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Zvonenie kľúčmi mnohým z tých, čo zvonili,
dnes môže pripomenúť motto z Hemingwayovho románu Komu zvonia do hrobu, ale oni dnes
už vedia, komu zvonili. Krátky čas Vlády národného porozumenia, tej kompetentnej vlády, ktorá nielenže vzbudila nádeje, ale vďaka jej predsedovi Milanovi Čičovi aj rešpekt, uviazli sme v
šarvátkach, hlúpych a nekompetentných sporoch, ale nie je to iba chyba konkrétnych vlád.
Čítajte na 5. strane

POUČENIE Z VOLIEB
PAVOL JANÍK
Ľudská a zrejme aj stranícka skúsenosť je neprenosná. Veď už stará múdrosť vraví, že pýche
predchádza pád, ale rozliční jednotlivci, rozmanité politické zoskupenia a rôznorodé byrokratické
štruktúry ustavične prejavujú sklon pozerať sa na
zvyšok sveta riadne zvysoka a nazdávať sa, že práve im celkom nepochybne porastú stromy až do
neba. Obrovské náklady na masívnu volebnú reklamu v
spojení s nízkou volebnou účasťou, nepredvídateľnými
rozdielmi volebných výsledkov, čudnými účelovými prienikmi politických príslušností a zákulisnými obchodnými
súročenstvami poukazujú na narastajúcu krízu systému,
ktorý sám seba označuje ako demokratický, ale pre istotu ani nepripúšťa preklad svojho kľúčového všeobecného zaklínadla do slovenčiny, pretože dôkladne utajovaný vplyv anonymných sponzorov (presnejšie povedané
nádejne očakávajúcich investorov do politiky) a menej
maskovaná moc verejne známych straníckych bossov
sú naozaj priveľmi vzdialené od pojmu vláda ľudu, či aspoň od princípu vlády väčšiny.
Hoci asi vôbec nepomôžu paralely s bližšou či vzdialenejšou minulosťou, neodpustím si niekoľko kacírskych
otázok a nepríjemných priamych odpovedí. Čo zostalo z niekdajšej bohorovnej KSČ? Množstvo väčších
i menších karieristov rozptýlených v pestrej politickej
mozaike, nevynímajúc ostentatívne pravicovú časť spoločenského spektra. Čo zostalo z voľakedajšieho
všemocného VPN? Niekoľko politických čudákov
bezradne sa pohybujúcich – napriek očividnej
americkej opatere, alebo práve vďaka nej – okolo
nulových preferencií. Čo zvýšilo z donedávna nebotyčného HZDS? Okrem detského manažmentu sústredeného okolo večného šéfa strany, ktorá balansuje
na pokraji zvoliteľnosti, je aj v tomto prípade badateľný
najmä mohutný odliv nevďačných privatizérov, konkurencieschopných funkcionárov a postupne aj skalných
priaznivcov, hľadajúcich iné možnosti uplatnenia svojich
záujmov.
Treba v tejto súvislosti sformulovať nejaké poučenie z volebného vývoja pre rozhodujúci subjekt
súčasnej vládnej koalície, ktorého popularita sa
opiera predovšetkým o charizmu ešte relatívne
mladého a energického lídra? Podstúpim naznačené riziko, aj keď to sám pokladám za zbytočné.
Existuje totiž niekoľko momentov, ktoré robia ľudí naozaj
rovnoprávnymi a rovnocennými. Nijaká generácia – ani
géniovia z rozhodujúcej strany Smer-SD(Ľ) či zanedbateľnej straničky SaS – sa nevyhne fyzickému starnutiu,
periodickým krízam kapitalizmu, únave a nepriazni verejnosti, ba ani vrtochom a premenám geopolitických gravitačných polí vygenerovaných súperením relevantných
veľmocí, ktorými sú v našom priestore najmä USA, Rusko a Nemecko. Niekde v signalizovaných rámcoch sa
budú pohybovať aj osobné príbehy dnešných protagonistov slovenskej politickej scény, ktorí sa už vidia odliati
do bronzových sôch historických osobností. Bodaj by
ich Pán Boh pri zdravom rozume zachovať ráčil.

Oslavy 20. výročia...
Pri príležitosti 20. výročia demokratickej a liberálnej revolúcie, usporiadali vo vysokoškolskom internáte „Mlyny“ oslavný koncert, a to v dňoch 16., 17. a 18. novembra. Vystupovali tam viaceré známe slovenské skupiny.
Mal som tú česť pozorovať akciu priamo. Keď som si
pozrel spôsob, akým masmédiá informovali o akcií, dospel som ku záveru, že žijem na úplne inej planéte ako
všetky hlavné spravodajské televízie...

Čítajte na 8. strane

Slávnostný snem strany SMER – sociálna demokracia pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany 6. decembra 2009 v Bratislave v
priestoroch výstaviska Incheba. Na snímke zľava rakúsky kancelár a predseda rakúskych socialistov Werner Faymann, predseda vlády
SR a predseda SMER - sociálna demokracia Robert Fico a predseda ČSSD Jiří Paroubek.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

formujÚ silný sociálny štát
Vládny Smer-SD sa počas svojej desaťročnej existencie vyprofiloval na štandardnú sociálno-demokratickú politickú
silu plne rešpektovanú v medzinárodnom
priestore. Vyplýva to z Posolstva SmeruSD, ktoré prijali delegáti slávnostného
snemu pri príležitosti 10. výročia jeho založenia.
V materiáli sa ďalej uvádza, že strana zintegrovala stredo-ľavú časť slovenského politického spektra a predstavuje silného súpera
roztrieštenej skupine konzervatívnych a liberálnych politických strán. „Za celú svoju
existenciu nebola ani raz oslabená vnútornými spormi a jej parlamentné poslanecké

kluby neopustil jediný poslanec. Smer-SD je
stabilná, dôveryhodná, perspektívna a predvídateľná politická sila,“ konštatujú delegáti
v posolstve. Podľa nich strana po vytvorení
koalície v roku 2006 dôsledne uplatňuje pri
výkone vládnej moci politiku moderného, silného sociálneho štátu, rozumne intervenujúceho do ekonomických procesov.
„V čase krízy Smer-SD odmietol preniesť bremeno škôd na obyčajných ľudí. Slovensko
ako malá krajina požíva medzinárodný rešpekt. Rozhodnutiami o zastavení privatizácie
či neuznaním nezávislosti Kosova preukazujeme svoju suverenitu,“ deklarujú delegáti.
Tvrdia preto, že strana spĺňa všetky predpo-

klady, aby v najbližších mesiacoch a rokoch
zvládla výzvu na odstraňovanie škôd spôsobených krízou a prípravu Slovenska na ďalšie
možné globálne otrasy.
Strana Roberta Fica ponúka v parlamentných
voľbách ako základ pre rokovania o budúcej
vláde ochranu národnoštátnych záujmov SR
a ďalšie formovanie silného sociálneho štátu
primerane zasahujúceho do ekonomického
procesu. V boji proti dôsledkom krízy a osobitne nezamestnanosti zase deklaruje politiku
starostlivosti o ľudí a pokračovanie veľkých
verejných investícii, ako výstavby elektrární,
nového terminálu letiska, nemocníc či diaľnic
a rýchlostných komunikácií.
(TASR)

Dzurindova tragikomická ľútosť
„Je mi to ľúto, ale vláda Roberta Fica naozaj škodí Slovensku,“ týmto výrokom sa
predstavil v Poprade Mikuláš
Dzurinda v čase, keď v metropole Vysokých Tatier rokovala
vláda. Prečo je to Dzurindovi
ľúto? Veď ak je to pravda, potom môže jasať, lebo sa stáva
alternatívou voči Ficovi. Dzurinda by si nemohol nič viac
želať, ako práve to, o čom vyhlasuje, že mu je ľúto. Veď
si len spomeňme ako v roku
1998 viedol kampaň proti vláde Vladimíra Mečiara a na východe Slovenska vypukli obrovské povodne. Zrazu sa
média nezaoberali toľko pro-

STANISLAV HÁBER
tipovodňovými
opatreniami
vlády, zasadnutiami odborných komisií, ktoré rozhodovali operatívne a promptne,
zaujímavejší bol pre nich opozičný líder, ktorý priniesol do
rómskej osady vrece zemiakov na starom favorite. To bol
populizmus hodný ceny za reklamu.
A teraz je Dzurindovi ľúto, lebo vraj Ficova
vláda škodí Slovensku, ak zasadá v centre slovenského turizmu a hľadá riešenia na jeho
pozdvihnutie v čase krízy spolu so zástupcami Združenia
miest a obcí Slovenska? Skôr

sa zdá, že Dzurinda tak úpenlivo túžil strhnúť pozornosť
médií na seba, až vypustil z
úst logický nezmysel. Darmo
sa predseda SDKÚ namáhal.
Vláda skontrolovala na rokovaní aj toľko očakávaný diaľničný tunel Bôrik. Fantastickú
stavbu, ktorá konečne odťaží nebezpečný dopravný úsek
Poprad – Svit. Na tejto rovnej
ceste dochádzalo príliš často
k tragickým dopravným nehodám. Všetci, ktorí tade cestovali, tento stav výborne poznajú. Dzurindove reči na tom nič
nezmenili.
Pokračovanie na 6. strane
Dokončenie z 1. strany

Tvrdý a dobrý princíp

Postoj Slovenska v otázke Kosova má
pre Srbov mimoriadny význam, povedal
srbský prezident Boris Tadič na tlačovej
konferencii pri návšteve slovenského
prezidenta I. Gašparoviča. Tento tvrdý
a dobrý princíp Slovenska je dobrá a
správna zahraničná politika. Je to zároveň aj akési ospravedlnenie sa Srbom
za Dzurindovcov, ktorí povolili prelety
lietadiel cez Slovensko, aby mohli bombardovať Belehrad. Pre toto bombardovanie sa rozhodol americký prezident
Bill Clinton po dlhom váhaní, pričom ho
na tento krok vehementne presviedčal,
nikto iný ako Václav Havel. Dúfajme,
že nám Srbi odpustia. Tí Srbi, ktorí sa
Slovenska v histórii vždy zastali. A tak
bolo celkom správne a milé počuť hlas
slovenského prezidenta, že Slovensko
uzná Kosovo až vtedy, keď ho uznajú
Srbi.
DUŠAN KONČEK
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Smer-SD s náskokom
Tesné výsledky opozičných
a koaličných kandidátov na
predsedov vyšších územných celkov znamenajú
podľa podpredsedu KDH
Daniela Lipšica nádej pre
voľby do Národnej rady SR.
Síce neviem z akej štatistiky
podpredseda vychádzal, pretože víťazstvo Smeru-SD a ĽSHZDS vo voľbách do krajských
parlamentov bolo priam impozantné. Až na Bratislavský kraj
sa opozičným kandidátom dostali len omrvinky z volebného
koláča. Aj posledné prieskumy
podľa Daniela Lipšica ukazujú,
že pomer síl medzi sympatizantmi strán vládnej koalície a
opozície sa môže vyrovnávať.
Neviem aké prieskumy mal
pán Lipšic na mysli, ale podľa
1. decembra zverejneného
prieskumu spoločnosti Median
SK, ktorý sa uskutočnil od 28.
septembra do 8. novembra na
vzorke 1621 respondentov vo
veku 18 až 79 rokov, ide zrejme len o zbožné želanie kresťanských demokratov. Podľa

tohto prieskumu by voľby do
Národnej rady SR vyhral SmerSD so ziskom 41,5 percenta
hlasov. Na druhom mieste by
skončila SDKÚ-DS so ziskom
15,5 percenta a na treťom
KDH s 11,1 percenta. Nasledujú ĽS-HZDS 8,8 percenta,
SNS 8,4 percenta a SMK 5,4
percenta. Aj tí čo sú slabší z
matematiky, ale majú po ruke
kalkulačku, veľmi rýchlo pochopia, že len Smer-SD by
získal viac hlasov ako všetky tri
opozičné strany dohromady.
Súčasná opozícia by sa musela uspokojiť s 32 percentami,
pričom strany vládnej koalície
by získali absolútnu väčšinu
so súčtom 58,7 % hlasov. Je
to takmer dvojnásobok oproti 32 percentám opozičných
strán SDKÚ, KDH a SMK. Na
voľbách by sa pravdepodobne
zúčastnilo 58,3 percenta, nezúčastnilo by sa 36,6 percenta a 5,1 percenta opýtaných
odpovedalo, že sa ešte nerozhodli.
Vladimír Dobrovič

Slovensko vychádza z krízy

Podľa údajov štatistického úradu EÚ Eurostat dosiahla slovenská ekonomika v rámci členských krajín EÚ druhý najvyšší rast,
keď sa medzikvartálne zvýšila o 1,6 percenta, pričom ekonomika eurozóny vzrástla o 0,3 percenta a medzikvartálne o 0,4
percenta. Toto je skutočne dobrá správa, na ktorej má podiel
slovenská vláda s jej početnými opatreniami na oživenie ekonomiky. Väčší rast ekonomiky zaznamenala z krajín EÚ len Litva,
kde bol však pokles ekonomiky veľmi vysoký, najväčší z krajín
EÚ. Len pre zaujímavosť ekonomika USA v treťom štvrťroku
tohto roka medzikvartálne vzrástla o 0,7 percenta.

Dobrý návrh, ale nemá víziu

Podpredseda slovenskej vlády Dušan Čaplovič prišiel s
návrhom rozšíriť pracovné jazyky EÚ o slovanský. Vie si
predstaviť napríklad poľštinu. Slovanských národov je zatiaľ v únii päť, ale časom môžu pribudnúť ďalšie. A tak by
celkom dobre znela v únii napríklad ruština, ktorej všetci dobre rozumejú a je im blízka. A čo ak pribudne do EÚ Ukrajina,
Rusko, Bielorusko. Slovenský vicepremiér mal byť vo svojich
názoroch predvídavejší, futurologickejší, keď už sa rozhodol,
že bude vizionár.
DUŠAN KONČEK

S

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek 2. decembra 2009 v Bratislave podpísal investičnú zmluvu s prezidentom taiwanskej spoločnosti Au Optronics. Výstavba výrobných hál v
okolí Trenčíne by sa mala začať v 1. štvrťroku budúceho roka a vyrábať LCD monitory začne
spoločnosť začiatkom roka 2011. Na snímke prezident Au Optronics Kuen Yao Lee a minister
hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek (druhý zľava) podpisujú zmluvy.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Slovensko atraktívna krajina
Je to určitý paradox. Dnes hovoríme o neustálom raste nezamestnanosti, a na druhej
strane tí, ktorí zvyknú rozmýšľať o budúcnosti vedia, že naša krajina raz bude pociťovať
akútny nedostatok ekonomicky aktívnych
ľudí. Niektoré seriózne demografické predpovede siahajú až do roku 2050 a vtedy by na
Slovensku malo žiť asi 4,7 mil. obyvateľov, to
znamená približne o 800 000 menej, než je
nás v súčasnosti!
Nechoďme však až tak ďaleko. Podľa inej prognózy do roku 2025 ubudne vyše 455 000 obyvateľov Slovenska z najdôležitejšej kategórie – teda
ľudí v produktívnom veku. Či chceme, alebo nie,
národ jednoducho starne. Je síce pravda, že terajšia vláda prijala určité opatrenia na podporu
mladých rodín – v rámci svojich súčasných možností, ale tie veľmi slabo ovplyvňujú rast pôrodnosti v republike.
Výskumné demografické centrum síce predpovedá určitý rast obyvateľov Slovenska v nasledujúcich rokoch, ale ten bude iba dočasný
a spôsobia ho najmä migranti. Slovensko sa
už niekoľko rokov stáva nie prechodnou, ale
cieľovou krajinou pre ľudí z tzv. tretieho sveta, teda z Ázie a Afriky. „Slovensko ako krajina s
vysokým hospodárskym rastom bude pre cudzin-

cov stále viac atraktívna“, také je stanovisko Výskumného demografického centra. Nielen podľa
neho, ale i na základe prognóz Štatistického úradu SR, OSN, aj EUROSTATU kritický bude predovšetkým rok 2024. Vtedy už ani prisťahovalci nedokážu zastaviť síce mierny, ale predsa len pokles
obyvateľstva. V súčasnosti prirodzený prírastok
obyvateľstva medziročne klesá o 400 – 500
osôb. Znamená to, že už dnes u nás zomrie
viac ľudí, ako pribudne novonarodených.
Ešte horšie vyhliadky má veková štruktúra obyvateľstva Slovenska. V súčasnosti máme 64 % ľudí
v aktívnom veku, teda od 15 do 59 rokov a 20 %
60 a viac ročných. V roku 2025 má počet aktívneho obyvateľstva klesnúť na 57,5 % a 60 a viac
ročných stúpnuť až na 30 % (!). Znamená to, že
keď v roku 1950 na jedného dôchodcu pracovalo takmer desať ekonomicky aktívnych
občanov, v súčasnosti je ich asi šesť, a po
roku 2015 ich bude len päť. Do produktívneho veku začnú prichádzať slabé ročníky, narodené po roku 1990 a naopak, do poproduktívneho
prejdú silné povojnové ročníky. Tento nepriaznivý vývoj bude, žiaľ, pokračovať. V roku 2045
počet ekonomicky aktívnych ľudí na jedného
seniora, podľa niektorých prognóz, klesne na
približne troch.
JÁN SLIAČAN

Nestačí iba slepé sledovanie paragrafov
Predseda vlády SR Robert Fico reagoval na tlačovej konferencii na fakt,
že riaditeľ Slovenského pozemkového fondu (SPF) a jeho námestník
podpísali v septembri 2009 zmluvu, na základe ktorej sa stali reštituenti z východného Slovenska vlastníkmi 1,6 milióna štvorcových metrov pôdy vo Veľkej Lomnici a v Starej Lesnej. Prevod spomínaných pozemkov odporučila aj Rada SPF, kde má svojich zástupcov aj opozícia.
Reštituenti vzápätí väčšinu pôdy predali súkromnej firme GVM, o ktorej
médiá hovoria ako o blízkej Vladimírovi Mečiarovi. Ten to popiera.
Robert Fico v tejto súvislosti zdôraznil,
že správanie sa všetkých 11 členov
rady, ako aj generálneho riaditeľa a námestníka, považuje za hrubé zlyhanie a
to napriek tomu, že
konali v súlade
so zákonom. „Som presvedčený, že
všetci ľudia, ktorí pôsobia na Slovenskom pozemkovom fonde a ktorí pôsobia na pozícii generálneho riaditeľa,
námestníka alebo členov rady Slovenského pozemkového fondu, zlyhali bez
ohľadu na to, či ide o ľudí, ktorí sú z
vládnej koalície alebo z opozície. (...)
Som presvedčený, že hoci bol tento
prevod zákonný, nebol správny. Jednoducho si to myslím a preto aj zastávam
tento názor, ktorý som teraz uviedol.
Jednoducho, nie je možné, aby po tom,
čo nasadíme opozíciu a vládnu koalíciu
spolu do Slovenského pozemkového

fondu, aby sme sa o pridelení náhradných pozemkov v lokalite Vysokých
Tatier a o možnostiach ich následného
predaja ďalším firmám, ktoré boli súčasťou týchto káuz v minulosti, dozvedeli z
katastra nehnuteľností. A potom médiá
z katastra nehnuteľností odpíšu nejaké
údaje a tvária sa, že
vymysleli svet.
Jednoducho to takto nemôže fungovať.
Buď tí ľudia v Slovenskom pozemkovom
fonde budú poriadne fungovať, alebo
tam jednoducho nemajú čo robiť“, podčiarkol predseda vlády.
Ako uviedol, po kauze Veľký Slávkov,
ktorá rezonovala vo verejnosti pred
dvoma rokmi, vláda prijala viaceré opatrenia, medzi iným vpustila do Rady
Slovenského pozemkového fondu aj
opozíciu. „A vychádzali sme z toho, že
celý Slovenský pozemkový fond, vráta-

ne opozície, bude mať na starosti nielen
slepé sledovanie paragrafov, ale chceli
sme zaviesť prax, aby Rada Slovenského pozemkového fondu včas upozorňovala príslušné orgány – pozor, toto
je podozrivé, alebo čo sa môže stať, že
niekto získa lukratívne časti nejakého
pozemku. (...) Rovnako, že budú
náhradné pozemky
prednostne hľadať v lokalite, kde v minulosti došlo k nezákonnému odňatiu
pôdy. Ak teda niekto, neviem, prišiel o
pôdu v Michalovciach, tak tú pôdu mu
mali nájsť v Michalovciach, ak to nebolo možné, tak niekde v blízkosti. Toto
sa nestalo v posledne medializovanom
prípade, hoci opakujem ešte raz, postup bol v súlade so zákonom“, dodal
premiér.
Rovnako informoval, že odmieta akúkoľvek kritiku zo strany opozície, pretože
opoziční predstavitelia v Rade mali k
dispozícii všetky dokumenty a napriek
tomu odporučili generálnemu riaditeľovi, aby súhlasil s rozhodnutím o pridelení pozemkov v Tatrách reštituentom z
východného Slovenska.
Na základe iniciatívy predsedu vlády SR
Roberta Fica vláda SR 2. decembra
2009 odvolala z funkcie generálneho

riaditeľa SPF Miroslava Mihalíka, ako
aj námestníka SPF Adriana Šándorčina. Výmena na týchto postoch nastane
podľa premiéra 9. decembra 2009 na
rokovaní vlády.
Premiér rovnako 2. decembra 2009
odišiel do Národnej Rady SR s návrhom
na odvolanie šiestich členov Rady SPF,
ktorých do tejto funkcie nominovala
vláda. „Požiadam predsedu parlamentu Pavla Pašku, aby spustil procedúru,
ktorá sa týka zostávajúcich piatich členov Rady,“ dodal Robert Fico a uviedol,
že po
výmene všetkých
členov SPF bude vláda dôsledne trvať
na tom, aby sa pozemky vydávali len v
tých regiónoch, kde o ne reštituenti prišli.
Robert Fico ešte informoval médiá, že
cez Úrad vlády SR bude na prokuratúre
iniciovať konanie na základe novelizácie
Občianskeho súdneho poriadku, podľa
ktorého môže prokurátor podať návrh
na začatie konania, ak ide o vyslovené
neplatnosti prevodu alebo prechodu
vlastníctva, alebo o určenie vlastníctva a
pri prevode alebo prechode vlastníctva
boli porušené ustanovenia všeobecne
záväzného právneho predpisu. (krs)

trana SMER-SD 6. decembra 2009 oslávila
10. výročie svojho vzniku.
Ide o obdobie dynamických zmien, z ktorých sa
mimoparlamentná strana
postupne stala stranou parlamentnou, vládnou a dlhodobo najdôveryhodnejšou.
Úspešná integrácia s ostatnými ľavicovými a sociálnodemokratickými stranami
na slovenskej politickej scéne v kombinácii s dôslednou politikou na každej z
úrovni moci vytvorili pre ľavicového voliča stabilnú oporu.
ociálna demokracia má
práve v čase hospodárskej a sociálnej krízy obrovskú zodpovednosť za to ako
úspešne dokáže riešiť problémy, ktoré spôsobila liberálna chamtivosť. Nie je to
úloha ľahká a samotné riešenia nie sú jednoduché.
Skúškou správnosti je napríklad každé prijaté opatrenie, ktoré zachráni či vytvorí
nové pracovné miesta. Teda ochráni bezbranných a
dá šance ostatným. Budúci
rok nás pred komunálnymi
voľbami čakajú voľby parlamentné. Verím, že rok, v ktorom si história SMERu bude
písať dve symbolické jednotky bude sprevádzaný dôverou voličov, ktorí si aj na
ďalšie štyri roky vyberú ľavicovú alternatívu rozvoja a
rastu Slovenska.
aša politika je pre ľudí,
regióny a kraje. Aj tým
sa líšime od pravice, ktorá
za Slovensko považuje zrejme iba blízke okolie Bratislavy a ostatné Slovensko
vníma ako vidiek. Dokazuje to napríklad aj ich hodnotenie volebných výsledkov v regionálnych voľbách,
keď získali menej kresiel v
krajských zastupiteľstvách
a tiež iba 1 z 8 predsedníckych stoličiek. Po výhre v
Bratislavskom samosprávnom kraji vedenie SDKÚ-DS
povedalo, že sa cíti byť víťazom volieb. Asi preto, lebo
Slovensko vnímajú optikou
Bratislavy, a problémy ľudí
na Šariši, Spiši, alebo Zemplíne poznajú zrejme len z
rozprávania. Veľmi dobré je,
že SMER-SD sa popri vládnych pozíciách udomácnil tak v európskom politickom priestore, ako aj na
úrovni samospráv. Vďaka
tomu môžeme naplno aplikovať správne rozhodnutia
pre slušný a dôstojný život.
Aj preto považujem desiate
narodeniny strany za dekádu úspešnej politiky.
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Ako hlboko má opozícia strčené prsty v pozemkovej kauze?

Právne veľmi zložité úkony
Cestovný ruch na Slovensku nezažíva žiaden
„boom“. Jednoducho v čase krízy zaspal ešte
viac, než spal doteraz. Ešte aj klenot, ktorým
sa pýšime, Vysoké Tatry, sa správajú ako Šípková Ruženka. Čo sa týka služieb a pohody,
ale aj cien (sic!), vyhľadávajú dnes Slováci
zimnú lyžovačku skôr v Alpách. O dostupnosti
a kvalite cestovania nehovoriac, veď cesta do
Vysokých Tatier je cestou riadne zarúbanou.
Pod tento stav sa podpísali najmä dve vlády
Mikuláša Dzurindu, keď v oblasti rozvoja fungujúcich dopravných prepojení zabrzdili to,
čo sa zabrzdiť dalo.
Vláda Roberta Fica, naopak, otvárala diaľničný
tunel Bôrik pred Popradom v čase, keď do tejto
metropoly pod Tatrami zavítal so svojou suitou aj
Dzurinda. Kritizoval len sto metrov od zasadania
vlády čo sa dalo, ale jeho kritika vyznela trápne.
Preto z pohľadu mediálnej stratégie bolo potrebné prísť na väčšiu „bombu“, a to aj za cenu obetovania vlastných členov. A tak možno na rad prišli
Richard Hamerlik a Dagmar Valúchová, ako nominanti opozície v Slovenskom pozemkovom fonde.
Podľa ich vlastných slov, prevod pozemkov pod
Vysokými Tatrami ešte v septembri tohto roku si
nevšimli. Ako je to možné, zostáva záhadou.
Takmer po troch mesiacoch sa zrazu objavila
kauza prevodu tatranských pozemkov. Náhoda? Ťažko.
Aj právnici pozemkového fondu hovoria, že prevody pozemkov na reštituentov sú právne veľmi zložité úkony. Na pozemky čaká takmer osem tisíc
reštituentov. Každý deň odkladu riešenia ich problémov nabaľuje nové ťažkosti ako snehová guľa z
jednoduchého dôvodu. Reštituenti sú poväčšinou
staršie osoby, na ktoré ak náhradné pozemky štátu neprejdú a dôjde trebárs k úmrtiu osôb, z jedného reštituenta sa zrazu môže stať aj dvadsaťpäť
v podobe jeho dedičov. A opäť je ďalší právny
problém na svete. Takto to ide s postupujúcim
časom od deviatim k piatim a nárast agendy na
pozemkovom fonde sa rozrastá priam geometrickým radom.
Aj to bol dôvod, prečo sa po roku 2007 znova obnovili orgány fondu, aby sa nebrzdilo zbytočné vydávanie pozemkov. Prvýkrát v histórii sa do fondu
dostali zástupcovia opozície. Niečo podobné sme
za Dzurindu nezažili. Napriek tomu sa zástupcovia
opozície zamerali podľa vlastných slov na právnu
stránku schvaľovaných zmlúv, a tak si vraj nevšimli ani to, že reštituenti získavajú pozemky mimo
vlastného katastrálneho územia. Pritom podľa
nariadenia vlády musela o tom rokovať rada
fondu. Firma, ktorá ich získala nákupom od
nových vlastníkov, bola však úspešná už pred
nástupom Ficovej vlády. Majitelia hovoria, že

celú transakciu pripravovali dlhých osem rokov. A
pred ôsmimi rokmi bol pri moci Dzurinda. Už vtedy sa teda organizoval a schvaľoval obchod, ktorý
vyvrcholil krízou v novej vláde v roku 2007. Takže
Veľký Slavkov môžeme v týchto súvislostiach chápať aj ako mínu bývalej Dzurindovej vlády.
Navyše potom, ako s vlastnými riešeniami situácie na pozemkovom fonde prichádza Zsolt
Simon. Ten bol totiž do roku 2006 ministrom
pôdohospodárstva. Ak teraz vie, že najlepšie by
bolo reštituentov odškodňovať finančne, prečo to
nezaviedol? Navyše, fond zápasil práve s množstvom právnych problémov, ktoré zdedil zo Simonových čias a musel si najať, podľa vyjadrenia
predstaviteľov fondu, aj advokátov na vysekanie
sa z právnej šlamastiky po Simonovi. Preto, ak o
pozemkovom škandále hovoria osoby z čias Dzurindových vlád, akoby to mali naplánované pred
voľbami. Mohli predsa cestou svojich kontrolných
očiek v podobe Hamerlika a Valúchovej účinne
zasiahnuť pred prevodom pozemkov v septembri
tohto roku.
Teraz sa zdôrazňuje však len jedna informácia,
že Vladimír Mečiar sa pozná s majiteľmi súkromnej firmy. S nimi sa však poznajú aj predstavitelia iných politických strán, ak firma bola úspešná
na fonde už za Dzurindových čias. Preto úvaha,
komu to prospelo a či nemá v celej kauze
prsty opozícia namočené oveľa hlbšie, ako
len cez dvoch svojich kontrolórov, je zrejme
na mieste. Simon však hovorí o zmene systému
odškodnenia cestou finančného vyjadrenia. Odhliadnuc od toho, že to navrhuje bývalý minister
pôdohospodárstva, má tento návrh niekoľko rizík.
Podľa čoho sa bude vypočítavať odškodnenie?
Akú hodnotu bude musieť štát vyplatiť? Ak pôjde o
reštituentov, na ktorých pozemkoch dnes stoja významné stavby a majú inú trhovú hodnotu? Čo ak
reštituenti nebudú spokojní a obrátia sa na súd?
Možno aj na zahraničné súdne orgány, lebo nebudú súhlasiť so štátom stanovenou cenou? Nerozširuje sa náhodou týmto Simonovým návrhom
pole korupčných možností?
Riešením by bolo zbaviť sa problému reštitúcií,
ktorý však, zdá sa, bude Slovensko strašiť ešte
dlhé roky bez ohľadu na to, kto je pri moci. A budú
sa hľadať rôzne spojenia. Väčšinou účelovo, čo
je tiež zjavné. Budú sa dávať do spojitosti mená a
ľudia, ktorí sa mohli trebárs len letmo poznať, prípadne iba sprostredkovane cez iné osoby. Opozícia však o tom musí vedieť, že tomu tak je, veď za
osem rokov, čo boli pri moci, sa o pozemkovom
fonde a jeho rozhodnutiach tiež už kadečo pošuškalo, lenže médiá z nich nevyrobili baranidlo,
ktoré možno chce otvárať brány moci pre súčasnú
opozíciu.
Stanislav Háber

Kam vlastne kráčajú?
Nový predseda KDH a exeurokomisár, Ján Figeľ, síce nepatrí medzi veľmi zaujímavých ľudí, ale občas nás všetkých
dokáže rozosmiať. Napríklad tým, že o svojej rodnej strane
hovorí ako o tretej najsilnejšej v republike. Nuž, nechajme
ho v tom, veď budúcoročné voľby ukážu, kto je ktorý. V tomto roku vo všetkých voľbách však KDH nepresvedčilo a do žiadnej silnej trojky sa nedostalo. Okrem toho pán predseda, ktorý
mal v Bruseli asi málo pohybu, stále hovorí niečo v tom duchu
„ako KDH stále kráča dopredu“. Nuž, dozadu kráča málokto aj
zo živočíšnej ríše, a celé telo človeka je prispôsobené tak, aby
kráčal vpred. Takže – žiadna novinka. Okrem toho už sme kráčali
na veľa miest – k svetlým zajtrajškom, slnečným ránam, blahobytu, beztriednej spoločnosti, komunizmu a bohviekde ešte. Možno, že pán Figeľ niekedy bude úprimnejší a povie, kam kráčajú
členovia KDH a prívrženci strany, ktorá si hovorí hnutie. Pretože
ani oni to sami nevedia. Len, aby sa nestalo, že pán predseda
bude tak neochvejne kráčať dopredu, že sa ani nestihne obzrieť
dozadu. Potom by mohol s hrôzou zistiť, že za ním už nekráča
takmer nikto...

Už zareagovali
Žiaľ, niekedy až kríza musí otvoriť oči. Koľkokrát sa návštevníci
Vysokých Tatier sťažovali na neúmerne vysoké parkovné, ktoré
museli všade platiť, a dokonca aj pred hotelmi, v ktorých sa ubytovali. Nič nepomáhalo. Až v tomto roku sa zainteresovaní rozhodli,
že na vianočné sviatky a vstup do nového roka sa pod tatranskými
končiarmi parkovné nikde platiť nebude. Na Štrbskom Plese dokonca počas celej sezóny! Je to skutočne krok vpred, ktorý určite pomôže celému tatranskému cestovnému ruchu. Len škoda,
že sa na túto ústretovosť muselo čakať dovtedy, pokiaľ z našich
veľhôr neubudlo tak veľa návštevníkov...
JÁN SLIAČAN

Minister zdravotníctva SR Richard Raši (vpravo) a ministerka spravodlivosti SR Viera
Petríková počas 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 1. decembra 2009 v
Bratislave.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Potrebujú poslanci imunitu?
Sme pred zákonom všetci rovní, alebo sú aj rovnejší? V súvislosti s návrhom poslankyne Renáty Zmajkovičovej (Smer-SD) na zúženie poslaneckej imunity opäť si všetci kladieme túto
otázku. Jej návrh vyvoláva živú diskusiu nielen
medzi politikmi, ale i radovými občanmi. Podľa
prvých reakcií dá sa očakávať, že Smer-SD nebude mať problém tento návrh podporiť. Ťažko však
sa dá predpokladať bezpodmienečná podpora zo
strany koaličných partnerov aj s ohľadom na minulé
vyjadrenia politikov ĽS-HZDS a SNS. Podpredsedníčka NR SR označila tento návrh ako populistický
krok, ktorý súvisí s približujúcimi sa voľbami. Podľa
jej vyjadrenia svoju poslaneckú imunitu nikdy nepotrebovala a mala by sa úplne zrušiť. Podľa predchádzajúcich vyjadrení národniarov len ťažko môžeme
predpokladať, že obdobný postoj zaujmú aj ostatní
poslanci SNS. Dnešná imunita sa riadi podľa pôvodného chápania poslaneckej myšlienky: zástupcovia
ľudu majú mať určité práva a záruky, ktoré posilňujú
výkon ich funkcie a umožňujú im neohrozene plniť
ich mandát. Zmyslom poslaneckej imunity je v prvom rade ochrana parlamentu ako demokratickej
inštitúcie. Chráni parlamentnú nezávislosť pred
možnosťou vyvíjania nátlaku zvonku a zabezpečuje slobodu prejavu poslancov počas výkonu
ich mandátu. Poslanecká imunita sa v rôznych
európskych krajinách odlišuje. Môže ísť o ochranu v rámci prejavu v parlamente, v iných prípadoch
je imunita ďaleko širšia. Poslanci však nemôžu byť
vypočúvaní, zadržiavaní alebo právne stíhaní v súvis-

losti s názormi alebo hlasovaním, ktoré vykonávajú
v rámci výkonu svojich funkcií. Imunitu ale nemôžeme vnímať ako beztrestnosť. Ústava SR priznáva
poslancom NR SR trestnoprávnu imunitu. Poslanca
nemožno trestne a ani disciplinárne stíhať, ani vziať
do väzby bez súhlasu parlamentu. Ak parlament súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby
je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené.
Ústava tiež hovorí, že poslanca nemožno stíhať za
hlasovanie v parlamente, a to ani po zániku jeho poslaneckého mandátu, rovnako to platí o jeho výrokoch v parlamente. Zákon o priestupkoch hovorí, že
konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa
zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prerokovať.
Práve veľký rozsah imunity slovenských poslancov
vyvoláva najčastejšiu diskusiu o jej oprávnenosti.
Poslanecká imunita je v zákone pekne zdôvodnená. Ťažko sa však o jej vznešenom poslaní dá
presvedčiť občan, keď poslanec evidentne pod
vplyvom alkoholu spôsobí dopravnú nehodu a
policajti sú voči nemu bezmocní. Otvorene je
však potrebné povedať, že zmyslom poslaneckej
imunity nie je chrániť pred súdnym procesom poslanca, ktorý porušil zákon. V takom prípade môže
parlament poslanca zbaviť imunity a môže byť súdený.
Poslanci ĽS-HZDS odmietajú podporiť návrh na zúženie poslaneckej imunity poslancov Národnej rady
SR pretože imunitu považujú za ochranu parlamentarizmu ako systému.
VladO BORŠANSKÝ

Aj bankám sa dá „klepnúť po prstoch“
Keď svojho času začal premiér Robert Fico hovoriť o
kontrole bánk pôsobiacich
na Slovensku, tak tzv. mienkotvorné média ihneď reagovali. Tak, že upozorňovali
na možnosť sťažovania sa
týchto bánk v Bruseli. Našlo sa veľmi veľa „odborníkov“
v médiách (!), ktorí pohotovo
upozorňovali na možné následky, ktoré mohlo Slovensko
očakávať od Európskej komisie – až po vysoké pokuty. Život však ukázal, že náš premiér
mal vtedy 100 % pravdu a pritom bol dosť zhovievavý. Teda
voči tým bankám.
Prišla kríza, a dovtedy nezávislé a samostatné banky začali prosíkať vlády o pomoc.
Finančnú. Niektoré vlády ju
síce poskytli, ale určili si svoje
pravidlá hry. Niekde to nazvali regulačné opatrenia, inde
kontrolné balíky, revízne akcie,
atď. Všetky však smerovali k

jednému: banky nemôžu byť
štátom v štáte, musia dodržiavať zákony ako všetci ostatní,
a pokiaľ prosia o pomoc zo
strany štátu, ten má právo hovoriť do organizácie ich práce
i samotného hospodárenia.
Takéto opatrenia prijali v USA,
V. Británii, Nemecku, i ďalších
krajinách. So svojou iniciatívou
prišla aj Európska komisia, ale
zdá sa, že navrhované opatrenia nie sú až také prísne, ako
zainteresovaní očakávali. Preto
ich možno neprijme ani Európsky parlament.
V súvislosti s bankami na
Slovensku nám často píšu
a telefonujú aj naši čitatelia.
Nezabúdajú na to, že vláda
M. Dzurindu predala naše
banky zahraničným inštitúciám, a zrejme z ich strany
veľmi výhodne. V opačnom
prípade by sa tak nenatlačili. V súčasnosti väčšina z
nich, pri neviazanom alebo

viazanom vklade na jeden
mesiac, poskytuje úroky vo
výške 0,1 % ročne. Je to skutočne tak, i keď mnohým,
ktorí predovšetkým splácajú úvery sa toto číslo nepozdáva. Nečudo, veď pokiaľ
si niekto potrebuje požičať
peniaze z niektorej banky,
tak musí rátať s tým, že ho
čakajú úroky minimálne vo
výške 6 %. Ale aj raz toľko.
Ako je to možné? Nuž, banky skutočne nie sú dobročinné ústavy, ako to často
zdôrazňujú, ale inštitúcie,
zamerané iba na zisk. Čo je
najhoršie, akosi si neuvedomujeme, že všetky banky,
ktoré sú filiálky veľkých materských bankových domov
v zahraničí, posielajú svoje
zisky do cudziny.
EÚ už aspoň urobila poriadok
vo vedení účtov klientov jednotlivých bánk. Teda to, čo
sa zdalo ešte nie tak dávno

nemožné. Našťastie, stalo sa.
Musíme si uvedomiť, že ani bohaté banky nie sú všemocné a
za svoje peniaze si nemôžu kúpiť ani Európsku komisiu, ani
Európsky parlament, a ani prevažnú väčšinu vlád. Pokiaľ sú
na území EÚ, musia sa podriadiť jej zákonom, a okrem toho,
každá členská krajina má právo na tzv. regulačné opatrenia
i kontrolu ich hospodárenia. To
isté čaká aj poisťovne.
Keď teda „naše“ banky prelievajú symbolické slzy, ako
ťažko sa im živorí v časoch
svetovej finančnej a hospodárskej krízy, nemusíme ich
hneď začať ľutovať. Stačí sa
opýtať niektorého podnikateľa,
ako, a za akých podmienok
si vybavuje úver v niektorej z
nich, a potom sa práve v nej
opýtať, aké úroky vám poskytne v prípade, že si v nej uložíte
svoje úspory.
Vladimír MEZENCEV

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Prestávka počas rokovania vlády Slovenskej republiky. Na snímke zľava predseda vlády SR
Robert Fico, štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Emília Kršíková,
podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák a ministerka práce, sociálnych vecí a
rodiny Viera Tomanová.
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Jasať síce nemusíme, ale spokojní byť môžeme

Rok od zavedenia eura
Onedlho si pripomenieme,
azda aj oslávime, rok od zavedenia eura v Slovenskej republike. Prešlo neveľa času,
teda ešte ani nie dvanásť
mesiacov, ale euro sa už pre
nás stalo samozrejmosťou.
Niekedy síce ešte namiesto
osem eur povie niekto osem
korún, ale je to len ešte stále
sila zvyku. Povie síce tak, ale
v hlave má už iba euro.
Dokázali sme sa prispôsobiť novej mene, i keď niektoré médiá
o tom pochybovali. Podcenili
dôchodcov, Rómov, i všetkých
skôr narodených ľudí. To, že
niekto stále prepočítava na
koruny, je jeho vec. Robí tak,
napríklad, stále ešte väčšina
Talianov (tá prepočítava, samozrejme, na líry), i keď u nich už
euro vládne desaťročie.
Začiatok roka s príchodom eura
bol skutočne impozantný. Prišlo
k nám silné euro, na druhej strane zároveň momentálny pokles
národných mien v Maďarsku,
Česku a Poľsku. Mnohí z nás
začali ešte častejšie, ako dovtedy, chodiť na veľké nákupy do
zahraničia k našim susedom.
Boli to veľmi zlé časy pre na-

šich obchodníkov. Našťastie,
už pominuli. Stále sme predsa
v zahraničí vítaní. Boli sme aj so
slovenskými korunami, a ešte
viac sme s eurami. Na druhej
strane, pocit vlastenectva a
myslenia na ekonomiku svojho
štátu úplne ustúpil do pozadia.
Veď sme predsa ušetrili – a to
je najdôležitejšie. Forint, zloty, i
česká koruna dostali poriadne
posilňujúce injekcie z EÚ alebo Medzinárodného menového
fondu, kurzy i ceny sa stabilizovali a tak, našťastie, väčšina z
nás obmedzila už svoje nákupy
v zahraničí na čas vianočných
sviatkov. Silné euro sme pocítili
aj v lete počas dovoleniek v zahraničí. Zistili sme, že chorvátska kuna už pre nás nie je taká
drahá.
Silné euro má ale dve stránky. Pre väčšinu z nás, konzumentov a kupujúcich tú,
krajšiu a lepšiu. Pre výrobcov a exportérov je však často cestou k bankrotu. Silné
euro totiž znižuje konkurencieschopnosť ich výrobkov,
zároveň zdražuje pracovnú
silu, atď. Je to mimoriadne
nevýhodné v čase krízy a

drahšie, ale spravodlivejšie

Skutočne je ťažko pochopiť našu opozíciu. Po prvom kole volieb predsedov samosprávnych krajov (0:4 v jej neprospech)
sa tak veľmi tešila na druhé kolo. I keď už vtedy bolo jasné,
že až na Bratislavu nemá kde uspieť. Tak sa aj stalo a konečný výsledok z jej pohľadu je 1:7. Teraz, krátko po voľbách a
ich definitívnych výsledkoch začína vykrikovať, že druhé kolo
je zbytočné, pretože o nových predsedoch VÚC sa zvyčajne
rozhodne v 1. kole. Je to pravda, a od roku 2001, kedy sa u
nás uskutočnili premiérové voľby do samosprávnych krajoch
došlo iba k niekoľkým výnimkám. V roku 2001 v Košiciach a
v Prešove, o štyri roky neskôr v Trenčíne a v Trnave. Vtedy sa
celkovými víťazmi stali tí, ktorí po prvom kole boli druhí.
Opozícia si sťažuje, že zákon nie je dobrý, a predovšetkým na to,
že druhé kolo volieb sú zbytočne vyhodené peniaze. Jej predstavitelia majú však krátku pamäť. Zabudli na to, že až na SMK, takmer
kompletná hlasovala za terajší zákon. Z názorov poslancov jednoznačne vyplýva, že dvojkolové voľby predsedov sú spravodlivejšie.
V podstate doteraz proti dvojkolovým voľbám bola iba SMK. Ostatní
z „druhého brehu rieky“ do niekoľkých dní strávia krutú prehru (čo
iné im nakoniec zostáva?) a zabudnú na to, čo tvrdili niekoľko hodín
po vyhlásení výsledkov 2. kola volieb predsedov VÚC. Veď tu, podobne ako v prezidentských voľbách, ide o jasného víťaza, ktorý na
svojom úspechu môže stavať, a samozrejme, aj očakávať výraznejšiu spoločenskú podporu. Len pre zaujímavosť – niektorí poslanci
NR SR, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, si myslia, že v dvoch
kolách, pokiaľ v prvom kole nezískajú nadpolovičnú väčšinu, by sa
mali voliť aj primátori krajských a okresných miest...
(mez)

terajšieho krehkého oživovania výroby. To však už nie
je iba slovenský problém, ale
všetkých krajín eurozóny. Tie
chcú zároveň aj silný dolár,
čo zároveň predstavuje oslabenie jednotnej európskej
meny. Je to síce prekvapujúce konštatovanie, ale je to
tak.
Vráťme sa však k samotnému
prechodu z koruny na euro.
Zvládli sme ho skutočne brilantne a úprimne to ocenili všetci z
EÚ. Zásluhu na tom malo predovšetkým Ministerstvo financií
SR spoločne s Národnou bankou Slovenska. Zvládli sme to
tak perfektne, že teraz môžeme
učiť a pripravovať na prechod
na euro ďalšie krajiny. Ktoré a
kedy to bude – to je však nezodpovedaná otázka. Cesty
všetkých kandidátov (Poľsko,
Česko, Maďarsko, pobaltské
krajiny) sa s príchodom svetovej
hospodárskej a finančnej krízy
poriadne skomplikovali a euro
sa im tak trochu nie priblížilo,
ale vzdialilo. Podľa odborníkov
však najbližšie k tomu má Litva...
DÁVID DONČÁK

Je čas predvianočný. Ja, rovnako ako vy, musím poslať
pozdravy svojim známym
i menej známym. „Vážená
pani,“ začínam a zháčim sa.
Píšem predsa tej, čo sa nie
vlastnou vinou hompáľa v sociálnej sieti, tak akáže je to
pani? Oslovenie „Moja milá“
bude hádam lepšie. Ale veď
ja naozaj neviem či je milá,
a moja už rozhodne nie je.
„Nesedí“ mi ani oslovenie
„Priateľka“. Priatelia sú si
predsa dôverne známi a ja o
ňom viem len čo-to z letmých
stretnutí, niekoľkých telefonátov či sviatočných pozdravov.
Ako by znelo oslovenie: „Drahý rodák“? Všetci sme sa
niekde narodili, všetci sme
teda rodáci. Hoci... Raz som
dostal pozvánku na stretnutie s rodákmi z takého
kúta Slovenska, kde som
sa náhodou zatúlal len raz.
Pozývatelia však čosi potrebovali vybaviť, a tak ma dali
do svojho zoznamu. A čo tak
„Brat“? Nie, naopak aj Kain
bol bratom... Ostáva mi oslovenie „Družka“. Zamietam.
Pripomína všeličo, aj živo-
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číšnu ríšu. A čo ak si niekto
družku zlomyseľne spletie
so súdružkou, chudák, bude
mať na krku ešte aj deboľševizáciu. A uškodiť jej predsa
nechcem, čo ak je to naopak
dobrá družka. Lenže – z dobrej družky sa môže stať dobrodružka.
A tak inšpiráciu hľadám v
pohľade z okna na ľudské
mravenisko. Zrazu sa objavil
nahnevaný územčistý chlap
a zreval: „Chlapi, do roboty!“ Chlapi odkiaľsi vyliezli.
„Choďte aj vy, baby,“ ukázal
na ženy. „Ani vás neplatím
za klebetenie.“
Pomädlil som si ruky – to je
ono! „Chlape,“ začínam oslovenie, veď kto z mužských
– juniorov či seniorov – nechce byť chlapom? Oslovenie vyzeralo síce trochu čudne, ale problém sa vynoril pri
ďalšom pozdrave. Oslovenie
„Baba“ či „Bejby“ by urazilo
aj mňa...
Oslovenie ako formálne som
napokon vypustil. Na pohľadnicu som skladal iné slová.
Lebo slovo je SLOVO. Bolo
to na počiatku a sprevádza
nás po celý život. Dobré poteší, zlé zraní. V blížiacich sa
dňoch sviatočných by sme
mali spriadať svoje želania
blízkym i vzdialeným iba z
dobrých slov. Čakajú na ne.
Ešte je čas.

Druhé kolo luxusom
Voľby do orgánov vyšších územných celkov boli doteraz trikrát. V roku 2001 bolo druhé kolo potrebné vo všetkých
krajoch okrem Bratislavského, v roku 2005 si voľbu zopakovali všetci. V posledných krajských voľbách sa druhé kolo
konalo v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom
a Prešovskom kraji. Zo všetkých devätnástich druhých kôl sa
výsledky z prvých potvrdili v pätnástich prípadoch. V praxi sa teda
ukázalo, že väčšinou v 2. kole vyhrávajú víťazi z 1. kola. Potvrdili to
i výsledky posledného hlasovania. Druhé kolo krajských volieb
stálo nemalé finančné prostriedky, pritom na výsledkoch
z prvého kola sa nezmenilo nič. Všetci zvolení predsedovia
zvíťazili aj v prvom kole. Podľa mňa neobstojí ani argument, že
víťaz druhého kola má väčšiu legitimitu, keďže až na Bratislavský
samosprávny kraj v druhom kole hlasovalo menej voličov. Dôveryhodnosť zvoleného predsedu je vyjadrená už počtom získaných
hlasov v prvom kole. Domnievam sa, že voliť predsedov vyšších
územných celkov na dvakrát je zbytočný luxus. Som presvedčený, že finančné prostriedky vynaložené na 2. kolo by sa dali
omnoho efektívnejšie použiť, a to nielen v období svetovej hospodárskej krízy.
Vladimír Dobrovič
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POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

Definícia politika
Politik je atlét prudko odbiehajúci od nepríjemných otázok.
Prečo práve on?
Prečo sa práve on stal šéfredaktorom? Pokým my sme sa
vyznali v tlači, on sa vyznal v tlačenici.
Optimisti a realisti
Optimisti čakajú na odrazenie
sa od ekonomického dna, realisti na posezónne výpredaje.
Všetci čosi zanecháme
Všetci po sebe čosi zanecháme, jeden dielo, ostatní ojazdené automobily.
Čo zomiera posledné a
čo prvé?
Kým nádej zomiera ako posledná, nadšenie zomiera ako
prvé.
Poučka
K reálnym podkladom sa dostanete skôr podkopávaním
než kopaním.
Dobrá veta do krízy
Dnes už môže byť jasnovidcom
bárs ktorý pesimista.
Radujte sa!
Budem vašim sponzorom: Budem sa za vás modliť!
Pivo ako záchranár
Pivo už zachránilo tisícky stavbárov pred padajúcimi lešeniami. Spadli opustené!
Poznatok z našej krčmy
Vo víne je pravda, v pive referendum.
Ťažkosti aklimatizácie
Aklimatizovať sa zo socializmu
do baskerwillského kapitalizmu
je také jednoduché, ako naučiť
mníšku tancovať kankán.
Čo nám zostalo
z kapitálu
Z kapitálu nám zostalo iba niekoľko kapitálnych jeleňov. Alebo už ani tie nie?
Brzdiaca klapka Zeme
Brzdiacou klapku zemegule je
byrokracia.
Vyzerá ako vlastenec
Pri hymne v dave pôsobí ako
vlastenec. Drží sa za srdce?
Ale kde, stráži si náprsnú tašku.
Ustálené reflexy
Našinec má ustálené reflexy:
ak vidí niekoho klásť základy,
pribehne k nemu klásť odpor.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Funkcionár
a kalkulačka
Kolovala taká otázka, že aký je
rozdiel medzi XY - om (dosaďte si meno funkcionára) a kalkulačkou. No XY má viac funkcií.
Nemohol som si nespomenúť na tento vtip, keď som počul vyhlásenia novozvolených
predsedov, ktorí zhodne tvrdili,
že si ponechajú aj svoje poslanecké posty, dokonca jeden z
nich to zvládne aj na úrovni Európskeho parlamentu. Samozrejme, každý z nich počíta s
tým, že bude ľahšie presadzovať požiadavky kraja, keď bude
aj „tam hore“.
Voľby do samosprávnych celkov občanov nezaujali. Komentátori a politológovia hľadali vysvetlenie – ako je možné, že
voliči nemajú záujem o výber
svojich zástupcov do samosprávy, ktorá rozhoduje o ich ži-

votných podmienkach? Nebude to tým, že tí ktorí v krajoch
rozhodujú sa málo kontaktujú s občanmi? Jeden z kandidátov si dal tú námahu a obehol všetky obce kraja. Zistil, že
obyvatelia vo väčšine obcí svojho župana nikdy nevideli, ich
obec nenavštívil. A podobne je
na tom aj väčšina krajských poslancov. Ruku na srdce, koľkokrát sa počas svojho funkcionárčenia sa stretne predseda
(poslanec) s občanmi, ak nie
vtedy, keď je tesne pred novými voľbami?
Nemá čas, musí predsa sedieť
aj vo „veľkom“ parlamente, aby
presadzoval záujmy kraja.
Agresívna reklama
Už od konca októbra nám reklama pripomína, že Vianoce
sú predo dvermi. Treba nakupovať, teraz sú výhodné akcie,

zľavy a rôzne darčeky k nákupu. Kto by odolal? Ak náhodou
nemáte peniaze, žiadny problém, vezmite si pôžičku, splácať budete až o sto dní, alebo
tri mesiace nebudete platiť úroky (ale to, že potom ich budete platiť celé roky, vám už nikto
nepovie). Teraz sa radujte, smútiť stačí až vtedy, keď vo februári nájdete v poštovej schránke
šek na prvú splátku. Keď si po
prebudení z nákupného ošiaľu spočítate, že najbližšie štyri
až päť rokov bude váš rozpočet
chudobnejší o pár desiatok eur.
Obchodníci budú naopak spokojní. Predali vám aj to, čo vlastne vôbec nepotrebujete. Agresívna reklama vás spracovala.
Dobrá správa je, že Slováci patria (zatiaľ) k najmenej zadĺženým
v porovnaní s ostatnými krajinami Európy. Želajme si k Vianociam, aby nám to vydržalo.

Diery v zákonoch?
Médiá nás denne zahlcujú
článkami o kauzách a podvodoch. Často sa však ukáže, že
to bola bublina, že zákon nebol
porušený, ale v najhoršom, išlo
o etické či morálne zlyhanie.
Nuž, keď máme skúsenosti s
tým, že slovo morálka mnohým
nič nehovorí, postavme zákony
tak, aby sme etické zlyhanie vylúčili.
Jeden príklad za všetky. Stavebný zákon a v ňom ustanovená možnosť dodatočného
povolenia stavby. Prečo? Aby
mohli špekulanti kalkulovať s
pokutou a veselo stavali čierne
stavby? Nebolo by jednoduchšie ustanoviť, aby stavba bez
povolenia musela byť zbúraná?
Keď sú otvorené „zadné dvierka“, vždy sa nájde niekto, kto
cez ne prekĺzne.
Jozef Šucha

ROZHOVOR
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Hovoríme s PhDr. JÁNOM TUŽINSKÝM, PhD., predsedom Spolku slovenských spisovateľov

Kníh je dosť, chýba literatúra
Vynikajúci prozaik, brilantný esejista a pozoruhodný mysliteľ PhDr. JÁN TUŽINSKÝ, PhD., vytvoril umelecky pôsobivé, sociálne vnímavé a tvarovo podnetné literárne diela
reflektujúce kľúčové pohyby slovenskej spoločnosti a bytostné otázky moderného človeka. Je nositeľom vysokého
štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra (udeľuje prezident SR) a Medaily ministra kultúry Bulharskej republiky za
rozvoj kultúrnej spolupráce. Pôsobí ako predseda Spolku
slovenských spisovateľov, predseda Medzinárodného fóra
Vyslanci Slovanstva, podpredseda Rady Literárneho fondu
a predseda Výboru sekcie Literárneho fondu pre pôvodnú
literatúru. V minulosti bol poslanom Národnej rady SR a
generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu.
PAVOL JANÍK: Centrálnou osou vašej literárnej tvorby je mapovanie
jedinečnej situácie jednotlivca i
signifikatného stavu určujúcich
civilizačných tendencií, pričom
preukazujete nevšednú schopnosť sugestívne zachytiť pulzujúci
subjektívny zážitkový svet i charakteristický kolorit konkrétnych
podmieňujúcich okolností ľudského bytia. Môžete priblížiť svoj
pohľad na aktuálne spoločenské
turbulencie medzinárodného i domáceho vývoja, v ktorých sa ocitol
súčasný človek?
JÁN TUŽINSKÝ: Bytie človeka je,
bolo a bude vždy veľmi komplikovaným fenoménom. Nie iba v jeho vlastnom limitovanom čase, priestore, ale
aj v prudko meniacom sa svete. On
tento svet síce spoluutvára, ale výsledky tejto „spolutvorby“ sa často obracajú proti nemu. Niekedy kvôli ustrojeniu jeho subjektívnych vlastností,
ale často, dokonca priveľmi často aj
preto, lebo sa kvôli najrozličnejším
príčinám ocitá v polohe objektu, teda
v stave, keď sa s ním ako s ľudskou
bytosťou manipuluje. A to rovnako v
polohe duchovnej i telesnej. Môžeme sa tu v našom priestore akokoľvek
„kasať“ formami slobody a demokracie, nebude to nikdy ani sloboda, ani
demokracia pre všetkých. Môžeme
hovoriť o voľnom pohybe osôb, ale
vždy by sme mali mať na mysli aj tých,
čo si dnes môžu maximálne dovoliť
zacestovať akurát do okresného mesta, ak tam ešte chodí autobus. Alebo,
poprechádzať sa po rodnom chotári
a obdivovať divými makmi a horčicou
zarastené kedysi úrodné družstevné
polia, dnes ležiace úhorom ako ruky
tých, čo sa nimi živili. Všade nebudú
ani golfové ihriská, ani priemyselné
parky, čo je mimochodom odporné
slovné spojenie. Je to však realita a
keby sa zmenila, možno by sme si už
ani nemali, kde zasiať obilie na vlastný chlieb. My, národ s hlboko zakorenenou úctou k pôde. Túto nezničil
predchádzajúci režim, znivočila ju
ľudská chamtivosť spolu s družstevnou myšlienkou Samuela Jurkoviča.
Zmýlili sme si potrebu veci ponaprávať s hrubou devastáciou nášho
pôdohospodárstva a teraz môžeme
akurát tak plakať nad metaforicky,
ale aj skutočne rozlievaným mliekom.
Nie nadarmo mal prezident Havel najväčšiu sústavnú starosť, o to, ako čo
najrýchlejšie zdevastovať vtedajšie
Slušovice. Napriek jednoduchému
zlikvidovaniu slovenského zbrojného
priemyslu a spolu s ním aj naozaj zla-

tých rúk celej generácie špičkových
sústružníckych majstrov; svet však
nielenže zbrojí, ale naďalej sa vedú
vojny, no tým najväčším žralokom sa
uvoľnilo miestečko, dieročka v trhline
trhu so smrťou.
Zvonenie kľúčmi mnohým z tých, čo
zvonili, dnes môže pripomenúť motto z Hemingwayovho románu Komu
zvonia do hrobu, ale oni dnes už vedia, komu zvonili. Krátky čas Vlády
národného porozumenia, tej kompetentnej vlády, ktorá nielenže vzbudila
nádeje, ale vďaka jej predsedovi Milanovi Čičovi aj rešpekt, uviazli sme v
šarvátkach, hlúpych a nekompetentných sporoch, ale nie je to iba chyba
konkrétnych vlád. Je to skôr chyba
netrpezlivosti, hlúposti a nekompetentnosti tlaku a nátlaku zvonka na
tieto vlády (a nie na kľúč, ale na hasák!) ako treba rozdeliť majetok štátu.
Po takýchto skúsenostiach musí byť
pre mnohých zaiste nepochopiteľná,
ale aj nestráviteľná snaha súčasného
premiéra Fica posilňovať sociálne
funkcie štátu. Nevedia pochopiť, ako
sa dá takáto idea realizovať, keď už
všetko rozpredali, lebo si akosi nevedia spomenúť na to, na čo takmer
nikdy nemysleli, na rozhodujúci potenciál tohto štátu, teda na ľudí. Je to
ťažká kľuchta, ktorú si vzala vláda na
plecia, môže byť aj klzká, lebo mnohé
médiá ju stále kropia mŕtvou vodou.
Nemyslím tým na kritickosť, myslím
na kampaňovitú hlúposť. Lebo tá rovnako kruto dopadá na chrbty občanov, ako aj na vládu. To sú samozrejmé dôsledky celkovej porevolučnej
nekultúrnosti.
PAVOL JANÍK: Vaše diela popri štylistickom majstrovstve autorskej
výpovede prinášajú obdivuhodné podnety v rovine poznania a
demonštrujú unikátne možnosti
prenikavého objasnenia konštantných i premenlivých emocionálnych štruktúr vnútorného sveta
pozemšťanov, ktorí v každej generácii odznova nesú neraz v roztrasených a neistých rukách štafetu
priamej i transcendentálnej zodpovednosti za osud celej planéty
ako azda jediného životodarného
miesta v mrazivom tichu vesmíru.
Majú dnes ešte ľudia – programovo znecitlivovaní brutálnymi
médiami a bezohľadnou politikou
- schopnosť načúvať stíšenému
hlasu spisovateľov?
JÁN TUŽINSKÝ: Asi by sme si mali
povedať, že spisovateľa generuje
jeho okolie. Ľudia, s ktorými žije. Oni

ho živia tým, čím sa môže stať, keď
je dostatočne vnímavý, keď sa snaží
chápať, čo nielen hovoria, ale aj čím
žijú. Keď ho bolia a znepokojujú ich
problémy ako vlastné... teda, keď sú
akoby jeho. Inak nemá zmysel nijaký
príbeh, žiadna konštrukcia. Človek
z človeka aj tak pochopí iba zlomok
odovzdanej skúsenosti, ktorá vždy
zostáva zakliata v konkrétnom bytí,
teda v osude jedinečného človeka,
v jedinečnom čase a ak spisovateľ
nemá rešpekt pred touto jedinečnosťou, istú bázeň, vytvára len konštrukty, síce istej estetickej sily, ale s
minimálnou dávkou empatie a ľudskej
príchylnosti, roztopené maslo, zabalené v drahom balení, módnu hlúposť.
V tomto smere sme, žiaľ, až priveľmi
napredujeme. Rovnako úrovňou spisovateľov i čitateľov. Vlastne celkovou
úrovňou našej kultúry. Lebo literatúra
v skutočnosti nemôže celkom uhnúť
od toho, čo prináša umelecká kultúra
ako celok. Ale ani od toho, čím žije
spoločnosť ako celok.
Ale aby som sa vrátil k otázke. Človek, ktorý nepotrebuje sebareflexiu,
nepotrebuje ani umenie, ani literatúru. Dokonca to platí v celospoločenskom priestore. Hlas spisovateľa je v
tomto priestore veľmi závislý od jeho
schopnosti zmeniť sa na „celebritu“,
teda na schopnosť zapliesť sa do
nejakých škandálov, masmediálnych
kampaní a iných hlúpostí, ktoré mu
zabezpečia reklamu v masových nosičoch. Neviem, či si po tom všetkom
môže ešte vážiť aspoň sám seba,
alebo svojho čitateľa, alebo literatúru vôbec. Nemyslím si, že by som
sa cítil dobre v takejto polohe, ani
by som ju nezvládol. Viem, že mám
svojich čitateľov, viem, že sú to premýšľaví ľudia a stojí mi za to pre nich
písať. Hoci, už mi vonkoncom nezáleží na vydávaní nových kníh. Píšem
si len tak pre radosť už druhý román
ako čisto intelektuálne cvičenie, a ne-

mienim sa ponižovať kvôli nejakému
pochybnému ministerskému grantu,
ktorý je dnes vlastne iba zlou pôžičkou. V štáte, ktorý síce rešpektujem,
lebo som ho chcel, nebudem prosiť
o rešpekt! Mne nie je ľúto hodiť hoci
aj román do koša, oveľa viac by ma
mrzelo, keby som musel predstierať,
že ako spisovateľ nežijem v ponižujúcich podmienkach. A čo iné by bolo
natŕčanie ruky smerom k nejakému
zbohatlíkovi, alebo k ministrovi, ktorý
takéto podmienky vytvoril? Veď kníh
sa dnes napokon vydáva dosť, hoci
literatúra chýba. Lenže, to vy viete
rovnako dobre ako ja.
PAVOL JANÍK: Mimoriadnym spôsobom sa systematicky podieľate
na rozvoji originálnych duchovných hodnôt nášho národného písomníctva a vo výnimočnej miere
ste prispeli ku konštituovaniu a
upevneniu nezávislej demokratickej Slovenskej republiky, ktorá sa
medzičasom stala členským štátom Európskej únie a NATO. Môžu
byť malé národy naozaj suverénne? Vždy musia patriť do gravitačného poľa niektorej veľmoci? V
čom podľa vás spočívajú výhody a
riziká nášho terajšieho postavenia
na kontinentálnej a globálnej šachovnici?
JÁN TUŽINSKÝ: Predovšetkým musím napriek povedanému zdôrazniť,
že našu štátnosť si vážim; dokonca
ju považujem za vonkajší i vnútorný
výraz naplnenia všetkého, čím musel
náš národ v priebehu dejín prejsť, čo
si musel pretrpieť i odoprieť. V štátnosti je skoncentrovaná aj miera obetavosti a utrpenia našich najkvalitnejších mužov a žien, ale aj tých nikdy
nespomenutých, čo ich nasledovali
a chápali. Generácie kňazov, právnikov, politikov, spisovateľov, vedcov,
ale aj roľníkov, remeselníkov a robotníkov. Mrzí ma malá, či skôr plytká

hĺbka všeobecného vedomia o vážnej
ceste k tejto méte. Naozaj nič nemám
proti mladým ľuďom, chápem, že
mnohí z nich sa ocitli v lonách svojich
úspešne privatizujúcich rodičov a vypadli z nich ako muchy do smotanovej
omáčky. Teda, že nemajú ako a s čím
porovnávať, horšie je, že sa tak akosi
aj pozerajú na svet, z pozície múch
v bohatej omáčke, zatiaľ čo tí ostatní
zúfalo hľadajú vo svojom novom štáte
prácu. Najmä ma mrzí toto ich, hneď
od počiatku, rozdelenie. Keďže v našom štáte fakticky nejestvuje stredná
vrstva, garancia stability takéhoto celku je vratká. A túto vratkosť majú na
svedomí politické reprezentácie.
Pokiaľ ide o naše pozície v globálnom svete, zmenilo sa predovšetkým
to, že sme subjektom medzinárodného práva. Nie som si však nijako
istý, či sa naozaj zmenila aj pozícia
medzinárodného práva. Doteraz to
bolo predovšetkým vždy právo, ktoré sa garantovalo, ale súčasne aj to
právo, ktoré prestalo platiť ako náhle
mal niekto silnú chuť ho porušiť. (Mníchov, povojnové dohody, naposledy
Juhoslávia, ale aj Irak!) Zatiaľ sa snažíme, dokonca sa aj držíme, ale kto
previdí cez temný tunel krízy... Silní
nehrávajú vždy férovo. Dosť jasne
tvrdia, že dobro je len odvrátenou
stranou zla. Ale, kde je potom istota? Vlastne v tejto otázke treba vidieť
naše globálne položenie.
PAVOL JANÍK: Po roku 1998 ste
sa stali autorom oprávneného a
výstižného výroku, že slovenská
literatúra sa ocitla na nepriateľskom území. Zlepšilo sa odvtedy
niečo na postavení našej umeleckej spisby a jej autorov?
JÁN TUŽINSKÝ: Aby som odpovedal
kladne: áno, takmer všetko sa zhoršilo. Ale mnohí autori sú slobodní. Teda
najmä tí, čo sa neoženili.
Pokračovanie na 6. strane
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Spoločný úspech Smeru-SD a ĽS-HZDS
Napriek jednoznačnému víťazstvu kandidátov vládnych
strán Smer-SD a ĽS-HZDS vo voľbách do vyšších územných celkov lídri opozičných strán SDKÚ a KDH sú spokojní. Vo svojich vyhláseniach bezprostredne po skončení
hlasovania Mikuláš Dzurinda hovorí o volebnom prelome v
Bratislavskom samosprávnom kraji. Je síce pravda, že ich
kandidát vyhral výrazne.
Nezávislému kandidátovi Vladimírovi Bajanovi nepomohla ani otvorená podpora Smeru-SD a ĽSHZDS. V bratislavskom kraji majú
dlhodobo silnú voličskú základňu
pravicové strany SDKÚ, KDH
a SMK. Pridali sa k nim novovzniknutý maďarský Híd a strana
Sloboda a Solidarita. Spoločné
úsilie korunovali víťazstvom. Domnievam sa, že vynechanie SNS
bolo zo strany Vladimíra Bajana
neprezieravé, aj keď podľa jeho
predvolebného vyjadrenia s národniarmi v oblasti programových
priorít nevznikol prienik, ktorý by
dával priestor pre spoluprácu.
Takže štvorkoalícia zostala v Bratislave bez podpory druhej najsilnejšej strany súčasnej vládnej
koalície. Tá si nakoniec postavila
vlastného kandidáta. Neochota
intenzívnejšie sa usilovať o získanie podpory národniarov zrejme

tiež poznačila konečný výsledok
v bratislavskom kraji. Pri analyzovaní súboja o post predsedu
Bratislavského samosprávneho
kraja si myslím, že sa akosi zabudlo na silné ľavicové cítenie voličov Smeru-SD. Otvorene treba
priznať, že nezávislý kandidát
Vladimír Bajan nie je typickým
reprezentantom ľavice, ale v
podvedomí Bratislavčanov, aj
s ohľadom na jeho predchádzajúce politické pôsobenie,
je v očiach verejnosti vnímaný
aj ako pravicovo orientovaný
politik. Takže i keď sa stranícke štruktúry, vrátane predsedu
strany, maximálne snažili podporiť kandidatúru Bajana, voliči Smeru-SD adekvátne nezareagovali. Nejednotný postup v
bratislavskom kraji by mal byť pre
súčasnú vládnu koalíciu aj akýmsi mementom, aby až do volieb

postupovala pokiaľ možno jednotne. Uprednostňovanie úzkych
straníckych záujmov jednotlivých
strán vládnej koalície, pri zjednocujúcej sa opozícii, by sa mohlo
šeredne vypomstiť. Neznamená
to však, že sa strany súčasnej
vládnej koalície vzdajú svojich
priorít. Jednotiacim prvkom ale
musí byť naplňovanie súčasného vládneho programu, len tak si
zachovajú dôveru svojich voličov
a súčasnú opozíciu opäť odsunú
do role štatistov.
Víťazstvo opozičného kandidáta
Pavla Freša v bratislavskom kraji
nie je žiadnym volebným prelomom v našom hlavnom meste.
Zo strany Mikuláša Dzurindu ide
o zjavné preceňovanie víťazstva s
cieľom povzbudiť svojich potenciálnych voličov pred parlamentnými voľbami. Podľa zákona síce
volebná kampaň pre voľby do NR
SR začne až o pol roka, ale v duchu zásady, že železo sa musí kuť
pokiaľ je horúce, SDKÚ spoločne s KDH už volebnú kampaň odštartovali na tlačových besedách
po skončení volieb do vyšších
územných celkov.
Vladimír Dobrovič

Naše mlieko do zahraničia
Našťastie, tie zábery poznáme v podstate iba
z cudziny. Buldozéry v Španielsku likvidujú
tony rajčín, pred vstupom na diaľnice poľnohospodári vo Francúzsku alebo Taliansku
rozdávajú vo veľkom jablká. Celá úroda sa
sype na polia len preto, aby tam zhnila, české mlieko končí na hnojiskách. Tým, ktorí nepôsobia v poľnohospodárstve je to skutočne
ťažké pochopiť, ale na druhej strane tí, ktorí
vypestovali zeleninu a ovocie, alebo nadojili
mlieko, nemajú iné východisko. Iba takýmito
drastickými spôsobmi (občas) vyburcujú svojich ministrov a úradníkov.
Samozrejme, aj väčšina z nás má obavy z toho,
aby slovenské mlieko tiež raz neskončilo vyliate
na poliach. Nakoniec, možno si spomeniete na
vyliate mlieko (tiež do privezeného hnoja) pred
objektmi jedného z rozhodujúcich spracovateľov
mlieka na Slovensku. To však je už minulosť. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má s našim mliekom iné plány. Pokiaľ jeho produkcia bude väčšia,
než bude záujem spracovateľov, tak je tu možnosť

predať mlieko do zahraničia. Konkrétne do Bulharska, ktoré sa javí ako najväčší potencionálny
odberateľ mlieka zo SR. Potom asi nastane obrat, o ktorom snívajú chovatelia dojníc. Nie oni sa
budú prosiť mliekarom, ale naopak, spracovatelia
im. Onedlho sa môže stať, že naše mliekarenské
spoločnosti nebudú mať dostatok suroviny.
V tomto prípade nášmu ministerstvu musíme
iba zatlieskať. To, že hľadá odbytištia v ďalších krajinách EÚ je skutočne chvályhodné.
To, že v správnom obchode musia zarobiť
obe strany, teda aj kupujúci i predávajúci,
je základná podstata komerčného vzťahu.
Okrem toho naši farmári sa poučili na skúsenostiach svojich i cudzích: vylievanie mlieka do
hnoja síce môže vyvolať podporu a solidaritu, ale
rozhodne nezaručuje vyriešenie problémov. Naši
pôdohospodári sa začali zaujímať o export mlieka,
a to je asi tá najlepšia perspektíva prvovýrobcov.
Nie mať doma neustále obavy či mliekari zaplatia
aspoň toľko, aby chovatelia dojníc pokryli náklady
na produkciu mlieka.
DÁVID DONČÁK

TK po skončení slávnostného snemu strany SMER – sociálna demokracia pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany 6. decembra 2009 v Bratislave v priestoroch výstaviska Incheba. Na snímke zľava podpredseda Pavol Paška, predseda vlády SR a predseda SMER - sociálna demokracia Robert Fico a podpredseda Robert Kaliňák.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Dzurindova tragikomická ľútosť

Povedzme si pravdu, vďaka ekonomickej politike Ivana Mikloša, ktorý Dzurindovi výkonne v
jeho vládach pomáhal, došlo po roku 1998 k
zastaveniu výstavby diaľníc na Slovensku. Koľko ľudí mohlo ešte byť zamestnaných, ak by sa
s výstavbou diaľníc pokračovalo? Preto mala
Dzurindova tlačová beseda v Poprade len
sto metrov od rokovania slovenskej vlády
pod vedením premiéra Fica tragický podtón. Ten komický má viac odtieňov.
Slovensko je na tom v únii najslabšie v plodnosti žien. Rodí sa u nás málo detí, a všetci vieme prečo. Dzurinda v roku 1998 s Miklošom
sľubovali, že po zastavení výstavby diaľníc sa
stavebné kapacity presunú na výstavbu bytov. Lenže od teórie k praxi je niekedy ďaleko.
Predstavy sa nepodarilo realizovať z jednoduchých dôvodov. Bytová výstavba predpokladá
iné technické riešenia ako výstavba diaľničných
jazdných profilov. Nepotrebujete na ňu špeciálne mechanizmy na razenie tunelov, či liatie asfaltu. A tak sa stalo, že podľa odhadov po roku
1998 prišlo o prácu okolo 30-tisíc osôb. Ak si
uvedomíme, že stavebníctvo má osobitné postavenie v hospodárstve, keďže má vysoký multiplikačný efekt, o prácu prišlo dohromady okolo sto, možno aj stopäťdesiattisíc ľudí. Na jedno
miesto v stavebníctve sa totiž podľa multiplikačných prepočtov viaže až päť ďalších pracovných miest v iných rezortoch hospodárstva.
Ak teda Ficova vláda naozaj škodí podľa Dzu-

rindu Slovensku, čo robili Miklošove vlády? Doviedli Slovákov za osem rokov do raja? Kdeže,
naopak, zastavený diaľničný program sa oveľa
ťažšie rozbieha. Darmo nás kritizujú odborníci z
OECD, že musíme dbať na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Ako vyzerá záujem kapitálu
sa presviedčajú každý deň Slováci závistlivými
pohľadmi na región Bratislavy, ktorý je prirodzenou logistickou križovatkou Európy. Sem smeruje najviac zahraničných investícii z jednoduchého dôvodu. Dopravná obslužnosť regiónu
je vďaka na slovenské pomery skvelému diaľničnému prepojeniu na Česko, Maďarsko, Rakúsko a sčasti aj na Poľsko na špičkovej úrovni.
Kde by dnes bol chudobný východ, ak by sa
diaľničný program stal prioritou aj Dzurindu v
roku 1998?
Dnes by nemusel závistlivo zvolávať tlačovú
besedu v Poprade a zazerať na blízko zasadajúcu vládu. Jednoducho by bol isto premiérom dodnes. Lenže jeho zámerom zrejme v
premiérskom kresle nebolo robiť Slovákom dobre. Má totiž zjavne popletené pojmy, ako vidieť aj
z jeho výrokov, že mu je ľúto škodeniu Slovenska zo strany Ficovej vlády, ktorá naopak, napráva dlhoročné krivdy. Pritom sa nachádza v oveľa ťažšej pozícii, ako Dzurinda a Mikloš, lebo za
ich vlády mal Dzurinda pokoj aspoň zo zahraničia, odkiaľ k nám nenačahovala pazúry všadeprítomná svetová kríza.
Stanislav Háber

Kníh je dosť, chýba literatúra
Dokončenie z 5. strany
A teraz vážnejšie. Ak mám abstrahovať
od naozaj nezvládnutej kultúrnej politiky
štátu, existuje tu veľké množstvo spisby,
dokonca aj tej, ktorá ašpiruje byť umeleckou. Asi sa aj vydáva na hlavu viac
kníh ako v predchádzajúcom režime.
Stále mi to však akosi pripomína to slávne železo, ktorého sme tiež produkovali
na hlavu až vyše hlavy. Ale hlavy tohto
štátu by si už konečne mali uvedomiť, že
kultúra každého národa je to najpodstatnejšie, čím sa prejavuje ako slobodný
subjekt. Všetko ostatné sú iba prostriedky, aby to vôbec bolo možné... Napokon
všetko, aj politika, je iba súčasťou kultúry! Dokonca aj ten politikmi milovaný
futbal. A keď sme už pri tom množstve,
po vzniku Sovietskeho zväzu sa komisár
(nie sú len v EÚ) pre osvetu Lunačarskij
chválil, že pred revolúciou boli v Tulskej
gubernii len dvaja spisovatelia a po revolúcii ich je tam tridsať. Bol to fakt. Ale
tí dvaja boli: Lev Nikolajevič Tolstoj a Fiodor Michailovič Dostojevskij. Nás však
môže tešiť asi to, že teraz máme viac slobodných spisovateľov a spisovateľky...

PAVOL JANÍK: Literatúra je ťažkým
priemyslom vo vzťahu k divadlu, filmu, televízii a rozhlasu. Máte dlhoročné mediálne skúsenosti, najmä
zo Slovenského rozhlasu, ktorého
ste boli aj generálnym riaditeľom.
Nie ste teda zástancom konkurenčného súperenia elektronických
oznamovacích prostriedkov a literárnej sféry, ale naopak stúpencom ich
produktívnej a vzájomne inšpiratívnej spolupráce. Črtajú sa pozitívne
možnosti prekonania doterajších
problémov v uvedenej oblasti?
JÁN TUŽINSKÝ: To je komplikovaná
otázka. Pritom by, samozrejme, takou
vôbec nemusela byť, keby neboli Feničania vynašli peniaze. Slovenské verejnoprávne médiá, rozhlas i televízia sú
dlhodobo poddimenzované. Politici ich
pridlho držia pod krkom, vyhovárajú sa,
že zvyšovanie koncesionárskych poplatkov by bolo antisociálne, popritom
ten istý koncesionár vydá možno každý
týždeň nepomerne viac na bezcenný tlačený bulvár, na káblovú televíziu, ktorá
sa ho ani nespýta, či mu môže zmeniť

skladbu programov (naposledy Prima.
Doma). Slovenskí politici sa v tomto
smere nesmierne vyznamenávajú. Životnosť riaditeľov STV sa takmer rovná
sezónnemu hmyzu. Ale iba idiot môže
veriť, že s takto obmedzeným časom
možno nejakú inštitúciu riadiť koncepčne...
Zaiste, chceli by sme, aby medzi oboma
týmito médiami a literatúrou bol tesnejší
vzťah. Podľa predbežných rokovaní by
sa azda aj mohol vyvinúť. Nie je tu ani
z jednej strany prejavená výrazná nevôľa, ale či budú aj možnosti, to je otázka
takmer hamletovská!
PAVOL JANÍK: Vaše diela preložili do
viacerých jazykov a za mnohé autorské výkony ste získali prestížne ocenenia, vrátane dnes už neexistujúcej
Literárnej ceny VÚB, ktorú kľúčová
banková inštitúcia udeľovala desať rokov, takže už patrila k sympatickej a
nasledovaniahodnej tradícii vo vzťahu
k iným finančným ústavom a popredným ekonomickým subjektom. Čo sa
v posledných rokoch udialo v inštituci-

onálnom literárnom živote z hľadiska
dostupnosti nových pôvodných diel
pre široký okruh potenciálnych čitateľov na celom Slovensku, z hľadiska
normálneho fungovania knižnej distribúcie a mediálnej prezentácie jednotlivých diel. Literárnu vedu vystriedal
nihilizmus v podobe subjektívnej rezignácie na definíciu samého predmetu
uvedenej vedeckej disciplíny. Literárnu kritiku nahradil marketing vo forme
platenej propagácie. Možno ešte existujúci stav korigovať? Akými nástrojmi
a systémovými opatreniami?
JÁN TUŽINSKÝ: Mohol by som odpovedať tak príhodne ako v bývalom režime,
teda, súborom opatrení! To býval obľúbený termín. Ale dnes by sme všetci,
nielen spisovatelia, privítali, keby sa
aspoň jedno zasadnutie vlády venovalo
kultúre. Vrcholom očakávania by bolo,
keby štát konečne zadefinoval svoju
kultúrnu politiku. Po pätnástich rokoch
existencie štátu by sa to azda aj oprávnene dalo očakávať... Hoci, keď je tá kríza, ktorú nikto na Slovensku nespôsobil,
tak, neviem!

Chcú sa zviditeľniť
Nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predseda
Konzervatívnych demokratov Slovenska Vladimír Palko predložil do parlamentu
novelu Trestného zákona,
ktorou navrhuje trestať kupovanie volebných hlasov
sadzbou jeden až päť rokov nepodmienečne.
Takmer výlučne sa v súvislosti s kupovaním hlasov
hovorí o rómskych voličoch
na východnom Slovensku.
Domnievam sa, že skôr ako
pripravovať ďalší represívny
zákon, poslanci hlásiaci sa
ku kresťanským hodnotám
by mali uvažovať nad tým,
ako pre rómskych spoluobčanov vytvoriť normálne ľudské podmienky pre ich plnohodnotné začlenenie sa do
spoločnosti. Možno potom
pominie aj podozrenie, že
sa za lacný groš dajú kúpiť
neférovými kandidátmi na
poslancov.
(vič)
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Opozičná politika podporuje koalíciu Temný prúd
Argumenty opozície proti štátnemu
rozpočtu na rok 2010 neobstoja,
ak si uvedomíme, že dáva základy
na valozrizáciu dôchodkov a platov
verejných zamestnancov, akými sú
učitelia či policajti a zdravotníci.
Ak premiér Robert Fico hovorí, že
sa koalícia snažila pomôcť ľuďom
tak, aby nepocítili dopady krízy,
ktorú sami nezapríčinili, takýmto
riešeniam treba skôr drukovať, ako
ich kritizovať.
Schodok verejných výdavkov bude v
budúcom roku 5,5 percenta, ale už
rok na to sa predpokladá 4,2 a v roku
2012 na úrovni požadovaných maastrichtských kritérií 3 percent. Ďalej
sa vláde v podstate podaril
malý zázrak
zavedením mladomanželských podpôr, podľa ktorých mladí ľudia do 35
rokov môžu získať znížený úrok na
úver, a to až o 4,5 percenta. Odborníci odhadujú, že táto suma môže
predstavovať výšku aj tritisíc eur, teda
v starej mene stotisíc korún. Podarilo
sa totiž vládnym manažérom dohodnúť so súkromnými bankami, že týmto
mladým ľuďom poskytnú na úver zľavu
1,5 percenta a ďalšie 3 percenta za
nich zaplatí štát.
Ak sa teda opakovane pýtal Ivan
Mikloš, v čom je sociálny štát sociálnym za tejto vlády, nuž tu dostal
odpoveď. K tomu treba prirátať aj
zavedenie pravidelnej
valorizácie rodinných prídavkov,
aj keď v prvom momente ide skôr
o symbolické sumy. Pamätáme si
však ešte dve obdobia Dzurindových vlád, kedy sa nevalorizovalo
nič. A to bol pri moci premiér, ktorý
sa k moci dostal sľubom o dvojnásobných platoch.
Ak dnes nový predseda KDH Ján Figeľ
kritizuje regionálne rozdiely, zabúda
na leví podiel na tomto stave, aký má
jeho strana, ktorá bola osem rokov vo
vláde známej zastavením diaľničného
programu. Jednoducho, Slovensko je

Dzurindovho režimu

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

neprejazdné práve pre obdobie rokov
1998 až 2006 a na to
netreba zabúdať.
Preto sa Slovensko nerozvíja spravodlivo, ale dochádza k nerovnováhe v
prospech Bratislavy a západných častí
štátu. Zaujímavým spôsobom sa s krízou podľa ministra pôdohospodárstva
Vladimíra Chovana vyrovnali v tomto
agrorezorte. Kým ešte pred dvomi
rokmi mliekarne znižovali produkciu
mlieka aj o dvadsať percent, dnes už
chcú od tých istých farmárov dodávky
až vo výške 850 miliónov litrov ročne.
Pritom podľa Chovana sú momentálne
v rezorte schopní
vyprodukovať
najviac 800 miliónov litrov. Dôvod
je jednoduchý, už rok stráca mlieko na hodnote pre politiku mliekarov a ich nízke výkupné ceny. Lenže kríza je aj v celej únii a tam sa
objavilo riešenie. V Bulharsku totiž
takmer úplne zlikvidovali chovy s
produkciou mlieka a dnes ponúka-

jú slovenským farmárom za mlieko
lepšie dohody, než slovenské mliekarne. Tie sú však v zahraničných
rukách. A ak chcú produkovať vlastné
mliečne výrobky, je možné, že budú
musieť mlieko na Slovensko dovážať,
lebo my ho môžeme vyvážať.
Rovnako to vyzerá vo vzťahu koalície,
ktorá je schopná sociálne podporovať
štát, hoci ho opozícia známa svojou
náklonnosťou
k zahraničiu za to kritizuje. Faktom
však je, že voľby sa vyhrávajú doma,
nie za hranicami Slovenska. Ak teda
opoziční lídri budú naďalej lobovať
za zahraničných investorov viac ako
za slovenských voličov, ich podpora bude neustále nízka. Čo je dobrá
správa pre Slovensko a jeho vývoj.
Vďaka tomu vlastne opozičná politika
totiž podporuje a nahráva, našťastie,
koalícii.
Stranu pripravil
STANISLAV HÁBER

Predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda si požičal výrok Miroslava Kusého,
prečo odmietol oslavy výročia Novembra 1989. Vraj by to bolo asi také,
ako keby Slovenské národné povstanie oslavovali partizáni s fašistami.
Toto silné prirovnanie si dovolil človek, za ktorého vlády bol zastrelený
na ulici trojnásobný bývalý minister Ján Ducký a jeho vrah, či vrahovia,
neboli za sedem rokov Dzurindovej vlády odsúdení právoplatným rozhodnutím súdu. Povedal to človek, za ktorého vlády stíhali bývalého trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara za pracovno-právny spor. Teda nie pre
trestný čin, ale preto, že nebolo jasné, či mohli byť vyplácané odmeny členom
vlády. A v tejto veci násilím predviedli trojnásobného premiéra na výsluch policajné zložky.
Vyhodili mu výbušninou dvere do domu a vnikli do jeho príbytku násilím, hoci
dvere boli otvorené. Prevoz a výsluch zabezpečovali hordy policajtov, ako keby
Mečiar bol minimálne medzinárodne
hľadaný zločinec.
Po potupnom prepadnutí a predvedení bol však Mečiar prepustený po výsluchu
na slobodu. Stalo sa to však za Dzurindovej vlády. Ťažko si predstaviť, že by
predseda vlády Dzurinda nebol o tomto akte násilia minimálne informovaný, ak to náhodou sám neriadil. Pravou rukou Dzurindu a jeho pobočníka
Ivana Mikloša bol totiž počas ôsmich rokov ich vládnutia policajný generál Ladislav Pittner. Ten bol najprv v úrade ministra vnútra a následne sa stal dokonca
riaditeľom tajnej služby. Prepojenie Dzurindu s Pittnerom a Miklošom bolo príliš úzke. Napriek povedanému sa Mečiar nebránil oslavám Novembra 1989 s
Dzurindom. Nehovoril o tom, že by mal oslavovať so svojim väzniteľom a možno
aj teroristom zneužívajúcim vlastné postavenie predsedu vlády. Za Dzurindovej
vlády boli nedemokratické metódy takmer v praxi. Nevylučovalo sa na základe rasovej, ale na základe názorovej príslušnosti. Čierne knihy písali po
prevzatí moci fašisti, ale aj Dzurindoví ministri po nástupe k moci v roku
1998. Dlhé nočné rokovania parlamentu ovládané Dzurindom a Miklošom po
voľbách v roku 1998
odvolávali ľudí
z postov takmer ako popravčie čaty. Zoznamy vyhodených, či odvolaných, sa
napĺňali neuveriteľnou rýchlosťou. Dzurinda by preto mal s väčšou opatrnosťou
vážiť vlastné slová, citácie výrokov iných. Kusý nemá rovnakú zodpovednosť
ako predseda parlamentnej strany a dvojnásobný premiér. Kusý bol kritikom
režimu do roku 1989 a zostal kritikom spoločenských udalostí dodnes.
Ak zvolil takúto hyperbolu, je to jeho autorská licencia. Je jasné, že preháňal,
ale zrejme preto, že cíti možno zatrpknutosť. Možno sa nenaplnili jeho osobné
ambície. Nestál však na čele štátu a režimu, ako Dzurinda. A režim to bol zvláštny. Mal príchute všeličoho, len demokracie v ňom často chýbalo. V niektorých
momentoch bol cítiť skutočne zápachom názorového fašizmu. Spomeňme
si na 28. poschodie v Slovenskej televízii, kam za Dzurindu internovali
ideologicky nepohodlných novinárov. Aj to bol výdobytok Novembra 1989,
alebo skôr temný prúd za Dzurindovho režimu?
Názorové geto
však bolo aj medzi diplomatmi, v úradoch, ba dokonca aj v prokuratúre, keď
vtedajší generálny prokurátor na tlak moci reagoval vlastným odstúpením už na
konci roku 1998. Môže teda Dzurinda prirovnávať oslavy Novembra 1989
k organizovaniu osláv SNP fašistami? Nakoniec, platné amnestie fašisti nerušili, našli si iné dôvody, ako odstrániť súperov. Dzurinda sa o to pokúsil, a aj
keď neuspel, vystavil sám sebe nelichotivú vizitku.

Po prvom roku siedmich chudobných čias
Finančná kríza sa podobá na pštrosa. Štáty sveta neustále očakávajú
oživenie, aby naliali optimizmus do
každodennej existencie spoločenstiev. Pštrosovi sa kríza podobá preto, lebo seriózne analýzy ekonómov
sa marginalizujú. Každý sa tvári, že
prorokov v skutočnosti niet a budúcnosť je nevyspytateľná. Zo slovenských ekonómov dlhé roky púta
pozornosť Peter Staněk, ktorý tvrdí,
že kríza bude trvať minimálne ešte
tri roky. Ak však vezmeme do úvahy
fakt, že podľa jeho slov vlády sveta
nevyriešili doteraz žiadnu príčinu
krízy, ale len naliali do bánk už 2,7
bilióna dolárov a bankové domy sú
na tom horšie než v čase pred vypuknutím krízy v roku 2008, zrejme
ani tri roky na spamätanie sa svetu
nepomôžu.
Čoraz viac sa zdá, že odhad Vladimíra
Mečiara, ktorý hovorí o minimálne desaťročí krízy, je teda bližšie k pravde. Ak
skombinujeme oba odhady, čaká nás
možno biblických sedem rokov chudoby. Tento čas sa na Slovensku bude
prežívať mimoriadne ťažko,
lebo za osem rokov vlád Mikuláša Dzurindu s Ivanom Miklošom, sa im podarilo
otvoriť slovenskú ekonomiku na 80 percent. V takej miere sme závislí od exportu. Robíme pre zahraničie, ktoré ak nie
je v dobrej kondícii, prví to pocítime pod

Tatrami. Staněk vidí východiská v podporovaní zelených investícií, prípadne vo
využívaní slovenských vodných zdrojov,
ktoré sa stávajú strategickým sortimentom. Hovorí aj o tom, že sme prirodzenou križovatkou, keďže Európska únia
pôjde cez Ukrajinu a Rusko smerom do
Číny. A Bratislava má najväčšie portálove žeriavy na celom toku Dunaja, takže
projekt širokorozchodnej železnice cez
Slovensko nám môže výrazne pomôcť.
Po strate spotreby v Spojených štátoch amerických sa totiž optimisti
pozerajú na
ďalšieho ťahúňa
vo využívaní spotrebných tovarov,
ktorým by mal byť ázijský megaštát Čína. Táto ríša stredu, ktorá týmto
prívlastkom charakterizuje samu seba,
je však často nespoľahlivým cieľom obchodníkov. Čína totiž dokáže urobiť veľmi rýchlo obrat, ktorý položí na kolená aj
väčšie celky, než je Európska únia. Ešte
si pamätáme nárast cien poľnohospodárskych produktov spred krízy, ktorý zapríčinil čínsky tiger. Vtedy v Číne objavili
mliečny svet ako východisko, kde chcú
investovať prebytky získané obchodovaním po celom svete. A vykupovalo sa
mlieko v rôznych formách najmä z EÚ.
Keďže mlieka a výrobkov z neho začal
byť nedostatok, draželi ďalšie komodity.
Popri mlieku aj kŕmne obilie, čo sa následne prejavilo aj v náraste cien za

poľnohospodársku chémiu. V západnej
Európe vtedy zažili nebývalé štrajky proti
zvyšovaniu cien pekárenských výrobkov,
a to vo Francúzsku a v Taliansku. Nemci
sa búrili proti vysokým cenám mliečnych
výrobkov. Vďaka drahším hnojivám zdraželo aj obilie určené na chlieb. A ceny
hnojív neklesli rovnako ako ceny mlieka,
ale naopak, na Slovensku sú vyššie o
tridsať percent, než trebárs v Maďarsku,
čím sú slovenskí poľnohospodári opäť v
nevýhode.
V Číne vypukol melamínový škandál.
A zo dňa na deň sa čínsky obchod
zastavil. Zrazu sa na trhu začali hromadiť prebytky mlieka. Únia sa úporne dodnes bráni zrušeniu mliečnych
kvót, hoci to opakovane navrhuje tvrdošijne už nielen slovenský minister
pôdohospodárstva. Vladimír Chovan
hovorí nahlas na rokovaniach únie aj
o tom, že ak teraz majú byť mliekari
v EÚ odškodňovaní za nadbytok mlieka na trhu, tak by sa tak malo diať
podľa pomerného princípu, kto najviac na mliečnu krízu doplácal. Teda
ak bola výkupná cena mlieka v únii v auguste na úrovni 26 centov za liter, tak na
Slovensku nedosahovala ani 23 centovú
hranicu, a to je už lepšia situácia ako v
čase, keď pol roka predtým sa prepadla
až pod možné dno, teda na úroveň 13
centov za liter. Farmári vybíjali, prípadne
predávali svoje stáda.

Príčina sa teda nevyriešila ani v mliečnej
kríze. Jednoducho, eurokomisárka pre
poľnohospodárstvo Marianna FischerBoelová uvoľnila 280 miliónov eur a tvrdila, že ju ošklbali európski ministri poľnohospodárstva o posledné pierka, ale
návrhom prerozdelenia týchto investícií
podľa výšky kvóty, aká platí pre jednotlivé krajiny pri výrobe mlieka, opäť prekazila ozdravný plán. Podľa Chovana sa tak
očakávaný efekt minie účinkom. Bohatí
budú bohatší a
chudobní chudobnejšími.
Navyše, trebárs Francúzsko podporuje
vlastných farmárov ďalšími pôžičkami
a podporami, o akých sa slovenským
môže len snívať. Preto Chovan hovorí o
tom, že v EÚ sa napĺňa v realite predstava o likvidácii poľnohospodárstva novopristúpených členských štátov. Lenže
lacné potraviny si nebudeme mať odkiaľ
doviezť, ak sa trebárs opäť Čína naštartuje, ako predpokladajú svetoví ekonómovia, začne vo veľkom vykupovať potraviny
aj na európskom trhu. Preto poľnohospodárstvo nesmie padnúť ani na Slovensku, rovnako, ako nepadá napríklad vo
Francúzsku.
Jedno je isté, ak máme sedem chudobných rokov prežiť v zdraví, nemali by sa
viac voliči nechať oklamať tými politickými silami, ktoré za osem rokov v čase
od roku 1998 až do roku 2006 zaviedli
slovenskú ekonomiku na scestie. Tých

politikov, ktorí vykrikovali, že poľnohospodárstvo nám vôbec netreba. Ak sme
podporili podľa Staněkových odhadov
zahraničných investorov za tento čas 40
miliardami korún a tým vzniklo 36 tisíc
pracovných miest, nebola to najlepšia
investícia, ak domáci podnikatelia živorili. Predseda ĽS-HZDS navrhuje riešenie
krízy vytváraním verejných investícií, na
ktorých už dnes slovenská vláda pracuje.
Ak sa za štyri roky podarilo postaviť viac
ako sto kilometrov diaľnic, je to päťkrát
viac ako sa podarilo Dzurindovej vláde za
dvojnásobný čas. Kríza si teda vyžaduje
politikov, ktorí dovidia za roh. Dokážu
odhadnúť, kam sa má štát uberať. Takých dnes v opozícii niet. Za všetko hovoria ich činy. Zatiaľ momentálna vládna
koalícia rozmýšľa neustále nad novými
riešeniami. Minister hospodárstva SR
Ľubomír Jahnátek pracuje na vytvorení
zákona o strategických podnikoch. Do
takých by vstúpil v prípade potreby štát a
zachránil ich, aby bola udržaná zamestnanosť. Aby existovala šanca, že Slováci prežijú sedem chudobných rokov
v relatívnom dostatku. Po prvom roku
siedmich chudobných čias tak môžeme
hovoriť o šťastí, že kríza prišla v období,
keď na Slovensku máme vládu, ktorá sa
zaoberá skutočnými problémami svojich
ľudí a nesnaží sa vytvárať bavlnkové podmienky jednostranne zamerané len pre
zahraničných investorov.
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Oslavy 20. výročia revolúcie v štýle Víťazného Februára
Asi nie je nijakým tajomstvom, že každý režim oslavuje výročia svojho ustanovenia. Keďže každý režim je – pravda z pohľadu seba samého – „demokracia“
sama osebe, majú tieto oslavy podobu osláv „demokracie“. Ako sme po roku
1948 oslavovali výročia „demokratickej a socialistickej“ revolúcie, pred pár
dňami sme oslávili 20. výročie revolúcie „demokratickej a liberálnej“. Oveľa
zaujímavejšie, než zaujímať rôzne ideologické postoje ku tomuto narábaniu so
slovíčkom demokracia spôsobom, ktorý je v podstate v rozpore s elementárnou logikou, je poukázať na spoločné znaky tohto druhu osláv. Pretože práve
v súvislosti s nimi sa často prejavia niektoré významné charakteristiky (akéhokoľvek) režimu – bývalého, súčasného, a pravdepodobne aj toho budúceho...
Konkrétne: oficiálne masmédiá priniesli pri príležitosti osláv ukážkový príklad svojej politickej
orientácie, a hlavne propagandistickej či ideologickej funkcie. Že masmédiá (resp. tzv. „mainstreemové“ či „režimné“ masmédiá) v rámci
systému plnia ideologickú funkciu, je z pohľadu
politickej vedy len málo sporný fakt, presnejšie,
je to fakt prakticky nesporný, a mnohokrát dokázaný... Málokedy však médiá poskytnú takýto
ukážkový príklad.
Asi len málokto si nevšimol prebratie pomerne ortodoxného a pritom vysoko unifikovaného, jednotného ideologického
slovníka, zo strany celej „oficiálnej“ masmediálnej štruktúry. Počuli sme pojmy ako „demokracia“ (vo vzťahu k súčasnému režimu),
alebo „totalita“ (vo vzťahu k bývalému), prípadne pojmy ako „komunizmus“... Stotožniť
pritom nejaký režim s „demokraciou“ – čiže
deklaratívnym ideálom – je samozrejme logickým nezmyslom. Bývalý režim, aj napriek
nesporným chybám, ba i zločinom, ktoré
boli počas neho spáchané, by do definície
pojmu „totalitný systém“ nespadal, ani na
základe ideologicky celkom preukázateľne
účelových koncepcií „totalitarizmu“. No a
samozrejme, „komunizmus“ ešte nikde na svete
nebol. Minimálne nie v štátoch reálneho socializmu. Použitie tohto slovníka sa rovná použitiu
ideologického až propagandistického slovníka,
aj to vo vysoko dogmatickom, prvoplánovom
štýle. Samozrejme, každý má právo na ideologickú orientáciu, cieľom tohto článku nie je nikoho kárať za akýkoľvek slovník, a už vôbec nie
prísť s takým „revolučným“ objavom, že oficiálne
masmédiá sú negatívne naladené ku bývalému
režimu... Je však absolútne nesporné, že uvedené klišé, použité pri príležitosti výročia prevratu, sú pomerne úzkoprofilovým ideologickým
„tovarom“, ich prebratie vypovedá o pomerne
úzko vyhranenom, a ortodoxnom ideologickom
pomere k danému politickému (sociálnemu)
faktu. Ak teda prakticky všetky (resp. úplne všetky „mainstreemové“) masmédiá prebrali tento
slovník a to celkom unisono, je nesporné, že
im prináleží jednotná, a ešte k tomu aj pomerne
úzkoprofilová ideologická orientácia. Pochopiteľne, tomu potom bude zodpovedať aj to, akým
spôsobom informujú, alebo neinformujú o politických a spoločenských udalostiach.
Oslavy na Mlynoch
Pri príležitosti 20. výročia spomínanej demokratickej a liberálnej revolúcie, bol na vysokoškolskom internáte „Mlyny“ usporiadaný oslavný
koncert, a to v dňoch 16., 17. a 18. novembra.
Vystupovali tam viaceré známe slovenské skupiny. Mal som tú česť pozorovať akciu priamo.
Keď som si pozrel spôsob, akým masmédiá
informovali o akcií, dospel som k záveru, že
žijem na úplne inej planéte ako všetky hlavné
spravodajské televízie. Realita je taká, že prvé
dva dni osláv, keďže boli prázdniny, na oslavy
neprišiel prakticky nikto, minimálne z internátu.
Je to pochopiteľné. Posledný deň prišlo asi
20 ľudí. Podotýkam, že akcia bola dopredu
ohlásená všetkým ubytovaným na Mlynoch,
rezervované bolo veľké parkovisko s kapacitou okolo tisíc ľudí... Pritom asi nie všetci
prítomní boli aktívni a politicky „uvedomelí“
účastníci tohto významného sviatku – sporadická oslava, či skôr diskusia (?) sa okolo
druhej v noci skončila výkrikom „táto demokracia je na...“ – tu nasleduje nepublikovateľný výraz. Týmto malým incidentom sa
skončili trojdňové oslavy Víťazného Novem-

bra našou do svetlej budúcnosti kráčajúcou
vysokoškolskou mládežou.
Ono to asi nie je až také čudné – ľudia nemajú
radi nútené oficiálne oslavy. A to hlavne vtedy,
ak používaný slovník svojím primitivizmom a prvoplánovitosťou prevyšuje už aj ten, ktorý bol
používaný pri oslavách Februára.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Utajený november v Rakúsku
Tak ako naše „slobodné“ (skutočne, vo svojej
úzkoprofilovej politickej orientácií a funkcií nesmierne „slobodné“...) masmédiá, priniesli informácie v štýle Víťazného Novembra či Februára o tom, čo ani veľmi nebolo v duchu dobrej
tradície, informácie o tom, čo bolo, nepriniesli.
Konkrétne ide o už pomerne dlho trvajúce študentské „povstanie“ v Rakúsku. Rakúski študenti obsadili všetky univerzity a vzbúrili sa proti
neoliberalistickej variante fungovania vysokého
školstva. Žiadajú hlavne samosprávu, politickú
autonómiu univerzít, možnosť slobodne sa rozhodovať o tom čo budú študovať, a bezplatné
štúdium, čiže zrušenie majetkového cenzu na
prístup k vzdelaniu. Analógia s požiadavkami
študentov z novembra ´89 je zjavná – pravda
až na také maličkosti, ako bezplatné vzdelanie,
či možnosť slobodne sa rozhodnúť čo chcú študovať (to v roku ´89 študenti žiadať akosi... nemuseli...). Okrem týchto požiadaviek „navyše“
(v porovnaní s „našim“ rokom ´89) je to však temer absolútna analógia. Priemerne sčítaný človek si nemôže nevšimnúť, že požiadavky majú aj
výrazný politický charakter, teda poukazujú na
problém politického postavenia vysokých škôl
(zjavne ide o problém politickej ne/závislosti),
a tým nastavujú zrkadlo fungovaniu politického
režimu...
Zjavná a prakticky úplne nesporná politicky
účelová ignorácia v strednej Európe pôsobiacich masmédií voči tejto udalosti je natoľko „nejapná“, že primäla českých akademikov k poskytnutiu oficiálneho vyhlásenia,
v ktorom kritizujú tento fakt. Situácia na
Slovensku je analogická ako v Čechách,
systém nakoniec funguje podľa presne analogického vzorca... Rozdiel je len v tom, že
naši akademici ešte nijaké vyhlásenie neposkytli – asi čakajú na kariéru v nejakej z
amerického rozpočtu platenej „mimovládke“. Že pre u nás pôsobiace masmédiá
uvedená udalosť neexistuje, asi nie je veľmi
prekvapujúce. Zjavne by to nezapadalo do
ideologického štýlu oslavovaného výročia
poslednej revolúcie.

O čom uvedené fakty vypovedajú?
Vypovedajú o viacerých dôležitých aspektoch
fungovania politického systému, či režimu a
tým sú paradoxne aj vizitkou každým režimom
deklarovaného „pokroku“ vo všetkých možných
ohľadoch, vrátane demokracie.
Ako je naznačené vyššie, uvedeným správaním
na Slovensku pôsobiace oficiálne masmédiá
podali krásnu ilustráciu – inak dobre známeho
faktu – o svojej jednotnej politickej línií, ktorá
je v porovnaní s pluralitou názorov v našej spoločnosti, skutočne veľmi úzkoprofilovou. To je
jeden z kľúčových poznatkov o fungovaní systému, pretože politická pluralita je nevyhnutne
spojená s masmediálnou pluralitou. Politické
subjekty z pohľadu občanov existujú prakticky
len ako mediálne subjekty (prezentované cez
médiá).
Fakt absencie názorovej rôznosti, ktorá je už
natoľko ortodoxná, že masmédiá celkom otvorene zamlčujú ideologicky „nevhodné“ informácie (teda rezignovali na aj tú minimálnu mieru
plnenia svojej informačnej funkcie – čo je stav,
ktorý nemá obdoby v podstate ani za bývalého
režimu), sa nedá vnímať oddelene od ostatných
charakteristických znakov inštitucionálneho
systému. Nezdá sa hlavne, že by bolo možné
tento fakt oddeliť od faktu existencie oficiálnej
(a neexistencie reálnej) občianskej spoločnosti, ani od toho, že týmito dvoma zložkami prezentovanú „líniu“ prezentuje aj oficiálny stranícky systém. Minimálne, oficiálnym politikom
fakt absencie masmediálneho, názorového
pluralizmu a absencie reálnej OS, nevadí...
Je potom možné nazvať postavenie politikov (strán) ktorí nemajú inštitucionalizované vzťahy k vyššie spomínaným zložkám
politického systému (na úkor tej časti straníckeho systému, ktorej pozícia je v tomto
smere dominantná), ako reálne politicky
a ideologicky nezávislé? A je od uvedenej skutočnosti možné oddeliť ten fakt,
ak sú v rámci systému orgánov ústrednej
štátnej správy tie zložky, ktoré majú dominantné postavenie v politickom systéme,
zastúpené neadekvátne, porušujúc tým základný deklaratívny princíp fungovania na
daný formálne inštitucionálny systém sa
vzťahujúceho konceptu „demokracie“? Je
náhoda, že tento vzorec do značnej miery
kopíruje vzorec, ktorý platil (a bol vyjadrením politickej hegemónie určitej strany) v
minulosti?
Ak vezmeme do úvahy tieto fakty a podobnosti,
asi nie je až také prekvapujúce, že oslavy Víťazného Novembra, sa niesli presne v duchu
osláv Víťazného Februára, ba seriózne možno
povedať, že ich svojim dogmatizmom prevýšili. Vzorce mediálneho správania tomu celkom
pochopiteľne zodpovedajú. Čo je podstatné,
neschopnosťou hovoriť o politike i 20 rokov po
prevrate, v reálnych kategóriách jej fungovania,
sme tiež už „prevýšili“ aj obdobie politického
oteplenia 60-tych rokov. Naozaj, dogmatizmus
a uzatvorená ideológia, ako ideologický rámec
fungovania politiky a spoločnosti je asi to jediné, čo v tejto situácií zostáva. Daň za tento luxus pre zopár ľudí, ktorí z toho (azda ešte) ťažia,
je však vysoká, a to aj z pohľadu väčšiny tých,
ktorí participujú na oficiálnej politike. Že daň,
ktorú platí spoločnosť ako celok, je vysoká,
je už iba pochopiteľné. Potom sa sotva niekto
môže čudovať, že mladí ľudia veľmi nereflektujú
povinné oficiálne oslavy poslednej revolúcie.
„Samozrejme“, zatĺkať sa to musí...
Príčina ignorácie oficiálnych osláv zo strany väčšiny spoločnosti zjavne asi nie je v
tom, že by ľudia nevedeli oceniť demokraciu (ako tvrdia ľudia z IVO a spol.), ale práve naopak, v tom, že ju (keďže ju deklaruje
každý režim, ktorý sme tu mali od r. 1918)
oceniť vedia až veľmi dobre. Hlavne v tom
zmysle, že prinajmenšom intuitívne vedia
zhodnotiť, ako ďaleko má reálny stav vecí
od (vždy) deklarovaného ideálu.
Karol Krpala
autor je politológ
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Dezinformácie z ÚPN?
V Slovenských národných novinách č. 47/2009
sa na 1. a 9. strane uvádza, že 29. novembra
1989: „Na zasadnutí Predsedníctva Slov. zväzu umelcov došlo k jeho zrušeniu a vytvoreniu
koordinačného výboru divadelných pracovníkov.“ Zdrojom tejto dezinformácie je Ústav pamäti
národa. Ako niekdajší tajomník Zväzu slovenských
dramatických umelcov (ZSDU) musím konštatovať, že pred novembrom 1989 neexistoval nijaký
Slovenský zväz umelcov a zo ZSDU sa vyčlenili
jeho dovtedajšie štyri sekcie (divadelná, filmová,
televízna a rozhlasová), na základe ktorých vznikli
samostatné združenia tvorivých pracovníkov pôsobiacich v uvedených oblastiach.

Privatizácia literatúry

Najnovšie Dejiny slovenskej literatúry (Matica
slovenská a Literárne informačné centrum) sú
poznačené predovšetkým nevhodnou liečbou
osobných komplexov neúspešných literárnych
odborníkov na čele s generálnym riaditeľom LIC.
Dejiny vôbec nezaujímajú relevantné hodnotiace
postoje k tvorbe mnohých významných spisovateľov s medzinárodným renomé, kým viacerých
okrajových autorov nevhodne zvečňujú a nadhodnocujú i v samostatných profiloch (napríklad
politicky vždy pohotových, ale literárne vytrvalo
schematických prozaikov typu Antona Baláža či
epikov problematickej a kolísavej umeleckej úrovne typu Ivana Hudeca). V rámci metastáz myslenia o literatúre v diele nechýba ani prebujnené
vzájomné zvelebovanie predstaviteľov literárnej
kritiky, pričom sa zároveň protismerne spochybňujú výsledky činnosti medzinárodne uznávaných
literárnych vedcov, akým je prof. PhDr. Andrej
Červeňák, DrSc. Autori publikácie sa dokonca
znižujú k takým praktikám, že napríklad negatívne
hodnotenie popredného slovenského prozaika a
vynikajúceho esejistu sa opiera o citáty z Miloša
Žiaka (!!!) a Bohuša Bodacza. To sú normotvorné
osobnosti slovenskej literárnej vedy?! V Dejinách
slovenskej literatúry už obligátne absentuje pojmový aparát schopný postihnúť imanentný literárny vývoj, preto sa autori utiekajú k politickej periodizácii a ideologickej klasifikácii. Po hodnotovo a
informačne ešte deficitnejších Marčokových dejinách literatúry sa Slovensko opäť kultúrne strápnilo. Ukázalo sa, že popri rozličných formách
privatizácie by si niekto rád privlastnil aj jedinú a
konečnú pravdu o slovenskej literatúre, pričom
sa inštitucionálny kľúč od objektívneho obrazu
nášho národného písomníctva ocitol v úplne nekompetentných rukách.
Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.

Rakúšanom neprekážajú!
Tak už aj Poľsko bude bez kosákov, kladív
a hviezd. Novela trestného zákonníka, ktorú
schválili obe komory poľského parlamentu
nie je iba – ako sa hovorí – pre parádu. Teoreticky až dva roky môže vo väzení stráviť
ten, kto napríklad zo zberateľskej vášne zhromažďuje symboly bývalého režimu. Zákon
síce pamätal na výnimky – umelcov, školské
zariadenia, výskum, či zberateľská činnosť,
ale... Stíhaný dotyčný by musel dokazovať, čo
je to umelecká zbierka, a čo zhromažďovanie
komunistických symbolov. Na druhej strane
zákon vôbec nedefinuje, čo je to symbol komunizmu, a čo nie. Niektorí ľavicoví poslanci
sa už obrátili na ústavný súd...
Podobné nejednoznačné zákony už majú aj v Maďarsku, Litve a Lotyšsku. Nakoniec, je to ich vec.
Ako však v týchto krajinách, ktoré všetky majú vynikajúce vzťahy s Rakúskom, prijímajú oficiálne
štátne symboly tejto alpskej krajiny? Veď orlica v
štátnom znaku Rakúskej spolkovej republiky drží
v pazúroch kosák a kladivo už slušné desiatky
rokov. Nikomu tieto symboly nevadia. Už predovšetkým preto, lebo nie sú symbolmi komunizmu,
ale robotníctva a roľníckeho stavu.
Samotný kosák a kladivo, či päťcípa hviezda,
za nič nemôžu. Tie prvé dva sú symbolom ľudí,
ktorí vytvárajú materiálne hodnoty a obrábajú
pôdu. To, že ich niekto zneužil, je druhá vec.
Čo však najviac prekvapuje, že v Maďarsku,
Litve, Lotyšsku, a nakoniec aj v Poľsku bolo
donedávna toľko veľa komunistov, že ich tam
mali ako maku...
VLADIMÍR MEZENCEV

POLITICKÁ SATIRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

December 2009

MI-5 (Mikiho ÚDERNÁ päťka)
Slovenská vláda je na výjazdovom zasadnutí v Poprade, presne tam smeruje MI-5, čo nie je
anglická tajná služba, ale Miki
a jeho piati zvedovia, ktorí preoblečení za tatranských medveďov mapujú všetko. Okamžite volajú svojmu náčelníkovi a
ten okamžite zvoláva tlačovú
besedu, aby oznámil pod Tatrami, že Ficova vláda ničí Slovensko. Zvedovia sú teda všade,
nielen tam, kde sa pohne vláda,
ale aj kde sa pohne úradník ministerstva. Byť tak na mieste členov
SDKÚ-DS, spýtal by som sa vedenia, kde na to všetko berú peniaze, lebo každý kto vie rátať si ľahko
spočíta, že z členských príspevkov
a financií za percentá vo voľbách
to jednoducho nemožno utiahnuť,
ak k tomu prirátame všetky tie voľby za posledné tri roky. Výroba
káuz tiež čosi „koštuje“.
Pritom ani úroky vo švajčiarskych bankách nie sú až také
vysoké. Aj spoza mláky sa už
nesypú doláre, tak ako v roku
1998. Nuž, možno bolo aj chybou, že po Dzurindových vládach
sa neurobil dôkladný audit. Možno
by sme žasli, čo všetko by odhalil.

Chybou bolo aj to, že sa nezmenili
niektoré veci, režimy na ministerstvách a inštitúciách, ktoré si pre
svoje záujmy nastavila posledná
Dzurindová vláda. Dzurindovci sa
báli, že príde noc dlhých nožov,
a prvý rok novej vlády viac-menej strkali hlavy do piesku. Potom, keď neprišla, osmelili sa a
začali objavovať presne tam, kde
sa za ich vládnutia diali neuveriteľné veci.
Pozrel sa niekto na reštitúcie
za vládnutia dvoch vlád M. Dzurindu? Ani pes po nich neštekol.
A všeličo by sa tam našlo. Aj na
katastri sa diali veci, nad ktorými
rozum zostával stáť. Rovnako na
ministerstvách. Jeden lapsus tejto
vlády, kde vina padá na ministerstvo, sú emisie. To je fakt. Stala
sa chyba, ktorá sa neodstane. Ale
za toto vešať nebodaj premiéra, to je silná káva. Za dvoch
Dzurindových vlád by museli M.
Dzurindu vešať každý týždeň.
Ale všetko prešlo hladko, lebo
nikto nemal MI-5, ako existuje na
Slovensku dnes. A tá je všade, za
pätami premiéra, ešte sa vie aj to,
kedy venčí psa. Dobre sa vyškolil
M. Dzurinda v politických techno-

Čudné vyjadrenia
Ministerstvo vnútra potrebuje na zrušenie Slovenskej pospolitosti pomoc zo zahraničia, aj takéto čudné vyjadrenia
prichádzajú z nášho silového ministerstva. Pokiaľ je známe,
Slovenská pospolitosť je občianske združenie, ktoré sa chce
transformovať na stranu. Členovia tohto združenia nikoho nezabili, nijaký vlak nevyhodili do povetria a nie sú to žiadni teroristi.
Z ministerstva vnútra prichádza aj takéto vyjadrenie: Polícia sa
snaží cestou medzinárodnej pomoci doplniť informácie, ktoré by
boli súčasťou ďalšieho rozhodnutia. To znie, ako keby sme sa
informovali v CIA o teroristických organizáciách, ktoré táto inštitúcia má pod palcom a niektoré aj financuje. Slovenská pospolitosť
totiž chodí každý týždeň medzi slovenskú pospolitosť, lebo chce
založiť stranu, a to zrejme nemá. Keď vznikali niektoré strany, tiež
chodili medzi slovenskú pospolitosť a nikto sa im nesnažil vykrútiť
krk. Pozrel som si aj ich webovú stránku, vyjadrujú si na
nej svoje, zdôrazňujem, svoje názory. Tak ako všetci pri 20.
výročí Novembra 1989, keď sme oslavovali slobodu. Podľa
vyjadrení Ministerstva vnútra SR, zrejme na Slovensku sloboda
skončila, sloboda vyjadrenia si názoru. Nič iné si človek totiž z
týchto vyjadrení nemôže myslieť.

Toto nie je sloboda

Je to naozaj čudné, komunistov prirovnávame k fašistom, ale
keď povieme, že vo všetkých bývalých komunistických krajinách,
vrátane ZSSR, boli od začiatku komunistického hnutia na čele
príslušníci istej nácie, obvinia vás div nie z hrdelného zločinu. Je
to napriek tomu tak, a bola to realita, či sa to niekomu páči
alebo nepáči. Tak isto ako to, že „Červená kapela“ (spravodajská organizácia bojujúca proti Hitlerovi) bola veľkou zbraňou proti
Hitlerovi, ak nie rozhodujúcou, ktorá prispela k porážke fašizmu.
A v nej boli príslušníci tej istej nácie. To je tiež fakt a nemenná
realita. Tento druhý fakt a realitu môžete hovoriť, nič sa vám
nestane a nič vám nehrozí. V Prešove vypískajú veľvyslanca a
študentov div neukameňujeme, hoci si vyjadrili len svoj názor. Z
toho jednoducho vyvstáva otázka – je toto naozaj sloboda, sloboda slova, názoru? A odpoveď je logická – nie je!

Zábudlivý Mikuláš

Naozaj je podarený ten nepodarený M. Dzurinda. V súvislosti s
výjazdom slovenskej vlády kritizoval, že R. Fico otváral tunel na
Bôriku. Pamäť M. Dzurindu je naozaj v pokročilom politickom štádiu, ak by tak nebolo, tak by si mal spomenúť ako
on otváral tunel Branisko, ktorý bol aj inak „vytunelovaný“.
Jeho „východniar“ Kužma si zaspomínal, ako sa otvárali tunely za
Husáka. Mohol si však spomenúť ako sa otvárali tunely za Dzurindu, to je predsa len bližšia história. Ale je to vlastne jedno, keby
R. Fico hoci aj „otvoril nebo“, SDKÚ s KDH by protestovalo, že
chce stiahnuť z nebies Krista za nohy. Tak takto si M. Dzurinda
váži svojich voličov, mali by si to pamätať, lebo ich pokladá za
zábudlivých ako je on.
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Rozkošný úspech

Zvolenie jedného predsedu z ôsmich pokladá predseda SDKÚ-DS za úspech. Naozaj rozkošné a aj nepochopiteľné. Keby napríklad Slovensko prehralo s Brazíliou 1:2,
alebo 1:3, možno by ten jeden gól bol aj
úspech, ale keby sme prehrali 1:7. Tak to
by sa nedalo pomenovať inak, len ako debakel. Ale podľa takých odborníkov, ako je
M. Dzurinda, je to úspech. Na takéto tvrdenie je len jedna diagnóza, zápal trojklavého nervu vpravo hore. Alebo tak po kresťansky – Pane Bože, pomôž mu, lebo nevie,
čo hovorí.

Falošníci z opozície

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

lógiách, nakoniec mal aj dobrých
školiteľov, ktorí podobné chytrosti
majú v malíčku.
Len preferencie Mikimu nestúpajú, skôr klesajú. A tak už
aj jeho bývalý obdivovateľ a
mediálny poklonník Štefan H.
konštatoval lapidárne, že M.
Dzurinda na čele SDKÚ škodí
pravici. To znamená, že pán
Štefan a company zaregistrovali, že pravica nemá na to, aby
zabodovala v budúcoročných

parlamentných voľbách a tak
treba Mikiho poslať do kukurice.
Škatule sa teda začali hýbať. M.
Dzurinda to cíti a robí všetko preto,
aby mu nezlomili väzy. Sekunduje mu síce I. Mikloš, ale to je typ,
ktorý dnes hrá Tancuj, tancuj vykrúcaj a zajtra začne spievať Zbohom buď má milá... A to si ešte
M. Dzurinda musí dávať pozor na
vynovené KDH, kde predseda nie
je zábudlivý ako Hrušovský.

Aktivity Inštitútu arómy
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je vznešený názov pre pár
ľudí, ktorí najprv niečo vyšetria, potom s tým utekajú do Bruselu, aby sa
vzápätí z Bruselu ozvalo, že počuli
o podozreniach a budú ich prešetrovať. Nepovedia, samozrejme, odkiaľ
sa čosi dozvedeli, lebo tam je jasné, že
to našli ráno na stole. Média to hneď
majú ráno na stole, a kampaň proti sociálnym podnikom sa tak mohla začať.
Noví donášači, ktorí nedonášajú na ľudí,
ale rovno na štát. A deje sa tak už viac
ako tri roky. V Bruseli si takéto veci ce-

nia (ktovie na koľko), lebo aspoň majú
agendu, a tí donášači sa tvária, akože
im ide o dobre spravovanú spoločnosť,
lebo podľa nich nie je spravovaná dobre. Bola by spracovaná dobre, keby ju
zasa spravoval M. Dzurinda, ktorý týmto „spravovateľom“ dal úrad a aj rozum.
Bolo by zaujímavé vedieť, kto financuje
tento inštitút a za koho kope, hoci sa
to zdá na prvý pohľad aj jasné. Len si
treba všímať ich aktivity, ktoré vznikli, samozrejme, v čase pred parlamentnými
voľbami a ich ciele sú jasné. Kučeraviť
vzduch a nevyvetrať.

O päť minút dvanásť

Janko Slota bol v televízii sám a diskutoval tiež sám, niekedy aj s moderátorom. Chceli
mu tam prihrať Lipšica, ale možno si celkom jasne predstaviť reakciu predsedu SNS
na takéhoto partnera. Aj keď komentátor vysvetlil samotu J. Slotu celkom jednoducho, reakcia bola zo strany opozície a médií okamžitá. Im je hneď jasné, že STV riadi
SNS. Podľa toho diskutoval „O päť minút dvanásť“ „utajený“ riaditeľ STV a dokázal
„pucovať“ aj moderátora. To, že predseda SNS riadi lietadlo, tryskáč a bohviečo ešte
je jasné – vie to. Ale keby riadil STV, tak to by tam vyzeralo hneď inak, a plnila by
funkciu zo zákona i štatútu. Prečo by predseda strany nemohol byť riaditeľom STV,
keď predsedovia strán sú premiéri? A bolo by teda jasné, kto čo riadi a určite by neboli
ani finančné problémy STV, ani problémy tvorivé. A na dvadsiatomôsmom pochodí by
nikdy nebol „koncentračný tábor“, ktorý pre nepohodlných redaktorov zriadili v roku
1998, v čase, keď vládla koalícia SDKÚ - KDH - SMK - SOP - SDĽ.

investigatívne zloby dňa
Je predsa celkom jasné, že opozícia (aj jej „zbrojnoši“ z médií) má
jasne nalinkovaný scenár až do budúcoročných parlamentných volieb.
Stačilo sledovať oslavy 20. výročia
Novembra, salaš opozície bol jasný s jasným zámerom. Rovnako do
týchto „líňajok“ zapadá aj obviňovanie
z plagiátorstva niektorých „politických
študentov“, hlavne tých z radov koaličných strán. Pochopiteľne, to sa nosí.
Ale keby sa títo „investigatívci“ pozreli na
štúdium niektorých „politických študentov“ za vlády M. Dzurindu, zistili by, že
tam sa študovalo vo dne v noci a „Pán
Boh bol na pomoci“. Keby sa niekto
pozrel, čo je Sizyfovská robota na
diplomovky za posledné desaťročie
nielen politických študentov, musel
by sa jednoducho „zmyšiť“. Ale na

vine nie sú len študenti, ale aj ich konzultanti, či oponenti, predsa len museli
vedieť čo čítajú. Plagiátorstvo najvýraznejšie zachvátila doslova masovosť po
roku 1998. Netreba sa čudovať. Stalo sa
tak vinou vlád Mikuláša Dzurindu. Máme
toľko vysokých škôl a ich pobočiek, že
sa v tom už aj ťažko orientovať. Niektorí sa zorientovali rýchlo, tak ako vysoké
školy. A výsledok tu máme ako na dlani,
teraz módne vytrhneme dve-tri mená,
ale ostatné navždy zostanú utajené, ako
dobre utajené husle. Scenár však bude
pokračovať, keď pominú diplomovky, prídu na rad iné „investigatívne“ zloby dňa.
Potom, ako sa začal pohon na SNS, cez
predsedu, ministerstvá, prichádza na
rad Smer. Prostriedky sa vyberať nebudú. A to ešte sa „zbrojnoši“ musia krotiť,
lebo inak prehrávajú súd za súdom.

Vzápätí potom ako týždenník Slovenský rozhľad
prosil politikov, aby nám nechali od adventu vychutnať si čas vianočný, prišlo KDH s návrhom,
aby sa prestala vysielať od adventu reklama. To
je typická falošnosť tejto strany. Dobre, nech
nebude reklama, sme za to, ale potom nám tu
od adventu nerobte politický cirkus, na ktorom
sa vrchovatou mierou podieľate aj vy - strana
kresťanská. Jeden cirkus chce KDH od adventu vylúčiť, a druhý, na ktorom sa podieľa, zavádza. Teda zavádza nás všetkých kresťanov, tak
ako vždy od svojho vzniku. Kresťanská politika
na Slovensku je chybná.

SNS podľa Napoleona

SNS si znova jednohlasne za predsedu zvolila Jána Slotu. Treba uznať, že jeho velenie
v tejto najstaršej slovenskej strane je neotrasiteľné. Jednoducho nemá žiadnu konkurenciu, čo by za niečo stála. Ale treba povedať
aj to, že tento Napoleon SNS bojuje ako lev,
dokonca vie aj takticky myslieť a tak mu nehrozí, že sa pomýli ako Napoleon v Rusku.
Keby nebolo keby, hlavne tých lapsusov na
jeho ministerstvách, dnes by bola SNS druhou najsilnejšou stranou, tam totiž zo začiatku smerovala. Ale prišli zlé časy, aj vlastné
chyby a je to inak. Dobrá správa je, že v nijakom prípade mu nehrozí sv. Helena, iba pokuty v parlamente. Ale do volieb je ešte čosi
viac ako pól roka a karty sú rozdané. Len treba vedieť s nimi hrať.

Vôňa justície

Predseda Najvyššieho súdu sa stretol s predsedom ĽS-HZDS. Transparency International to
vraj nevonia. Keďže jej nevonia predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabín, tak jej nevoňajú ani jeho stretnutia. Pre túto organizáciu je
slovenská justícia o aróme a nearóme. To, že
mnohým nevonia z Transparency International,
škoda aj hovoriť. Vlastnú vôňu však človek necíti a ak mu to niekto povie, tak by si mal kúpiť
Chat Noi alebo Channel 5. Ani Štefan Harabín a
ani Vladimír Mečiar nemajú lepru, ako lapidárne
poznamenala Katarína Tothová, takže sa môžu
stretávať.

Právna nevedomosť

Poslanci slovenského parlamentu sa nakoniec
budú zapodievať aj rozhodnutím Európskeho
súdu pre ľudské práva, podľa ktorého vraj kríže vo verejných školách porušujú náboženskú
slobodu. Právna nevedomosť slovenských poslancov parlamentu je naozaj vysoká. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v jedinom
prípade o porušení práv istej občianky, ktorá
podala sťažnosť a konštatoval, že boli porušené jej práva. Nekonštatoval všeobecne, že
kríže vo verejných školách porušujú náboženskú slobodu. Ak by si niekto ďalší sťažoval na
to isté, verdikt Medzinárodného súdu pre ľudské práva by bol ten istý. To však neznamená,
že ho treba brať ako verdikt, ktorý an bloc zakazuje kríže vo verejných školách. Predsa len
by mali poslanci, aj slovenského parlamentu,
čítať rozhodnutia Medzinárodného súdu pre
ľudské práva pozornejšie. To, že tento verdikt
pobúril Taliansko je síce pravda, ale to neznamená, že MSĽP bude verdikt meniť.

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK

NÁZORY

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Kríza rómskej národnej a etnickej identity
Domnievam sa, že nie je ani tak rozhodujúce pomenovanie týchto našich spoluobčanov
tmavšej pleti, ktorí sa od nás líšia osobitnými formami spôsobu života, vlastným jazykom a temperamentom. Súčasný stav skúmania rómskeho jazyka a jeho porovnávanie
s indickými jazykmi nás podľa názoru niektorých vedcov oprávňuje vyslovovať len domnienky o skutočnej pravlasti Rómov. Z dostupných zdrojov vyplýva, že väčšina z nich
spája pôvod Rómov s Indiou. Vedci sa domnievajú, že patrili ku skupine Dómov, ktorí
v Indii žijú dodnes, predovšetkým v oblasti Radžasthánu. Indiu začali opúšťať niekedy
medzi rokmi 800 – 950 n. l. Odtiaľ smerovali na západ do Európy, kam dorazili niekedy
okolo roku 1100. Za najstaršiu zmienku o Rómoch (Cigánoch) v Európe a súčasne prvý
záznam ich dnes najrozšírenejšieho označenia, bádatelia považujú zápis z roku 1068 v
kláštore Iberone na hore Athos v dnešnom Grécku. Na otázku, prečo Rómovia odišli zo
svojej pradávnej vlasti, však jednoznačná odpoveď neexistuje. Chýbajú o tom písomné
doklady.
Časť odborníkov sa domnieva, že to mohli byť so- ritnej spoločnosti zapojiť ich do rozvíjania svojej
ciálne dôvody vyplývajúce z nedostatku potravy v kultúry. V súčasnosti sú Rómovia druhou najpodôsledku častého sucha. Iní predpokladajú, že četnejšou menšinou na Slovensku. V roku 1991
sa chceli vymaniť z prísne kastovne delenej in- sa k rómskej menšine prihlásilo 75 802 obyvatedickej spoločnosti. Možno sa však domnievať, ľov, v roku 2001 to bolo 89 920 obyvateľov.
že pre svoju neprispôsobivosť boli aj vypudení.
Odhady skutočného
Európske obyvateľstvo bolo k Rómom spočiat- počtu Rómov na Slovensku sa rôznia, pravdepoku zhovievavé – prijímalo ich ako kajúcich kres- dobne ich na našom území žije okolo 400 000.
ťanských pútnikov, za ktorých sa vydávali. Na zá- Najvýznamnejším faktorom neprihlásenia sa k
klade skúseností z interakcie s nimi sa postupne svojej národnosti je podľa expertov kríza rómskej
formovalo ich odmietanie, ktoré vyústilo do ich národnej a etnickej identity a vnímanie Rómstva
exkomunikácie z cirkvi roku 1427 s následným ako pečate menejcennosti. Keby sme si urobiprenasledovaním, beztrestným vyvražďovaním, li štatistiku nezamestnanosti takmer s určitosťou
najmä v západnej Európe, a to až prakticky do môžeme konštatovať, že percentuálne sú na tom
polovice 18. storočia.
najhoršie Rómovia. Väčšina z nich je odkázaná
Vhodnejšie podmienky
na rôzne druhy sociálnych dávok. Nadpriemerne
boli pre nich v strednej a juhovýchodnej Európe. by boli zastúpení i v oblasti kriminality. Možno aj
Významný ochranný glejt, ktorý dostali od cisára preto značná časť obyvateľov ich vníma ako soŽigmunda Luxemburského v roku 1423 na Spiš- ciálnu kategóriu, ktorá si svoju chudobu zapríčiskom hrade, im umožnil usadzovať sa už od 15. nila sama. Ich odlišný spôsob života, ako aj iné
storočia i na území dnešného Slovenska.
mravné hodnoty, sú majoritnou populáciou vníNa konci 18. storočia, známom ako osvieten- mané negatívne. Za takmer tisícročnú prítomnosť
stvo, začala asimilácia Rómov aj na Slovensku. na území Európy sa nedokázali prispôsobiť svoCez normatívne akty a výnosy Márie Terézie a Jo- jim životom majoritnému obyvateľstvu. Prevláda
zefa II. zakazovalo sa im kočovanie, používanie názor, že
vlastného jazyka, ako aj uzatváranie vzájomných
väčšina Rómov
sobášov. Nariadenia Jozefa II. boli zamerané na sa nielenže nevie, ale ani nechce adaptovať na
vzdelávanie a christianizáciu (prijímanie kresťan- naše spoločenské normy a nesnaží sa zlepšiť
stva) Rómov. Za pozitívne môžeme pokladať ak- svoje postavenie. Možno aj preto značná časť
ceptáciu Rómov ako reálnej zložky obyvateľstva, slovenskej populácie chápe prítomnosť Rómov
hoci práve týmto programom prispôsobovania sa na Slovensku ako príťaž.
začal zásah do ich zvykového práva a ich tradič- Rómovia žijú rozptýlení na celom území Slovenného spôsobu života. Vplyvom priemyselnej re- ska. Najvyššia koncentrácia rómskeho obyvateľvolúcie v 19. storočí dochádza k násilnému zá- stva je registrovaná na juhu stredného Slovenska
niku ich tradičných remesiel a služieb. Budúca
a na celom východnom Slovensku. Azda najplánovaná koncepcia
významnejším faktorom, ktorý rozdrobuje Rómov
v tomto období predpokladala postupnú asimi- na viacero skupín je ich sociálno-ekonomická siláciu rómskeho obyvateľstva, a to najmä zabez- tuácia, ktorá úzko súvisí so spôsobom bývania.
pečením povinnej školskej dochádzky a ďalšieho Rómovia bývajú v osadách často od obce vzdiavzdelávania Rómov a dosiahnutím rozptylu dovte- lení aj niekoľko kilometrov. Osady v tesnej blízdy segregovane žijúcich, čiastočne usadených a kosti obce, sú často oddelené potokom, poľom
kočovných Rómov medzi obyvateľov obce.
alebo podobne. Bývajú v domčekoch z dreva aleObdobie II. svetovej vojny sa vo vzťahu k Rómom bo nepálených tehál s veľmi skromným vybaveprejavilo praktickou aplikáciou teórie rasizmu na- ním, vo väčšine prípadov tu chýba pitná voda,
cistickým Nemeckom. Dochádzalo aj k fyzic- kanalizácia i elektrina. V lete sa život v osade
kej likvidácii rómskeho obyvateľstva v koncen- odohráva väčšinou vonku. Varia na sporákoch,
tračných a vyhladzovacích táboroch na území ktoré vyniesli pred dom, vonku jedia, perú, uspodnešného Poľska. Na Slovensku sa budovali pra- radúvajú oslavy... Početné rodiny boli v rámci
covné tábory pre asociálov a Cigánov.
programu likvidovania rómskych osád prevezené
Po druhej svetovej vojne sa politika štátu oriendo mestských panelových bytov.
tovala na rôzne formy asimilácie Rómov s majo- V mestskom prostredí sa môžeme stretnúť buď
ritným obyvateľstvom. V roku 1958 bol vydaný s mestskými getami s výrazným alebo absolútzákon o trvalom osídlení kočujúcich osôb, kto- nym zastúpením Rómov, alebo so samostatnými
rý násilne zamedzil pohybu dovtedy kočujúceho mestskými časťami s vyššou koncentráciou Rórómskeho etnika. Opatreniami štátu sa likvidova- mov. Obývajú nízko štandardné domy, byty nižli zaostalé rómske obydlia, prideľovali sa im ná- šej kategórie v bytových domoch či novodobé
hradné byty a dostávali sociálnu podporu. Vzhľa- sociálne byty v samostatných bytových domoch.
dom na ich inú hodnotovú orientáciu to nakoniec Keďže len ťažko sa prispôsobujú, obydlia, ktoviedlo len k obrovskému populačnému nárastu ré im postavil štát väčšinou zdevastujú krátko po
Rómov.
nasťahovaní. S bývaním úzko súvisí aj hygiena a
V poslednom období sa v živote Rómov mnohé zdravotná starostlivosť.
zmenilo. Majú svoje politické strany, začali vy- Nevyhovujúca vzdelanostná úroveň rómskechádzať rómske periodiká, pôvodné diela róm- ho obyvateľstva negatívne ovplyvňuje jej prístup
skych literátov, na Vysokej škole pedagogickej k hygiene ako aj k zdravotnej starostlivosti ako
v Nitre pôsobí Katedra rómskej kultúry, v roku takej. Zanedbávajú starostlivosť o svoje zdravie,
1991 vzniklo
prichádzajú na ošetrenie mnohokrát až keď choprofesionálne rómske
roba už ohrozuje ich životne dôležité orgány. Nedivadlo Romathan. Ponovembrové zmeny majú malou mierou sa pod zlý zdravotný stav rómskej
však pre život Rómov aj iný rozmer: Je ním vy- populácie podpisujú zlé stravovacie návyky rómsoká nezamestnanosť, strata sociálnych istôt, v skej komunity. Sčasti je to
chudobných rómskych osadách vzrastá bieda, s
výsledok tradičného prístupu
pocitom beznádeje a neschopnosti riešiť vlastné k životu, vo veľkej miere však aj výsledok zlých
existenčné problémy narastá alkoholizmus, kri- sociálno-ekonomických podmienok. Veľkou
minalita, vyhrocujú sa vzťahy medzi Rómami a komplikáciou stali sa pre nich v súčasnosti pomajoritným obyvateľstvom. Vláda Slovenskej re- platky za poskytované zdravotné služby.
publiky prijala 9. apríla 1991 Zásady prístupu k Čo robiť pre zlepšenie súčasného postavenia
Rómom, čím ich zrovnoprávnila s ostatnými et- Rómov na Slovensku? Zrejme nie je možné dať
nickými minoritami žijúcimi v Slovenskej republi- jednoznačnú odpoveď na túto otázku. Keby to
ke a zaručila im podporu v rozvoji vlastnej kultúry, bolo jednoduché, určite by sa problém spolunav oblasti školstva a vzdelávania. Na základe skú- žívania s rómskou komunitou neťahal už takmer
mania dostupných historických materiálov ťažko 1000 rokov. Síce najjednoduchšie by bolo konvšak môžeme hovoriť o osobitostiach rómskej štatovať, že im treba pomôcť ekonomicky, a to
kultúry. Poznáme len kultúrne aktivity časti róm- formou určitých ďalších sociálnych dávok, rozskej populácie, ktoré sú výsledkom úsilia majo- šírením bytovej výstavby malometrážnych bytov

pre nich, pridelením zvláštneho príspevku pre ich
deti navštevujúce školy, zabezpečením primeraného zamestnania aspoň mužskej populácie,
pretože ženy v početných rómskych rodinách,
kde už mnohokrát ešte nedospelé dievčatá rodia
deti, by len ťažko mohli chodiť do práce. Možno
som hovoril z duše väčšiny Rómov. Zrejme oni by
si asi takto predstavovali riešenie svojej neutešenej situácie. Takže tak ako v minulosti by len nastrčili dlane a bez vlastného pričinenia a najmä
premeny svojich doterajších návykov a zvykov takpovediac „vegetili“ ďalej. Domnievam sa, že táto
cesta bez ich spoluúčasti, bez ochoty osvojiť si
hodnoty majoritného obyvateľstva nikam nevedie. Som si vedomý toho, že keď rómsky občan
bude hľadať zamestnanie, pri dnešnej miere nezamestnanosti bude vo väčšine prípadov vystavený skrytej diskriminácii. Uvádzam skrytej, pretože naše zákony diskrimináciu neumožňujú. Viem
sa však vžiť aj do pocitov zamestnávateľov, ktorí
s rómskym etnikom majú väčšinou zlé skúsenosti. Takže nakoniec tí, ktorí skutočne chcú zobrať
osud do svojich rúk,
sa musia uspokojiť
s pracovnými pozíciami pomocných robotníkov
na stavbách, v upratovacích firmách a podobne.
Bolo by nepresné pritom nespomenúť, že mnohokrát na inú prácu nemajú ani kvalifikáciu, pretože namiesto navštevovania škôl chodili viac poza
školu, a značná časť z nich ani len nedokončila základnú školu. V prípade Rómov je tiež všeobecne známe, že ich pracovná morálka nepatrí
medzi ich prednosti, či už z pohľadu vynechávania dochádzky, nekvality, alebo aj porušovania
pracovnej disciplíny nadmernou konzumáciou alkoholu. Úmyselne uvádzam nadmernú, pretože
mierna konzumácia na nimi zastávaných pracovných pozíciách sa často toleruje. Som presvedčený, že rómskej komunite najviac vyhovoval socializmus. Nie žeby v tom čase radšej chodili do
práce, ale museli. Zamestnávatelia sa s nimi trápili, ale ich nevyhodili. Keď im prišli na ich fígle,
ako čo najmenej pracovať, tak si rýchlo našli nového zamestnávateľa. Spoločnosť, ktorá produkuje nezamestnanosť je tým najhorším variantom
pre Rómov. Aj preto je v súčasnosti obzvlášť dôležité, aby naši rómski spoluobčania sa čo najviac
prispôsobili požiadavkám
doby, aby sme si mohli pozitívne zmeniť svoj názor na nich, aby sme sa stretnutiam s nimi nevyhýbali, aby sme im ochotne pomáhali pri prekonávaní každodenných ťažkosti znásobených aj
zvláštnosťou ich prístupu k životu v našej spoločnosti. Zmenu spôsobu ich života sa nedá dosiahnuť bez našej zmeny prístupu k nim. Ako ukázala
exkurzia do ich minulosti oni nemajú záujem prispôsobiť sa. Jedným z východísk aj preto môže
byť ich násilná pozitívna diskriminácia. Predpokladá to okrem iného: 1. Riešiť ich bytovú otázku na základe doterajších skúseností (prispôsobiť tieto byty k ich spôsobu života). 2. Uzákoniť
pre všetkých mužov od 18 do 62 rokov povinnosť pracovať (bude to pre štát vždy lacnejšie,
ako im platiť podporu v nezamestnanosti a sociálne dávky zo štátneho rozpočtu, do ktorého vôbec neprispievajú – samozrejme štát musí pre
nich vytvoriť pracovné miesta). 3. Zaviesť povinnú bezplatnú predškolskú dochádzku pre všetky
rómske deti (aj keď ich rodičia nemajú prácu). 4.
Dôsledne kontrolovať dodržiavanie povinnej školskej dochádzky rómskymi deťmi. 5. Vytvoriť odborné učilištia a internáty zamerané na prípravu
rómskych detí. 6. Prispievať, v určitých prípadoch až úplne financovať stravu rómskym deťom
v materských školách, v základných školách, na
stredných a vysokých školách, ako aj na internátoch. 7. Vytvoriť zo samotných Rómov aktivistov pre kontrolu dodržiavania uvedených opatrení. Úprimne sa ospravedlňujem tým, ktorí sa už
prispôsobili požiadavkám našej spoločnosti a od
majoritných obyvateľov sa líšia len farbou pleti.
Prečo nie oslovenie Cigán? Na kongrese v
Göttingene v roku 1983, sa účastníci Medzinárodnej rómskej únie dohodli, že na označovanie tejto etnickej skupiny sa má používať termín Rómovia. Súvisí to taktiež s
koncepciou ekológie jazyka označovať etnické skupiny takými názvami, akými sa
označujú sami a nie takými, ktoré majú zároveň negatívny podtón a sú nositeľmi sociálnych šablón a stereotypov, teda nie Cigán,
ale Róm (iné príklady: nie Indián, ale pôvodný Američan, nie americký černoch, ale Afroameričan...)
VLADO BORŠANSKÝ
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ZO ZAHRANIČIA
DUŠAN KONČEK

Jalta vstúpila do histórie
Milé úsmevy a podávanie rúk,
to bol výsledok rokovania Vladimíra Putina a Júlie Tymošenkovej, ktoré sa uskutočnilo v Jalte:
Dobrou správou je, že už sa
nebudú opakovať každoročné „plynové vojny“. Ruskoukrajinský dokument, ktorý
odsúhlasili v kúpeľoch Jalta,
prekvapujúco v niektorých
veciach ustupuje Ukrajine.
Moskva napríklad súhlasila
so 60-percentným zvýšením
tranzitných taríf, ktoré vypláca štátny podnik Gazprom a
odpustila Ukrajine tvrdé pokuty, ktoré mala zaplatiť preto,
že nekúpila kontrakty v roku
2009 v celom objeme.
„Bude veľmi dobré, keď Nový
rok privítame bez kadejakých
problémov“, povedal po skončení rokovania V. Putin, čo hlavne
uspokojuje západnú Európu,
ktorá sa už znova triasla od zimy,
ktorá ešte nezačala, len kvôli
tomu, že Ukrajina nebola príliš
zodpovednou krajinou v tranzite
plynu. Západná Európa, vrátane
Slovenska, veľmi silno závisí od
ruského plynu, ktorý plynovodom
prechádza cez Ukrajinu. Európa
sa právom obávala aj o koniec
tohto a začiatok budúceho roka,
pretože na Ukrajine sú v januári prezidentské voľby a medzi
bývalými lídrami oranžovej revolúcie Juščenkom a Tymošenkovou sú dnes dosť veľké rozpory. Pozorovatelia hovoria, že
dokumentom, ktorý podpísali

dvaja ministerskí predsedovia
v Jalte, jasne hovorí o tom, že
Putin vsadil na Tymošenkovú
v boji o prezidentské kreslo.
Juščenko sa práve v čase rokovaní na Jalte obrátil listom na
ruského prezidenta Medvedeva,
ale jeho list z kancelárie ruského prezidenta okomentovali ako
snahu o politický cirkus. Tymošenková, okrem svojho šarmu
ukázala, že spolupracovať sa dá,
ak sa k problémom pristupuje
realisticky. Realistický pohľad
prináša aj výsledky. „Je to tvrdý
partner v rozhovoroch“, hodil
na tlačovej besede kompliment
usmievajúcej sa Tymošenkovej
V. Putin. Bol viditeľne spokojný,
tak ako „plynová princezná“,
ako J. Tymošenkovú volajú.
Vyzerá teraz ako dobrý vyjednávač, ktorá sa dokáže dohodnúť
aj s Kremľom a tak je na najlepšej ceste vymeniť Juščenka po
17. januári 2010 v kresle prezidenta. V tejto súvislosti nemožno
opomenúť cestu slovenského
premiéra do Moskvy pred týmto
rokovaním.
Kým EÚ nepočúvala výzvy
V. Putina, ktorý niekoľkokrát
upozorňoval na opakovanie
plynovej vojny, R. Fico túto výzvu nepodcenil a vycestoval.
Treba povedať, že svojim tiež
realistickým postojom možno
prispel k dohode, ktorá spôsobuje, že Európa môže cez zimu
pokojne spávať a nebude mrznúť.

Kosovo na súde

V Haagu v Holandsku sa začalo rokovanie Medzinárodného
súdu v otázke nezávislosti Kosova. Nezávislosť Kosova priznalo 63 krajín, ale nie Bezpečnostná rada OSN, ani Slovensko.
Srbi tvrdia, že jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova
je porušením medzinárodného práva, Srbský veľvyslanec vo
Francúzku Dušan Batakovič povedal, že jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova je výzva pre suverenitu jeho krajiny,
ktorá podrýva normy medzinárodného práva, pretože vyhlásenie nezávislosti bolo porušením rezolúcie Bezpečnostnej
rady OSN. Dušan Batakovič vystúpil na rokovaní súdu a povedal,
že Kosovo je historická kolíska Srbska. Minister zahraničných vecí
Kosova Skender Hyseni na súde povedal, že rozhovory o budúcnosti Kosova so Srbskom sú nemysliteľné. „Bolo by to deštruktívne
a spôsobilo by to ďalší konflikt v regióne“, dodal Hyseni. Jeden z
advokátov Srbska na Medzinárodnom súde v Haagu Malcolm Shaw
povedal, že uznanie Kosova inými krajinami nemá žiadny význam.
Podľa neho „nezákonné kroky nemôžu byť následne zmenené na
zákonné len vďaka činnosti tretích krajín“. Na súde budú vystupovať
aj zástupcovia Bezpečnostnej rady a vypočúvania budú trvať do 11.
decembra. Rokovanie súdu so záujmom sledujú hlavne v tých krajinách, kde sú silné separatistické hnutia, napríklad Španielsko, ale v
strehu budú aj naši južní susedia.

JEDNOTA A BOJ PROTIREČENÍ
Summit v Bruseli bude asi v
každom prípade pamätný. V.
Klausovi bolo vyhovené, aj
slovenský premiér prišiel spokojný. Zaujímavé na tom je, že
spokojní boli aj sudetskí Nemci, či radikáli z Rakúska a aj
susedia Maďari. Celkom spokojný Klaus nebol, lebo po ratifikácii Lisabonského dohovoru
povedal, že ČR stratila suverenitu. Bolo na ňom vidno, že
nebolo to len rozhodnutie ÚS
ČR, ktoré bolo také aké bolo,
ale aj naozaj silný a veľmi silný
nátlak zo strany celej Európy,
aby podpísal. Stalo sa. Pravda
je teda taká, že sa mu podarilo len zminimalizovať ohrozenie
právnych istôt, nie teda odvrátiť,

čo hrozí z toho, ak niekto začne s
otváraním Benešových dekrétov.
A čo sa týka Listiny základných
práv, platnosť tejto listiny by úroveň právnych slobôd skôr znižovala ako zvyšovala. Okrem toho to
nie je právne záväzný dokument.
Európska únia je unikátny projekt, ale už dnes existuje v rámci EÚ veľa protirečení, ktoré
ratifikácia Lisabonskej zmluvy
už všetkými členmi nevyriešila, skôr naopak, začnú vystupovať čoraz vypuklejšie. Už tri
krajiny majú výnimky. Anglicko
ich bude chcieť tiež, hoci sa
referenda údajne zrieklo. A tak
by sa dalo o EÚ povedať, že je
to JEDNOTA A BOJ PROTIREČENÍ.
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Slovensko na MS proti Paraguaju, Novému Zélandu i Taliansku

O Z V E NY

Žreb z JAR vychvaľujú všetci
Znenazdajky prišiel očakávaný deň žrebovania futbalových
majstrovstiev sveta. V JAR bola veľká a pekná slávnosť, za
účasti mnohých futbalových celebrít a medzi nimi, po prvý
raz, zástupca nového Slovenska, tréner Vladimír Weiss.
Naše mužstvo bude na MS 2010 jediným nováčikom. Ostatní účastníci už atmosféru šampionátu okúsili. Nám vytiahli
za súperov Paraguaj, Nový Zéland a Taliansko. Celé Slovensko, na čele s trénermi, funkcionármi, hráčmi, priaznivcami
i pracovníkmi médií upadli opäť raz (už tradične) do eufórie,
a keď aj nie do nej, tak do pohody a veľkej spokojnosti určite. My chceme iba skromne pripomenúť: neskáčme vysoko.
Na majstrovstvách sveta sú všetko silné mužstvá. Najlepšie
z viac než dvoch stovák, ktoré chceli v JAR hrať, alebo sa
aspoň k najlepším priblížiť.
Milosrdný žreb MS. Skupina je
priechodná. Slováci sú nadšení.
Z tejto skupiny sa dá postúpiť.
Nie je najsilnejšia. Šťastie nás
pri žrebe neopustilo. O postup
sa môžeme pobiť. Lepšie to ani
nemohlo byť. Máme šancu na
malý zázrak. Také a podobne
optimistické boli ohlasy. Iba náš
obranca Peter Pekarík trochu
zapochyboval: „V tomto momente je predčasné špekulovať, či je
skupina pre nás výhodná“. Zrejme je k pravde najbližšie.
Samozrejme, že najdôležitejší
je v tejto situácii pohľad a slová trénera V. Weissa. Na jeho
pleciach a v jeho hlave bude
ležať najväčšia zodpovednosť
nasledujúcich mesiacov, až do

júla 2010. Od prípravy, výberu
hráčov, určovania taktiky, od samotnej hry a výsledkov a stovák
ďalších problémov a problémikov. Čo teda on povedal hneď
po žrebe?
- Myslím si, že je to dobrá skupina. Sú aj ťažšie, ale musíme
ostať pri zemi a predovšetkým sa
dobre pripraviť. Taliani sú obrovskí favoriti, ostatné tímy sa pobijú o ďalšie postupové miesto.
- Máme všetko ťažkých súperov,
ale aj mužstvo, aby sme s nimi
mohli hrať. Aj rozpis zápasov pre
nás dopadol dobre. S každým
súperom musíme hrať s pokorou, ale aj potrebným sebavedomím.
- Musíme si čo najrýchlejšie vy-

brať tréningový stan v blízkosti
Johannesburgu, kde budeme
počas skupinovej fázy žiť.
- Každého súpera si musíme vážiť, a mať pred ním rešpekt, do
súbojov vstupovať s pokorou.
Verím, že niečo na MS uhráme.
Asistent tréner Michal Hipp tiež
neskákal, ako celý národ: „Papierovo je to slabšia skupina,
ale my musíme ostať pri zemi.
Prehnaný optimizmus nie je na
mieste. Naši súperi majú svoju
kvalitu.“ Najmä k slovám týchto
dvoch najdôležitejších mužov
by sa mohla a mala prispôsobiť
názormi celá naša verejnosť i
média. Naši sa neboja, ale ani
ich nikto. V La Gazzetta napísali:
„Šťastie nám pri žrebe prialo.“
Ultima hora (Paraguaj): „Je to
hrateľná skupina. Paraguaj bude
v JAR snívať svoj sen.“ Rádio
New Zealand: „Najväčšiu šancu
budeme teraz mať proti Slovensku.“ Tak je to, každý chce na
MS víťaziť a postupovať.
Program našich zápasov
15. júna: Nový Zéland - Slovensko o 13.30 h v Rustenburgu.
20. júna: Slovensko - Paraguaj o
13.30 h v Bloemfontein.
24. júna: Slovensko - Taliansko
o 16.00 h v Johannesburgu.

Žilina prezimuje na čele tabuľky
Tak, ako sa čakalo, na prvých miestach predzimnej tabuľky sa usadili dve naše najkonsolidovanejšie mužstvá, MŠK Žilina a Slovan Bratislava. Poradie môžeme označiť za spravodlivé
a zaslúžené. Aspoň na ich úrovni by mali byť
aj ostatní účastníci Corgoň ligy, ale od toho sú
ďaleko. Organizáciou, kádrom i hrou. Na naše
pomery dobre, ale na medzinárodné stále
málo. Postrácali vzhľadom na slabých súperov
veľa bodov, dali žalostne málo gólov a na hru
Žiliny ani Slovana sa nepozeralo s radosťou,
trápili sa, dosahovali tesné výsledky a nijako
nepresvedčili, že by to mohli vážnejšie myslieť
na európskom javisku. Hrali v jeseni horšie,
ako v minulom ročníku a to je varujúce, najmä
s premieňaním šancí ako by sa boli pohnevali.
Stále však platí, že jeden z nich získa aj ďalší
titul majstra.
Tretia B. Bystrica je s D. Stredou remízovým kráľom
a sotva jej vydrží sila konkurovať prvým až do konca.
Má dobrého trénera a trojdohodou s Dubnicou a
Podbrezovou vyťažila z toho najviac, najmä na úkor
svojich dvoch spoločníkov. J. Jankech zostavil z pozbieraných skúsenejší na našu ligu dosť súci tím.

Chcete ísť do JAR?

Nebude to lacný špás. Drahé
letenky, ale kto chce, vstupenky sú už k dispozícii. Získať ich
možete prostredníctvom on-line formulára FIFA. Je súčasťou
stránky SFZ (www.futbalsfz.
sk). Jeden fanúšik si môže objednať najviac štyri lístky. Musí
mať 18 rokov, slovenskú národnosť, alebo trvalý pobyt. Ceny
sa pohybujú od 88 do 176 dolárov. Objednávať možete do
13. 1. 2010, platiť platobnou
kartou. Účastnícke krajiny dostanú na štadióny 12 percent
lístkov z kapacity. Priaznivci si
môžu kúpiť vstupenky aj na iné
zápasy než slovenské. Objednávať možno do 22. 1. 2010.
Ak bude veľa uchádzačov, rozhodne žreb, a to 1. februára
2010. Do bubna by v takom
prípade prišli všetky objednávky, ktoré prišli v riadnom termíne. Všetkým teda veľa šťastia.

Zlepšila sa aj celková práca v klube a tretie miesto
je trochu viac než sa čakalo.
Nasleduje široký a nie silný stred, ktorý si ligu užíva,
vypadnutie nehrozí, sem-tam si bod uchmatne a to
stačí na dosť pohodlný život. Nitra s mládežníckym
súborom nevydržala do konca, nevyhrala posledných päť duelov. Senica ako nováčik sa držala so
skúsenými hráčmi celkom pekne a dokázala najmä,
že aj na súperových trávnikoch sa dá hrať i bodovať.
Trnava je veľkým sklamaním. Má dobré zázemie,
vedenie i hráčov, iba hrať nevie efektívne. Prešov
vyhral nad Slovanom i Žilinou, ale zbytočne púšťal
body aj keď nemusel. Sklamaním je aj ôsme miesto
Ružomberka. Vzhľadom na ťažké a rozhárane pomery v Dun. Strede a Petržalke mužstvá predsa len
niečo uhrali. Slabým konkurentom na vypadnutie,
Dubnici a Košiciam sa podarilo trochu ujsť. Košice,
ktoré sa javili ako šťuka ligy, pohoreli najviac a sotva sa z posledného miesta vyškriabu. Počas zimy
majú však vo všetkých mestách nad čím rozmýšľať,
najmä nad zvýšením úrovne hry a pritiahnutím divákov. Na jar sa bude totiž hrať dupľovaným tempom
kvôli MS to naši hráči tiež veľmi nevedia. Môžeme
sa teda tešiť aj na kopu výhovoriek.

Trest pre milionárku

Na snímke vyžrebované základné skupiny A, B, E a F počas žrebovania majstrovstiev sveta 2010 vo futbale v Kapskom Meste
4. decembra 2009. Slovenskí futbalisti sa na majstrovstvách
sveta 2010 v JAR stretnú v základnej F-skupine s úradujúcimi
majstrami sveta z Talianska, Paraguajom a Novým Zélandom.
FOTO TASR/AP

Prvý Argentínčan s veľkou futbalovou trofejou

Zlatá lopta L. Messimu
Prevláda názor, že nízki hráči sa už v súčasnom futbale ťažko
uplatnia na najvyššej úrovni. Pri hľadaní kandidáta na Zlatú
loptu 2009 sa ukázal opak. Najlepším hráčom na svetových
trávnikoch sa v ankete France Footbal stal iba 169 cm vysoký
a 67 kg vážiaci Argentínčan Lionel Messi, hráč FC Barcelona,
prvý Argentínčan vôbec, a to s rekordným náskokom 240 b.
Vyhral pred oveľa vyššími fešákmi ako sú: 2. Portugalčan Ch. Ronaldo, 3. a 4. Španieli X. Hernandez a A. Iniesta, tiež z FC Barcelona, 5. Kamerunčan S. Eto´o, t. č. Inter Miláno, 6. Brazílčan Kaka z
Realu Madrid, 7. Švéd Z. Ibrahimovič z FC Barcelona, 8. Angličan
W. Rooney z Manchestru, 9. D. Drogba z Pobrežia Slonoviny, hráč
FC Chelsea i 10. Angličan S. Gerrard, tiež z FC Chelsea. Všetci sa
nám predstavia aj na MS 2010.
Messi, ktorý má prezývku Blcha, je teda prekvapením. Narodil sa
v Santa Fé a ako dieťa mal rastovú poruchu. Ale aj veľký futbalový
talent. Preto ho ako 13-ročného zobrala do svojich radov FC Barcelona, do futbalovej školy, aj do odborného liečenia. Prišla s ním
do Španielska celá rodina a odborníci robili všetko možné, aby ho
vytiahli zo 140 vtedajších centimetrov k dnešným 169 cm. Stal sa
veľkým hráčom v najlepšom mužstve sveta, ktoré v tomto roku povyhrávalo všetko, čo sa dalo. Za jeho výdatnej pomoci. Je výborný
strelec, technik, futbalový rýchlik a slalomár. Jeho ročný príjem z
futbalu i mimo neho sa teraz odhaduje na 30 miliónov eur. Má už
okrem argentínskeho aj španielsky pas a zmluvu s klubom do roku
2014. Je to vlastne ešte mladý chlapec, narodený 24. júna 1987 v
Rosariu, jeho celé meno je Lionel Andres Messi. Odohral už 120
zápasov a dal 61 gólov. Doma patril do roku 2000 klubu Newels
Old Boys a do roku 2004 pôsobil v mládežníckych družstvách Barcelony. Argentínu už reprezentoval 41-krát a dal 13 gólov. Má za
sebou priehrštie úspechov. Okrem Zlatej lopty 2009 vyhral dvakrát
Ligu majstrov a je trojnásobný majster Španielska a trikrát aj víťaz
tamojšieho Superpohára. Európsky Superpohár vyhral raz. FIFA ho
trikrát vyhlásila za najlepšieho mladého futbalistu roka i za najlepšieho hráča a útočníka Ligy majstrov 2009. Má zlato z OH 2008 v Pekingu, je majster sveta 2005 do 20 rokov, striebro získal na Copa
America. Teda žiadny malý neperspektívny chlapec. Futbalový
velikán, najlepší na svete! Tichý a neproblémový hráč, futbalový
umelec, miláčik miliónov. Malí chlapci, nebojte sa hrať veľký futbal.
Tu máte svoj vzor. Je možné, že pri svojom mladom veku bude Mesii svetovým rekordérom v zbieraní futbalových trofejí.

Olympijské okienko

Čaká nás exotická Britská Kolumbia
Zimné olympijské hry sa blížia (12. – 28.
februára 2010). Dnes vás chceme bližšie zoznámiť s oblasťou, kde sa budú
priamo konať. Je to Britská Kolumbia,
súčasť federatívnej Kanady, jedna z desiatich provincií, kde je hlavným mestom Victoria. Leží na juhu štátu, tesne
pri hraniciach s USA, neďaleko Vancouveru, vlastne iba kúsok cez vodu, na
ostrove menom Vancouver. Mesto má
78 000 obyvateľov. Najväčšie je však
dejisko ZOH - Vancouver, 578 000 obyvateľov, čo je ôsme najväčšie v Kanade.
Britská Kolumbia si píše svoj vznik dátumom 19. november 1858, keď bol v nej
veľký rozvoj následkom zlatokopectva.
Má rozlohu takmer 1000 štorcových kilometrov, čím je takmer 20-krát väčšia
než Slovensko. Ku Kanade sa pripojila
v júli 1871.
Historici však uvádzajú, že obyvatelia boli na
tomto území už pred 11 500 rokmi a bývali
tu Indiáni. Prvý beloch, ktorý sem prišiel bol
roku 1778 britský moreplavec James Cook
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a preto tu má Británia stále dominantné postavenie. Hospodársky rozvoj urýchlila ťažba
zlata, neskôr dokončenie pacifickej železnice roku 1885, na čom sa podieľali najmä
prisťahovalci z Číny. Kolonizátori vtedy už
vytlačili pôvodné obyvateľstvo do rezervácií.
Britská Kolumbia je hornatá provincia a má
4,5 milióna obyvateľov. Podľa dostupných
informácií tu žije 197 národov, menšín a
etnických skupín. Najviac je Angličanov a
Škótov, 29 a 20 percent. Sú tu však aj Íri,
Nemci, Číňania, ale aj Francúzi, Indovia,
Ukrajinci. Pôvodných obyvateľov nie je ani
200 tisíc. Každoročne prichádza do provincie 40 000 prisťahovalcov. Územie je rozdelené na 28 okresov. Oficiálny jazyk nejestvuje, ale po anglicky sa vraj dohovorí 96
percent obyvateľov, druhým jazykom je čínština. Z náboženstiev prevládajú protestanti
a katolíci, bez vyznania je 36 percent ľudí.
Obyvatelia sa živia ťažbou farebných kovov,
uránu, ropy, plynu, spracovávaním dreva či
výrobou elektriny. Aj tu je však nezamestnanosť, uprostred tohto roku bola 8-percent-

ná. Oproti Slovensku je tu o 9 hodín menej.
Provincia je na juhu v príjemnom stredomorskom podnebí, má asi 6000 ostrovov v
Tichom oceáne. Viac než 60 percent územia má lesy. Severné oblasti sú takmer neobývané. Vo Vancouveri nebude zrejme vo
februári veľká zima, priemer teplôt býva okolo plus troch stupňov. Kráľujú však Kordiliery, deliace sa na Skalnaté hory a Pacifické
vrchy, v ktorých je najvyšší vrch provincie
Mount Fairweather - 4633 m.
Na čele provincie je viceguvernér, od roku
2007 Steven L. Point, ktorý reprezentuje
britskú kráľovnú. Je prvým, ktorého predkovia patria k pôvodným obyvateľom. Pochádza z kmeňa Skowkale a ten má už iba niečo
cez 200 príslušníkov. V parlamente sú len
dve strany, liberálna a demokratická. Premiérom je liberál Gordon Campbell. Svoju
vlajku má provincia od júna 1960. Sú na nej
vlny oceánu, slnko i britská vlajka. V každom
prípade je to pre nás exotický kus sveta a
zimné olympijské hry ho našim reprezentantom i fanúšikom ešte viac priblížia.

Slávna americká tenistka Serena
Williamsová na US open vybuchla a vynadala čiarovej rozhodkyni,
pričom jej šermovala pred očami raketou a kričala, že ju zabije. Bolo to v semifinálovom zápase proti Clijstersovej. Neskôr
sa ospravedlnila, ale aj tak dostala pokutu 100 500 dolárov,
čo je v tenise rekordom. Okrem
toho dvojročnú podmienku. Ak
niečo vyvedie, pokuta sa zvýši
na 175 000 dolárov. Ide teda o
veľké peniaze, ale mladšiu z tenisových sestier-boháčok to iste
nevyvedie z miery, obe sú veľké
milionárky. Je to však odstrašujúci príklad pre tenistky aj v nižších
kategóriách, lebo nešportové
prejavy na dvorcoch sa rozmnožujú a tomu treba urobiť stop.

Nový predseda v Bayerne
Futbalový FC Bayern Mníchov
bol po 14. zápasoch v tabuľke až
štvrtý, s hrou bola nespokojnosť,
príjmy klesali a tak bolo treba niečo robiť. Volili nového predsedu,
ktorým sa stal bývalý internacionál Uli Hoeness a nahradil tak
ešte väčšie eso F. Beckenbauera. Voľby vyhral Hoeness s veľkou prevahou. Pri tej príležitosti sa aj bilancovalo. Bayern má
tento rok obrat 268 miliónov eur,
zisk 45 miliónov. Počet členov
klubu je 151 227 a vo fankluboch
registrujú 181 688 členov. Teda
po všetkých stránkach veľkoklub,
jeden z najväčších na svete. Aj v
týchto prípadoch sa však akékoľvek ústupy z pozícií riešia opatreniami od prezidentov až po hráčov.

Trebišov sa sťahoval
Z východného Slovenska prišla správa, že hokejisti HK Trebišov sa presťahovali. Budú hrávať
v Humennom. Nastali spory medzi mestom a podnikateľom P.
Černákom pri nájomnej zmluve
o odkúpení zimného štadióna. A
tak sa Černák s mužmi odsťahoval do Humenného. Nebudú vraj
propagovať mesto, ktoré sa zle
stavia k hokeju, hoci budú hrať v
trebišovských dresoch i pod menom Trebišova. Je to ojedinelá situácia, na ktorú doplatia zrejme
domáci fanúšikovia. Mládežnícke družstvá Trebišova však ostávajú doma a bude sa o ne starať
mesto. Zrejme to nie je posledné
riešenie tohto prípadu a zainteresovaní si ešte môžu sadnúť za rokovací stôl.

Nešťastie na boboch
Na tréningu bobistov na Svetový
pohár v nemeckom Konigsee prišlo k nešťastiu. Na trati sa zrazili
dve dvojsedadlové ruské posádky. Podľa všetkého dievčatá vošli
do koryta z nižšieho nástupišťa,
keď prehliadli červené svetlo, a
do v plnej rýchlosti do nich narazili chlapci, ktorí šli zhora. Všetci
sa zranili, najviac 21-ročná Irina
Skvorcovová, ktorá podľa správ
z konca minulého týždňa asi príde o jednu dolnú končatinu. Bola
stále v umelom spánku. Zranené
mala aj obličky a brucho, čakalo sa na jej prevoz do vlasti. Irina
bola brzdiarkou a sedela teda pri
zrážke na zadnom sedadle, ktoré
nárazom 390 kg vážiaceho bobu
chlapcov najviac utrpelo. Prípad
sa vyšetruje.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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UBYTOVACIE,
REŠTAURAČNÉ
A MIMORIADNE
SLUŽBY

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

zneškodňovanie
odpadov
Čítajte

týždenník SLOVENSKÝ ROZHĽAD

aj na

internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 16. decembra 2009
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

JEDNODUCHO.

S protokolom
o zošrotovaní
ďalšia zľava

-1000 €
(-30 126,00 Sk)

OD

9 999 € (301 229,87 Sk)

MICRA

NOVÝ

NOTE

TO PRAVÉ PRE
VÁŠ ŠTÝL AJ
PEŇAŽENKU.

PRIATEĽSKÉ
TECHNOLÓGIE.
PRIATEĽSKÁ CENA.

JEDNODUCHO.
OD

7 999 € (240 977,87 Sk)
NISSAN CITY CARS

WELCOME TO SIMPLICITY
Pre viac informácií a možnosť testovacej jazdy navštívte vášho predajcu Nissan!

EUROLANDS, spol. s r.o.
odštepný závod Prešov, Petrovanská 42, 080 01 Prešov
tel.:051/771 03 14, 051/771 03 55, e-mail: eurolands@eurolands.sk
www.nissan.sk
Uvedená cena je cena pre model v základnej výbave vrátane šrotovného poskytnutého zo strany Nissan vo výške 1000 Eur zo základnej ceny vozidla. Uvedená zľava vo výške 1000 Eur je poskytovaná zo strany Nissan zo základnej ceny vozidla aj bez využitia nároku na šrotovné. Uvedená
výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie o cenách a výbave prosím kontaktujte našich Nissan predajcov. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované
za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi do 31. 12. 2009. K tejto ponuke je možné uplatniť si šrotovné na základe protokolu o zošrotovaní vozidla v súlade s výnosom MH SR č. 1/2005 v znení výnosu MH SR č. 3/2009 (2. kolo šrotovného).
Všetky ceny sú uvedené v Eur a Sk podľa konverzného kurzu 1 Eur = 30,1260 Sk, a sú vrátane 19% DPH. Ceny uvádzané v Sk sú len informatívne. Spotreba: Note: 4,5–6,6 l/100km, Micra: 4,6–6,8 l/100 km, emisie CO2: Note: 119–149 g/km, Micra: 120–163 g/km.
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