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„Keď sa pýtate konkrétne na tzv. komunistického väzňa JUDr. Jána Čarnogurského, tak rád
odpoviem. Dozvedel som sa, že som ho vraj dal
sledovať, stíhať, žalovať a odsúdiť. To bola hrubá, nehorázna lož! Ako minister som ani nemal
takéto možnosti a kompetencie. A keby to tak
bolo, nikdy by som sa na takéto konanie neznížil.“
Čítajte na 3. strane

ILÚZIE A CYNIZMUS
DUŠAN KONČEK
Nastal čas osláv. Východná Európa oslavuje
dvadsiate výročia jesenných revolúcií 1989, ktoré boli začiatkom epochy demokracie v bývalých
komunistických krajinách. Bohužiaľ, tieto výročia
sa oslavujú v nie najlepších časoch. Nové režimy
v týchto krajinách prežívajú ťažké obdobie krízy
- sociálnej, politickej i ekonomickej, tak ako celá
Európa. Pre mnohých ľudí je to akoby čas stratených ilúzií. Entuziazmus konca osemdesiatych
rokov sa zmenil na iróniu. Najväčšia bieda nie je
v tom, že po dvadsiatich rokoch zmeny je Východ
Európy oveľa biednejší ako Západ. A možno ani
nie v tom, že materiálne podmienky na život pre
väčšinu sú ešte ťažie ako za vlády komunizmu.
Ani nie v sociálnej ochrane a komunistického
maľovania ružovej budúcnosti. Hlavný problém
spočíva v neexistencii perspektívy, cieľa a zmyslu života spoločnosti.
Vtedy, pred dvadsiatimi rokmi, keď sa utekalo cez hranice, hlavne z bývalej NDR, koloval vtip. Utekal cez
hranice aj pes, ktorého sa spytovali: Čo, zle ťa kŕmia?
To nie, odpovedal pes, ale nedovolia mi zavýjať!
Nuž, demokratické procesy sa stali normou, ale v ich
obsahu je stále menej výsledkov. Možno si vybrať jedného kandidáta vo voľbách z mnohých, ale všetci sú
si podobní ako vajce vajcu. Tlač je slobodná, ale chýbajú jej idey, konštruktívne diskusie a analýzy. Mýty
komunistickej propagandy boli vybielené zo vzdelania
a školských učebníc, aby sa tam objavili mýty nové,
niekedy absurdné a zavádzajúce a ešte viac agresívne ako predchádzajúce.
Dnes teda zavýjať môžeme, ale už niet síl a ani želania. Spoločnosť a obyvatelia Východnej Európy nielenže sú nespokojní s takýmto stavom, ale navyše sú
aj demoralizovaní. Z toho, čo sa na masových zhromaždeniach pred dvadsiatimi rokmi sľubovalo, čo sa
želalo, len veľmi málo sa splnilo.
Pokračovanie na 2. strane

Prezident SR Ivan Gašparovič (druhý
zprava) prijal 2. novembra 2009 v Bratislave prezidenta Turecka Abdullaha
Güla (druhý zľava) počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska.Vľavo manželka tureckého prezidenta Hayrünnisa
Gülová a vpravo manželka prezidenta
SR Silvia Gašparovičová.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Politický dopad

Každé rozhodnutie každého ústavného súdu na svete je nielen odborné,
ale má aj politickú dimenziu a zásadne politický dopad. „To nemá zmysel
žiadnym spôsobom zastierať,“ povedal novinárom po prijatí prezidentom SR Ivanom Gašparovičom predseda Ústavného súdu (ÚS) ČR Pavel
Rychetský. Reagoval tak na nedávne
vyhlásenia prezidenta ČR Václava
Klausa, ktorý kritizoval verdikt ÚS ČR
(TASR)
k Lisabonskej zmluve.

Otvárať dvere obchodu

Každá krajina, ktorá splní požadované kritériá, by mala mať možnosť vstúpiť do Európskej únie (EÚ). Toto svoje stanovisko v
súvislosti s integračnými ambíciami Turecka
zopakoval slovenský premiér Robert Fico po
stretnutí s tureckým prezidentom Abdullahom Gülom.
Slovensko podľa predsedu vlády rovnako naďalej
podporuje myšlienku otvorenia predvstupových
rokovaní o kapitole Energetika. „Turecko je mimoriadne dôležité z pohľadu diverzifikácie energetických zdrojov, najmä plynu. Ak sa podarí zrealizovať projekt Nabucco, tak Slovensko by mohlo tým,
že je susedom Rakúska a Maďarska, čerpať aj z
tohto projektu,“ priblížil Fico.
V súvislosti s rozvojom hospodárskej spolupráce
požiadal slovenský premiér Güla aj o politickú
podporu spolupráce medzi slovenskými baňami a spoločnosťami v Turecku. „Táto spolupráca
sa začína veľmi úspešne rozvíjať a keďže úlohou
politikov je otvárať dvere obchodu a dobrým hospodárskym vzťahom, tak som to urobil aj pri tej-

Za dôveru službU voličovi
V sobotu 14. novembra sa na Slovensku
uskutočnia v poradí už tretie voľby poslancov
do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a
8 predsedov samosprávnych krajov.
Predvolebná kampaň sa rozbehla na plné obrátky. Veľkoplošné pútače, rôzne reklamné tlačoviny majú osloviť a získať voličov. Nevedno či to
bude stačiť. Hovorí sa, že aj tentoraz bude účasť
nízka. Príčiny nezáujmu občanov o tieto voľby treba vidieť už pri zrode samosprávnych krajov. Príprava a priebeh ich zriaďovania boli komplikované
a kontroverzné. Dlho sa ujasňovali kompetencie.
Spory prebiehali o samotnom názve. Vtedajšia
koalícia chcela vyjsť v ústrety SMK a presadzovala názov župa a župan. V Národnej rade celkom
samozrejme nenašla potrebnú podporu. Zákon
určuje, že voliť budeme predsedov a poslancov
samosprávnych krajov alebo vyšších územných
celkov. Kameňom úrazu sa stal počet krajov. Čas
potvrdil, že na Slovensku by celkom stačili tri kraje plus Bratislava.
Určite aj preto v roku 2001 v prvých voľbách
prišlo k urnám iba 26 percent oprávnených
voličov. V roku 2005 sa situácia ešte zhoršila. V prvom kole volilo poslancov len 18 per-

JOZEF KUCHÁR
cent a v druhom, keď sme volili predsedov
VÚC, iba 11 percent voličov. Čas pred tretími voľbami by mali strany, poslanci NR SR
aj predstavitelia VÚC využiť na čo najúčinnejšiu, príťažlivú, zrozumiteľnú a dôveryhodnú kampaň, v ktorej kandidáti dokážu voličov
presvedčiť o význame a dôležitosti volieb pre
ďalší rozvoj jednotlivých regiónov a tým aj
celého Slovenska.
Ak navrhovaní kandidáti na posty predsedov a poslancov spĺňajú náročné kritéria a svojim životom
a prácou sú príkladom pre ostatných, tak k urnám
môžu prilákať viac voličov. Lenže kampaň nedáva veľké nádeje na optimistické očakávania. Strany, straničky aj nezávislí kandidáti v propagácii
volieb veľa kvalitnej práce neodviedli. Aj niektoré
mená na volebných kandidátkach vyvolávajú isté
pochybnosti o správnosti výberu. Viacerí nespĺňajú nároky voličov a predstavy o osobe budúceho poslanca. Napriek tomu kandidujú. O miesta v zastupiteľstvách sa usilujú aj terajší poslanci
VÚC, ktorí v tomto volebnom období pre svojich
voličov takmer nič potrebné a užitočné neurobi-

li. Starajú sa len o seba, o svojich blízkych a ich
hlavnou témou je kritika vlády. Mnoho potrebných návrhov, ktoré poslanci zo strán vládnej koalície v zastupiteľstvách predkladajú, zástupcovia
dnešnej opozície razantne, bez potrebnej analýzy odmietajú. Jednotlivci sa správajú arogantne.
Nadobudli mylné presvedčenie, že vstupom na
poslaneckú pôdu získali z večera na ráno patent
na rozum. Svojimi vystúpeniami často dokumentujú, že za uplynulé roky pôsobenia v regionálnej
politike sa nič nenaučili. Pretrváva v nich zloba,
nenávisť a hrubá neúcta k názorom politických protivníkov. Duchovná prázdnota nikdy
neprispievala k porozumeniu a spolupráci
a neprispieva ani na pôde VÚC k úspešnému riešeniu problémov. Prejavov kultúrnosti,
slušnosti a nadšenia pre veci verejné a spravodlivé bolo zo strany opozičných poslancov
vo väčšine krajov veľmi málo. Mnohí voliči poznajú tých samoľúbych chytrákov a teraz majú príležitosť prísne zhodnotiť ich poslaneckú činnosť.
Hlasy by mali dostať len tí schopní, usilovní, žičliví, pre ktorých poslanecké miesto nie je príležitosťou na získanie rôznych výhod, ale službu voličovi za prejavenú dôveru.

to príležitosti,“ konštatoval predseda vlády SR.
Okrem toho hovorili slovenský premiér a turecká
hlava štátu o viacerých bilaterálnych otázkach,
ako je napríklad výmena študentov, dohoda o
vojenských hroboch či dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií, ktorú podpísal Fico so
svojim tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom
Erdoganom minulý mesiac v Ankare. „Musíme si
uvedomiť, že Turecko je veľká a silná krajina
s veľkým počtom obyvateľov. Nám musí záležať predovšetkým na dobrej hospodárskej
spolupráci, pretože nás nezaťažujú žiadne
otvorené politické otázky,“ dodal Fico.
Gül bol aj s manželkou od nedele 1. novembra na
trojdňovej oficiálnej návšteve Slovenska. V pondelok sa stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom a spolu sa zúčastnili aj slovensko-tureckého
ekonomického fóra. Okrem rozhovoru so slovenským premiérom sa stretol v Historickej budove
Národnej rady SR s predsedom parlamentu Pavlom Paškom a navštívil Univerzitu Komenského a
(TASR)
hrad Devín.

Absurdný populizmus
STANISLAV HÁBER
Expremiér Mikuláš Dzurinda reagoval
na schválenie štátneho rozpočtu na rok
2010 v parlamente slovami, že státisíce
ľudí prichádzajú o prácu. Hovoril o Makyte Púchov. Iste, každému je ľúto zamestnancov, ktorí prichádzajú o svoje istoty.
Práve preto je schválenie rozpočtu dobrou
správou pre Slovensko. Hádam predseda
SDKÚ nechcel, aby Slovensko začínalo
nový rok 2010 v rozpočtovom provizóriu?
Štátny rozpočet je predpoklad prežitia pre
celé Slovensko. Aj pre tých zamestnancov,
ktorí prišli o prácu, a ktorých je každému
ľúto.
Bez štátneho rozpočtu by nemohli byť títo nezamestnaní riešení na úradoch práce v dostatočnej kvalite. Veľmi ťažko by sa hľadali nové
investície na vznik nových pracovných príležitostí. Dzurinda hovoril aj o tom, že po vláde
Roberta Fica bude musieť prísť k obnove a
rozvoju Slovenska. Nejde o vládu, k obnove a
rozvoju Slovenska musí prísť po skončení súčasnej vlečucej sa hospodárskej krízy.
Pokračovanie na 2. strane
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Dokončenie z 1. strany
Komunistické režimy, aj keď v nich absentovali občianske slobody,
veľký deficit tovarov a vládla kontrolná byrokracia, vychovávali svojich
občanov v duchu optimizmu, váženia si seba samých, vieru vo svoje
sily a presvedčenie o svojej budúcnosti. Ironické je, že v roku 1989
sa všetky tieto pozitívne črty masového poznania obrátili proti tým istým režimom, ktoré túto psychológiu a kultúru vymysleli. A tak dnes
všade, aj v slovenských regiónoch, existuje len jediná diskusia,
ktorá nie je optimistická a znie – prečo sa to všetko tak zle
skončilo?
Odpoveď na podobnú otázku, ktorá sa vynára nástojčivo na povrch
diania, je jednoduchá. Prechod z jedného systému do druhého,
nech už bol sprevádzaný demokratickými heslami a masovými
zhromaždeniami, bol v skutočnosti len dielom elity, ktorá riešila
svoje problémy a prerábala spoločenské štruktúry pre vlastnú
spokojnosť a výhody. Optimistické obyvateľstvo Východnej Európy
patrilo vždy medzi spoločenstvá, ktoré sa vyznačovali krajnou naivitou
(ten optimizmus zostal ešte z čias komunizmu). A tak v konečnom
dôsledku masy bez veľkých protestov dovolili elitám, aby ich
entuziazmus a ich nádeje využili na svoje osobné ciele. Dnes vidieť, že všenárodnú dôstojnosť si podelili medzi sebou privilegované
vrstvy a filiálky nadnárodných spoločností. Ľudia pochopili, o čom to
je. Po strate ilúzií prichádza cynizmus. A to nie je najlepší základ na
obnovenie stratených hodnôt a skutočne demokratickej spoločnosti.
Môže to byť nebezpečné, pretože vyrástla nová generácia a rastie
ďalšia a môže sa stáť, že stratené roky, odviate vetrom, nenechá len
tak napospas iným vetrom. Dnes teda zavýjať môžeme, ale už
niet síl a ani želania. A ani ten pes, čo odchádza „za hranice
všedných dní“, nemá chuť odpovedať na otázky.

Dostatočne neskoro

Ing. Pavel Kohout patrí medzi popredných súčasných českých ekonómov. Je napríklad členom Národnej ekonomickej
rady Vlády ČR (NERV) a medzi jeho „koníčky“ patrí aj porovnávanie hospodárskej situácie ČR so Slovenskom. „Slováci
sú na tom jednoznačne lepšie, skôr a s menšími bolesťami
vyjdú z terajšej svetovej hospodárskej krízy“, zvykne hovorievať pri hodnotení ekonomiky Česka a SR. Okrem toho je
autorom výroku, ktorý súvisí s prijatím eura na Slovensku.
„Prijalo ho dostatočne neskoro a teda už na pevných základoch, nie ako napríklad Španielsko alebo Grécko.“ Čo sa
týka hospodárstva SR je už dnes známe, že odborníci z EÚ
predpokladajú Slovensku rast HDP v budúcom roku o 1,9 %.
Nie je to síce dôvod k jasaniu, ale musíme vziať do úvahy aj
priemerný predpokladaný rast HDP vo všetkých členských
krajinách +0,7 % a zdá sa, že tých 1,9 % bude najviac spomedzi všetkých 27 členských krajín EÚ.
(mez)
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Národná rada SR na 42. schôdzi schválila zákon o štátnom rozpočte na rok 2010. Na snímke
vzadu zľava podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, predesda vlády SR Robert Fico, podpredsedníčka vlády SR a minsterka spravodlivosti SR Viera Petríková, minister financií SR Ján Počiatek (vpravo dole) s predkladateľom zákona poslancom Jozefom Burianom počas hlasovaFOTO TASR - Štefan Puškáš
nia o rozpočte.

Absurdný populizmus

Dokončenie z 1. strany
Pre Dzurindu, jeho stranu a jeho súkmeňovcov je
zrejme zlou správou, že Európska komisia vydala
správu, podľa ktorej budeme na budúci rok rásť najrýchlejšie zo všetkých 27 štátov únie. Je pravdou,
že podľa tejto správy budú u nás pribúdať aj nezamestnaní. Podľa Bruselu ich má u nás pribudnúť aj
na budúci rok, a to až do výšky 12,8 percenta. Taký
je predpoklad. Pokiaľ vieme, za vlády Dzurindu a
Mikloša narástla nezamestnanosť až do astronomických dvadsať percent a vo svete nezúrila
žiadna globálna finančná kríza. Preto Dzurinda s
Miklošom plačú dnes na nesprávnom hrobe.
Oplakávať by mali skôr vlastné vládnutie v rokoch
1998 až 2006, kedy vytvorili možnosti, aby celosvetová kríza mala na Slovensko až taký hrozivý
dopad. Dávať za vinu dôsledky krízy Ficovej vláde,
je zjavne ten najhrubší populizmus, aký si vieme
predstaviť. Je až tak hrubý, že je absurdný. Veď v
Makyte Púchov pracovalo za minimálnu mzdu len
desať percent zamestnaných. Preto zahraničného

investora nemohla zlikvidovať valorizácia minimálnej mzdy o 4 percenta. Navyše, investor presúva výrobu z Makyty do Srbska, kde je mzda
ešte nižšia ako u nás, a to je hlavný problém.
Každý v čase krízy znižuje vlastné náklady. Za
Dzurindových vlád nevznikali predpoklady na výrobu s vyššou pridanou hodnotou.
A to Dzurinda tvrdí, že sa mu vraj „zdá, že vláda
klame“. Ľudia, ktorí žili za Dzurindovej a Miklošovej reality vedia, že v rokoch 1998 až 2006 sa
lož stala pracovnou metódou Dzurindovej vlády.
Neustále sa klamalo o tom, že stavebné kapacity
prejdú z výstavby diaľníc do výstavby bytov, že dosiahneme za jedno volebné obdobie dvojnásobný
nárast platov, či napríklad to, že každý rok prijatý ekonomický balíček je už posledným. A realita
bola iná. Zastavenie diaľničného programu zabrzdilo rozvoj slovenských regiónov možno aj
o desať rokov. Bytov sa nestavalo toľko, koľko bolo naplánovaných, a z dvojnásobných
platov nám zostalo len dvojnásobne platiť.

Konsolidácia financií a ozdravenie ekonomiky
Predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Ján Počiatek informovali v stredu 4. novembra 2009 na tlačovej konferencii o Národnou
radou SR práve schválenom štátnom rozpočte na rok 2010.
Robert Fico v tejto súvislosti poďakoval poslancom vládnej koalície za
podporu rozpočtu na rok 2010. „Chcem naozaj vysloviť presvedčenie,
že ide o mimoriadne významný krok v období hlbokej svetovej hospodárskej krízy, krok, ktorý bude viesť k ďalšej stabilizácii Slovenskej republiky“, povedal.
Ako ďalej uviedol, vlády všetkých členských krajín Európskej únie sú postavené pred vážnu úlohu, ako pripraviť a
zabezpečiť schválenie rozpočtu, ktorý
má bojovať proti kríze, ale ktorý súčasne má rešpektovať aj nastavené sociálne štandardy, a ktorý bude znamenať aj
konsolidáciu verejných financií.
„Chcem zopakovať, že pri návrhu rozpočtu, ktorý
NR SR schválila,
sme sa riadili pravidlami Európskej
únie – teda,  že konsolidácia verejných
financií v roku 2010 musí ísť takým tempom, aby sme na jednej strane neohrozovali ozdravovanie ekonomiky Európskej únie a Slovenskej republiky ako
takej, ale súčasne, že táto konsolidácia
musí byť sociálne vyvážená. Som úplne
presvedčený, a vyplýva to aj z návrhov,
ktoré k návrhu zákona o štátnom rozpočte predkladala opozícia, že opozícii
nešlo o nič iné, len o to, aby situácia
na Slovensku bola čo najhoršia, aby
jednoducho rozpočet nebol schválený,
aby sa Slovensko dostalo do nepriaznivého, nielen domáceho, ale aj medzi-

ládna koalícia zostala aj po schválení štátneho rozpočtu celistvá.
Zmysel pre zodpovednosť
preukázala pri schvaľovaní zákona o strategických
podnikoch. Ten reaguje na
nezamestnanosť, sociálnu
destabilizácia spoločnosti
a ostatné dopady celosvetovej hospodárskej krízy.
snahe chrániť ľudí práce bol vytvorený právny rámec, podľa ktorého
firmy v konkurze, ktoré vláda označí za strategické
podniky, bude môcť štát
kúpiť. Za strategickú firmu
sa bude považovať aj spoločnosť, ktorá je v konkurze, je dôležitá napríklad na
ochranu zdravia alebo bezpečnosť štátu. Musí mať
pritom viac ako 500 zamestnancov. Hoci sa tento
zámer opozícii nepozdával,
je potrebné pripomenúť, že
v opozičných laviciach sedávajú poslanci, ktorí chvália neviditeľnú ruku trhu.
Žiadne zásahy štátu do obchodovania, čo je v podstate autorom hospodárskej,
následne ekonomickej a
postupne aj sociálnej krízy. Akoby pozabudli na to,
že liberalizmus je nositeľom straty sociálnych istôt, rastu nezamestnanosti a kolísania tak svetovej,
ako aj národných ekonomík. Cieľom prijatého zákona nie je znárodňovanie,
ale ochrana ohrozených
pracovných miest u dôležitých zamestnávateľov. Štát
touto formou získa kontrolu a riadenie nad fabrikami, ktoré nemusia priviesť
zamestnancov a mnohé
rodiny na pokraj dôstojnej existencie len subjektívnymi okolnosťami, ale
možno aj neschopnosťou manažmentu. Ľavicová politika nehádže zodpovednosť len na každého
jednotlivca a tiež sa nebojí prevziať zodpovednosť
za ohrozených ľudí. Práve preto považujem zákon
o strategických podnikoch
za strategický krok v stabilizácii národného hospodárstva ako základného piliera národnej ekonomiky a
jedného z oporných stĺpov
ekonomického života Európskej únie.
trategické podniky nesmú riadiť fušeráci.
Verím, že prax ukáže jeho
opodstatnenosť a predpokladám, že zákon bude
inšpiráciou pre iných podobne, ako tomu bolo v prípade šrotovného.

národného svetla“, zdôraznil premiér.
V schválenom rozpočte sú tri rezorty –
zdravotníctvo, sociálne veci a školstvo kde môžeme sledovať nárast výdavkov.
Budú sa valorizovať dôchodky, ako aj
všetky sociálne dávky,
bude sa viesť bonifikácia hypoték,
bude rásť rodičovský príspevok, vláda dokonca nastupuje s novým produktom mladomanželských pôžičiek.
„Týmto rozpočtom vláda Slovenskej
republiky splnila svoj prísľub, ktorý sme
dali na začiatku svetovej hospodárskej
krízy, že ľudia na Slovensku nebudú
platiť daň za to, že niekto iný spôsobil
svetovú hospodársku krízu. A držíme
sociálny štandard ľudí tak, ako sa
to len dá v rámci možností, ktoré
máme k dispozícii. Dobrá správa
pre všetkých – pre Slovensko aj pre
medzinárodné spoločenstvo, najmä
pre ekonomiku Európskej únie - je,
že vládny rozpočet, ktorý bol schválený, významne konsoliduje verejné
financie. V roku 2009 deficit na úrovni
6,29 percenta, v roku 2010 bude tento deficit na úrovni 5,5 percenta. Teda

viac, ako očakáva Pakt rastu a stability.
Budeme teda už v roku 2010 konsolidovať verejné financie o 0,8 percenta,
čo je prijateľné tempo porovnateľné s
ktoroukoľvek krajinou Európskej únie.
Opätovne konsolidácia verejných financií na jednej strane nemôže znamenať,
že by sme ohrozili ďalšie ozdravovanie ekonomiky, súčasne konsolidácia
musí byť sociálne vyvážená. A toto sú
európske trendy, ktoré sme naplno do
rozpočtu na rok 2010 zakomponovali“,
zdôraznil Robert Fico.
A dodal: „Zabúdame na to, že to nie
je naša vláda, ktorá zvyšuje deficit pred
voľbami, ale spomeňme si na 8,2 percentný deficit v roku 2002, či na 4,2
percentný deficit v roku 2006, čo spôsobilo naozaj ohrozenie prijatia eura.
Už k tomu ani nechcem pripomínať
staré známe veci, že predchádzajúca
vláda
vyprodukovala dlh
vo výške 240 miliárd korún a že sprivatizovala majetok za viac ako 330 miliárd slovenských korún. Nehovoriac
ďalej o tom, že Dzurindova vláda brala
z Národnej banky Slovenska jednorazové dotácie – v roku 1999 to bolo
42 miliárd korún, v roku 2000 to bolo
7 miliárd korún, v roku 2001 to boli 2
miliardy korún. Preto, ak niekto hovorí,
že táto vláda sa správa nezodpovedne
a nehospodárne, jednoducho klame“.
Národná rada SR schválila rozpočet, v
ktorom sú zoškrtané výdavky minister-

stiev o 23 miliárd slovenských korún
(približne 800 miliónov eur).  Na druhej
strane schválený rozpočet vytvoril podmienky na to, aby sa v roku 2010 významne urýchlilo využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie.
„V štátnom rozpočte teda šetríme
takmer 800 miliónov eur na vládnej
spotrebe. A chcem pripomenúť, z hľadiska histórie štátnych rozpočtov Slovenskej republiky, takéto znižovanie výdavkov nemá obdoby. Ešte sa nestalo,
že by takto
vláda znižovala
pre hospodársku krízu svoje výdavky
na úrovni 750 miliónov eur. (...) Rozpočet, ktorý schválila Národná rada
Slovenskej republiky, poukazuje na
zásadný rozdiel medzi ľavicou a pravicou na Slovensku. V roku 2002 si
pamätáme, ako dali pred voľbami 21
sociálnych zákonov do Národnej rady.
Okamžite potom, ako sa znovu dostali do vlády, všetky tieto zákony zrušili.
My ideme úplne inou cestou. Škrtáme
spotrebu rezortov, ale neškrtáme sociálne programy a konsolidujeme zodpovednejšie ako predchádzajúca vláda a
v európskom porovnaní tiež maximálne
zodpovedne“, pripomenul predseda
vlády.
Robert Fico ešte dodal, že vláda v roku
2009 dofinancuje rozpočty miest a
obcí sumou 100 miliónov eur a v roku
2010 v priebehu marca a apríla 73 miliónov eur.
(krs)
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Hovoríme s MILANOM ČIČOM, prvým ponovembrovým premiérom Slovenskej republiky

Mýty a pravda o revolúcii

Po roku 1968 ste sa stali politicky
nepohodlným vo funkcii námestníka
ministra spravodlivosti, ale o dvadsať
rokov ste sa zrazu za socializmu stali
ministrom spravodlivosti. Bol to znak
odmäku vlády komunistov, alebo šlo
o Vašu odbornú šikovnosť?
- Áno, v podstate to bolo tak. Ako
námestník ministra spravodlivosti som mal medzi sudcami
a pracovníkmi ministerstva viacero pracovných porád s aktuálnymi témami. Boli to otázky
sudcovskej nezávislosti, okupácia Československa vojakmi Varšavskej zmluvy, vedúcej úlohy
komunistickej strany a ešte iné
politické aktuality. Samozrejme,
predpokladal som aj moju výmenu za vhodnejší „káder“. Tak sa
aj stalo. Ale nebol som z toho
smutný. Po dvadsiatich rokoch
ma potom oslovil prof. Colotka,
vtedajší predseda vlády. Po diskusii o zmenenej politickej situácii sme sa dostali aj k justícii.
Tak padol jeho návrh na funkciu
ministra s poslaním demokratizovať súdnictvo, upevniť princíp
sudcovskej nezávislosti a humanizovať väzenstvo. Vzdal som sa
funkcie podpredsedu Slovenskej akadémie vied a prijal funkciu ministra.
Môžete prezradiť, ako prebiehalo
rokovanie poslednej socialistickej
vlády v čase, keď začali študentské
štrajky po 17. novembri 1989?
- Vláda, čo je zaujímavé, o týchto
pohyboch a štrajkoch študentov
nerokovala. Mlčky to brala na vedomie. Isto, vláda prežívala rozpaky, napätia a obavy z budúcnosti. Predpokladám, že nikto z
týchto mojich kolegov nepredvídal definitívny koniec. A odmäk
vlády komunistov? Je známe,
že metódy tvrdej politiky strany
pominuli a postupne sa začali
uplatňovať kritériá odbornosti.

silových rezortov podporili naše aspoň rok 1968 a nasledujúce
aktivity pri realizácii programu roky. Po invázii vojsk Varšavskej
vlády národného porozumenia. zmluvy postupne ubúdalo aj
kompetencií národných orgáAko si spomínate na rokovania s nov. Centralizácia moci vo felídrami slovenskej revolúcie, ktorý derálnych orgánoch vyvolávala
moment Vám najviac utkvel v pamä- otvorenú aj skrytú kritiku oslabovania národných štátov. To sa
ti?
- Bolo to najmä rokovanie s predstaviteľmi Verejnosti proti násiliu o zostavovaní vlády. Rokoval
som s nimi sám, a nebolo to
ľahké. Musím priznať, že prijali aj moje návrhy. O tom, že tieto návrhy boli seriózne, svedčí
program vlády a jeho plnenie.

Po páde 4. článku ústavy, ktorý zakotvoval vedúcu úlohu komunistickej
strany, ste sa stali predsedom vlády
národného porozumenia, ktorej
hlavným cieľom bolo priviesť Slovensko k historicky prvým slobodným
demokratickým voľbám. Ako si na
toto obdobie spomínate dnes s odstupom rokov?
- Vláda národného porozumenia
mala naozaj takýto program: prípravu a realizáciu slobodných
volieb. To sa aj úspešne uskutočnilo. Okrem tejto základnej
úlohy vláda mala povinnosť formulovať a organizovať normálny, usporiadaný chod štátu, jeho
štruktúr, mechanizmov (školstvo, zdravotníctvo, obchod,
zásobovanie, verejný poriadok,
súdnictvo a iné). Neboli to teda
len voľby, ako sa to často zužuje
len na voľby!

Môžete prezradiť či v tom čase, keď
ešte neexistovali demokratické inštitúcie, hrozilo, že prvé voľby môžu
byť zmanipulované, prípadne hrozil
iný dramatický moment?
- V tom čase síce neboli dôsledne formované demokratické inštitúcie, ale v našej spoločnosti
bola „nálada“, túžba a program
žiť slobodne, demokratickejšie.
V tom čase ma ani nenapadlo,
Nežná revolúcia bola nežná aj pre- žeby niekto mal záujem a odvato, že odchádzajúca moc sa ne- hu zmanipulovať voľby, resp. ich
snažila brániť silou, ak nerátame výsledky.
prvotný zásah na Národnej triede
v Prahe. Pociťovali ste tieto ten- Slobodné voľby prebehli v roku
dencie ako minister spravodlivosti? 1990 a vyhralo ich zoskupenie VeMal niekto takéto ambície trebárs z rejnosť proti násiliu, z ktorej neskôr
radov armády brániť vládu komunis- logickým vývojom vznikali nové potickej strany? Prípadne, bol postup litické strany. Vy ste sa angažovali
orgánov na Slovensku iný, než aký v HZDS, kde ste pripravovali zánik
spoločnej federácie po voľbách
bol v Česku?
- V našich slovenských podmien- v roku 1992 v Prahe. Čo bolo ťažkach nepoznám konkrétne ani šie, dohodnúť slobodné odovzdanie
pokus o akýkoľvek zásah čle- moci komunistov v roku 1989, alebo
na vlády. Je pozoruhodné, že v dohodnúť rozchod federácie v roku
čase mojej funkcie (predsedu 1992?
vlády národného porozumenia) - Kandidoval som na poslansa ohlásili predstavitelia ge- ca Federálneho zhromaždenia
nerálneho štábu Ministerstva Československej federatívnej reobrany v Trenčíne, aby vyhlásili publiky (FZ ČSFR). Otázky štátoplnú dôveru vláde a mne osob- právneho usporiadania naberali
ne. Rovnako tak sa zachoval ná- na aktuálnosti od samotného
mestník Ministerstva vnútra SR počiatku tzv. nežnej revolúcie.
gen. dr. Ján Krajčí. Tieto postoje Ba ešte dávnejšie. Spomeniem

mýty o roku 1989 a aká je pravda,
keď už aj Ján Budaj publikuje svoje pamäte, kde vyvracia napr. fámy
o dohode komunistov s vlastne neexistujúcou opozíciou o odovzdaní
moci?
- Súhlasím s Jánom Budajom.
Pokiaľ viem, žiadne dohovory

postavou v slovenských dejinách
ako prvý už nesocialistický predseda vlády po roku 1989 a prvý predseda Ústavného súdu SR? A ako sa
v tomto prvotnom postavení dnes
cítite, keď ste súčasťou dejín, histórie?
- Bola a je to pre mňa veľká česť.

Rudolf Schuster (vľavo) preberá z rúk predsedu Ústavného súdu SR Milana Čiča listinu o zložení Ústavou
SR predpísaného prezidentského sľubu počas slávnostného aktu inaugurácie 15. júna 1999 v bratislavskej Redute.
FOTO TASR - Vladimír Benko

stupňovalo po novembri 1989.
Ako pozoruhodný počin treba
uviesť podnet pána Vladimíra
Mečiara, ktorý ma oslovil potrebou prijať vo FZ ČSFR ústavný
zákon o prechode niektorých
kompetencií z federácie na orgány národných štátov. Tento
zákon som predložil Federálnej
vláde a FZ ČSFR. Na všeobecné prekvapenie bol tento môj
návrh bez vážnejších pripomienok schválený. Bola to cesta
demokratizácie vzťahov medzi
národnými štátmi a centrom federácie. Zákon mal dosah aj na
ďalšie diskusie a úvahy o zániku
federácie.
Vie vás niečo prekvapiť aj po dvadsiatich rokoch, ak sledujete spomínanie či historické hodnotenie
obdobia v roku 1989, prípadne rozosmiať?
- Život je plný každodenných prekvapení. Len napríklad, ale to je
na úsmev (obyčajne trpký), keď
sa mnohí stavajú do pozície novembrových „revolucionárov“,
alebo tzv. veľkých „demokratov“, vlastencov a lídrov politických strán. Veľmi rýchlo sa však
niektorí prejavili ako chamtivci, zbohatlíci a sebci. Nie je to
úsmevné? Asi nie!
Aké sú podľa Vás najrozšírenejšie

Rád spomínam na toto obdobie
a najmä na svojich spolupracovníkov i na rozhodnutia, ktoré obstoja aj po rokoch. Položili pevné
základy nezávislého slovenského súdnictva. Aj teoretické princípy. Ich aplikácia je na rozsiahMôžete ľudsky priblížiť vaše vzťahy lejšiu diskusiu.
s ľuďmi, ktorí boli v čase vášho ministrovania v poslednej socialistickej Ako ste privítali vznik samostatnej
vláde väzňami komunistického reži- SR 1. 1. 1993, keď ste sa podieľali
mu, trebárs Ján Čarnogurský a po- predtým aj na tvorbe Ústavy SR?
tom, keď sa dostal na slobodu a do - S nadšením. Veď sa týmto aktom naplnili stáročné túžby slopolitiky? Vyčítal vám to niekedy?
- Keď sa pýtate konkrétne na venského národa. Toto nadšetzv. komunistického väzňa dr. nie znásobovalo vedomie mojej
Jána Čarnogurského, tak rád skromnej účasti na príprave
odpoviem. Dozvedel som sa, že Ústavy Slovenskej republiky a
som ho vraj dal sledovať, stíhať, potom aj na jej aplikácii na poste
žalovať a odsúdiť. To bola hru- predsedu Ústavného súdu SR.
bá, nehorázna lož! Ako minister
som ani nemal takéto možnosti Dodnes ste činný v politike, keď
a kompetencie. A keby to tak zastávate druhé funkčné obdobie
bolo, nikdy by som sa na takéto funkciu kancelára prezidenta SR.
konanie neznížil. A nad to, pána Kde beriete v sebe toľko energie a
Čarnogurského som poznal len entuziazmu? Je to otázka výchovy
z reči ako o advokáta a nie disi- v rodine, či ste si vypestovali rokmi
denta. Myslím si, že máme priro- takú silnú vôľu, alebo ide o súhru
dzené normálne ľudské vzťahy. okolností?
Verím, že ani on takýmto blu- - Teší ma, že mi Boh dáva duševdom neveril. Pri stretnutí sa pria- nú i fyzickú silu. Som rád, že o
moju prácu má niekto záujem.
teľsky porozprávame.
Toho času je to pán prezident.
V roku 1993 ste obsadili historicky Teším sa, že s ním môžem spopo prvýkrát post predsedu Ústavné- lupracovať.
ho súdu SR. Je to náhoda, že ste
Zhováral sa: Stanislav Háber
boli v podstate vždy historicky prvou
medzi komunistami a tzv. opozíciou sa nekonali. Rozhodujúcou silou revolúcie bola mládež
a vôbec občania, ktorí chceli žiť
v slobodnej demokratickej spoločnosti.
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Kresba: Andrej Mišanek

Úsmevné prieskumy

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že pravica sa drolí. Druhá najsilnejšia strana u nás stráca body. Mikuláš Dzurinda si
však za SDKÚ verí. Tvrdí, že sa nesmú báť náskoku Smeru-SD,
lebo kedysi sa nebáli ani náskoku HZDS v roku 1996. Komentátori naopak svorne tvrdia, že o to, o čo klesá v prieskumoch
SDKÚ, o to viac stúpa Most-Híd a SaS Richarda Sulíka.
Kým v prípade strany Most-Híd Pittnerom dokázala rozkrútiť dimôžeme hovoriť o pozberan- voký kolotoč na Slovensku. Kým
coch z rôznych politických strán Pittner oznamoval každý týždeň
takmer celého politického spek- nové stíhanie politikov, Dzurintra, ktorých oslovila oprášená da s Miklošom v duchu rímskeho
ponuka Bélu Bugára, v prípa- hesla, že ľudia potrebujú chlieb a
de SaS-u ide o inú kávu. Je to hry, zatiaľ pod rúškom týchto mestrana, ktorá vznikla ideologic- diálnych hier oberali ľudí o chlieb
ky z SDKÚ, ale s inou garnitú- znižovaním ich sociálneho staturou. Sám Sulík bol „len“ porad- su.
com Ivana Mikloša, nikdy nebol Kým stíhali Ivana Lexu v štrnáspriamo členom a ani kandidátom tich vymyslených kauzách, ktoré
ani jednu z nich súdy nedotiahSDKÚ.
A tu je možno pes zakopaný. Ak li do právoplatného rozsudku,
by bol Sulík priamo bývalým čle- Dzurinda s Miklošom stáli pri
nom Dzurindovo – Miklošovej výpredaji strategických podnistrany, ľahšie by sa mu prišívali kov. Kým Pittner akože vyšetroza golier roky nekorektného vlád- val brutálnu vraždu opozičného
nutia tejto dvojice. Dvojice, ktorá politika a trojnásobného ministra
spolu s už  nebohým Ladislavom Jána Duckého svojským spôso-

Kto za to môže?

Pred niekoľkými dňami jeden zo slovenských denníkov upútal čitateľov svojim titulkom – Za úplatky môže 40 rokov komunizmu. Tento
zvyk z bývalého režimu je vraj jedna z hlavných príčin hlbokých koreňov úplatkárstva v slovenskej spoločnosti. Nuž, úplatkárstva i korupcie bolo síce do roku 1989 dosť, ale.. Azda niet vo svete krajiny, v
ktorej by občas nevybuchol úplatkársky a korupčný škandál. Pritom
sú medzi nimi také, ktoré ku komunizmu mali vždy veľmi ďaleko, napríklad Anglicko, USA, Francúzsko, Taliansko... To už nespomíname ani
nemálo ázijských a afrických krajín, v ktorých dokonca komunistické
strany nikdy neexistovali, a o to viac musia zápasiť s týmito spoločenskými neduhmi. Vieme aj to, že najnižšia korupcia a úplatkárstvo sú v
škandinávskych krajinách, teda tam, kde dlhé roky pri moci boli a sú
sociálno-demokratické strany. Nuž, tetka z TI Slovensko je odborníčkou nielen na súčasné pomery, ale aj na naše dejiny od roku 1948.

Čo našinec – to názor

Nedávno sa organizácia pre výskum verejnej mienky v krajinách EÚ
– Eurobarometer rozhodla urobiť u nás výskum v súvislosti s chudobou. Až 18 % opýtaných je podľa analýzy odpovedí presvedčených,
že počet chudobných Slovákov vzrástol. Iba o jedno percento menej
respondentov si však, naopak, myslí, že počet chudobných klesol.
Každý piaty opýtaný si myslí, že miera chudoby na Slovensku sa nezmenila. Vyberte si...

Štátotvorný národ?

Nuž, naši maďarskí spoluobčania akosi nemajú radi spojenie slov „národnostná menšina.“ Roky sa s tým nedokážu zmieriť, že u nás tvoria
menšinu, i keď pritom veľmi početnú. Ešte v roku 1989 ich predstavitelia hovorili, že nie sú menšina, lebo – vraj to znie dehonestujúco,
ale tvoria „maďarský socialistický národ na Slovensku.“ Čo už, na socializmus síce dávno zabudli, ale noví predstavitelia tejto menšiny začali rozprávať o štátotvornom národe. Povedzme, mohli ním byť, ale
... Pamätáme sa dobre, ako poslanci maďarskej národnosti v NR SR
hlasovali proti zvrchovanosti SR. A to bolo ešte v roku 1992. Politikom
maďarských strán, medzi nami, vôbec nejde o nejaký štátotvorný národ. Chcú iba autonómiu a účasť vo vládnej koalícii. Bez ohľadu na to –
s kým. Ministerstvá a úradníci – to je predsa najdôležitejšie. Veď mnohí
sa pamätáme, ako ešte vtedajší predseda SMK Béla Bugár reagoval na
vznik terajšej vládnej a parlamentnej koalície o voľbách v roku 2006:
„Čo bude teraz s našimi maďarskými 3 000 úradníkmi?“
JÁN SLIAČAN

bom, že dodnes nebol nik odsúdený, Slováci prišli aj o taký klenot akým je SPP. Ak po takomto
vládnutí opäť sníva Dzurinda, potom možno vieme, ako vznikla aj
Sulíkova SaS? Možno priamo na
Dzurindovu objednávku.
Každému súdnemu pozorovateľovi vývoja slovenských dejín však musí byť jasné, že Dzurindove šance zasadnúť opäť na
premiérske kreslo sú zúfalo nízke. A to aj napriek prieskumom,
v ktorých je jeho strana stále na
druhej priečke v podpore slovenským politických stranám. Aj
keď rozdiel medzi prvým a druhým miestom je obrovských tridsať percent. Úsmev vyvolávajú
však Dzurindove vyjadrenia, ktorý
zrazu prieskumy verejnej mienky
relativizuje. Vraj sa naráta kade
čo a realita býva iná. To hovorí v
čase, keď mu prieskumy nehrajú
do karát. Kedysi mu voňali viac.
Stanislav Háber

Čoraz častejšie sa dopúšťame zlozvykov, ktoré kedysi
boli ojedinelé a patrili skôr
nepočetnej skupine ľudí,
ktorá sa chcela správať svojsky, výstredne, ponižovala,
urážala, zosmiešňovala, dokonca fyzicky napadala bezbranných, šliapala po ľudskej dôstojnosti.
Čo je vlastne ľudská dôstojnosť? V podstate sa definuje
ako vlastnosť alebo stav, keď
si niekoho ceníme, uznávame,
vážime. Ľudská dôstojnosť súvisí s tým, ako sa na seba pozeráme sami, ale aj s tým, ako
nás vnímajú iní.
A ako nás oni hodnotia, podľa
toho s nami i zaobchádzajú v
dennom živote. V každej spoločnosti sa vyskytujú ľudia,
ktorí nespĺňajú ani základné
predpoklady na to, aby sme
sa na nich pozerali inými očami, ako sami dávajú podnety
na hodnotenie. Nejde len o
zlozvyky, zlomyseľnosť, urážky
v stave opitosti či drog alebo
nebodaj fyzické násilie. V kaž-

dej spoločnosti na celom svete sú ľudia chudobní, bezbranní a zraniteľní. Napriek tomu
mnohí, ktorí patria k takýmto
skupinám ľudí, nemusia mať
oslabený pocit vlastnej dôstojnosti.
Dôležitú úlohu tu zohráva postoj a reakcia okolia, ktoré sa
môžu dotýkať dôstojnosti týchto ľudí. Nestáva sa denne, že
sme nevšímaví k telesne postihnutým, vysmievame sa z
nešikovnosti starších ľudí, ktorí nás „zdržiavajú“ v dennom
zhone, nečastujeme ich za to
prezývkami a nezosmiešňujeme ich?
Počas druhej svetovej vojny
mnohých ľudí zosmiešňovali,
ponižovali, trýznili a nemilosrdne likvidovali. Len preto,
že mali iný politický názor, inú
národnosť, farbu pleti či sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie...
Podľa názoru ich odporcov
boli to ľudské bytosti bez
ľudskej dôstojnosti. Iba čísla. Títo ľudia si však aj v tomto spoločenskom marazme
zachovali rýdzosť charakteru a dôstojnosť človeka.
Majme to na mysli skôr, ako
vyriekneme svoj nekompromisný ortieľ nad inými.

Clinton sa dočkal

Stavať pomníky živým sme sa, našťastie, odnaučili. Nie však
kosovskí Albánci. Tí nedávno slávnostne odhalili sochu exprezidentovi USA Billovi Clintonovi. Vraj z vďačnosti. Svoju sochu
v Prištine si Clinton aj osobne pozrel a asi sa mu páčila. Zrejme
tak, ako bombardovanie Juhoslávie v roku 1999, teda v čase,
kedy bol prezidentom USA, a bez neho by „NATOvské“ letectvo
ani nevzlietlo. Zelenú týmto lietadlám smrti však dala aj vtedajšia
slovenská pravicová vláda, ktorá umožnila prelet týchto bombardérov nad územím Slovenskej republiky. Možno preto dúfať, že
raz vďační Albánci z Kosova postavia pamätník aj Mikulášovi Dzurindovi. Clinton predsa trpezlivo čakal – a dočkal sa. Keď bude
trpezlivý aj dvojnásobný expremiér, tak sa dočká tiež. Pokiaľ sa
Albáncom z Kosova bude chcieť prejavovať vďačnosť...
(js)

Obyvatelia miest hľadajú domov na vidieku
Donedávna sme si mysleli, že nájsť si partnera, resp. partnerku na neviazaný či vážny vzťah
je najvýhodnejšie v meste. Omyl! Najnovšie
prieskumy v európskych krajinách, aj u nás
tvrdia opak. Tak napríklad, z pohľadu EÚ, až
80 percent ľudí z veľkých miest, ktorí žijú bez
partnerov, si nikoho  nenašli za viac ako 12 me-

siacov. Na vidieku zostáva bez partnera viac
ako rok iba 55 % ľudí. Čím to je? Vraj pokojom, lepšími medziľudskými vzťahmi a aktívnejšími spoločenskými kontaktmi. Kto by to vôbec
povedal? Nakoniec, mnohí obyvatelia miest sa
rozhodli hľadať svoje životné šťastie na vidieku,
preto na ňom hľadajú aj trvalý domov... (vm)
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POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

POZEMSKÁ
SPRAVODLIVOSŤ
Pozemská spravodlivosť má
podobu lustrácií: Prv ako
dôjde na veľké ryby, proces
sa zahltí drobnými obeťami a
zastaví sa.
ČAS DOZRIEVANIA
Dozrievame vtedy, keď začneme snívať o tom, že je už
najvyšší čas konať.
KYSELINÁRI
A IM PODOBNÍ
Dnes už kdejaký neporiadny
chlap vie dôkladne odpratať
mŕtvolu.
POZOR NA SMOTANY!
Smotana vám zvýši hladinu
cholesterolu, televízna smotánka hladinu adrenalínu.
SLOVENSKÁ ŠPECIALITA?
Nijaká reklama nás nezmanipuluje tak ako znížená cena.
NÁHRADNÉ RIEŠENIE
Kto nemá šťastie v jednoduchom kradnutí, založí poisťovňu alebo správcovskú
spoločnosť.
ODKAZ DRAMATIKOM
Dobre napísané frašky sú
použiteľné vo všetkých režimoch, iba s inými menami a
funkciami.
DNEŠNÍ MLADÍ HERCI
Zo Shakespeara ich zaujíma predovšetkým prvá časť
– Šek.
SMUTNÝ POSTREH
Ťažko do mysle našich detí
dostaneme ideál skauta, keď
sa v nej už zahniezdil ideál
Ramba.
POKRYTEC
Ohlásil pykanie za svoje hriechy, no zorganizoval si ho
ako piknik.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Demagógia v parlamente
Štátny rozpočet na rok 2010 bol
v parlamente schválený a tak by
sa zdalo, že už nie je čo dodať. Ale... spomeňte si na diskusiu k návrhu rozpočtu a na
demagógiu, ktorá zaznievala z
poslaneckých lavíc, v ktorých
sedela opozícia. Napríklad slová o katastrofálnom zadlžovaní. V skutočnosti je Slovensko
s verejným dlhom okolo 30 percent niekde na 14. mieste medzi krajinami Európskej únie.
Porovnajte to s krajinami, ktoré
sú na čele rebríčka: Taliansko
113%, Grécko 103,4%, Belgicko 95,7%, Francúzsko 79,7%,
Portugalsko 75,4%, Nemecko
73,4%, Rakúsko 70,4%. Doplňme údaje aj o historický pohľad,
tak ako to prezentoval podpredseda ĽS-HZDS Jozef Habánik:
„Rok 1998 34,5% konsolidovaný dlh verejnej správy a ku per-

Nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek strany, stále mám pocit, že tí, ktorí znárodnením argumentovali, nepoznajú význam
tohto slova, alebo nečítali návrh
zákona o ktorom tvrdili, že je návratom k praktikám komunizmu.
Znárodnenie, ktoré realizovali
komunisti bolo plošné zhabanie
majetku bez akejkoľvek náhrady. Doslovne by sa dalo povedať, že to bola zákonom posvätená krádež. Nič také som v
návrhu zákona o strategických
podnikoch  nenašiel. Netvrdím,
že zákonu sa nedá mnohé vyčítať, ani to, že neotvára určitý
Silné slová
Zostaňme ešte chvíľu v par- priestor špekuláciám. Ale ználamente, ktorého rokovanie rodnenie???
nás zaujímalo celý minulý týždeň. Poslanci schválili zákon o Kvalitná žurnalistika?
strategických podnikoch, kto- Vo štvrtok   minulý týždeň sme
rý vyvolal intenzívnu diskusiu. si pripomenuli medzinárodný
Dominovalo v nej jedno slovo – Deň kvalitnej žurnalistiky. Počúznárodnenie.
val som ankety i vyhlásenia – ho-

centu hrubého domáceho produktu. Rok 2002 43,4%, rok
2004 41,4%, 2006 30 percent
a 2008 12,6 percenta. Tak konsoliduje táto vláda alebo nekonsoliduje? A toto sú čísla, ktoré
sú z menového prehľadu centrálnej banky, Národnej banky
Slovenska ako nezávislej autority našej ekonomiky“.
Opozícia však nemá záujem hovoriť v súvislostiach a porovnávať. Fakt vyvrhnutý zo súvislosti
je na strašenie občanov najúčinnejší.

vorilo sa najmä o prístupe (alebo
nedostatočnom prístupe) k informáciám, o slobode – neslobode
tlače, o vzťahu politikov k novinárom a tak podobne. Súhlasím,
to všetko ovplyvňuje kvalitu novinárskeho prejavu. V žiadnom vyjadrení som nepočul o tom, ako
ovplyvňujú výsledky práce novinárov majitelia médií, ktorí v súčasnosti najviac vplývajú na ich
činnosť  i keď sa tvária, že nikdy
do ich práce nezasahujú. Ich zamestnanci – novinári to verejne
tiež nepripúšťajú. Pretože chcú
ostať v redakciách. Voľný novinár
dostane priestor v médiu zväčša
iba vtedy, keď naplní predstavu vydavateľa. Čo ma však najviac zarazilo, nikto nehovoril o
tom, že iba novinár s dostatočným vzdelaním môže robiť kvalitnú žurnalistiku. Lebo stále platí,
že z prázdneho suda víno nenatočíš.
Jozef Šucha

SPOLOČNOSŤ
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Premiér SR Robert FICO na východe Slovenska
Na pracovnej ceste na východe Slovenska sa predseda vlády SR Robert Fico
zúčastnil aj na otvorení multifunkčných ihrísk s umelou trávou v obciach Vechec
a Zámutov v okrese Vranov nad Topľou. Na výstavbu takýchto športových areálov je pre obec vyčlenená
dotácia zo štátnych zdrojov vo výške asi 40.000 eur
(1.205.040 Sk), zvyšné potrebné prostriedky si samospráva pokrýva z vlastných
zdrojov.
„Osobne som sa zúčastnil na
otvorení asi 100 ihrísk. Do
júna 2010 ich bude 623 a ak
bude naďalej pretrvávať záujem zo strany obcí, budeme
v týchto projektoch pokračovať,“ uviedol pre TASR predseda vlády. Zároveň priblížil že
do dnešného dňa sa otvorilo
asi 400 ihrísk po celom Slovensku. Podľa Ficových slov
ide o veľmi úspešný projekt
a budúcoročný štátny rozpočet ráta s výstavbou asi 200

ďalších ihrísk. Časť prostriedkov by chcel premiér poskytnúť
obciam ešte v priebehu roka
2009. „Bol by som rád, keby
sa nám časť týchto zdrojov
podarilo uvoľniť do konca
tohto roka, pretože starostovia by chceli začať s prípravnými prácami tak, aby
sa mohli ihriská na jar postaviť.“
„Naše ihrisko sme financovali z
vlastných zdrojov vo výške asi
56.000 eur (1.700.000 Sk), Počas pracovného výjazdu na východné Slovensko mal prepričom nás štát podporil dotá- miér SR Robert FICO bohaty a pestrý program. Na snímke
ciou vo výške asi 40.000 eur vľavo predseda PSK Peter Chudík.
(1.205.040 Sk),“ priblížil pre
TASR starosta Zámutova Dušan
Vyšňovský. Ako ďalej uviedol,
obec ešte plánuje dobudovať
zábrany, oplotenie, osvetlenie
a lavičky pre divákov.
Futbalový zápas na umelom
povrchu si osobne vyskúšal aj
predseda vlády. Výber Prešovského samosprávneho kraja a
Úradu vlády SR zdolal domácich futbalistov Tatranu Zámutov rozdielom troch gólov.
(TASR)

Vo Vranove absolvoval besedu so študentmi Gymnázia.

Popoludní najprv navštívil Vechec a potom Zámutov, kde odovzdal do užívania novovybudované multifunkčné ihriská. V
Zamutove, koncovej dedine Vranovského okresu ležiacej na upäti Slanského pohoria pod Dubníkom, si umelú trávnatú
plochu aj vyskúšal. Premiér bez striedania absolvoval celých 40 minút. Po krátkom neformálnom stretnutí so starostami z
Vranovského okresu nasledovala účasť na predvolebných mítingoch vo Vranove a v Snine.
Foto: JF
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NATO a sféry vplyvu

Bratislava sa dobre zhostila úlohy hostiteľa ministrov obrany
krajín NATO. A možno aj preto, že si pohostinnosť nevedeli ministri vynachváliť, nechal sa slovenský minister obrany troška
uniesť. Niekedy treba skôr premýšľať a tak potom vravieť. Hlavnou témou Severoatlantickej aliancie je dnes Afganistan a zároveň aj jej boľavým otlakom. NATO vedie v Afganistane svoju
prvú expedičnú vojnu, tam hynú vojaci a výsledok tejto vojny je
nejasný. V Afganistane sú totiž dnes tie isté problémy, ako mali Sovieti za Babraka Karmala, ktorého sovietske vojská dosadili k moci v
roku 1979. M. Gorbačov sa vtedy snažil nájsť riešenie odchodu vojsk
a generáli nástojili na nových kontingentoch vojsk. Všimnite si tie paralely. Americký prezident Obama sa snaží nájsť riešenie ako sa vyvarovať podobného osudu, ktorý postihol Sovietov v XX. storočí. Stratili
dôveru voči Karmalovi, ale aj Američania voči Karzajovi, ktorému vraj
pripísali v nedávnych voľbách nezákonne milión hlasov. Nuž a ktorá
európska krajina chce do takejto nejasnej politickej situácie poslať
svojich vojakov? Samozrejme, aj toto rezonovalo na stretnutí v Bratislave. Základnou témou, ktorá rezonuje medzi európskymi krajinami,
členmi NATO, v akej miere by malo byť NATO „expedičnou alianciou“,
teda nástrojom intervencie za hranicami svojej teritórie, tak ako v Afganistane, a nemala by sa radšej zaoberať obrannými činnosťami a
starať sa o to, aby na svojom teritóriu čelila hrozbám terorizmu, či
kybernetickým vojnám. Vysokopostavený predstaviteľ OSN Antonio
Maria Costa v októbri vyhlásil, že v súčasnej dobe počet úmrtí obyvateľov krajín NATO ročne z dôsledku používania heroínu je vyšší ako
počet padlých v Afganistane v roku 2001. Podľa prameňov OSN, zomrie v krajinách NATO z predávkovania heroínom ročne 10-tisíc ľudí,
čo je päťkrát viac ako bolo zabitých vojakov NATO v Afganistane za
posledných osem rokov. Z úrody, ktorú zobrali tohto roku v Afganistane sa dá vyrobiť 375 ton heroínu. A je známe, že trh s heroínom
slúži na financovanie Talibanu. Americkí vojaci v Afganistane už
prepadli heroínu, ktorý je jedným z najkvalitnejších na svete a
je to ďalší problém. Vojaci sú všade rovnakí, či sú to Američania
alebo Austrálčania. Európa spotrebuje ročne 88 ton heroínu a
z Afganistanu do Európy prúdi cez Rumunsko, Grécko a Bulharsko. Logicky z toho vyplýva, že najskôr by bolo treba zničiť laboratória
na výrobu heroínu a polia opiátov. Inej cesty ako nastoliť v Afganistane
aspoň minimálnu demokraciu niet.
Pred NATO je ešte jedna vážna otázka. Ako vybudovať vzťahy s
Ruskom. Pred stretnutím ministrov obrany sa v Bratislave konala konferencia o budúcnosti NATO, ktorú organizovala Slovenská atlantická komisia. Tu najviac zaznievala otázka vysvetlenia
zmyslu kapitoly 5, kde sa hovorí, že vojenské napadnutie na
jedného člena NATO sa ráta ako napadnutie všetkých. Na druhej strane je známe, že podpísanie zmluvy o znížení počtu strategických zbraní a v nej zakotvené aj zmeny protiraketových
systémov, ktoré vysvetľoval na svojej ceste po Európe americký viceprezident Biden, ktoré sa má udiať 5. decembra 2009,
Moskva podmieňuje aj priznaním, že u nej existujú vo východnej Európe „sféry vplyvu“.
Afganistan, Rusko a ako ďalej NATO sú tri zásadné problémy Severoatlantickej aliancie. Ako sa s nimi dokáže popasovať, to ukáže čas.
DUŠAN KONČEK

Vnášanie politiky do justície je neprípustné
„Žiaden sudca nie je stíhaný za názor“. Opozícia je zrejme už zúfalá, keď sa
rozhodla zatiahnuť do politiky aj sudcovský zbor na Slovensku. Ako ináč si môžeme vysvetliť jej neúspešný návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti, ktorá
od začiatku svojho krátkeho pôsobenia vo funkcii pokračuje v otvorenom boji
s nezákonnosťou v rezorte. Evidentne tu ide zo strany opozičných politikov o
nátlakovú politiku s cieľom otriasť dôverou občanov v slovenské súdnictvo. Pod
rúškom ochrany stovky sudcov (pritom sa môžeme domnievať, že boli a zrejme
aj sú buď prepojení, alebo aspoň názormi veľmi blízki súčasnej „spravodlivej –
nestrannej opozícii“) sa zahmlieva skutočnosť, že opoziční politici hľadajú len
ďalšiu cestu svojho zviditeľnenia.
Volebné preferencie ich predurčujú do
opozičných lavíc. Oni sa však nechcú
zmieriť s tým, že na Slovensku ešte dlho
nebudú vládnuť. Ako ukazujú priebežné
výsledky výskumov, väčšina našich občanov odmieta pravicový spôsob vládnutia
a dlhodobo preferuje budovanie sociálneho štátu, ako aj presadzovanie národnej politiky súčasnou vládnou koalíciou.
V súvislosti s takzvaným ich bojom
za demokraciu a nestrannosť justície
považujem za prirodzené pripomenúť
aj moje osobné skúsenosti z obdobia
nástupu dnešnej opozície do vlády v
roku 1998. Ako výraz „spravodlivosti“
takmer všetci redaktori spravodajstva STV
sme boli internovaní na najvyššie poschodie v Mlynskej doline. Nesmeli sme sa s
nikým stretávať, nesmeli sme nič robiť a
pod dohľadom sme museli 8 hodín odsedieť v nečinnosti ako najnebezpečnejší väzni. Hovorím najnebezpečnejší
preto, lebo tým ostatným aj vo väzniciach
je umožnené aspoň pracovať. Moja vina
pritom bola len v tom, že som „moderoval
za vlády Vladimíra Mečiara“ (aspoň takto
mi môj „vyhadzov“ zdôvodnil zástupca

šéfredaktora spravodajstva). Väčšina súčasných poslancov opozície sedela aj
vtedy v poslaneckých laviciach Národnej rady SR, všetci o tom vedeli, nikto
z nich sa však neozval na našu podporu. Zrazu, keď teraz z tisícky sudcov
sa ozve stovka nespokojných, tí istí
politici sú schopní vytvárať atmosféru,
akoby bola na Slovensku nesloboda
a strach a niektorí idú až tak ďaleko,
že hovoria o privatizácii súdnictva ĽSHZDS. Je vidieť, že v záujme svojho zviditeľnenia sa neštítia ničoho. Sústredene
pritom využívajú každé svoje vystúpenie
na útoky na predsedu vlády Roberta Fica.     
Keďže podľa mňa takzvané nezávislé
„nadstranícke“   slovenské médiá podporili honbu na čarodejnice, v rámci plurality názorov dám priestor   druhej strane.
Ministerka spravodlivosti Viera Petríková
aj na mimoriadnom rokovaní parlamentu,
ktorého jediným bodom bolo jej odvolanie
z funkcie. Odmietla všetky útoky na jej
osobu. Bez väčších problémov obhájila
svoju činnosť v rezorte spravodlivosti. Od
začiatku  tejto umelo vyfabrikovanej kauzy
dôrazne odmietla snahu opozičných po-

litikov obhajovať sudkyňu Janu Dubovcovú, ako aj ich ďalšie kroky smerujúce k
ovplyvňovaniu slovenskej justície. Sudkyni
J. Dubovcovej pozastavila výkon funkcie,
pretože vnášanie politiky do justície považuje za neprípustné. Podľa jej vyjadrenia
v rozprave „Dubovcová vymenila sudcovský talár za politiku“. V tejto súvislosti na
jej adresu ministerka okrem iného tiež poznamenala, že ak sa J. Dubovcová chystá vo farbách svojho kamaráta D. Lipšica
kandidovať do parlamentu, môže mu robiť
kampaň, ale nie v talári sudcu.  Pripomenula tiež, že v prípade J. Dubovcovej ide o
sudkyňu, ktorá mala v minulosti prieťahy v
súdnom konaní, čo konštatoval aj Ústavný
súd.
V. Petríková odmietla aj petíciu 105
sudcov, ktorí kritizujú pomery v justícii.
„Máme 1340 sudcov, nezamysleli ste
sa, prečo iniciatívu Päť viet nepodporili aj ďalší?“ Adresovala svoju rečnícku
otázku opozičným poslancom. Ako v
tejto súvislosti ďalej ministerka uviedla, ide o sudcov, ktorí boli v minulosti predsedovia alebo podpredsedovia
súdov, vojenských súdov, špeciálneho
súdu a neskôr postavenie stratili, prípadne sú dnes disciplinárne stíhaní.
Jedna zo signatárok petície je podľa V.
Petríkovej jedinou sudkyňou, ktorá rozhodla v neprospech štátu v prípade zmenky
Jána Duckého. V rozprave upozornila aj
na chybné rozhodnutia niektorých ďalších signatárov, ako aj na tvrdý postup
exministra Daniela Lipšica proti viacerým
sudcom. V niektorých prípadoch to podľa

nej bolo aj za vyslovený názor.   V. Petríková deklarovala pritom aj svoje osobné
presvedčenie, podľa ktorého ani občania
nesúhlasia s tým, aby sudca, ktorý urobí
chybu a na slobodu sa tak dostane obžalovaný z vraždy, ostal bez potrestania. Na
margo opozičných kritikov, podľa ktorých
sudkyňa J. Dubovcová bola potrestaná
za svoj názor zdôraznila, že na Slovensku
„žiaden sudca nie je stíhaný za názor.“
Predseda strany a poslaneckého klubu ĽS-HZDS Vladimír Mečiar na mimoriadnej schôdzi parlamentu, v rámci
obhajoby pani ministerky pripomenul
poslancom, že právo na slobodu prejavu majú všetci občania vrátane sudcov a nie iba „stopiati chránenci KDH,
SDKÚ-DS a SMK.“ Ako ďalej poznamenal, opozícia reaguje len na názor 105
sudcov, ktorí kritizujú pomery v justícii,
neprihliada však už na názory ostatných.
Preferuje názor kritizujúcich na úkor ostatných sudcov, ktorí sú vo väčšine. Opoziční poslanci by podľa neho mali reflektovať
aj názory iných sudcov. „A nie tu z nejakej
názorovej úchylky urobiť politickú zástavu,
alebo z osoby urobiť štít na presadzovanie
niečoho, čo s justíciou a spravodlivosťou
nemá nič spoločné,“ vyhlásil na margo
rozpravy na mimoriadnej schôdzi NR SR
predseda ĽS-HZDS.
Aj keď v rozprave na obhajobu V. Petríkovej, ktorá už po troch mesiacoch vo
funkcii podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti musela odolávať vrtochu
zviditeľňovania sa opozičných politikov,
vystupovali najmä poslanci ĽS-HZDS, pri

konečnom hlasovaní bola vládna koalícia
jednotná. Vzhľadom na neprípustné politické ovplyvňovanie súdnictva si však kladiem otázku komu a čomu to poslúžilo?
Možno to malo zneistiť tých sudcov pre
ktorých je dodržiavanie zákonov „svätou“
povinnosťou a možno malo dať krídla tým,
ktorí si myslia, že za pomoci politikov sa
tie paragrafy dajú podľa potreby prekrútiť.
Aj vzhľadom na vystúpenia poslancov
SDKÚ a SMK bolo by krátkozraké prijať názor, že v tomto spore išlo len o
útoky KDH a jeho bývalého predsedu
na pozície ĽS-HZDS. Tento spôsob zviditeľňovania sa opozície považujem
za veľmi nebezpečný, pretože nahlodávaním súdnictva vedome ohrozuje
jeden zo základných pilierov právneho
štátu. Neváha pritom kritizovať zákony, ktoré platili aj počas jej 8-ročného
pôsobenia vo vláde. Neštíti sa ničoho.
Pre niektorých sa verejné očierňovanie súčasnej vládnej koalície zrejme
stalo akoby zmyslom ich politického
pôsobenia. Túžba po moci je asi pre
mnohých z nich tak silná, že im možno
narušila aj pamäťové bunky a vo veľmi
krátkom časovom horizonte zabudli
na to, ako riadili ministerstvo spravodlivosti oni a ako fungovalo súdnictvo
na Slovensku do nástupu súčasnej
vlády. Aj z tohto pohľadu súhlasím s
vyjadrením predsedu ĽS-HZDS, ktorý
rokovanie mimoriadnej schôdze národnej rady označil za poľutovaniahodné.
Vladimír Dobrovič
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Načo bola revolúcia

Načo bola revolúcia v novembri 1989 najvýstižnejšie vysvetlil
bývalý spolumajiteľ Slovnaftu Slavomír H. pred dvoma rokmi v
článku denníka Sme „Miliardári boli na november pripravení“.
Svojím vyjadrením zároveň urazil asi 5 miliónov občanov Slovenska. Na otázku, ako by vyzeral jeho osud, keby nepadol
komunistický režim, odpovedal: „Bol by som zrejme už dosť
opotrebovaný a v penzii si užíval voľné chvíle v starom paneláku“. V čase revolúcie mal 41 rokov a bol vedúcim prevádzky
v Slovnafte. V roku 2007 mal niekdajší podnikateľ v oblasti
petrochémie majetok v hodnote 2,5 miliardy Sk.
V spomínanom článku sa kon- Uveďme ešte zopár reprezentaštatuje, že najmajetnejší pod- tívnych príkladov. Andrej B. mal
nikatelia v minulosti pôsobili na v čase revolúcie 35 rokov a bol
pozíciách, ktoré   boli prestížne zástupcom podniku zahraničnéuž za bývalého režimu – najmä ho obchodu Petrimex v Maroku.
v podnikoch zahraničného ob- Pred dvoma rokmi mal majetok
chodu a v bankovníctve. Ďalší v hodnote minimálne 60 miliárd
súčasní miliardári mali tiež prí- Sk. Jozef T. mal v čase revolúznačné východiskové profesio- cie 39 rokov a pracoval v Štátnej
nálne skúsenosti. Napríklad Ivan banke Československej. V roku
K. mal v čase revolúcie 30 rokov 2007 hodnota jeho majetku
a bol podľa českého časopisu presahovala 30 miliárd Sk.
Týden vekslák (čo bola jedna z Jaroslav H. mal v čase revolúcie
foriem hospodárskej kriminality). 19 rokov a študoval na MoskovPred dvoma rokmi mal podnika- skom štátnom inštitúte medzináteľ predovšetkým v oblasti médií rodných vzťahov. Pred dvoma
majetok v hodnote asi 10 miliárd rokmi mal majetok prinajmenSk. Spomeňme aj Jána K., ktorý šom v hodnote 21 miliárd Sk.
mal v čase revolúcie 26 rokov a A tak by sme mohli pokračovať,
bol vedúcim predajne stavebnín. pričom osobitnú kategóriu zboV roku 2007 mal podnikateľ naj- hatlíkov predstavujú politici, ktorí
mä v oblasti showbusinessu a zväčša svoj majetok rozptyľujú
médií majetok v hodnote približ- medzi najbližších príbuzných a
rozličnými metódami znejasňujú
ne 3 miliardy Sk.

jeho skutočnú hodnotu, aby si
udržali prijateľnosť pre svojich
voličov.
Podľa medializovaných informácií, ako aj podľa zdravého rozumu, ani jeden z miliardárov nenadobudol svoj majetok v rámci
pravidiel trhovej ekonomiky, teda
prevratnou inováciu v oblasti
technológií, priemyslu či služieb
verejnosti. Naopak, spoločným
menovateľom
rozprávkového
porevolučného zbohatnutia niekoľkých jednotlivcov sú zákulisné politické ťahy, zmocnenie sa
existujúceho štátneho majetku a
metódy na hranici či za hranicou
zákonnosti a dobrých mravov,
vrátane otvoreného mafiánstva.
Samozrejme – spôsoby hromadenia majetku na Slovensku po
novembri 1989 nie sú ničím výnimočným - ani v dejinách ľudstva,
ani v iných krajinách sveta.
To je kľúčový revolučný odkaz 17. novembra 1989 piatim
miliónom občanov Slovenska,
ktorí už sú (alebo skôr či neskôr
budú) dosť opotrebovaní a v penzii si užívajú (alebo budú užívať)
voľné chvíle v starom paneláku.
Ak sa, pravdaže, nejakej penzie
dožijú a neskončia na ulici ako
bezdomovci.   PAVOL JANÍK

Poriadok a nie chaos

Návrh zákona na záchranu Chemických závodov v Novákoch prešiel vládou aj parlamentom.
Medzitým padol Chemlon Humenné, ktorý prepustil vyše 300 zamestnancov. Média okamžite
spustili bubnovú paľbu o tom, že sa vraciame k
socializmu. Tieto nezmysly sú len politické bubliny, ktoré sa snažia osloviť naivných. Všetky štáty
na svete si uvedomili, že kríza, ktorá zasiahla svet nie
je krátkodobá, ale dlhodobá a treba hľadať spôsoby,
ako ju zvládnuť a aj to, aby dopady kríz neboli také
silné. Vieme všetci dobre, že z veľkej depresie, krízy,
v minulom storočí najlepšie vyšli USA, pretože hľadali
možnosti a spôsoby a našli ich. Teraz sme takmer o
storočie starší a tie spôsoby dnes už dobré byť nemusia. Stačí sa pozrieť na Čínu a jej tempá rozvoja.
Ukazuje sa, že tejto krajiny sa kríza takmer nedotkla.
Tempá rastu sú stále vysoké, priemyselná výroba
rastie ročným tempom 11 percent. Čína skupuje
lacné aktíva po celom svete, Brazília už obchoduje
s Čínou s čínskou menou juanom. Ako to tí Číňania
robia? Ukazuje sa, že ich systém je v krízových situáciách efektívny. Jedna malá firma, ktorá spolupracuje s čínskym podnikom sa dopočula, že v materskom
podniku sú isté problémy a tak sa obávala o existenciu. Na vine bolo tamojšie vedenie a tak sa obrátili listom rovno do Pekingu na najvyššie miesta. Odpoveď

nedala na seba čakať. Oznámili im, že všetko preverili a napísali, že mali pravdu a súdruh či pán Lu nemal
pravdu a dostal výstrahu. Oznámili im aj to, že ich
(teda čínska krajina) je poriadkumilovná a ubezpečili
ich, aby sa nebáli a pracovali pokojne. Problém sa
vyriešil za niekoľko dní. Druhý príklad je z USA, kde
je demokracia. A demokracia to je procedúra, veľmi
dlhotrvajúca. V minuloročnej jeseni už bolo vidieť, že
začalo horieť a že požiar bude mať katastrofálne dôsledky. Minister financií za Bushovej vlády niekoľkokrát slovne upozorňoval kongresmanov, aby schválili
protikrízový plán. Ale s nimi nikto ani nepohol, márne
boli argumenty, analýzy. Stratili čas a požiar zachvátil
celý svet a celú svetovú ekonomiku a USA sa dostali
do jamy, z ktorej sa len ťažko vyhrabávajú. Čína sa
stane za chvíľku svetovou ekonomickou veľmocou a
netreba jej skúsenosti zatracovať. Hľadať spôsoby,
ako sa dostať z krízy, treba. Možno nie všetky budú
tie správne, ale inej cesty niet. Je jednoduché, keď
novinár napíše po rozhodnutí vlády nejapný článoček
s titulkom „Komoši“. Ale nie je jednoduché v čase
krízy zabezpečiť prácu ľudom. Tým titulkom sa tak
nestane. Poslanci z Humenného požiadali vládu
o pomoc pri záchrane Chemlonu Humenné. A nie
autora článku, ktorý nemá cenu ani suchého lístia.
Navyše autoritu novín znižuje.
DUŠAN KONČEK

Kľuč k revolúciám bol v Moskve

Postupný rast slobôd v Sovietskom zväze dával krajinám východnej Európy nádej, ale hlavnou príčinou toho, čo sa stalo
v roku 1989, boli premeny vo vnútornej politike Sovietskeho
zväzu.
Na 19. konferencii komunistickej strany a neskoršie v decembri
roku 1998 na pôde OSN Michail Gorbačov vyhlásil, že občania ktoréhokoľvek štátu majú právo sami si vybrať, v akom zriadení chcú
žiť. „To je“, ako dodal, „univerzálny princíp“, v ktorom neexistujú výnimky. Svoje vystúpenie v OSN si zámerne pripravil ako „Fultonský
prejav naopak“. Snažil sa urobiť všetko preto, aby prestal rozkol v
Európe a vo svete, o ktorom sa tak dramaticky zmienil W. Churchill
vo svojom prejave v americkom meste Fulton v roku 1946. Radikálny odkaz od Brežnevovej doktríny, ktorú prijalo sovietske velenie a
tak si prisvojilo právo vojsť do krajín Varšavskej zmluvy v záujme „záchrany socializmu“ bolo nevyhnutnou podmienkou zmeny režimu v
roku 1989. Môže sa síce hovoriť, že vážnu úlohu zohrali Ronald Reagan a pápež Ján Pavol II (s jeho triumfálnym návratom do Poľska
a podporou Solidarity), ale ani vojenská moc Reagana a morálny
kredit pápeža Jána Pavla II nemohli zvrhnúť komunizmus. Boli to
obyvatelia Kremľa a nie Washingtonu, ktorí zatvorili dvere pre zmeny
vo Východnej Európe a len oni ich mohli otvoriť.
Aj keď pri výročí týchto udalostí dôležitú úlohu zohráva časť obrazov, ale nie obraz vcelku. Kľúčové riešenia, ktoré vytvorilo podmienky pre to, čo sa stalo v roku 1989, prijímali sa o rok skôr, ale nie vo
Varšave, Berlíne, Budapešti, či Prahe – ale v Moskve.
The Independent (Anglicko), preklad: dankan

Kresba: Andrej Mišanek

Čo predchádzalo novembrovým udalostiam v roku 1989?

Článok, ktorý otriasol svetom!
Pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí,
ktoré viedli k zmene spoločenského systému vo
vtedajšej ČSSR sa objavujú noví a noví bojovníci
za demokraciu a niekedy sa zdá, akoby Slovensko bolo rozdelené na dve skupiny obyvateľstva:
na disidentov a tých, ktorí slúžili vtedajšiemu režimu. Dosť je takých, ktorí tvrdia, ako zničili socializmus a u nás padol len a len ich zásluhou. Dnes však aj
poprední a tí objektívnejší pravicoví politici veľmi dobre vedia, že režim v roku 1989 doslova skolaboval a
sám sa zrútil. Historici tiež vedia svoje. Napríklad to,
že rozpad socialistického tábora začal už v roku 1985
pri pohrebe generálneho tajomníka ÚV KSSZ Červonenka. Jeho nástupca Michail Gorbačov už vtedy pri
krátkych individuálnych stretnutiach s predstaviteľmi
ČSSR, Poľska, Maďarska, NDR, Bulharska a Rumunska jednoznačne povedal, že vnútornou politikou
ich krajín sa zaoberať nebude. Skutočná perestrojka
(prestavba) však začala o dva roky neskôr. Môžeme
povedať, že ju spustil príspevok Pôžičky a dlhy, opublikovaný v časopise Novyj mir v roku 1987.
Jeho autorom bol Nikolaj Šmelev, v súčasnosti akademik, riaditeľ Inštitútu Európy pri Ruskej
akadémii vied. Zhodou okolností určitý čas bol
aj manželom vnučky Nikitu Chruščova. Článok
Pôžičky a dlhy prirovnali ku neriadenej strele.
Uverejnili ho bez krátenia takmer všetky najvýznamnejšie svetové periodiká. Podstatou tohto príspevku bol
odôvodnený nutný prechod sovietskej ekonomiky na
trhové hospodárstvo. Článok rozoberali nielen poradcovia šéfov najsilnejších západných krajín sveta, aby
ich potom dôkladne informovali o jeho obsahu, ale
dokonca aj ženy v moskovských kaderníctvach. Vtedy ešte nikto nepredvídal, že jeden, jediný článok sa
stane rozbuškou strely, ktorá zlikviduje nakoniec celý
Sovietsky zväz. Pôžičkám a dlhom predchádzali
diskrétne informácie o hospodárstve, ktoré Nikolaj Šmelev pripravoval pre Gorbačova. Článok,
ktorý otriasol svetom, sa zrodil iba tak, že z vedenia redakcie časopisu Novyj mir zatelefonovali
Šmelevovi, aby „napísal niečo o ekonomike“. Ten
sa opýtal, či by sa im hodili tajné poznámky, pripravované pre Gorbačova. Redakcia súhlasila a tak sa pustil
do napísania Pôžičiek a dlhov. Po uverejnení niekoľko

rokov patril medzi najobdivovanejšie osobnosti Ruska.
Vzťahy s Gorbačovom udržiava stále na dobrej úrovni,
i keď Šmelev dnes ľutuje, že začal s perestrojkou. Raz
dokonca mu  Gorbačov pri vodke (!) povedal: „Škoda,
že som ťa v roku 1989 nepočúvol. Všetko by bolo teraz inakšie...“ Podľa Šmeleva prestavba nemohla priniesť žiadny výsledok, pretože všetko sa pokazilo už
v roku 1917. Vtedy v Rusku zničili najvzdelanejších a
najlepších ľudí v krajine. Minimálne štvrtinu z nich.
Odniesli si to tri pokolenia národa. Jedno, ktoré
žilo počas Októbrovej revolúcie, druhé v rokoch
II. svetovej vojny a potom pokolenie povojnové.
Represie sa skončili až v roku 1953. Šmelev sa
často stretával s genetikmi a biológmi. Podľa nich
sa napáchané škody na ľudskom potenciáli môžu
nahradiť až v piatom pokolení. Keď berieme do
úvahy, že jedno pokolenie trvá 20 rokov, tak ľudia
najvyššej inteligenčnej kategórie, teda s najhodnotnejšími génmi sa objavia tak v polovici tohto
storočia. Šmelev sa však na ďalší vývoj v Rusku
pozerá veľmi skepticky.
K moci sa dostali banditi, alebo aspoň tí, ktorí s nimi
úzko spolupracovali. Tento banditský prístup spôsobil,
že Rusko muselo prežiť ďalšiu vlnu emigrácie – odišli
tri milióny vysokovzdelaných ľudí. Teraz v USA len v
takom koncerne BOING polovicu z celkového počtu
inžinierov a konštruktérov sú Rusi. Čo robí dnes Rusko? „Vytvorili sme tzv. ekonomiku, orientovanú na
export, ktorá však plne závisí od zahraničného
trhu. Orientujeme sa iba na to, o čo má zahraničie záujem; na ropu, plyn, kovy, ale neriešime kľúčové otázky, od ktorých závisí životaschopnosť
ekonomického systému krajiny. Ekonomika takej
veľkej krajiny ako Rusko, musí sa v prvom rade
orientovať na vnútorný trh, vnútorného spotrebiteľa.“ Skutočný otec perestrojky je však do budúcnosti
skeptický. V práci Rusko o 50 rokov predpovedá
rozpad Ruskej federácie. Európska časť Ruska
bude tvoriť samostatné kniežatstvo – to ale prežije. Sibír a Ďaleký východ sa môžu od Ruska odtrhnúť.
Svojmu pesimistickému scenáru dáva 49 %, optimistickému 51... Čo je však oveľa dôležitejšie, je jeho presvedčenie, že teraz ľutuje to, že začal perestrojku!
Vladimír Mezencev

Montesquieuove zrkadlo pre Klausa

Po jednoznačnom írskom reparáte, keď v referende podporili títo ostrovania Lisabonskú zmluvu, sa oči všetkých občanov
Európskej únie, ktorí si prajú vytvoriť silnejšie štátne spojenie,
obracali na jedného muža. Bol ním Václav Klaus, ktorý ako český prezident posledný pripojil svoj podpis do dvadsaťsedmičky
lisabonskej rodiny.
V Česku preto silneli tlaky, aby aj vďaka ratifikácii Lisabonskej
tak urobil a dal už konečne Li- zmluvy, ktorú sme stihli už v minusabonu zelenú. Faktom je, že lom roku. Pritom ide o paradox,
za Klausom už nestáli ani voliči lebo do roku 1992 boli konzervajeho materskej ODS a preto už tívne ladení slovenskí politici proti
nemohol otáľať. Český prezident federalizácii s českým národom.
však dlho hral vlastnú hru, z kto- Jednoducho proti tomu, aby na
rej asi ťažko mohol vyjsť ako víťaz. Slovensku vládli z Prahy federálni
Jednoducho preto, lebo ak by byrokrati v prospech najmä ČeLisabonskú zmluvu nepodpísal, chov.
postavil by proti svojej domovine Vzťahy a situácia sa vyjasnili
ostatné členské štáty únie. Preto- rozdelením republík. Nik už po
že ju podpísal, môžu sa jeho vo- 1. januári 1993 v Česku a na
liči oprávnene pýtať, na čo bolo Slovensku nemôže hovoriť, že
niekto na niekoho dopláca vďaka
toľké otáľanie dobré?
Potrebovala sa Česká republi- rozhodnutiam federálnych byroka takto zviditeľniť v Európe? Už kratov. Teraz však Slováci jasne
dnes za hranicou Moravy závist- deklarovali, že sú za vznik eurolivo hľadia k nám pre zavedenie federálnych úradníkov. Nemali s
euromeny. Teraz sme v predstihu tým v podstate žiaden vážnejší

problém, ak neberieme do úvahy
štorcovanie sa opozičných strán,
ktoré cez Lisabonskú zmluvu
chceli vydierať slovenskú vládu.
V podstate nič nové pod slnkom.
Politici v KDH a v SDKÚ, ktoré z
KDH vzniklo, si na vydieranie zahraničím už zvykli za tých pomaly
dvadsať rokov, čo broja proti každej slovenskej prosperite.
Vznik federálnych byrokratov v
Únii totiž môže oveľa viac Slovákom pomôcť, ako voľakedajšia
existencia federálnych byrokratov v Prahe. Ide totiž o výrazne
inú pozíciu. Kým pražskí eurobyrokrati pomáhali najmä českým
zemiam, tí bruselskí tak nebudú
môcť jednoznačne konať. Európska únia má zmysel len vtedy, ak
sa stane aj v realite skutočným
štátom s rovnakými právami pre
všetkých občanov. Všakovaké
dvojrýchlostné Európy v podobách, v akých sme už doteraz
poznali, keď sa delíme na staré

členské štáty a nové členské štáty, sú už prežitkom. Oslabujú akcieschopnosť celej Európy.
V čase hospodárskej krízy, ktorá
zúri svetom, je preto potrebné
napomáhať vytvoreniu európskeho super štátu. V tomto zmysle je
dobré pripomenúť si zásady jedného zo zakladateľov súčasnej
európskej demokracie Charlesa
de Secondat barona de Montesquieua. Ten vo svojom prevratnom diele Duch zákonov povedal
mnoho múdrych vecí. Napríklad
aj tú, že ak by vedel niečo, čo by
pomohlo jemu, ale ublížilo jeho
rodine, neurobil by to. Ak by vedel niečo, čo by pomohlo jeho
rodine, ale ublížilo by to jeho štátu, neurobil by to. Ak by vedel o
niečom, čo by pomohlo jeho štátu, ale ublížilo by to Európe, Montesquieu zdôraznil, považoval by
to za zločin. A to všetko napísal
tento filozof už v 18. storočí.
Stanislav Háber
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Starosta mestskej časti Bratislava Nové Mesto – Ing. Richard Frimmel

Politici musia byť dobrí hospodári

Dokončenie začatých dlhodobých nosných
programov vytýčil si za cieľ na začiatku 4.
volebného obdobia štvornásobný starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing.
Richard Frimmel (na obr.). Za dôležitý kapitál pritom považuje prekrásnu prírodu, kultúrne a športové objekty, primeraný priemysel,
rozvíjajúce sa služby a pracovitosť obyvateľov
bratislavského Nového Mesta.
Čo považujete za najdôležitejšie v komunálnej politike z pohľadu štvornásobného starostu?
Najdôležitejšou stránkou komunálnej politiky nesporne je, že všetko, čo sa v rámci nej
deje, má poslúžiť najmä občanom. Preto je
potrebné, aby sa do samospráv dostali odborníci, ktorí veci dokážu správne posúdiť a
prijať kvalifikované rozhodnutia. Týka sa to
volených funkcionárov, ale aj zamestnancov
obecných, mestských či miestnych úradov,
ktorí rozhodnutia politikov prenášajú do praxe. Do komunálnej politiky rozhodne nepatrí
politikárčenie, ktoré môže uškodiť i tej najlepšej veci. Vo všeobecnosti – v Bratislave,
ale aj inde na Slovensku - sa s ním stretávame najmä v súvislosti s investičnými zámermi, ktoré pri nedostatku informácií môžu
vyvolávať v ľuďoch isté pochybnosti a obavy napríklad z hľadiska dopadov na životné
prostredie či na dopravu. Žiaľ, vždy sa nájdu
jednotlivci, ktorí sa neštítia vytĺcť z takýchto
situácií vlastný politický kapitál. Z praxe viem,
že ľudia vstupujú do komunálnej politiky z
rôznych pohnútok a s rôznymi ambíciami.
Zásadné rozhodnutia samosprávy musia byť
výsledkom konštruktívnej diskusie a konsenzu. Je tiež veľmi dôležité, aby komunálni politici boli dobrí hospodári, aby vedeli zvážiť,
čo je pre občanov prioritné a čo ešte môže
počkať. Metóda určovania priorít je v hospodárení novomestskej samosprávy samozrejmosťou už roky a to je aj jeden z dôvodov,
prečo si Nové Mesto doteraz nikdy nemuselo pomáhať úvermi. Práve naopak – dokázali
sme ušetriť a tak aj v čase súčasnej hospo-

dárskej krízy môžeme pokračovať v investičných akciách, bez obmedzenia poskytujeme
občanom sociálne služby, nemuseli sme
oklieštiť ani plánované výdavky na školstvo,
kultúru alebo šport. Takisto si treba uvedomiť, že na uskutočnenie niektorých zámerov
jedno volebné obdobie nestačí. Napríklad ja
som pred 14 rokmi vstupoval do komunálnej
politiky s víziou vytvoriť z Nového Mesta ako
viac-menej okrajovej mestskej časti druhé
centrum, predovšetkým obchodno-ekonomické a administratívne, ktoré má mať aj svoje kultúrne zázemie. Na moderné centrum sa
však začalo meniť až po dokončení komplexu
Polus City Center, keď som bol starostom už
druhé volebné obdobie. Odvtedy pribudol
v mestskej časti celý rad nových stavieb, z
ktorých až jedenásť získalo ocenenie architektov a iných odborníkov.
Aký je váš program, ktorý chcete v prípade zvolenia za poslanca VÚC presadzovať v krajskom parlamente?
Za dôležité pokladám presadzovať aktivity zamerané na rozvoj územia, a to vrátane
bratislavského Nového Mesta. Týka sa to i
projektov, s ktorými sa obce a mestá budú
uchádzať o finančné prostriedky z európskych fondov. Mňa osobne veľmi mrzí, že
bratislavské miestne samosprávy z nich
môžu čerpať len veľmi obmedzene, rovnako
ako celý Bratislavský samosprávny kraj. Ten
je oproti ostatným siedmim krajom v obrovskej nevýhode. Podľa dostupných informácií
operačný program Bratislavský kraj, z ktorého miestne samosprávy v rámci kraja môžu
čerpať financie na realizáciu svojich projektov, sa podieľa na celkovom objeme finančných prostriedkov Európskej únie vyčlenených pre Slovensko v sume 11,7 miliardy eur
len 0,8 percenta. Napriek prísnym pravidlám
a zložitému systému schvaľovania projektov
mestská časť Bratislava-Nové Mesto v tomto
roku uspela s dvoma projektmi na revitalizáciu verejných priestranstiev a na ich realizáciu má z eurofondov schválených bezmála
1,1 milióna eur. Pripravené máme ďalšie štyri
projekty, s ktorými sa opäť budeme uchádzať
o európske peniaze v rámci operačného
programu Bratislavský kraj. Ako bratislavský
Novomešťan by som bol rád, keby sa našej
mestskej časti z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja podarilo získať finančné prostriedky napríklad na výstavbu druhej
spojnice Pionierskej ulice s Tupého ulicou,
čo by výrazne zlepšilo vážnu dopravnú situáciu. Finančnú pomoc potrebujeme aj pri
výstavbe ciest tretej a štvrtej triedy. Nemenej
dôležitá je súčinnosť pri umiestňovaní starých
a chorých občanov v domovoch sociálnych
služieb, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj. V tejto súvislosti treba povedať, že až
tretina z bezmála 44-tisíc obyvateľov mestskej časti je v dôchodkovom veku a mnohí z
nich sú už odkázaní na pomoc iných.

Milana Murgaša vylúčili zo strany
Členovia Krajskej rady strany SMER-SD v Banskej Bystrici
na svojom zasadnutí 3. novembra 2009 jednomyseľne rozhodli o vylúčení doc. Ing. Milana Murgaša, CSc. zo strany.
Dôvodom takéhoto rozhodnutia najvyššieho orgánu strany
na krajskej úrovni bolo to, že Milan Murgaš kandiduje ako
nezávislý kandidát na funkciu predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja, čo je v rozpore s vnútornými predpismi a Stanovami strany SMER-SD a pred svojou kandidatúrou
sa členstva v strane nevzdal.
Krajská rada pritom opätovne zdôraznila, že jediným kandidátom
strany SMER-SD v koalícii so stranou ĽS-HZDS je Ing. Vladimír
Maňka.
Slovenský europoslanec a kandidát na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vladimír Maňka vyjadril poľutovanie nad vyhláseniami, ktoré na jeho adresu uviedol jeho
protikandidát a terajší predseda BBSK Milan Murgaš. Maňka v
rozhovore pre TASR pripomenul, že nemienil kandidovať na tento
post, ale nechce sa pozerať na situáciu v kraji, ktorú Murgaš podľa jeho slov nezvláda. „Vlastne všetky súdy Murgaš prehral, obrovské peniaze idú do stratena a ľudia v celom kraji potrebujú, aby sa
tá situácia zlepšila,“ konštatoval europoslanec, podľa ktorého sa
terajší predseda BBSK cíti ohrozený vo svojom poste.
(kr - TASR)

Ozývajú sa hlasy označujúce vyššie
územné celky za duplicitné najmä v rámci hlavného mesta. Ako vnímate postavenie VÚC ako štvornásobný starosta, aj
ako občan Bratislavy?
Európske skúsenosti hovoria jednoznačne,
že základom silného štátu je silná samospráva, a to na miestnej i regionálnej úrovni.
Pojem samospráva znamená, že občania si
prostredníctvom volených zástupcov rozhodujú o svojich záležitostiach sami. Niekomu
sa možno zdá, že by úplne stačila územná
samospráva na jednej úrovni – miestnej. To
je však veľmi zjednodušený pohľad. Je správne ak ľudia rozhodujú nielen o dianí vo svojej
obci, ale majú bezprostredný vplyv aj na veci
vo svojom regióne. Lebo oni najlepšie vedia,
či v regióne potrebujú vybudovať nové cesty,
či im nechýbajú služby, stredné školy, zdravotnícke zariadenie alebo domov sociálnych
služieb a je na nich, ako sa k svojim záležitostiam postavia. A toto je tá demokracia v
praxi. Nemožno predsa očakávať, že všetko
za nás vyrieši štát. Pokiaľ ide o Bratislavu, v
čase príprav územnosprávneho členenia Slovenska boli dosť silné tlaky, aby hlavné mesto
bolo zároveň samostatným regiónom a treba
povedať, že z hľadiska jej potenciálu veľmi silným. V konečnom dôsledku prevládli názory,
že treba vytvoriť regióny so silnými centrami,
pričom do úvahy sa brala ich ekonomická
integrita vrátane dochádzky ľudí za prácou a
dopravného prepojenia, ako aj prírodné pomery. Zástancovia bratislavského regiónu v
jeho terajšej podobe argumentovali tým, že
okolité tri okresy sú na hlavné mesto silne
naviazané, ľudia sem chodia do zamestnania
a do škôl a na druhej strane Bratislavčania
nachádzajú v priľahlých troch okresoch zázemie pre rekreáciu, oddych, šport a iné
aktivity.
Prečo by mali oprávnení voliči prísť k volebným urnám a prečo by mali svoj hlas
dať práve vám? Čo im ponúkate?
Chápem, že občania nemajú tak blízko ku
krajskej samospráve ako k miestnej, ktorá
rieši tie najzákladnejšie otázky života obce.
Krajská samospráva rieši globálne problémy
regiónu, stará sa o jeho rozvoj, ale to už mnohí tak nevidia. Ak ľudia nejdú voliť, možno je
to aj preto, že kandidátov na predsedu samosprávneho kraja alebo na poslancov jednoducho nepoznajú. Nikomu však nič nebráni
v tom, aby sa zaujímal o programy, s ktorými
idú do volieb a posúdil, do akej miery sú reálne.
A čo môžem ponúknuť svojim potenciálnym voličom ja? Prinajmenšom skúsenosti
z 15-ročného pôsobenia v miestnej samospráve, ktorá napriek odlišnej agende má s
regionálnou množstvo spoločných čŕt. Tou
najdôležitejšou je, že samospráva je tu pre
občanov, pre napĺňanie ich potrieb.  

Vladimír Dobrovič

Päť Priorít
Pre Prosperitu
1. Modernizujme cesty
ii. a iii. triedy
2. Rozvíjajme cestovný
ruch - vychádzajúc z
memoranda o spolupráci
pri rozvoji turizmu v PSK
3. Podporujme školstvo,
šport, kultúru
4. Skvalitňujme
zdravotníctvo a sociálne
zabezpečenie
5. Zabezpečme investície na
rozvoj

Prečo by sme mali ísť voliť?
Čím viac sa približuje termín volieb
do vyšších územných celkov, tým sú
katastrofickejšie scenáre o nízkej
účasti voličov. Prečo? Časť politikov a
„prognostikov“ vychádza z počtu voličov
pri posledných voľbách do krajského
parlamentu, ďalší si myslia, že väčšina
občanov považuje v súčasnosti za dôležitejšie riešenie svojich ekonomických
problémov a v nie poslednom rade sa
domnievam, že sú aj takí politici, ktorí aj
za pomoci rôznych výskumov verejnej
mienky usilujú sa navodiť atmosféru, že
v týchto voľbách nejde o nič. Dá sa čiastočne súhlasiť s tými, ktorí sa domnievajú,
že pri predpovediach je dôležitým faktorom minulá účasť. Neznamená to však,
že nemôže byť účasť vyššia. Pozitívne by
mohli ovplyvniť účasť práve tí, ktorí aj v
súvislosti s riešením svojich občianskych

problémov majú konkrétne skúsenosti s
krajskými inštitúciami. V prípade negatívnych, ale i pozitívnych skúseností majú jedinečnú príležitosť dať vysvedčenie svojim
zástupcom v krajskom parlamente. Pre
demokratický vývoj sú najnebezpečnejší
„prognostici“, ktorí cieľavedome podsúvajú predpovede o nízkej účasti s cieľom
odradiť občanov od vyššej účasti. Komu
vlastne poslúži nízka účasť voličov? Predovšetkým kandidátom s podporou strán,
ktoré majú síce menší voličský potenciál,
ale ich voliči sú čo sa týka účasti vysoko
disciplinovaní. Už minulé voľby ukázali, že
naši občania pri rozhodovaní vo voľbách
do vyšších územných celkov sa orientujú
aj na základe straníckej príslušnosti kandidátov. Pri menšej účasti voličov strán s
najväčšou voličskou základňou sa preto
vytvára priestor i pre nezávislých kan-

didátov. Menšia volebná účasť by teda
najviac poškodila kandidátov najsilnejšej
parlamentnej strany, čiže kandidátov s
podporou strany Smer-SD. Vzhľadom na
prenesené kompetencie zo štátu na vyššie územné celky, by i preto bolo zo strany voličov najsilnejšej vládnej strany veľmi
krátkozraké, keby podcenili nadchádzajúce voľby. Len ich vysoká účasť vo voľbách
dáva záruku zvolenia kandidátov na predsedov vyšších územných celkov a ich poslancov kandidujúcich s podporou strany
Smer-SD. Vzhľadom na úzku previazanosť
vládnej a komunálnej politiky je pritom dôležité, aby sa nestalo, že politici zvolení v
krajoch budú prioritne v opozícií pri presadzovaní vládneho programu, ktorý aj v
súčasnej neľahkej ekonomickej situácii
zaručuje občanom sociálne istoty.
VLADO BORŠANSKÝ
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Európska komisia hodnotila Slovenskú republiku objektívne

Vláda štát nezadĺžuje

centa. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, Európska komisia predpokladá v roku 2010
nezamestnanosť na Slovensku na úrovni
12,8 percenta, pričom priemer Európskej
únie je plánovaný na úrovni 10,3 percenta. Nárast nezamestnanosti v celej Európskej únii je v priemere o 3,3 percenta, čo
je rovnaké číslo ako v prípade Slovenska.
rozpočtu, boli orientované na podporu za- „Uvedomujeme si, že nezamestnanosť
mestnanosti, ako aj výskumu a vývoja.
nám predovšetkým tvoria ľudia, ktoré sa
Podľa Roberta Fica máme za sebou vracajú zo zahraničia. Tu by som chcel prištádium krízy finančnej a krízy hospo- pomenúť dva faktory.
dárskej, pričom teraz prichádzajú dô- Úrady práce predovšetkým
sledky sociálneho charakteru.
Čo sa týka zadlženosti Slovenska v roku evidujú ľudí, ktorí legálne pra2010, Európska komisia predpokladá, covali v zahraničí, stratili v zaže v eurozóne bude mať Slovensko dru- hraničí prácu a vrátia sa na Slo- Prezident SR Ivan Gašparovič (vpravo) prijal 5. novembra
2009 v Bratislave predsedu Ústavného súdu Českej republihý najnižší dlh na úrovni 39,2 percenta.
vensko a evidujú sa. Ale úrady ky Pavla Rychetského.
FOTO TASR - Pavel Neubauer
Jediná krajina, ktorá bude na tom lepšie
ako Slovensko v rámci eurozóny, bude práce neevidujú takýchto ľudí,
Luxembursko. V rámci celej Európskej ak sa vrátili zo zahraničia, praúnie bude Slovensko na šiestom mies- covali tam niekoľko rokov a
te z dvadsiatich siedmich krajín s 39 perpracovali tam bez pracovného Európska únia si konečne vydýchla – český prezident
centami zadlženia. „Odmietam akúLisabonskú zmluvu ako posledný predstaviteľ
povolenia. Navyše máme veľ- podpísal
členského štátu. Na jeho podpis sa čakalo skutočne
koľvek kritiku vo vzťahu k vláde
ké ťažkosti s čiernou prácou. dlho a z nášho slovenského pohľadu sa už ani nepamäSlovenskej republiky, že zadlV niektorých oblastiach, napr. táme, kedy sa oficiálne ku zmluve pripojilo Slovensko.
žujeme tento štát, pretože ak
v oblasti stavebníctva ukazujú Ten dátum síce v hlavách skutočne nemusíme mať, ale o
sme na šiestom mieste v celej
to viac nemôžeme zabudnúť, aké obštrukcie v súvislosti
niektoré prieskumy až 25 per- s prijatím tohto dokumentu robili poslanci NR SR za SDEurópskej únii a ak sme druhí
KÚ-DS a KDH.
cent čiernej práce“,
najlepší v rámci eurozóny, je to uviedol Robert Fico. „Ak si zoberieme Určite by sme si na ne mali spomenúť aspoň v budúcom roku
výsledok, ktorý zodpovedá na- hodnotenie Európskej komisie ako pred parlamentnými voľbami. Z postupu prezidenta V. Klausa
šej zodpovednej finančnej po- hodnotenie, ktoré je objektívne, Slo- by sa nezainteresovanému mohlo zdať, že naši západní suvensko z tohto hodnotenia vychá- sedia sú takí euroskeptici, ako ich hlava štátu. Opak je však
litike“,
dza veľmi dobre. Ak k tomu pridáme pravda. Už na základe júnových volieb do Európskeho parlapovedal premiér. Dodal, že priemer zadlkonsolidovaný štátny rozpočet na rok mentu v ČR vyplýva, že iba 6,5 % z tých, ktorí sa volieb zúčastženia v Európskej únii plánovaný na rok
2010 na úrovni deficitu 5,5 percenta, nili, a teda asi 2 % zo všetkých právoplatných voličov v Česku
2010 je takmer 80 percent, pričom v prímyslím si, že sme na dobrej ceste a že bolo proti Lisabonskej zmluve. Z toho matematicky vychádza,
pade Grécka to bude 124,9 percenta, Talianska 116,7 percenta, Holandska 65,6 sme postupne prekonali tie najhoršie že 98 % národa si praje, prinajmenšom mu neprekáža, aby z
percenta, Rakúska 73,9 percenta, Ma- veci, ktoré sa týkajú krízy a že môže- 90 % o ich živote sa rozhodovalo v Bruseli.
me v roku 2010 sa opäť nadýchnuť a Jeho politiku totiž považujú za menšie zlo, než domácu.
ďarska 80 percent.  
Čo sa týka zamestnanosti, v roku 2010 opäť ísť do rozvoja, ktorý bol typický aj Podľa Čechov je už iba problémom to, komu zveriť rozsa na Slovensku neráta so žiadny- pre túto vládu, až kým nezačala sveto- hodovanie o tých zostávajúcich 10 %, resp. zmierňovami pohybmi smerom dolu, čo zname- vá hospodárska kríza“, zdôraznil pred- nie dopadu tých bruselských 90 %. Teraz má český volič,
resp. každý občan niekoľko šancí: venovať sa namiesto
ná, že v žiadnom prípade nebude me- seda vlády.
politiky transcadentu (pokiaľ ho nepohltí všade prítomMinister
financií
Ján
Počiatek
dodal,
že
nej pracovných miest, ako bolo v roku
né materiálne), zarábaniu peňazí (pokiaľ mu to ide a má
všetky
relevantné
inštitúcie,
teda
Európ2009. Pokiaľ ide o celkový priemer
s kým) a jedlu (pokiaľ mu naň po zdanení zostanú peska
komisia,
Európska
centrálna
banka
Európskej únie, očakáva sa pokles zaniaze). Ako vidieť z predchádzajúcich riadkov českému
a
Medzinárodný
menový
fond,
predpovemestnanosti o mínus 1,2 percenta. V
občanovi zmysel pre humor stále nechýba. Dokonca ani
dajú
Slovensku
najvyšší
rast
v
roku
2010.
Írsku napríklad pôjde zamestnanosť
vtedy, keď si uvedomí štatistické údaje, že 72 % Čechom je
Uviedol
tiež,
že
v
roku
2011
by
malo
poddolu takmer o 4 percentá, v Estónsku
mínus 2,5 percenta, v Litve mínus 5,6 ľa predpovedí dochádzať k poklesu neza- úplne ľahostajné, kto a ako im vládne. Len aby bolo čo jesť a
(js)
(kr) dostatok kvalitného piva...
percenta, v Lotyšsku mínus 2,4 per- mestnanosti.

Predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Ján Počiatek reagovali na tlačovej konferencii na Európskou komisiou zverejnený
odhad vývoja slovenskej ekonomiky na roky 2010 a 2011. Európska komisia predpovedá Slovensku v budúcom roku najvyšší hospodársky rast v celej Európskej únii. Robert Fico v tejto súvislosti
zacitoval z predpovede Európskej komisie:
„...Európa bola svedkom najhlbšej, najdlhšej a najrozsiahlejšej recesie v celej
histórii a konečne sme svedkami situácie, kedy dochádza k obratu, kedy to najhoršie z hľadiska finančného a ekonomického je za nami a kedy sa ukazujú veľmi
dobré vyhliadky na rok 2010 a rok 2011“.
Ako ďalej informoval, Európska komisia
predpovedá Slovenskej republike v roku
2010 hospodársky rast na úrovni 1,9 percenta. „Možno by sa to mohlo zdať niekomu málo, ale dodám k tomu takú maličkosť – je to najvyšší hospodársky rast
predpokladaný v roku 2010 v celej Európskej únii“, uviedol premiér.
Priemer rastu dvadsaťsedmičky Európskej únie je predpokladaný na
úrovni okolo 0,7 percenta, čo znamená, že Slovensko sa bude pohybovať
vyššie asi o 1,2 percenta nad priemerom Európskej únie.
„Treba si uvedomiť, že sme v roku 2006
zdedili Slovensko ako absolútne otvorenú krajinu a v boji proti hospodárskej kríze sme mali veľmi zúžený priestor, pokiaľ
ide o nástroje domáceho charakteru. Slovensko je výsostne orientované na export
a pokiaľ tento export nefunguje, veľmi výrazne sa to prejavilo aj na hospodárskych
výsledkoch. Napriek tomu všetkému sa
ukazuje, že rozhodnutia a opatrenia, ktoré
sme prijímali na konci roku 2008 a začiatkom roku 2009, mali na slovenskú ekonomiku pozitívny vplyv.

Nakoniec sa to objavuje aj v
hodnoteniach Európskej komisie, ktorá konštatuje, že vláda prijala protikrízové opatrenia v novembri roku 2008 a vo
februári 2009 s celkovým dopadom vo výške zhruba 0,5
percenta HDP“,
zdôraznil predseda vlády. Dodal, že tieto opatrenia, ktoré vláda financovala presunmi zdrojov v rámci už schváleného

Čierny český humor

Členovia Únie slovenských novinárov besedovali o súdnictve
Aktuálne otázky stavu súdnictva na Slovensku boli na
programe
novembrového
stretnutia členov Únie slovenských novinárov s poslankyňou Národnej rady SR Katarínou Tóthovou. Novinári druhej
najväčšej novinárskej organizácie
na Slovensku s ňou diskutovali o
otázkach fungovania súdnictva,
vrátane pravidiel spôsobu voľby
súdnych rád, ako aj opozičnými
politikmi napádanej voľby predsedu najvyššieho súdu. Stovke
prítomných novinárov bývalá ministerka, podpredsedníčka vlády a predsedníčka Legislatívnej
rady vlády SR priblížila odbornú
náročnosť a zodpovednosť, ktorú
majú sudcovia pri rozhodovaní.
Pripustila pritom, že tak ako v
iných oblastiach aj v súdnictve
Fotografia zo zasadania Únie slovenských novinárov (ÚSN) v Bratislave, dňa 4. 11. 2009, sa z času na čas objaví čierna
zľava: Emil Janovic, Mgr. Peter Ondruška, predseda ÚSN PhDr. Jozef Kuchár, Viliam Solo- ovca znevažujúca sudcovský
vič, podpredseda ÚSN PhDr. Milan Piovarči, manažér ÚSN Ing. Vladimír Zeman, podpredse- talár. Za najčastejší prehrešok
v súdnictve pritom označila
da ÚSN PhDr. Dušan Kerný.

súdne prieťahy. Mnohí občania
už v tomto smere využili svoje právo a odvolali sa na Európsky súd
pre ľudské práva. V prípadoch
pochybenia, keď súd   pri prerokúvaní veci nevyriekol rozhodnutie v primeranej lehote, ktorá je
zaručená v Dohovore o ochrane
ľudských práv a slobôd, štát musel občanovi zaplatiť odškodné.
Podľa K. Tóthovej minimalizovanie súdnych prieťahov je
možné okrem iného i zvýšením efektivity práce sudcov.
Za veľmi dôležitý prvok pritom
označila dobrovoľnú súčinnosť a ochotu svedkov pravdivo svedčiť a vypovedať. Aby
súdnictvo dobre fungovalo
potrebuje podľa nej „kvalitnú
prokuratúru a kvalitných policajných vyšetrovateľov.“
V druhej časti besedy sa prítomní zaoberali aktuálnymi otázkami
života a pôsobenia únie. Osobitnú pozornosť venovali príprave a

priebehu výmene členských preukazov. V diskusii, okrem iných,
vystúpili Jozef Bujna, Eduard
Ivančík a Jozef Galus. O činnosti Klubu slovenských žurnalistov v Mníchove informoval jeho
predseda Ing. Tibor Bajchy,
konštatoval, že za osem rokov od
vzniku klubu pri Únii slovenských
novinárov sa jeho členovia aktívne podieľajú na činnosti našej organizácie. S veľkým záujmom
sledujú dianie v Slovenskej republike a najviac objektívnych
informácií získavajú z týždenníka Slovenský rozhľad, ktorý
pravidelne čítajú na internetovej stránke www.slovenskyrozhlad.sk.
Členovia Únie nezapreli svoje
povolanie. Keby sa pani poslankyňa   nemusela vrátiť na rokovanie NR SR zrejme by bolo veľmi
problematické túto zaujímavú besedu ukončiť.
VLADIMÍR Dobrovič
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Kde sa dvaja bijú...

Vždy to platilo a aj platí: Kde
sa dvaja bijú, víťazí tretí. Posledné prieskumy verejnej
mienky ukázali, že hlboko
klesla aj SMK aj SNS. Tretí,
ktorý sa smeje, nie je B. Bugár so svojim Mostom, ale
Vladimír Mečiar so svojou ĽSHZDS. Aj keď politici nepripisujú týmto prieskumom veľkú
vážnosť, predsa len čosi ukazujú. Okrem iného aj to, že ľudom už idú na nervy tie večné
spory SMK verzus SNS a voliči jedného i druhého tábora
ich začínajú odpisovať, lebo
to dospelo k tomu, že volič
si hovorí: jeden za osemnásť,
druhý za dvadsať bez dvoch.
Z toho bude profitovať čiastočne aj Most-Híd, ale predovšetkým SMER-SD a ĽS-HZDS.

Či ozaj, naozaj?

„Snažím sa nestavať svoju
identitu na štátnej príslušnosti, preto mi je to jedno, povedala šéfka Aliancie Fair play k
postupu slovenskej futbalovej
reprezentácie na MS v JAR,
Zuzana Wienk. Zostáva už len
dodať, že Alianciu Fair play,
podporuje okrem iných aj Nadácia otvorenej spoločnosti
Open Society Foundation.
Takže Zuzana Wienk nemusí
ani nič povedať, lebo všetci
vieme, kto to hovorí...

A už vonkoncom nie KDH ako
to predpokladá J. Figeľ. Veľa
však bude závisieť aj od budúcoročných parlamentných volieb
v Maďarsku, ktoré budú pred
našimi. SMK poteší víťazstvo
Orbána, ale na druhej strane to
môže byť medvedia služba SNS,
podľa toho, ako sa predstaviteľ Fideszu vyjadruje. Ani by sa
človek nečudoval, keby potom
napríklad voliči SMK mávli rukou
a dali valé tejto strane a podporili B. Bugára. Ten by sa tak na
úkor SMK dostal do parlamentu
a možno by si mohol trúfať aj na
viac. Všetko je tu otvorené, len
SDKÚ a KDH nemajú na výber,
zostanú tam, kde sú dnes aj so
svojimi litániami a licitáciami.
Dzurindovi vlak už dávno ušiel a
nestačil ho ani vypraviť...

Ešte tak nebolo...

Smutne a osirelo vyzerajú v súčasnosti pestovateľské pálenice,
ovocia bolo málo a tak sa nepáli. Ak sa aj páli, tak len sporadicky. Situácia je až taká kritická, že odborníci tvrdia, že vypáleného
destilátu bude najmenej za dvadsať rokov. Výročie revolúcie akosi
bude bez páleného. Majiteľov páleníc trápi však hlavne to, že vysoká spotrebná daň odradila zákazníkov od pálenia a tak kde sa
vystriedalo tisíce páleničiarov sa dnes objavujú len desiatky. A to od
prvého marca budúceho roka sa spotrebná daň ešte zvýši so súhlasom poslancov parlamentu. Doteraz zákazníka liter domácej pálenky z pálenice vyšiel na niečo viac ako 120 korún podľa percent aké
chcel zákazník. Štát si z toho litra zoberie viac ako polovicu, čiže na
tom slušne profitoval. Už predchádzajúce a nastávajúce zvýšenie
spotrebnej dane naozaj neprispeje k väčšiemu zisku štátu, ale ten
zisk sa stenčí a poriadne. A ešte štát na to aj doplatí, lebo bude
možno naháňať a hľadať súkromné pálenice, či domáce, tak ako
v päťdesiatych rokoch, keď sme pálili samohonku. Takýto prístroj
vyrobiť je dnes hračka a záhradkárom bude ľúto vyhodiť ovocie,
lebo do pestovateľskej pálenice nepôjdu. Z toho vidieť, že poslanci slovenského parlamentu vôbec nerozmýšľajú ekonomicky. Keby
troška uvažovali, tak zo spotrebnej dane vylúčia spotrebiteľské pálenice a štát by mal naďalej slušný zisk. Takto možno len konštatovať, tak po furmansky: Darmo je kôň mocný, keď je gazda sprostý.

Rómom v Šarišskom Jastrabom sa vraj počas Dušičiek na oblohe zjavil Ježiš
Kristus s rozpaženými rukami. Aj keď je všetko možné
a ľahko si tiež možno spliesť
jedného ministra s Ježišom
Kristom v odraze svetla cez
okno vrtuľníka....
Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Kde končí zdravý rozum
Človek sa nestačí čudovať,
čo dokážu niektorí bývalí komunistickí historici, ktorí sa
predtým schovávali za všetko, čo sa vtedy nosilo. Dnes
to otočia a spoja napríklad
komunistov a ľudákov do
jedného koša. Podobných expertov máme ešte aj dnes a na
vysoko postavených miestach,
česť výnimkám, ktorí nedokázali zdehonestovať samých seba.
Viacerí majú stále zakorenené v
sebe to, čomu odovzdávali daň
predtým za slušné dividendy.
Naposledy historik Dušan Kováč
vyhlásil, že „význam prvej republiky (teda I. ČSR) zdeformovali

komunisti a ľudáci“. To, ako I.
ČSR vznikla vieme tiež a mal by
to vedieť aj pán historik. Dokumenty hovoria aj o tom, ako ju
od začiatku devastovali sudetskí
Nemci na jednom konci a Maďari na druhom. Po nástupe Hitlera
sa k ním pripojili aj Poliaci, ktorí
paktovali s Nemeckom a chceli
i dostali Tešínsko. Samozrejme,
že komunisti po tom, ako podpísal Beneš pakt so Sovietskym
zväzom ožili a keď Slovensko videlo, čo sa chystá a deje, taktiež
chytilo rozum do hrsti. A potom
prišiel Mníchov. Aj táto zrada spojencov nemusela byť
dokonalá, keby napríklad po-

nuku Sovietskeho zväzu Francúzi prijali, rovnako ako Briti.
Neprijali ju možno aj preto,
lebo napríklad Poliaci (spojenec Francúzska a keďže Sovieti
mohli uskutočňovať prelety nad
Poľskom len so súhlasom Francúzska a Poľska) povedali, že
každé sovietske lietadlo zostrelia a Československo povolilo
len prelety.
To sú len odrobinky zo situácie,
ktorá je predsa dnes každému
jasná, len nie historikovi, ktorí
do mecha napchá komunistov
a ľudákov, vrece si prehodí cez
plese a hajde predávať obsah
vreca verejnosti.

Únava matičných stanov Z jednej koľaje na druhú koľaj

Matica slovenská sa v minulých dňoch zaoberala zmenou
stanov. Ono sa vraví, že nikdy nie je neskoro, ale tie stanovy
MS boli už príliš unavené, lebo podľa nich sa vždy podarilo,
že predsedom zostal „vždy jeden večne živý“.
Kým MS žila tak, že nebolo o nej ani poriadne počuť, hoci pravda
je aj v tom, že sa jej v posledných rokoch veľa na činnosť nedostávalo, čo neplatí po príchode novej vlády a aj po nedávno
schválenom rozpočte. A tak vlastne aj Domy MS skôr pripomínali
sirôtky, ktoré každý opustil. Aj samotná MS skôr pripomínala stojatú vodu a nie večne spievajúce lesy, akoby z nej vyprchal elán
a život. Všetko ako keby skostnatelo, zostarlo, žilo niekde mimo
diania a pritom práve v posledných rokoch bola šanca, aby sa
MS vyskočila z toho rybníka, kde ju zahnali Dzurindove vlády, ako
šťuka. Toho sme sa nedočkali, hoci sme na to čakali ako
na Godota. Zmena stanov by teda mala prispieť k oživeniu
MS, lepšie povedané, k jej oživotvoreniu, s myšlienkami 21.
storočia, aj s myslením toho istého storočia. Ak sa tak udeje,
niet pochýb, že sa stane takou verejno-právnou inštitúciou,
ktorá zohrá v tomto storočí rovnako pozitívnu úlohu, ako v
storočiach minulých. Práve dnes a aj v budúcich rokoch potrebujeme takú inštitúciu, aktívnu, spôsobilú a aj rozhodnú.

Ako minister financií

Minister
zahraničných
vecí
Poľskej republiky vystúpil vo
Washingtone v Centre strategických a medzinárodných štúdií a
vyzval USA, aby v Poľsku alebo
v ostatných krajinách strednej
Európy rozmiestnili svoje vojská.
Podľa pána ministra Radoslava
Sikorského stredná Európa túži
po strategickej podpore zo strany
USA. Poťažkal si, že v Poľsku je
teraz len 6 amerických vojakov,
že nedávne cvičenie vojsk Ruska
a Bieloruska na hranici s Poľskom
bolo najväčšie za posledné roky.
A tak si pán minister položil otáz-

ku: Ak je na jednej strane 900
tankov a na druhej strane 6 vojakov, budete si veriť? Tak, to sa
pánovi ministrovi naozaj podarilo.
Mal by však hovoriť za seba a nie
za celú strednú Európu. V hre je
však aj niečo iné, Poliaci sú dobrí
obchodníci. Keď si uvedomíme,
že prítomnosť amerických vojakov v Nemecku prinášalo ročne do nemeckej pokladnice 67
miliárd eur, a o tom pán poľský
minister zahraničných vecí dobre
vie. Takže vo Washingtone skôr
vystupoval ako minister financií
Poľskej republiky.
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Slovenský rozhlas publikuje „sedemnásť zastavení“,
kde sa vyjadrujú ľudia k udalostiam pred dvadsiatimi
rokmi. Ak si odmyslím „ostern“ pána Budaja, „ako
tiekla krv popri Dunaji, po Dunaji a po celej Bratislave“, tak k zaujímavým patrilo vystúpenie istého
komentátora. Samozrejme o cenzúre, vlastne autocenzúre. Necenzúru pán komentátor v roku 1968
nezažil, pohyboval sa ako ryba v rybníku v autocenzúre, ktorá mu jednoducho sedela, a kde stúpal po
rebríku ako Pán Boh do neba vysnívanej socialistickej budúcnosti, o ktorej spieval rovnako ako si spie-

vala Paša Angelina na sovietskom traktore na celine.
Podľa toho, ako sa o autocenzúre vyjadroval, tak
mu veľmi prekážala a nemal ju rád, lebo medveď.
Teraz tento istý pisateľ vzýva inú budúcnosť, je taký
slobodný, že je ako jednosmerný elektrický prúd.
Božeuchovaj, aby niečo napísal dobré o súčasnej
slovenskej vláde, aj keby to nebodaj našiel ráno na
stole, tá „sloboda“ v novinách mu to nedovolí. Kým
roky rušal po jednej koľaji na východ, teraz sa jeho
rušeň rúti po druhej koľaji a ešte opačnou stranou.
Len aby sa raz sám so sebou nezrazil...

V. Mečiar chce, aby Z. Kramplová vrátila mandát. Tá sa,
samozrejme, k tomu nemá a
ani ho vrátiť nechce. Ako sa
to vyvŕbi, keď obidvaja spolu
nekomunikujú, ťažko povedať.
Nemý si však s nemým rozumie.... Ale tá Kanada zasa padla, Zdenka....
Pred sviatkami si vraj treba
dať pozor na falošné maďarské forinty. Tak to je už
veľa, nielenže tu máme falošných Maďarov-politikov,
ale ešte aj forinty...
Medveď už začal robiť poriadky na ministerstve životného
prostredia, aby mal spokojný
zimný spánok. Niekdajšia PRIVATBANKA mala celú plejádu
odborníkov, hoci nie na životné prostredie...
V odpovediach na anketu
Kultúrneho združenia Rómov sa často objavovali názory, že rómske ženy sú na
tom lepšie ako muži, lebo si
môžu zarábať prostitúciou.
Ale aj tak je najlepšou zárobkovou činnosťou politická prostitúcia.

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK

Dehonestujúca a podpriemerná SuperStar
Nie je možné tento program komentovať a hodnotiť v inom slangu, ako v
tom, ktorý sa tu používa. Je to skutočne niečo, čo sa tu už dávno neobjavilo. Akási forma čechoslovakizmu už v samotnom zámere, ktorý sa realizuje
tak zo strany poroty či oboch moderátorov sa ťahá celou veľkolepou show.
Všetko je to postavené so zámerom osloviť určitú vrstvu spoločnosti, nechať ju aby sa prejavila a tak demonštrovala svoju „nedovzdelanosť“.
Diváci o dušu posielajú svoje SMS-ky
takmer nedospelým dievčatám, ktoré sú
na obrazovke obchytkávané moderátorom, tak ako chlapci moderátorkou. Sú v
tom vlastne nevinne, prišli, aby dokázali,
čo v nich je. A tu im zrazu tá istá porota,
ktorá ich vybrala, hádže do tváre za účasti
početnej verejnosti doslova hlboké myšlienky typu: Čo si zjedla vibrátor? Dobre si zaspievala, ale neviem, čo tu robíš a
ďalšie dvojzmyselné nechutnosti v ktorých
vyniká moderátorka, ktorá sa predvádza aj
ako manekýnka. Pritom je jasné, že hudbe
sa veľmi nerozumie. Herecké prejavy pri
ktorých hlboký cynizmus strieda div nie pocit rozkoše, sú sprievodným znakom porotcov, viď aj porotkyňu Jandovú. Dvaja muži
Habera a Mareš sa snažia do tejto „smo-

tánky“ zapadnúť, pričom treba povedať, že
občas sa blysnú aj rozumným hudobným
ohodnotením, ktoré je pre týchto mladých
ľudí naozaj prospešné. Ale rovnako často
„hlboko padnú“, čo človek od Haberu naozaj nečakal. Ale aj tak prevláda doslova
ponižovanie, degradácia mladých osobností rôznymi slovnými „čechoslováckymi
kudrlinkami“. To, ako zosmiešnili mladú
Bagárovú, ktorá má veľkú rodinu, bolo
naozaj nechutné. Ale tých nechutností je
tam plná plachta. Naozaj neviem, ako sa
cítia ich rodičia či súrodenci v hľadisku, ale
musí to byť pre nich doslova peklo. Možno už nikdy viac by nedovolili, aby sa ich
„talentované dieťa“ dostalo do podobného bahna a marazmu, kde lietajú povetrím
dámske nohavičky a padajú k nohám roz-

pačitých chlapcov, ktorí len nedávno dovŕšili plnoletosť. Lieta tam však aj všeličo iné,
čo už aj kamera skrýva. To už nehovoriac,
čo okolo toho slovenský aj český bulvár
stvára, pre ktorý je to doslova puding so
šľahačkou. A vrchol porotcovskej cti (aj
keď nevedno čo tam robí, lebo však rozhodujú SMS-ky, čo aj sama zdôrazňovala)
bolo, keď si vypadávajúca adeptka dovolila
povedať na adresu porotkyne, že už bude
dobre spávať. Tá jej to vrátila hneď s tým,
že bola čiernou škvrnou súťaže. Tak takáto je úroveň poroty. To hádam aj stačí. O
čo tu v skutočnosti vôbec ide? O záchranu
Markízy a Novy pred bankrotom alebo ide
o objavenie talentu? Sú tam možno dva či
dokonca štyri, ale to sa dalo robiť aj inak,
nie takto nechutne, dehonestujúco, podpriemerne. Veď predsa nie všetci žijeme v
nedôstojnom prostredí. Ak je tam niekomu
dobre, nech si podobné programy vysiela.
Iste, možno to vypnúť, ale skúste to povedať tým ich rovesníkom, ktorí sa na tom bavia! Hoci je mnoho aj takých, čo sa aj
hanbia povedať, že to pozerali.
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Výhry a prehry rozhlasovej hry
Program Festivalu rozhlasovej tvorby 2009 v kategórii
pôvodných rozhlasových hier predstavil kolekciu desiatich auditívnych literárno-dramatických diel. Ich autorská zložka ako určujúci komponent odzrkadľuje celkový
stav, príznačné črty a vývinové tendencie vo vymedzenej
sfére činnosti Slovenského rozhlasu, ale aj typické trendy v širšom estetickom a psycho-sociálnom meradle.
Jednotlivé artefakty uveďme v
abecednom usporiadaní podľa
názvov – Aneuryzma (autor: Jan
Vedral, preklad a dramaturgia
Ján Zaťko); Dekády (autorka Ivica Ruttkayová, dramaturgia Viki
Janoušková);   Domov z plastelíny (autor Karol Horák, dramaturgia Egon Tomajko);   Hneváš
sa? (autorka Jana Šturdíková,
dramaturgia Martina Vannayová); Krížovky pamäti (autorka
Ľuba Lesná, dramaturgia Viki
Janoušková); Podobizeň (autorka Elena Antalová, dramaturgia
Milan Frolo);   Poznanie (autor
Osvald Zahradník, dramaturgia
Milan Frolo); Rádio 3 (autor
Martin Hvišč, dramaturgia Vanda Feriancová);  Slovenský inštitút (autor Michal Hvorecký, dramaturgia Viktória Janoušková);
Zabudni na Chelsea (autor Štefan Timko, dramaturgia Alžbeta
Verešpejová).
Prehľad pertraktovaných titulov
poukazuje na kvalitatívny rozptyl autorského zázemia – od
medzinárodne
renomovaného dramatika, ktorého možno
oprávnene pokladať za jedného
zo žijúcich klasikov (Osvald Zahradník) až po mená verejnosti

menej známe, prípadne osoby
mediálne frekventované, ale v
rámci iných publikačných aktivít. Niektoré spomedzi hier
prezentovaných v roku 2009
vznikli v rokoch 2006 a 2007,
čo svedčí o kolapse literárno-dramatického vysielania v
Slovenskom rozhlase, ktorého dôvody sú tak vonkajšie,
ako aj vnútorné, späté s personálnym a štrukturálnym pohybom významnej kultúrnej,
informačnej a vzdelávacej
inštitúcie. Zaznamenať treba
aj tlak na autorské exponovanie interných zamestnancov
Slovenského rozhlasu, ktorý
súvisí s obdobným úkazom v
slovenských profesionálnych
divadlách a ktorý treba pokladať za etický problém, pretože umelecké ustanovizne
financované z verejných zdrojov by nemali pôsobiť dojmom
privátnych zoskupení.
V textoch vybraných rozhlasových hier badať všeobecný pokles profesionálnej   náročnosti
a dôslednosti, vrátane kultúry
jazykového prejavu. Nemám na
mysli
špecifické
výrazové
prostriedky použité na dobovú,

geografickú, sociálnu či vzdelanostnú charakterizáciu postáv,
s ktorými sa – mimochodom –
možno stretnúť iba v hre Eleny
Antalovej, aj to len čiastočne. Vo
väčšine hier je zarážajúca elementárna neznalosť normatívnej
slovenčiny, čo svedčí o nedostatkoch zastúpených autorov,
ale aj predstaviteľov kompetentných rozhlasových štruktúr na
jednotlivých stupňoch riadenia a
usmerňovania tvorivých procesov. Nezanedbateľným znakom
je sklon k psychologickému až
psychiatrickému dekomponovaniu postáv, neraz spojený s
okázalou demonštráciou citovej
vyprahnutosti či sexuálnej deviantnosti. Nehovoriac o častej
absencii aspoň náznaku pointovania hier, ktoré by vyplývalo z
logiky diela – nie z vôle autora.
Sekcia Literárneho fondu pre
pôvodnú literatúru udelila prémiu autorovi literárneho textu
Karolovi Horákovi za hru Domov
z plastelíny, ktorú tvorca charakterizuje ako postmodernýpostdramatický stereodiskurz.
Titul nastoľuje konflikt vyvolaný
protichodnými prúdmi dejinného pohybu, pričom kľúčové
posolstvo artefaktu účinnými
prostriedkami individualizuje a
zintímňuje na troskách rodinnej inštitúcie, ktorá donedávna
predstavovala posvätný medziľudský zväzok a základnú architektonickú jednotku spoločnosti.
PAVOL JANÍK

Košičania chcú byť svetovejší?
Košickí divadelníci si nedávno pripomenuli
110. výročie otvorenia historickej budovy terajšieho Štátneho divadla. Súčasťou osláv
bola baletná premiéra The best of ballet Košice. Ťažko povedať, prečo sa zodpovední rozhodli pre anglický názov predstavenia. Chcú
byť takto svetovejší? Asi si neuvedomujú, že
kvalitu nerobí cudzojazyčný názov. Pritom
slávu košického baletu roky budovali sloven-

skí umelci, ku ktorým nie tak dávno pribudli
ich slovanskí kolegovia z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem toho medzinárodným jazykom baletu bola vždy francúzština.
Keď už ... Ešte šťastie, že pre „svetovosť“ sa
nerozhodli ich kolegovia z činohry. To by sme
si potom museli v angličtine vzhliadnuť aj
predstavenia našich klasikov, či už S. Chalupku, J. Tajovského, alebo J. Soloviča...
(js)

Neboli vtedy na prednáškach?

Pomaly nám končí rok významných jubileí. Stačí za všetky spomenúť
vznik prvého samostatného Slovenského štátu (1939), začiatok 2.
svetovej vojny (1939), nástup „normalizácie“ celej čs. spoločnosti
a definitívny koniec politiky tzv. Pražskej jari (1969)... O niektorých
týchto jubileách sa popísalo a pohovorilo viac, o iných menej. Čo
však nemilo prekvapuje, je skutočnosť, že v tomto roku sa ani jeden z našich historikov nepokúšal spomenúť si na tzv. Malú vojnu
(1939). Začala sa 23. marca, teda iba deväť (!) dní po vyhlásení
Slovenského štátu. Vtedy regulárna maďarská armáda napadla republiku, ktorá ešte nemala sformované ozbrojené sily. Zaútočila z
troch smerov na najvýchodnejšiu časť Slovenska. Bola to cieľavedomá akcia horthyovského Maďarska s cieľom zabrať ďalšie slovenské
územie a v čase, kedy československá armáda už neexistovala a zo
Slovenska odchádzali posledné české jednotky a slovenská armáda
sa ešte nestihla zrodiť.
Tešil som sa, že naši historici zameraní na moderné dejiny prinesú
pútavé a najmä doteraz nezverejnené materiály o Malej vojne. Do
roku 1990 sa o nej veľmi nemohlo písať, neskôr sa jej venovali –
ťažko povedať prečo – iba okrajovo. Nepochopiteľné – prečo tak
málo? Veď predsa Malá vojna bola symbolom statočnosti a odvahy
Slovákov, z ktorých mnohí v nej, i keď mala prívlastok „Malá“, položili
za rodiacu sa republiku svoje životy. Pri Michalovciach, Pavlovciach
nad Uhom, Sobranciach i Nižnej Rybnici...
Podobná situácia vznikla pred rokom, kedy po Viedenskej arbitráži
Slovensko stratilo prakticky celé južné a juhovýchodné územie, ktoré okupovalo Maďarsko. Nikto z našich historikov, ktorí – až na výnimky – žijú z peňazí štátu, teda z našich daní, sa tejto téme odborne
nevenoval. O to viac prekvapuje, ako naši znalci dejín neobyčajne
rýchlo reagujú na slová našich politikov o Jánošíkovi alebo Svätoplukovi. Vtedy dokážu neúnavne a rozsiahle sa rozpisovať o tom „zbojníkovi a vojenskom zbehovi“ alebo o tom, či Svätopluk mohol byť na
Bratislavskom hrade alebo nie. To však len všetko preto, aby mohli
oponovať premiérovi.
Vladimír Mezencev

Slovenské národné divadlo. Svoju činnosť začalo 1.3.1920 premiérou Smetanovej opery Hubička. Nový rozvoj činohry začal
po roku 1945. Pred Slovenským národným divadlom je jedna z
najznámejších bratislavských fontán Ganymedova, ktorá s priečelím divadla je častým terčom fotoobjektívov našich i zahraničných hostí mesta. A tu začína najčastejšie aj prehliadka Hviezdoslavovho námestia v Bratislave. Text a foto: Milan PIVOVARČI

Neuveriteľná obrana

Niekoľkokrát som si prečítal správu TASR než som tomu uveril. Namiesto hľadania pragmatickej odpovede na otázku,
prečo Trenčianska univerzita pochybila pri udeľovaní vysokoškolských titulov, jej rektor Miroslav Mečár začal problém
najprv zahmlievať. Neviem ako ináč pomenovať jeho prvotnú
obhajobu, ktorá mala zrejme odviesť pozornosť od podstaty problému. Podľa  rektora jednou z príčin tejto nepríjemnej kauzy bolo
i to, že: „...fakulta má problémy s tým, že je tam 85 percent žien,
hromada je rozvedených a riešia si svoje vnútorné problémy.“ Je
len prirodzené, že voči týmto výrokom rektora, ktoré  dehonestujú
postavenie žien na Trenčianskej univerzite, okamžite protestovala Únia žien Slovenska. Poslankyňa NR SR Katarína Tóthová
označila vyjadrenie pána rektora M. Mečára za neprijateľné, ponižujúce a zavádzajúce a verejne ho vyzvala, aby sa
ženám pracujúcim na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied Trenčianskej univerzity verejne ospravedlnil. Aj kontroly
vykonané ministerstvom školstva nakoniec ukázali, že za udeľovaním expresných titulov nemôžeme hľadať ženy pedagogičky, ale
konkrétne osoby. Ostáva len veriť, že popri overovaní oprávnenosti udelených titulov a vytváraní takých opatrení, ktoré zamedzia do
budúcnosti udeľovať doktoráty na počkanie, si pán rektor nájde
priestor aj na verejné ospravedlnenie ženám, ktoré už dlhodobo
tvoria gro pedagogického zboru nielen na Trenčianskej univerzite,
Vladimír Dobrovič
ale na celom Slovensku.

So srdcom

na plachetniciach
Vo veku nedožitých 86 rokov
života zomrel 30. 10. v Bratislave publicista Štefan Guláš.
Autor najmä v Poľsku populárnej odbornej literatúry o
stavbe lodí, predovšetkým
plachetníc, patril k tvorcom,
ktorým bilo srdce vždy na
správnej strane. Miloval svoju vlasť a až do posledných
chvíľ s napätím sledoval všetky nové informácie o Slovensku a o tom, ako sa štátu darí
kráčať po samostatnej ceste.
Jeho trefné glosy odkrývali podstatu spoločenských
javov a zároveň upriamovali
čitateľskú pozornosť na morálne aspekty ľudského života. Stretli sme sa dva dni pred
jeho smrťou. Stále bystrý
duch aj v nemocnici potreboval čerstvé správy, ktoré som
mu doniesol v podobe nového čísla Slovenského rozhľadu. Pri lúčení urobil však
netradičné gesto – požehnal
ma. Zrejme už tušil, že sa viac
neuvidíme. Nech mu večné
svetlo svieti, nech odpočíva
v pokoji! Česť jeho pamiatke!
Stanislav Háber

Pocta Jozefovi Bobovi
Spolok slovenských spisovateľov (SSS), Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa, Literárny klub Janka Jesenského a Divadlo Andreja Bagara usporiadali
seminár ŽIVOT A DIELO JOZEFA BOBA, ktorý sa uskutočnil 27. 10. 2009 v Nitre.
Vedeckým garantom projektu bol prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., ktorý podujatie otvoril spolu s predsedom SSS PhDr. Jánom Tužinským, PhD. Po ich úvodných príhovoroch zazneli verše Jany Š. Kuzmovej, inšpirované tvorivými podnetmi
J. Boba.
Autor, ktorý sa stal témou viacerých zasvätených štúdií a analýz, sa narodil 6. 10.
1935 v Tekovskej Novej Vsi. Profesionálne
pôsobenie začínal v legendárnom týždenníku Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny
život – v jeho literárnom oddelení, neskôr v
historickom oddelení a v roku 1968 sa stal
jeho šéfredaktorom. K invenčným vedeckým prácam J. Boba patrí napríklad dielo
Moderný tradicionalista Dobroslav Chrobák (1964). Potom sa Jozef Bob zapísal
do slovenského povedomia knihou Ľúbostné siluety (Tatran, edícia Korene
Bratislava 1980). Po scenári Hečkovho
televízneho Červeného vína, sa začal
Jozef Bob predstavovať ako skutočne originálny televízny tvorca. Najmä
tri seriálové projekty: POVSTALECKÁ
HISTÓRIA (o príprave a priebehu Slovenského národného povstania; spoluautor Viliam Plevza); MUŽI S PLNOU
MOCOU (O založení Česko-slovenskej
republiky) a napokon ROKY PRELOMU

(o povojnových rokoch 1945 - 1948).
O Povstaleckej histórii, ako to napísala
špičková kritička Nového slova Katarína Hrabovská, známa aj z pôsobenia v
Kultúrnom živote, platí to, čomu Goethe
vraví pravda archívov a pravda legiend.
Scenárista Jozef Bob vydarene v televíznych sériách naznačil, ako výrazne sa Slováci zapísali do moderných dejín bývalého
Československa, ale aj do protifašistického
odboja v rámci SNP. Vrcholom Bobovej scenáristickej aj spisovateľskej tvorby je kniha
ŠTÚROVCI (Atrakt 1992) a päťdielny televízny seriál ŠTÚROVCI (1991), ktorý režíroval
Peter Mikulík a  hlavnú postavu Ľudovíta Štúra stvárnil Dušan Jamrich. Tento seriál sa už
v Slovenskej televízii opakovane vysielal, čo
svedčí o jeho mimoriadnej popularite a umeleckej kvalite. Literárny vedec doc. PhDr.
Rudolf Chmel, DrSc., (niekdajší minister
kultúry Slovenskej republiky) Bobových Štúrovcov vysoko ocenil: „Vyšiel z jedinej produktívnej koncepcie: zachytiť nielen človeka

v dejinách, ale aj dejiny v človeku, to jest z
koncepcie, ktorá chce naše dejiny vedome
poľudštiť, odanonymizovať a zároveň aj odmýtizovať, uprednostňujúc, ak to tak možno
povedať, princíp rozprávačský... Bobova interpretácia štúrovského hnutia má tento ľudský rozmer, obsahuje aj istú kolektívnu dušu
národa a pritom nestiera úlohu osobnosti v
dejinách.“
Jozef Bob od roku 1999 pôsobí na poste
šéfredaktora časopisu Spolku slovenských
spisovateľov LITERÁRNY TÝŽDENNÍK. kde
zúročuje v prospech celej slovenskej kultúry
svoje jedinečné bohaté skúsenosti.
Zo seminára vyjde zborník, v ktorom budú
príspevky A. Červeňáka, J. Tužinského, D.
Machalu, J. Blahu, A. Maťovčíka, P. Libu,
L. Zribca, P. Dinku, J. Hlavatej, J. Vladára,
N. Muránskej, P. Hudíka, J. Lomenčíka, S.
Vašša, L. Ťažkého, P. Janíka i spomínaná
báseň J. Š. Kuzmovej. Odborné podujatie kvalitatívne posunulo mieru poznania,
zmapovalo rozmanité stránky a sprítomnilo
ťažiskové hodnoty umeleckej tvorby a osobnostného vývinu vynikajúceho spisovateľa,
popredného literárneho vedca a jedného z
najlepších žijúcich filmových a televíznych
scenáristov, podpredsedu SSS a šéfredaktora Literárneho týždenníka PhDr. Jozefa
Boba.
PAVOL JANÍK
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– vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

SUN CARE 800/900 • WOOD CARE • PERL COLOR BOMOL • AQUA STOP
určené na dokonalú ochranu a estetickú farebnú i bezfarebnú úpravu výrobkov z dreva v interiéri, ale predovšetkym v exteriéri

Sú to nanoskopické tenkovrstvové, tzv. moridlové olejovo
polymerné lazúry, ktoré odolávajú UV žiareniu a svojou
hydrophobiou bránia vnikaniu vody do dreva, čím si drevo
zachováva svoju krásu a kvalitu výrobku.
Vhodné na: drevodomy, fasády a strechy z drevených šindľov,
altánky, pergoly, ohrady, ploty, záhradný nábytok a iné.

Čítajte

týždenník SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Výhradný dovozca a predaj v SR, ČR, MR, PR, RU, UA:

RENOJAVA s.r.o.
080 01 PREŠOV, ul. Bulharská 26,
www.renojava.sk, renojava@renojava.sk,
00421-51-7721789,
00421-905941984

aj na

internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 18. novembra 2009 a potom každú stredu v
stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku
V KOŠICIACH:
Európska, Hronská 14, Adlerova, Alžbetina, Americká 17, Areál SOU VSŽ, Aténska 20, B. Nemcovej 28, Barčianska 31,
Belehradská 11, Bratislavská, Budapeštianska, Buzulucká, Čingovská 10, Čingovská-Dneperská, Čínska, Čordákova
2, Čordákova 7, Dneperská - MHD, Dominikánske námestie, Gorkého, Hlavná pri Aide, Hlavná 102, Hlavná 2, OD Dargov, Hlavná 92, Hlavná -Urbanova Veža,
Hlinková, Hlinkové - smer centrum, Hronská 10, Hviezdoslavova, Hydrostav, Jaltská, Jánošíkova, Jantárová, Jegorovovo nám., Južná Trieda 93, Komenského
32, Komenského 47, Komenského 49,
Komenského 6, Kostoľany n. Hornádom,
Kuzmányho 1, Kuzmányho 29, Kuzmányho - Vojenská, L. Svobodu 4, Letná Pri
PS, Lidické nám., Lidické nám., Maršala
Koneva, Masarykova, Michalovská, Mlynská, Moldavska cesta, Moskovská, Moyzesova, Muškátová 9, Myslavská, Napája-

Vysoká výdatnosť, priaznivá cena,
vysoká životnosť náterov
i samotných výrobkov z dreva.

dla 16, Nár. trieda - pred Azij. reš., Nižný
Klatov, Obrancov Mieru 1, Oc Cassovia,
Oc Hornád, Oc Hotap, Oc Juh-Astória,
Oc Laborec, Oc Optima, Od - Torysa, Od
Terasa - Humenská, Ondavská pri FNSP,
Ondavská, Palackého - Bajzova, Palackého, Polianska - Podhradová, Popradská,
Poštová 1, Poštová 20 - Pošta Ke 1, Rastislavova pred FN, Rastislavova, Rastislavova - Štúrova, Ružová, Slanecká cesta,
Sofijská, Cottbuská, Štúrova 5/A, Tatranská, Topoľová, Torysska, Továrenská, Tri
Hôrky 9, Trieda SNP 34, Trolejbusová,
U. S. Steel, Ulica L. Svobodu - Fábryho,
Uralská, Važecká 2, Važecká - Oc Važec,
Vestibul SAD, VSŽ Vstupný Areál, Ždiarska - Rovníková, Železiarenská, Železničná stanica, Železničná stanica, Železníky, Žiacká, Zombová, Zuzkin Park, B.
Nemcovej, Oc-Merkur, Pereš/Revúcka 4,
Oc Grunt-Billa, Tr. KVP,OC Važec, Važecká 8, Hlavna 21, ČSĽA 18/Tip Top, Kaufland/Toryská

zneškodňovanie
odpadov
Ľ. Štúra 17, 082 21 V. Šariš, Prevádzka: Jilemnického 2, 080 01 Prešov

s.r.o.

MIVA
plus

MIVA PLUS SPOL. S R.O.

Výstavba priemyselných parkov a areálov
Stavebná činnosť
Ekologické stavby
Letná 45, 040 01 Košice,
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73, mivaplus@iol.sk
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Automape – spol. s r. o.

Renault a Dacia zmluvný partner,
Bardejovská 26, 080 01 Prešov 6
Tel. 051 / 749 30 70, 72
Email: automape@partner.renault.sk
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