Veselé a radostné Vianoce všetkým ľuďom
dobrej vôle žičíme. Nech darčeky pod
stromčekom rozihrajú úsmev v detských očiach.
Aby nám biely sniežik prikryl domy, svahy,
lúky a stráne. Aby veselá bola mladá chasa
vstrebávajúca plným dúškom neodolateľné
dary zimy.
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Nesentimentálne Vianoce
PAVOL JANÍK
Ľudstvo vždy žilo v jedinečnej dobe a v neopakovateľnej situácii, hoci napriek viditeľnému
pohybu na povrchu spoločenského diania sa
niektoré podstatné okolnosti ľudského života
vôbec nemenia. Pre tých, ktorí ešte veria slovám, vrátane demokratickej rétoriky, mám zarmucujúcu správu, ktorá je však skľučujúca aj
pre tých, ktorí sladkým rečiam o ľudských právach z úst nenásytných dravcov nikdy priveľmi
nedôverovali.
Čo sa vlastne deje v dôkladne uzatvorenom pozadí
zdanlivo otvorenej spoločnosti? Ak sa hovorí o demokratických vojnách, demokratickom násilí a demokratickom mučení, tak to už médiami umŕtvovaná
verejnosť vníma ako frázy, ktoré nič neznamenajú. V
skutočnosti však ide o najhrôzostrašnejšie podoby
ľudského utrpenia, ktoré nie sú iba dielom ojedinelých šialencov, ale systematickým nástrojom mocenského pôsobenia oficiálnych štruktúr. Na internete
napríklad možno nájsť faksimile skrípt školiaceho strediska s kódovým označením, ktoré sú
určené príslušníkom špeciálnych ozbrojených
síl a zborov demokratických štátov.
Konkrétne čerpem zo zdroja jednej susednej krajiny, ktorá je členom NATO a Európskej únie. Za
všetko hovorí názov Účinné metódy taktického výsluchu a najmä obsah - 1. Lekárske minimum; 2.
Metódy psychologického nátlaku; 3. Využitie chladu, vysokej teploty, tmy a ostrého svetla, zvuky; 4.
Použitie fyzických útrap a bolestivých podnetov; 5.
Odlišnosti výsluchu žien, detí a starých osôb; 6.
Prvá pomoc. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým
sa práve obrátil žalúdok, ale pravde o všetkom, vrátane demokracie, sa treba pozrieť do očí. Uznávam
však, že po prečítaní uvedených riadkov aj spisovateľ stratí schopnosť vysloviť akékoľvek ďalšie slová. Napokon, nazretie do najtemnejšieho zákulisia
demokracie naozaj nepotrebuje nijaký komentár.
Tak už len chvíľu mlčme na pamiatku všetkých neznámych obetí demokratických zverstiev. Alebo si v
duchu opakujme nezabudnuteľné verše Miroslava
Válka: „Boli biele Vianoce, padal (čierny) sneh“.

Slávnostný snem strany SMER – sociálna demokracia pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany 6. decembra 2009 v Bratislave v priestoroch výstaviska Incheba. Na snímke predseda SMER-SD a predseda vlády SR Robert Fico počas prejavu.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Kam a prečo kráčame?

Na snímke (vpravo) rakúsky kancelár a predseda rakúskych socialistov
Werner Faymann a vľavo na obrazovke predseda NR SR Pavol Paška.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

hyenizmus najhrubšieho zrna
Predseda vlády a strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico reagoval
na mimoriadnej tlačovej konferencii vo štvrtok 10. decembra 2009 na nevídané praktiky slovenskej tlače, ktoré už naozaj prekračujú pravidlá akejkoľvek
dobrej morálky. Robert Fico informoval, že prakticky všetko, čo bolo povedané na sneme strany SMER-SD pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany,
bolo zo strany slovenskej tlače popreté, prekrútené alebo znevážené.
Médiá však úplne odignorovali informáciu, ktorá na sneme zaznela z úst Roberta Fica, a to, že na začiatku minulého
týždňa sa stretli predstavitelia slovenskej
tlače, aby zorganizovali spoločnú stratégiu v tom, ako škandalizovať a ako postupovať proti vláde, jej predstaviteľom a
proti členom strany SMER-SD. „Na tomto
stretnutí bolo dohodnuté presne, ako sa
majú denníky správať, ak príde k dispozícii nejaká informácia, ako si budú vymieňať tieto informácie, ako sa budú podporovať pri tvorbe rovnakých titulkov, ako sa
budú podporovať pri tvorbe rovnakých

článkov na tú istú tému. To, že to je tak,
netreba nijakým spôsobom dokazovať,
pretože kto si dnes pozrie slovenskú tlač,
vidí, že je to absolútna koordinácia slovenskej tlače v boji proti vláde Slovenskej
republiky. Dobre, my to rešpektujeme, je
to vaše rozhodnutie. Ale je to nevídané
v demokratickej spoločnosti, ak slovenská tlač preberá úlohu opozície a robí za
opozíciu tú najšpinavšiu robotu. Klame
sa, fabuluje sa a vymýšľa si od rána do
večera“, povedal predseda vlády.
Robert Fico ďalej uviedol, že bol presvedčený, že najhoršie, čo sa môže stať

slovenskej žurnalistike, je, ak novinári
klamú a podvádzajú. Navyše sa v slovenskej tlači zaviedla prax, že printové médiá
odmietajú akceptovať žiadosti o opravu a
uverejňovať opravy nepravdivých faktov.
„Je tu množstvo dôkazov, jasných dôkazov o tom, ako slovenská tlač o veciach
klame. Nemýlil som sa, pretože naozaj
to prekračovanie hraníc etiky sa dostalo
podstatne ďalej a pokračuje terorizovanie
obyčajných ľudí. (...) Sám som uviedol
niekoľko prípadov terorizovania mojich
rodinných príslušníkov – mojej manželky,
môjho syna, ako neustále novinári vybúchavajú na dvere doma, žiadajú od neho
informácie, chcú od neho interview, a to
už od veku, keď mal 13 – 14 rokov, nehovoriac už teraz, keď má 16 rokov. Nechcem hovoriť o manželke, aby to opäť
nevyzeralo naozaj, že som veľmi osobný.
Pokračovanie na 6. strane

Vážime si tradície, duchovné aj materiálne hodnoty, o ktorých
sa častejšie hovorí aj píše a v terajšej predvianočnej večne
sa opakujúcej atmosfére. Lenže mohli by sme konštatovať, že
mnoho zo spomínaných oblastí už odznelo, bolo vyslovené, aj
napísané. Aj všetky tie predvianočné a novoročné predsavzatia, odhodlania, i sľuby sa pravidelne opakujú.
To nás môže viesť k presvedčeniu, že už ani v týchto dňoch nemôžeme zažiť nič nové, originálne, doteraz nepoznané, ktoré by
spôsobilo, že sa naozaj môžeme tešiť na tie blížiace sa dni sviatočné v roku 2009. A že tentoraz budú mať pre nás aj pre našich
najbližších väčší zmysel a význam.
Často si kladieme otázky: Čo vlastne hľadáme aj v tom čase
zimných radovánok, čo chceme dosiahnuť a kam kráčame v
tom uponáhľanom a pretechnizovanom svete? Do popredia
sa dostáva hlavný problém našej spoločnosti, ktorý vznikol v uplynulých dvadsiatich rokoch. Stále viac a viac v ľuďoch vidíme len
akýchsi rivalov a súperov. Nedokážeme sa tešiť ani jeden deň a
uspokojiť sa s tým čo máme a čo sme už dosiahli. Neraz sa navzájom v rodine, na pracovisku aj medzi priateľmi klameme, nehovoríme pravdu, zavádzame aj podvádzame. Až príliš sa usilujeme v
rôznych situáciách získať za každú cenu a všetkými prostriedkami
prevahu. Veľa je tých, čo chcú uchopiť moc, vládnuť medzi spolupracovníkmi, občanmi v obci, v meste, v krajine, ale pomaly a isto
aj nad celým svetom.
Priveľa je takých, ktorí aj napriek nedostatočným vedomostiam
veľmi chcú byť aj v roku 2010 politikmi, poslancami a ministrami.
Viacerí si trúfajú na najvyššie posty v našej vlasti. Mierou vrchovatou sa to potvrdilo aj v prípravách a priebehu volieb do orgánov
samosprávnych krajov. Neuveriteľné je, že na miesta poslancov
kandidovalo vyše 1 800 občanov a predsedami v ôsmych krajoch
chcelo byť vyše 80 kandidátov. Aj takáto je realita nášho žitia po
20-tich rokoch nežnej revolúcie plného protikladov a protirečení aj
v dňoch sviatočných.
JOZEF KUCHÁR

Opozičnú alternatívu odmieta...
A každý si uvedomujeme, že len silný štát, štát, ktorý
zasahuje do ekonomických procesov, ktorý chráni solidaritu, ktorý chráni sociálny štandard ľudí, je dnes najschopnejší pomôcť verejnosti. My sme, samozrejme,
na toto všetko pripravení a máme na to aj všetky predpoklady.
Čítajte na 2. strane
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Opozičnú alternatívu odmieta celá Európa
Predseda strany SMER-SD Robert Fico pred médiami uviedol, že je ťažké niečo dodávať k takému úspešnému priebehu snemu, ktorý mal slávnostný charakter a ktorý zároveň
schválil posolstvo strany SMER-SD, stanovujúce aj priority
strany na obdobie šiestich mesiacov do parlamentných volieb v júni 2010.
Podľa Roberta Fica účasť medzinárodných hostí na slávnostnom sneme - predsedu Českej sociálnej demokracie Jiřího
Paroubka a rakúskeho spolkového kancelára Wernera Faymanna – ako aj videopozdravy významných zahraničných
predstaviteľov potvrdzujú, že SMER-SD
je stranou, ktorá je absolútne plne rešpektovaná v medzinárodnom priestore
a dokonca sa od nej očakáva, že v roku
2010 v parlamentných voľbách prinesie
do rodiny sociálnodemokratických politických strán dobrý výsledok v parlamentných voľbách.
Snem strany SMER-SD podľa neho potvrdil aj to, že opozícia ani protivládne
médiá nepôjdu cestou konfrontácie so
SMERom v otázke programového vyhlásenia.

„Je to naozaj tak, pretože dnes
je úplne zrejmé, že dôsledky
svetovej hospodárskej krízy na
Slovensku SMER-SD zvláda.
Je úplne zrejmé, že nie sú problémy ani
s eurom a nie sú ani iné závažné problémy, ktoré by mali vyvolávať programovú konfrontáciu. Keďže opozícia ťažko
môže niečo ponúknuť, bude prichádzať
len so škandalizovaním a s útokmi proti
nám. Dnes to pán Dzurinda preukázal v plnom rozsahu. Nie je schopný
ponúknuť absolútne žiadnu alternatívu, pretože alternatíva voľného trhu,
alternatíva individuálnej zodpovednosti, alternatíva ničím neriadeného
a nekontrolovaného voľného trhu je
alternatíva, ktorú odmieta prakticky
celá Európa. A každý si uvedomujeme,
že len silný štát, štát, ktorý zasahuje do
ekonomických procesov, ktorý chráni
solidaritu, ktorý chráni sociálny štandard
ľudí, je dnes najschopnejší pomôcť verejnosti. My sme, samozrejme, na toto
všetko pripravení a máme na to aj všetky
predpoklady“, zdôraznil Robert Fico.
Dodal, že snem strany, ako aj desaťročné
pôsobenie strany potvrdzuje, že SMERSD je najstabilnejšou politickou stranou
na slovenskej politickej scéne.

„Neviem, či si to uvedomujete
alebo nie, ale z našich poslaneckých klubov ešte ani raz
neodišiel ani jeden poslanec.
Nemali sme žiadny vnútorný rozpor. A aj
teraz, ak sledujete pôsobenie predsedu
a úzkeho vedenia strany SMER-SD, musíte vidieť absolútny súlad, čo len potvrdzuje, že sme strana, ktorá je stabilná,
dôveryhodná a naozaj aj mimoriadne
perspektívna“, podčiarkol predseda strany SMER-SD.
Uviedol, že SMER je stranou, ktorá jednoznačne potvrdzuje, že je spôsobilá
chrániť nielen Slovenskú republiku, ale
aj ľudí pred dopadmi svetovej hospodárskej krízy. Podľa Roberta Fica, snem
strany bol absolútnym výrazom stability, solídnosti, plného medzinárodného rešpektovania strany SMER-SD.
SMER nemá podľa Roberta Fica k dispozícii žiadne médiá. „To čo predvádza slovenská tlač, to je čosi, čo by som mohol
nazvať šialeným útokom proti SMERu. A
aj dnes, na dnešnom sneme, som prezentoval vo svojom vystúpení jeden konkrétny príklad. Nie je jednoducho možné,

tunel pod budovami úradu vlády, aby sa
vedel prechádzať v zlom počasí z jednej
budovy do druhej. Denník SME napíše,
že som vybudoval ambasádu v Bielorusku. Keď som to všetko poprel a dal
som jasné stanoviská, samozrejme,
absolútne na to nereagovali. Denník
SME si nájde nejakú moju spolužiačku z gymnázia – a samozrejme, to
bude o chvíľku predmetom súdneho
sporu – táto spolužiačka z gymnázia
všetko poprela. Povedala, že redaktor
z denníka SME ju nútil k výpovediam,
otočil všetky výpovede, povymýšľal si
veci. Takto to nemôže fungovať. Nie
je možné, aby si niekto vymyslel, že
mám nejakú sesternicu. Viete, čo je

mínať, budeme s tým pracovať. A dnes
Mikuláš Dzurinda v relácii Na telo jasne
potvrdil, že nemá žiadnu alternatívu, žiadny program, ktorý by bol alternatívou voči
SMERu. Škandalizovanie, škandalizovanie a škandalizovanie. Ale keď sa ho
spýtate, ako to bolo pri privatizácii
Slovenskej sporiteľne, čo dnes vyšetruje FBI, lebo dvaja pracovníci Erste
Bank niečo povedali, keď sa ho spýtate, ako to je s jeho tromi nominantmi
v Slovenskej správe ciest, ktorí mali
účty vo Švajčiarsku, tvrdí, že on nevie
a že možno to tak nejako bolo alebo
nebolo. A že prečo sme to nevyťahovali niekedy inokedy. Ako môžu títo ľudia,
ktorí majú účty vo Švajčiarsku, ako môžu

aby novinári, ktorí sa tvária, že sú investigatívni, si vymysleli, že mám nejakú sesternicu a že táto sesternica niekde pôsobí. To je vážne faux pas a ja čakám od
denníka SME, že sa k tomu nejako postaví, vysvetlí to a samozrejme, že sa
mi ospravedlní za všetky útoky, ktoré
s tým súvisia. Strana SMER-SD nemá
ani žiadny, povedal by som, podporný
kanál v televíziách a v
elektronických médiách. (...) Za výsledkami
strany SMER-SD je tvrdá robota v regiónoch,
tvrdá robota medzi
ľuďmi, ale najmä to, že
sme jasne zadefinovali,
v čom spočíva sociálnodemokratická strana
a jej politika a držíme sa
tohto programu. To je
základným dôvodom,
prečo je SMER dnes
úspešnou politickou
stranou“, odpovedal
Robert Fico na novinársku otázku, či za
popularitou strany nie
je len dobre zvládnutý
marketing, ako to tvrdia viacerí politológovia. „O žiadnom mar- Na sneme sa zúčastnilo viac ako 1.700 delegátov a pozvaných hostí, medzi nimi predseda ČSSD
FOTO TASR - Pavel Neubauer
ketingu, prosím vás, J. Paroubek a predseda rakúskych sociálnych demokratov W. Faymann.
nehovorte. Táto strana
nemá absolútne šancu
robiť nejaký marketing. Tlač je úplne po- sesternica? Sesternica je napríklad, títo ľudia, ktorých privatizáciu vyšetruje
lošialená proti nám – od rána do večera keď moja mama má brata a ten brat má FBI, čokoľvek povedať na adresu SMEdeti. A jeho deti sú mojimi bratrancami a Ru – sociálna demokracia? Na adresu
klamstvá, výmysly, fabulácie.
sesternicami. Dúfam, že tomuto rozu- strany, ktorá pri každom jednom pomieme. Jednoducho, takto to nie je, dozrení koná – vyhadzuje ministrov,
A pokiaľ ide o elektronické mé- oni si naozaj pomýlili Evu Rybanskú vyhadzuje vedenie štátnych lesov, vydiá – plus, mínus, nebudem to s Evou Rybanskou. Ale na základe hadzuje komplet vedenie Slovenskéteraz hodnotiť. Ale ak by sme tejto nepravdivej informácie veľkí in- ho pozemkového fondu.
aj mali byť marketingová stra- vestigatívni novinári z denníka SME Nebudeme jednoducho tolerovať tapán Vagovič a pán Nicholson napísa- kýto spôsob komunikácie vo vzťahu k
na, museli by sme mať nejakú li celú stranu ohavných útokov proti strane SMER-SD. Je mi ľúto, voči denpodporu médií a tú určite stra- mojej osobe.
níku SME ide celý rad súdnych žalôb.
Čo mám s tým robiť, povedzte? Napíšem Pretože inak to nejde“, informoval Robert
na SMER-SD nemá“, dodal.
opravu, tak ma pošlú do kelu. Povedia, Fico.
Predseda strany ďalej vysvetlil médiám, že oni to jednoducho neuverejnia alebo
že jeho sesternica nemá žiadnu funkciu ja neviem čo. Tak potom sa zase budú Predovšetkým chceme, aby
v Slovenskom pozemkovom fonde a že čudovať, keď podám nejaký návrh na ža- základom nového vládneho
ani manželka generálneho riaditeľa Slo- lobu. To, čo robí denník SME a to čo robí
venského pozemkového fondu pána Mi- denník Pravda, je hanebné. To čo robia programu bola ochrana národhalíka nie je jeho sesternicou, tak, ako to tieto dve médiá, je niečo, čo v slovenskej noštátnych záujmov Slovenska
uviedol denník SME. „Pán Mihalík bol od žurnalistike nemá obdobu.
a ochrana silného sociálneho
roku 2004 nominantom KDH v dozornej
Slovenska.
rade Slovenského pozemkového fondu. A znovu si stojím za slovami –
Keď sme hľadali po kauze Slavkov noToto sú dve priority, na ktoré sa chceme
vého šéfa Slovenského pozemkového pred niekoľkými dňami sa stret- sústrediť. Dokonca by som veľmi privífondu, chcel som tam posadiť človeka, li predstavitelia slovenskej tla- tal, keby sa strany, ktoré budú zostaktorý má aj kontakty na opozíciu. (...) če a dohodli sa na spoločnom vovať vládu v roku 2010, dohodli aj na
Pokiaľ ide o pána Mihalíka, aby sme boli
postupe proti SMERu a najmä tom, že roky 2010 – 2014 budú naozaj
úplne presní, pán Mihalík má za manželrokmi výstavby, veľmi intenzívnej výstavku pani, ktorá sa volá Eva Rybanská. Ale na mediálnych taktikách, ako by ďalších ciest, ďalších rýchlostných
Eva Rybanská nie je moja sesternica. proti SMERu postupovať.
komunikácií. Napríklad dnes je pred
Moja sesternica je Eva Rybanská, ale nie
nami etapa rýchlostnej komunikácie
táto. Tá je slobodná, pracuje v Brati- Ja som to povedal vo svojom vystúpení a medzi Zvolenom – smerom na Lučeslave. Jednoducho – nezmysel. Ne- stojím si za týmto. Slovenská tlač nemôže nec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a na
zmysel, ako obyčajne. Viete, mňa to nahrádzať slovenskú opozíciu. Jednodu- Košice. Potom máme niektoré R-ky,
už trošku uráža, pretože denník SME cho, takúto úlohu nemá. Slovenská tlač ako je napríklad Trenčín smerom na
jeden deň napíše, že som sa sám po- má jedinú úlohu – objektívne informovať Nováky. Potom je ďalšia R-ka, ktorá
zval na prednášku na štvrtú najlepšiu slovenskú verejnosť o tom, čo sa deje. je naplánovaná z Hradišťa smerom na
univerzitu sveta London New Univer- Ale mienkotvorné denníky SME a Pravda Nitru a potom už napojenie na diaľsity. Tá nemá nič iné na pláne, len brať klamú od rána do večera. To sú brutálne nicu. Boli by sme radi, keby to temna vedomie moje nejaké intervencie, že veci, ktoré sa objavujú v týchto novinách. po výstavby diaľnic pokračovalo tak,
prosím vás, pozvite ma na prednášku. Prepáčte, ak napíše denník Pravda, ako sme ho nastavili teraz, pretože
Na druhý deň na to, aby nemuseli uve- že bývalý režim mal záujem na mojej to tempo je naozaj veľmi, veľmi dobrejňovať opravu, napísali, že teda nie svadobnej ceste. Toto je titulok v den- ré a aj ten objem peňazí, ktoré sme
je to pravda, lebo fakt je, že sú nejaké níku Pravda. Veď sa vám z toho musí získali na výstavbu diaľnic, je naozaj
pozývacie listy. Denník SME napíše, že obrátiť žalúdok, keď čítate takéto ne- ohromujúci“, uzavrel predseda strany
premiér si dal vybudovať klimatizovaný zmysly. To sú veci, ktoré budeme napo- SMER-SD.
(krs)
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trana SMER – sociálna demokracia 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 vytvorí šance pre ostatných. 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. Naša
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, kedy 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. Je veľmi dobré, 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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Pomáhame ľuďom, chránime Slovensko
Ani pochmúrne jesenné počasie neubralo na od rána dobrej nálade
Smerákov, ktorí prišli do bratislavskej Incheby pripomenúť si 10. výročie svojho vzniku. Za predsedajúceho slávnostného snemu SmeruSD si 1767 delegátov zvolilo podpredsedu strany Pavla Pašku. Pod
heslom „Pomáhame ľuďom, chránime Slovensko“ zhodnotil uplynulú
úspešnú činnosť a načrtol vízie do ďalšieho obdobia predseda strany
Robert Fico. Zástupcom šestnásťtisícovej členskej základne, v úvode
svojho vystúpenia, priblížil začiatky formovania strany spred desiatich rokov, keď spoločne so 128 delegátmi prvého snemu v Stupave
položili základy politickej strany, ktorá, ako poznamenal, udáva tón
chodu politickej scény na Slovensku a počas svojej 10 ročnej existencie dokázala, že je stabilná, dôveryhodná a perspektívna.
Krízu zvládAME bez
ohrozenia občanov
Robert Fico vyzdvihol pozitívne výsledky, ktoré Slovenská republika dosahuje
napriek bezprostrednému vplyvu svetovej hospodárskej krízy. Nenaplnili sa
podľa neho katastrofické vízie opozície, keďže Slovensko krízu zvláda bez
dopadov na slovenský bankový sektor
a bez ohrozenia úspor verejnosti. Zavedenie eura pritom R. Fico označil
za jedno z prelomových rozhodnutí
a bude podľa neho navždy spojené s
touto vládnou koalíciou a Smerom-SD.
Budúci rok bude táto mena podľa neho
jedným z najvýznamnejších faktorov
pre zahraničných investorov. Poznamenal však, že pri zavedení jednotnej
európskej meny necítila vláda podporu
opozície ani médií.
Ako jeden z príkladov aktívnej úlohy štátu pri eliminovaní dopadov
krízy na občanov predseda Smeru-SD uviedol nekompromisný postoj vlády v procese regulácie cien
energie. Vláde sa podarilo nielen
udržať cenovú hladinu, ale navyše
sú podľa R. Fica vytvorené objektívne predpoklady na zníženie cien
energií pre domácnosti od januára
2010. Za najväčšiu bezprostrednú
výzvu pre vládu v súčasnom období predseda Smeru-SD považuje
odstraňovanie škôd spôsobených
hospodárskou krízou bez škrtania
sociálnych výdavkov. Vládny kabinet pri schvaľovaní štátneho rozpočtu
postupoval podľa R. Fica tak, aby neohrozil dosiahnutý sociálny štandard
občanov. Ako poznamenal, budú valorizované dôchodky, sociálne dávky,
bude vyplatený vianočný príspevok a
podpora pri narodení 1. – 3. dieťaťa,
pripravuje sa zavedenie mladomanželských pôžičiek a bude sa pokračovať
v podpore hypotekárnych úverov. „Toto
je reálna sociálnodemokratická politika, taká, ako sa má robiť,“ zdôraznil
predseda najsilnejšieho politického
subjektu na Slovensku. Za nástroj boja
proti kríze považuje najmä projekty výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré v súčasnosti vytvárajú takmer 6000
pracovných miest. Pripomenul záujem
Rakúska o vybudovanie širokorozchodnej trate cez územie Slovenskej

republiky. Zdôraznil však, že Slovensko ho bude podporovať iba za predpokladu, že z toho naša krajina bude
primeraným spôsobom profitovať, teda
cez využitie logistických centier na
slovenskom území. Vo svojom vystúpení spomenul i budovanie národných
športových štadiónov a rekonštrukciu
Bratislavského hradu. „Verím, že to
budú mimoriadne úspešné projekty
a verím, že celé Slovensko bude na
štadióny hrdé rovnako, ako je hrdé
na Bratislavský hrad,“ poznamenal.
Útoky médií a opozície, podľa ktorých
štát sa zadlžuje pre ďalšie generácie,
sa podľa R. Fica rozsypali ako domček
z kariet. V tejto súvislosti zdôraznil, že
Slovenská republika bude mať v tomto
roku deficit na úrovni 6,3 percenta, čo
je absolútny priemer krajín EÚ. Na budúci rok to bude bez zníženia sociálneho štandardu ľudí okolo 5,5 percenta,
čo je európsky plne akceptovateľné.
Očakáva sa, že Slovensko bude mať v
roku 2010 jeden z najvyšších hospodárskych rastov v celej únii a druhý najnižší verejný dlh v eurozóne. Čo sa týka
zamestnanosti pripomenul, že kvôli kríze sa rast nezamestnanosti nevyhol ani
Slovensku, ale napriek tomu je nižšia
ako počas celého osemročného pôsobenia bývalej pravicovej vlády Mikuláša
Dzurindu. Základným predpokladom
znižovania nezamestnanosti je podľa
R. Fica opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu. Ocenil v tejto súvislosti
doterajšiu spoluprácu so sociálnymi
partnermi pri udržiavaní zamestnanosti
na udržateľnej úrovni. Odbory pritom
označil za prirodzených spojencov vlády.
Médiá využili možnosť sledovať celý
priebeh snemu. Takže z prvej ruky
mohli si vypočuť, ako vníma ich
pôsobenie predseda vlády a strany Smer-SD. „Najbližších šesť mesiacov bude slovenská protivládna
tlač uverejňovať len tri druhy informácií. Pravdivé, sem patria športové výsledky, pravdepodobné, ako
predpoveď počasia a nepravdivé,
čo je prakticky všetko o nás, o vláde a o Smere,“ poznamenal na ich
adresu R. Fico. S fenoménom protivládnej tlače však podľa neho bude
musieť strana do volieb žiť. „Je to na-
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ozaj nevídané, aby tlač prebrala úlohu
politickej opozície. My ale máme svoje
povinnosti vládnej strany a nemôžeme
prijať túto hru,“ poznamenal ešte na adresu médií R.. Fico.
Pozdravné príhovory hostí
Rakúsky kancelár a predseda rakúskych socialistov Werner Faymann (na snímke vľavo dole) vo svojom posolstve snemu zdôraznil, že
na podujatie prišiel ako sused a priateľ. Delegátom snemu zablahoželal k
úspešnému desaťročnému výročiu.
Zaželal Smeru-SD, aby dobre zvládol
všetky výzvy. Poznamenal pritom, že
pre socialistov kríza neskončila tým,
že sa začali dvíhať akcie, ale skončí
až vtedy, keď začne klesať nezamestnanosť a ľuďom sa bude dariť lepšie.
Podľa Wernera Faymanna je veľmi
dôležité, že hlas Roberta Fica bude
vždy na strane sociálnej demokracie.
Slovenskému premiérovi poďakoval za
jeho osobné nasadenie a úsilie pri budovaní silnej a sociálnej Európy.
Predseda Českej strany sociálne demokratickej Jiří Paroubek (na
snímke vpravo hore), ktorý má nadštandardné vzťahy s R. Ficom, vo
svojom príhovore niekoľkokrát zvýraznil úspech Smeru-SD v nedávnych
voľbách do vyšších územných celkov.
„Ľudia ocenili vašu dobrú a poctivú
prácu, dôvera občanov, ktorú ste získali, je jednoznačná. Gratulujem vám
a hovorím bravó,“ konštatoval J. Paroubek. Poznamenal pritom, že obom
sociálnodemokratickým stranám sa
darí vo svojich krajinách veľmi dobre,
že sú stále o krok či dva pred svojimi
politickými súpermi. Predseda ČSSD
si tiež neodpustil poznámku na adresu
médií. Podľa neho české a slovenské
médiá si z hľadiska informovania o politickom dianí môžu podať ruku. Za M.
Dzurindu písali české médiá oslavné
články o tom, ako je slovenská reforma
úspešná, dnes píšu o Ficovi ako super
populistovi. O úspechu Smeru v regionálnych voľbách však nenapíšu žiadny
komentár alebo analýzu, aby sa o ňom
česká verejnosť nedozvedela, pretože
by to posilnilo v Českej republike pozíciu ČSSD. Sloboda slova je tak podľa
J. Paroubka deformovaná.
Z domácich hostí účastníkov snemu pozdravili prezident Konfederácie odborových zväzov Miroslav
Gazdík, predseda OZ KOVO Emil
Machina, predseda Združenia
miest a obcí Slovenska Michal Sýkora, za podnikateľov predseda
Klubu 500 Vladimír Soták, predseda Jednoty dôchodcov Karol
Vajnorský, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sedlák
a predseda Mladých sociálnych
demokratov Andrej Kolesík. Hostia
v príhovoroch zaželali Smeru-SD aby
aj naďalej pokračoval v úspešnej politickej činnosti na prospech Slovenska.
Emil Machina pripomenul, že odbory
vyznávajú rovnaké hodnoty ako SmerSD a potvrdil tak slová R. Fica o tom,
že odbory sú prirodzeným spojencom
vlády. V súvislosti s úsilím opozičných strán zmeniť Zákonník práce,
ocenil pozitívny postoj Smeru-SD
pri garantovaní sociálnych práv zamestnancov. Vladimír Soták v príhovore ocenil komunikáciu vlády s
podnikateľmi a zdôraznil myšlienku, že štát bude úspešný len, keď
bude mať dobrú vládu, pričom tá
súčasná je podľa neho dobrá. Andrej Kolesík delegátov snemu ubezpe-

FOTO TASR - Pavel Neubauer

čil, že na Slovensku je čoraz viac mladých ľudí, ktorí podporujú Smer-SD.
Smer-SD urobí maximum
pre víťazstvo
Vo svojom vyše hodinovom prejave
R. Fico upozornil delegátov snemu,
že strana sa musí v najbližších šiestich mesiacoch, ktoré ešte ostávajú
do parlamentných volieb, pripraviť na
škandalizovanie a útoky smerujúce
na jej adresu. „Budeme neuveriteľne
provokovaní, no pre víťazstvo urobíme
maximum,“ konštatoval. Smer-SD ide
do volieb ako vyspelá strana, ktorá
by chcela zopakovať úspech z roku
2006. „Nemôžeme a ani nechceme vylučovať nikoho z povolebnej
spolupráce. Je smiešne, ak sa do
tejto pozície akéhosi rozhodcu s
vytasenou červenou kartou stavia
strana, ktorá parlamentné voľby
nikdy nevyhrala,“ podotkol na margo
SDKÚ-DS, ktorá už deklarovala, že do
koalície so Smerom-SD nepôjde. R.
Fico vyjadril presvedčenie, že na Slovensko sa vracia pravidlo, keď vládu
bude zostavovať víťaz volieb a nie pora-

zený. Zdôraznil pritom, že voľby chce
vyhrať takým náskokom, aby Smer-SD
hral rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní
novej vládnej koalície. Uprednostní pritom spoluprácu na princípe dohody na
pozitívnom vládnom programe a nie na
základe nenávisti proti niekomu a niečomu, poznamenal R. Fico.
Prejav predsedu strany Smer-SD
delegáti na znak súhlasu často prerušovali potleskom. Priateľská atmosféra, ktorú vo svojom vystúpení
deklaroval voči členskej základni R.
Fico (poslanecký klub Smeru-SD
neopustil ani jeden poslanec) bola
delegátmi slávnostného snemu očividne opätovaná.
Až do konca vládla na sneme nefalšovaná slávnostná atmosféra. Z delegátov vyžarovala dobrá nálada, domov
odchádzali plní dojmov a bohatší o získané poznatky. Určite sa o ne radi podelia a zúročia v organizáciách, ktoré
ich delegovali. Tí najaktívnejší sa budú
môcť pochváliť aj Zlatým odznakom,
ktorý im odovzdal predseda strany
Smer-SD Robert Fico.

Získal zlatý odznak

Ing. Arch. Ivan Boháč veľmi dobre pozná sociálne potreby obyvateľov bratislavského Ružinova. Ako poslanec mesta i mestskej časti usiluje sa pomáhať pri riešení potrieb najmä tých najrizikovejších skupín, ako sú dôchodcovia, mladé rodiny a matky samoživiteľky. V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov sa podieľa
aktívne na rozširovaní kamerového systému v meste. Je odporcom zahusťovania
sídlisk a rozširovania dopravy na úkor športovísk a parkov. Uprednostňuje urbanistické riešenia pri rozvíjaní mesta. To je len stručná charakteristika I. Boháča,
ktorý na slávnostnom sneme Smeru-SD pri príležitosti 10. výročia založenia strany
dostal Zlatý odznak strany.
Ako vnímate 10-ročnú existenciu strany z pohľadu predsedu Okresnej organizácie bratislavského Ružinova?
Naše začiatky boli ťažké. Nemali sme priestor na stretnutia a naši členovia sa v
mnohých prípadoch aj báli prihlásiť sa verejne k našej strane z obavy, že prídu
o zamestnanie. Vďaka entuziazmu, ktorý v tých časoch vládol medzi nami, boli
však začiatky svojim spôsobom aj krásne. Tým nechcem tvrdiť, že v súčasnosti
tomu tak nie je. Skôr by som povedal, že naša práca nabrala na profesionalite
a s rozrastajúcou sa členskou základňou (cca 250 členov) aj na množstve nami
organizovaných akcií.
Čo pre vás znamená Zlatý odznak, ktorý ste dostali na sneme?
Mám z toho príjemný pocit, ako každý, ktorého prácu si ocenia. Považujem to za
prejav dôvery. Toto ocenenie si vážim o to viac, že pochádza priamo od nášho
predsedu Roberta Fica. Plne si uvedomujem, že to nie je len mojím ocenením,
ale je ohodnotením práce všetkých členov našej okresnej organizácie. Preto
všetkých nás zaväzuje k zvýšenému úsiliu pri napĺňaní volebného programu Smeru-SD v podmienkach komunálnej politiky.
Aké sú vaše predsavzatia do ďalšieho obdobia?
Mojou prioritou, ako aj našej organizácie, zostáva naďalej maximálne presadzovať
sociálne myšlienky obsiahnuté vo volebnom programe a prispieť tak k víťazstvu
našej strany v parlamentných i komunálnych voľbách. Nie je to tak málo ak si
uvedomíme, že Bratislava je orientovaná prevažne pravicovo.
Čo bude podľa vás rozhodujúce pri získavaní dôvery Ružinovčanov vo voľbách?
Rozhodne nepretržitá práca medzi ľuďmi. Tým myslím konkrétne činy v prospech
skvalitnenia životného prostredia, sociálnej istoty a osobnej bezpečnosti občana
a jeho majetku. Naše aktivity musia byť permanentné, kvalitné, ako aj dôstojne
prezentované, len tak si získame dôveru občanov.

Stranu pripravil VLADIMÍR Dobrovič

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Celebrity zaplavili krajinu
Masová výroba celebrít a celebritiek sa na Slovensku stala doslova národným športom. Ich počet, bez ohľadu
na vo svete prísne stanovené
náročné kritériá, má v našej
krajine stúpajúcu tendenciu.
Celebritky zaplavili Slovensko. K získaniu označenia
celebrita v dnešných časoch
nie je potrebné bohviečo. No
celkom určite každá potrebuje mediálne krytie.
Preto na televíznych obrazovkách a v rozhlasových prijímačoch dominujú treťotriedne
speváčky a speváci, rôzni zabávači bez talentu, ktorých charakterizuje
duchovná prázdnota.
Práve ona sa v terajšej etape
nášho života postupne premenila na životný štýl, ktorý
propagujú média a narýchlo
vykvasené celebritky. V tlači sa
presadzujú nedovzdelané dievčatá, ktoré nie sú schopné ani
po dlhšom čase pristupovať k
svojej práci tvorivo a dôsledne.
Nevynechajú žiadnu príležitosť
na sebachválu a sebaoslavu a
vážne celospoločenské problémy kultúry, ekonomiky a školstva sa dostávajú na vedľajšiu
koľaj. Spoločenská diskusia na
vysokej profesionálnej úrovni v
televízii aj rozhlase je skôr výnimkou ako pravidlom. Jej hranice, obsah, aktuálnosť a potrebnosť určujú aj redaktorky,

ktoré nemajú ani vlastnú predstavu o problémoch, o ktorých
politici, vedci, či umelci chcú
hovoriť. Takýchto a podobných
príkladov je v rozhlase a v televízii vyše hlavy. Najhoršie je,
že kompetentní pracovníci sa
problematikou
kvality
žurnalistickej práce vôbec nezaoberajú. Chyby a omyly prekrývajú vyrábaním celebrít z
moderátoriek, neovládajúcich
ani základy spisovnej slovenčiny. Na adresu rôznych celebrít
Boris Filan, spisovateľ, publicista a moderátor, pred rokom
v relácii Pálenica Borisa Filana v Slovenskom rozhlase,
presne 29. novembra 2008,
povedal: „Blíži sa koniec roka
a s ním prichádzajú rôzne
predpovede. Niektoré z nich
sa týkajú budúcnosti Baraka
Obamu, iné toho, že sme sa
predsa len neučili v škole
ruštinu zbytočne. Ja mám
jednu odpoveď, ktorá je dlhodobá: Pamätajme si! Raz
príde doba, keď sa vynoríme
z tohto šialenstva, ktoré nám
teraz vzbĺklo v hlavách a
budeme sa za seba strašne
hanbiť. Budeme sa prepadať
od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali,
čo sme čítali a čo sme počúvali. Ako sme si dovolili, aby
nás pár šikovných zvrhlíkov
dostalo k novinám, časopi-

Slovenský zemiak – bude vzácnosťou?
Či sa to niekomu páči alebo nie, zemiaky sú stále symbolom
slovenskej kuchyne. V rôznych podobách a chutiach. Možno aj
preto sme si mysleli, že sme dokonca zemiakarská veľmoc. Veď
sme mali, a stále ešte máme dokonca výskumný ústav zemiakársky. Pod Tatrami, vo Veľkej Lomnici. Realita v pestovaní zemiakov na Slovensku však už nie je zďaleka taká ružová. Domáca
produkcia absolútne nedokáže pokryť spotrebu. Už aj preto,
lebo po roku 1989 pestovanie zemiakov u nás klesalo z roka na
rok, plochy so zasadenými zemiakmi boli neustále menšie. Tento
trend sa síce podarilo zastaviť, ale... Na jeden kilogram u nás
vypestovaných konzumných zemiakov pripadá päť dovezených.
Privážajú ich k nám z rôznych svetových strán. Tak napríklad aj z
Estónska, Egypta, Grécka, Talianska, Maďarska, Českej republiky, Holandska, Rakúska, Nemecka, Francúzska. Dohromady
sme ich za prvých šesť mesiacov tohto roka priviezli v hodnote
10,6 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 3,3 milióna eur viac. My sme však do zahraničia
vyviezli zemiaky v prvom polroku 2009 iba za 2,1 milióna eur.
Aj to však bolo až trikrát viac, ako v porovnateľnom období roka
2008. Najviac smerovalo do Maďarska a Českej republiky. Nuž,
potom sa vyznajme v zahraničných obchodných transakciách.
Zaujímavými cieľovými krajinami nášho exportu boli aj Bulharsko
a Rumunsko. Škoda iba, že na Balkán smerovali menšie množstvá. Pokiaľ aj v blízkej budúcnosti bude pokračovať doterajší
trend, tak tých zemiakov z cudziny budeme mať na našich stoloch stále viac – a to na úkor domácej produkcie.
(mez)

som a televíziám, čo sú žumpa plná zvratkov a výkalov.
Nebudeme chápať, ako bolo
možné profitovať na chorobách a nešťastí našich blížnych. Nebudeme schopní
vysvetliť našim deťom a vnukom, ako sme to dopustili.
Budeme sa snažiť nemyslieť
na to, akých blbcov a hlupane sme to považovali za
celebrity. Budeme sa hanbiť
za dobu, keď boli denne na
prvých stránkach nagelovaní
pajáci a usmievavé opice, čo
neznášali väčšie série orgazmov s tým istým partnerom.
Budeme hovoriť, že na vine
vtedy boli oni, akýsi neurčití oni, a tí budú medzi nami
a budú ukazovať prstom na
niekoho
neexistujúceho.
Ale my sme spolupáchatelia
tohto hnusu, nie iba tí, čo to
píšu, vydávajú a vysielajú.
My s nimi ochotne kolaborujeme tým, že to pozeráme,
počúvame, čítame a kupujeme. Iba toľko som Vám
chcel povedať, respektíve
nie chcel, ale musel, lebo už
mi praskne hlava od toho mlčania.“
Citované slová sú aktuálne aj
v dnešných časoch. Žiaľ, platia dvojnásobne. Nemorálnosť,
stupídnosť, vulgárnosť a snobizmus niektorých celebritiek v
médiách pretrvávajú.
Jozef Kuchár

Položili ste si niekedy otázku, ako by ste mali viesť
svoje deti k zodpovednosti,
k disciplíne, k správnemu
pohľadu na svet okolo nás?
Jednou z ciest je striehnuť
na každý nedostatok a prehrešok detí a tvrdo im to
vytknúť, druhou je získavať
ich a učiť zodpovednosti či
disciplíne sústavnou i nekritickou pochvalou. A práve pri týchto diametrálne
odlišných postupoch nastávajú problémy, keď bez
ohľadu na to, čo deti urobili, hovoríme im, že sú skvelé. Niektorí rodičia asi myslia, že takýto postup buduje
v deťoch sebaúctu. Psychológovia hovoria, že vysoká
sebaúcta je síce dobrá, ale
iba vtedy, keď je založená
na ozajstných skutkoch.
Preto by sa rodičia mali sústrediť na to, ako učiť svoje
deti sebaovládaniu, pretože inak vzniká opak toho,
čo chceli dosiahnuť, lebo
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rodič, ktorý sa obáva naprávať svoje dieťa, ktoré urobilo chybný krok, škodí mu.
Napokon, naprávanie je výchovná metóda, lebo dieťa,
ktoré sa prehrešilo, učí sa
zvykať si neopakovať svoje
chyby. Rodičia však nesmú
naprávať dieťa spôsobom,
ktorý je drsný, neprimeraný tomu, čo dieťa urobilo.
Už v biblii sa stretávame s
týmto problémom. Píše sa
v nej: „Vy otcovia, nedráždite svoje deti, aby neboli
skľúčené.“ A v biblii sa častejšie hovorí, že naprávanie
má byť sústavne spájané s
láskou a miernosťou, nie s
hnevom a krutosťou. Zručný radca by mal byť „ku
všetkým jemný,.. ktorý sa
ovláda za zlých okolností a
s miernosťou poúča tých,
čo nie sú priaznivo naklonení“.
Preto by sa naprávanie nemalo stať pre rodiča akýmsi emociačným motívom,
ktorý môže dieťaťu ublížiť.
Poučenie by malo znieť:
Vychovávať svoje dieťa s
láskou a porozumením od
útleho detstva, a tým mu
pomôcť úspešne dospieť.

Môžeme jej dôverovať?

Každý z nás má síce vlastnú predstavu o dôstojníkovi armády demokratickej krajiny, ale niektoré kritériá sa musia
hodiť na všetkých. Pokiaľ to tak nie je, tak sa armáda s
dotyčným zvykne veľmi rýchlo rozlúčiť. K tomu úplne stačí,
aby navonok prejavil, napríklad, pozitívny vzťah k extrémizmu, a už ho profesionálni vojaci medzi sebou nechcú. Na
Slovensku máme niekoľko takýchto príkladov – armáda im
zamávala – zbohom, nie dovidenia.
O to viac prekvapuje, že v maďarskej armáde pôsobí v solídnej
hodnosti majora Ferenc Vukics, ktorý je šéfom hnutia Zväz
Maďarov. Na samotnom názve tejto organizácie nie je síce nič
extrémistické, ale jej členovia sa snažia zrušiť demokratické
zriadenie u našich južných susedov, odmietajú súčasné hranice Maďarska a vyzývajú najvyšších ústavných činiteľov krajiny,
parlament i vládu, na obnovenie „tisícročnej historickej ústavy.“
Hnutie odmieta členstvo v EÚ, a požaduje, aby každý, kto sa
narodil na niekdajšom území Uhorska, dostal automaticky maďarské občianstvo!
Nič v zlom, ale pokiaľ Armáda Maďarskej republiky má takýchto dôstojníkov, tak je lepšie s ňou nič nemať. Jednoducho nemôže mať našu dôveru, i keď nás spája spoločné členstvo v EÚ, NATO, Višegrádskej štvorke...
DÁVID DONČÁK
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POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

Boľševici
Najprv smelo snili, potom tupo
pili. Sny v nich zahrdúsil Josif
Džugašvili.
Po prvom výstrele
Zahrmel z Aurory, to bola sila!
Strieľali do vzduchu – do tyla.
Revolučný princíp
Protivníkov zastrelili, zo svojich
vystrelili.
Revolúcia na kolesách
Čo v dejinách neurobil pancierový automobil! Je to podnet
večný: Dá sa z neho rečniť.
Tieň kniežaťa Bakunina
Konečným cieľom anarchie je
iba zmena hierarchie.
Nepochybne
Pointu dejín hlásam smelo: Koleso dejín vláči delo.
Aparátnici
Inak než my boli porodení: Boli
to výplody – uznesení!
Stalo sa v roku Leonida
Na svojej politickej púti nespoznal, čo je neúnosné. Tankové pásy tvrdo vnútil, akoby boli
bezpečnostné.
Štyridsať rokov totality
Krásne, ale prázdne slová, slová, slová. Finta to nebola v histórii nová. My sme pri tom stáli ako pri halali, nevnímali sme,
tlieskali, tlieskali.
Nežné i bežné revolúcie
Vedú k vysnenému cieľu, k
raju občanov či davy proletariátu. Aj tie nežnejšie sa končievajú vždy len diktatúrou sekretariátu.
Nebola nič zvláštne
Pootvárať basy, ohlupovať
masy! V tom bola Nežná vlastne celkom bežná.
Utajený revolucionár
Nemá ako zjaviť svoje vierovyznanie. Nemá veľký zväzok
kľúčov na štrngotanie.
Sľuby sa sľubujú
Sľúbili sme si lásku, no dali
sme si facku!
Recept na úspech
Ktože skvele sa obracia? Kto
kabáty prevracia.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Nezadusíme sa v nich
Sami o sebe objektívne hovoríme, že ochrana životného prostredia formou zberu a
spracovania druhotných surovín nepatrí medzi naše najsilnejšie stránky. Nakoniec,
ani v mnohých krajinách sveta nie sú na tom lepšie. Stačí
iba navštíviť alebo vidieť nejaké zábery, a všade sa povaľujú PET fľaše. Nie je potrebné
mať ani nijaké katastrofické nálady, ale človek si ľahko vie predstaviť, že raz sa v
tých plastových fľašiach môžeme všetci udusiť alebo utopiť.
Toľko ich bude všade, i keď už
dnes sú ich plné jazerá, rieky,
polia, lesy, okolia ciest. Podľa Recyklačného fondu, pritom
všetkom, na Slovensku už ročne spracujeme 60 % všetkých
použitých PET fliaš. Náš optimizmus v tomto smere je sku-

točne namieste: Slovensko má
vybudované také technologické zariadenia na recykláciu,
aké mu môže závidieť väčšina
členských krajín EÚ! Nielen na
plast, ale aj sklo, pneumatiky,
autovraky, oleje, autobatérie...
Len to naše myslenie ešte stále nie je na výške spomínaných
spracovateľských liniek na odpad...

re poznali aj ľudia z okolia Rudolfa Schustera z čias jeho
pôsobenia vo funkcii prezidenta SR. Naša v poradí druhá hlava štátu ponúkala pri slávnostných príležitostiach, počas
prijatí, recepcií a slávnostných
obedov predovšetkým vína z
Tibavy a okolia. Možno preto,
že ich kvalita a meno sú už viac
známe v cudzine ako doma.

Cena Tibavskému
Určite ani všetci tí, ktorí pravidelne dávajú prednosť kvalitnému vínu, nepoznajú Tibavskú vinársku oblasť. Najmenšiu
na Slovensku, neďaleko hraníc
s Ukrajinou. Nie tak dávno omšové víno z Tibavy vyhralo medzinárodnú súťaž na Morave, s
čím asi nikto nerátal. Tibavské
víno je ako jeho rodný Zemplín
– chutné a nádherné, plné slnka. Našťastie, jeho kvality dob-

Niet žalobcu...
Tú ľudovú múdrosť poznáme
asi všetci. Stačí preto dodať,
že potom niet ani sudcu. O tom
vedia svoje aj košickí kriminalisti. V tomto roku riešia prípady 45 úmyselne podpálených
áut a podarilo sa im to vyriešiť iba v štyroch prípadoch. Tie
má na svedomí mladá 20-ročná
žena, psychicky veľmi labilná,
ktorá pre svoje nepochopiteľné správanie nemá ani vysvet-

lenie. Vraj to robila zo strachu
z okolia. Má za sebou už síce
pobyt na psychiatrii, ale podľa
lekárov v jej prípadoch podpaľačstva išlo o osobnú poruchu,
nie duševnú... Ostatné prípady
zostali nevyjasnené, a to aj napriek tomu, že v priebehu roka
vznikla v meste špeciálna skupina na objasňovanie úmyselných požiarov áut. Jej výsledky sú žalostné, i keď policajti
vedia svoje. Poškodení tradične nevedia, kto a prečo by im
mal podpáliť vozidlo, nikto sa
im nevyhrážal, nikoho teda nepodozrievajú. Vo väčšine prípadoch ide o podnikateľov, a
tak možno predpokladať, že je
to „jedna z foriem riešenia vzájomných obchodných vzťahov.“
Všetci ale zaryto mlčia, a tak sa
pred sudcov asi nikto nepostaví.
VLADIMÍR MEZENCEV

SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Hovoríme s europoslankyňou za Smer-SD Monikou Beňovou - Flašikovou

Slováci si v únii zaslúžia rovnakú úctu
* Vianočné sviatky prežívate slávnostne v kruhu rodiny ako väčšina občanov. Môžete prezradiť, aké tradície sa
dodržiavali vo vašom detstve vo vašej
rodine a akých sa držíte dodnes?
- Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky a
spájajú sa mi najmä s rodinným šťastím a
pohodou. U nás v rodine boli vždy viac o
citoch ako o darčekoch a tak je to aj teraz.
Deti máme už dospelé a tak si spoločne
užívame atmosféru vianočných kolied, koláčikov, kapustnice a kapra s majonézovým šalátom. Spolu s nami trávia vianočné
sviatky aj manželoví rodičia a moja stará
mama, pretože moja mamička v januári
zomrela, a tak sa teraz staráme o babičku, ktorá spolu s nami aj žije.

* Predvianočný zhon je tradičný v každej krajine. Ako ho bolo cítiť v Bruseli,
čo konkrétne na vás tam zapôsobilo?
- Nuž, momentálne v Bruseli predvianočný zhon nahradila príprava na hearingy
(vypočúvania poslancami) nových komisárok a komisárov, ako aj implementácia
Lisabonskej zmluvy, ktorá práve vstúpila
do platnosti. Nemala som preto čas ísť
sa pozrieť na vianočne vyzdobený Brusel
a asi to už ani nestihnem. Možno budem
mať viac šancí zas o rok.
* Ak sa môžete zhodnotiť, aký ste nákupca darčekov, hľadáte vždy niečo
konkrétne, alebo sa nechávate inšpirovať situáciou, čo vidíte v obchodoch?
- Ako som už povedala, u nás nie sú Vianoce veľmi o darčekoch. Deti dostanú
spodnú bielizeň, nejaké tričká a ostatní
najmä voňavky a knižky. Preto sa ani nestresujem, ale idem vždy na istotu. Okrem
toho, kozmetiku nakupujem väčšinou na
letisku, lebo je tam aj o čosi lacnejšia a
zabijem tým tak aj čas, kedy musím čakať
na odlet lietadla.

kaprie šupinky pod taniermi, klasická kapustnica s tromi druhmi mäsa a sušenými
slivkami, vyprážaný kapor a dva šaláty,
jeden majonézový a jeden bez majonézy
pre babičku. A veľa, veľa koláčov a zákuskov.

* Aj keď k atmosfére Vianoc sa politika nehodí, predsa rezonovali na Slovensku správy z Bruselu z rokovania
koncom novembra, keď sa v Európskom parlamente rozprúdila debata o
slovenskom jazykovom zákone. Môžete ju priblížiť našim čitateľom?
- Nebola to ani tak objektívna diskusia,
ako skôr útoky maďarských poslancov
proti Slovensku. Celé to bolo veľmi nekorektné a nepriateľsky ladené zo strany
poslancov nielen z Maďarska, ale aj maďarskej národnosti z iných štátov Európskej únie. Najväčším sklamaním bolo pre
mňa to, že celú túto nezmyselnú debatu
iniciovala v spolupraci s poslankyňou
maďarského FIDESZU aj poslankyňa zo
Slovenskej republiky Edit Bauer. Pani poslankyňa Bauer zásobovala maďarských
poslancov nepravdivými informácimi o situácii príslušníkov maďarskej menšiny na
Slovensku.

* Rovnako sa do debaty o našom jazykovom zákone zapájali maďarskí
europoslanci, dokonca Lájos Bokros
hovoril po slovensky, ale nebola to v
podstate len provokácia ako vyvolávať
u zahraničných pozorovateľov falošný
súcit s údajným ich trápením s našim
zákonom?
- Nechcem sa už k tomu tak podrobnejšie vracať, lebo celé to bolo nechutne
zinscenované a bolo jednoznačne vidieť
v každom jednom vystúpení, ako dodnes
Maďarsko neprekonalo Trianonský komplex. Úprimnú nenávisť voči Slovensku
bolo cítiť v každom jednom vystúpení. Ma* Prezraďte nejaký recept, podľa kto- ďari ako keby nechápali, že len dobré surého varíte a čo nesmie chýbať na va- sedské vzťahy a riešenie spoločných eušom štedrovečernom stole?
rópskych problémov pomôžu riešiť ťažkú
- Celkom tradične oplátky, med, cesnak, situáciu všetkých občanov, bez ohľadu na

ich štátnu či národnostnú príslušnosť. Namiesto predkladania konkrétnych riešení
pre všetkých sa stále častejšie uchyľujú
k nacionalistickým témam. A je to, žiaľ,
signifikantné pre všetky relevantné maďarské politické strany. Je to však škoda
najmä pre Maďarsko.
* Má Slovensko šancu byť v únii rovnocenným štátom, ak vezmeme do
úvahy najnovší vývoj v kauze Tokaj,
kde Komisia prijala zmenu maďarskej
značky, hoci predtým zamietla našu
podobnú žiadosť, čím vznikla v prípade Tokaja paradoxná situácia, že sa k
členským štátom nepristupuje rovnakým spôsobom?
- Slovensko je rovnocenným štátom Európskej únie. Samozrejme, že nie všetky
rozhodnutia vnímame ako spravodlivé, ale
v tom tiež nie sme výnimkou. Aj iné krajiny
niekedy ťažko prežívajú niektoré rozhodnutia. Vo všeobecnosti však treba povedať, že Slovensko a najmä Slovenky a
Slováci ako občania, požívajú v Európskej
Únii rovnakú úctu, ako ktorýkoľvek iný občan, ktorejkoľvek inej krajiny. A na to som
hrdá, lebo si to zaslúžime.
Stanislav Háber

Publicista a spisovateľ
Ing. Peter FRANKL, CSc. sa narodil pred vyše 52. rokmi v Žiline. Po skončení gymnázia, študoval v Bratislave na vtedajšej
Vysokej škole ekonomickej. Po úspešnom absolvovaní, kde
získal titul inžinier ekonómie, sa mu naskytla príležitosť nastúpiť do spravodajskej agentúry – Československej tlačovej kancelárie (ČSTK) na Slovensku.
Mladý elév, ktorý od počiatku prejavoval veľkú húževnatosť a pracovitosť rýchlo zvladával prvé úskalia tejto náročnej novinárskej činnosti.
Ďalej pokračoval v sebavzdelávaní a to nielen po odbornej stránke,
ale aj v štúdiu cudzích jazykov. Náhoda chcela, že v Prešove sa tamojšie miesto spravodajcu ČSTK náhle uvoľnilo a tak vyslali na zastupovanie mladého redaktora Petra, len, aby miesto bolo obsadené.
Pôvodne toto zastupovanie malo trvať najviacej šesť mesiacov. No
nakoniec bolo z toho sedem rokov. Mal na starosti prinášať aktuálne
spravodajstvo zo severných a východných okresov vtedajšieho Východoslovenského kraja. Bola to náročná činnosť, vyžadujúca veľa
cestovania. No s energiou jemu vlastnou a pevnou vôľou to dokázal zvládnuť. Vytvoril si výborné kontakty najmä s ľuďmi z tamojších
priemyselných závodov a jednotných roľníckych družstiev. Spoznal
podrobne nielen ich pracovnú činnosť, ale aj kultúru a samozrejme
prírodné krásy kraja pod Duklou, či nádherné a bohaté historické
pamiatky takých miest, ako Levoča, Prešov, Bardejov, ale aj rôznych
malých dediniek v tejto oblasti. Získané poznatky potom prostredníctvom svojich správ, ČSTK dávala k dispozícii nielen novinám na
Slovensku, ale ej v Čechách, čo najmä u týchto čitateľov nachádzalo
kladný ohlas. Tým významne prispieval k zvýšenému záujmu o tieto
okresy.. Mnohé z týchto správ - hlavne v spojitosti s prírodnými krásami – sa prostredníctvom zahraničného servisu ČSTK dostávali do
mnohých krajín aj mimo Európy.
Pochopiteľne, že vedenie ČSTK jeho prácu pravidelne hodnotilo pozitívne. Preto ho vybrali za zahraničného spravodajcu
s určením do Budapešti. Ako novinár bol svedkom mnohých
významných a zaujímavých udalostí, ktoré sa v tejto krajine
vtedy odohrávali. Na jeseň 1977 spravodajský pokrýval aj podpis
medzištátnej dohody medzi Československom a Maďarskom o výstavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros za účasti najvyšších
predstaviteľov oboch krajín tej doby. Po troch rokoch pobytu v Maďarsku a v súvislosti s udalosťami v Afganistane po intervencii vojsk
bývalého Sovietskeho zväzu, bol vyslaný za spravodajcu do Kábulu.
V období veľkej nestability a prakticky občianskej vojny to bola mimoriadne ťažká a zložitá úloha a to nielen po stránke psychickej ale aj
fyzickej. Aj túto úlohu úspešne splnil a po trojročnom pobyte sa vrátil
do ústredia ĆSTK v Prahe, kde pôsobil v Medzinárodnej redakcii. V
roku 1987 bol opäť vyslaný do zahraničia, do vtedajšej Spolkovej republiky Nemecko (Západné Nemecko) so sídlom v Bonne. Obohatený o skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia v zahraničí,
dobré znalý nemeckého jazyka, nebolo pre neho ťažké zvládať
aj túto úlohu. No po zmenách v závere roku 1989, bol z Bonnu
odvolaný a nakoniec aj z agentúry „odídený“. Noví mocipáni už
nepotrebovali redaktora s vyše dvadsaťročnou novinárskou praxou,
ovládajúceho veľmi dobre jazyk anglický, nemecký, ruský a maďarsky. Jeho osvedčená pracovitosť a široké vedomosti mu potom dovolili uplatniť sa ako manager v súkromnej oblasti.
Svoje bohaté životné skúsenosti i poznatky, postupne uplatňuje v
publicistickej činnosti. Najnovšie sa predstavil ako autor dvoch veľmi
zaujímavých kníh „Byť Židom. biť Žida“ a spolu s bratom Pavlom „Židia v Žiline“.
Vít Suchý, redaktor a komentátor

Čakanie na židovský zázrak zo Slovenska
ma herečka Božidara Turzonovová
vlastným neopakovateľným spôsobom.
Hlavný hrdina Viliam nežije ďalej vo svojich deťoch. Jeho deti a celá rodina žije
ďalej v ňom. A jeho smrťou zanikne. Je
to obrátený rebríček vďaka vojne, vďaka holokaustu, vďaka najhoršiemu ľudskému citu – závisti. Suseda závidí, že
jej sused má vlastných Židov, ktorých
schováva a oni uňho na hospodárstve
urobia veľa roboty. Preto suseda udá a
Viliam príde o celú rodinu.
Prítomný rabín Baruch Myers privítal novú knihu biblickým výrokom
„ako je dobré, keď sú bratia spolu.“
S Petrom Franklom sa totiž predstavil aj jeho brat Pavol, s ktorým
pripravil historickú knihu Židia v Žiline. Ako povedal rabín Myers pred
sviatkom svetiel chanukou sa tak v
decembri v Bratislave zapálili dve
sviečky. Vyslovil nádej, že raz svetlo
židovstva vyžiari Slovensko a možno zažijeme aj nejaký zázrak podobný tomu chanukovému.
Čestný predseda Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí na Slovensku Pavel Traubner ocenil toto
dielo slovami, že každý národ potrebuAutorovi Ing. Petrovi Franklovi, CSc. k hodnotnému dielu gratuloval aj predseda je poznať svoje dejiny. A slovenské dejiÚnie slovenských novinárov PhDr. Jozef Kuchár (vľavo).
Foto: Ivan Paška ny tvorili aj Židia. Tento fakt vyzdvihol aj
Je ťažké napísať knihu? Navyše, ak
píšete o niečom, čo vás prenasleduje
a nedáva vám spať? Možno je to najlepšia terapia. „Kniha je pamäť človeka,“ povedal 9. decembra riaditeľ
Múzea židovskej kultúry v Bratislave
Pavol Mešťan pri uvádzaní pôsobivého diela Petra Frankla Byť Židom
/ Biť Žida. Téma holokaustu nie je

nikdy prekonaná, lebo je to veľká ľudská téma, ktorá bolí. Ako povedala v
Bratislave v Zichyho paláci prítomná
predsedníčka Spoločnosti spravodlivých medzi národmi Anna Bandžárová, navždy postihla ako židovskú menšinu, tak slovenskú väčšinu u nás. Je to
téma, ktorá nás spája svojou bolesťou.
Román Petra Frankla predstavila zná-
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prítomný historik Ivan Kamenec, podľa ktorého sa publikácia Židia v Žiline stáva zdrojom poznania nielen pre
židovských potomkov, ale vôbec pre
Slovákov, ktorých zaujímajú regionálne
dejiny Žiliny a okolia. Mešťan vyzdvihol
krédo tejto historickej knihy od autorov,
keď si do nej na začiatku napísali, že
budú „publikovať len overiteľné fakty a
udalosti, nič iné“.
Z prítomného publika zazneli počas besedy s autormi názory starších účastníkov, že je dobré, ak tragické udalosti
žijú v ďalších generáciách. A ešte k
tomu v beletristickej podobe v prípade
Petra Frankla a jeho pôsobivého príbehu, o ktorom Božidara Turzonovová povedala, že je napísaný tak, aby čitateľ
vnímal tok mysle hlavnej osoby. Príbeh
Viliama s jeho peripetiami, keď sa
sám prihlásil do koncentračného
tábora, aby ešte videl svoju rodinu
a dali ho do iného tábora ako jeho
ženu a deti, je zúfalý. Napriek tomu
z neho cítiť energiu. Vôľu po lepšom živote, hoci nasledovalo nové
prenasledovanie za socializmu, ktorý zo začiatku slovenskí Židia s nadšením budovali, aby sa na to stali
prenasledovanými.
Stanislav Háber

Národné
bohatstvo
Každé zlo je na niečo dobré – a túto ľudovú múdrosť
môžeme použiť aj v prípade
súčasnej hospodárskej krízy.
Ešte nie tak dávno sa naše
reštaurácie predháňali v ponuke všelijakých exotických
jedál a zdá sa, že to robili
iba preto, aby odôvodňovali
prehnane vysoké ceny jedál.
Pre zmenu teraz sa predbiehajú v ponuke obedov za tri
eurá. Pritom táto ponuka je
celkom solídna, aj z pohľadu kvality i kvantity. Okrem
toho na menu lístky sa opäť
dostali klasické slovenské
jedlá, niektoré náročné na
pracnosť. Pred časom ich
majitelia mnohých reštaurácií
boli schopní navždy vyradiť
zo svojich kuchýň. Možno si
však spolu s nimi vezmeme
raz príklad z Južnej Ameriky,
v ktorej niektoré krajiny svoje
národné jedlá zaradili medzi
národné kultúrne dedičstvo.
Teda tak, ako vzácne historické pamiatky, architektonické skvosty, či prírodné
parky.
(vm)
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Vydieranie v zahraničí vedie k vojnám
Vyjadrenie Pála Csákyho, čo odporúča Slovensku v budúcich
voľbách, prezrádza celú opozičnú stratégiu. Predseda SMK odporučil občanom Slovenska, aby sa zopakovala vládna koalícia
spred roka 2006 a teda vláda SDKÚ, KDH, SMK plus ešte jeden. Inak povedané, aby boli pri moci tí, ktorí voľby nevyhrajú.
Takto jasne Csáky povedal, že zrejme praje občanom, aby každý rok rástli poplatky za všetky platby, aké si vieme predstaviť.
Najmä Ivan Mikloš osem rokov neustále oznamoval nové balíčky opatrení, ktoré doliehali na radových ľudí.
Šetrilo sa na občanoch. Je to
opačný postup, než preferuje
vláda Roberta Fica. Premiér jasne hovorí, že sa snaží občanov
ochrániť pred dosahmi svetovej finančnej krízy, lebo ju naši občania
nespôsobili. Za Mikuláša Dzurindu
však kríza nebola a aj tak sa šetrilo na ľuďoch až do absurdných
krajností. Bola to predsa do neba
volajúca hlúposť, ak o invalidné
dôchodky prišli aj ľudia, ktorým
chýbala noha, lebo vraj mali ešte
jednu, tak mohli chodiť do práce.
Toto praje Csáky slovenským
občanom?
Csáky je prostoreký, dokáže povedať jasne, o čo jeho strane ide,
keď oznámil, že SMK vo vláde pomôže slovensko-maďarským vzťahom po voľbách v Maďarsku. Tie
majú vyhrať Fidesz Viktora Orbána
a polovojenská extrémna strana
Jobbik. Predseda SMK priamo v
médiach hovorí, že po víťazstve
týchto strán dokážu nadviazať

s Maďarskom dobré vzťahy, ak
budú vo vláde. Možno to chápať
aj ako vyhrážku. Ak nebudú vo
vládnej koalícii, potom budeme
mať s Maďarskom zlé vzťahy?
Csáky sa k tomu nevyjadril. Je
však jasné, ako to myslel. Na tieto
slová kontroval prítomný predseda
ĽS-HZDS jasným príkladom. Pre
Vladimíra Mečiara zostalo Slovensko domovom aj v situácii, keď
naňho mierili samopalmi, vyhodili
mu dvere do vzduchu a zatkli ho v
rozpore s právom.
Je to presne o tomto postoji. Csáky nemieni podporovať so svojou
stranou a poslancami Slovensko,
ak nebudú vo vláde. To je jasné
politické vyhrážanie. Deje sa v
priamom prenose. Horkokrvnejšie
povahy by mohli uvažovať aj nad
tým, či nejde o šírenie poplašnej
správy? Môže sa politik vyhrážať
zhoršením vzťahov na medzinárodnom poli, ak on nebude vo vláde? Môže takto vydierať občanov

štátu, v ktorom žije? Je to možné
v demokracii a v 21. storočí? Poučenie 20. storočia hovorí, že
práve menšiny svojimi požiadavkami dokážu eskalovať vzájomné
napätie medzi národmi a môžu
byť príčinou svetových vojnových
katastrof. Preto Csákyho vystupovanie je zo starých čias, ktoré
už ľudstvo prekonalo. Treba si to
pripomínať. Hovoriť, že 1. a aj 2.
svetová vojna bola možná vďaka
tomu, že sa zhoršovali vzťahy medzi štátmi. Dokedy má byť Európa
takto nezmyselne rozdelená a
možno aj zámerne delená?
Voľby sa vyhrávajú doma. Nie je
možné argumentovať tým, že v
Maďarsku vyhrá Fidesz a Jobbik,
preto musí byť SMK vo vláde. Je
známe, že Csáky spolu so svojim podpredsedom Miklósom
Durayom majú výborné vzťahy s
Orbánom. Nemôže však Orbán
ako príslušník iného štátu robiť
kampaň pre politickú stranu v inej
krajine. Takýto postup vedie k vojenským konfliktom, čo je postup
proti mieru. Dnes by v demokracii
neobstál politik, ktorý by spochybňoval vojnové zverstvá. Rovnako
by nemal obstáť ani politik, ktorého postupy kopírujú kroky z minulosti tých, ktorí k vojnovým konfliktom priviedli vlastné národy.
Stanislav Háber

Majster škandál by mal čušať
Mikuláš Dzurinda zhodnotil snem Smer-SD pri
10. výročí vzniku slovami, že mu pripomínal
snem komunistov. Vraj tiež bolo veľa rečí o
úspechoch a ľuďom bolo zle. Nuž pozrime sa
na vládnutie kritika, predsedu SDKÚ. Ak si dobre pamätáme, začínali svoje vládnutie v roku
1998 kauzou podplácania novinárov. Dzurindove vládnutie zasa končilo podplácaním poslancov. Ako sa k moci dostali, tak sa v nej aj
udržiavali. Ak minule Dzurinda rozprával o podplácaní, korupcii a mecenášoch terajšej vládnej
koalície, moderátor politickej relácie De facto
Daniel Krajcer sa ho za všeobecného výbuchu
smiechu pýtal, či tak hovorí z vlastnej skúsenosti.
List Petra Kresánka v čase jeho nástupu za primátora Bratislavy o tom, že Gabo berie veci alternatívne,
kde sa hovorilo zjavne o úplatkách v rámci výberových konaní v Dzurindovej vláde, tiež svedčí o mnohom. Ďalej si spomeňme na výber tretieho operátora, ktorý nebol vybratý Dzurindovým ministrom, ktorý
sa tiež volal Gabriel a spomínali sa podozrenia z korupcie. Gabriel Palacka bol aj pokladníkom Dzurin-

dovej strany v čase, keď sa hovorilo o tunelovaní tunela Branisko. Ak bolo za Dzurindu ľuďom zle, bolo
im tak skutočne vďaka jeho vládnutiu. Naopak, ak je
dnes zle ľuďom za vlády tejto koalície, je tak hlavne
pre postupujúcu a vlečúcu sa celosvetovú finančnú
krízu. Nie je to teda to isté, na čo spomína Dzurinda.
A potom, prečo sa už novinári nepýtajú na kauzu predaja budovy patriacej SDKÚ? Na zmiznutie dlhu tejto strany vo výške 22 miliónov korún? Aj tu bolo skloňované meno pokladníka
strany, hoci ním bol už niekto iný ako Gabo, ale
šlo o to, že sa hovorilo o súkromnej firme. Jej
majiteľka sa objavila aj v inej firme, ktorá bola
úspešná pri štátnych zakázkach.
Takže kauzy Dzurindu a spol. sa sypali s obrovskou
rýchlosťou a predstavovali aj s predajom strategického majetku stá miliardové hodnoty. Spomeňme
si na škandalózny predaj SPP, alebo prípadne Slovenských elektrární za 33 miliárd korún, keď tento
podnik vyprodukuje až 18 miliárd korún za jeden
rok. Takže privatizér si zarobí vynaloženú sumu za
dva roky. Môže teda Dzurinda hovoriť o škandáloch
vlády?
(has)
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prejav vlastenectva

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Predbehli kalendár?
Zdá sa, že kúpychtiví zákazníci
na rôzne zľavy nebudú v tomto
roku čakať až do 27. decembra. Obchodníci ich pripravili
už pred vyvrcholením predvianočných nákupov a na také
niečo našinci vôbec nepamätajú. Znížený záujem kupujúcich
si vynútil nový prístup k organizovaniu výpredajov.
Obchodníci pred Vianocami už
ponúkajú za znížené ceny skutočne takmer všetko. Predovšetkým
potraviny, víno, textil, aj hračky.
Niektoré obchodné reťazce organizujú tzv. víkendové zľavy, čo
je tiež nová forma marketingovej
politiky v období, na ktoré sa obchodníci tešia celý rok. Pritom si
však náročnejší zákazníci musia uvedomiť, že najžiadanejšie
tovary sa pred Vianocami rozhodne zľavovať nebudú, lebo
sa predajú aj za vyššie ceny.
Niektoré hypermarkety tvrdia, že
medziročne znížili ceny v priemere až o 10 %. Samozrejme,
súvisí to predovšetkým s krízou, i
keď väčšina obyvateľov bola presvedčená, že s príchodom eura
sa ceny budú takmer automaticky
zvyšovať. V tejto súvislosti je dnes
skutočne zaujímavá situácia. Analytici, špecializovaní na prieskum
trhu tvrdia, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ceny v
podstate nezmenili, a do konca

roka možno očakávať ich pokles.
Obchodníci sú však presvedčení,
že ceny neustále znižujú. Argumentujú napríklad aj tým, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom
bude lacnejší aj jeden z našich
symbolov Vianoc – kapor. Iný názor však zastáva viac ako polovica
z nás. Tá tvrdí, že euro prinieslo
pokles cien vo všeobecnosti!
Časť verejnosti sa aj tak nedokáže zorientovať v predvianočných cenách a časť dokonca
ani nemá záujem. Mnohí kúpili
darčeky už v predstihu a terajšie
zľavy, resp. výpredaje ich dokážu
„vytočiť“, a tak najradšej aktuálne
ceny ani nesledujú. Iní, bez ohľadu na súčasné aktivity obchodníkov, sa o ceny začnú zaujímať až
po Vianociach, pretože si už zvykli
na to, že vianočné darčeky sa zásadne kupujú po Vianociach! Je
tu však ešte jedna skupina zákazníkov, ktorá sa tak zaujíma maximálne o ceny potravín. S nevôľou
sleduje znižovanie cien tovarov
dlhodobej spotreby, pretože sa
nimi už „predzásobila“ v minulom
roku, ešte pred príchodom eura.
Len preto, lebo očakávala po 1.
januári výrazný nárast cien...
Pri všetkých týchto analýzach sa
zdá, že najlepšie budú na tom tí,
ktorí sa rozhodnú nakupovať deň
pred Štedrým dňom...
Ján Sliačan

Výchova k vlastenectvu je potrebná
vec, ale nemožno ju riešiť nijakým
zákonom, ani nariadením. To veľmi
dobre vedia v USA, Francúzsku,
Británii i v ďalších krajinách. Azda aj
preto osobný návrh predsedu SNS
Jána Slotu nenašiel aktívnych podporovateľov z radov koaličných partnerov. Vlastenecká výchova začína v
rodine, pokračuje v predškolských
zariadeniach, školách, mládežníckych organizáciách, športových kluboch, a v rôznych krúžkoch. Mala
by byť samozrejmosťou v prenesenom význame od pitia materinského
mlieka až po absolvovanie vysokoškolského štúdiá. Len pre zaujímavosť – v niektorých krajinách, najmä
severských, je jej pevnou súčasťou
každodenné vztyčovanie štátnej
zástavy pred vlastným rodinným domom.
S pekným príkladom vlasteneckej
výchovy som sa stretol v Chorvátsku počas sledovanie televízneho
prenosu MS v atletike. Okolo presklenej klubovne hotela práve prichádzala nemecká rodina s 5-ročným chlapčekom. Vtedy začali hrať
nemeckú hymnu na počesť jedného
z domácich víťazov. Chlapček spozornel, a i keď presne nevedel o čo
ide, rodičom povedal: „Poďte sa
pozrieť, tu musí byť niečo vážne a
dôležité, hrajú predsa našu hymnu!“
Otec so synom, ktorý mu sedel na
krku zastali, pozerali na stupeň víťazov s patričnou hrdosťou a pokračovali ďalej až po dokončení hymny.
Samotná atletika ich asi veľmi nezaujímala...

Kto nosí darčeky?

U nás to už máme všetko pomiešané. Niektorí rodičia v detstve mysleli, že 6. decembra nosí darčeky
Mikuláš a 24. decembra Ježiško
alebo Dedo Mráz. Teraz na veľké
prekvapenie medzi deťmi vyhráva Santa Claus. Dokonca už má
viac prívržencov ako Mikuláš. Na
Vianoce ešte vyhráva Ježiško, ale
dokedy? V mnohých rodinách sú
však verní stále tradícii Deda Mráza:
„Keď sme tak boli vychovaní, že k
nám prichádza z ďalekej Čukotky a
vôbec nám to neprekážalo, naopak,
tak v tomto duchu vedieme aj naše
vnúčatá“, hovoria starí rodičia. V súčasnej situácii a pri masívnej agresívnej reklame sa však zdá, že všetci
podľahneme (česť výnimkám) kúzlu
Santa Clausa. Nie však toho originálneho spoza polárneho kruhu, ale
toho, ktorý k nám prichádza z Ameriky.
DÁVID DONČÁK

hyenizmus najhrubšieho zrna Novotný ale z Košíc
Dokončenie z 1. strany
To, čo slovenská tlač predviedla v pondelok
vo Veľkých Dvoranoch, to je terorizovanie
živých ľudí. Opakujem – terorizovanie
živých ľudí. Natláčali sa do rodinných
domov, násilím vyžadovali od ľudí v dedine, ktorí nechceli s nimi hovoriť, odpovede na ich otázky. Keď ľudia žiadali,
aby ich nenatáčali, aby sa ich nepýtali,
nerešpektovali tieto postoje, tieto názory a naďalej veľmi agresívnym, hrubým
spôsobom sa dožadovali v tejto dedine
rôznych informácií. Mýlil som sa, ak som
si myslel, že toto je definitívne prekročenie
hraníc etiky, ktorá by sa v žurnalistike mala
objaviť. Pretože dochádza už aj k terorizovaniu mŕtvych. Mám k dispozícii list, ktorý
jeden slovenský denník poslal na Okresný
súd v Topoľčanoch, v ktorom tento slovenský denník žiada, aby mohol študovať dedičský list po mojom mŕtvom otcovi. Možno si
teraz poviete, že je to nejaký nezmysel alebo že asi na to novinár má právo. Chcem
vám ale povedať, že traumu, ktorú týmto
spôsobujete, ani nie tak mne, ako mojej
rodine a ďalším blízkym, je trauma, ktorá je
naozaj veľmi hlboká. Pokojne tu pred vami

poviem, že môj otec zomrel ako 56-ročný
a zomrel ako robotník. Nebol žiadny boháč.
V tom spise novinár nič nenájde. Pýtam sa,
prečo terorizujete mŕtvych ľudí? Pýtam sa,
prečo ten istý denník požiadal o dedičský
spis môjho starého otca, roľníka, ktorý takisto nikdy nič nemal a žil svojím životom na
jednej dedine?“, opýtal sa Robert Fico.
A pokračoval: „Vážení priatelia zo slovenskej tlače, ja som váš terč a nie môj mŕtvy otec. Ja som váš terč a nie môj mŕtvy
starý otec. Ja som váš terč a nie môj syn.
Moja mama, ktorú terorizujete v Topoľčanoch od rána do večera a vo Veľkých
Dvoranoch, a rovnako nie je terčom vo
vašej politike určite ani moja manželka.
Ja som váš terč. Nech sa páči, strieľajte do
mňa od rána do večera. A ja budem pokračovať legálnym spôsobom súboja s vami.
Nebudem organizovať politické strany ako
mafiu, ako ste urobili vy, slovenské denníky,
proti tejto vláde, ale všade tam, kde to bude
dôležité, budem dávať návrhy na opravu,
všade tam, kde to bude potrebné, budem
dávať stanoviská a všade tam, kde to bude
potrebné, samozrejme, použijem aj ten
krajný prostriedok, akým je návrh na ochra-

nu osobnosti, čo je návrh, ktorý má právo
podať ktorákoľvek osoba na Slovensku. Ale
nebudeme rešpektovať, že si vymýšľate veci
typu, že som na novinárov povedal, že sú
špinaví hajzli, hoci sa v troch samostatných
konaniach právoplatne ukázalo, že ste klamali. Nebudem rešpektovať ďalšie klamstvá,
ktoré šírite na túto vládu. Ale znovu opakujem to isté, prestaňte sa rýpať v minulosti
môjho mŕtveho otca, robotníka z Topoľčian,
ktorý zomrel ako 56-ročný. Prestaňte sa rýpať v minulosti môjho mŕtveho starého otca.
Toto, priatelia, je hyenizmus najhrubšieho
zrna, aký som ešte nikdy nevidel. Toto by
neurobili ani najväčšie prasce na svete, čo
vy robíte vo vzťahu k rodine, čo robíte k slovenským politikom, čo robíte k ľuďom, ktorí robia svoje veci. Nech sa páči, som tu a
som pripravený s vami bojovať od rána do
večera. Ale legitímnymi prostriedkami, nie
týmito prasačinami, ktoré vy robíte od rána
do večera. Prepáčte, že som emotívny, ale
to, čo sa udialo v súvislosti s dedičským konaním po mojom mŕtvom otcovi a po mojom
starom otcovi, je naozaj niečo, čo som nemohol opomenúť. A myslím si, že je veľmi
dôležité, aby som na to reagoval.“
(krs)

Už sme tu v histórii jedného Novotného mali a teraz
máme znova, poslanca Novotného, ktorý nie je z Prahy,
ale z Košíc, Ten na rozdiel od toho pražského naháňa
urýchlenú vakcináciu proti prasacej chrípke celé ministerstvo zdravotníctva. Poslanec za SDKÚ-DS teda nerobí
nič iné, len naplňuje scenár Bilderberskej skupiny, ktorá
sa tak rozhodla, aby zvýšila príjmy farmaceutických gigantov už v rámci imunizácie.
Nebol niekto z SDKÚ-DS na zasadnutí Bilderberskej skupiny v
máji toho roka? Inak si totiž nevedno takú kampanizáciu pána
poslanca Novotného vysvetliť. Vakcínu, ktorú Slovensko kúpilo
používajú vo väčšine krajín západnej Európy. Rozkrútenie paniky v západných krajinách má jeden cieľ, zvýšiť záujem nielen
o vakcínu, ale aj o imunitné lieky. Americký prezident podpísal
zákon, ktorý v mimoriadnych prípadoch dovoľuje násilnú vakcináciu, v dôsledku paniky v Amerike. Dokonca sa tu vybudovali aj lágre pre obyvateľov trpiacich ochorením. To, že
sa slovenskí lekári odmietajú dať očkovať je aj výsledok
toho, o čo tu vlastne ide.
V Kanade napríklad vakcínu stiahli z obehu, lebo vyvolala niekoľko úmrtí. Na Ukrajine bola použitá ako prostriedok politickej
moci, kde vznikali neuveriteľné počty ochorení. Takže o čo tu
vlastne ide? A o čo ide Novotnému z Košíc? Jeho kolegovia
lekári sa ho na to neopýtajú, lebo bočia od neho, už nie je lekár
ale politik. Ten Novotný z Prahy nebol ani jedno ani druhé a
skončil tak ako skončil.
DUŠAN KONČEK
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Robert Fico, predseda vlády SR

Začnem trošku netradične, ale chcem začať citátom vystúpenia
človeka, ktorý sa tvári, že je šéfom opozície a ktorý na adresu vlády Slovenskej republiky, ktorá rokovala v Poprade na mimoriadnom zasadnutí kvôli cestovnému ruchu, povedal: „Je mi ľúto,
ale vláda ničí Slovensko“. Priznám sa, že by som sa nikdy
nechcel dostať do takejto pozície ako on, pretože je to trápne,
aby po ôsmich rokoch šéfovania vláde Slovenskej republiky ma
prenasledoval po Slovensku ako tajný agent a organizoval tlačové konferencie v hoteloch, ktoré sa nachádzajú presne oproti
budovám, kde zasadá vláda Slovenskej republiky. Je to trápne,
je to smiešne, je to ponižujúce. Toto by 8-ročný predseda vlády Slovenskej republiky nemal robiť. Ale ak teda niekto tvrdí, ja
to zacitujem, že: „Je mi to ľúto, ale vláda ničí Slovensko“. Dovoľte, aby som vás informoval, že ako sme to Slovensko
zničili v Poprade. Predovšetkým chcem vás informovať, že
na tomto rokovaní vlády sme sa naozaj výsostne zaoberali
problematikou podpory cestovného ruchu. Výborne som sa
zabával, keď niekto rozprával, že
ale tam je nezamestnanosť,
tak prečo sa nezaoberáme nezamestnanosťou. Veď ale práve
všetci vieme, že cestovný ruch je ten, ktorý je schopný vytvárať
v týchto podmienkach nové pracovné miesta, čiže bola to najmä
schôdza vlády Slovenskej republiky o zamestnanosti, ale orientovaná výlučne na cestovný ruch. Prijali sme niekoľko mimoriadne dôležitých rozhodnutí. Chcem vás informovať o rozhodnutí,
že minister hospodárstva musí predložiť v takom termíne, aby o
tom ešte mohla rokovať táto Národná rada Slovenskej republiky,
zákon o cestovnom ruchu. S tým ale, že štát sa bude podieľať
spolu s mestami a občanmi a vyššími územnými celkami na financovaní turizmu v pomere 1 : 1. Teda to, čo odmietli naši
páni z opozície. To, čo naakumulujú vyššie územné celky,
mestá a obce na podporu cestovného ruchu, v takom istom balíku vláda Slovenskej republiky podporí aktivity v
danom regióne. Na tomto princípe bude zákon predložený a
ja verím, že na januárovej schôdzi a potom na februárovej tento
zákon aj, samozrejme, schválite. Ďalej chcem povedať, že sme
sa venovali aj problematike zonácie Vysokých Tatier. Pokiaľ nebude táto zonácia urobená, nemožno hovoriť o rozvoji cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, pretože potom nikto nevie kde
sa môže stavať, kde sa nemôže stavať, kde vydávať i nevydávať
konkrétne povolenia. Preto sme odmietli akékoľvek úvahy o predlžovaní termínu na schválenie tejto zonácie a v marci budúceho
roku vláda SR o tomto definitívne rozhodne. Urýchlené
schválenie zonácie TANAP-u
totiž umožní dokončiť už 9 rokov odkladané schválenie územného plánu mesta Vysoké Tatry a vytvorí tak predpoklady pre udržateľný rozvoj pre túto turistickú destináciu. Ďalej veľmi dôležité je,
že sme sa zaoberali aj tzv. satelitným účtom cestovného ruchu,
z ktorého získavame všetky potrebné informácie, v akom stave
cestovný ruch je. Začneme ho testovať už v januári budúceho
roka a mal by nám dať odpoveď na to, aký je skutočný podiel
cestovného ruchu na hrubom domácom produkte Slovenskej
republiky. Dozvieme sa napr. veľmi presne aj to, koľko návštevníkov príde na Slovensko, ktoré produkty cestovného
ruchu a typy dopravy využívajú, atď., atď. Jednoducho, ide
o čo najobjektívnejšie vyhodnotenie výkonu tohto odvetvia národného hospodárstva v prepojení na hrubý domáci
produkt. A tak sa pričleníme k tej skupine štátov Európskej
únie, ktoré tento systém už využívajú.
No a poďme teraz k tomu ničeniu, aby mi vyšiel na to ešte čas.
Tak takto sme zničili Slovensko v Poprade. Podporujeme
transformáciu športového areálu FIS
na Štrbskom plese pod správu samosprávy obce Štrba, dávame
na to 1,2 mil. eur. Podporujeme modernizáciu tohto športového
areálu, dávame na to 1,7 mil. eur. Oni to dali do súkromných
rúk, my to z tých súkromných rúk dávame obciam a podporujeme tú obec, aby to jednoducho opravila, aby to slúžilo ľuďom.
Pokiaľ ide o ďalšie veci: Dali sme na zriadenie Centra pre
rozvoj turizmu Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Vysokých Tatier 225 tisíc eur, na riešenie havarijného
stavu drevených chrámov karpatského oblúka 445 tisíc
eur. Na realizáciu tretej a štvrtej etapy rekonštrukcie renesančného kaštieľa hradu Ľubovňa vo výške 500 tisíc eur,
na stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky Strážky
30 tisíc eur, na podporu cyklistického chodníka Poprad –
Starý Smokovec 1 mil. eur. Na riešenie havarijného stavu
národnej kultúrnej pamiatky Drevený kostol sv. Juraja 1
mil. 215 tisíc eur, Múzeum kysuckej dediny vo Vychilovke
490 tisíc eur, vybudovanie cyklotrás v Žilinskom samosprávnom kraji 150 tisíc eur, beskydsko-javornícka lyžiarska bežecká magistrála dostala 340 tisíc eur, integrovaný

dopravný systém pre oblasť Vysokých Tatier 100 tisíc eur,
dobudovanie terminálu letiska Poprad -Tatry 1 mil. eur. Tam
treba doplniť niektoré veci, ktoré sa týkajú hlavne Schengenu.
Už som hovoril o zonáciách a ďalších veciach. Ak to mám dobre
spočítané, tak sme tak zničili to Slovensko na našom zasadnutí v
Poprade tak, že sme tam na podporu cestovného ruchu nechali
9 mil. eur. Oni to nedali za celých 8 rokov.

Pavol Prokopovič, poslanec SDKÚ-DS

Keď sme v 90-tych rokoch ustanovili osobitný kontrolný
výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby a osobitný kontrolný výbor na kontrolu vojenského spravodajstva
mali sme na mysli dobrý cieľ, aby tieto služby, ktoré pracujú pod určitým rúškom tajomstva a sú trošku také tajomné,
aby boli aspoň pod minimálnou kontrolou ak nie verejnosti, tak aspoň ústavných činiteľov, 150 členov parlamentu,
ktorých si 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky zvolilo na volebné obdobie, aby ich zastupovalo pri tvorbe
zákonov, ale aj pri kontrole takých vecí o ktorých hovorím. Avšak aplikácia zákona, ktorý sme v 90-tych rokoch
prijali a jeho postupné novely dospeli k tomu, že kontrola
tajných služieb, hovorím teraz vo všeobecnosti, nie je na
dostatočnej úrovni. Nie je dobrá, ba dokonca by som povedal, že nie je takmer, alebo prakticky žiadna.

Martin Pado, poslanec SDKÚ-DS

Ja si myslím, že pri tom všetkom čo tu bolo spomenuté aj terajším rečníkom aj predrečníkom, je potrebné začať diskusiu na
tému kontroly spravodajských služieb. Nerobme si ilúzie, je to
návrh opozičného poslanca, je na 145% jasné, že nemá šancu
prejsť, ale oceňujem, že pán poslanec Prokopovič túto diskusiu
začal. Doteraz sa len v úzkych kruhoch rozprávalo o nedostatočnej kontrole spravodajských služieb v našej krajine a je treba
túto diskusiu posunúť von, aj do radov verejnosti. Iste, môžme
sa rozprávať na tému previerok, vstupu do živých spisov, ja som
členom výboru pre odvolania na NBÚ a my do tých jednotlivých
spisov v rámci odvolacieho konania vstupujeme. Každý z nás má
šancu si spis naštudovať oproti podpisu. Akonáhle je zverejnená informácia, ktorá nemá na verejnosti čo robiť, aj dotyčný poslanec sa stáva objektom záujmu preverovania, či tá informácia
nevyšla od neho. Ja budem držať palce pri hlasovaní kolegovi
Prokopovičovi.

Magda Vášáryová, poslankyňa SDKÚ-DS
Ďakujem, vážení kolegovia, že ste si ma vypočuli. Ja chápem, že pre niekoho to môže byť nudné lebo niektorí ľudia
uvažujú len na pár mesiacov dopredu alebo na dva týždne
a neuvažujú o tom, že čo bude do roku 2037. Ale chcela by
som vám ešte povedať, že tá jedna veta niečo predsa len
znamená. Táto jedna veta znamená, že na štátnom pozemku môže stavať ktokoľvek, vrátane súkromnej osoby, ak
pravda preukáže, že to je stavba pre potreby Slovenského rozhlasu. Spýtame sa pána Jarjabka, či Slovenský rozhlas
dal na to napr. a Slovenská televízia, súhlas a ako sa to bude
preukazovať, že to je pre potreby. Kto to bude posudzovať a o
aké potreby pôjde a či tam tie potreby verejnoprávnych médií
musia byť dominantné alebo stačia, keď budú okrajové, nárok
nijako nerieši. Chcem ešte upozorniť, že v tom projekte je jedna ďalšia rozkošnosť a síce ten, kto to stavia, môže v časoch,
keď vraj Slovenská televízia, Slovenský rozhlas nebudú využívať
svoje priestory, robiť tam svoje programy. To je tiež úžasná časť
tohto projektu. Odporúčam na prečítanie na Vianoce, úžasná
záležitosť.

Pavol Hrušovský, poslanec KDH

Chcem požiadať pán predsedajúci, aby ste na prerokovávanie
tohto bodu zabezpečili účasť premiéra vlády Slovenskej republiky. Preto, lebo sa objavili informácie bezprostredne súvisiace
s previazanosťou premiéra vlády s niektorými ľuďmi aktívnymi
účastníkmi v tomto škandalóznom prevode pozemkov. A naozaj
myslím, že parlament by si zaslúžil vedieť a poznať celú pravdu,
tak by som poprosil, keby ste prerušili na 5 min. rokovanie, zistili
kde sa nachádza premiér, a aby ste ho požiadali zúčastniť sa na
rokovaní o tomto bode programu.

Robert Fico, predseda vlády SR

Ja som sa po hodine otázok dostal až domov. Myslel som si, že
budem v pokoji liečiť moju angínu, ale je to tak vážna diskusia,

že treba na ňu reagovať. Pán poslanec Mikloško, ja by som vám
odporúčal, aby ste tu zostali, budem mať veľmi zaujímavú informáciu, ktorá sa týka KDH, aj vás osobitne, lebo v tom čase ste
ešte boli v Kresťanskodemokratickom hnutí.
Od roku, ako vznikol Slovenský pozemkový fond, sa vytvorila na Slovensku taká zvláštna prax a tá spočívala v tom,
že sme začali uspokojovať nároky rôznych reštituentov z
minulosti, ktorí prišli o pôdu v rôznych kritických rokoch.
Smer - sociálna demokracia, ale ani žiadna strana, ktorá je súčasťou vládnej koalície, nikdy sme nemali námietky proti tomu,
aby ľuďom, ktorým bola
odobratá pôda
v rozpore so zákonom, v rozpore s určitými etickými a morálnymi
pravidlami, aby im táto pôda bola vrátená.
V roku 2006, keď bola vytvorená vláda, sme neprijali žiadne zákony, ktoré by zabraňovali reštituentom dostať sa naspäť k svojej
pôde. Práve naopak. Bolo našim zámerom a našim cieľom,
aby všetci tí, ktorí boli poškodení a ktorí z rôznych dôvodov prišli o pôdu alebo iný nehnuteľný majetok, aby táto
pôda, alebo nehnuteľný majetok bol navrátený v takom
rozsahu, ako bolo treba. Sám pán riaditeľ Slovenského
pozemkového fondu, ktorý už je odvolaný, hovorím teraz
o pánovi Mihálikovi, uviedol včera alebo predvčerom niekoľko prípadov, kedy aj predchádzajúca vláda, kedy boli
ministrami pôdohospodárstva nie predstavitelia Smeru,
HZDS, alebo SNS, ale boli to predstavitelia predchádzajúcej vládnej koalície, rozhodovali o pridelení pôdy v úplne
iných regiónoch, ako bola pôda odňatá.
Boli spomínané príklady, kedy v Leviciach došiel reštituent o
pôdu, ale bol uspokojený v Bratislave.
Dúfam, že so mnou súhlasíte v tom, že pôda v Bratislave je podstatne lukratívnejšia, ako pôda v Leviciach. A takýchto príkladov
bolo neúrekom. Zákon umožňoval takýto postup. Jednoducho,
ak v danom regióne, kde
reštituent prišiel o pozemok,
alebo o nejakú nehnuteľnosť, nebolo možné ho uspokojiť, tak sa
uspokojoval v niektorých iných regiónoch, kde to možné bolo.
Táto prax bola zavedená, pán poslanec Mikloško, ktorý odišiel a
nevydržal počas diskusie, bola zavedená za vašej vládnej koalície. Za vašej, nie za našej.
My naozaj preberáme a prebrali sme v roku 2006 určité mechanizmy, ktoré tu boli normálne nastavené a pripravené. V poriadku, ak neexistuje možnosť niekoho uspokojiť v Leviciach, lebo
tam taký nejaký územný celok nie je k dispozícii, tak som teda
hľadal pozemok niekde inde, hľadal sa mu niekde v Bratislave,
Nitre, v Trnave, alebo v niektorých iných častiach Slovenskej
republiky. My sme sa Slovenského pozemkového fondu
prakticky nedotkli. Fungoval presne na tých princípoch a
tých istých zásadách, ako fungoval za vašej vlády, za posledných osem rokov vlády Mikuláša Dzurindu.
Prišla kauza, ktorú by som nazval Vysoké Tatry. Nebudem teraz
hovoril o kauzách v súvislosti so Slavkovom, alebo so Smokovcom, jednoducho, išlo o pozemky, ktoré boli zákonným spôsobom reštituentovi pridelené vo Vysokých Tatrách a tento reštituent ich potom následne predal nejakej spoločnosti, obchodnej,
ktorá mala záujem podnikať, vyvíjať nejaké podnikateľské aktivity.
Vy veľmi dobre viete, že kauza v roku 2007 takmer rozbila túto
vládnu koalíciu. My sme sa postavili, teraz hovorím za Smer - sociálnu demokraciu, a povedali sme nie,
nebudeme rešpektovať prax,
ktorá došla z Dzurindovej vlády a postavili sme osud celej vládnej
koalície, veľmi úspešnej vládnej koalície v roku 2007 na hranu
noža a povedali sme: „Buď to bude tak, že odíde generálny riaditeľ, že odíde námestník a urobíme celú rekonštrukciu Slovenského pozemkového fondu, alebo odchádzame z vlády.“ Taká
bola pozícia strany Smer - sociálna demokracia a táto pozícia
bola nemeniteľná a veľmi jasná. Išli sme absolútne do dôsledkov
v roku 2007, kedy táto vládna koalícia mala absolútnu podporu
slovenskej verejnosti tak, ako túto podporu má aj v týchto mesiacoch, v týchto týždňoch a v týchto dňoch. Čo sme urobili? Dohodli sme sa na totálnej rekonštrukcii Slovenského
pozemkového fondu. Pán poslanec Bugár, pán poslanec
Simon, pýtam sa vás, keď ste boli minister pôdohospodárstva, dovolili ste opozícii v tom čase, keď ste boli osem
rokov vo vláde s pánom Dzurindom, aby opozícia sedela
v kontrolných orgánoch Slovenského pozemkového fondu? Nikdy ste to nedovolili, nikdy. Bačovali ste si v SPF tak,
ako ste chceli. Všetci členovia dozornej rady, všetci členovia
ostatných orgánov Slovenského pozemkového fondu, riaditeľ,
námestník boli výlučne vaši nominanti. Takto ste bačovali celých
osem rokov. My sme povedali, že stačilo. Musíme sa tejto praxi
jednoducho vyhnúť a povedali sme, že dáme priestor aj sloven-
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skej opozícii, aby mala možnosť kontrolovať, čo sa deje v Slovenskom pozemkovom fonde. Hrozil rozpad vlády. Áno, hrozil.
Bola to veľmi vážna situácia, ale nakoniec padlo rozhodnutie, že
bude vymenený generálny riaditeľ, bude vymenený námestník a
vytvoríme nový orgán Slovenského pozemkového fondu, ktorý
sme nazvali Rada Slovenského pozemkového fondu. Do tejto
rady, ak ma pamäť neklame, vláda SR nominovala šiestich ľudí a
Národná rada Slovenskej republiky
na princípe pomerného zastúpenia
nominovala piatich ľudí, z toho opozícia dvoch. Jeden bol, ak sa
dobre pamätám, za KDH a druhý bol za Stranu maďarskej koalície. Takto dopadlo riešenie kauzy Vysoké Tatry z roku 2007.
Pokiaľ ide o výber kandidáta na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, dlho sme uvažovali o tom, koho
urobiť kandidátom alebo novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. Pán poslanec Simon, asi sa hlásite teraz, odpovedzte na moju otázku. Bol pán Mihálik,
ktorý sa stal generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu za našej vlády v roku 2004 do dozornej rady
Slovenského pozemkového fondu nominovaný za Kresťansko-demokratické hnutie alebo nie? Odpovedám, že
bol. Bol to nominant Kresťansko-demokratického hnutia.
My sme hľadali človeka, ktorý sa postaví na čelo Slovenského
pozemkového fondu, ktorý má aj spätosť s minulosťou, ktorý
pozná procesy v tomto fonde a o ktorom som sa domnieval,
pretože KDH je čisté ako omšové víno, aspoň tak sa stále tvári,
že to bude človek, ktorý udrží tento fond v absolútnom poriadku.
Opakujem ešte raz, za šéfa Slovenského pozemkového fondu
táto vláda vymenovala človeka, ktorý bol členom dozornej rady
Slovenského pozemkového fondu, dozornej rady od roku 2004
nominovanej Kresťansko-demokratickým hnutím. Jednoducho,
skrátene povedané, šéfom Slovenského pozemkového fondu
sa stal kádéhák. Nehovoriac o tom, pán poslanec, že bol aj poslancom za Raču, že bol poslancom za mesto, za Kresťanskodemokratické hnutie. Áno, hľadali sme
jednoducho riešenia.
Áno, poznám tohto človeka osobne, hovorím to veľmi vážne,
poznám ho osobne a považujem tohto človeka za čestného človeka. Nikdy by som si nedovolil povedať, že to je krivák, že to
je niekto, kto by urobil nejakú, s prepáčením prasacinu v Slovenskom pozemkovom fonde a preto bol tento človek aj vybraný. Ale naviac, dovolili sme dvom členom opozície, aby sedeli v
rade Slovenského pozemkového fondu. Jeden za SMK a druhý
za KDH. Naviac ste mali v špičke generálneho riaditeľa, človeka,
ktorý bol nominovaný za KDH do dozornej rady Slovenského
pozemkového fondu.
Od momentu nominovania novej štruktúry Slovenského pozemkového fondu Slovenský pozemkový fond fungoval, nadviazal na
určité veci, ktoré boli v minulosti a pokračoval ďalej vo svojej
práci. Zistili sme v určitom okamihu, vážené dámy a páni,
že tento fond, táto nová štruktúra, absolútne nerešpektovala pokyny, ktoré dostala pri príležitosti ich nominovania.
A boli to dva jasné pokyny. Prvý, aby štruktúra Slovenského pozemkového fondu upozorňovala vládu Slovenskej
republiky na prevody, ktoré môžu spôsobovať určité pochybnosti, alebo nejaké problémy. Po druhé, sme trvali na
tom, že táto štruktúra Slovenského pozemkového fondu, keďže
je tam opozícia, má dostatočné možnosti a právomoci na to, aby
kedykoľvek zastavila akýkoľvek prevod majetku na reštituenta na
základe jeho reštitučných nárokov.
Došlo ku kauze, ktorá je dnes predmetom veľkého mediálneho
súboja a v tejto kauze opäť musím to povedať s plnou vážnosťou
a zodpovednosťou, Slovenský pozemkový fond postupoval v súlade so zákonom,
v súlade s právnym poriadkom
SR. Lebo právny poriadok SR umožňuje, a tak ste to nastavili vy,
vážené dámy a páni v opozícii, aby reštituent bol uspokojený aj
inými pozemkami, ako tými alebo z toho regiónu, kde o pozemky prišiel. Táto kauza sa stala, ja som na to reagoval okamžite
a povedal som, toto jednoducho nebudeme rešpektovať. Nie
je možné, aby sa opakoval podobný príklad z minulosti, hoci
zákonný, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
ale súčasne vyvolávajúci rôzne pochybnosti. Čo sme urobili?
Dal som návrh a cez ministra pôdohospodárstva, ktorý tu sedí,
bol odvolaný generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu, inak nominant KDH z rokov 2004 až 2006, ktorého osobne
poznám a naozaj som veril, že tento človek nemôže urobiť podobné veci, nominovali sme námestníka generálneho riaditeľa a
nominovali sme jedenástich členov, šiestich za vládu a piatich za
Národnú radu Slovenskej republiky, z toho dvoch za opozíciu.
Keď tento prípad prišiel na rokovanie Rady Slovenského pozemkového fondu, okrem člena Rady SPF pána Čakajdu, ktorý je

súčasne aj predseda Štátnych
hmotných rezerv, ktorý nebol
prítomný, všetci prítomní súhlasili s tým, že je všetko v poriadku a predložili to na podpis
generálnemu riaditeľovi a štatutárom, ktorí fungujú v rámci
Slovenského pozemkového
fondu. Štatutár to podpísal, čo
ja považujem za hrubú chybu.
Aj preto boli vyvodené dôsledky nielen tým, že sme vymenili alebo odvolali na rokovaní
vlády generálneho riaditeľa a
námestníka Slovenského pozemkového fondu, ale vymenili
sme aj šiestich členov. O tom
sme rozhodli vo vláde včera a
dnes o tom budete rozhodovať. Som rád a ďakujem aj vý- Na snímke pohľad na členov poslameckého klubu Smer-SD.
FOTO TASR - Štefan Puškáš
boru pre pôdohospodárstvo,
že ďalších päť členov, ktorí boli
nominovaní za NR SR budú odvolaní a budeme opätovne rosú absolútne odsúdení a odstavení nabok. V tomto prípade som
kovať o ďalších nomináciách, ktoré prichádzajú do úvahy. Títo požiadal aj generálnu prokuratúru listom, ktorý som odovzdal
ľudia zlyhali. Áno, zlyhali. Je mi ľúto, že to takto musím konštato- včera na rokovaní vlády predstaviteľovi generálnej prokuratúry,
vať, ale zlyhali. A ak niekto zlyhá, tak my konáme.
aby generálna prokuratúra využila možnosť podľa Občianskeho
Ja si nepamätám, že by
súdneho poriadku a podala žalobu, na základe ktorej sa spopredseda vlády SR
chybní prevod týchto majetkov, ktoré boli urobené na základe
takto menil ministrov, ako mením ja. Ale to nie preto, že je väč- tohto rozhodnutia, ktoré sa tu objavilo. Ja som už vycvičený,
ší rozsah káuz a škandálov, ako boli v predchádzajúcich obdo- pretože rozumiem tomu celkom dobre. Ten útok je absolútne
biach. Veď si spomeňme na tunelovanie tunela Branisko, vláčiky nasmerovaný proti Smeru a proti mojej osobe. Za všetko zoda ďalšie a ďalšie veci. Keby sme mali za každú jednu kau- povedám,
zu, ktorá sa stala za osem rokov, vymeniť ministra, jednoza úplne všetko zodpovedám.
ducho tam sa nezohreje jeden minister jeden mesiac vo Keď je sucho, zodpovedám. Keď veľa prší, zodpovedám. Keď
funkcii ministra vlády Slovenskej republiky. My sme tento je akýkoľvek problém, ťažkosť v tomto štáte, všetko sa obracia
režim prebrali a s ním tak, ako sa len dá poctivo bojuje- proti mojej osobe. Kedykoľvek som schopný a pripravený sa
me a budeme bojovať do posledného dňa, kým táto vláda postaviť pred vás, rovno sa vám pozerať do očí a odpovedať na
bude. My si nebudeme zakrývať oči. Zlyhali? To, že poznám vaše otázky, vážené dámy a páni, na rozdiel od vás. S týmito
pána Mihálika? Dobre, poznám ho osobne. Áno, poznám ho. vecami principiálne bojujeme.
Ale poznám ho, ako poslanca za KDH, poznám ho ako člena Bol som prekvapený aj tým, keď tu niekto, myslím, že to
dozornej rady Slovenského pozemkového fondu za KDH, ako bol, aspoň tak ma informoval tlačový odbor, pán podpredčloveka, o ktorom som sa domnieval, že bude v poriadku, že seda NR SR pán Hrušovský, rozprával o nejakých nitkách,
bude fungovať, že tam nebude absolútne žiadny problém.
ktoré fungujú. Že je to všetko až po predsedu vlády SR
Otázka teraz znie, či tých jedenásť ľudí, ktorí sedeli v Rade Slo- napojené a predseda vlády SR zodpovedá za každú jednu
venského pozemkového fondu, o tejto kauze vedelo? Či vedelo, vec, ktorá sa jednoducho deje. Ale my sme nastavili kontrolné
že keď dajú reštituentom nejaké náhradné pozemky v inom re- orgány. Tak načo sme dali do tej Rady Slovenského pozemkogióne, než v ktorom o tieto pozemky prišli, hovoríme o Micha- vého fondu dvoch členov za opozíciu, keď ani jeden z týchto
lovciach a o
dvoch členov opozície sa neobjavil na tlačovej konferencii, aleVysokých Tatrách,
bo pred médiami, a nepovedal: „My sme namietali, nepáčilo
že či táto skupina reštituentov tie pozemky následne predala ne- sa nám to.“ Rada Slovenského pozemkového fondu celú túto
jakej spoločnosti, ktorá bola zapletená vo Veľkom Slavkove a v transakciu jednoducho schválila, odporučila štatutárnemu orgákauze, ktorá otriasla celú vládnu koalíciu. Toto ale musia skúmať nu na schválenie. Ak je to problém, tak konajme, konajme spoiné orgány a nie vláda SR. My sme totálne vyčistili SPF.
ločne. Pán poslanec Simon, ja s vami súhlasím. Poďme do právPýtam sa vás, keď boli vláčiky v slovenských železniciach, bol nej úpravy, že nebudeme vracať pozemky, ale budeme vracať
odvolaný brat Mikuláša Dzurindu? Pýtam sa vás, keď v iných financie. Ale potom mám legitímne právo sa vás spýtať, prečo
kauzách boli rôzne prepojenia na rôznych ľudí, urobili ste po- ste to neurobili ako minister pôdohospodárstva, keď ste boli vo
dobné rozhodnutia? My odvolávame ministrov, odvolávame vláde SR? Prečo ste všetci múdri až potom, keď ste v opovedenie Štátnych lesov, odvolávame vedenie Slovenského po- zícii? Prečo nepredkladáte tieto návrhy vtedy, keď máte
zemkového fondu a ďalších a ďalších inštitúcií. Nebudeme si reálnu moc, keď máte väčšinu v NR SR a môžete tieto veci
zakrývať oči a nebudeme používať tú prax, ktorú ste vy zaviedli presadiť? A nerozprávajte mi, pán Simon, že takáto prax
za osem rokov vášho vládnutia. Takto sa vám rovno pozerám prideľovania pozemkov v iných regiónoch a v lukratívnejdo očí, pán poslanec Simon, pán poslanec Bugár a ďalší, ších, ako sú tie regióny, kde ľudia prišli o pozemky, nebola
ktorí tu sedíte, takto sa vám rovno pozerám do očí. Ne- aj za vašej vlády. Robili ste to na každodennom poriadku
mám absolútne žiadny vzťah s týmito vecami a som veľmi a preukázal to aj sám generálny riaditeľ Slovenského porád, že mám tú slobodu rozhodovania, že môžem kedykoľ- zemkového fondu.
vek prísť na vládu a povedať pánovi ministrovi pôdohospodárstva: „Pán minister, žiadam vás, predložte okamžite
odvolanie“, napriek tomu, že ho osobne poznám, „generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, aj Naozaj už aj z týchto vystúpení vidíte, že hoci by sme sa chceli
jeho námestníka.“. Takto som prišiel na vládu a dal som pochopiť, sa nechceme pochopiť. Čo to tu splietate, pán Minánávrh na odvolanie šiestich členov Rady Slovenského po- rik, prestaňte politicky vydierať. Veď vy chcete riešiť niečo úplzemkového fondu a takto som požiadal predsedu NR SR ne iné, nie? Veď vy to chcete riešiť smerom do minulosti
a ďalších, aby iniciovali cez pána poslanca Ďuračku, ktorý aj smerom do budúcnosti, tak to chcite riešiť a prestaňte
je predsedom pôdohospodárskeho výboru, aby inicioval politicky vydierať. Veď už aj v tom čo ste mne povedali, je
odvolanie ďalších ľudí.
druh politického vydierania. Tak prosím vás pekne, uveSú tu veci, vážené dámy a páni, z minulosti, ktoré táto vláda pre- domte si, alebo zhodnoťte si vlastne čo chcete a porozvzala. Je mi to veľmi ľúto, že to musím takto povedať a bojujeme mýšľajte nad tým, čo som povedal. Aspoň raz porozmýšľajs nimi od rána do večera. Bojujeme. Ale bojujeme otvorene. te. Bude to prvý raz v tomto funkčnom období, keď budete
Netvárime sa, že nič nie je, že žiadny problém sa nestal. Nero- o niečom rozmýšľať preto, lebo to chcete vy a to by som
bíme také niečo, že niekto, kto urobí také veci, ako urobil pán si strašne prial.
Palacka, skončil v medzinárodnej banke ako nominant vlády SR.
Zo záznamu rokovania NR SR bez
Takéto veci my jednoducho nerobíme. Ale ľudia, ktorí zlyhajú,
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk)

Dušan Jarjabek, poslanec SMER-SD
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Nečestná a nekalá manipulácia
Na sklonku tohto roka sa
rôzni predstavitelia opozičných strán a viacerí „politológovia“ s patričnou dávkou
zlomyseľnosti a nenávisti k
vládnej koalícii so zjavným
potešením prezentujú pred
verejnosťou, najmä prostredníctvom rozhlasu a televízie.
Na slovenskej politickej scéne to ani neprekvapuje, ale
napriek tomu je šokujúce, že
sa pasujú na absolútne neomylných expertov a rozhľadených prognostikov. Tvária
sa bohorovne a vystupujú suverénne. Takýmto spôsobom
a presvedčivosťou na divákov
a poslucháčov doslova vychrlia jednoznačne naučené, ale
žiaľ neoverené informácie a
názory, akoby už vopred zo záhadných a utajovaných zdrojov
informovali občanov. Hovoria,
že poznajú všetky problémy,
zámery aj ciele rozvoja spoločnosti, a aj jej perspektívu.
Ako dobre platení žoldnieri
bezhlavo útočia na vládnu koalíciu, kritizujú ju aj za veci, ktoré
spôsobila Dzurindova vláda a
predkladajú nereálne návrhy.
Odsúdeniahodné je, že k nim
sa zaradili mladí, neskúsení, a

nedovzdelaní analytici. Nevidia
úspechy a predpovedajú priam
katastrofálnu budúcnosť nášho
štátu. Buď teda ide o skrytou
réžiou nastrčených ľudí, ktorých úlohou je, aby zámerne a
tendenčne ovplyvňovali verejnú
mienku, alebo sú to vševedkovia, ktorých nám môže závidieť
celý svet. Kto sa nad týmto
všetkým zamyslí, určite si položí
otázku: Kto sa za tou celou negatívnou propagandou skrýva
a aké konkrétne kroky sleduje
touto nečestnou a nekalou manipuláciou? Odpoveď by si mal
dať každý jeden občan sám za
seba.
Dôsledky pravicovej politiky
dvoch vlád Mikuláša Dzurindu
všetci poznáme. Počas ôsmich
rokov svojho pôsobenia odovzdala takmer všetko slovenské
hospodárstvo, počnúc lukratívnymi firmami, do rúk zahraničného kapitálu. K dispozícii sú
čísla a fakty, ktoré jasnou rečou
prezrádzajú aj to, ako v rokoch
1998 – 2006 vzrástla a znásobila sa zadĺženosť Slovenskej
republiky. V krajine sa rozhostila bieda a chudoba, a mladí
ľudia hľadali prácu za hranicami
svojej vlasti. V dezolátnom stave

bolo školstvo a zdravotníctvo.
Škoda, že v tejto zložitej etape
hospodárskej krízy mnoho ľudí
ešte stále verí nedovzdelaným
politológom a médiám. Tie sú
v područí súčasnej opozície a
verne jej slúžia. To platí nielen
o slovenských denníkoch a ďalších periodikách, ale žiaľ aj o
verejnoprávnom rozhlase. Tendenčnosť sa prejavuje v servírovaní skreslených informácií
a nevyváženom spravodajstve,
ktoré vôbec nezaznamenáva
dosiahnuté pozitívne výsledky.
Akcentuje iba problémy, ťažkosti a nedostatky sužujúce
našich ľudí. Politológovia a
„analytici“ sa usilujú nahovoriť ľuďom, že vláda neplní svoje programové ciele.
Napriek tomu väčšina občanov
vládnu koalíciu podporuje, čo
potvrdzujú prieskumy verejnej
mienky a výsledky volieb predsedov a poslancov samosprávnych krajov. Opozícia v nich
jednoznačne prepadla. Lenže
naďalej spolu s opozičnými médiami presadzuje svoje osobné
záujmy a ciele, a chystá sa na
budúce voľby, ktoré by vraj mali
zmeniť jej biednu reputáciu.
JOZEF KUCHÁR

Pôjdu slovenskí politológovia do Viedne?
Aj univerzita vo Viedni má svoje problémy. I keď
rakúske vysoké školy v porovnaní s našími sú na
tom oveľa lepšie. Nie náhodou tí mladí ľudia na
Slovensku, ktorých rodičia na to majú, študujú v
rakúskej metropole. Akademická pôda vo Viedni dokáže byť niekedy tiež veľmi horúca, a tak to
bolo aj pred niekoľkými dňami pri študentských
demonštráciách. Odtiaľ prišla aj informácia ako
sú vo Viedni na tom zle s profesormi politológie.
Vraj na vyše 5 000 poslucháčov ich na univerzite
majú iba osem! Skutočne nepochopiteľné, veď
mi po roku 1989 máme toľko politológov, že ich
môžeme doslova rozdávať. Kde sa len človek pozrie, všade okolo sa hemžia. Stačí vziať do rúk
hociktorý denník, sadnúť si k televíznej obrazovke, alebo počúvať rádio. Našincovi nezostáva nič
iné, iba sa zamyslieť: Kde sa ich toľko vzalo? Z
čoho predsa žijú? Asi to však nie je s nimi tak zle,
keď na obrazovkách vyzerajú všetci takí spokojní,
najedení a dobre oblečení. Česť výnimkám, niektorí aj povedia niečo zaujímavé a hodné ich aka-

demického postavenia, ale je ich skutočne málo.
Preto ma napadlo, čo keby Slovensko pomohlo
našim rakúskym susedom a poslalo im na dlhší
čas jeden autobus zaplnený našimi politológmi?
Tak napríklad, vedúcim výjazdu by mohol byť prof.
Miroslav Kusý, László Öllős či Grigorij Mesežnikov. Alebo hocikto iný, veď máme z čoho vyberať. Hrozí tu iba nebezpečenstvo, že Rakúšania,
ktorí im určite pripravia najlepšie podmienky na
prácu i veľmi slušnú mzdu, veľmi rýchlo prídu na
to, že títo „odborníci“ sa hodia na všetko možné,
len nie na prednášanie politológie. Poďakujú im,
a do mesiaca určite pošlú domov. Nám teda veľmi dlho nevydrží ten dobrý pocit, že nám tu nikto
neotravuje mediálne ovzdušie, a po ich návrate
domov si budeme musieť zodpovedať na nerudovskú otázku: Kam s nimi? Veď rakúska akademická obec síce skonštatuje, že snaha sa cení,
ale nabudúce už o takúto „pomoc“ neprejaví záujem. Možno nás nakoniec poľutuje...
Vladimír MEZENCEV

Čudný rebríček o rovnosti
Je trochu nepochopiteľné, že poradie krajín v rebríčku rovnosti pohlaví každoročne zostavuje Svetové ekonomické fórum (WEF). Už aj preto,
lebo krajiny s tradičnou rovnoprávnosťou v účasti na politickom rozhodovaní, práve na zdravotnú starostlivosť, vzdelania a ekonomickej participácii nedostali veľmi priaznivé hodnotenie. Spomedzi 134 krajín sa USA
umiestnili na 31. mieste, Rakúsko na 42., Poľsko na 50., Ukrajina na 61.,
Maďarsko 65., SLOVENSKO na 68. a Česko dokonca na 74. mieste! Do
prvej desiatky sa však dostala JAR a ďalšia africká krajina Lesotho. Nič
nemožno namietať iba proti poradiu na prvých priečkach, ktoré patria
Islandu, Fínsku, Nórsku a Švédsku. Na čiastočné ospravedlnenie tohto
zvláštneho rebríčka slúži iba to, že „zostavovatelia sa snažili vylúčiť vplyv
celkovej hospodárskej vyspelosti jednotlivých krajín.“
(js)

S objektívom na Tatrách

V pondelok 7. decembra zomrel vo veku nedožitých 80 rokov
v Tatranskej Lomnici zakladateľ Podtatranských novín Michal
Kalla. Tento Dubčekovec a rodák zo Šuňavy, ktorého ústa zostali po roku 1968 násilne umlčané, však zostane v srdciach
Tatrancov a návštevníkov našich veľhôr zapísaný ako vášnivý fotograf. Aspoň s objektívom zameraným na krásy našich veľhôr
mohol obrázkami prehovoriť počas rokov totality o hodnotách
prírodných krás a ľudí, ktorí im zasvätili svoj život.
Po roku 1989 sa odmietol vrátiť do správy vecí verejných s odôvodnením, že prenecháva túto úlohu mladším. V čase veternej kalamity
v novembri 2004 ma prvý informoval, čo sa s jeho milovanými Tatrami stalo a trápil sa preto až do konca svojho života. Svetlo večné
nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!
Stanislav Háber

Zdravý rozum

Vianočne osvetlený prezidentský palác 13. decembra
2009 v Bratislave.
FOTO TASR - Martin Baumann

vychutnajte si čaro Vianoc

Vianočné obdobie postupne nasávame stále väčšími
dúškami. Nakoľko prichádzajúce sviatky nepochybne
patria medzi najkrajšie obdobie roka, netrpezlivé čakanie na Štedrý deň a trpezlivosť vyžadujúce prípravy naň
dodávajú všetkému navôkol okúzľujúce čaro.
Vianoce sú obdobím nádherných spomienok a mnohých
očakávaní. Sú príležitosťou na milé stretnutia so známymi a trávenie voľných chvíľ v kruhu najbližších. Nemali by
sme ich vnímať ako preteky o najkrajší darček či najviac vyzdobený stromček. Skutočnú hodnotu a poslanie sviatkov
nájdeme inde. V pokore, skromnosti, nezameniteľných symboloch a zvláštnom, neopakovateľnom čare, ktoré si želáme, aby trvalo čo najdlhšie. Snažme sa vychutnať čaro Vianoc so všetkým, čo najkrajšie sviatky v roku prinášajú. Sú
predsa jedinečné, nenapodobiteľné, neopakovateľné a čarovné tak svojou dynamikou ako aj nočným tichom.
Prichádzajúci koniec roka je bilanciou prežitého, ale aj vyjadrením túžob, cieľov a zámerov pre prichádzajúce obdobie. Vstup do nového roka nemusí byť sprevádzaný novoročnými predsavzatiami, pretože na mnoho rozhodnutí sme
sa pripravili už v tomto roku a ďalšie sú častokrát vecou nečakaných, vzniknutých situácií. Bez ohľadu na to, čo nám
donesie život, šťastie či možno aj náhoda, dôležité ostáva,
aby sme v každej situácii ostali v prvom rade ľuďmi cítiacimi,
rozumnými, úprimnými a hlavne s obrovskou mierou solidarity a sily odpúšťať. Práve preto si želáme, aby nás čaro Vianočných sviatkov neopúšťalo ani v ostatnom období a nový
rok nebol len kalendárnym súhrnom prežitého, ale skôr príležitosťou pomáhať so schopnosťou poradiť a odhodlaním
šíriť dobro a toleranciu.
Všetkým Vám preto úprimne žečím nádherné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do roku 2010, v ktorom
máme možnosť šíriť úprimné posolstvo najkrajších sviatkov
v roku.
Stanislav Kubánek

Voliči odmietli nereálne sľuby
Výsledky volieb poslancov a
predsedov samosprávnych
krajov jednoznačne potvrdili, že niektoré móresy opozičných strán plné zloby a
nenávisti, dominujúce v každej predvolebnej kampani
voliči jednoznačne odmietli.
Kresťanské strany nie vždy konali v duchu kresťanskej morálky, úcty človeka k človeku, a k
politickým protivníkom.
Pravdepodobne aj preto v tomto kalendárnom roku utrpeli už
tretiu drvivú volebnú porážku
s ktorou sa nedokážu zmieriť.
Napriek obrovskej pravdu prekrucujúcej a finančne veľmi
náročnej kampani a grandióznej podpore médií neuspeli vo
voľbách prezidenta Slovenskej
republiky. Prehrali aj voľby do
Európskeho parlamentu a voliči ich odsunuli na vedľajšiu
koľaj aj v regionálnych voľbách. Opäť sa raz potvrdilo,
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že politika opozície plná nereálnych sľubov, ohovárania a
sebachvály stojí na hlinených
nohách.
Predstavitelia
opozičných
strán nie sú schopní ani ochotní v neľútostnom boji o moc
osloviť voličov hodnoverným
a perspektívou naznačujúcim
programom ani vzácnym, hodnotným slovom. Slovom, ktoré
by oživovalo nádej a prispievalo k zlepšovaniu pomerov v
našej krajine. Žalostné je, že
všetky tri volebné kampane
postavili na deštrukcii, znevažovaní a ohováraní politických
protivníkov. Nadmerné plagáty,
mnohé tlačoviny, bleskovky, či
anonymné volebné noviny dali
poriadne zabrať každému slušnému občanovi.
Agresivita, sebachvála a sebaoslava kandidátov, aj klamstvá,
zasiahli až do špiku kosti. Boli
veľmi negatívnym príkladom

akí ľudia ešte aj dnes žijú medzi nami. Akými morálnymi
zásadami sa riadia tí, ktorí sa
v boji o moc neštítia ničoho a
neraz svojím konaním spôsobujú len spúšť v ľudskej duši.
Človeku sa krúti hlava z ich
duchovnej biedy a prázdnoty.
Prevracali pravdu o pomeroch
v jednotlivých krajoch s cieľom
znevážiť všetkých kandidátov
SMER-u a ĽS-HZDS.
Takáto kampaň voličov neovplyvnila a úspech nepriniesla ani služobnícka nadpráca
niektorých médií, pretavená
do vymyslených káuz, škandálov a pravidelných útokov
na kandidátov vládnej koalície. Volebné výsledky ukázali,
že nedôveryhodné média aj
v predvolebnom zápase postupne strácajú svoju silu na
ovplyvňovanie verejnej mienky
v našom štáte.
JOZEF KUCHÁR

Prečítal som si, v pravicovom médiu, že dať „...Hatinovi Slovnaft
zadarmo (ročné splátky boli nižšie ako ročné dividendy, ktoré
ako noví vlastníci dostávali) a ten
po čase predal Slovnaft za mnohonásobne vyššiu cenu maďarskému MOL-u, nebolo v rozpore so zákonom. Akurát to bolo v
rozpore so zdravým rozumom, ale
najmä v rozpore s verejným záujmom. A práve ten sú politici povinní chrániť.
Súhlasím, ale prečo v tom istom
médiu (a aj v iných podobne zameraných médiách) obhajujú
predaj Telekomunikácií, Slovenského plynárenského priemyslu,
bánk a iných štátnych podnikov,
počas Dzurindových vlád? Nebolo proti zdravému rozumu a v
rozpore s verejným záujmom ponechať si väčšinu akcií, ale rozhodovanie nechať v rukách menšinového vlastníka? Alebo predať
podniky za mnohonásobne nižšiu
cenu ako bola ich hodnota? Hodnotenia s ktorými sa stretávame v
spomínaných médiách sú účelové. Neriešia podstatu problému,
ale obhajujú „tých svojich“. Mali
by však stáť na strane občana.

Cenový hlavolam
Nevyznáte sa v účtoch za elektrinu? Od januára to bude ešte horšie. Štát totiž prikázal predajcom,
aby uvádzali zvlášť cenu za distribúciu elektriny po vedeniach a
zvlášť za takzvanú dodávku, teda
obchodnú zložku. Do ceny navyše vstúpia ďalšie regulované poplatky, ako sú dotácie baníkom či
zeleným elektrárňam.
Vláda mala dobrý úmysel, chce
rozdelením ceny docieliť, aby ľudia vedeli, koľko platia u dominantných dodávateľov za obchodnú zložku, ktorú už ponúkajú na
trhu aj menší hráči. Dobrými
úmyslami je však, podľa ľudovej
múdrosti, dláždená aj cesta do
pekla. Keby sa spotrebiteľ dozvedel konečnú cenu za kilowatthodinu elektriny mohol by porovnávať aj keď nevie čo všetko je v tej
cene zahrnuté. Pre riešiteľov hlavolamov by mohol distribútor posielať aj cenu so všetkými položkami, tak ako to povedal hovorca
elektrární: „Keďže od roku 2010
budú jednotlivé cenníky oddelené, musí si ich zákazník poskladať a vypočítať si cenu“.

Investigatívci?
Slovíčka hovorí sa, údajne, vraj,
majú v žurnalistických prejavoch
„investigatívnych“
žurnalistov
frekvenciu, prinášajúcu devalváciu ich skutočného významu. Nahrádzajú nedostatok faktov a dôkazov. Píše sa o firmách ktoré sú
vraj blízke niektorému politikovi,
uvádzajú sa neexistujúce rodinné
a priateľské vzťahy, samozrejme
vždy v spojení s niektorým z uvedených slovíčok, ktoré majú autorov zbaviť zodpovednosti (?).
Vlani prednášal na syndikáte novinárov v Bratislave americký profesor Robert A. Hooper, sám
úspešný investigatívny novinár.
Záujem o jeho prednášku prejavili dvaja (!) aktívni novinári. Pre
ostatných nezúčastnených investigatívcov aspoň toľko, že by
sa dozvedeli, že etický kódex a
samoregulácia nie sú cenzúra a
že dobrý novinár dokáže “získať
niečo o čom tvrdia, že to neexistuje. Ale keď to skutočne neexistuje nevymýšľa si“.
Jozef Šucha
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Dodatočný obdiv
Márne človek čakal, že sa niekto
pri oslavách 17. novembra dotkne aj vtedajšej Československej ľudovej armády, ak si
odmyslíme niektoré Kocábove
rozprávky o tom, ako rozprášil armádu okupantov či iné rozprávky
pánov z VPN. Táto armáda sa zachovala skutočne seriózne, dalo
by sa povedať, že zamatovo. Ale
to nebola zásluha ani Kocába,
ani Havla a ani Gála. Bola to zásluha vtedajšieho velenia, generálneho štábu a aj vedenia štátu.
Pokojne mohla zasiahnuť, napríklad len variantom „demonštrácie
sily“ a vtedajšie zhromaždenia by
sa rozutekali a zopár krikľúňov by
bolo spadlo do Dunaja či do Vltavy.
Nikto by totiž proti vlastnému ľudu
nepoužil zbraň. Takže tie rozprávky
o tom, kde sa chystajú vyraziť tanky
či podobné nezmysly, sú naozaj len
výplodom fantázie tých, ktorí chceli

byť dôležitejší ako boli. Potom sa už
Československá armáda začlenila
do demokratizačného procesu, pokojne a bez problémov. Treba však
vedieť, že táto armáda mala obrovskú silu zbraňových systémov a bola
aj dobre vycvičená, čo vzbudzovalo
rešpekt nielen v NATO ale na celom
Západe. A bolo treba túto armádu
jednoducho zlikvidovať.
A na to sa podujal prvý muž novej
demokracie, ktorý za to dostal toľko metálov, že keby si ich zavesil
na kabát, tak by vážil toľko ako povestný Brežnevov. A tak aspoň takto
vzdávam hold a obdiv tejto armáde,
ktorej už niet. A celkom súhlasím s
Pavlom Tigridom, ktorý povedal, že
to všetko bol politický prevrat a nie
zamatová revolúcia. Po slovenský
prevrat znamená prevracanie kabátov a to na Slovensku veľmi dobre
vieme a máme to historicky zakorenené.

Karikatúra slovenská

Mám možnosť si prezerať, ale tú má každý, niektoré karikatúry, v
rôznych svetových médiách. Výborné sú napríklad grécke, ale aj
poľské, aby som menoval viacero. Tie karikatúry majú nielen myšlienku, teda vtip, ktorý človek jednoducho musí obdivovať, ako to
ten karikaturista dokázal tak „vymáknuť“. Keď to porovnávam s karikatúrami v novinách SME či Pravda, tak ma napadá, že sa vraciame
k Roháču v päťdesiatych rokoch, keď sa tam objavoval Truman s
čižmou a Tito s nožom v ústach. Naozaj je to úbohosť a na svetových webových stránkach, kde sa prezentujú karikatúry, slovenské
nenájdete. Cudzinec by im totiž nerozumel, lebo im chýba onen vtip
a myšlienka, ktorá koliduje s kresbou. A tak jediným karikaturistom
zo Slovenska, ktorý má „šmrnc“ je Milan Vavro. A to je málo.

Egokardinál na scéne

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

SSN nie je samojediný
Generálny tajomník Medzinárodnej federácie novinárov poslal slovenskému premiérovi
e-mail, ktorý mu má vraj pripomínať niekdajší sľub podporiť
profesionalizmus v žurnalistike
formou skutočného dialógu s
novinárskou organizáciou. Nuž
tento pán White má asi tak ďaleko
od slušnosti, ako SSN, keď premiérovi pošle e-mail. Asi si poplietol
slušnosť so „zoznamkou“. Nehovoriac už o tom, že nevie ani to, že na
Slovensku už dávno neexistuje len

jediná organizácia novinárov, ktorá
si túto „samojedinosť demokraticky
uzurpovala“. Prečo by sa teda slovenský premiér mal zaoberať iba
pripomienkami SSN k tlačovému
zákonu a nie aj ostatných novinárskych organizácií? Medzinárodná
federácia novinárov je teda jednoducho neinformovaná, čo je nielenže prekvapujúce, ale aj skľučujúce.
A možno sa pán White práve vrátil z
polročnej dovolenky na Tahiti a prebudil sa, lebo jeho e-mail mal niekoľko urgencií zo Slovenska.

Maďari a gentlemani? „Vydumané dumky“
Tak o tom by sa dalo iba tak
snívať. To, že porušili dohodu,
ktorú dali pri slovenskej snahe
získať sídlo Európskej agentúry
pre správu regulačných orgánov v oblasti energetiky, preto
neprekvapuje. V celej histórii
Maďari porušovali gentlemanské
dohody ako na bežiacom páse a
budú to robiť naďalej. Veriť totiž potomkom grófov, povaľujúcim sa v
peštianskych či parížskych kaviarňach je rovnako naivné ako veriť,
že na Slovensku žijúci maďarskí
„gentlemani“ (Csáky a spol., či Bugár a spol.) sú slovenskí vlastenci.
Ono je to tak, na území dnešného Maďarska sa nikdy nepodarilo

ustanoviť demokraciu... Takže sa
tam nemohli zrodiť ani gentlemani.
Dobrý znalec Maďarov Viliam Paulíny-Toth povedal: „Maďari, ktorí keď
sú uhnetení, nám všetko možné
radi sľubujú, a vtedy s nami už len
tak ako sa hovorí, zo sedla diškurujú, dôverujú si v svoju silu, veria v
svoju misiu na Dunaji“.
Akí sú to gentlemani, keď nás
vlastne svojim spôsobom podviedli aj pri názve „marky“
Tokaj? Pritom naše vína z Tokajskej oblasti sú oveľa kvalitnejšie ako ich. Pravdou je, že
podviedli aj Brusel a ich „hazafikovia“ na Slovensku vykrikujú,
to je slovenská vina.

Stranu Smer prijali do izby európskych socialistov. Všetky tie výtlky slovenskej tlače boli márne. A tak na margo tohto aktu treba
čosi vymyslieť. Najskôr začali tzv. politológovia, ktorí trúsili reči
o tom, že Smer prijali až po desiatich rokoch alebo, že je to nebodaj z núdze cnosť, či že ho prijali len preto, lebo treba rady
posilniť a potom ho budú (teda Smer) usmerňovať. Nič také síce
v zdôvodnení prijatia nebolo a tak si to bolo treba vymyslieť. A keď šéf
socialistov hovoril v Prahe o tom, že by sme to mali robiť tak, aby tomu
rozumeli bežní ľudia a dodal „ako to robí slovenský premiér R. Fico“,
výklad znel, že hovoril o populizme, hoci nič také ani nespomenul. A tak
podľa slovenskej tlače socialisti upadajú, hoci napríklad majú ministerku
zahraničných vecí EÚ. A to všetko len preto, lebo treba znehodnotiť európskych socialistov, lebo prijali medzi seba stranu SMER. Odpadol totiž
argument, že ho neprijmú, ktorý keťasili aspoň tak dlho ako nástenkové
tendre a emisie, ako keby nič iné na Slovensku nebolo. Ale všetky tieto
„mediálne dumky“ pomaly ale isto krachujú a tak bude treba vymýšľať
ďalšie. Ani oslavy 17. novembra im nevyšli tak ako plánovali, jednoducho, všetko zasa „prehnali“. Akosi tej opozícii nič nevychádza, ani tej ich
mediálnej podpore.

Na Slovensku má zelenú „pravdagate“
Niektoré veci v demokracii ťažko chápať a ťažko si ich aj vysvetľovať. Na jednej strane sa porušujú ľudské práva a ústavné práva
je to v poriadku, na druhej strane to nie je v poriadku. Takže nehovorme o rovnosti, lebo aj teraz sú rovnejší medzi rovnými. Za
posledný mesiac či dva uvediem tri príklady. Už celé týždne sa
Slovensko handrkuje o tom, čo sa dialo na Trenčianskej univerzite a – nič sa nedeje. Pritom je celkom jasné, že nech je to akokoľvek, za to, čo sa stalo, je zodpovedný predovšetkým rektor, ktorý
bez mihnutia oka mal odstúpiť. Nestalo sa, ešte ani potom, keď
ho odvolali, zákonne či nezákonne, ide sa štorcovať a minister
si nechá čas na uvažovanie, či mu odobrať mandát alebo nie.
Toto je jednoducho fraška. Inak sa to nazvať nedá. Zaujímavé,
že mienkotvorné média, či ako si to nadávajú, akosi v tejto kauze
podozrivo stíchli...
Druhý príklad: pred niekoľkými týž- ky onoho štátu, aby ich za to „biľagodňami prišiel na pôdu Prešovskej vali“, alebo ťahali pred disciplinárnu
univerzity veľvyslanec istého štátu s komisiu, je doslova zvrátenosť, a sapoliticky motivovaným vystúpením. mozrejme porušenie nielen základNiektorí študenti ho vypískali, teda ných práv, ale aj ústavy. Jednému
vyjadrili si svoj názor. Neviem, čo z najlepších študentov, na základe
hľadal na pôde univerzity, kto mu vyjadrenia svojho názoru zakázato umožnil a prečo, to je otázka na li vycestovať do zahraničia a to je
kompetentných. Ale aby za to, že už naozaj niečo ako „prešovské
niektorí študenti vyjadrili svoj názor, jatky“. Tento študent, ktorému do
teda nesúhlas s vysvetľovaním politi- ukončenia štúdia chýbal len jeden
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semester, vrátil index a školu opustil. Na protest proti neústavným
praktikám a porušovaniu ľudských práv. V tejto univerzity takmer
denne počúval novoobjavenú politologičku pani G., ktorá na tieto
praktiky ani brvou nemrkla. Lenže
aj ďalšie mená z tejto univerzity sú
už známe od „cisára pána“ a tak sa
nečudujme. Len ten mladý muž sa
začal čudovať a dožaduje sa svojej
pravdy, aj za cenu, že nedokončí
štúdium. Minister školstva je ticho
ako voš pod chrastou. Asi sa handrkuje s Trenčianskou univerzitou... A
mienkotvorné média sú zasa ticho.
Tretí príklad je už známa Slovenská
pospolitosť. Ktosi im dal nálepku
„extrémisti“ a všetci to zobrali za
svoje. Nech niekto povie, čo extrémistické urobili? Nič. Zakladajú
stranu a tak im v tom treba všemožne zabrániť. Bránil niekto zakladaniu
strán, vrátane tej, ktorá je dnes najpopulárnejšia, aj keď si nedávala na

vtedajšiu vládu servítky pred ústa?
Tu sa mienkotvorné média vyjadrujú
jasne proti týmto mládencom, ktorí
si dali povedať a už nenosia uniformy. Vtedy boli div nie fašisti, dnes sú
len extrémisti. Pritom jedno aj druhé
bol len výmysel, ktorý nemal žiadnu podstatu. A brániť im v založení
strany, to je už aká demokracia? Nie
som obranca SP, len poukazujem na
právo a jeho porušovanie.
Zaujalo ma popri tom stretnutie predsedu Najvyššieho súdu,
predsedníčky ÚS SR a ministerky
spravodlivosti, ktorí rokovali o návale podaní na prieťahy v konaní.
Treba vedieť, že mnohé z nich, ak
nie väčšina sa dotýkajú porušovania základných ľudských práv
na Slovensku a mnohé končia v
Štrasburgu na Európskom súde
pre ľudské práva, za čo aj veľa
platíme. Nečudujme sa, keď na
Slovensku „pravdagate“ má zelenú...

Sú nevzdelaní a nedovzdelanci, ale sú aj kardinálni nevedkovia, s historickým rozmerom. Ak
sa naozaj niekedy o „východniaroch“ vyjadrovala verejnosť nie príliš lichotivo, v časoch minulého režimu to vyplývalo aj z toho, že do Prahy či Bratislavy sa naozaj dostal len „odvar“. A
človek už dúfal, že sa to opakovať nebude. Ale
jeden mieni a Pán Boh mení. Znova máme v
Bratislave „východniara“, ktorý je stelesnením
toho niekdajšieho odvaru. Vyplodiť takú vetu,
že „vlastenectvo je posledné útočisko pre darebákov“, mohol naozaj len človek, ktorému
nič nie je sväté, len jeho vlastné ego. To napríklad urazil takého Štefana Romana, tiež východniara, ktorý založil Svetový kongres Slovákov. A tak by sme mohli menovať všetkých
vlastencov od Hollého, cez Štúra až po Štefánika. Je načase, aby tento „východniar“ bol tak,
ako vravel dobrý vojak Švejk „superarbitrován
pro blbost“. Z toho, že tento človek bol ministrom vlády SR, človeku dupkom vstávajú vlasy.
Však nám aj vstávali pri jeho finančných operáciách. A ešte okrem toho je tento človek poslancom slovenského parlamentu. To už niektorí voliči naozaj hlboko klesli.

Konzílium KDH

Nový predseda KDH sa chcel stať podpredsedom Ľudovej strany v Európskom parlamente, ale skončil v poli porazených a dokonca ho
predbehol taký „Atillov kresťan“, ako Viktor Orbán, ktorý sa podpredsedom stal. Ale KDH si
zriadilo na Slovensku svoj poradný orgán - Konzílium KDH. Niektorí kresťania sa aj preľakli, či
sa tento odborný orgán nebude zaoberať interrupciami, lebo slovko konzílium je z lekárskeho prostredia. Môžeme kresťanky uspokojiť, že
tomu tak nebude, lebo títo experti združení v
konzíliu sa budú zaoberať vraj problémami riadenia štátu. Možno si založia aj identickú autoškolu. Ale medzi členmi konzília nebude chýbať
ani Ján Čarnogurský, bývalý predseda strany,
ktorý sa niekedy obetoval za Dzurindu. Takže si
„Miki“ bude musieť dávať sakramentský pozor,
aby tak rýchlo neskončil, ako rýchlo vyskočil.

Figeľ prepadol
Je to trochu nepochopiteľné, veď ešte nie tak
dávno opozícia z J. Figeľa robila toho najlepšieho a najuznávanejšieho eurokomisára. Asi
aj preto bola teraz sväto-sväte presvedčená, že
hlasovanie bude iba formálne a predseda KDH
sa tak určite stane jedným z podpredsedov
EĽS. Kadeháci však budú teraz určite dlho ticho. Prestanú aj s tými hlúposťami, ktoré doteraz tak radi šírili, že Bratislava sa nestala sídlom
Európskej agentúry pre správu regulačných orgánov v energetike preto, lebo SR sa dopredu
netajila, že nim chce byť. Len na vysvetlenie –
keby niekto nechcel, tak ani nekandiduje. Nedostať sa však medzi desiatku podpredsedov
EĽS je veľmi krutá prehra...

Perpetuum mobile

S blížiacimi sa voľbami pribúda tzv. nezávislých
poslancov v slovenskom parlamente, s najnovším „vyhodeným“ M. Urbánim z ĽS-HZDS je
ich už pätnásť a tento trend bude pokračovať aj
v prvých mesiacoch budúceho roka, keď niektorí zistia, že ich strany už s nimi na poslanecké miesta nerátajú. Takéto pnutie sa očakáva v
SDKÚ-DS ale aj v KDH. V SMK tiež, aj tam je
šanca preskočiť z dažďa pod odkvap, teda do
strany Most-Híd Je to skutočne zaujímavý slovenský fenomén, ktorý sa opakuje každé štyri
roky s neúprosnou pravidelnosťou. Býva zvykom, že strany chcú mať späť mandát odídeného či vykopnutého, ale to sa nikdy nestane,
lebo na to nie je mechanizmus. Niekedy je tá
demokracia naozaj smiešna, to nič, že voličovi
je z toho do plaču, nad tým už každý „mandát“
mávne rukou. Ale volič zasa tou rukou volí a po
čase zistí, že zasa sa to opakuje. Slovenské
perpetuum mobile a nie demokracia.
Stranu pripravil DUŠAN KONČEK
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Kto bude
mendíkom?

FENOMÉN, alebo nevďační Slováci
Na budúci rok si pripomenieme 95. výročie
Clevelandskej dohody, začiatkom budúceho
roka si pripomenieme tiež aj ďalšie výročie
vzniku Slovenskej republiky. Nie síce okrúhle,
ale nasleduje po 20. výročí Novembra 1989.
Rovnako máme aj výročie Valného zhromaždenia MS v roku 1990, kde vystúpil Vladimír
Mečiar a vo svojom prejave naznačil, že je za
jasné rozdelenie kompetencií medzi SR a ČR.
Neznamenalo to ešte rozdelenie federácie,
ale keď po volebnom víťazstve v roku 1992
nabral V. Mečiar silu, nebolo pochýb, že k
tomu dôjde. A došlo. Bolo na to treba nielen
odvahu, ale aj chlapa. V. Mečiar odvahu mal
a bol aj chlap. Ostatní si vymýšľali kadejaké
hviezdičky a nechali sa unášať nezmyselnými
úvahami V. Havla. Nevďační Slováci, respektíve časť z nich, sa mu odvďačila tak, že tohto
muža činu naháňali ako Branka dúrnym honom, vyhadzovali mu semtexom dvere, jednoducho, najradšej by ho boli videli niekde tam,
odkiaľ niet návratu.
K moci sa vtedy dostali Slováci, ktorí boli schopní
všetkého: zradiť, predať, zapredať, zničiť, zamordovať. Samozrejme ide o Dzurindove dve vlády. V
tej prvej
ovládli Slovensko
zvyšky bagančiarov, ktorí nevedeli nič, len plnili príkazy, ktoré dostávali a za ktoré sa im tí, čo
dávali, aj štedro odmeňovali. Darmo sa dnes
M. Dzurinda, I. Mikloš a company tvária, ako
ovečky v demokratickom rúne, za ich prstami
je špiny aspoň toľko, ako na Luniku IX. Vtedajšia „zmena“ bola vykrútením krku Slovenska,
na ktorom sa podieľali všelijakí politici, ktorí
sa dnes potulujú niekde po kaviarňach, zaliezli do
mimovládnych organizácií, alebo sa z nich stali samozvaní politológovia. A odtiaľ „brešú“ ako psi na
Mesiac. Prečítal som si akéhosi Dostála, ktorý má
dnes 38 rokov, číže v čase Novembra 1989 mal
18 a veselo tvrdí, že V. Mečiar je darebák. Tento
človek okrem všelijakých „orálnych“ aktivít nedokázal vlastne nič, celá jeho činnosť spočíva teda v
tom, že breše, šteká, rýpe a toto je jeho profesia.
Nikto mu v tom nebráni, v demokracií sa môže
postaviť aj na hlavu
a tak chodiť po Bratislave. To, že V. Mečiarovi
nesiaha ani po pätu je jasné, jasné je aj to, že
takýto papagáj si môže hovoriť tak, ako mu
zobák narástol. Jedno je nejasné, človek čo
nič neurobil, nič nedokázal, nadáva tomu, kto
sa neodmysliteľne zapísal do slovenských dejín, tomu, kto postavil Slovensku republiku na
nohy, samozrejme s problémami a ťažkosťami. Menovaný Dostál by tak vedel možno postaviť
figúrky na Človeče nehnevaj sa, aj to s problémami
a ťažkosťami. Ten priepastný rozdiel je evidentný.
Nie náhodou v úvode padlo slovo o Clevelandskej
dohode, bola ráznejšia ako Pittsburská, medzi
obidvoma je asi taký rozdiel ako medzi Mečiarom
a Čarnogurským. Ale aj tento Janko Čarnogurský
vie, že na to, čo urobil V. Mečiar bolo treba tak
guráž ako aj chlapa. Na túto úlohu J. Čarnogurský
nemal odvahu, ale možno aj mal, len jeho opatrnosť bola genetický fenomén. Niekedy odvahu
mal, napríklad, keď svoju osobnosť obetoval v

prospech M. Dzurindu, za čo by si dnes možno
dal aj sám zaucho. Ale každý sme len človek, tak
J. Čarnogurský, ako aj V. Mečiar. A tak sa pýtam, onoho menovaného pána Dostála, či
náhodou nemá trvalú prasaciu chrípku alebo
iné známe choroby, ktoré trápia svet. Keď V.
Mečiar budoval Slovenskú republiku mal 21
rokov, nevedel o živote nič a zdá sa, že dnes
vie len to isté na druhú.
Ale vráťme sa ku Clevelandskej dohode. V roku
1939 vznikol Slovenský štát, čo bolo naplnením
obidvoch dohôd spoza mora, rovnako ako aj Štúrovho programu. Slovenský štát sa snažili komunisti vymazať z histórie,
nepodarilo sa im to.
A nepodarí sa to vymazať z histórie nikomu. Ako
jeho svetlé a aj temné stránky. Vznik Slovenskej
republiky v roku 1993 sa tiež nepodarí nikomu
vymazať z histórie, tak ako sa nepodarí vymazať
podiel na vzniku republiky V. Mečiara. A v súvislosti s rozdelením Československej republiky aj V.
Klausa.
Dzurindovci vyrobili z V. Mečiara div nie Satanáša a ani ich nenapadlo, aby sa mu poďakovali za
jeho podiel na vzniku Slovenskej republiky, lebo ju
vlastne mnohí ani nechceli a mali ju takpovediac
na háku. A opíjali sa mocou štátu, na vzniku
ktorého nemali nijaký podiel. Nielenže sa tou
mocou opíjali, ale „prepíjali“ aj hodnoty, ktoré im V. Mečiar so svojimi vládami zanechal,
teda mozole slovenského národa.
A dnes sme už štvrtý rok vo vládnej koalícii v ktorej
je aj strana Vladimíra Mečiara a predsedom tejto
strany je stále V. Mečiar. A tak sa chcem spýtať
nielen predsedu vlády, ale aj pána prezidenta,
prečo dodnes tento muž s odvahou, chlapskou
odvahou nedostal najvyššie
štátne vyznamenanie
Slovenskej republiky? Vyznamenania navrhuje tak
vláda ako prezident. Pán prezident Ivan Gašparovič by mal dať nabok osobné animozity, ktoré charakterizujú ich súčasný vzťah, veď predsa dobre
vie, že postaviť Slovenskú republiku na nohy, to
nebolo med lízať. Však bol pri tom. A dnes je prezidentom tejto republiky.
Tak je naozaj načim ukázať, že vieme oceniť
čo oceniť treba ešte za života človeka a nie in
memoriam. Skúsme zmeniť to, čo sa o nás hovorí, že nevieme byť vďační, iba poklonkovať a
plaziť sa kolenačky pred silnými tohto sveta.
Jeden silný je medzi nami, tú silu ukázal, rozhodnosť tiež, odvahu a nebál sa ísť ani proti
vetru. Ale ukážme ešte aj čosi viac, ukážme,
že sme hodní Ľ. Štúra, to čo sa jemu nepodarilo, aj keď sa sklamal v bratoch Čechoch,
oceňme rovnako aj Čecha Václava Klausa.
Bol to dôstojný partner pri delení republiky,
pragmatický a hájil si svoje záujmy, tak ako
V. Mečiar.
Toto by bolo nielen gesto, ale ocenenie zásluh
obidvoch mužov, ktorí mali odvahu, ktorí sa nebáli
a výsledkom sú dve republiky, ktoré majú k sebe
blízko, možno bližšie ako keď boli spolu v jednej.
Dokážeme byť naozaj Slováci, dokážeme byť hrdí
a aj dôstojní k hodnotám, ktoré nás kedysi charakterizovali?
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Európu pravdepodobne
čakajú defaulty
Za dva roky čakajú svet defaulty, hlavne krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou.
Takúto prognózu vyslovil bývalý hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu Kennet Rokoff. Terajšie
štatistiky totiž potvrdzujú, že
rastie počet krajín, kde štátny dlh a rozpočtový deficit sa
zvyšuje veľmi rýchlo. Pričom
nejde už len o periférne krajiny ako Grécko či pobaltské
krajiny, ale aj o blahobytné
Španielsko a Portugalsko.
Po nedávnom defaulte Dubajského štátneho dlhu experti upriamili pozornosť na za
sebou idúce „bubliny“, ktoré
môžu prasknúť v blízkej dobe.
Dlho hľadať nebolo ani treba.
Medzi také krajiny patria všetky na periférii Európy. Grécko,
ktoré sa ocitlo na hrane splácania úverov sa podarilo ako tak
vďaka EÚ vyriešiť. Ale len zatiaľ.
Podľa Kenneta Rokoffa vlna defaultov, ako povedal pre New
York Times, príde do dvoch
rokov. A podľa jeho vyjadrenia
rozvité krajiny si budú chrániť

svoje záujmy a odmietnu pomoc rozvíjajúcim sa trhom.
V roku 2010 sa krajinám s rozvíjajúcou sa ekonomikou podarí kde-tu zohnať 65 miliárd
dolárov na zaplatenie dlhov.
Ale už dnes zahraničné dlhy
Bulharska, Maďarska, Grécka
a pobaltských krajín prevyšujú ich domáci HDP. Dlh štátu
rastie tiež v Nemecku, ktoré
bolo dlhé roky baštou ostražitej
fiskálnej politiky. U expertov Organizácie ekonomickej spolupráce a rozvoja vyvoláva veľké
nebezpečenstvo situácia so zahraničným dlhom Portugalska,
Španielska a Talianska.
A ešte je tu jedna nepríjemná
vec – rast rozpočtového deficitu. Pred niekoľkými dňami
sa napríklad stalo známe, že
v Českej republike tento ukazovateľ vzrástol v roku 2009 o
viac ako 4 krát a dosiahol 7,1
percent HDP.
Niektorí experti zasa tvrdia, že k
vlne defaultov môže dôjsť v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou aj skôr ako za dva roky.

Stranu pripravil DUŠAN KONČEK

Eufória krajín strednej Európy, rovnako ako pobaltských krajín zo vstupu do EÚ
postupne a pomaly upadá.
Niektorí prirovnávajú EÚ k
novej Byzancii, kde si moc
podelili medzi sebou Francúzsko, Nemecko a Anglicko.
Možno to jednoducho zistiť
keď si všimneme, čoho sa tieto krajiny vzdali a čo zasa získali. Reči o tom, že tento útvar
v Európe bude plný protirečení,
sa napĺňajú. Pred niekoľkými
dňami sme si mali možnosť v
SRo vypočuť diskusiu dvoch slovenských europoslancov, pánov
Kozlíka a Kukana. Okrem iného
hovorili aj o tom, že keď niečo
chceme dosiahnuť ako Slovensko alebo čosi zmeniť, musíme
vyzbierať jeden milión podpisov,
teda aj v iných krajinách Európy,
nielen doma. Obidvaja to hovorili s takým entuziazmom, ako
keby práve jedli puding so šľahačkou. Podľa tohto tvrdenia
teda vytvoríme armádu mendíkov (tak ako za Štúrovcov),
ktorí sa rozbehnú po Európe
a budú zbierať podpisy za
takú či onakú vec. Samozrejme, zadarmo to robiť nebudú,
dnes zadarmo už nič nie je.
To znamená, že ich „mendícke blúdenie“ by sme mali zaplatiť. A tak nás zrejme prejde
chuť, aby sme niečo dosiahli, čo
by sme dosiahnuť chceli. Teda
na jednej strane vyzerá to síce
demokraticky, ale druhá stránka
tejto demokratickej formy sú peniaze. Za všetkým sú teda peniaze, aj za uplatňovaním demokracie. Nečudujme sa, že eufória
vstupu do EÚ pominula a bude
klesať ďalej, podľa toho, ako sa
byrokratický moloch bude správať v ďalších rokoch. Ukazuje
sa, že z tých takmer 500 miliónov obyvateľov EÚ naozaj nikto
nechce položiť život za EÚ. Kým
obyvatelia krajín nebudú naozaj
horliť za Európu, teda nebudú
„vlastenci Európy“, zatiaľ bude
projekt EÚ neukončený a aj
nerealistický. Lebo k tomu
treba okrem iného zbaviť sa
vplyvu USA, vytvoriť si namiesto NATO vlastnú armádnu zložku bezpečnosti. Do
toho sa veľmi byrokratom z
Bruselu nechce, stojí to financie a tých je stále menej.

Cintorín impérií je absurdné divadlo
V anglických novinách Guardian
sa nedávno objavil článok s titulkom “Ako americká armáda chráni svoje nákladné autá“. V tomto
článku sa hovorí o tom, že desiatky
miliónov dolárov, ktoré idú z daní
amerických poplatníkov, ktoré sa
vyčleňujú na prepravu tovarov pre
americké vojská
a ktoré chránia afganskí pohraničníci, dostávajú sa priamo do rúk
Talibanu, od ktorých sa pohraničníci takto vykupujú, aby ich nenapadli.
Americký „Huffington Post“, ktorý cituje tento článok dodáva, že v tomto
absurdnom divadle je to tak, že americká vláda vlastne financuje tých,
proti ktorým bojuje. Podľa amerických
vojenských expertov v Kabule, mini-

málne desať percent pentagonských
kontraktov na zásobovanie vojsk, čo
sú
stovky miliónov dolárov,
sa vyplácajú talibanským bojovníkom.
Je to naozaj absurdné divadlo, pri
preprave tovaru na zásobovanie
amerických vojsk (spolu s vojskami NATO je ich tam dnes 110 tisíc)
sa uzatvárajú dvojročné kontrakty s
miestnymi súkromnými prepravcami.
Každý z týchto súkromníkov má dvojročný kontrakt na sumu 360 miliónov
dolárov.
To je spolu 2,2 miliardy dolárov
amerických daňových poplatníkov. Má to svoj účel aj v tom, aby
sa pozdvihla afganská ekonomika.
Ibaže tieto firmy sa nachádzajú v rukách niekoľkých vysokopostavených

činovníkov vlády, vrátane prezidenta
Karzaja. Ako tvrdí jedn z vysokých
vojenských predstaviteľov, 10 až
20 percent z tejto sumy sa dostáva do rúk bojovníkov, či iných prepadových skupín. To znamená, že
z 2,2 miliárd dolárov, 220 až 440
miliónov dolárov sa ocitá v rukách
Talibov.
Prezident Obama vysiela teraz do Afganistanu ďalších 30 tisíc vojakov. A z
NATO má prísť ďalších 5, alebo 10-tisíc vojakov. Keď bojovali
v Afganistane Sovieti
ich 40. armáda mala tam 140 tisíc vojakov plus ďalšie zložky. Podľa amerických prameňov jeden americký vojak
v Afganistane stojí ročne amerických
daňových poplatníkov 1 (slovom jeden) milión dolárov.

Sovietski veteráni z Afganistanu
a napríklad posledný veterán generál Rodionov, ktorý velil 40. armáde a vyviedol ju z Afganistanu
hovorí, že Američania opakujú ich
chyby. Na margo zvýšeného
počtu vojakov
hovoria veteráni: Čím viac vojakov, tým
viac mŕtvych. Alebo: Keď sme prišli,
oni odišli, keď sme odišli, oni prišli.
Afganistan nazývajú cintorínom impérií. Po neúspechu v Afganistane
sa rozpadlo Britské impérium, po
neúspechu v Afganistane sa rozpadlo Sovietske impérium. Čaká
to isté Americké impérium? Moslimovia tvrdia, že ani milión amerických
vojakov v Afganistane nič nezmôže. A
podľa amerického prezidenta v júni
2011 sa majú začať z Afganistanu sťa-

hovať, čo vlastne chcú docieliť. Americkí daňoví poplatníci nie sú nadšení,
rovnako ani rodičia synov, ktorí idú
bojovať za akéhosi šéfa mafie Karzaja.
O tom, že do Afganistanu nepošlú
svojich vojakov Francúzi a ani Nemci sa vážne uvažuje. Slovensko
chce znásobiť počty vojakov pre
Afganistan. Lebo máme záväzky, a
kontingent musíme odviezť. Na začiatku 50-tych rokov sme tiež museli odvádzať kontingent v podobe
masla, mlieka, mäsa a nikto sa nás
na nič nepýtal. A potom, keď jeden
americký vojak stojí za rok milión
dolárov, toľko musí stáť aj slovenský, lebo inak neprežije, ak vôbec
prežije.
(„The Guardian“, „Huffington Post“)
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Superšpión z Bratislavy
KAREL KECHER. Narodil sa v roku 1934 v Bratislave. Ukončil fyzikálnomatematickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1965 ho vyslali do
USA v úlohe rozviedčika-nelegála v Službách Štátnej bezpečnosti Československa. V roku 1969 ukončil štúdium na Kolumbijskej univerzite v New
Yorku ako doktor filozofie. Jeho vedeckým vedúcim bol Zbigniev Brzezinski,
známy stratég a naposledy poradca prezidentov USA v otázkach národnej
bezpečnosti. Viac ako desať rokov Karel Kecher pracoval na analytickom
oddelení CIA, v roku 1984 ho odhalili a zavreli pre špionáž. Vo februári 1986
bol vymenený v Berlíne za sovietskeho disidenta Anatolija Šaranského. V
súčasnosti Karel Kecher žije ako dôchodca v Prahe. Tento bývalý pracovník
československej rozviedky, ktorý sa dostal do CIA, porozprával aj o tom, ako
pracovali rozviedky v rokoch studenej vojny, ale aj o prototype amerického
špióna z filmu „TASS je splnomocnená informovať...“
Od väzenia utiekol
k rozviedke
Pán Kecher, boli ste agentom KGB
alebo československej rozviedky?
Nikdy som nepracoval pre KGB priamo,
patril som Prahe. Moje informácie dostávali v Československu a potom ich preložili a posielali do Moskvy. Bola to spolupráca v rámci Varšavskej zmluvy. Podľa mňa
československá rozviedka bola jedna z
najlepších. V ZSSR to pochopili, ak potrebovali poslať špióna na Západ, využili
na to Čechov alebo Nemcov. Na rozdiel
od Rusov sa vedeli skôr adaptovať, neupozorňovali na seba a nevyčnievali z radu
a tak nepútali na seba pozornosť.
Ako ste sa dostali k rozviedke?
Dostal som sa k rozviedke tak, že som
vlastne unikol väzeniu. V mladosti som
sa stretával s disidentmi a sledovali ma
agenti ministerstva vnútra. Prepustili ma aj
z rozhlasu, kde som pracoval. V jednom
okamihu som pochopil, že ak sa chcem
zbaviť od sledovania agentov, musím začať pracovať pre ich druhú časť – rozviedku. Pretože pracovať vo vnútri krajiny, donášať na priateľov a známych, to by som
nikdy neurobil.
A len tak zrazu vás zobrali?
Áno, prešiel som prípravným kurzom v
Prahe a potom som sa ako emigrant dostal do Rakúska a odtiaľ som sa mal dostať do USA.
Akú ste dostali úlohu?
Dostať sa do radov CIA. Vedel som, že ak
chcem v USA uspieť, musím aj čosi dokázať. Tak sa aj stalo. Skončil som Kolumbijskú univerzitu a mojim profesorom bol
svetoznámy Zbigniew Brzezinski, ktorý
hovoril: Kecher – to je jeden z najlepších
žiakov. Po skončení univerzity si na mňa
„sadli“ kádrovníci zo CIA. Úspešne som
absolvoval všetky previerky a začal som
pracovať.
Byt od Andropova
Rozviedka mi vôbec neplatila žiadne
peniaze. Do Ameriky som sa dostal s
prázdnymi vreckami a potom mi platili len
výdavky, napríklad letenky, ak som mal
stretnutie vo Viedni s niektorým z pražských kurátorov a diéty. Napísal som do
Prahy list, aby mi kúpili v New Yorku byt,
kde by sme sa nasťahovali s manželkou a
mohli prijímať vhodných hostí a samozrejme využívať ich na informácie. V Prahe sa
rozčúlili, nazvali ma zbrklým, ale aj tak list
poslali do Moskvy. To sa zapáčilo šéfovi
KGB J. Andropovovi a prikázal, aby mi vydelili 40-tisíc dolárov. Praha aj tak dala len
polovičku, tak sa na mňa hnevali.
TASS nenapísal pravdu
V súčasnosti v Čechách sa vedie proti
mne akási trauma. Chcel by som prednášať, ale nedovolia mi pracovať. Začal som
uvažovať aj o emigrácii, s radosťou by som
odišiel do Ruska. Základné obvinenie,
ktoré proti mne smeruje, že mám na svedomí smrť Alexandra Ogorodnika, agenta
CIA v Moskve. Ale všetko bolo inak.
Alexander Ogorodnik je prototyp

amerického agenta Trianiova z filmu
„TASS je splnomocnená informovať“.
Áno. Poviem vám, ako to v skutočnosti
bolo. Celkom sa to odlišuje od verzie J.
Semenova z knihy i od filmovej verzie.
Pracoval som na analytickom oddelení
CIA s dokumentmi na diplomatických pracovníkov zo socialistických krajín, ktorí sa
nachádzali v krajinách „tretieho sveta“.
„Preosievali“ sme ich, aby sme našli niečo na ich naverbovanie. Pretože takýto
diplomat v Afrike či Latinskej Amerike urobí kariéru a potom zaujme doma vysoký
post. Veľkú pozornosť venovala CIA veľvyslanectvu ZSSR v Kolumbii. Osobitne
ich zaujímal druhý tajomník ambasády
Alexander Ogorodnik. Mysleli si, že bude
reálne ho naverbovať, hoci mne sa zdalo,
že Ogorodnik bol loajálny človek sovietskemu režimu. Mal rád západný spôsob
života, ale bol loajálny. Vedel som to, lebo
som počúval telefonické rozhovory s jeho
milenkou. O tom, že CIA chce naverbovať Ogorodnika som dal vedieť do Moskvy
cez Prahu. A pre každý prípad som navrhol odvolať ho z Kolumbie. A potom sa
začali diať veci...
Moja informácia sa dostala do rúk Olega Kalugina, šéfa zahraničnej rozviedky
KGB, ktorý, ako sa ukázalo neskôr, bol
zviazaný so CIA. Ogorodnika z Kolumbie
neodvolali. Spokojne dokončil prácu v
Bogote a vrátil sa do Moskvy, kde zrazu
dostal významné miesto na ministerstve
zahraničných vecí. Bolo to niečo neslýchané, hlavne preto, že sa vedelo, že sa
o neho zaujímala CIA.
Ukázalo sa, že Kalugin sám naverboval
Ogorodnika ako agenta KGB a dvíhal ho
po služobnom rebríčku. Informoval o tom
Američanov a tí potom na žiadosť Kalugina
naverbovali Ogorodnika. Dali mu špionážnu techniku a tri roky pre nich pracoval.
Ogorodnika samozrejme zavreli a vo filme je to tak ukázané, že použil jed, ktorý
mal v písacom pere. Ale ja mám expertízu lekárov, ktorá hovorí o príčinách smrti
Ogorodnika. Po celý život mal problémy
so srdcom. Zabil ho stres vo väzení. Obyčajný infarkt a nie jed.
Zradil ma Kalugin
Kalugin osobne, nehľadiac na zákaz Andropova, prišiel do Prahy, aby ma skompromitoval. Na stretnutí so mnou mi dával
také otázky, na ktoré som si fyzicky nemohol spomenúť. Mám veľmi dobrú pamäť, dokážem si zapamätať aj celú stranu
textu, doslovne, ale budem si ju pamätať
niekoľko hodín a nie rokov. A Kalugin ma
obvinil v tom, že pracujem pre CIA, že
som zradca a že mi nemožno veriť. Okrem
toho poprosil českých kolegov, aby zo
stretnutia urobili fotografiu, čo je úplne
zakázané. A neskoršie túto fotografiu poslal do CIA, ako dôkaz, že pracujem pre
sovietsku rozviedku.
A ako ste sa dostali do Prahy na stretnutie s Kaluginom?
Keď som pracoval v USA, trikrát som prišiel nelegálne do Prahy. Išiel som akože
k rodine svojej ženy do Viedne. Tam ma

priamo na stanici zamenil dvojník, v takom
istom obleku s takým istým kufrom, ak by
ma sledovali. Ja som si zatiaľ sadol do
auta, a na falošný pas odišiel do Prahy.
A Kaluginovi sa podarilo skompromitovať vás?
Áno, Praha mu uverila. Keď som sa vrátil
do USA, práca už bola akoby zamrznutá.
Kalugin ma prezradil Američanom a FBI
ma zadržala a uväznila.
Výmena na moste
Vo väzení som sedel s výkvetom budúcnosti americkej mafie a to naozaj neprikrášľujem. So šéfom motocyklových bánd
New Yorku som sa dokonca spriatelil. A
potom cestou „výmeny špiónov“ som sa
dostal domov.
Prečo vás vymenil ZSSR a nie Československo?
Pre Československo som bol vtákom vysokého letu, nevedeli čo so mnou robiť po
mojom návrate. A Krjučkov, šéf sovietskej
rozviedky, okamžite súhlasil s výmenou,
za známeho sovietskeho disidenta Natana Šaranského. Povedal „Takí ako Kecher, stoja za troch Šaranských“. Vysoko
som si cenil Krjučkova, dokonca sme si
neskoršie aj písali.
Pamätáte si na tú výmenu?
V Berlíne, na moste. Ale na ceste do Nemecka som mal putá, držali ma v tmavých
celách. Šaranský čakal na výmenu v dobrom berlínskom hoteli.
Tajomstvá dokumentov o Diane
Pred niekoľkými rokmi ste boli zapletení do škandálu s pokusom odovzdať
egyptskému miliardárovi Al-Fayedovi
nepravé dokumenty, ktoré mali potvrdiť, že jeho syna Dodiho a Dianu zabili
agenti izraelskej rozviedky Mossad...
Bolo to tak. Jedného dňa mi zavolal môj
bývalý spoluväzeň v americkom väzení a
navrhol stretnutie vo Viedni. Predtým bol
profesorom jednej nemeckej univerzity,
napísal knihu o Shakespearovi a vo voľnom čase posielal do Ameriky narkotiká.
Celé sudy. Odsúdili ho na 25 rokov a pustili po polroku. Myslím si, že ho vzali „pod
krídla“ americké rozviedky.
Vo Viedni mi povedal o tomto zámere
doručiť Al-Fayedovi falošné dokumenty o smrti jeho syna Dodiho a Diany,
že ich zlikvidovali agenti Mossadu na
základe prosby kráľovskej rodiny. A
tak olúpiť miliardára o veľké peniaze.
Odmietol som a odišiel späť do Prahy. V ten večer môjho známeho, ktorý
sa vydával za turistu a podobal sa na
mňa, zatkli. Na druhý deň vyšli noviny
s mojou fotografiou a celým životopisom. Samozrejme, že to bola naplánovaná akcia. Veď sa zamyslite, večer
ma zatkli – ráno vyšli noviny. Skutočne
neviem, kto a prečo ma chcel znova
skompromitovať.
Z Komsomolskej Pravdy

December 2009

12

Americký prezident a Nobelova cena

Hoci si americký prezident Barack Obama prevzal Nobelovu cenu za mier pri všetkej skromnosti, stalo sa to
krátko potom, ako sa rozhodol vyslať do Afganistanu ďalších 30-tisíc amerických vojakov. Čo na to hovoria jeho
krajania v Amerike?
Ron Paul, Kongresman USA: Obama mal túto cenu odmietnuť.
Veď on zosilňuje vojenské úsilie. Ako je možné veriť v preventívnu vojnu? Veď to je to isté ako princíp rozviazanej vojny. A za
to dostal cenu mieru! Ja nevidím nijaké príznaky mieru. Svet sa
stal ešte viac nebezpečným. Súčasná vláda pokračuje v nebezpečnej politike predchádzajúcej vlády.
Paul Craigs Roberts, poradca ministra financií v rokoch 19811982, v knihe G. Orwella, rok 1984, bolo tvrdenie Veľkého
Brata: Vojna – to je mier. Keď výbor Nobelovej ceny o tomto
rozhodoval, myslím si, že rozhodoval podľa rétoriky. „Predpokladám, že sa nádejali na zlepšenie a určite predpokladali, že
takto mu vdýchnu mierovú politiku. Ale on aj tak išiel inou cestou. Obnovil vojnu v Afganistane, začal vlastne aj vojnu v Pakistane a Irán sa tiež nachádza pod hrozbou. Je celkom očividné,
že Obama k mieru nemá nijaký vzťah. Má vzťah len k vojne.

Barónka ministerkou EÚ

Ministerka zahraničných vecí EÚ barónka Ashtonová bola
družkou tajomníka Komunistickej strany Veľkej Británie Duncana Reesa, píše anglický denník Daily Mail. Reese pracoval
a stretával sa hlavne s vojenskými predstaviteľmi odborov, dodáva autor článku. V rokoch 1975 až 1979 bol Reese tajomníkom organizácie bojovníkov za jadrové odzbrojenie. Tam sa
zoznámili a Ashtonová sa stala sekretárkou tejto organizácie
a neskoršie sa stala pokladníčkou. V roku 1980 sa rozišli, ale
naďalej zostali priateľmi a pracovali v tejto organizácii.
„Nie je pravdou, že naša organizácia dostávala od ZSSR
takzvané „moskovské zlato“, povedal Reese v rozhovore pre
denník. „Samozrejme, keď je darov veľa, ťažko sa dá identifikovať každá funtová či päť funtová (šterlingov) položka, ale som
presvedčený, že z Moskvy peniaze neboli.“ Ashtonová nebola
členkou komunistickej strany a keby sme ju boli chceli prijať,
určite by to bola odmietla, dodal Reese.
Pri svojom vystúpení po zvolení pred poslancami Europarlamentu barónka Ashtonova zdôraznila, že naozaj žiadne peniaze z Moskvy nedostávala. Medzi tým na tlačovej konferencii,
na ktorej vystúpila s ministrom zahraničných vecí Španielska,
prihovárala sa za ukončenie sankcií voči Kube, ktoré zaviedla
EÚ po tom, ako sa Kuba tvrdo vyrovnávala a disidentmi.

Milióny falošných liekov

Pri kontrole tovarových operácií, ktoré robila Európska
komisia v priebehu dvoch mesiacov zistila na trhu EÚ až
32 miliónov falošných liekov, píšu rakúske noviny Die
Presse. Počet falošných liekov, ktoré sa ocitajú v rukách
pacientov v Európe, neustále rastie. Na rozdiel od rôznych kópií známych medikamentov, práve tieto falošné
môžu vo veľkej miere vplývať na zdravie ľudí. Ako píšu noviny, najčastejšími falošnými liekmi sú antibiotiká, lieky
proti rakovine a malárii, lieky znižujúce cholesterol, lieky
proti bolesti hlavy a samozrejme Viagra. Ešte v novembri
urobil Interpol operáciu proti predaju liekov na internete v rámci
ktorej našiel vyše 750 webových stránok, ktoré mali nezákonnú podobu. Bolo skonfiškovaných 167 tisíc falošných liekov.
Každý falošný liek, povedal pre noviny Die Welt komisár EÚ
Gunter Verheugen, to je pokus masového zabíjania. Podľa
neho v budúcom roku sa Európska komisia bude viac zaoberať
týmto stavom a aj tým, ako sa dostávajú takéto lieky do lekární.
Podľa Die Welt až 50 percent liekov predávaných cez internet
je falošných. Podľa týchto novín je zvyšujúci sa rast predaja
falošných liekov spojený s vysokými príjmami v takomto obchode. Obrat s falošnými liekmi prevyšuje napríklad obchod s
narkotikami o 2 000 krát.

Atómový tender

Podľa informácií českej a aj ruskej tlače, prezident USA Barack
Obama v krátkom čase oznámi spoločný americko-ruský projekt na stavbu storočia. Ide o tender na výstavbu dvoch blokov
českej atómovej elektrárne Temelín a aj výstavbu ešte ďalších
troch blokov. Suma dosahuje výšku 20 miliárd euro. Pôjde
podľa informácií o americko-ruské konzorcium. Pre amerického prezidenta je to významný krok v spolupráci s Ruskom a pre
Rusko je to jedna z dôležitých investícií v Európe. Ide naozaj
o astronomickú sumu, ktorú podpíše český gigant ČEZ s víťazom tendra. Pôjde teda nielen o dva bloky na Temelíne, ale aj
o ďalšie tri bloky, ktoré ČEZ postaví v zahraničí – konkrétne na
Slovensku.
Stranu pripravil DUŠAN KONČEK
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Pri čiernej káve so sólistom Opery Slovenského národného divadla Otokarom Kleinom

Miluje spev a koncerty

Otokar Klein uchvátil divákov na 10. festivale Z operety do operety v Historickej sále
zámku v moravskom Slavkove s Luisou Albrechtovou, sólistkou Viedenskej opery a laureátkou speváckej súťaže v Passau.
Patríte k najvyťaženejším
sólistom Opery Slovenského národného divadla, ste
na cestách medzi prestížnymi opernými domami v
celej Európe, váš lyrický tenor si podmanil aj divákov
v Mekke operného spevu,
milánskej La Scale, ale napriek tejto záľahe vábivých
ponúk si vždy nájdete čas
a ste zreteľne prítomný aj v
kultúrnom živote slovenskej
metropoly. O pár dní sa na
Vaše vystúpenie môžu tešiť
napríklad návštevníci Vianočného koncertu vo Veľkom evanjelickom kostole a
aktuálne účinkujete v siedmich inscenáciách Opery
SND, ku ktorým v prvých decembrových dňoch pribudla
Mozartova Čarovná flauta, v
ktorej vystupujete v úlohe
Tamina. Ako sa to všetko dá
zvládať?
• Áno, je to veľmi častá otázka,
niekedy sa aj sám čudujem, čo
všetko sa dá zvládnuť. Myslím
však, že najdôležitejšie je mať
chuť zvládnuť aj väčší nápor
a hlavne mať rád svoju profesiu, svoje poslanie. Zatiaľ ma
moja práca veľmi baví a mám
aj dostatočnú podporu od mojej rodiny a okolia. Iste, keď je
povinností veľa, mám menej
času na oddych, stretnutia s
rodinou a priateľmi, prípravu
nových projektov, no na druhej
strane aj v opernej tvorbe platí,
že umelec sa môže rýchlejšie
presadiť iba vtedy, ak účinkuje,
aj sa stretáva čo najčastejšie s
novými a novými tvorivými úlohami. Takže hoci občas svoje
povinnosti zvládam len s vypätím síl, som šťastný, že ich
mám a vždy sa na svoj výkon
maximálne koncentrujem.
Patríte medzi umelcov, ktorí
po prvých úspechoch neutekajú za slávou a príležitosťami do stále väčších
medzinárodných kultúrnych

centier, ale vraciate sa do
rodných Nových Zámkov
a záleží Vám na tom, aby
aj vaši spoluobčania mohli
„ochutnať“ kvalitnú hudobnú interpretáciu, z vašej iniciatívy sa už päťkrát mohli
Novozámočania, ale aj záujemcovia z iných kútov
Slovenska, stretnúť s vašimi
renomovanými hosťami na
letnom koncerte v amfiteátri. Aké máte pocity, keď
svojich partnerov zo SND,
viedenskej či budapeštianskej opery, z drážďanskej
Semperovej opery a iných
veľkých operných domov vítate vo svojom rodisku?
• Moje rodné mesto je pre
mňa „najkrajším kútom“ sveta, preto tu aj dodnes bývam
so svojou rodinou aj napriek
množstvu ponúk, ktoré som
počas svojej kariéry umelca
vo svete dostal. Organizovanie
koncertov patri k mojim záľubám a je pre mňa aj morálnou
povinnosťou, ak je to v mojich
možnostiach, prispieť k rozvoju kultúry v našom regióne.
V menších mestách je menej
prežitosti na kultúrne vyžitie a
práve dobré priateľské vzťahy
s mojimi kolegami umožňujú,
že sú ochotní prísť aj do malého mestečka. Dnes je úžasné
povedať, že tieto koncerty každoročne navštívi do 3000 divákov, čo je na vážne umenie
naozaj úctyhodné a som im za
to vďačný.
Do dejín slovenského divadla nepochybne vstúpite aj
ako príslušník generácie,
ktorá mala to šťastie, že
vdýchla život nášmu novému Národnému divadlu.
Tesne pred jeho dokončením sme však zažili aj pokus
vládnych úradníkov „zbaviť
sa“ tejto budovy a ani v súboroch SND nechýbali tvorcovia, ktorým sa neveľmi
chcelo vymeniť priestory,

čimu“ (takto totiž moje dcéry
volajú Dušana Jariabka). Bol
riaditeľom Novej scény a podľa môjho vedomia a z počutia
od kolegov viem, že sa v tom
období súboru darilo. Často
spoločne koncertujeme a v
našom repertoári opereta nesmie chýbať. Opereta ako taká
v hudobnom živote Bratislavy
veľmi chýba a bol by najvyšší
čas tento žáner divákovi vrátiť.
Na mnohých koncertoch cítim
silný ohlas publika, hlavne pri
piesňach, áriách či duetoch
z operiet. Nezabudnem ani
obrovský aplauz publika, kde
na jednom z mojich koncertov spieval Dušan s kolegyňou
z Budapešti milostný duet v
dvoch jazykoch - maďarskom
a slovenskom, hľadisko priam
burácalo.
Generácia Vašich učiteľov
mala ešte možnosť aktívne
zažiť výnimočnú atmosféru
letných operných predstavení v amfiteátri na Devíne.
Pohľad na sútok Dunaja a
Moravy a zapadajúce slnko
dávali tisíckam divákov akýsi „bonus“ k jedinečnému
umeleckému zážitku. Nie
je čas začať sa vážne zao-

berať ideou vrátiť Devínu aj
túto slávnu tradíciu?
• Devín patri k najväčším historickým pamiatkam Slovenska. Zaslúži si, aby sme si
ho uctili a jeho históriu a duchovný odkaz zachovali pre
ďalšie generácie. Na Devine
sa organizujú rôzne podujatia, naposledy som na Devine
spieval koncom leta so Sisou
Sklovskou a Dušanom Jariabkom výber piesní z oratória o
Cyrilovi a Metodovi od Ľuba
Horňáka. Pod ruinami Devínskeho hradu bol kedysi, pred
rokmi, zriadený amfiteáter,
ktorý kultúrne dotváral celú
atmosféru Devina. Žiaľ, amfiteáter už roky chátra a zapadol
do zabudnutia. Rád by som
sa pričinil o jeho obnovenie a
som presvedčený, že by bol
veľkým prínosom nielen pre
mestskú časť Devín, ale aj
pre široké spektrum divákov a
návštevníkov umenia z celého
Slovenska, pripadne okolitých
krajín. Viem si predstaviť pekné večery od jari až po jeseň
spojené s kultúrou a romantickým prostredím.
Za rozhovor ďakuje
Andrej Maťašík

ktoré dokonale poznali, za
čosi nové. Ako po dvoch sezónach vnímate podmienky
pre tvorbu v nových priestoroch?
• Aj napriek tomu, že som skôr
konzervatívny a v umení celkovo uprednostňujem viacej
klasiku, som šťastný, že naše
malé Slovensko dokázalo kultúru podržať a kultúrny stánok,
novostavbu SND, sa podarilo
dokončiť a otvoriť. Myslím, že
patrí veľká vďaka tým, ktorí
za to bojovali, nielen z radov
umelcov, ale aj politikov a jednotlivcov. Nepochybne patri
vďaka Dušanovi Jarjabkovi,
ktorý dlhé roky bojuje a lobuje za podporu a rozvoj kultúry
na Slovensku. V tomto období
práve skúšam v novom divadle
a myslím, že za tie dva roky sa
súbory celkom dobre v nových
priestoroch udomácnili.
Bratislava historicky patrila
aj do známeho „operetného
trojuholníka“, keď spolu s
Viedňou a Budapešťou bola
prirodzenou baštou tohto
žánru. Po Druhej svetovej
vojne však operetu označili za „úpadkový žáner“ či
„maloburžoázny prežitok“ V novozámockom amfiteátri spievali Otokar Klein so Sia zdalo sa, že vytisnutá na sou Sklovskou aj Schönbergovu skladbu The Last Night.
Novú scénu už iba dožíva. Snímka archív.
Pred desaťročím dokonca
vtedajší minister kultúry
operetu na Novej scéne
definitívne zrušil. Napriek Svietiš ako najsvetlejšia noc
Si svätovláska
tomu Strauss, Lehár či Du- Voniaš ako ihličnaté ticho
V očiach ti žiarlia
svätivé plamienky
sík aj dnes dokážu zaplniť Si svetlodušná
svätivé hviezdy
najväčšie hľadiská a ani veľ- a čaká ťa svetlorečenie
svätivá čistota
ké hviezdy operného spevu
Svetlý za dedinou
sa netaja priaznivým vzťaTak píšeš dejiny svetla
ospalo žmurká
hom k operete. Patrí podľa
Čaká ťa sviatok všetkých svetlých
vás opereta do bratislavské- Si ôsmy div svetla
Si na svetlo súca
Žiarivé nočné sviatky
ho kultúrneho života?
Hýbeš svetlom
nočný popletený koláč
• Každopádne áno, celkovo
Vieš ako sa svetlo krúti
Snežia
operetu ako žáner ľudia milu- preto sa svetlo nezrúti
fosforeskujúce nočné vianočné
jú a je veľmi obľúbená. OpeJe ti svetla žiť
motýle
reta dokáže odpútať, uvoľniť,
za nič na svetle
A z teba sála
vyčarovať úsmev a naplniť
Pojedla si všetku múdrosť svetla
trblietavý nočný vianočný vietor
ľudské srdcia radosťou. Tu
PAVOL JANÍK
sa opäť vrátim k „Dušan-bá-

Svätá reklama Vianoc
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Záletník
Vyrástol som na dedine.
Preto mám psov rád. Za
to moja žena je z mesta.
A každý pes v nej vyvoláva
nedôveru. Iste, aj ja mám
rešpekt pred cudzími havkáčmi, ale nemôžem povedať, že by som sa ich
bál. Moja žena má z každého psa hrôzu. Raz sme
stáli v banke v rade. Cez
celú halu oproti nám čakal
chlap s veľkým hnedým
ako čokoláda krásnym
psom. Žena sa naňho zadívala a povedala mi: To je
krásne zviera.
Len čo jej to vyšlo z úst,
psisko náhle vstalo od pána
a rozbehlo sa k nám. Hodilo
sa mojej žene k nohám, kým
ona sa ma kŕčovito chytila za
ruky a priškrteným hlasom jačala od strachu. Tak som jej
povedal: To máš za to, že obdivuješ cudzie psi. Oni to cítia
a potom sa ti hádžu k nohám.
Za psiskom dobehol majiteľ,
veľmi sa ospravedlňoval, ale
psa od mojej ženy dostal len
násilím. Ani jej jačanie ho od
nej neodohnalo. Naopak,
oddane na ňu priam zbožne
hľadel a nežne kňučal.
Inokedy zasa som šiel domov v noci, do nášho bytu
v paneláku a vo vchode ležal obrovský - myslím tým
fakt obrovský - nemecký
vlčiak rozvalený cez schody. Musel som ho prekročiť, inak to nešlo. Tak aj
keď bol neznámy, aby ma
nepohryzol, kam nemá,
keď by som ho prekračoval, som ho priateľsky poškrabkal za ušami.
Prekročil som ho a šiel som
schodmi hore domov. Nevedel som však, že vlčiak okamžite vstal a šiel mi v pätách.
Fakt som si to nevšimol!
Ako som odomkol dvere
nášho bytu, vlčiak mi vrazil
medzi nohy, až ma nadhodilo a to som vysoký 186
cm - a rozbehol sa dovnútra. Suverénne prebehol
chodbu, obývačku, druhú
chodbu a ladne skočil k
mojej manželke do postele.
Žena vyskočila v nočnej košeli, začala jačať nad tou
masou mäsa, srsti, zubov a
uší a vôbec. V momente vo
mne zovrel adrenalín. Bežal
som do spálne, chytil to obrovské zviera za uši a vytiahol
som ho pred dvere bytu, ktoré som na to zamkol. Zbehlo
sa to všetko strašne rýchlo.
Dodnes neviem, ako som
to dokázal a nechápem, čo
sa to vlastne stalo a čí to bol
nemecký vlčiak, ale dodnes
naňho rád spomínam - lebo
nás nepohrýzol. Asi sa chcel
len vyspať s mojou ženou,
čo vzhľadom na jej atraktivitu
nemôžem mať nikomu za zlé,
ani záletnému psovi.
Stanislav Háber
(tento fejtón vyhral 1. cenu
v českej súťaži v roku 2009)
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Hovoríme s Mariánom Klenkom, predsedom Republikovej rady ĽS-HZDS

Ponúkneme ucelený program vývoja

Ľudová strana – HZDS v tomto volebnom období urobila zmeny
vo vedení strany. Jednou z jej nových tvárí je i Marián Klenko, ktorý zastáva funkciou predsedu Republikovej rady ĽS-HZDS. Jeho
úlohou je – okrem iného - koordinovanie činnosti centrálnych profesných klubov, ktoré pôsobia pri ĽS-HZDS, spolupráca s mimovládnymi organizáciami či komunikácia s organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov. V období pred voľbami sa zaoberá
prípravou volebného programu.
o Voľby do Národnej rady SR budú
približne o šesť mesiacov. Pracuje
už strana na volebnom programe?
Už vo februári 2009 zorganizovala ĽSHZDS v Bratislave programovú konferenciu „Perspektívy rozvoja slovenskej
spoločnosti.“ Na tomto podujatí sme
analyzovali situáciu v jednotlivých rezortoch a zároveň načrtli smerovanie
Slovenska v dlhodobom horizonte. V
úvode vystúpil predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar. Na jeho mimoriadne podnetnú prednášku nadviazalo svojími
vystúpeniami viac ako dvadsať odborníkov, ktorí prezentovali naše koncepčné zámery v rozhodujúcich oblastiach
spoločensko-ekonomického života.
V priebehu mesiacov október, november a december 2009 organizujeme
sektorovo orientované konferencie, na
ktorých sa špecializujeme na činnosť
jednotlivých rezortov. Postupne predstavíme konkretizované opatrenia na
roky 2010 – 2014. Budú vychádzať zo
spomínanej programovej konferencie,
ktorá vytvorila predpoklady pre tvorbu volebného dokumentu ĽS-HZDS.
Jeho konečná podoba zohľadní závery
rezortných konferencií. Našim cieľom
je predstúpiť pred voličov s uceleným
programom rozvoja Slovenskej republiky. Preto chceme jednotlivé opatrenia
dôsledne zvážiť a prediskutovať s odbornými autoritami.
o Čo možno očakávať od volebného programu ĽS-HZDS a na ktoré
cieľové skupiny sa chcete zamerať?
Volebný program bude ovplyvnený
pretrvávajúcou hospodárskou krízou
a jej dôsledkami na vývoj verejných financií. Z krátkodobého hľadiska naša
ekonomika potrebuje investície s rýchlou návratnosťou vložených zdrojov. V
danej situácii sa nemôžeme sústrediť
len na prerozdeľovanie. Zo strednodobého hľadiska sú dôležité inovačné
stratégie, ktoré prispejú k ekonomickému rastu Slovenska. Preto kladieme
dôraz na rozvoj biotechnológií, ktoré
vytvárajú priestor pre vznik nových pracovných príležitostí. Ide o oblasť podnikania, ktorá je relatívne imúnna voči
ekonomický otrasom. Tým sa trhová
ekonomika nedokáže vyhnúť, osobitne
ak je naviazaná na tradičné priemyselné odvetvia.
ĽS-HZDS je súčasťou vládnej koalície
a nesie priamu politickú zodpovednosť
za rezorty pôdohospodárstva a spravodlivosti. Veľká časť obyvateľstva žije
vo vidieckom priestore, ktorý je bezprostredne spojený s poľnohospodárstvom. Pozornosť, ktorú mu venujeme,
tak vplýva na celý komplex sociálno-ekonomických vzťahov. Agrárna problematika bude tvoriť dôležitú časť nášho
volebného programu. Nebude to však
jediný tematický okruh. Rovnako budú

zastúpené opatrenia z oblasti sociálnej
politiky, zdravotníctva, školstva, kultúry, dopravy, regionálneho rozvoja, verejnej správy, ako aj ďalších relevantných sektorov.
Pre centristickú stranu je prirodzenou cieľovou skupinou stredná vrstva.
Našim programom chceme osloviť
zamestnancov vo verejnom sektore,
službách, priemysle a pôdohospodárstve. Osobitne nám záleží na zlepšení
podmienok pre živnostníkov. No nemôžeme zabúdať ani na tých, ktorí si
z ohľadom na svoj vek a zdravotný stav
nedokážu zabezpečiť príjem z pracovnej činnosti – na dôchodcov. V tomto
kontexte by som chcel zdôrazniť, že
odmietame zvýšenie veku odchodu do
dôchodku. Ľudia, ktorí majú 55 rokov
a viac musia mať istotu, že sa nebudú
neustále meniť pravidlá priznávania
starobného dôchodku.
o S volebným programom je spojená aj personálna identifikácia tých,
ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii politiky. Ktoré osoby reprezentujú odborné riešenia ĽS-HZDS?
Mienkotvorné osobnosti ĽS-HZDS
dlhodobo predstavujú líder strany
Vladimír Mečiar, europoslanec Sergej Kozlík a poslankyňa NR SR Katarína Tóthová. Strana zároveň vytvára
priestor pre mladých ľudí, ktorí dnes
zastávajú najvyššie stranícke funkcie.
Peter Sika pôsobí na poste podpredsedu pre sociálnu politiku. Médiá čoraz častejšie prinášajú jeho názory
nielen ako štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale najmä ako reprezentanta
sociálno-politického smerovania ĽSHZDS. Podobne sa etabluje Jozef Habánik, podpredseda pre ekonomiku,
ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny
tajomník na Ministerstve školstva SR.
Ďalšou podpredsedníčkou je Barbora
Straková, ktorá má na starosti zahraničnú politiku. Do podpredsedníckych
pozícií sa dostali najmä preto, že presvedčili odbornými kvalitami. Rovnako
to platí pre ústrednú tajomníčku ĽSHZDS Ivanu Kaprálikovú, ktorá má dôležité kompetencie v oblasti vnútornej
výstavby politickej strany.
Do tvorby odborných politík sa zapája
viac ako štyristo členov centrálnych
profesných klubov. Mojou úlohou ako
predsedu Republikovej rady ĽS-HZDS
je koordinovať činnosť týchto odborných útvarov, ktoré pôsobia pri našej
politickej strane. Viacerých aj nezávislých odborníkov, ktorí sú garantmi odborných návrhov ĽS-HZDS, predstavujeme na spomínaných sektorových
konferenciách. Nerád by som však
vynechal ministrov a štátnych tajomníkov, súčasného aj bývalých poslancov
Európskeho parlamentu, členov poslaneckého klubu a zvlášť predsedov Vý-

borov NR SR, ktorí dnes predstavujú
kľúčové politické osobnosti nielen do
vnútra strany, ale aj smerom navonok.
Každý z nich odviedol a vykonáva prácu, ktorá ovplyvňuje aj programovú
profiláciu ĽS-HZDS.
o Realizácia programu strany je
spojená s volebným výsledkom a
prípadným vstupom do vlády. Logická otázka preto znie: aký výsledok očakávate vo voľbách a s kým
chcete spolupracovať pri realizácii
vlastného politického programu po
budúcich parlamentných voľbách?
Potenciál ĽS-HZDS je väčší ako súčasné preferencie strany. Očakávam, že v
nadchádzajúcich parlamentných voľbách dosiahne minimálne taký volebný výsledok, aký získala v roku 2006.
Ideálne by bolo, aby sa stabilizoval nad
úrovňou desiatich percent a posunul
ĽS-HZDS do postavenia stredne veľkej strany. Za najbližšieho partnera
považujeme stranu Smer-SD, s ktorou
si vieme predstaviť spoluprácu aj po
parlamentných voľbách v roku 2010.
Z hľadiska úspešného pôsobenia súčasnej vlády je dôležité zachovanie
programovej kontinuity aj v ďalšom volebnom období.
o Čo vzal a čo vám priniesol rok
2009?
V končiacom kalendárnom roku 2009
sa uskutočnili troje voľby. Za osobitne
úspešné považujeme voľby do orgánov
vyšších územných celkov. Ak by sme
premietli počet poslaneckých mandátov, ktoré získala čisto ĽS-HZDS v jednotlivých samosprávnych krajoch, tak
sa jej výsledok pohybuje na úrovni 10
percent. Spolupráca sa stranou SmerSD bola obojstranne výhodná. Podiel
odovzdaných voličských hlasov pre
ĽS-HZDS mu zaručoval pri väčšinovom
volebnom systéme víťazstvo nad pravicou. Regionálne voľby naznačujú trendy, akým smerom sa môže uberať vývoj v politickom spektre na Slovensku.
ĽS-HZDS sa netají tým, že má záujem
spolupracovať so stranou Smer-SD aj
po júni 2010.
Na záver mi dovoľte zaželať čitateľom
Slovenského rozhľadu, ako aj všetkým
občanom Slovenska pokojné a požehnané Vianočné sviatky, veľa zdravia a
najmä úspešných rozhodnutí v novom
roku 2010.
Za rozhovor poďakoval
Jozef Šucha
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Rušenie vysokých škôl nie
je liekom na kvalitu
História pozná niekoľko období, keď sa zatvárali školy.
Boli to temné obdobia a s demokraciou nemali nič spoločné. Preto akékoľvek úvahy a aktivity v súvislosti s
rušením vysokých škôl založené na štátnom dirigizme,
treba okamžite zmiesť zo stola. Štát by nemal byť inkvizítor, ale má podporovať a napomáhať rozvoju školstva a
vzdelanosti.
Do budúcna v systéme fungovania vysokých škôl môže dochádzať k zlučovaniu, splynutiu alebo rozdeleniu vysokých škôl
zákonom, ale vždy by to rozhodnutie malo byť založené na
princípe dobrovoľného rozhodnutia samosprávnych orgánov
týchto inštitúcií.
Prázdna a bezobsažná polemika o počte vysokých škôl nie je
liekom na kvalitu vysokoškolského vzdelávania a vedy. V čase
globálnej, hospodárskej a finančnej krízy nie je čas hazardovať so vzdelaním a devalvovať jeho hodnotu. Hľadajme schopnosť už konečne zorientovať sa v Európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore, pozrieť sa do zrkadla s rešpektom ku
všetkým so snahou priblížiť sa k medzinárodným vzdelávacím
štandardom.
Jozef Habánik,
podpredseda ĽS-HZDS a štátny tajomník MŠ SR

Zvolili deväť sudcov senátov

Parlament 10. decembra 2009 zvolil za sudcov disciplinárnych senátov deväť kandidátov navrhnutých predsedom ĽS-HZDS Vladimírom Mečiarom.
Spolu s Juditou Dubjelovou, tiež navrhnutou lídrom ĽS-HZDS,
ktorú poslanci zvolili už v stredu (9.12.), tak parlament posunul
do funkcií sudcov disciplinárnych senátov kompletnú desiatku
kandidátov.
Sudcami disciplinárnych senátov sa stali Marián Furman, Renáta Janáková, Juraj Juríček, Dana Kálnayová, Jozef Kolcún, Viliam Pohančeník, Pavol Sabol, Daniela Šikutová a
Martin Vladik, ktorí získali hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Zákonodarcovia vyberali z 19 kandidátov, z ktorých deviatich
navrhol predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar. Svoje želiezka v
ohni mala však tentoraz aj opozícia, ktorá sa rozhodla nominovať
svojich kandidátov po tom, čo parlament v októbri ani na druhý
pokus nezvolil ani jedného z desiatich Mečiarových kandidátov
na sudcov disciplinárnych senátov.
Na opozičnej kandidátke figurovali tzv. občianski kandidáti, ktorých poslancom ponúkli občianske združenia Aliancia Fair-play,
Občan a demokracia, Transparency International Slovensko a
Via Iuris. O posty sudcov disciplinárnych senátov sa takto uchádzali Ľudmila Babjaková, Elena Berthotyová, Dušan Čimo,
Zuzana Ďurišová, Miroslav Gavalec, Anton Jaček, Martin
Murgaš, Juraj Považan, Edita Szabová a Mária Tóthová. Ani
jeden z nich však v hlasovaní neuspel.
(TASR)

Srdcom
i rozumom?
My sami o sebe tvrdíme, že pred Vianocami kupujeme srdcom a rozumom. Teda dosť triezvo. Obchodníci z cudziny,
ktorí už dlhšie žijú a podnikajú na Slovensku však tvrdia niečo
iné: podľa nich Slováci pred Vianocami kúpia hocičo, či to
potrebujú alebo nie. Na ich skúsenostiach asi bude niečo aj
pravda. Koľkí z nás sa poriadne zadlžia iba preto, aby si na
Vianoce „niečo“ dožičili. Kríza-nekríza, naše stoly sa musia
podlamovať pod množstvom rôznych dobrôt a delikaties. Na
to, že mnohých z nás potom čakajú dva mesiace odriekania,
teraz nemyslíme. Dôležité je to, že si z toho veľa dožičíme.
Veď Vianoce sú iba raz do roka. Nuž, obchodníci si mädlia
ruky, popredali aj to, s čím už vôbec nerátali. To ešte nespomíname nemalé finančné čiastky, ktoré necháme v Poľsku,
Maďarsku, Česku i Rakúsku. Ďalšie si domov odnesú obchodníci zo zahraničia, ktorí pôsobia u nás...

Živý
alebo umelý?
Každoročná dilema pred Vianocami: čomu dať prednosť? Živému vianočnému stromčeku alebo umelému? Čo je zaujímavé, ochrancovia prírody jednoznačne uprednostňujú umelé,
rodiny s malými deťmi živé. Veľký vplyv na Slovákov majú aj
tradície predkov, a tie sa samozrejme, viažu k stromčekom z
lesov. Niekoľkoročné ankety potvrdzujú, že približne dve tretiny obyvateľov Slovenska chcú mať na Vianoce umelý stromček a jedna tretina živý. Približne 4 % respondentov netúži po
žiadnom stromčeku. Prieskum sa tradične robí medzi občanmi staršími nad 18 rokov. Zdá sa, že ani v najbližších rokoch
sa pomer v preferencii umelých stromčekov k živým nebude
meniť.
JÁN SLIAČAN
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Stačila by jedna poisťovňa
Od januára bude na Slovensku len jedna štátna zdravotná poisťovňa. Rozhodli
o tom poslanci NR SR na
svojej decembrovej schôdzi.
Sedemdesiatimi deviatimi
hlasmi schválili novelu zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva
zdravotníctva. Novela zákona, o ktorej sa rokovalo v
skrátenom konaní, bude po
podpísaní prezidentom účinná od 21. decembra 2009.
Zlúčením Spoločnej a Všeobecnej zdravotnej poisťovne
od januára 2010 ostane len
Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie, ktorý
sa predpokladá do roku 2011,
má okrem iného umožniť aj výraznejšie znižovanie dopadov
hospodárskej krízy. K šetreniu
prostriedkov by mala prispieť
redukcia duplicitných činností,
nákladov a zmluvných vzťahov.
Na základe už medializovaných
informácií môžeme očakávať aj
zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo. Ich zlúčením vznikne jedna
poisťovňa s vyše 1,3 milióna
poistencami. Ušetria sa tým
prevádzkové náklady, čím sa
získajú prostriedky na skvalitnenie služieb poskytovaných
poistencom. Z pôvodne šiestich poisťovní, ktoré na trhu pôsobili po spustení reformy, by
tak mali ostať už len tri. Udržať
silný sociálny charakter zdravotného poistenia vo verejnom
záujme prostredníctvom jednej
štátnej zdravotnej poisťovne aj
pri zachovaní plurality vo výko-
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ne verejného zdravotného poistenia sa ukazuje aj s ohľadom
na dopady hospodárskej krízy
na vývoj výberu poistného ako
správny krok, ktorý má prispieť
k racionalizácii nákupu zdravotnej starostlivosti. Existencia
viacerých zdravotných poisťovní vzhľadom na počet poistencov na Slovensku sa v praxi
ukazuje ako nevýhodná. Zbytočne sa odčerpávajú finančné
prostriedky na duplicitnú administratívu potrebnú na zabezpečenie zdravotných služieb
poistencom. Aj z tohto pohľadu
môžeme len privítať postupné
zlučovanie zdravotných poisťovní, či už to štátnych, alebo
i súkromných. Aj na základe
dôvodov uvádzaných pri súčasnom zlučovaní zdravotných
poisťovní môžeme sa pritom
oprávnene domnievať, že s
ohľadom na počet poistencov
by u nás stačila jedna štátna
poisťovňa. Tá si nerobí nároky
na zisk ako poisťovne súkromné. Tie ani len nepredstierajú,
že im nejde najmä o vytvorenie
zisku z peňazí, ktoré musia občania odvádzať na poistnom.
Zdôraznil som slovo musia,
lebo nemajú na výber. Aj to je
možno jeden z dôvodov, pre
ktorý bol zo začiatku taký veľký
záujem o podnikanie v oblasti
zdravotného poistenia. Aj po
vládnom zákaze využívať zisk
na iné účely, ako je financovanie zdravotného zabezpečenia
občanov, naďalej zostávajú aj
súkromné zdravotné poisťovne na Slovensku. Zrejme je to
ešte stále dobrý biznis.
Vladimír Dobrovič

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

s.r.o.

Milí naši čitatelia!

TO PRAVÉ PRE
VÁŠ ŠTÝL AJ
PEŇAŽENKU.

NOTE

JEDNODUCHO.

S protokolom
o zošrotovaní
ďalšia zľava

-1000 €
(-30 126,00 Sk)

OD

9 999 € (301 229,87 Sk)

MICRA

NOVÝ

S hrdosťou môžeme konštatovať, že dlhé roky sa nám darilo
tvoriť najlacnejší dvojtýždenník, resp. týždenník. Je to skutočne rarita, ale niektorí z Vás nás doslova vyzývali, aby sme
zvýšili cenu Slovenského rozhľadu. Sami prišli na to, že vydávať takéto noviny a predávať ich za 6 Sk, resp. 0,20 eur
nás musí stáť nemálo ďalšieho úsilia a vynaloženej námahy.
Možno sa to niekomu môže zdať neuveriteľné, ale je to tak.
Priznávame, bolo to asi jediné želanie zo strany Vás, ktoré
sme dlho nechceli splniť.
Teraz nám však už nezostáva nič iné iba zvýšiť cenu Slovenského rozhľadu. Určite nie preto, že sme takto chceli vyjsť
v ústrety tým, ktorí poukazovali na túto nízku cenu. Mohli by
sme Vás teraz zaťažiť informáciami o tom, koľko stoja tlačiarenské služby, vrátane ceny papiera, distribúcie novín, atď.
Nemá to však význam, veď všetci žijeme v reálnom svete a
vieme dobre, čo koľko stojí. Preto sme v redakcii aj v našom
vydavateľstve presvedčení, že veľmi dobre pochopíte nutnosť zvýšenia ceny Slovenského rozhľadu a zostanete nám
naďalej verní. Už prvé januárové číslo bude stáť 0,50 eur. My
vám zároveň sľubujeme, že v súvislosti so zvýšením ceny
Slovenského rozhľadu urobíme všetko preto, aby naše i vaše
noviny boli ešte kvalitnejšie a zaujímavejšie. Verte nám, že pri
najlepšej vôli sme už nedokázali odolávať všetkým ekonomickým tlakom, a tak zvýšenie ceny Slovenského rozhľadu
bolo jediné východisko ako naďalej kráčať po ceste, ktorú
sme si zvolili... Ďakujeme za pochopenie
Redakcia

PRIATEĽSKÉ
TECHNOLÓGIE.
PRIATEĽSKÁ CENA.

JEDNODUCHO.
OD

7 999 € (240 977,87 Sk)

týždenník
SLOVENSKÝ ROZHĽAD
Čítajte

NISSAN CITY CARS

WELCOME TO SIMPLICITY

aj na internetovej stránke:

www.slovenskyrozhlad.sk
Prvé číslo novín v roku 2010 dostanete
13. januára 2010 za upravenú cenu 25 centov
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s.
Bratislava na celom Slovensku

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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V Lige majstrov bolo v jeseni málo prekvapení

OZVENY

Chelsea a Bordeaux bez prehry
Vo futbalovej Lige majstrov sa skončili boje vo štvorčlenných
skupinách, ktorých bolo osem. Z nich po šiestich zápasoch
postupujú do jarných bojov po dve najlepšie mužstvá. Môžeme
konštatovať, že veľa prekvapení sa neudialo, väčšinou víťazili
a postupovali favoriti. Nejaké nečakané výsledky predsa len
boli. Najväčšiu blamáž utrpeli mužstvá Juventus Turín a FC Liverpool. Taliansky klub sa nechal predstihnúť od Girondinsu
Bordeaux i Bayernu Mníchov a FC Liverpool od AC Fiorentina
a Olympique Lyon. V Turíne aj v Liverpoole zavládlo veľké sklamanie, kluby prišli nielen o dobrú povesť, ale aj o veľa miliónov,
s ktorými v rozpočtoch rátali.
V jednotlivých skupinách sa teda ešte spomenúť, že najviac gólov
dostali na čelo favoriti, aj keď na v šiestich zápasoch nastrieľali
nedobrovoľne uvoľnené miesta útočníci Realu Madrid - 15, FioJuventusu a Liverpoolu sa musel rentiny - 14, Lyonu a Arsenalu niekto posunúť. V A-skupine to 12, Chelsea a Sevilly - 11, CSKA
bol Girondins Bordeaux, ktorý Moskva - 10... Najmenej gólov
ani raz neprehral a o štyri body dostali: Bordeaux - 2, FC Porto,
predstihol Bayern Mníchov, v Barcelona a Lyon po - 3... NajE-skupine zase zvíťazil AC Fio- viac: Debrecín - 19, Glasgow rentína pred Lyonom. Môžeme 13, CSKA Moskva a Olympique

Marseille - 10 gólov. Postúpili
tieto mužstvá: Girondins Bordeaux a Bayern Mníchov, Manchester United a CSKA Moskva,
Real Madrid a AC Miláno, FC
Chelsea a FC Porto, AC Fiorentina a Olympique Lyon, FC Barcelona a Inter Miláno, FC Sevilla
a VfB Stuttgart, Arsenal Londýn
a Olympiakos Pireus.
V Európskej lige budú pokračovať mužstvá z tretích miest tabuliek: Juventus, Wolfsburg, Marseille, Apoel Nikózia, Liverpool,
Rubin Kazaň, Unirea Urziceni a
Standard Liége.
S Ligou majstrov sa vypadnutím
rozlúčili: Maccabi Haifa, Besiktas, FC Zürich, Atletico Madrid,
DFSC Debrecín, Dynamo Kyjev,
Glasgow Rangers a AZ Alkmaar.

Pohľady sú už uprené na JAR
Dni bežia a informácie o dejisku futbalových MS
(11. júna - 11. júla 2010) sa množia. Prvý zápas
F-skupiny Slovensko - Nový Zéland bude 15. júna v
Rustenburgu na štadióne Royal Bafokeng o 13:30
h. Náš súper bude na MS druhý raz, v rebríčku je
na 77. mieste. Trénerom mužstva je Ricki Herbert,
kapitán mužstva Ryan Nelsen. Kapacita renovovaného štadióna, na ktorom hráva klub Platinum
Stars je 42 000 miest. Druhý zápas Slovensko
- Paraguaj bude 20. júna v meste Bloemfontein
na štadióne Free State, ktorý má 48 000 miest o
13:30 h. Rekonštruovali ho tento rok. Hráva tu klub
Bloemfontein Celtic. Náš súper bol už na MS sedemkrát, trikrát v osemfinále. Trénerom je Gerardo
Martino z Argentíny, kapitánom mužstva Justo Villar. Mužstvo je v rebríčku na 30. mieste. Rozlúčka
so skupinou bude 24. júna zápasom s Talianskom

v Johannesburgu na štadióne Ellis Park o 16:00 h.
Má kapacitu 61 000 miest a hráva tam klub Orlando Pirates. Rekonštruovali ho roku 2008. Taliani
boli na MS už 16-krát a sú štvornásobní majstri sveta. Trénerom je Marcello Lippi, kapitánom Fabio
Cannavaro. V rebríčku je Taliansko na 4. mieste.
Slovenskí reprezentanti budú na MS bývať v bezpečnej zóne hlavného mesta Pretórie. Budú mať
k dispozícii lietadlo, autobus, mikrobusy, osobné
autá. Pred MS pôjdu na sústredenie do Rakúska.
Prvý prípravný zápas zohrajú 3. marca, keď je
asociačný termín. Chceli by hrať najradšej s účastníkom majstrovstiev. Rokuje sa aj o ďalších súperoch, s Austráliou, Ruskom a severskými krajinami.
V máji sú v pláne ešte dve stretnutia. Nominácia
na MS bude 11. mája (30 hráčov), definitívna s 23
hráčmi 1. júna.

O Majstrovstvá sveta treba zabojovať
V kvalifikácii na MS v JAR hralo za
Slovensko 32 futbalistov. Všetci
sú veľmi blízko k tomu, aby na MS
aj zavítali, či zahrali si. O hráčov
sa treba dovtedy starať, aby boli
v lete 2010 v čo najlepšej forme.
Vedia to aj hráči, aj sami sa musia
snažiť a na jar čo najviac vo svojich mužstvách spoľahlivo hrávať.
Ukazuje sa, že sa o to snažia. Napríklad o obrancu Petra Pekaríka,
ktorý v nemeckom Wolfsburgu
veľa nehráva, má záujem viacero
klubov. Najnovšie grécky klub FC
Kavala. Je v ňom viacero dobrých
hráčov, ako grécky reprezentant
S. Leontiou, Brazílčan D. Rincon,

či bývalý brankár Austrálie Ž. Kalac. Keby Peter medzi nimi sústavne hrával, poistil by si svoje miesto
v mužstve Slovenska.
Náš útočník Ján Novák z MFK
Košice bol na skúške v FC Birmingham. Zdá sa, že ju zložil a na
rade sú funkcionári. Dobrý strelec
by sa mohol v prípade dohody
ešte do leta v Anglicku veľa naučiť
a stať sa skutočným kanonierom.
V MFK Košice, ako v poslednom
mužstve našej ligy, by sa mu mohla nominácia do JAR riadne vzdialiť. O nomináciu hodlá zabojovať aj
brankár, náš bývalý reprezentant,
Dušan Perniš. Vie o silnej konku-

rencii, no aspoň do trojice strážcov bránky by sa chcel dostať. Je
práve na skúškach v škótskom
Dundee United a tam by boli radi,
keby hneď začal chytať. Tak a podobne sa budú a musia o seba
starať aj ďalší hráči širšieho kádra
Slovenska. Málo je takých, čo
majú miesto isté. Reprezentanti
majú na programe ešte 3-4 zápasy a prvý už 3. marca, kedy by sa
chceli stretnúť s niektorým účastníkom MS. Tridsať hráčov bude V.
Weiss nominovať 11. mája 2010
a 1. júna definitívne zúži počet na
23. Dovtedy sa najlepším oplatí
bojovať o miesto v kádri.

Finále bude v Kyjeve

Ruský tím biatlonistiek v zložení zľava J. Romanovová, A. Bulyginová, O. Zajcevová a S. Slepcovová oslavuje víťazstvo v štafetách na 4x6 km počas Svetového pohára v biatlone v rakúskom
Hochfilzene 13. decembra 2009.
FOTO TASR/AP

Na trávnikoch bolo málo radosti

Túto jeseň sa ukázalo, že Slovensko má futbal dvoch kategórií.
Jednou sú výsledky a hra reprezentačného mužstva, teda úroveň
legionárov a druhou domáca liga. S jednou skupinou je nebývalá spokojnosť, s druhou opäť sklamanie. V domácej Corgoň
lige vládne nespokojnosť. Menila sa polovica trénerov. Vo väčšine mužstiev bol neporiadok a stále sú finančné starosti, hra
nezodpovedala ani európskemu priemeru, v medzinárodných
súťažiach sa naši zástupcovia nepresadili. Následkom bolo málo
gólov, menej divákov, po atraktívnom futbale ani chýru, výkonnosť jednotlivcov ako na hojdačke, od slabšej k ešte horšej. V
domácej lige sa neobjavili nijaké osobnosti, talentov je málo.
Komu by sa chcelo za takú kvalitu platiť na štadiónoch? Televízie prenášajú kvalitný zahraničný futbal a niekoľko aj našich
zápasov, nuž sa divákom dobre sedí doma.
Môže sa hovoriť iba o dvoch, na naše pomery priemerných ligových
mužstvách, Žiline a Slovane, ale aj tie mali nestabilnú formu, trápili sa aj
so slabými súpermi a málokoho uspokojili. Záblesky sa ukázali v Banskej Bystrici a Senici, kde sa predsa len uplatnili skúsenejší hráči a
pozbieraných dorastencov či cudzincov o prsia prekonali. To je však
na ligovú súťaž veľmi málo a ani perspektíva nie je ružová. Liga sa bude
ponáhľať kvôli začiatku majstrovstiev sveta, pozornosť priaznivcov sa
sústredí na reprezentačné mužstvo a liga bude živoriť viac než doteraz. Keby aspoň reprezentanti niečo dokázali, možno by sa záujem o
futbal doma zodvihol a serióznou výchovou mladých by sa mohla liga o
niekoľko rokov zlepšiť. Táto jesenná sezóna zaznamenala iba pokles,
dokonca u divákov bola druhá najhoršia v histórii, v počte nastrieľaných
gólov to bol tiež rekord biedy. Priemerná návšteva klesla na biednych
2700 divákov! Najvyššia návšteva v Trnave prekročila raz 10 700 prítomných, no veľa zápasov nevidela ani tisícka. Na Petržalku s Banskou
Bystricou prišlo v Senci len 248 ľudí! Vo všetkých kluboch Corgoň ligy,
ale aj v nižších súťažiach, budú mať v zime nad čím premýšľať.

Nové bodovanie v F1

V motoristickej formule 1 sa každý rok niečo mení. Organizátori chcú,
aby bola atraktívnejšia a pritiahla viac divákov. Teraz rozhodli, že víťaz
pretekov získa 25 bodov a bodovať budú nie ôsmi, ako doteraz, ale
desiati najlepší v cieli: 25, 20, 15, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Prví traja budú
na tom percentuálne rovnako ako tento rok. Ďalších bude viac, aby
niečo získali a dostali sa do pozornosti aj slabší jazdci na slabších
strojoch. Systém bodovania v F 1 sa mení už po piaty raz v histórii a
priblížil sa k hodnoteniu MS cestných motocyklov. Nový spôsob hodnotenia by mal pomôcť bodovať najmä novým tímom, ktorými budú
Virgin Racing, Lotus a US F 1. Do nového ročníka nastúpi na budúci
rok trinásť tímov a 26 jazdcov. Teda napriek svetovej ekonomickej kríze viac než bolo v minulom ročníku. Uvidíme, či sa takto podarí zvýšiť
záujem o najväčšie motoristické preteky.

Olympijské okienko

Zimné hry vo veľkolepom meste
Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo,
že Vancouver je rodiace sa veľkolepé
mesto. Dnes to možno poopraviť, že už
teraz je to prekrásne mesto na tichomorskom pobreží, ktoré má takmer 600
000 obyvateľov. Meno má po britskom
námornom kapitánovi Georgeovi Vancouverovi, ktorý preskúmal túto časť
Kanady roku 1792. Prvými ľuďmi, ktorí
sa tu usadili, boli Indiáni kmeňa Sališovcov. Tých je ešte v okolí asi 4000. Prvým Európanom, ktorý stál a žil na tejto
pôde bol od roku 1808 Simon Fraser,
pôvodom Škót. Bol v Kanade s matkou
od svojich 14. rokov.
Pôvodná osada vznikla roku 1867 okolo
krčmy istého Angličana J. Deightona, ktorý
mal prezývku Ukecaný Jack (Gassy Jack).
Nejaký čas sa celej osade hovorilo Gastown. Roku 1870 vláda Britskej Kolumbie

rozhodla o založení obce a prvotný Gastown premenovala na Granville. Ten neskôr
vybrali ako konečnú zastávku Kanadskej
pacifickej železnice a dali mu nový
názov - Vancouver. Vznik mesta má
dátum 6. apríla 1886, keď malo asi
tisíc obyvateľov. V tom istom roku,
13. júna, však do základov zhorelo. Budovanie sa začalo hneď,
lebo prichádzali ľudia túžiaci po sobej kožušine, ale lákalo aj zlato pri
rieke Fraser. Neuveriteľné, ako sa
mesto odvtedy zmenilo.
Na kanadské pomery má mesto neobyčajne mierne klimatické podmienky, lebo ho
otepľuje oceánsky prúd. Iba 50 dní klesá
teplota pod nulu a aj sneženie je len zriedkavé. Obklopujú ho Pobrežné vrchy (až
1500 m), v lesoch najmä javory a jelše. Medzi obyvateľmi je 168 000 Číňanov, žijúcich
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vo štvrti Čínske mesto - Chinatown, ale aj
iné národnosti. Pôvodných obyvateľov - Indiánov - je 7300. Starostom Vancouveru je
teraz 44-ročný Gregor Robertson.
Mesto má niekoľko prezývok: Vancity. Gastown. Hollywood North.
Terminál City. Hongcouver.
Vancouver je športové mesto. Od
mája 2008 má vypracovanú športovú stratégiu, zahrňujúcu aj usporiadanie ZOH. Pre ľudí je tu dostatok moderných i krytých športovísk
každého druhu. Je tu hokejový klub Vancouver Canusks, hrajúci v NHL. Dvakrát bol
od roku 1970 vo finále Stanley Cupu (1982
a 1994). Hrá tu aj náš Pavol Demitra, pred
ním Jozef Balej a Ľubomír Vaic. Sídlia tu
však aj kanadský futbalisti, bejzbalisti,
basketbalisti. Vo Vancouveri sa bude
bojovať na ZOH o väčšinu medailí na

perfektných moderných športoviskách.
Vo Vancouveri bude čo obdivovať aj okrem
športu. Napr. Čínske mesto, jedno z najväčších v Severnej Amerike. Je plné reštaurácií, bufetov, nočných podnikov, obchodíkov. Vancouver má vraj 18 000 svetelných
reklám, čo je najviac na svete po Šanghaji.
Súčasťou mesta je tretí najväčší mestský
park v severnej Amerike, má viac než 400
hektárov. Mesto má jedny z najlepších životných podmienok na svete a všeobecne
sa považuje za jedno z najkrajších a najčistejších. Je to však aj drahé mesto, najmä
na bývanie. Najväčšou budovou je nový
hotel Living Shangri-La, ktorý má 61 poschodí a je vysoký 197 metrov. Navštíviť
možno múzeá, galérie, prístav, akváriá,
rozhľadňu, atď. Rozhodne sa bude na
čo pozerať, iste z toho uvidíme dosť aj
na televíznych obrazovkách.

Výkonný výbor UEFA rokoval
o futbalových ME 2012, ktoré
budú, ako to bolo v pláne, v Poľsku a v Ukrajine. Tá už navrhla
mestá a štadióny, kde sa bude
hrať. Sú to: Ľvov, Doneck, Charkov a Kyjev. V Kyjeve bude okrem
iných aj finálový zápas. Ďalšie štyri štadióny ME budú v Poľsku,
ktoré je rovnocenným spoluorganizátorom. Ukrajinci dali ostatné
garancie, ktoré okrem iného zaručujú všestrannú, najmä finančnú podporu vlády a iných orgánov pre EURO bez ohľadu na to,
aký bude výsledok blížiacich sa
volieb či vládnych zmien. Veľmi
dobre by bolo, keby sa slovenskí
futbalisti po majstrovstvách sveta
prebojovali aj na poľsko-ukrajinské štadióny.

Hrašnová vynechá sezónu
Naša bronzová kladivárka z MS v
atletike a jedna z najlepších športovkýň tohto roka, šiesta zo svetových tabuliek Martina Hrašnová z
Banskej Bystrice nebude v budúcom roku štartovať na Majstrovstvách Európy v Barcelone. Čaká
totiž dieťatko, ktoré sa má narodiť
v júli 2010. Je teraz na sústredení
v Spojených štátoch, ale správa o
tehotenstve jej prípravu podstatne naruší. Bude sa pripravovať
opatrne kým to bude možné, ale
po narodení dieťaťa sa chce čo
najskôr vrátiť do športového života. Potom by sa už mohla vážne
pripravovať na najbližšie majstrovstvá sveta, ktoré budú v Degu (kórejská republika) od 27. augusta
do 4. septembra 2011.

Náš tréner na 29. mieste
Poprední tréneri, ak sa im darí,
zarábajú veľké peniaze. Argentínske periodikum Olé si zobralo na mušku trénerov, ktorí pôjdu
na MS. Podľa neho z nich najviac zarába F. Capello (Anglicko)
- takmer 10 miliónov dolárov. Nasleduje F. Lippi (Taliansko) - 3 milióny. 3. Van Marwijk (Holandsko)
- 2,7 milióna. 4. O. Hitzfeld (Švajčiarsko) - 2,6 milióna. 5. J. Löew
(Nemecko) - 2, 3 milióna dolárov
ročne. Náš W. Weiss sa dostal
na 29. miesto a vraj dostane tento rok 312 000 dolárov platu a k
tomu ešte prémie. V rebríčku klubov sú podľa inej agentúry MŠK
Žilina na 97. mieste, Slovan na
82., MFK Košice na 299. a Spartak Trnava na 351. mieste sveta.

Aj štvorhra na olympiádu
Veľa športov a jednotlivých disciplín sa chce dostať na olympijské hry. MOV sa však bráni
gigantománii a nechce rozširovať najmä počet účastníkov. Teraz však MOV rozhodol o zaradení miešanej štvorhry do tenisovej
časti programu olympiády. Mix
bude mať premiéru na OH už
roku 2012 na wimbledonskej tráve v Londýne. Bude aj viac ženských cyklistických disciplín a
to päť, rovnako ako majú muži.
Teda: šprint, tímový šprint, keirin,
stíhacie preteky družstiev a omnium. Prírastok disciplín sa však
nebude smieť prejaviť na počte
doterajších účastníkov v tenise
ani v cyklistike. Muži budú musieť
zo svojich kvót ubrať.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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