Slovo má Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky

Máme ambície vyhrať voľby
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Sila a slabosť predsavzatí
PAVOL JANÍK
Do nového roka vždy vstupujeme s predsavzatiami, ktoré zväčša nikdy nesplníme. Nečudo –
veď človek je spravidla prislabý na to, aby zmenil slová na skutky. A tak sa ľudstvo odnepamäti
uspokojuje najmä rozličnými príhovormi, prejavmi a sľubmi, v lepšom prípade aj náročnejšími literárnymi dielami. Ako mladý básnik som
pred mnohými rokmi napísal, že slovo je to jediné, čo majú telo a duša spoločné.
Slovo, ako sprostredkovateľ medzi hmotným a duchovným svetom, slúži predovšetkým dorozumievaniu medzi ľudskými bytosťami - na všetkých miestach
a vo všetkých podobách – napísané na útržku papiera, v ľúbostnom liste, v novinách, v časopise, v
knihe; vyslovené v chráme, na javisku, pri stole, na
ulici, v rozhlase, v televízii; ale aj zamlčané, teda
rýdzo duchovné slovo, ktorým v mysli oslovujeme
sami seba. Problém spočíva najmä v tom, aké slovo
sídli, čaká a oslovuje vo všetkých spomínaných médiách; aké duchovné hodnoty sprostredkúva?
O čom svedčí napríklad slovník pekných mladých
dievčat v električke či na chodníku - plný vulgarizmov najhrubšieho zrna? O čom svedčí slovník pekných mladých i menej pekných a zrelších herečiek
na javisku Slovenského národného divadla plný rovnakých výrazov, pri ktorých by sa začervenal aj najoplzlejší námorník? O čom svedčia militantné články
v novinách a ešte militantnejšie diskusie na internete? O čom svedčia stránky bulvárnych časopisov a
mnohých knižných publikácií podobného charakteru a úrovne? Aké „perly ducha“ sa na nás sypú z
televíznych obrazoviek a z plátien kín? Smutnú odpoveď poznáme všetci a každý z nás. Preto si dajme do nového roka aspoň zdanlivo splniteľné
predsavzatie – starostlivo vážme každé slovo,
ktorým naozaj možno iných ľudí nielen nachvíľu
povzbudiť, ale aj nadlho zraniť.
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Imunita patrí podľa premiéra Roberta Fica do slovenského ústavného systému. Vníma ju ako dôležitý inštitút predovšetkým tam, kde by mohlo byť zneužité
trestné právo proti politickému oponentovi. Napriek
tomu si nemyslí, že to bude téma, ktorá by mala hýbať
slovenskou spoločnosťou pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Pre zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov očakáva aj ústretový krok politických
strán SMK a Most-Híd. Za neho považuje napríklad
definitívne vyriešenie dôstojného umiestnenia sochy
sv. Cyrila a sv. Metoda v Komárne.
Čítajte na 5. strane

Žijeme novú a čudnú dobu
Je tu nový rok a s ním sa vždy
spájajú vinše, priania a nové
predsavzatia. Iste očakávate,
že aspoň niekoľkými vetami
zhodnotím ten minulý a upozorním spoločnosť aj na to, čo
dôležité nás čaká v roku 2010.
Uplynulý rok nebol jednoduchý a
nebol len krízový. Priniesol nám
aj dobré správy. S úspechom
sme zvládli výmenu slovenskej
koruny za spoločnú európsku

menu. Podarilo sa nám prijať Lisabonskú zmluvu. Aj pohnúť s výstavbou cestných komunikácií,
energetickou sebestačnosťou a
priblížiť samosprávu k občanovi.
Nepodarilo sa nám však rozhýbať, dať správny ráz a tempo celoživotnému vzdelávaniu, rozvoju
vedy a kultúry - teda duchovnému
svetu našej spoločnosti.
Pripomenuli sme si aj 20. výročie Nežnej revolúcie. Ale aj ide-

ály, s ktorými ľudia prichádzali na
námestia našich miest. Aj preto sme dnes slobodnejší. Preto
dnes môžeme rozhodovať, komu
dať svoj mandát, aby nás zastupoval i reprezentoval vo veciach
verejných. Voľby sú príležitosťou vyjadriť slobodne svoj názor na spoločnosť, jej politiku, na potreby ľudí. Nemali by
sme ich podceňovať.
Áno, máme aj politický systém,

Novoročný prejav prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Prezidentskom paláci v Bratislave 1. januára 2010.
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Opozičná nevesta hľadá šiestich ženíchov
Mikuláš Dzurinda urobil vianočné vďakyvzdanie za zvolenie Pavla Freša do
funkcie predsedu bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa zvrhlo
na diskusiu o tom, ako poraziť koalíciu v parlamentných voľbách. Predseda SDKÚ sa prostoreko priznal, že
nečakal až tak veľa, vraj aj menej očakával. Čo mohlo byť menej ako fakt, že sedem opozičných a mimoparlamentných
strán nedokázalo urobiť žiadnu vianočnú
dohodu? Iba tú, že sa ešte stretnú pred
voľbami? Menej by bolo čo? Že vôbec na
Dzurindove vďakyvzdanie neprídu? Tam
museli prísť, veď potrebovali vedieť, čo za
podporu Freša v najmenšom volebnom
kraji na Slovensku môžu v župe získať?
Dzurinda sa pasuje za lídra opozície, nazývajú ho tak aj média. Je to však značne
opotrebovaný líder, ktorý už mal byť dávno
na politickom dôchodku. A tak vyzerajú aj
jeho výkony. Na druhej strane, je dobré,
ak opozičným lídrom je práve Dzurinda.
Aspoň slovenskí občania môžu spokojne
spávať, lebo je jasné, že voľby môžu reálne priniesť nádej opakovania súčasnej

STANISLAV HÁBER
vlády. Teda, Slovensko sa nerozhodne
experimentovať so silami, ktoré už viackrát dokázali, že nevedia spoločnosti ponúknuť zmysluplnú alternatívu.
Podľa Dzurindu spája týchto sedem
strán spoločný cieľ vrátiť Slovensko
na cestu, na ktorej „budú platiť hodnoty“. Ako vieme za osem Dzurindových
vládnych rokov, tieto hodnoty platili
občania a vláda ich posúvala najmä
do zahraničných rúk v bezbrehej privatizácii, aká nemá v histórii Slovenska obdoby. Ak by platili takéto hodnoty odznova, je pre občanov priama
hrozba. A túto hrozbu chcú uskutočniť
strany SDKÚ, KDH, SMK, Híd, SaS,
OKS a Strana zelených. Je dobré si
to pripomínať, aby sa občania vedeli
správne orientovať. V tomto zmysle sú
stretnutia u Dzurindu pre voličov veľmi poučné a praktické ako príručka,
ktorá hovorí, čo môžu čakať, ak týmto
stranám odovzdajú svoje hlasy.
Často sa hovorí niektorými volebnými ag-

nostikmi, že nemá zmysel sa ich zúčastňovať, lebo nakoniec aj tak chlieb lacnejší
nebude. Lenže tu je to úplne jasné. Spomínané hodnoty nám každý rok za Dzurindového vládnutia oznamoval Ivan Mikloš
– koľko budeme platiť zasa viac. O koľko
stúpa cena energií, plynu, elektriny, vodného, stočného a aby toho nebolo málo,
upravoval aj spotrebné dane. Nevesta v
podaní SDKÚ hľadá šiestich ženíchov,
ale dopredu sa obáva, že ju aj tak nakoniec všetci nebudú chcieť. Dzurinda sám
priznáva: „Ja nedokážem všetko. Keď vás
dievča nechce, nemôžete sa roztrhať.“
Iste takú obeť nik od Dzurindu neočakáva, že by sa roztrhal, ale bolo by
dobré, keby spomínaných ženíchov
naháňal aj naďalej. Aspoň sa hneď vidí,
kto chce spomínané hodnoty od občanov
spolu s ním. Dzurindove komentáre sú
teda poučné, dúfajme, že mu média budú
aj naďalej ponúkať dostatočný priestor,
aby každý z ľudí vedel, čo znamená opozičná alternatíva a kto sú politici z nových
strán, akými je najmä SaS, či Híd. Nie sú
to náhodou staré Dzurindove tváre?

ktorý však zatiaľ vyhovuje viac politickým stranám ako občanom.
Máme trhové hospodárstvo,
ale aj značný počet nezamestnaných. Máme odvážnu sociálnu politiku, ale aj nemalý počet
bezdomovcov. Veľa peňazí vynakladáme na školstvo a zdravotníctvo, ale so vzdelanosťou a
zdravotným stavom obyvateľstva
spokojní veru nie sme.
Pokračovanie na 2. strane
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Ľahší a hlbší život

Poézia by nemala patriť iba dňom sviatočným, ale mohla
by patriť aspoň im. To je povzdych básnika v čase, keď
už lyrické slová bezo zvyšku zmizli z obrazoviek slovenských televízií. Kým moderné elektronické médiá charakterizuje povrchnosť a rozpínavosť, poézia sa už dožila
zrelého veku a je nezameniteľným prejavom múdrosti či
prinajmenšom myslenia.
Naše zmysly sú schopné vnímať skutočnosť veľmi obmedzene
a ani náš rozum nie je tou silou, pred ktorou sa skloní svet.
Čím viac vieme, tým väčšmi sa nám zastavuje rozum nad ďalšími záhadami a neznámymi v zložitých rovniciach života. Verše,
ktoré majú skutočnú literárnu hodnotu, sú jednou z alchymistických dielní či experimentálnych laboratórií ľudského ducha, v ktorých sa hľadajú návody na výrobu kameňa mudrcov,
elixíru života, skvapalnenej lásky, koncentrátu maximálnych
pôžitkov, nekonečných rozkoší, bezbrehých radostí, imaginárnych drahokamov, nehmatateľných vzácnych kovov a nezničiteľných nadoblačných klenotov. Z historického odstupu je
poézia záznamom, archívom ľudských túžob, úsilí a spôsobov
uvažovania. Vďaka slovám básnika majú ľudia k sebe bližšie a
prostredníctvom poetickej pamäti ľudstva zisťujeme, že neduhy človeka a spoločnosti sú v podstate konštantné, preto k najrozmanitejším súčasným i budúcim situáciám môžeme naďalej
pristupovať so zdravou skepsou, ale aj s miernym optimizmom.
Poézia znamená ľahší a hlbší život – nielen v období sviatočných vianočných dní.
PAVOL JANÍK
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Opodstatnená ochrana jazyka
Minister kultúry Marek Maďarič
víta rozhodnutie vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných
menšín Knuta Vollebaeka k zásadám vlády k jazykovému zákonu.
Považuje ho za potvrdenie opodstatnenosti ochrany štátneho jazyka.
„Je v súlade s tým, čo sme o zákone
a jeho výklade tvrdili my a je v zásadnom rozpore s tvrdeniami SMK,“ povedal na tlačovej konferencii. Upozornil
na to, že novela a cez ňu ministerstvo
a Slovenská republika sa stali terčom
lživej kampane, pričom na podporu
klamstiev sa vymýšľali absurdné situácie, ktoré v reálnom živote nikdy nenastali. Maďarič dodal, že zákon ani
jeho novela nikdy neboli o menšinových jazykoch, ale o štátnom.
„Nikdy sme nemali zámer vytlačiť maďarčinu z verejného života

a urobiť z nej kuchynskú reč,“ zdôraznil. Podľa neho ministerstvo muselo reagovať na situáciu, keď práve slovenský jazyk bol na mnohých miestach
územia SR vytlačený z verejného života. Vollebaek víta prijatie zásad, pretože poskytujú potrebné usmernenie pre
aplikovanie ustanovení novelizovaného zákona o štátnom jazyku a pre dohľad nad uplatňovaním záväzkov, ktoré zavádza.
„Je podstatné, že kroky na podporu
štátneho jazyka neznižujú jazykové
práva osôb patriacich k národnostným menšinám,“ uvádza vo svojom
stanovisku. Podľa neho zabezpečujú zachovávanie princípov nediskriminácie a proporcionality, a tak by
mali chrániť právo osôb patriacich
k národnostným menšinám na používanie ich materinského jazyka v
súkromnej a verejnej sfére.
TASR

Kríza zasiahla aj nás!
V poslednom minuloročnom dvojčísle sme vás informovali, že od 1.
januára bude stáť jeden výtlačok
už nie 20 centov, ale dokonca 50! I
keď išlo o vtip na záver roka, oznámenie o výraznom zdražení Slovenského rozhľadu, niektorí naši čitatelia aj túto informáciu prijali – na
naše prekvapenie – v neobyčajnej
pohode. Za tých všetkých, ktorí sa
spojili s našou redakciou spomenieme iba pani Máriu Karabovú z Bratislavy. Tá na našu správu o zvýšení
ceny jedného výtlačku na 50 centov zareagovala slovami: „Konečne
má Slovenský rozhľad cenu, akú si
zaslúži. Veď tých dvadsať centov
bolo pod vašu úroveň.“ Čo k tomu
dodať? Tešia nás slová uznania pani
M. Karabovej a ďalších čitateľov, a najmä ich úprimná a spontánna reakcia
na našu správu o podstatnom zdražení
Slovenského rozhľadu. Dúfame však,
že sa na nás v redakcii nikto z nich
nenahnevá, že z našej strany išlo iba
o taký vtip, aký sa zvykne robiť medzi
priateľmi. Slovenský rozhľad sme síce

O päť centov
Neustále sa zvyšujúce
náklady na výrobu a distribúciu týždenníka Slovenský rozhľad vydavateľa doslova prinútili zvýšiť
cenu jedného výtlačku z
20 na 25 centov s platnosťou od 13. januára
2010.
Okrem toho vzhľadom
na súčasnú hospodársku krízu musíme zmeniť
periodicitu vydávania našich novín. Dočasne sa
z nich stane opäť dvojtýždenník. Zdôrazňujeme, že skutočne ide iba
o riešenie na určitý čas.
Je to dôsledok zníženia
počtu inzerentov, ktorí v
ťažkých ekonomických
časoch musia šetriť každý cent, a tak zároveň
nepriaznivo ovplyvňujú
náklady na vydávanie
Slovenského rozhľadu.
Veríme, že nám vážení
čitatelia aj naďalej zachováte priazeň.
Redakcia

zdraželi, ale ako vidíte, iba o 5 centov,
teda jeden výtlačok bude v tomto roku
stáť 25 centov.
Čo však nie je vtip, a to s plnou
vážnosťou zdôrazňujeme, že v periodicite našich novín musíme urobiť krok späť. K tomu nás prinútili
ekonomické dôvody – veríme, že
iba dočasne. Darmo, hospodárska
kríza zasiahla aj nás, ale každá kríza sa
raz skončí, a preto vieme, že ide iba
o dočasný prechod na dvojtýždenník.
Ide skutočne iba o dočasné riešenie.
Nás to síce veľmi mrzí, pretože už sme
konečne nabehli na týždenné vydávanie, ale realita nás donútila reagovať
na danú situáciu. Každé noviny, aj tie
najznámejšie a najčítanejšie sa nezaobídu bez platenej inzercie. Počas krízy
počet inzerentov klesá na minimum a
táto skutočnosť sa nepriaznivo odzrkadľuje na finančných možnostiach
nášho vydavateľa.
Ďakujeme Vám za pochopenie a
sme presvedčení, že nám naďalej
zostanete verní.
VLADIMÍR MEZENCEV
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Minister kultúry Marek Maďarič na tlačovej konferencii k Zásadám vlády SR k
zákonu o štátnom jazyku 5. januára 2010 v Bratislave.
FOTO TASR - Tomáš Halász

Opozícia v maske klauna
Stáva sa už pravidlom, že vystúpenia
opozičných politikov pripomínajú humoristické relácie. Najnovše sa takto
úsmevne blysol opozičný poslanec NR
SR za SDKÚ a exminister dopravy, pôšt
a telekomunikácií Pavol Prokopovič. A
to priamo na Martina, ktorý však neprišiel na
bielom koni. A s úrovňou oveľa nižšie pod
toto zviera sa vyjadril aj Prokopovič slovami:
„Výhovorky vlády na krízu neobstoja. Banky
majú dostatok voľných finančných zdrojov.“
Takýmito vyjadreniami kritizoval vládu SR za
to, že sa jej za štyri roky nepodarilo spojiť
Bratislavu s Košicami diaľničnou sieťou ako
sľuboval premiér Robert Fico na začiatku
vládnutia takmer už pred štyrmi rokmi. Na
celom svete uznávajú, že globálna finančná
kríza má vplyv na všetky oblasti spoločenského života. Najmä však má vplyv na dopredu plánované investície. Jednoducho sa
šetrí a bankové domy od základov zmenili
svoje podmienky pre poskytovanie voľných
finančných zdrojov. Len Prokopovič si myslí, že Ficova vláda sa iba vyhovára a podľa jeho slov majú banky prostriedkov dostatok. Kto vie, či pán poslanec dovidí z výšky
svojich funkcií ešte na bežný normálny reálny život spoločnosti. Možno on si to v teplom poslaneckom kresle nevšimol, že kríza
škrtí kohútiky finančných tokov na všetkých
úrovniach. Iste, on má svojich zarobených
okolo sto tisíc mesačne istých. Tak banky
sú zrejme podľa jeho názorov na tom dob-

re, ak mu ešte vždy dokážu vyplatiť poslaneckú apanáž, akú mu na účet posiela štát.
Faktom však je, že slovenská vláda aj tak
dokázala takmer nemožné. Po štyroch rokoch Ficovej vlády zostane spojazdnených
147 kilometrov nových slovenských diaľníc. Spojiť Košice s Bratislavou sa nedokázalo preto, lebo víťaz tzv. „PPP“ projektov,
teda projektov verejného partnerstva, čiže
po slovensky PVP projektov, nedokázal pre
opatrnosť bánk získať dostatočné finančné
zdroje. To však nie je žiadna tajnosť, ba
v kontexte súčasného svetového vývoja je to priam logické. Ak to však niekto
nahlas povie, podľa Prokopoviča sú to
vraj výhovorky. Niekedy to nie je ono, ak
sa všetko negatívne hádže na politiku.
Navyše v situácii, ak sú v hre okolnosti, za ktoré na Slovensku nik nemôže.
Kto však dáva za vinu vláde svetovú globálnu finančnú krízu, sám si nasadzuje
masku klauna.
Na toto veselé povolanie sa najmä podobajú tí, ktorí boli osem rokov pri moci a diaľničný program stál. Navyše, oni sa tým aj
hrdili, že diaľnice zastavia. A tak aj urobili.
Potom, ako sa zastavil aj regionálny rozvoj,
sa už opozdene chytali za nos. Ak by Dzurindova vláda postavila 147 kilometrov diaľníc za rok, bol by to zázrak. V podstate je to
nemožná predstava. A každá kritika zo strany opozície preto vyznieva skôr ako slepá
závisť.
Stanislav Háber

Žijeme novú a čudnú dobu

Dokončenie z 1. strany
Už aj z toho, čo som povedal, vyplýva, že nás tento rok čaká dosť
práce a povinností. Aj preto si vážim iniciatívu biskupov, ktorí vyzývajú vo svojom liste k solidarite,
zvlášť v týchto sviatočných dňoch.
Musíme si navzájom pomáhať.
Štát občanom i občania štátu. Solidaritou získavajú všetci. Tí, čo
pomoc dostávajú, aj tí, čo ju
poskytujú.
Jej dosah je obzvlášť významný
najmä teraz, v čase svetovej hospodárskej krízy. Veď nás zasiahla neľútostne, najmä tých slabších a najslabších. No poddať sa
jej, vzdať svoj zápas o dôstojné
miesto pod slnkom, o tom by
sme nemali uvažovať ani v tej
najhoršej situácii. A tá tu, chvála
Bohu, zatiaľ nie je.
Nedávno som si prečítal zaujímavú úvahu o tom, že žijeme novú a
čudnú dobu. Žiaľ, dobu osamelých ľudí. Lebo to, čo sa najviac
narušilo za posledné desaťročia,
sú medziľudské vzťahy. Nečudujem sa, veď to, čo nás nahnalo do zlých osídiel, sú peniaze.
Peniaze povýšené na najvyššiu
hodnotu doby, na pána všetkého
a všetkých.

V súčasnosti nás peniaze najmä
ponižujú. Robia z nás sluhov cudzích záujmov. Niet lepšieho dôkazu ako je súčasná svetová kríza. Honba za ziskami, blahobytom
jedných na úkor všetkých ostatných, to nie je dobré. Morálne
to nie je ani z hľadiska všeľudských hodnôt, lebo aj na ich vrchole stojí – dôstojnosť človeka. Všetci chápeme, že peniaze
sú aj hodnotou úspechu. Ale dokážeme správne a zodpovedne
oceniť mieru prospešnosti a potrieb?! Ak chce súčasný svet riešiť stav, do ktorého sme sa dostali
pre financie, budeme musieť riešiť
najmä zlyhávanie morálky súčasnej civilizácie.
Áno, budeme si musieť od neduhov odpomôcť. Všetci predsa vieme, čo je dobré a čo je zlé.
Musíme sa vrátiť k základným všeľudským mravným hodnotám, ktoré sú pre nás, ľudí, typické a záväzné aj cez hĺbku dejín. Potom
určite nebudeme konať ani na
úkor zdravia, prírody, sociálnych
istôt, vzdelanosti a kultúrnosti.
Na Slovensku sa ľudia v zložitých situáciách dovolávali zdravého sedliackeho rozumu. Pri našich stretnutiach sa ho dovolávate

aj vy, drahí spoluobčania. A dovolávate sa ho právom. Odmietate politické šarvátky, nespravodlivosť, lož, ohováranie, podvody,
ubližovanie nevinným. Chcem vás
všetkých uistiť, že ich odmietame
spoločne.
Drahí spoluobčania, počas vianočných sviatkov som si opätovne uvedomil, že tie najkrajšie chvíle sú a navždy zostanú spojené s
pokojom a radosťou v rodinách.
Že to najvzácnejšie, čo nám život dáva, je samotný život. Áno,
naše deti, vnúčatá, pravnúčatá.
Rodina, priatelia a všetci naši najbližší. A že najvzácnejším darčekom pod stromčekom je spoločne
prežitý čas s nimi.
Až príliš sa naháňame za hmotnými statkami, beháme z obchodu
do obchodu, lebo nám ešte chýba to, ešte nemáme tamto, a potom si unavení sadáme na stoličku, klesáme do kresla a možno
sledujeme televíziu. A kde je čas
na spoločný rozhovor? Koľko z
nášho voľného času venujeme
najmä deťom, teda budúcnosti? V reálnom čase iba niekoľko
minút. Čudujete sa? Aj ja sa čudujem. No musím úprimne priznať,
že pri hlbšom zamyslení sme síce

v ich spoločnosti, no zvyčajne duchom niekde inde. Už nás na to
začínajú upozorňovať aj ľudia, ktorí sa venujú otázkam vzťahov v rodine, využívaniu voľného času.
Nemyslím si, že žijeme menejcennejší život než ostatní Európania.
Nemali by sme sa však podceňovať, mali by sme byť sebavedomejší, odhodlanejší a cieľavedomejší. To by nám aj v
tomto roku mohlo pomôcť vrátiť sa k nášmu duchovnému bohatstvu. I k sebe samým, ku
všetkému pozitívnemu, čo sme
na svojej doterajšej historickej
ceste nadobudli.
Aj preto si azda spoločne želáme:
odložiť nežičlivosť a závisť, nachádzať pre seba navzájom aj slová
uznania a povzbudenia. Tak ako
ich nachádzam aj ja, v deň nového
roka, ktorý je aj dňom vzniku Slovenskej republiky. Lebo mnohí, ba
takmer všetci si zaslúžite aj slová
uznania, úcty a poďakovania.
Vážení spoluobčania, ďakujem
vám za každý skutok ľudskosti,
pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďakujem vám za všetko, čo
ste urobili pre ľudí a tým i pre našu
domovinu – Slovenskú republiku.
Buďme ľuďmi dobrej vôle!

édiá v štandardných
demokraciách predstavujú nielen symbolicky
povedané štvrtú veľmoc,
ale aj ochrancu demokracie, na ktorého sa vzťahujú práva, ale rovnako preň
platia aj povinnosti a zodpovednosť. Kontrolujú politikov, dohliadajú na férovosť volebného súboja,
formujú verejnú mienku,
informujú o živote v spoločnosti a čo je nemenej
dôležité, médiá sú jedným
z nástrojov vzdelávania.
ch skutočnou vizitkou
nie je predajnosť, čítanosť, počúvanosť alebo
sledovanosť, ale tí, ktorí
prostredníctvom nich informujú. Spôsob ich podania správy nemusí byť
objektívnym zhodnotením
informácií a vecou správneho úsudku. Je odrazom vedomostí, informácií i rozhľadu tých, ktorí
reprezentujú žurnalistiku.
Nemám na mysli vlastníkov médií, ale samotných
novinárov. Na Slovensku
sme svedkami toho, ako
sa k nám z novín, rádia,
televíznej obrazovky alebo informačného portálu
prihovárajú novinári, ktorých vzdelanie, prípadne vek sú jemne povedané prekážkou kvalitného
a objektívneho spracovania zložitej témy. Pri vzniku problému, mimoriadnej
udalosti alebo akomkoľvek probléme, sa stávajú z tých istých osôb multifunkční experti. Počas
ratifikácie
Lisabonskej
zmluvy nás ohurovali znalosťami európskeho práva. Počas emisnej kauzy
sme vďaka novinárom
mali najväčšiu koncentráciu expertov na obchodné
právo a emisný obchod v
celej Európskej únii. Ich
schopnosti na seba nenechali dlho čakať, nakoľko
zlyhane policajta na Popradskom letisku ich opäť
dostalo do pozície expertov. Tentokrát na výbušniny, policajné postupy a kynológiu.
ovinári prostredníctvom médií výrazne
formujú verejnú mienku.
Ak vo svojej práci používajú povrchnosť a skĺzavajú do svojráznej interpretácie, potom sú ich
príspevky nebezpečnou
zbraňou vo vzťahu k pravde a spravodlivosti. Kto si
však neváži tieto dve hodnoty, potom by sa ani on
nemal tešiť úcte a dôvere.
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naše duše sa chvejú
V osudových chvíľach, spojených s každým začiatkom, teda aj so začiatkom
nového roka, sa naše duše vždy naliehavo chvejú na rozhraní nádeje a strachu,
očakávania a neistoty, želaní a obáv. Podobné pocity ku mne na krídlach neurčitej budúcnosti pred niekoľkými rokmi, krátko pred neočakávanou smrťou
predčasne zosnulého básnika Jaroslava Schuta priniesli jeho priam prorocké
slová. Tesne pred odchodom z tohto sveta mi položil otázku, z ktorej by sa
azda zakrútila hlava aj skúsenému kozmonautovi. Mal som si predstaviť, že
dostanem atraktívnu ponuku zúčastniť sa na vesmírnom lete k ďalekým, nesmierne tajomným a vzrušujúcim hviezdnym svetom. Z tejto cesty som sa však
mal vrátiť o tisíc rokov, keď už všetci, ktorých milujem, budú len nekonečne
vzdialenou spomienkou a Zem bude pre mňa úplne neznáma planéta.
Zvedavému priateľovi, ktorého čiaru života
nepredvídane a privčas preťala úsečka smrti,
som sa priznal, že vedecká fantastika, zvaná
či prezývaná aj science-fiction, ma úprimne
desí a Zem je pre mňa už dnes dosť neznáma planéta. Uvedomujem si, že poézia, ktorú
často vnímame akoby bola pre dnešný svet
dokonale mŕtva, je jednou z nenahraditeľných možností, aby živí raz našli spoločnú
reč s tými, ktorí už absolvovali všetky svoje
skúšky, i s tými, ktorí ešte len majú pred sebou úskalia nebezpečného zázraku života.
Predbežne by nás azda mohlo potešiť, keby
si dokázali porozumieť aspoň bytosti, ktoré
sa na Zemi zhodou okolností a
riadením osudu stretnú
v tom istom čase. Ide o tak zdanlivo málo,
aby sme prijali spoločnú výzvu - zodpovednosť za planétu, ktorá je našim spoločným
všeľudským domovom už dávno pred vynálezom súčasnej globalizácie.
Napriek šľachetným úmyslom a zbožným
želaniam sa však v dohľadom čase na svete
toho asi veľa nezmení - najmenej a najmä nie
ľudia. Netalentovaní ostanú netalentovanými,
pracovití pracovitými a podvodníci s najväčšou mierou pravdepodobnosti tiež ostatnú
sami sebou. Väčšina z nás v živote nič nezíska zadarmo a nemali by sme sa spoliehať
výlučne na veci, ktoré nám spadnú rovno
z neba. (Pretože by to mohli byť aj bomby,
alebo aspoň potravinové balíčky.) Spomedzi
všetkých darov a milostí by sme mali vari najväčšmi oceniť a
neodkladne získať
osobnú nezávislosť, teda závislosť iba od
seba a svojich schopností.
Tým nehorlím za bezbrehý, ničím a nikým
neohraničený individualizmus, pretože pre
priaznivý budúci osud ľudstva bude mať naďalej nesmierny význam práve spolupatričnosť, súcit a súdržnosť. Nech teda rok, na
ktorého prvých krokoch sa cieľavedome i
nevdojak podieľame aj my, je obdobím návratu k jednoduchým, zrozumiteľným, po-

chopiteľným, históriou overeným odvekým
hodnotám, ktoré sú dozaista dosiahnuteľné
a sú nám priam súdené, dané, až biologicky
prirodzené, nášmu vnútornému nastaveniu a
psychologickému uspôsobeniu celkom blízke a väčšine
úplne normálnych ľudí
aj absolútne sympatické a stopercentne samozrejmé. V záplave veľkých želaní si dovolím pripomenúť malý postreh, podľa ktorého
je vždy lepšie byť bohatý a zdravý, pretože čo
už má chudobný človek z toho, že je chorý?
Iní vravia, že popri bohatstve a zdraví treba
mať aj šťastie, pretože ľudia na Titaniku boli
bohatí a zdraví, ale nemali šťastie.
Niektorí s väčšou, iní s menšou radosťou si
uvedomujú, že prvý január má na Slovensku
aj ďalší významný rozmer. Na rozhraní rokov
si presne o polnoci pripomíname okamih
vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Áno, dnes sa nám zdá prirodzené, že naša
domovina stojí na medzinárodnej scéne ako
rovnoprávny partner iných krajín. Takmer
bezo zvyšku sme zabudli, že nie tak dávno
to bola veľmi
ťažko uskutočniteľná
predstava a v reči úradov, vrátane ozbrojených zborov, to bol prejav skazonosného
separatizmu. Vyprofilovanie našej vlasti ako
moderného, demokratického a suverénneho
štátu však nie je dielom historickej náhody
alebo vyústením zázračnej misie nadprirodzených síl. Je to výsledok pôsobenia konkrétnych politických reprezentácií, ktorých
kľúčoví predstavitelia sa sami osobne tohto
riskantného kroku veľmi obávali.
Svet sa nám pred očami dynamicky mení
a čoraz zreteľnejšie si uvedomujeme, že v
spoločenskom vývoji nič nie je dané raz a
navždy. O budúcom osude Slovenska sa
rozhoduje v každej chvíli, ale v roku volieb
máme dozaista vždy oprávnene pocit, že sa
o podmienkach a okolnostiach nášho života
rozhoduje nástojčivejšie a väčšmi ako počas
stereotypného plynutia iných rokov.

Našťastie sa nesplnili vystrašené očakávania
a možno i temné želania tých, ktorí samostatnému Slovensku veštili čiernu budúcnosť,
trojmesačnú existenciu do úplného kolapsu,
dramatický hospodársky úpadok a tyranský
totalitný režim v duchu svojich sugestívnych
katastrofických vízií, plánov a scenárov. Viacerí z nich si medzičasom našli
teplé miestečká
v oblasti vládnej a ekonomickej moci nechceného štátu, vplývajú na verejnú mienku
v mediálnej i kultúrnej sfére a reprezentujú nechcený štát ako diplomati v dôležitých
krajinách Európy a sveta. Aj to je život, aj
to sú dejiny. Fakt je, že v najrozmanitejších
parametroch kvality života najširších vrstiev
slovenských obyvateľov je čo doháňať a konkrétni predstavitelia vrcholového štátneho
manažmentu sa nemôžu pozerať na osud
bežných občanov z pozície nadradených bytostí, ani očami finančne dobre situovaných
nestranných pozorovateľov či zazobaných
nezainteresovaných komentátorov.
Napriek rozličným nepriazňam osudu Slovensko pred časom objavilo na nebi šťastnú
konšteláciu hviezd a dokázalo prekročiť svoj
historický tieň. Potvrdilo
schopnosť obstáť
v súradniciach moderného sveta, v ktorom je
pramálo miesta pre ohľaduplnosť a primálo
porozumenia pre menších a slabších. Pred
trocha prekvapenou tvárou bližších i vzdialenejších národov sa akoby odrazu zjavila silueta
nového, ale všestranne civilizačne a kultúrne
vyspelého štátu. Nik nemôže od nikoho očakávať zázraky a netreba si o nikom ani robiť
prehnané ilúzie - najmä nie o ľuďoch, ktorí sú
vždy schopní parazitovať na akomkoľvek mocenskom zoskupení. Tvárou v tvár skutočným
a neraz i veľmi neutešeným sociálnym javom
by však zrejme mal každý zodpovedný človek prejaviť prinajmenšom na základe prirodzených inštinktov záujem o vlastný osud a o
existenčné podmienky svojej rodiny. Nežijeme
predsa vo vzduchoprázdne, ale v celkom hmatateľnej realite svojej krajiny, od ktorej právom
očakávame, že nám má poskytnúť zreteľné
horizonty potrebnej nádeje i konkrétne šance
na dôstojný a šťastný život. Preto by sme sa
mali naučiť využívať vhodné a dostupné formy
účasti na rozhodovaní o kvalite svojho pobytu
na Zemi v podmienkach slobodnej, demokratickej a prosperujúcej vlasti. Urobme teda niečo pre seba v zmysle ľudovej múdrosti, ktorá
nás nabáda, aby sme si v každej situácii predovšetkým pomohli sami, potom nám dozaista
PAVOL JANÍK
pomôže aj Boh.

Zákon dôležitý pre slovenskú spoločnosť
Vláda by sa mala na svojom prvom tohtoročnom rokovaní 13. januára zaoberať
návrhom zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ako aj malou novelou Ústavy
SR. Ako na tlačovej konferencii povedal premiér Robert Fico, oba legislatívne
predpisy už boli predložené do skráteného pripomienkového konania. Pokiaľ prejdú kabinetom, Národná rada SR sa bude môcť nimi zaoberať už na najbližšej
schôdzi. Verí, že zákon získa dostatočnú podporu v parlamente.

Bude mať rovnaké atribúty, ktorými sa už
predtým zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR a
vyhlásil ich za protiústavné. Išlo napríklad
o to, že dôkazné bremeno bolo na občanovi, ktorý musel vysvetliť, ako prišiel k
veľkým majetkom, ale aj o retroaktivitu. V
zákone sa navrhuje, aby občania preukázali pôvod majetku od 1. januára
1990 v objeme minimálne 1000-násobku minimálnej mzdy, prípadne
1500-násobku. Teda pôjde o sumu
okolo 300.000 eur alebo 450.000
eur.
Predseda vlády sa prikláňa k prvej alternatíve. Vysvetlil, že daný termín je navrhovaný preto, lebo od tohto obdobia začali procesy dražieb či malá a veľká privatizácia.
Domnieva sa, že by to nemal byť pre nikoho problém preukázať, či k takému majetku prišiel legálnym spôsobom. „Všetky
ustanovenia zostávajú v tej istej podobe,
teda spätná účinnosť, dôkazné bremeno,

civilné konanie. Pokiaľ občan neunesie
dôkazné bremeno na civilnom súde, ten
bude mať právo rozhodnúť, že majetok, u
ktorého nevie preukázať jeho pôvod, prepadne v prospech štátu,“ avizoval s tým,
že z podania na finančnú políciu musí
byť zjavné, kto ho podal. „Prokuratúra a
finančná polícia sa musia zaoberať aj tým,
aby si overili totožnosť toho, kto dá podanie, aby sme sa vyhli rôznym anonymom,“
upozornil.
Malá novelizácia ústavy by mala vstúpiť
do ochrany vlastníckeho práva. „Zaradíme do článku 20 Ústavy SR nový odsek,
ktorý umožní prijatie osobitného zákona,
zaoberajúceho sa nelegálne získaným
majetkom alebo ho niekto kúpil za nelegálne získané príjmy,“ vysvetlil Fico. Po jej
prijatí sa môže schváliť samotný zákon o
preukazovaní pôvodu majetku.
Premiér pripomenul, že ide o plnenie
programového vyhlásenia vlády, preto

očakáva od koaličných partnerov, že zákon podporia. Podľa neho však táto problematika ide nad rámec koaličnej zmluvy
a akýchkoľvek vzťahov medzi politickými
stranami. „Je veľmi dôležitý pre slovenskú
spoločnosť. Je veľmi tvrdý a efektívny a
môže aj v praxi veľmi účinne pôsobiť,“ poznamenal. Avšak nebol by rád, keby sa z
neho stal nástroj politického súboja.
Začiatkom septembra 2008 vyhlásil ÚS
SR návrh zákona o preukazovaní pôvodu
majetku schválený Národnou radou SR
ešte za čias predošlého kabinetu za protiústavný. V uznesení konštatoval, že daný
zákon porušuje ústavný princíp právnej
istoty, je retroaktívny vo vzťahu k nadobudnutým právam a pripúšťa nadmerné zasahovanie do práva vlastniť majetok. Taktiež
neprimeraným spôsobom presúva dôkazné bremeno z orgánov verejnej moci na fyzické osoby a právnické osoby a v spojení
s tým zavádza nový, ústave neznámy spôsob prepadnutia majetku, ktorého realizácia nie je transparentná a napokon z jeho
ustanovení vôbec nevyplýva. Preukazovanie pôvodu majetku presadil v roku 2005
vtedy opozičný Smer-SD, za schválenie
hlasovalo 114 poslancov.
TASR
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Priestor na sebarealizáciu

ĽS-HZDS sa v budúcnosti ešte určite ujme
vlády na Slovensku. „Myslím si, že ak to
pôjde touto cestou ďalej, tak najneskôr v
roku 2014 to bude opäť vláda ĽS-HZDS,“
povedal v rozhovore pre TASR predseda
hnutia Vladimír Mečiar, ktorého strana prešla počas tohto roka viacerými zmenami
vrátane personálnych.
Šéf ĽS-HZDS sa obklopil kolektívom mladých ľudí. „Či chcem, či nechcem, po dvadsiatich rokoch musí
dochádzať v strane ku generačnej obmene. Tá kontinuálne prebieha,“ poznamenal s tým, že každá generačná obmena je sprevádzaná predstavovaním nových tvárí. „A aj keď si vyberám vzdelaných a schopných ľudí, predsa len trvá trochu dlhšie, kým ich
verejnosť akceptuje,“ doplnil Mečiar. Ako ďalej pre TASR uviedol,
nové tváre už predstavuje viac ako rok, no v končenom dôsledku
musia bojovať samé. „A ja im musím tú cestu otvárať a na nej
pomáhať. Kvality sú. Znalosť verejnosti je nižšia. Ale za kvalitu môžem zaručiť. Aj vzdelanostnú, aj odbornú prípravu, aj schopnosť
viesť ľudí. Tá tam je bezpochyby daná na veľmi vysokej úrovni,“
konštatoval Mečiar.
Podľa neho aj vďaka novým mladším členom strany sa „istým časom v tej ich generácii rozšíri, že HZDS prestáva byť stranou iba
staršej generácie“. Mečiar je totiž presvedčený, že pre mladých
ľudí vytvára v súčasnosti objektívny priestor na sebarealizáciu iba
ĽS-HZDS. Omladené hnutie má určite podľa svojho šéfa šancu
uspieť v tohtoročných parlamentných voľbách. A to aj napriek
niektorým nepriaznivým prieskumom verejnej mienky, podľa ktorých by sa ĽS-HZDS do parlamentu nedostalo. Mečiar tvrdí, že
prieskumy ho nikdy nevzrušovali a podľa neho získa strana v júnovom hlasovaní desať a viac percent. „Je to otázka toho, že politiku
treba vedieť robiť, aj s percentami treba vedieť robiť,“ poznamenal
Mečiar. Z jeho vyjadrení ďalej vyplýva, že stranu do volieb povedie sám, avšak ako tvrdí, „nebudeme sa hrať na žiadne dvojky,
trojky, štvorky. Je určený predseda, je určený kolektív, ktorý ide
s ním. Kolektív rovnocenných“. Zdôraznil, že akékoľvek vyčleňovanie kohokoľvek vo vnútri strany totiž nemá žiadny význam. „Už
sme z detských plienok vyrástli. Ide kolektív. A na tom je dohodnutá aj vnútorná zásada výstavby, že takto to postavíme,“ uviedol
pre TASR na margo vytvárania kandidačnej listiny pre parlamentné voľby. Na tej sa majú objaviť tak skúsení členovia strany, ako
aj nové tváre, ktoré Mečiar v žiadnom prípade nepovažuje za neskúsené. „Je istá vzorka ľudí, ktorá sa dostane medzi 150 kandidátov na poslancov, z toho istá vzorka príde do parlamentu a ich
povinnosťou je ťahať do výkonných zložiek ostatných. Tak sa dáva
do pohybu celé súkolie, aj keď vysúva len niekoľkých, ale ťahá za
sebou všetkých,“ uzavrel Mečiar.

Pôsobenie v opozícii poľudšťuje
Pôsobenie politickej strany v opozícii ju
poľudšťuje a pomáha profilovať charaktery.
V rozhovore pre TASR to konštatoval líder
SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda, ktorý sa do
spektra opozičných parlamentných strán
dostal v roku 2006 po osemročnom pobyte vo vládnej koalícii. „Vždy je dobré,
keď človek z bavoráka vyjde na ulicu.
Nikomu z nosa ani z hrebienka neubudne, keď tu a tam pôjde do obchodu alebo na trhovisko.
Nakupoval som v nákupnom centre, na trhu a mal som z
toho radosť. Ľudia vám povedia bársčo a o toto ide,“ vysvetlil
Dzurinda. Podľa jeho slov ak „korytá“ nie sú nablízku alebo nie
sú vôbec k dispozícii, tak sa ukáže, komu ide o vec a o službu.
„Pobyt v opozícii je aj skúškou a istým katalyzátorom a očistcom.
Teda neuškodí, no nechcem, aby ma straníci zabili. Ja som sa
do opozície nepchal,“ podčiarkol. Domnieva sa totiž, že politik
by sa nemal nechať úplne opantať mocou, mal by čo najviac
chodiť po uliciach a dotýkať sa ľudí. „Toto je najlepšia medicína,
aby ste nespyšneli,“ podotkol. Líder najsilnejšieho opozičného
subjektu zároveň pripustil, že SDKÚ-DS v predvolebnom polroku
predstaví ďalšie nové tváre. „Vždy sme sa usilovali byť otvorenou
stranou, ja roky vediem vnútornú diskusiu, kde často pripomínam
princíp dvoch O. Osobnosti a Otvorenosť,“ vysvetlil. Dzurinda je
presvedčený, že je potrebné hľadať rovnováhu medzi tým, aby sa
presadzovali ľudia z prostredia SDKÚ-DS, ale na strane druhej,
aby dostávali príležitosť aj tí, ktorí nie sú súčasťou tejto strany, ale
s jej politikou v zásade súhlasia. „Chápu totiž, že len prostredníctvom politiky sa dajú presadiť niektoré opatrenia, a preto sa chcú
angažovať. Teda nevylučujem, že s nejakou zaujímavou tvárou po
novom roku prídem,“ avizoval. Na otázku, ako chce zabezpečiť,
aby sa s novými ľuďmi neopakoval prípad Ľuboša Micheľa, odvetil, že sa bude na ľudí nominovaných z regiónov oveľa viac pýtať
a lepšie sa im prizrie. „Nech to neznie ako alibi, ale s pánom
Micheľom prišla prešovská organizácia a ja som bol vtedy možno
príliš dôverčivý a zabúdal som sa viac popýtať. No, ale človek robí
aj chyby,“ priznal. O strane však tvrdí, že je v dobrej kondícii, je
jednotná a motivovaná. Dzurinda pri hodnotení roku 2009 za zlú
správu považuje skutočnosť, že vláda nielen minula to, čo našla
na stole, ale občanov aj veľmi zadlžila.
Texty a foto TASR

ZAUJALO NÁS
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Kritikou pozemkov usvedčujú sami seba
Tvrdenie Mikuláša Dzurindu, prečo vláda
Roberta Fica tri a pol roka nehovorila akým
spôsobom sa prideľovali pozemky za jeho
vlády, nie je pravdivé. Hovorilo sa o tom už v
kauze Veľkého Slavkova v roku 2007, lebo firma, ktorá sa skloňuje v médiách aj dnes pre
pozemky zasa v Starej Lesnej a Veľkej Lomnici,
začínala v systéme nastavenom za Dzurindu. Už
vtedy sa hovorilo, že Slovenský pozemkový
fond za Dzurindovej vlády zaviedol pravidlá, keď sa vracali reštituentom pozemky z
iných častí štátu, než odkiaľ im boli brané
pri znárodňovaní. A hovorilo sa aj to, že pozemkový fond má najväčšiu rezervnú pôdu
pod Vysokými Tatrami. Navyše, spomínaná
firma priznala, že pripravovala prevod pozemkov ešte dávno za Dzurindovej vlády, keď vôbec
v roku 2001 nebolo jasné, kedy bude zasa pri
moci ĽS-HZDS a či vôbec sa to tejto strane spolu s Mečiarom podarí. Pracovali na tom dlhé roky
a využívali Dzurindov systém prideľovania pôdy.
Mečiar bol vtedy so svojou stranou v nemilosti a
mnohé silové zložky ovládané Dzurindovou vládou, pracovali dokonca na možnostiach právnej
likvidácie ĽS-HZDS.
O reštitúciach sa rozhodlo ešte za Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Už vtedy niektorí
ľudia hovorili, že ide o nové znárodnenie, hoci
naopak, reštitúcie riešili právne krivdy, aké vznikli po roku 1948 práve znárodňovaním majetkov.
Lenže takmer o päťdesiat rokov sa vzťahy rôzne
zmenili. A dnes napríklad nie je doriešený ani
systém navracania budov, kde sú nájomné byty.
Takže tento proces je veľmi komplikovaný. Vladimír Mečiar hovorí dnes o druhom znárodňovaní
v prípade, ak by sa nároky reštituentov zmenili
a namiesto pôdy by dostávali peniaze. Navyše,
pozemkový fond nemá toľko voľných prostriedkov, aké sú vysoké oprávnené nároky reštituen-

tov. Ak by sa pôda predávala na burze a potom
z toho by boli uspokojovaní reštituenti, mohli by
vznikať nové podozrenia.
Jednoducho, ak Dzuridna hovorí o neuveriteľnej
zlodejine a o tom, že vraj má táto vláda na rozdávanie o miliardy viac, asi zabudol na vlastnú
privatizáciu strategického majetku. Na to, že
výnos z nej bol na úrovni jedného štátneho
rozpočtu, takmer 400 miliárd korún, teda
viac ako 10 miliard eur, už zabudol? A kde
tie peniaze skončili? Nehovoriac o dlhu, ktorý za
Dzurindu stúpol dva a pol násobne oproti Mečiarovej vláde, ktorá končila v roku 1998. Predseda SDKÚ nechce počuť, že za jeho vlády stovky
hektárov pôdy získavali občania v reštitúciach z
Levíc či z Dunajskej Stredy až v Bratislave.
Ba predseda ĽS-HZDS povedal viac. Hovoril o
faktoch, kto mal záujem z investorov o pozemky
práve na inkriminovanom mieste v Starej Lesnej
a vo Veľkej Lomnici, lenže na Fonde národného
majetku SR jednoducho nepochodil. Pozemkový fond nemôže predávať pozemky. On ich vracia občanom. A rovnako nemôže predávať ani
Fond národného majetku SR. A tak sa tieto firmy
zamerali na sledovanie toho, kto ich získa. Dokonca majú byť v tejto kauze podané žaloby
na súde za takmer 2,8 miliardy korún. To sú
v pozadí záujmy ľudí, ktorí sledujú medializáciu
novej pozemkovej kauzy v skrytosti s cieľom
zjavne na tom zarobiť. Ak teda niekto podozrieva
vládnych politikov, že mali pomáhať súkromníkom k získaniu pozemkov pod Tatrami, potom
rovnako možno podozrievať opozičných politikov, že kritizujú prevod pozemkov, aby pomohli
iným firmám získať ten istý majetok. Ak to hovorí
Mečiar, zrejme prezrádza opozičné tajomstvo. A
to sa, samozrejme, dzurindovcom nepáči. Kritikou pozemkov totiž usvedčujú sami seba.
Stanislav Háber

Zamysleli ste sa niekedy nad
deťmi, ktoré vyparatili niečo
nezvyklé, čo hlboko pobúrilo
alebo rozhorčilo okolie?
Rozvažovali ste prečo je tomu
tak? Rodičia obyčajne konštatujú, že ich potomok nie
je zlý, len má zlých priateľov,
ktorí ho zlému priučili. Nehľadajte nepriateľov vášho potomka v priateľoch, s ktorými sa stýka. Tí „nepriatelia“
vtrhli do nášho života v podobe revolučnej videotechniky a my sa s ňou stále len
učíme spolunažívať, nevieme
s ňou však ešte žiť bez ujmy
na nás samých. Počet televízorov v rodinách neustále
rastie, pribudli mobilné telefóny, internet... V niektorých
rodinách je viacero televízorov, nevynímajúc tie, ktoré sú
v detských izbách, navyše s
dizajnom určeným pre malých divákov.
V priemernej americkej rodine je už viac televízorov ako
ľudí: 2,73 televízora na 2,55
človeka! Polovica domácnos-
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ti v USA má tri i viac televízorov.
Podľa informácií zo zahraničia napríklad v južnej Afrike
každý deň podajú na súdoch
žaloby na 82 detí, obvinené
zo znásilnenia alebo sexuálne motivovaných útokov na
iné deti.
Mnohé z týchto detí na súdoch uvádzajú, že sú tam
preto, lebo si brali príklad z
televízie. Aj nedávne streľby
do študentov a vraždy už aj
na stredných školách v USA
majú svoj pôvod v napodobovaní toho, čo videli predtým v
televízii. Nestojí nezvládnutie
nástupu videotechniky človekom v pozadí trestnej činnosti aj našich detí? Sledujete,
čo zaujíma a čo sledujú vaše
deti v televíznych videohrách
a filmoch?
Ste schopní spolu s nimi
rozumne využívať súčasnú
modernú techniku tak, aby
to bolo v prospech človeka a
nie na jeho sebazničenie? Ak
nie, nečudujete sa, ako mohli
mladí, ešte vlastne deti, vykonať taký či onaký trestný
čin. Napríklad znásilniť, lúpiť, šikanovať spolužiakov, týrať zvieratá, ubližovať tým, čo
potrebujú pomoc...

Opäť chcú prikazovať
Tak ako v minulosti opäť chce niekto, asi v mene božom,
prikazovať čo sa smie a čo nie. Kresťanskému demokratickému hnutiu zrejme začína už prekážať aj sloboda podnikania. Reklamy využívajúce vianočnú symboliku by mali
byť podľa poslancov KDH, v elektronických médiách povolené len v období medzi 20. novembrom a koncom roka.
Novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá by zabezpečila
zodpovedajúce obmedzenie reklamy, podľa vyjadrení Martina
Fronca a Pavla Abrhana predložia kresťanskí demokrati na nasledujúcu schôdzu Národnej rady SR. Aby si však nerozhnevali
priazeň im naklonených médií jedným dychom dodávajú, že návrh neznižuje objem finančných prostriedkov investovaných do
reklamy, mení len jej obsah. Podľa Fronca nezodpovedalo vážnosti sviatkov, ak sa vianočné reklamy objavovali už od októbra a ešte aj „na všechsvätých ich boli plné televízie“. Nechcem
polemizovať o tom, kedy je ten najdôstojnejší čas pre vianočnú
reklamu, ale za seba môžem úprimne povedať, že ani na okamih
som pod vplyvom skoršej reklamy nezapochyboval o charaktere
a dôstojnosti vianočných sviatkov. Neviem prečo sa v tomto prípade Kádéháci nespoliehajú na svoje povestné zaklínadlo, podľa ktorého všetko vyrieši trh. Vyzerá to tak, že sa ním obháňajú
len, keď je to pre nich výhodné.
Vladimír Dobrovič
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Revolucionári z povolania
Má sako, keď treba sako,
populista vo svetri. Čo je
kde a koľko za to, bleskurýchle zavetrí.
Zamat a mat
Eufória... Hrnuli sa takmer
všetci do ulíc. Depresia...
Zaliezame takmer všetci do
ulít.
Demobyrokracia
V zamatovej eufórii zostal
skrytý skrat: V cnostnej maske demokrata vládne byrokrat.
Ako sme vyrástli
Už nie sme poslušní barani,
už nie sme bezprávni poddaní, ospalé komparzy, špalier
z krovia. No ani nevinní baránkovia!
Jen choď Vašu s pány na
led!
Jeho show ho vyniesla spoľahlivo do kresla. Páni, to je
skvelá renta, to je renta disidenta.
Skepticky o dejinách
Skeptikom sú dejiny – schematický obrázok: Vzbury
končia ako pár maturitných
otázok.
Prvý úspech
Skúmam cestu do Európy,
som si celkom načistom: Európa nám ako prvé darovala
mafistov.
Obluda
V práčovni peňazí z horúcej
hmly vytŕča mafia krvavé kly.
Obdratý zamat
Cyklón strieda vánky. Spadli vzdušné zámky. Zbohom,
krásne snenie! Prišlo vytriezvenie.
Perspektíva
Aké zlo nás troví? Kde nám
hnisá chrasta? Staré svinstvo zrastá hľa – so svinstvom novým!

Starajú sa o seniorov GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Tohtoročný prvý januárový
týždeň potešil dôchodcov
v Martine. V objekte klubu
dôchodcov v centrálnej
mestskej zóne Martina pre
nich mesto otvorilo Denné
centrum seniorov. Získali tak
dôstojný priestor na stretávanie sa, ako aj na aktívne
využívanie voľného času,
ktorého majú oproti ostatným občanom viac ako dosť.
„Pôvodná idea vzišla od samotných seniorov. Pokiaľ
sa to len trochu dá, je povinnosťou mesta pomáhať pri
realizácii dobrých nápadov.
V Martine pôsobia veľmi aktívne kluby dôchodcov, ale
nie všetci starší spoluobčania chcú byť v nich organizovaní. Práve takýmto spôsobom ich chceme vtiahnuť
do spoločenského diania,“
povedal pri príležitosti otvo-

renia Centra primátor Andrej
Hrnčiar pre TASR. Zriadenie
a prevádzka Denného centra seniorov si pritom vyžiadajú len minimálne náklady
z mestskej pokladnice. Pre
záujemcov je bezplatne k
dispozícii denná tlač, spoločenské hry a drobné občerstvenie. Spomedzi seniorov
sa prihlásili dobrovoľníci,
ktorí budú dohliadať na chod
centra. Pre staršiu generáciu
a najmä pre osamelo žijúcich starších ľudí je to vítaná
možnosť stráviť dopoludnie
v kruhu svojich známych a
priateľov. Martinský prístup
k starostlivosti o dôchodcov,
by mohol byť dobrým príkladom najmä pre mestá, kde
na potreby spoločenského
vyžitia staršej generácie ešte
stále zabúdajú.
(vič)

Mladí majú robiť
hocičo
Nezamestnanosť nie je iba
problémom Slovenska, ale
trápi aj ekonomiky ostatných štátov. Netradičný
spôsob na jej znižovanie
zaviedli vo Švajčiarsku. Tamojší parlament ešte vlani schválil novelu zákona,
podľa ktorej nezamestnaní
Švajčiari do 30 rokov musia vziať každú pracovnú
ponuku, nezávisle od ich
kvalifikácie. Nepomohli argumenty, že nútiť ľudí pracovať pod svoju kvalifikáciu
situáciu nerieši a je hospodárskym nezmyslom. Tento
postup pripraví o pracovné
príležitosti nízko kvalifikované skupiny.
Zdá sa, že stúpajúca nezamestnanosť robí vrásky politikom zodpovedným za

sociálnu situáciu v štáte a
vyvoláva skraty v myslení.
Je to podobne nezmyselné
opatrenie ako u nás svojho
času prijatá úprava štatistiky, keď z evidencie vyradili časť nezamestnaných.
Výsledné čísla nezamestnanosti klesli, ale v skutočnosti sa nič nezmenilo.
Tak to vyzerá, keď sa na
ľudí začneme dívať ako na
percentá v štatistickom výkaze.

Dzurindova
demokracia
Podľa Mikuláša Dzurindu je
vraj evidentné, že možnosť
opozičnej spolupráce spočíva
v troch oblastiach: „Zjednotiť programové prístupy, jasne
sa vymedziť voči vládnej koalícii a premýšľať nad usporiadaním našich vzťahov tak, aby

neprepadli hlasy demokraticky zmýšľajúcich ľudí.“
Podľa tohto kľúča, samozvaného lídra opozície, sú v našej spoločnosti ľudia zmýšľajúci demokraticky, teda tí ktorí
volia opozíciu a všetci ostatní patria medzi nedemokraticky zmýšľajúcich. V minulých
voľbách to boli hlasy slušných
ľudí. A kde sa zaraďujú tí, ktorí
nevolia? Demokracia je aj sloboda rozhodovania. Nemôže
si ju jedna skupina privatizovať
a všetkých, ktorí s ňou nesúhlasia, vyčleniť zo spoločnosti. Žiaľ tieto tendencie u nás
narastajú. Prejavili sa pri oslavách dvadsiateho výročia nežnej revolúcie, prejavujú sa pri
organizovaní rôznych konferencií a diskusií, na ktoré je
zvykom pozývať iba „rovnakú
krvnú skupinu“. Lenže aká je
to potom diskusia?

Bude dobrý
koniec?
Nový rok sme začali ako
obyčajne oslavami, ohňostrojmi a škandálmi... Do
Írska sme poslali výbušninu, spustenie mýta na cestách sme organizačne nezvládli, aby som spomenul
to, čo najviac kričí. Ešte
šťastie že plynu je vraj v Európe dostatok. Z vlaňajšej
plynovej krízy sme sa poučili. Škoda len, že vždy musí
byť najskôr kríza.
Hovorí sa, že múdri sa poučí z chýb druhých, hlupák
si robí svoje chyby sám. A
ešte jedno príslovie z ľudovej múdrosti: „Zlý začiatok,
dobrý koniec.“ Nuž želám
nám všetkým, aby sa aspoň
toto splnilo.
Jozef Šucha
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Slovo má Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky

Máme ambície vyhrať voľby
• Rok 2010 je volebný v Maďarsku aj na Slovensku. Očakávate, že sa témy ako jazykový zákon
stanú súčasťou predvolebnej agendy niektorých
politických strán a prípadne ešte viac vyostria
slovensko-maďarské vzťahy?
Bude veľmi dôležité, do akej miery bude krajne pravicový Fidesz v reálnej vládnej politike robiť to, na čom
teraz stavia svoj volebný úspech. Teda veľmi jasný
nacionalizmus, útoky proti Slovensku, témy veľkého
maďarstva. Viktor Orbán sa bude určite chcieť znovu
vyhlásiť za premiéra všetkých Maďarov na svete. Ak
to bude realita, že vládna politika bude zodpovedať
do bodky tomu, na čom dnes stavia svoju politiku Fidesz, tak sa slovensko-maďarské vzťahy stanú dominantnou témou volebnej kampane aj na Slovensku.
Tomu sa nevyhneme a je to téma, ktorá bude eskalovať napätie najmä preto, že budeme veľmi blízko
pred parlamentnými voľbami. Politické strany si už
nebudú dávať pred ústa servítky a budú s tým pracovať ako s čímsi, čo budú považovať za vynikajúcu
tému do volieb, pretože to je téma, ktorá vždy hýbe
Slovenskom. Netreba si nahovárať, že to tak nie je a
že ľudia si tieto veci nevšímajú.
• Dá sa zabrániť tomu, aby napätie vo vzťahoch
ešte viac eskalovalo?
Veľmi bude záležať na tom, ako sa bude s touto témou narábať, pretože tvrdé veci sa dajú povedať aj
spôsobom, ktorý neuráža, ale je súčasne zrozumiteľný pre každého. Napätie, ktoré bolo medzi Slovenskom a Maďarskom, bolo veľmi vysoké a oceňujem postoj premiéra Gordona Bajnaiho. Stretnutie v
Szécsényi významnou mierou prispelo k upokojeniu
a bezprostredne po ňom napätie prudko klesalo, čo
bolo pre obidve krajiny dobré. Bude preto veľmi záležať predovšetkým od ústavných činiteľoch, ako sa
postavia k prípadným problémom. Ťažko ale budeme môcť zabrániť individuálnym politikom, ktorí budú
cítiť obrovskú šancu si na tomto postaviť agendu do
volieb, aby nepovedali niečo, čo možno bude niekoho mrzieť. Ale držím sa jednej starej zásady, že najlepšie slová sú skutky, tak verím, že ak budeme mať
rozum, a ja verím, že ho budeme mať, tak budeme
schopní prípadné excesy minimalizovať. Ale diskusia
bude určite veľmi živá po nástupe Fideszu, pretože
ak príde Viktor Orbán s akýmikoľvek vyhláseniami
alebo by, nedajbože, ako predseda vlády prišiel s nejakými konkrétnymi krokmi, našou povinnosťou bude
brániť národné záujmy SR, ale európskym kultivovaným spôsobom. Jazykový zákon je pre nás obrovský
diplomatický úspech a toto je cesta, ktorou sa dajú
riešiť prípadné spory. V tomto prípade ťahá maďarská strana za absolútne kratší koniec.
• Plánuje sa do začiatku májových parlamentných volieb v Maďarsku ešte stretnutie s premiérom Bajnaim?
Budú nejaké multilaterálne stretnutia na úrovni Vyšehradskej štvorky, pretože Maďarsko chce zvolať
ako predsedajúca krajina V4 energetický summit
do Vyšehradu, na ktorý určite pôjdem. Oficiálne pozvanie pre maďarského premiéra existuje dávno, on
ale jednoducho na Slovensko nepríde, pretože by
to pre neho znamenalo na vnútropolitickej scéne v
Maďarsku veľkú prehru. Moja odpoveď na akékoľvek
pozvania je tá istá – som pripravený s Bajnaim alebo
s ktorýmkoľvek maďarským premiérom, ktorý príde
po ňom, hovoriť na akomkoľvek mieste a o akejkoľvek téme, ak to má napomôcť slovensko-maďarským
vzťahom. Možno je škoda, že aj slovenská politická
reprezentácia zastupujúca maďarskú menšinu, SMK
a Most-Híd, neurobia nejaký ústretový krok. Takýmto
ústretovým krokom by napríklad bolo, keby Komárno
definitívne vyriešilo problematiku dôstojného umiestnenia sochy sv. Cyrila a sv. Metoda. To je čosi, čo
sa môže niekomu zdať ako banalita, ale ľudia na Slovensku sú na to neuveriteľne citliví a pýtajú sa, ako
je to možné, že kráľ Štefan, ktorý je symbolom maďarstva, dostal na území Slovenska, v slovenskom
meste dôstojné miesto. Na druhej strane symbol, na
ktorý neustále odkazujeme, ktorý je súčasťou Ústavy SR, nemôže na území Slovenska, v slovenskom
meste nájsť dôstojné miesto. Tu naozaj chýba vnútorná logika. V slovensko-maďarských vzťahoch sú
takéto ústretové gestá neuveriteľne dôležité.
• Víťazom maďarských parlamentných volieb sa
pravdepodobne stane opozičný Fidesz na čele s
Viktorom Orbánom. Na Slovensku by to podľa
prieskumov mala byť vaša strana Smer-SD. Ako
si viete predstaviť vzájomnú spoluprácu?
Nemôžem nič predbiehať a ani nebudem, pretože volič je nevyspytateľný, môže mať nejaký názor

a potom ho pri volebnej urne zmení. Jedno je však
isté, bude sa prelínať asi dvojmesačné obdobie po
voľbách v Maďarsku ešte s vládnutím súčasného slovenského kabinetu. Neviem, či bude tak rýchlo postavená maďarská vláda, ale ako predseda vlády som
do volieb v júni 2010 pripravený s novým premiérom
hovoriť, nech je to ktokoľvek, pretože to bude suverénne rozhodnutie maďarských voličov. Nerád by
som komentoval situáciu po júni na Slovensku, je to
ešte šesť mesiacov a za to obdobie sa ešte môže
stať všeličo. Jasné, že máme ambície, chceme voľby
vyhrať takým spôsobom, aby bez nás nebolo možné zostaviť vládu. Chceme opäť ísť cestou politiky,
ktorú sme robili od júna 2006 – je to politika, ktorá
sa dotýka nielen sociálneho štátu, ale tiež razantnej
ochrany národných záujmov. Takže aj druhá strana v
Budapešti musí vedieť, že na Slovensku bude vláda,
ktorá je na tieto otázky rovnako citlivá a rovnako je tu
pravdepodobnosť, že po júni tohto roka bude v nejakej podobe pokračovať vláda, ktorej bude záležať na
ochrane národných záujmov.
• Pán premiér, viete vysvetliť, ako je to vlastne
s platnosťou koaličnej zmluvy, vzhľadom na výroky vašich koaličných partnerov, že jej platnosť
sa končí koncom roka 2009?
Nekončí koncom roka, to je zlá interpretácia. Koaličná zmluva končí začiatkom volebnej kampane. Ak
je tá napríklad 30 dní pred plánovaným termínom volieb, tak až vtedy sa ukončí platnosť záväzkov, ktoré
má každá strana koaličnej zmluvy. Je jednoznačná
zhoda v tom, že máme pred sebou ešte minimálne
dve veľké schôdze Národnej rady SR, na ktorých
budú dôležité veci, ktoré treba riešiť a bez funkčnosti
koalície a koaličnej zmluvy by som si to nevedel predstaviť. Ideme ďalej, budeme sa správať korektne vo
vzťahu k ĽS-HZDS aj SNS a nemáme záujem ukončiť
túto spoluprácu skôr, ako v plánovanom termíne.
• Máte túto otázku vydiskutovanú aj s vašimi koaličnými partnermi? Deklarovali vzájomnú podporu predkladaných návrhov zákona?
Samozrejme. Veci politickej stability podobne ako
všetky ostatné politické veci sú poprekrývané inými
témami, ale myslím si, že hoci sme ešte stále dosť
ďaleko do volieb, že toto bola mimoriadne stabilná
vládna koalícia. V parlamente bez akýchkoľvek ťažkostí fungovala väčšina. Rozpočet na rok 2010 sme
schválili tak, že ešte teraz majú v opozícii otvorené
ústa, pretože im ani nezišlo na um, že môže byť
schválený ešte v novembri. Pamätám si, že sa v minulosti rozpočty schvaľovali v decembri na poslednej
schôdzi a do posledného hlasovania sa hádali ako
psi o každú korunu. Mali sme perfektne dohodnuté
noty, obaja koaliční partneri pochopili vážnosť situácie, pokiaľ ide o zostavovanie rozpočtu. Hoci sme
mali na niektoré veci úplne iné názory, dokázali sme
zladiť naše záujmy. Nepamätám si, že by v nejakej
situácii prišlo medzi nami k nejakému obrovskému
hodnotovému konfliktu. Boli aj nepríjemné situácie,
ktoré patria do politiky, ale zvládli sme ich.
• Váš koaličný partner ĽS-HZDS v minulosti niekoľkokrát poukazoval na porušenie koaličnej
zmluvy, hlavne pri hlasovaní o niektorých zákonoch v parlamente. Vladimír Mečiar napríklad v
súvislosti s podporou novely školského zákona
z dielne SMK či schvaľovaním zákona o Špecializovanom trestnom súde vyhlásil, že Smer-SD
svojím postupom zaviedol voľnosť hlasovania s
kýmkoľvek a kedykoľvek. Ako teda vnímate súčasné vzťahy vo vládnej koalícii, keď medzi partnermi opakovane zaznievajú podobné vzájomné
kritické vyjadrenia?
Rovnako by som tú otázku mohol postaviť tak, či je
Koaličná rada postavená vyššie ako parlament, vláda
alebo niektoré iné ústavné orgány. Otázka je potom
tá istá, či koaličná zmluva je nad inými aktmi, ktoré
na Slovensku sú. Podľa mňa sa môžu napriek podpísanej koaličnej zmluve a programovému vyhláseniu vlády vyskytnúť situácie, kedy sa nemôžete držať
striktne len zmluvy, pretože potom porušujeme vlastný hodnotový prístup k dôležitým veciam. Typickým
príkladom je Špecializovaný trestný súd. Vždy sme
tvrdili, že ŠTS patrí do schémy mimoriadnych orgánov boja proti kriminalite a my sme nemali žiadny
záväzok v programovom vyhlásení vlády, že zrušíme
Špeciálny súd. Zrazu vznikne prípad, že niekto tlačí
na jeho zrušenie a my sme boli za jeho zachovanie.
Keby sme sa v tejto situácii striktne držali koaličnej
zmluvy, kde je napísané, že nie je možné hlasovať s
opozičnými stranami na úkor vládnych strán, tak si
potom neviem predstaviť, ako by sa takéto vážne veci

na Slovensku riešili. To isté by sa mohlo stať, ak budeme v budúcnosti hlasovať o zákone o preukazovaní pôvodu majetku. To je taktiež téma nad koaličnou
zmluvou. Nebolo porušením koaličnej zmluvy, keď
som zobral ministerstvo životného prostredia SNS?
Veď to bolo flagrantné porušenie koaličnej zmluvy,
pretože sme tým vlastne povedali, že neplatí to, čo
bolo dohodnuté. Ale keby som mal v takýchto ťažkých situáciách povedať, že mi je ľúto a nemôžem s
tým nič robiť, lebo sme podpísali nejakú dohodu, tak
kompletne preberám na seba zodpovednosť za to,
čo sa deje na MŽP. Vyskytnú sa také prípady, pán
Mečiar aj pán Slota sú skúsení politici a veľmi dobre

byť zabezpečená vo všetkých veciach občanov, aj
pokiaľ ide o politikov. Imunitu vnímam predovšetkým
ako dôležitý inštitút v trestných veciach, teda tam,
kde by mohlo byť zneužité trestné právo proti politickému oponentovi.
• Počas roka rezonovala aj otázka štíhlejšieho vládneho kabinetu. Do konca decembra ste
mali pripraviť pracovný návrh racionalizácie
ústredných orgánov štátnej správy. Je to ešte
aktuálna téma, existuje aspoň rámcový návrh
takejto reorganizácie, alebo to už prenecháte
na novú vládu?
Návrh je už na stole, ale je taký radikálny, že zase,

to vedia. Ján Slota mal pravdu, keď sme mu zobrali
MŽP, že je to hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Áno,
je. Ale ja som mu na druhej strane povedal, že to rozhodnutie bolo v jeho prospech, pretože ak chcel byť
ďalej súčasťou vlády a chcel, aby sa ako-tak dostal
do volieb v roku 2010, tak som to jednoducho musel
urobiť. Stáva sa to, ale spomeňte si, ako sa búchalo
dverami za Dzurindovej vlády. Táto vláda, to je oproti tomu rajský pochod, úplne v pohode funguje a ja
som veľmi rád tejto politickej stabilite.
• Zúženie poslaneckej imunity je dlhodobo
diskutovaná téma, napriek tomu sa stále nenašla potrebná väčšina, ktorá by takúto zmenu v
parlamente podporila. Na decembrovej schôdzi
parlamentu poslankyňa vašej strany Smer-SD
Renáta Zmajkovičová takýto návrh najprv predložila, nakoniec ho však z rokovania stiahla s
tým, že nemá dostatočnú podporu. Opozícia
však avizovala, že za návrh zahlasuje. V tejto
súvislosti sa objavili názory, že išlo iba o predvolebnú hru na voličov Smeru-SD. Aký je teda
postoj vašej strany k problematike zúženia poslaneckej imunity a akým spôsobom ju chcete
prípadne v budúcnosti presadzovať?My všetko na Slovensku sprzníme. Všetko, čo má
nejakú logiku, dostaneme do polohy, že uvažujeme o triviálnych veciach. Neuveriteľným spôsobom
znižujeme elementárne štandardy demokratického
štátu. Pozerajme sa na imunitu cez demokratický inštitút a hovorme o jeho zneužívaní, ale nehovorme o
inštitúte ako takom, že nepatrí do slovenskej ústavy
a do slovenského ústavného systému. Podľa mňa
tam patrí, pretože je tam na ochranu pred zneužívaním moci a nie na ochranu opitých poslancov alebo
iných politikov. Imunita, teraz nehovorím o jej obsahu a rozsahu, je elementárnym nástrojom každej
demokratickej spoločnosti. Je tu na to, aby niekto
nezneužíval v parlamentnom politickom súboji moc,
ktorú má k dispozícii, proti svojmu oponentovi. Pod
tlakom, ktorý sa tu vyvíja, sa začína vytvárať atmosféra na zrušenie imunity. Takto to ale nemôže fungovať
– buď je súčasťou demokratických pravidiel, alebo
nie je. Iné je, aký má rozsah. Ale buďme úprimní –
ktorý kapor si vypustí rybník? Kto to urobí, kedy? Je
to presne o tomto – jedni obviňujú druhých, potom
naopak, ale nikdy sa nedohodnú na tom, aby sa to
nejakým spôsobom urobilo.
• Bude táto otázka v agende Smeru-SD do ďalšieho volebného obdobia?
Nemyslím si, že by to mala byť téma, ktorá by mala
hýbať slovenskou spoločnosťou. Rovnosť by mala

samozrejme, narazil na určité postoje, pretože každý
už rozmýšľa tak trochu aj volebne. Teda, aký bude
mať podiel na moci a že by bolo zlé, keby portfólio
ministerstiev bolo podstatne užšie, pretože záujmy
politických strán by tomu nemuseli zodpovedať. Stále ešte máme priestor zvládnuť to aj z hľadiska zákona, máme na to dve schôdze Národnej rady. Mne sa
to páči, ale myslím si, že to nemá šancu na úspech
v takejto podobe, pretože sme rybník vypustili až príliš. Toto je rozhodnutie, ktoré by podľa môjho názoru
malo byť schvaľované na princípe konsenzu. Určite
by som rád predložil návrh, ktorý bude zodpovedať
slovenským pomerom a možnostiam, pokiaľ ide o
zúženie ústredných orgánov štátnej správy.
• Počíta sa s vytvorením ministerstva pre energetiku?
Áno, za predpokladu, že sa niekde inde ministerstvá
zlúčia, pretože vytvoriť nové ministerstvo by znamenalo pridať ďalšiu čiarku, kedy by nebolo členov vlády 16, ale už 17. Musíme niekde nájsť rezervy, aby
sa takéto ministerstvo dalo urobiť. Energetika bude
v budúcnosti dominovať a ministerstvo hospodárstva
má obrovské množstvo úloh. Je potrebné, aby sa
tejto téme naozaj venoval jeden politický nominant,
pretože ide o plyn a tiež všetko, čo súvisí s uhlím,
elektrinou, atómovou energetikou, a to je na Slovensku veľký koláč, o ktorý sa treba poriadne starať.
• Avizovali ste aj otvorenie otázky zrušenia špecializovanej krajskej správy.
Tam sme už dosť ďaleko, veľa toho neostalo. Krajské
úrady sme predsa zrušili veľmi rýchlo a efektívne, pričom nikomu nechýbajú. Takto chceme pristúpiť aj k
špecializovanej krajskej správe. Treba si ale uvedomiť, že vládna štruktúra postavená na koaličnej zmluve je štruktúra, kde vplyvy politických strán zasahujú
aj do nižších úrovní, než je tá ústredná. Na špecializované krajské orgány majú celkom prirodzene vplyv
ministerstvá a na nich sedia politickí nominanti. Narazili sme tam trochu na problémy, ale toto nebol náš
vládny záväzok. Náš vládny záväzok bol zrušiť krajské úrady, čo sa stalo.
• Predložíte návrh racionalizácie ústredných
orgánov štátnej správy v januári na rokovanie
vlády?
Chcel by som to predložiť, ale to sú veľmi ťažké rokovania. Nečakal som toľko odporu k zlučovaniu alebo
k znižovaniu počtu ministerstiev. Pokúsime sa s tým
ešte niečo urobiť, ale najpodstatnejšia vec je teraz
podporovať hospodársky rast a robiť všetko preto,
aby sme opätovne dostali Slovensko tam, kde bolo v
roku 2008.
Text a foto TASR
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Rešpektovaná už od zrodu
Spomeňme si na prvé dni januára 1993, teda na prvé dni existencie samostatnej Slovenskej republiky. Veľa zmien sme ešte v januári pred sedemnástimi rokmi nepociťovali. Už aj preto, lebo mena bola stále tá istá – československá koruna. Vtedy však išlo predovšetkým o to, aby Slovensko uznalo
čo najviac krajín sveta, aby sa stalo plnoprávnym členom medzinárodného
spoločenstva.
S účinnosťou od 1. januára 1993 našu
republiku medzinárodne uznalo 89 krajín všetkých kontinentov. Do 7. apríla ich
počet stúpol na 117. Medzi prvými boli
nielen všetci susedia, teda Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a
Ukrajina, ale napríklad aj Svätá Stolica,
Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov,
Kirgizsko, obe Kórejské republiky, Juhoafrická republika, Irak, Palestína, Pakistan... Dňa 19. januára o 12.30 hod.
miestneho času zaviala slovenská zástava aj pred budovou OSN v New Yorku,
pretože v ten istý deň Slovenskú republiku prijali na Valnom zhromaždení OSN
za člena tejto organizácie.
Slovenská republika nemala problémy stať sa členom ďalších významných medzinárodných organizácií,
ako napríklad Medziparlamentnej
únie (12. apríla 1993 na jej zasadnutí
v Dillí), 30. júna sa stala riadnym členom Rady Európy. Ešte 15. januára,
teda štyri dni pred oficiálnym prijatím za
člena OSN, sa Slovensko vo Washingtone stalo členom Medzinárodného
menového fondu, Medzinárodnej
banky pre obnovu a rozvoj (IBRD),
Medzinárodnej finančnej korporácie
(IFC) a Medzinárodného rozvojového združenia (IDA). V priebehu prvého
roka existencie samostatnej Slovenskej
republiky ju prijali do 53 (!) medzinárodných organizácií, medzi ktorými boli
UNESCO (OSN pre výchovu, vedu a
kultúru), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová turistická organizácia (WTO), Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol) ...
Za prvých deväť mesiacov existencie
Slovenskej republiky ju uznalo 122 kra-

jín sveta, z nich 106 s ňou nadviazalo
diplomatické styky. Ešte pred koncom
prvého roka trvania samostatného Slovenska sme mali v 53 krajinách sveta
svoje zastupiteľské úrady. Jednoznačne, svet prijal nové Slovensko s otvorenou náručou ako rovnocenného partnera, resp. ako svoju stabilnú súčasť.
Na uznanie malým Lichtenštajnským
kniežatstvom, ktoré sa rozkladá medzi Švajčiarskom a Rakúskom však
naša republika musela čakať takmer
18 rokov. Stalo sa tak až 21. decembra 2009. Kniežatstvo je síce približne 300-krát menšie ako Slovensko
(má rozlohu 160 km2 a 35 000 obyvateľov), ale významné hospodárske
i spoločenské postavenie v Európe.
Ekonomicky je naviazané na Švajčiarsko a aj preto na takom malom
území má sídlo asi 150 bánk!
Tento miništát nás dlhé roky doslova
ignoroval a samostatné Slovensko od
jeho vzniku nebral veľmi na vedomie.
Iba z jediného dôvodu: na základe uplatnenia tzv. Benešových dekrétov občania
Lichtenštajnska prišli v Československu
o veľké majetky, ktoré – až na výnimky
– sa všetky nachádzali na území terajšej
Českej republiky. Stalo sa tak napriek
tomu, že Lichtenštajnské kniežatstvo v
rokoch 1939 – 1945 dodržiavalo úplnú
medzinárodnú neutralitu! Dôvodom na
zhabanie majetku bola predovšetkým
nemecká národnosť jeho obyvateľov.
Práve preto táto konštitučná monarchia
odmietala nadviazať diplomatické styky
s povojnovou ČSR, a neskôr s dvoma
nástupnickými štátmi, ktoré vznikli na
území bývalého federatívneho ČeskoSlovenska 1. januára 1993. To, že knie-

žatstvo pred necelým mesiacom uznalo
Slovenskú republiku je aj zásluha súčasnej našej diplomacie.
V Lichtenštajnsku síce ženy získali volebné právo až v roku 1984, ale vzdelávací systém v krajine má bohatú tradíciu
a vysokú úroveň. Na 35 000 obyvateľov
pripadá až päť inštitúcií, ktoré poskytujú
vysokoškolské vzdelanie. Už niekoľko
rokov sú otvorené aj pre záujemcov zo
Slovenska a teraz, po oficiálnom uznaní
našej republiky, budú ich vysoké školy
pre slovenských študentov ešte ústretovejšie.
V Európe tak zostalo už iba jedno územie, ktoré so Slovenskou republikou
nemá v diplomacii uzavretú kapitolu. Ide
o Kosovo, ktoré naša republika a ďalšie
štyri krajiny neuznávajú ako samostatný štátny útvar (okrem SR Španielsko,
Grécko, Rumunsko a Cyprus), a stále
sú presvedčené, že Kosovo je súčasťou Srbska. Napriek tomu rešpektujeme realitu, a preto obyvateľom Kosova
naše orgány vydávajú vstupné víza, ale
na rozdiel od väčšiny členských krajín
EÚ ich nezaznamenávajú do cestovných
pasov, ale na osobitný papier. Tým, že
by víza dávali priamo do pasov, by zároveň dokumentovali uznanie Kosova ako
samostatného štátu.
Hlavné mesto SR, Bratislava, sa z
niekdajšieho tzv. provinčného centra stalo skutočné administratívne a
diplomatické centrum samostatnej
republiky. Svedčí o tom aj počet zastupiteľských úradov cudzích krajín
– v Bratislave sídli už 40 veľvyslanectiev a 17 konzulátov a honorárnych
konzulátov. Veľvyslanectvá tu majú
všetky najdôležitejšie krajiny sveta –
Veľká Británia a Severné Írsko, USA,
Rusko, SRN, Francúzsko, Japonsko,
Austrália, Čína, Španielsko...

Stranu pripravil
VLADIMÍR MEZENCEV

Foto: Martin Petrenko

Dobehneme Belgičanov?
Slovensko má v priebehu jedného roka 15 štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja. Je to európsky nadpriemer. Dá sa povedať, že toľko voľných
dní úplne stačí a v kalendári už nie je čo redigovať. Nie je to však tak. Mnohí
občania, medzi nimi aj ekonómovia, podnikatelia i politici sú presvedčení,
že 31. december, teda Silvester, by nemal byť pracovným dňom, ale štátom
uznaným dňom pracovného pokoja. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. V ten deň
na mnohých pracoviskách (samozrejme, nie všetkých) sa viac oslavuje než pracuje.
Niektorí ekonómovia tvrdia, že v posledný deň roka sa vytvára asi tretina, možno
štvrtina hrubého domáceho produktu – v porovnaní s ostatnými pracovnými dňami.
Je síce pravda, že mnohí zamestnanci si v ten deň berú dovolenky, resp. náhradné
voľno, ale tí, ktorí zostávajú, často spotrebujú toľko elektrickej energie, že – ako sa
hovorí – na Silvestra ani na ňu nezarobia. Aj preto mnohí zamestnávatelia v ten
deň svojich pracovníkov pošlú domov už po dvoch-troch hodinách „práce“.
Dokonca takto postupujú vedúci niektorých úradov, v ktorých vtedy nemajú stránkový deň. Samozrejme vedia, že porušujú predpisy, ale zároveň sú
presvedčení, že pre všetky zainteresované strany je to výhodné. Čo je však
ešte zaujímavejšie – Štedrý deň je v Európe dňom pracovného pokoja iba v
Českej a Slovenskej republike (!), a nie je ani v takých katolíckych krajinách
ako sú Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Írsko... Vo Francúzsku a v
Portugalsku dokonca nie je voľným dňom ani Druhý sviatok vianočný! Vráťme
sa však k Silvestru: ten zatiaľ uznávajú ako sviatok, teda deň, keď sa nepracuje, iba
vo Švédsku. Určite by 31. december privítali ako voľný nepracovný deň aj akcionári
prímestských autobusových spoločností. Už len preto, lebo v ten deň prichádzajú o
nemalé finančné čiastky. Ako sme už spomenuli, mnohí pracovníci si na posledný
deň roka berú dovolenku, resp. voľno, iní sa vrátia do svojich domovov ešte pred
skončením pracovného času, a tak mnohé dopravné kapacity zostávajú nevyužité,
a dopláca na ne potom ešte viac, než počas ostatných pracovných dní. Keď my na
Slovensku máme v jednom roku 15 voľných dní, teda pracovného pokoja, Angličania
iba 10, Dáni 12, Švédi 14, ale napríklad Belgičania až 16...

EURO vláde pridalo na popularite Uznanie patrí aj Mincovni
Mýliť sa je ľudské... Niekomu sa to však stáva častejšie ako inému. Medzi tých prvých
patrí známy slovenský spoločenský týždenník, ktorý sa chváli aj tým, že je najčítanejší
zo všetkých. Stačí v ňom náhodne zalistovať
a človek si pripomenie všeličo, čo už zabudol. Stalo sa to aj mne, kedy som skutočne
iba náhodou natrafil na číslo 20 tohto týždenníka zo dňa 16. mája 2008. V príspevku pod titulkom Nočná mora sa píše o tom,
ako 1. januára 2009 Slovensko privíta novú
menu. „Spolu s tými, ktorí sa boja rastu
cien, sa však očividne nebude nad pohárom šampanského usmievať ani premiér
Fico. Skúsenosti spoza hraníc hovoria,
že prechod na euro vláde na popularite nepridá. Vylepšiť by to mohlo zopár
zlých obchodníkov posadených za mreže, ktorí krvilačne zneužijú novú menu
na vlastné obohatenie...“
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Nuž, redakcia sa poriadne sekla. Premiér R.
Fico aj pred zavedením eura sedel na svojej
stoličke pevne a o nič slabšie na nej nesedí ani teraz. Podľa renomovaných agentúr
pre výskum verejnej mienky by v roku 2009
SMER, teda predovšetkým R. Fica volilo
v priemere až 36 % respondentov, čo je v
poradí druhý najúspešnejší rok od vzniku
strany v októbri 1999 (vtedy volebné preferencie SMER-u predstavovali 12 %). Pre
zaujímavosť – od roku 2003 (28,5 %) má
SMER-SD sústavne najvyššie volebné preferencie. Jednoznačne možno konštatovať,
že zavedenie eura ešte viac posilnilo postavenie vlády SR a zvýšilo jej popularitu a tým,
samozrejme, aj strany SMER-SD a premiéra
R. Fica. Veď si len pripomeňme výsledok
parlamentných volieb v roku 2006, ktoré jednoznačne vyhral SMER-SD, pričom
vtedy získal „iba“ 29,14 % všetkých hla-

sov. Žiadny komentár už nie je potrebný.
Je síce pravda, že pred 1. januárom
2009 mala obavy zo zavedenia eura asi
polovica obyvateľov Slovenska. Dnes tri
štvrtiny občanov SR sú spokojní s eurom.
Na novú menu sme si zvykli rýchlejšie, než
odborníci predpokladali, i keď každý piaty občan chce ešte dvojaké zobrazovanie
cien, teda v eurách i korunách. Zvyk je železná košeľa, a práve preto časť z nás chce
zobrazovanie cien v eurách i korunách aj v
budúcnosti. Bez ohľadu na to, že zákon to
už od 1. januára t.r. nevyžaduje. Darmo, platíme v eurách bez problémov, ale cenu si
stále „upresníme“ v korunách...
O niečo zložitejšia situácia je v odpovedi
na otázku – či kupujeme lacnejšie teraz,
po zavedení eura, alebo to bolo predtým? Až 47 % opýtaných si myslí, že v
roku 2009 ceny tovarov a služieb vzrástli, a iba 4 % sú presvedčení, že kupujú
lacnejšie. Zvyšná časť tvrdí, že ceny zostali
nezmenené. Nuž, hlas ľudu – hlas Boží, ale
v tomto prípade sa ľud tak trochu mýli. Podľa serióznych analýz ceny potravín prakticky
zostali nezmenené, ba dokonca sú o 0,4 %
nižšie než boli v roku 2008. Oveľa významnejšie však klesli ceny bytov, stavebného
materiálu, bielej techniky do domácnosti, nábytku, textilu... Samozrejme, nestalo
sa to v súvislosti so zmenou našej meny, ale
s hospodárskou krízou. Ľudia však už zo zvyku tvrdili, že ceny vzrástli, pretože celé roky
to tak doteraz chodilo. Veď raz predsa kríza
skončí a potom aj ceny opäť porastú, i keď
to vôbec nebude súvisieť s tým, že v peňaženkách už nemáme slovenské koruny, ale
eurá...

Euro je už pre nás samozrejmosťou. Ani sa nám nechce veriť, že je našou oficiálnou menou iba jeden rok. Zvykli si naň
dôchodcovia i Rómovia, i keď tzv. mienkotvorné médiá o tom pochybovali. Zároveň aj o tom, že terajšia vláda dokáže zaviesť novú
menu bez zbytočných zmätkov a problémov. Nakoniec, celý prechod z jednej meny do druhej sa uskutočnil takmer ideálne. Príjemné prekvapenie z vynikajúcej prípravy i samotného priebehu
prechodu netajili ani v Bruseli. Vláda spolu s Národnou bankou
Slovenska sa zhostili tejto úlohy na jednotku. To mínus dostala
NBS iba preto, lebo v prvej etape dodala malý počet tzv. štartovacích balíčkov. Pripomenieme – išlo o balíčky mincí od jedného
centu po dve eurá v celkovej hodnote 500 Sk. Tie sa predávali v
expozitúrach NBS, v komerčných bankách a na poštách.
Pri hodnotení samotného prechodu z jednej meny do druhej sa
aj s odstupom času tak trochu zabúda na Mincovňu Kremnica,
š. p., teda na najstaršiu nepretržite fungujúcu mincovňu na svete. Tá sa v šibeničnom termíne pripravila na všetko čo súviselo
s razením euromincí. Teda nielen sa samotné razenie, ale aj na
kontrolu kvality euromincí, ich skladovanie, balenie, a v neposlednom rade na bezpečnostné opatrenia proti ich odcudzeniu.
Mincovňa, založená v roku 1328, má veľmi zaujímavé a
bohaté dejiny. Každá krajina eurozóny má svoju mincovňu,
a tak v Kremnici razili centy a jednoeurovky i dvojeurovky
iba pre Slovenskú republiku. Napriek tomu ešte nie tak dávno odtiaľto putovali mince do Slovinska i Poľska, Indie (až jeden
a trištvrte miliardy kusov), Venezuely, Kostariky, Paraguaja, najnovšie do Bieloruska a Nikaraguy. Do ďalších krajín putovali a
putujú pamätné mince, medaily, pečate.
V Kremnici museli za štyri mesiace vyraziť 500 miliónov kusov euromincí. Dokázali to, i keď od polovice augusta museli v mincovni
pracovať na tri zmeny, pretože jej kapacita je „iba“ 150 miliónov
kusov mesačne. Slovenské euromince svojou kvalitou, a najmä
výtvarným stvárnením patria medzi najkrajšie v celej eurozóne.
Podľa odborníkov sú krajšie iba grécke, pretože každá eurominca má iný symbol. Slovensko, napríklad, má na ôsmich druhoch
mincí iba tri symboly. V Európe je však o naše mince stále veľký
záujem, a to nielen medzi numizmatikmi. Mnohí občania EÚ si
vytvárajú kompletné zbierky všetkých druhov euromincí vydaných
v krajinách eurozóny.

DOMOV

Nedôveryhodná výzva
Výzva Ivana Mikloša, aby Róbert Kaliňák odstúpil z funkcie ministra vnútra po fatálnej chybe slovenských policajtov pri kontrole batožín na letisku, je nedôveryhodná. Niečo také môže
Kaliňákovi odkazovať hádam len ten, kto konal podobne, keď
sa ocitol v obdobnej situácii, čo nie je Miklošov prípad. Tento
podpredseda SDKÚ a bývalý vicepremiér dvoch Dzurindových
vlád sa totiž v podobnej situácii naozaj nachádzal. A to v čase,
keď sa ukázalo, že ním riadená privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu priniesla štátu pre nepoistenie kurzových zmien mien stratu takmer deväť miliárd korún.
Taká finančná strata pre štát nie je maličkosť. Vtedy sa Mikloš obhajoval slovami, že kurzové straty sa nepoisťujú v takomto rozsahu
a všakovakými ďalšími vyjadreniami. Hoci mu z titulu vládnej funkcie
muselo byť známe, že sa kurzy mien budú meniť, kým dôjde od podpisu k naplneniu predajnej zmluvy. Kaliňák však pokojne môže
hovoriť o tom, že ako minister vnútra predsa nezodpovedá za
výkon služby každého policajta. To by sa u nás striedali ministri vnútra možno každý druhý deň, veď kto robí, urobí aj chybu a v
policajnom zbore sa nájde dostatok pochybení, či už úmyselných,
alebo neúmyselných. Príbeh zaslanej trhaviny do Írska je práve z
kategórie neúmyselných chýb. Nakoniec, trhavinu neobjavili ani na
írskom letisku. Čiže bezpečnostné diery a možných pochybení je
hádam viac. Spomeňme si na prípad z Francúzska, kde tiež cvičili
s trhavinou na civiloch a ani nevedeli, komu ju na batožinu dali, a
ktorým lietadlom odletela do ktorého kúta sveta. Teda je jasné, že
podobné chyby sa stávajú. Ide o to, či reálne niekoho takáto chyba
ohrozila. A je isté, že nikoho, lebo výbušnina v stave, v akom bola v
batožine letiacej do Írska nemohla vybuchnúť ani náhodou.
Inak je tomu v prípade Mikloša. Ak vedel, že sa predáva štátny
majetok v takej obrovskej hodnote, že hrozí kurzová strata pri jeho
predaji, mal predaj zabezpečiť či sa tak robí alebo nerobí bežne pri
podobných obchodoch. A to nehovoríme o fakte, že predaj SPP
hraničí s otázkami, ktoré súvisia s možnými podozreniami zo spáchania ekonomickej sabotáže. Veď sme predali menšinový podiel
v tejto štátnej firme a aj tak výkon kontroly riadenia prešiel zo štátu
na súkromných investorov. Tento svetový div si takisto zaknihoval
práve Mikloš, ktorý podpísal za štát takú predajnú zmluvu, že štát
sa s menšinovým balíkom akcií rozhodol rozlúčiť aj s manažérskou
kontrolou nad monopolným plynárenským gigantom.
Rovnako pochybné je Miklošove vyjadrenie, že vláda Roberta
Fica mala znížiť dane na pohonné hmoty, ktoré práve Mikloš z
titulu svojej vládnej funkcie v predchádzajúcom období presadil, aby boli zvýšené. Práve ich zvýšením totiž hasil Mikloš problémy v štátnom rozpočte a momentálnu situáciu v daňovom systéme
zaviedol do praxe. Bol to on, kto nám túto vymoženosť uviedol do
života a využíval pri zostavovaní ďalších štátnych rozpočtov. Dnes
sa s týmto nechceným dedičstvom môžeme ťažko pasovať, ak ekonomika prežíva jedno z najhorších období od vzniku samostatného
Slovenska vďaka dopadom svetovej ekonomickej krízy. Nakoniec,
zníženie daňového zaťaženia pohonných hmôt zo strany štátu neznamená automatické zníženie cien na pumpách pre motoristov, čo
Mikloš iste dobre vie.
Ak vezmeme do úvahy, že bol schopný prísť na cyklistické preteky
v reklamnom tričku podnikateľa, ktorý získal za jeho vlády štátne zákazky za desiatky miliónov korún a priznal sa, že si s ním tyká, odkiaľ
by mal odstúpiť Mikloš? Na jeho odstúpenia, kedy tak mohol urobiť,
ale neurobil, sa nedá zabudnúť.
Stanislav Háber
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Zjednotí sa opozícia pred voľbami?
Nad otázkou možného zjednotenia slovenskej opozície pred voľbami do Národnej rady SR sa čoraz viac zamýšľajú
nielen politici, politológovia, novinári,
ale i samotní voliči, ktorých hlasy v konečnom dôsledku rozhodnú o ďalšom
smerovaní Slovenska. Opoziční politici
pri každej príležitosti dávajú najavo svoj
úmysel, v prípade volebného úspechu,
zvrátiť súčasný vývoj Slovenskej republiky. Nástupom koaličnej vlády Roberta Fica
nedošlo na Slovensku k žiadnym veľkým
otrasom, vymenili sa len funkcionári na politicky nominovaných pozíciách. Domnievam
sa, že v mnohých prípadoch tí, ktorí boli odvolaní v rezortoch, zostali naďalej na významných postoch. Aj tak si môžeme vysvetliť, že
opozícia je mnohokrát lepšie informovaná
o prešľapoch v jednotlivých rezortoch ako
predseda vlády. Som ďaleko od toho, aby
som za oprávnené, ale z časti i umele
vykonštruované kauzy
obviňoval len tých, ktorí aj, keď dostali dôveru tejto vlády, nie sú voči nej lojálni. Myslím si, že prinajmenšom účelovo zásobujú
svojich bývalých chlebodarcov s informáciami, veľmi dobre využiteľnými pri vyvolávaní
protivládnej verejnej mienky. Prepojenosť aj
dobre postavených štátnych úradníkov na
politické strany súčasnej opozície je zrejmá. Len zásluhou dobrej pamäti občanov
sa nezvyšujú preferencie opozičných strán.
Občania si veľmi dobre pamätajú osemročné spoločné vládnutie SDKÚ, SMK a KDH,
keď všetky problémy riešili na úkor občanov.
Na druhej strane až nekriticky podporovali
súkromný sektor. Rozpredávali štátny majetok, pričom sa neštítili súčasne vyhlasovať, že keď budú bohatí jednotlivci, bude i
bohatý štát a všetci sa budeme mať lepšie.
Zabudli však, že na to, aby jednotlivec zbohatol, sú potrební ďalší, ktorí jeho bohatstvo
vytvoria. Úmyselne
vynechávam polemiku
o privatizačných a iných kauzách, žiaľ z časti
i legálnych, ktoré umožnili niektorým jednotlivcom nadobudnúť za veľmi krátku dobu až
rozprávkové bohatstvo. Zásluhou vlád Mikuláša Dzurindu síce máme na Slovensku
malú skupinu veľmi bohatých ľudí, žiaľ svojou pravicovou politikou vytvorili podmienky
na vznik omnoho väčšej skupiny tých, ktorí
nemajú čo do úst. Nehovoriac o tom, že svo-

VLADIMÍR DOBROVIČ
jou nesociálnou politikou výrazne prispeli k
likvidácii tzv. strednej vrstvy. Mnohí občania,
a to nielen voliči Slovenskej národnej strany,
Dzurindovcom nemôžu tiež zabudnúť spoločnú vládu so Stranou maďarskej koalície
a v tomto zmysle ich ústupky požiadavkám
predstaviteľov SMK, ktoré boli aj nad rámec
obvyklých práv národností.
Posledné výskumy verejnej mienky jasne
ukazujú, že pravdepodobne
jednoznačným víťazom
v júnových parlamentných voľbách bude
Smer-SD, ktorému sa podarilo zjednotiť
takmer všetky relevantné ľavicové strany
na Slovensku. O obdobné zjednotenie
sa pokúša aj predseda najsilnejšej opozičnej strany. V polovici decembra sa
pokúsil naštartovať zjednotenie pravicových strán na Slovensku. Keby aj platilo
pravidlo aritmetického sčítania predpokladaného počtu hlasov získaných pravicovými stranami ( čo nie vždy musí platiť a v takýchto prípadoch väčšinou sa
nepotvrdí ), na volebné víťazstvo pravice
na Slovensku by to aj tak nestačilo. Medializované výstupy zo spoločného rokovania ukázali, že zatiaľ nenašli spoločnú reč o
možnej predvolebnej koaličnej spolupráci.
Ani v otázke povolebnej koalície so stranou
Smer-SD, samozrejme za predpokladu, že
by ich predpokladaný volebný víťaz oslovil,
neprezentovali spoločné jednoznačné stanovisko. Niekoľkoročnú
vládnu abstinenciu
by zrejme chceli prerušiť najmä kresťanskí
demokrati. Predsedovi Smeru-SD síce naši
novinári zazlievajú, že otázku o povolebnej
koalícii považuje v súčasnosti za predčasnú
a nie je o nej ochotný hovoriť skôr ako na
základe skutočných volebných výsledkov, v
podobnom duchu však odpovedal na tlačovej besede aj novozvolený predseda KDH.
Zaujímavý bol pritom aj akoby nový novinársky postoj k odpovedi J. Figeľa. Bez väčšieho novinárskeho vzdoru boli jeho závery o
dôležitosti volebných výsledkov prijaté a to
bez toho, že by povedal, či KDH je ochotné
ísť po voľbách do koaličnej vlády so Smerom-SD. Predsedu KDH sa nikto neodvážil
upozorniť na to, že sa vyhol odpovedi
na konkrétnu otázku. Všetkým zrejme

stačil jeho veľavravný úsmev. Keby tak
odpovedal V. Mečiar, alebo R. Fico, to
by bolo novinárskeho až arogantného
poučovania o tom, že nedostali odpoveď na svoju otázku. Je to síce „individuálny“ prístup, ale svojský. Škoda. Pokiaľ sa
nezbavíme jednostranného pochlebovania
sa opozičným politikom, len ťažko vyvrátime
názor predsedu vlády, podľa ktorého naša
tlač prebrala úlohu politickej opozície.
Tak aké sú vyhliadky na zjednotenie súčasnej opozície? Podľa mňa mizerné. Za
najväčší problém nepovažujem ani „šuškandu,“ že problémom je Mikuláš Dzurinda.
Domnievam sa, že najväčším problémom je
jedna
predsednícka stolička.
Ani jeden z potenciálnych partnerov nechce
prísť o svoje vodcovské žezlo. Predpokladám, že aj zástupca strany, ktorej členskú
základňu by zrátal už aj ten, ktorému robí
problémy i malá násobilka, sa domnieva,
že pri dobrej konštelácii hviezd by práve
on mohol byť tou vodcovskou osobnosťou.
Predpokladám, aj na základe vyhýbavej
odpovede J. Figeľa, že KDH sa zrejme domnieva, že po boku Smeru-SD by mohlo
nahradiť HZDS, alebo SNS. Veď na ich dávnejšie vyhlásenia sa zabudne a oklamaným
voličom možno povedia, že sa tak rozhodli v
záujme ochrany kresťanstva na Slovensku.
Vôbec by im pritom asi neprekážalo,
keby ich ďalším partnerom vo vládnej
koalícii bola SMK, ktorá je pre SNS jednoznačne neprijateľná. SMK verejne
dáva najavo, že by mala dostať vládne
pozície. Podľa jej predstaviteľov až potom
zavládne na Slovensku pokoj. Zrejme až potom prestanú nastoľovať
neúnosné požiadavky
príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny v Bruseli, prestanú otvorené útoky zo
susedného Maďarska a potichu budú predstavitelia SMK z vládnych pozícii pokračovať
v asimilácii Slovákov na južnom Slovensku.
Prekážkou zjednotenia pravicových strán na
Slovensku je aj otvorený odmietavý postoj
SMK k strane politicky neuspokojeného
Bélu Bugára. Ten pri svojej výmene zrejme
len predstieral, že sa ho nedôvera nedotkla,
že rád si oddýchne od predsedníckych povinností.
Pokračovanie na 11. strane

Členovia Únie slovenských novinárov bilancovali svoju činnosť za uplynulé obdobie

Hodnotné slovo oživuje nádej
Už jedenásť rokov uplynulo od vzniku Únie slovenských novinárov, ktorú dnes tvorí vyše tristo popredných publicistov, spisovateľov a redaktorov. Na sklonku uplynulého roka vyše sto
členov tejto druhej najväčšej novinárskej organizácie nielen hodnotilo svoju činnosť za roky
2008 – 2009, ale zvýšenú pozornosť venovalo aj aktuálnym problémom v našej spoločnosti.
V tejto súvislosti zazneli vzácne demokracie, ktorá zhltne samu Už dávno uviazli v šarvátkach a neslová významného a popredného seba. Ak je trhové hospodárstvo kompetentných sporoch.
slovenského spisovateľa, pred- s niečím naozaj pevne zviazané, Vzácnymi slovami prispel do desedu Spolku slovenských spiso- tak je to predovšetkým ľudské se- baty aj tajomník Spolku slovenvateľov Jána Tužinského, ktorý bectvo. Bytie človeka je, bolo ských spisovateľov Pavol Janík.
sa podrobne zaoberal otázkami a bude vždy veľmi kompliko- Konštatoval, že ľudia v našej vlasti
kultúry, politiky a postavenia spi- vaným fenoménom. Nie iba v sú programovo znecitlivovaní brusovateľov v našej krajine. Presne jeho vlastnom limitovanom čase, tálnymi médiami a bezohľadným
pomenoval celý rad príčin, kto- priestore, ale aj v prudko menia- politikárčením vnímať skutočnú
ré dlhodobo spôsobujú doslo- com sa svete. On tento svet síce kultúru aj hlasy spisovateľov a básva devalváciu hodnoty slova a spoluutvára, ale výsledky tejto nikov. Práve oni sa veľmi usilujú
následne sa prejavujú v deval- „spolutvorby“ sa často obracajú o zmenu pomerov a systematicvácii postavenia skutočných proti nemu. Niekedy kvôli ustroje- ky sa podieľajú na rozvoji origiintelektuálov a pre spoločnosť niu jeho subjektívnych vlastností, nálnych a duchovných hodnôt
veľmi užitočných vedcov. Ich ale často, dokonca priveľmi často a prispievajú k upevňovaniu
hodnotné slovo oživuje nádej na aj preto, lebo sa kvôli najrozličnej- demokratickej Slovenskej relepšie časy. Podčiarkol, že svet si ším príčinám ocitá v polohe objek- publiky. Žiaľ, literatúru a literárnu
počas svetovej hospodárskej krízy tu, teda v stave, keď sa s ním ako vedu vystriedal nihilizmus v podouvedomil kto na nej zbohatol, ale s ľudskou bytosťou manipuluje, a be subjektívnej rezignácie na denenásytnosť nenásytných si ne- to rovnako v polohe duchovnej i te- finíciu samého predmetu vedeckej
spomenula na nevyhnutnosť soli- lesnej. Zvonenie kľúčmi mnohým z disciplíny. Literárnu kritiku nahradil
darity. Možno sa vinou chamtivosti tých čo zvonili dnes môže pripo- marketing vo forme platenej provytvára aj v našej krajine hlboká menúť motto z Hemingwayovho pagácie. V podnetnej a zaujímavej
priekopa večného neporozumenia románu Komu zvonia do hrobu, debate postupne prehovorili: A.
v súčasnej kultúre proklamovanej ale oni dnes už vedia komu zvonili. M. Húska, D. Kerný, E. Kristíno-

vá, J. Darmo, P. Bley, J. Valašek
a R. Hofbauer.
V druhej časti členskej schôdze
predseda ÚSN, Jozef Kuchár,
informoval o celkovej činnosti v
rokoch 2008 – 2009. Zhodnotil
prácu 9-člennej rady a konštatoval, že v uplynulom období väčšina jej členov aktívne pracovala a
pomerne dôsledne si plnila svoje
povinnosti. V centre jej pozornosti
bola príprava a organizácia besied
na aktuálne témy s predstaviteľmi
ekonomického, politického a spoločenského života na Slovensku a
zabezpečovanie finančných zdrojov i starostlivosť o členskú základňu. Mimoriadne náročnou úlohou
v závere uplynulého roka bola výmena členských preukazov. Nové
preukazy budú platiť na 5-ročné
obdobie. Potešiteľné je, že členská základňa sa opäť rozšírila a
skvalitnila. Pribudli viacerí mladí
redaktori, ako aj poslucháči vysokých škôl. Vysoko ocenil činnosť
Klubu slovenských žurnalistov v
Mnichove, ktorý pôsobí pri ÚSN
na čele s Ing. Tiborom Bajchym.

Účastníci rokovania schválili viaceré zmeny v Stanovách Únie slovenských novinárov a zvolili novú
Radu Únie, ktorá bude pracovať
v tomto zložení: Dr. Jozef Kuchár – predseda, Dr. Dušan D.
Kerný, Dr. Andrej Maťašík, Dr.
Milan Piovarči a Dr. Jozef Šucha – podpredsedovia, Adela
Lettrichová – tajomníčka, Dr.
Vladimír Dobrovič – hospodár,

Ing. Vladimír Zeman – manažér
a Ing. Roman Hofbauer.
Priebeh rokovania potvrdil, že napriek rôznym problémom, ťažkostiam, aj neprajnosti jednotlivcov
pôsobiacich mimo našej organizácie, je ÚSN životaschopná a
svojou činnosťou príťažlivá a utvára predpoklady optimistických
perspektív.

Mgr. art. Pavol Janík, CSc. a PhDr. Ján Tužinský, PhD. počas
besedy s členmi Únie slovenských novinárov.
Foto: Martin Petrenko
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Sľub predsedovi Národnej rady SR
V druhej polovici decembra prebiehalo na
území celého Slovenska záverečné konštituovanie nových orgánov krajských samospráv, ktoré vzišli z volieb do regionálnych
parlamentov v závere roka 2009. SMER-SD
a jeho volební politickí partneri získali jednoznačné celoplošné víťazstvo, čím odsunuli strany bývalej „modrej koalície“ na samotný okraj priepasti politického krachu.
Práve tento stav je pred nadchádzajúcimi
parlamentnými voľbami 2010 vynikajúcou
štartovacou pozíciou pre strany reprezentujúce stredo-ľavé krídlo slovenskej politickej scény a je iba na ich vedeniach, ako ju
dokážu využiť vo finálnej etape aktuálneho
parlamentného volebného obdobia.
Historická budova Divadla Jonáša Záborského
sa stala dôstojnou scénou pre zloženie sľubu
tretej generácie 62 poslancov Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja. Jednou
z hlavných osobností tohto aktu bol predseda
Národnej rady SR Pavol Paška, do rúk ktorého zložil svoj sľub pracovať v prospech rozvoja
kraja staro-nový prvý muž krajskej samosprávy
Peter Chudík (SMER-SD). Ten bude mať oproti
minulosti v tomto volebnom období podstatne
ľahšiu úlohu, keďže politické pomery v kraj-

Nepríjemné sviatky

skom zastupiteľstve sa výrazne zmenili v prospech strany SMER-SD. Vôľa voličov ukončila
dlhé obdobie, v ktorom poslanci pravice rozhodovali predovšetkým vo svoj politický, skupinový či osobný prospech, pričom reálne a často
akútne potreby obyvateľov kraja boli pre nich
zaujímavé iba vtedy, keď z nich mohli vytĺcť politický kapitál.
Nový prešovský krajský parlament bude mať
prvé pracovné zasadnutie v utorok 19. januára a vtedy do poslaneckých kresiel zasadne
26 poslancov koalície SMER-SD a ĽS-HZDS,
25 poslancov koalície KDH a SDKÚ, 6 nezávislých, 2 poslanci za koalíciu SF, ND, SZ a
Liga, po jednom za koalíciu HZD, Úsvit a SRK.
Medzi nimi bude 30 „starých mazákov“ z predchádzajúceho volebného obdobia, vracajú sa
aj niekoľkí poslanci z prvého volebného obdobia krajských samospráv, po absolvovaní štvorročnej prestávky. Skoro kompletná poslanecká
„kádrová obmena“ nastala vo volebnom obvode
Vranov nad Topľou (5 zo 6 poslancov). Zaujímavosťou v tomto smere je skutočnosť, že kým
napríklad vo volebnom obvode Stropkov stačilo
na zvolenie poslanca 1289 hlasov, vo voleb- Na slávnostnom zložení sľubov poslancov Zastupiteľstva Prenom obvode Prešov bolo potrebných minimál- šovského samosprávneho kraja bol prítomný predseda NR SR
ne 4632.
Pavol Paška. Sľub skladá predseda PSK Peter Chudík.

Milióny eur na Zamagurie Úspešný projekt „Sme medzi vami“
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika trvá už od roku 2007a vďaka nemu získali slovenské
(ale aj poľské) prihraničné regióny už množstvo nenávratných finančných prostriedkov. Zdá sa však, že finančne najnáročnejší projekt bol odštartovaný pred niekoľkými dňami. V Spišskej Starej Vsi bol 18. decembra odštartovaný projekt
„Modernizácia cestného prepojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica“, ktorého účelom je modernizáciou cestnej siete priblížiť
Zamagurie, najmä však Pieninský národný park (našu i poľskú
časť), turistickému ruchu. Celková výška projektu dosahuje bezmála 7 miliónov eur, z nich na slovenské cesty 2. a 3. triedy pripadne 3 milióny, zvyšok bude preinvestovaný na poľskej strane
hranice. „Slovenská“ rekonštrukcia bude realizovaná od hranice
(Lysá nad Dunajcom) cez Spišskú Starú Ves a Matiašovce do
Spišských Hanušoviec, v ktorých opustí cestu 2. triedy a postupne sa vydá cestou 3. triedy ostrými serpentínami do jedných
z najmalebnejších a najzabúdanejších goralských obcí Veľkej
Frankovej a Osturne. Celková dĺžka rekonštruovaných zamagurských ciest bude 13,8 km. Projekt zahrnuje aj chodníky a lávku
pre peších vrátane odvodňovacieho diela. Možno predpokladať,
že realizácia projektu vyvolá po jeho dokončení kladnú odozvu
nielen medzi slovenskými a poľskými obyvateľmi tohto regiónu,
ale najmä v rezorte medzinárodného turizmu. Ľahšie sprístupnenie Pieninského národného parku s jeho pltníckymi atrakciami a
prírodnými krásami bude totiž od bývalého hraničného priechodu
Lysá nad Dunajcom - Sromowce Vyzne naväzovať na tiež atraktívnu trasu po brehu Czorsztynského jazera s možnosťou návštevy
známeho Niedzického hradu. Aj na poľskej strane pôjde o rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy.

Politická kariéra v archíve?

Poslanecký zbor Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja voliči poriadne „prevetrali“, v dôsledku čoho prišla pravica o svoju početnú (a teda aj hlasovaciu) hegemóniu. Svoje však vykonala aj stranícka „kádrová politika“ či nezáujem
niektorých bývalých poslancov o ďalšiu prácu v krajskej samospráve. V novej zostave chýbajú aj také mená, ako napr. Ing.
Jozef Polačko (jeden z dlhodobých kmeňových členov KDH a
neskôr SDKÚ) a Ing. arch. Jozef Kužma z Prešova, JUDr. Ján
Pataky z bardejovského volebného obvodu, známy umelec
Ján Jakubčin z Vranova nad Topľou, Ing. Gustáv Dobák a Ing.
Martin Benko z popradského volebného obvodu, absentuje aj
Mgr. Jozef Bača zo Spišského Podhradia či Ing. Jozef Kandráč zo Starej Ľubovne.

Znížený rating Prešova

Na prešovskej radnici vládne rozčarovanie. Známa pražská ratingová spoločnosť Moody´s Central Europe a. s.,
ktorá sleduje a hodnotí trojicu slovenských miest, znížila
v závere decembra rating Mestu Prešov, jeho preradením
z kategórie Aa1 do Aa2 s tým, že mu ponechala pozitívne
výhľadové tendencie. Prešovčania tento krok spoločnosti
nechápu, keďže v hospodárení mesta za rok 2009 očakávajú aj napriek kríze po uzavretí záverečného účtu prebytok 2,7 až 3,3 milióna eur, ktoré naplnia rezervný fond
mesta.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých pre
prešovský kraj realizovalo v
záverečných dvoch mesiacov vlaňajšieho roka zaujímavý projekt, ktorého názov
„Sme medzi vami“ vlastne
hovorí za všetko. Projekt bol
realizovaný v základných a
stredných školách a jeho
cieľom bolo oboznámiť mladú generáciu s ťažkosťami a
životnými komplikáciami nevidiacich a slabozrakých.
Školáci sa v rámci projektu dozvedeli o dôležitosti vodiaceho
psa pre nevidiaceho človeka,

o tom, ako sa vhodne správať
k tejto dvojici nielen na ulici,
ale napríklad aj v dopravných
prostriedkoch mestskej dopravy. Ale aj o význame bielej
palice, hovoriaceho počítača,
indikátora farieb, hovoriacich
hodiniek, o tom, čo je podstatou Braillovho písma a o technike jeho čítania. Únia si od
realizácie tohto projektu sľubuje zlepšenie komunikácie mladých ľudí s nevidiacimi osobami
a ako im reálne pomôcť v ťažkej
situácii bez zbytočných predsudkov či psychických bariér.
Krajské stredisko však naviac

vyskúšalo v priebehu decembra aj ďalšiu novinku, ktorá má
zlepšiť životné podmienky nevidiacich a slabozrakých, tentoraz v kultúrnej oblasti. V stredisku bola zriadená alternatívna
kinosála s kapacitou cca 16
divákov, ktorým je počas premietania filmu poskytovaný tzv.
audio description, teda hlasové
komentovanie deja filmu v jeho
„tichých pasážach“. Podobný
spôsob priblíženia audiovizuálnych diel (a v niektorých krajinách už bežne používaný) je
reálne jednoducho možný aj na
DVD záznamoch či v televízii.

Čo s prázdnymi kasárňami?
Platný územný plán mesta Bardejov by mal
síce v súčasnej podobe platiť do roku 2020,
jeho zmenu si však napríklad vyžaduje riešenie problému opustených bývalých kasární na
Štefánikovej ulici. Je prirodzené, že nechať ich
napospas osudu, bezdomovcom a zlodejom by
bolo tým najhorším riešením. A keďže aj dogmu
územného plánu je možné zmeniť v celospoločenskom záujme s uprednostnením potrieb
mesta a jeho občanov, v hre sú dve alternatívy,
vychádzajúce z návrhov tamojších poslancov

mestského zastupiteľstva. Kým jeden z nich sa
pred kolegami zaviazal vypracovať urbanistickú
štúdiu na vlastné náklady, druhý navrhol jej vypracovanie ako iniciatívu mesta. A keďže obe
alternatívy poslanci mestského zastupiteľstva
schválili, získali optimálne východisko na riešenie ďalšieho osudu kasární. Konečný obraz
areálu by mal v konečnom dôsledku kopírovať
vôľu a potreby občanov mesta. Či už tam bude
nákupné stredisko, bytová zóna, parková zeleň
alebo ich kombinácia.

Strategická základňa rozvoja kraja
V závere druhého volebného
obdobia dosiahla prešovská
krajská samospráva jeden z
cieľov, na ktorých začala pracovať ešte v roku 2005. Je
plodom medzinárodnej spolupráce medzi regiónmi Prešovský samosprávny kraj (PSK)
a nórskym regiónom Molde.
Po prípravných prácach bol v
priebehu roka 2007 podpísaný spoločný projekt na zriadenie Inovačného partnerského
centra v Prešove a v tom istom roku bola započatá jeho
realizácia.
Po zdolaní politických protivenstiev pravice v krajskom parlamente začala zložitá stavebná
rekonštrukcia objektu v centre
krajského mesta. Z pôvodnej
budovy mestskej školy, pochá-
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dzajúcej z roku 1429, musela
byť najskôr presťahovaná Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava
(ktorý študoval právo v Kolégiu,
nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti objektu), po jej uvoľnení
bolo započaté so stavebnými
prácami. Vďaka nim boli objavené vzácne stavebné a umelecké
artefakty, po stáročia ukryté pod
vrstvami omietok a náterov.
Celkové náklady na rekonštrukciu objektu predstavujú čiastku
1,478 milióna eur. Financovanie
bolo zabezpečené z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR
a vlastných prostriedkov PSK na
úhradu dodatočných nákladov
(912 tis. eur), pričom Nóri poskytli čiastku 555 499 eur. Partnerom projektu je aj sedmička

okresných miest Prešovského
kraja, Slovenská obchodná komora a ďalšie inštitúcie vrátane
Prešovského samosprávneho
kraja. Centrum sa má stať strategickou základňou spolupráce
krajskej samosprávy s partnerskými a podnikateľskými subjektami domácej i zahraničnej
proveniencie. Knižnica POH sa
však so svojim pôvodným sídlom
nerozlúčila úplne. Kým samotné
Inovačné partnerské centrum
sídli v hornej časti budovy, na
prízemí ostali účelové priestory knižnice. Je tu umiestnená
čitáreň pre slabozrakých a nevidiacich, ale aj čitáreň prešovskej pobočky Britského centra.
Rozumné riešenie, keďže objekt
sa nachádza v dopravne bezpečnej pešej zóne mesta...

Bodrog, Latorica, Uh, Laborec,
Roňava. Práve tieto vodné toky
spôsobili cez vianočné sviatky
nejednu vrásku na čelách Zemplínčanov. Prudké oteplenie,
dážď a roztápanie snehu, ktoré nastúpili v predvečer sviatkov pokoja a porozumenia (aj z
TV obrazoviek vieme, že v jednom z hydrometeorologických
meracích bodov, v Kamenici
nad Cirochou, sa mínusových
24 stupňov zmenilo na 7 plusových), premenili ich na čas boja
o prežitie, najmä v okresoch Michalovce a Sobrance. Geografické pomery na východnom
Slovensku sú známe, na severe
kopce, na juhu žíra rovina. Maličké potôčiky na severe sa po
svojom spojení do väčších tokov stali na juhu pohromou. Pre
obyvateľov Revíšť, Jovsy, Blatných Remetov, Bunkoviec, Nižnej (a Vyšnej) Rybnice a ďalších
obcí nastali po rozbalení darčekov krušné chvíle práce, strachu, beznádeje a neskôr aj rátania škôd.
Oproti nim však nakoniec dobre pochodili napríklad Lekárovčania, ktorým už od stredy 23.
decembra hrozil Uh a na Štedrý deň sa zdalo, že pohroma ich
neminie. Sila vodného živlu sa
však práve v najkrajší deň roka
začala postupne strácať.
Podobné problémy mali aj v
okolí Popradu. Tam však hrozili spôsobiť nešťastie lámajúce a kopiace sa ľadové kryhy
na tatranských potokoch, ktoré museli pracovníci správcu tamojších vodných tokov lámať a
odstraňovať svojimi mechanizmami. Situáciu však stihli včas
zvládnuť. Na rozdiel od stredného Slovenska, však na východe
nemuseli bilancovať škody na
životoch.

Opäť experiment?

Aj napriek tomu, že pokus o využitie televíznych obrazoviek v
autobusoch mestskej hromadnej dopravy v Bratislave skončil
pred časom neúspechom, do
rovnakého projektu sa pustili aj
Prešovčania. Tamojší Dopravný
podnik mesta Prešov dal súhlas
k nainštalovaniu televíznych
obrazoviek (patriace súkromnej eseročke, ktorá pripravuje
vysielané vizuálne programy)
do dvoch desiatok autobusov s
tým, že za ich prevádzku a „vozenie“ získa približne tri desiatky tisíc eur ročne.
Je iba prirodzené, že cestujúci
nebudú môcť na obrazovkách
sledovať aktuálne vysielaný
televízny program, ponúkaný
„balík“ má však svoju určenú
štruktúru. Ide o reklamu a informácie z diania v meste, v
krátkej dobe by mala pribudnúť
rubrika TIP na víkend.
Podľa doterajších skúseností
dopravného podniku a cestujúcich by sa však do stabilného
programu žiadalo zaradiť ešte
dve rubriky, ktoré by pomohli
cestujúcim vyhnúť sa problémom. Prvou by mala byť vizuálna podoba tarifného poriadku
aktuálne platného v autobusoch a trolejbusoch mestského
dopravného podniku, druhou
upozornenie na potrebu mať pri
cestovaní riadne označený cestovný lístok.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH
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Mediálny expert z Transparency
Ľudia, ktorí sa pasujú do úlohy
„vševedkov“, vzbudzujú niekedy úctu a niekedy aj pozornosť
odvrátenej strany ich „premúdrostí“. Patrí k ním aj pán Gabriel
z Transparency, kde pracuje.
Treba povedať, že ak niekto pristupuje s prostou logikou k udalostiam života okolo nás, môže
vyzerať celkom seriózne. Ale s
takou logikou, ktorú voláme aj
sedliacky rozum sa môžete stretnúť v ktorejkoľvek krčme. Občas
sa trafí aj Gabriel, keď k logike pridá
aj rozum. Ale väčšinou nie, pretože jeho jednostrannosť možno brať
ako posadnutosť. Vymenovať všetky
kauzy a kauzičky, ktoré sa udiali za
tejto vlády je jednoduché. Človek
si ich uloží do dokumentov a môže
ich kedykoľvek vydať hoci aj knižne.
Tento muž počas dvoch Dzurindovzch vlád bol asi niekde v škole a tak
nemohol sledovať kauzy a kauzičky
a už vôbec nie superkauzy z dokumentov. Vtedy aj mnohé média prešli doslova „citlivým“ mlčaním. Len
tak na okraj. Čo to bola za demokratická vláda, ktorá vyhadzovala bývalému premiérovi dom do vzduchu
semtexom (začínajúc vchodovými

dvermi)? Viem si predstaviť „logicky“
rozumnú odpoveď pána Gabriela.
Ak nazval premiér Fico novinárov tak, ako ich nazval, pán G. by
predsa ako tzv. mediálny expert mal
vedieť ako vyzerá slovenská tlač.
Niečo také, akože aj sloboda má
isté hranice slušnosti, je pre neho
neznámy pojem. Tiež je predstaviteľom istej známej organizácie.Škeril
by som sa nesmierne, keby novinári
začali okolo neho snoriť, či a akú
má milenku, aké kravaty nosí, skúmali jeho rodokmeň až do tretieho
kolena a podobne. Zareagoval by
asi inak ako „mediálny expert“ na
objavovanie škandálov údajne novinármi. To ste alebo smiešny,
alebo bohorovne naivný, pán
Gabriel, lebo ak sa na Vás ešte
nič doteraz nenalepilo, tak sa už
ani nenalepí. Neverím, že ste nič
nepočuli o informačných technológiách, niektoré sa opakujú s
pravidelnosťou západu a východu slnka, len vždy inde. Skúste si
ich všimnúť aspoň pred nadchádzajúcimi voľbami a dajte si dohromady
dve a dve. Prečo napríklad niečo na
túto tému nepoviete na adresu STV,
tam totiž naozaj nič o informačných

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

technológiách nevedia a ak aj, tak
to robia zle. Možno rada mediálneho experta by im pomohla. Ale na
kritiku STV netreba ani veľa námahy, tam v posledných rokoch bubeník Rybníček „vylial rybník STV“,
zostalo tam len to, čo mu tlieskalo
a to nemalo ani rozum a ani logiku.
Je naozaj jednoduché zaklincovať
„svoju pravdu“ cez fakty, pričom ich
neskúmame, čo im predchádzalo,
a to by pán Vševedko mal vedieť,

lebo všetko so všetkým súvisí.
Politológovia sa nám rozmnožili
ako huby po daždi, teraz sa začínajú množiť aj mediálni experti.
Ale ani po daždi nie sú všetky
huby zdravé, asi aj preto, že aj
ten dážď je plný emisií. A ešte
jedna rada, venujte sa poriadne
len jednej veci, napríklad printovým médiám, ale s nadhľadom
a transparentnosťou, vrátane internacionálnej...

satim percentám z toho, čo čítajú. Politika takto
robená „spoza bučka“ nemá na Slovensku dôveru. Do spolupráce s touto stranou sa neženú
ani takí bývalí spojenci, ako KDH a SMK. Ani B.
Bugár so svojou novou stranou nie je nadšený
predstavou spolupráce... SaS si zasa dáva podmienku, že pôjde do „svadby“, len keď na poste
lídra nebude M. Dzurinda. Na toto M. Dzurinda
určite nepristane, lebo SaS ešte ani nie je istá
v parlamente... V podstate táto podmienka
je „utajená“ aj v ostatných opozičných stranách, len sa ju boja vysloviť, aby nenastal v
radoch voličov veľký tresk. Ale keď nie M.
Dzurinda, tak ani I. Mikloš, lebo obidvaja
boli dlho pri moci a ešte z nej nedokázali
vytriezvieť. Inak sú to celkom logické plány,
rozobrať túto stranu, ktorá tu vládla osem
rokov a všeličo prekvárila a ešte koketuje s
HZDS-ĽS. Bolo zaujímavé prečítať si vyhlásenie
I. Radičovej, ktorá by to chcela negovať v tom
zmysle, že žiadne HZDS-ĽS do úvahy neprichádza. To by teda znamenalo, že sa I. Radičová
pokúša o nemožné, vykopnúť M. Dzurindu z
kresla lídra strany. Ak by sa chcel predsa len M.
Dzurinda obetovať, vyvstáva otázka, za koho?

Lebo v tejto strane niet nijakej osobnosti, ktorá
by za to stála. Naznačil síce, že príde s akousi
novou tvárou, ale nová tvár je veľké riziko. Pre
lídra tejto strany sa otvorila dilema ako z veľkej
knihy. Maratóny sa prejedli. Populizmus lídra
najsilnejšej strany sa tiež minul účinkom, podobne aj „červené Slovensko“. Podobné rozprávky sú už „občítané“. Občianske združenia
a mimovládky už žijú z posledného. Občas síce
vyskočia, nádej na štedré dotácie „umrela“ s
príchodom Baracka Obamu za amerického prezidenta a krízy. Niektorí prívrženci tejto strany už
dnes celkom otvorene hovoria, že „je to v háji“ a
vraj treba preskočiť tam, kde je väčšia šanca na
úspech. Tá však nie je stopercentná nikde.
Nič nie je ako bolo a ako bolo už nebude.
Ešte sú tu médiá, ktorých existencia je tiež
závislá na tom ako bude. Do volieb ešte vydržia, lebo sa im čo-to z financií ujde, ale po
voľbách ich čakajú vážne problémy. Vedia
to veľmi dobre a tak sa snažia urobiť všetko
pre svoju záchranu. Ale to SDKÚ nespasí,
tak isto ani čakanie na lídra. Vyzerá to skôr
tak, že márnosť nad márnosť a všetko je
márnosť.

dRUHÝ DYCH Mikiho klapancie ožívajú
Už sa to začalo, teda volebný boj. Človek
ani nestačil sledovať, ako jeden za druhým
mládenci politickí ohurovali Slovensko svojimi úžasnými myšlienkovými pochodmi.
Ako keby sa cez minuloročné Vianoce najedli
makových bobáliek a nemohli spať. Jeden cez
druhého vydávali súdy, hodnotili, vzývali vízie,
vytrubovali a hýrili skvostnými múdrosťami. A to
je prosím len začiatok roka, čo nás teda čaká
až do volieb, to si podľa toho možno celkom
pokojne domyslieť. Nahováračky SDKÚ a KDH,
vábenie neviest s venom či bez vena, vajatanie
o jediných a správnych alternatívach. Ľudia sú
v šoku, s rozprávkami sa ako keby roztrhlo
vrece, princovia sa predbiehajú a ukazujú
svoje svaly, kto je ten najlepší, hoci nemusí
byť najmúdrejší. Opozícia sa snaží zjednotiť,
lenže dnes je to kŕdeľ husí na kapustniciach,
ktorý na jedno miesto nedokáže zhrnúť ani jeden husiar. Poskokovia už nechcú robiť poskokov, kresťania chcú byť kresťanmi, liberáli
sociálnymi modlami, ďalší si dávajú podmienky
– NzN (Niečo za niečo), handrkuje sa ako na
Krížnej. A ešte im pritom na fúkacej harmonike
zahrá v humorne skvelej kondícii sa nachodiaci
večný Vlado, ktorý ich „nabudí“. Chytil ako keby
druhý dych... či vzdych?

Nebojte sa slovenských vajec!

Študentov, ktorí vypískali izraelského veľvyslanca idú
kameňovať. Študentom, čo hádzali vajcia na poslanca NR SR sa nič nestane, lebo aj poslanec to zobral
s úsmevom. Vyjadrili si svoj názor, nuž, nie najslušnejšie, ale vyjadrili. Nevyzývam nikoho, aby ich nasledoval, možno piskot by bol lepší, ale ako vidíme na
príklade Prešova, piskot sa kvalifikuje ešte horšie. Začne predvolebná kampaň a politici začnú viac chodiť
za voličmi. Domáci chov sliepok doslova upadol, ale
aj tak sa netreba báť slovenských vajec z veľkochovu,
nie sú také kvalitné na jedenie ako domáce, ale na
hádzanie sú ideálne. A ani toľko veľa nestoja, dostanete aj lacnejšie polorozbité, na okamžitý konzum,
alebo na okamžité hodenie.

Neuveriteľná hlúposť

Čakanie na spásu – na lídra
SDKÚ-DS sa po prehratých voľbách v roku
2006 dodnes nespamätala zo šoku a ani
nevytriezvela z moci. V opozícii dokázala
len jedno – jej vládnutie sa ukázalo v plnej
nahote. Ľudia si celkom otvorene hovorili:
to nám títo vládli, no ďakujeme pekne, kemu
ce treba! Niekedy sa naozaj skrze opozičnú
činnosť dajú odhaliť aj tie veci, ktoré sa v
čase vládnutia jednoducho nepostrehli. To
platí o všetkých stranách bývalej koalície,
nielen o SDKÚ. Okrem toho viditeľne „vyschli“
aj zdroje, aj podpora mocných sveta. Politika
sa zmenila. Tento geopolitický kopanec najviac
trafil práve SDKÚ, ktorá si myslela, že všetko je
večné a nemenné a že sa za štyri roky v opozícii
„otrasie“ a vstane ako Fénix z popola. Kým sa z
tohto kopanca dokázala spamätať, už má pred
dverami nové parlamentné voľby a teraz nevie
kam z konope. Opozícia je v podstate rozpadnutá, každý si sám chce ťahať pílku a zásobiť sa
keď nie drevom, tak aspoň voličmi. Kardinálnou
chybou SDKÚ za posledné štyri roky bolo, že sa
pozerala, ako niekedy spriaznená tlač robí z pozadia politiku za SDKÚ. Slovenskí čitatelia veria
v terajších slovenských novinách ani nie dvad-
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Bolo to v roku 1998, potom v roku 2002,
aj 2006 a teraz znova prichádza Mikuláš
Dzurinda so svojimi klapanciami, ktoré samozrejme nedosiahli úroveň tých originálnych spišských, ale sú len ich slabým odvarom. Prišiel s nimi hneď po prejave Roberta
Fica na slávnostnom sneme SMERU-SD. Z
týchto klapancii sme sa dozvedeli, ako sa
sociálne a morálne ničí Slovensko, ako je
ničená krajina. Keby si niekto nezainteresovaný prečítal Dzurindove klapancie, musel by si myslieť, že na Slovensku je spúšť,
krajina je zničená, tak isto ako ľudia. Dokonca prirovnal jeho vystúpenie (teda R.
Fica) k štýlu XVII. zjazdu KSČ. Nevedno práve prečo k tomuto zjazdu, nebodaj tam bol
Mikuláš Dzurinda delegát za železničiarov.
Ale vráťme sa k tomu „ničeniu“. Mikuláš Dzurinda zrejme zabudol, ako bolo zničené morálne a sociálne Slovensko za jeho vlády, aká
bola korupcia, klientelizmus. Iste M. Dzurinda
a jeho vláda prijímali ťažké rozhodnutia, ktoré dopadli na hlavu obyvateľov, ako napríklad
predaj strategických podnikov za bagateľ. Pričom tu naozaj nevládli vtedy ani M. Dzurinda a

ani I. Mikloš, ale predlžená ruka Bilderberskej
skupiny, teda skupiny mocných tohto sveta,
ktorá rozhoduje o všetkom, aj o tom, ako treba
rozkrútiť prasaciu chrípku, aby vzniklo svetové
ministerstvo zdravotníctva a obohatili sa farmaceutické giganty. Či ako nastrašiť obyvateľov
globálnym otepľovaním, aby sa zasa napakovali
globálni špekulanti. A tak klapancie Mikuláša
Dzurindu znova ťažko brať vážne, lebo by si
mal spomenúť a povedať, komu skladal účty,
lebo nebol to slovenský národ komu ich skladal. Aká bola vtedy nezamestnanosť a kým
všetky krajiny takmer prekvitali, Slovensko
si uťahovalo opasky a nebolo žiadnej roboty pre vyše pol miliónovú armádu. A nebola
ani kríza. Vlastne bola, ale len na Slovensku.
Za programovú, personálnu a politickú alternatívu tejto vláde voliči vo voľbách M.
Dzurindovi isto správne a pragmaticky poďakujú. Taká je realita, ale bez Dzurindových
klapancií by bola smutná, treba ich, aby sme
sa pousmiali, zarehotali sa. Asi tak, ako sme sa
bavili na dvojnásobných platoch. Pravda pravde oči nevykole, Mr. Dzurinda, bežci na dlhé
trate skončili. Utekali totiž nevedno kam.

Pál Csáky so svojou SMK by chcel do budúcej vlády
po parlamentných voľbách, lebo vraj keby bolo SMK
vo vláde, tak by dokázalo eliminovať budúceho „vítéza“ Viktora Orbána v maďarských parlamentných
voľbách. To je skutočne výmysel, ktorý nemá ani obdobu. Nedávno sa v Rimavskej Sobote na kongrese
SMK s V. Orbánom div nie pred publikom vyobjímal
a jeho prejav počúval ako správna ovečka svojho
farára a vôbec sa nerozpakuje povedať takýto blud.
Ako keby nevedel, že V. Orbán chce potom ako sa
dostane k moci zmeniť dokonca aj maďarskú ústavu a ešte ďalšie krkolomné veci a vyzerá to tak, že
bude vládnuť s Jobbikom. Nie je celkom pochopiteľné, ako P. Csáky môže niečo podobné „vysúkať“ vo
svojich myšlienkových pochodoch z úst. Buď si totiž
vôbec neváži svojich voličov a už vôbec si neváži slovenských občanov. Menšinová strana vo vláde bude
eliminovať vládnucu stranu susednej krajiny v jej „lebensraume“. Tak na toto naozaj netreba viac slov.

Ój, Babylon, Babylon

Podľa slov V. Mečiara sa od januára do volieb začne
boj, v ktorom budú bojovať všetci proti všetkým. Je
na tom troška pravdy, ak vychádzame zo slovenskej
politickej mentality, ale nemuselo by to tak byť, ak
by sme vychádzali zo zápasov o slovenský život.
Len tá natalita je zrejme iná ako sme očakávali a tak
si všetko slušné môžeme naozaj len zbožne želať.
Slušný politik by si to mal želať, keby si to tak želali všetci, bojovalo by sa naozaj za niečo iné ako za
mandáty. Ale čo, keď sú mandáty vlastne aj dukáty?
Tak sa bude bojovať až do posledného hlasu. Rytieri bojovali do poslednej kvapky krvi. Lenže politika
nie je žiadne rytierstvo, iba rentierstvo. Ale keď si
to tak zoberieme, na Slovensku niet o čo bojovať,
hoci všetci tasia meče, aj valašky, jeden bude jasný
víťaz. A tak sa bojuje len o to, priznajme si to celkom
bez červenania, kto by mu mohol robiť sparingpartnera. Jasné na základe koaličnej zmluvy, ale aj tak to
bude len ten sparingpartner. Pravdaže aj V. Mečiar
so svojou HZDS-ĽS by to chcel byť, ak by sa mu
podarilo preskočiť desať percent, čo nie je nereálne. Naplnila by sa tým aj vízia R. Fica, že vládnuť by
mali dve strany v koalícii a mali by parlamentnú väčšinu, hoci ústavná je ešte lepšia. Ak to berieme aj
z toho životného hľadiska, švédska trojka je ďaleko
príjemnejší zážitok, ako klasika. Nuž a aj ruská trojka
lepšie ťahá, dva kone sú skôr na zvoz sena a možno
do furmanky. Dnes však žijeme v 21. storočí, tak sa
neokúňajme byť svetoví. Aby sme si rozumeli: Hovorím o hrdosti slovenského národného porozumenia.

Podiel opozície na poľudštení...

Bývalý osemročný premiér sa vyznal, ako ho poľudštili necelé štyri roky v opozícii. Nemožno tvrdiť, že by ho práca poľudštila ako opicu, lebo však
nepracoval. Len si tak vyšiel z bavoráka a zašiel
nakupovať na trhovisko, do obchodu a tam vraj
ľudia „povedia bársčo“. Spoveď M. Dzurindu je
naozaj úžasná, úžasná hlavne v tom, ako sa snaží vymetať mozgy voličom, akým očistcom prešiel
za necelé štyri roky, ktoré by mali akože zmazať
tých osem rokov, keď sa opíjal mocou a robil si
čo chcel, predával čo chcel. A teraz prešiel očistcom, vyspovedal sa, možno aj nejaké odpustky
bolo treba dať. Tento novodobý Mesiáš sa nadchýna, ako je dobré dotýkať sa ľudí a len tak si chodiť
po ulici. Asi si musel dobre vybrať, keď sa niekoho
dotkol, lebo niektorým by aj pravá ruka vyletela po
jeho dotknutí. Aby sa náhodou tak nestalo, príde
so zaujímavou tvárou, ktorú pošle zrejme do ulíc,
tak ako svojho času pani Radičovú. Tak sa nám
Mikuláš Dzurinda poľudštil, aspoň si to myslí sám
o sebe. Inak Spišské klapancie majú, zdá sa, vždy
svoje čaro.

Stranu pripravil DUŠAN KONČEK

ZAHRANIČIE

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Ukrajina pred prezidentskými voľbami
Doma na Slovensku sme si už zvykli pozornejšie sledovať voľby prezidentov v niektorých krajinách. Nie veľmi nás zaujímajú priebehy a
výsledky volieb napríklad v Estónsku, Litve, Lotyšsku a to i napriek
tomu, že ide o krajiny, s ktorými máme veľmi podobné dejiny a spoločne so Slovenskom sú súčasťou EÚ. O to viac nás zaujíma, kto
bude hlavou štátu v Poľsku, Chorvátsku, Rusku, Francúzsku, či na
Ukrajine alebo v Rakúsku a Českej republike. Chorvátsky prezident
síce náš život nemôže prakticky nijako ovplyvniť, ale predsa len ide
o krajinu, ktorú ročne navštívi asi 300 000 Slovákov. Najmä vo východnej časti republiky sa zaujímame, kto zasadne do prezidentského kresla v susednej Ukrajine. Predovšetkým preto, lebo nový
prezident by mohol zrušiť bezvízový vstup na územie tejto krajiny,
ktorý v súčasnosti môžu využívať všetci občania členských krajín
EÚ. Ukrajina však zaujíma svojím spôsobom všetkých nás, či sme z
okresu Sobrance alebo Senica. Veľmi dobre si uvedomujeme, že či
budeme mať dosť ruského plynu na prežitie zimy alebo nie, závisí
aj od Ukrajiny.
Kampaň za milióny
Voľby hlavy štátu na Ukrajine, ktoré
budú už v nedeľu 17. januára, majú
svoje špecifiká. Tak napríklad v žiadnej
inej krajine by asi nemali 18 (!) kandidátov na prezidenta. Pritom zaradiť sa
medzi nich nebolo jednoduché. Aspoň z finančného pohľadu rozhodne
nie. Každý z kandidátov musel zaplatiť 2 500 000 hrivien (asi 240
000 eur), ktoré v šestnástich prípadoch prepadnú štátu. Vrátia ich iba
dvom, ktorí postúpia do druhého
kola.
Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že v
posledných týždňoch pred voľbami sa
ani tak nepísalo o vyhliadkach jednotlivých kandidátov ako o možnosti falšovania priebehu volieb a ich výsledkov. V tomto sú najaktívnejší predseda
Strany regiónov Viktor Janukovyč a
premiérka Julie Tymošenková, zároveň šéfka politickej strany, ktorá nesie
jej meno – Blok Julie Tymošenkovej
(BJUT). S najväčšou pravdepodobnosťou z tejto dvojice vzíde aj nová, v
poradí štvrtá hlava republiky. Niektorí
z terajších kandidátov už premiéru v
prezidentských voľbách majú dávno
za sebou. Len si spomeňme, že V.
Janukovyč už bol „jednou nohou“
prezidentom pred piatimi rokmi a
až tzv. Oranžová revolúcia rozhodla
o zrušení výsledkov 2. kola volieb.
Keď sme už pri dvojici hrdinov Oranžovej revolúcie: predtým najbližší spolupracovníci Viktor Juščenko a Julie
Tymošenková sú dnes úhlavní politickí nepriatelia. Terajší prezident, napriek tomu, že kandiduje opäť, nemá
ani teoretickú šancu postúpiť do 2.
kola volieb. O to väčšiu ju má práve
Tymošenková, ktorá je po Janukovyčovi najväčšou kandidátkou na hlavu
štátu. Zaujímavý je aj pohľad na jednotlivých kandidátov v súvislosti s ich
skúsenosťami s orgánmi činnými v
trestnom konaní a so súdmi. Väzenské
múry z vnútornej strany dobre pozná

aj najhorúcejší kandidát na prezidenta V. Janukovyč. Ako chlapec prišiel
o matku, otec sa druhýkrát oženil a
spolu s macochou jeho výchove venovali minimálnu pozornosť. Asi preto
sa ako mladistvý dostal do problémov
s paragrafmi a „odsedel“ si v nápravno-výchovných zariadeniach istý čas
za výtržníctva a bitky. Určitý čas strávil
vo väzení aj ďalší kandidát – primátor
Užhorodu Sergej Ratušňak. Tento neobyčajne bohatý podnikateľ, ktorý napríklad nepoberá solídny primátorský
plat, lebo ho považuje za smiešny a
urážlivý, okrem toho sám platí služobné auto aj vodiča. Svojho času sa
S. Ratušňak, ešte predtým, než sa
stal primátorom, skrýval aj na Slovensku, konkrétne v Prešove. Nakoniec však skončil v ukrajinskom
väzení. Vo vyšetrovacej väzbe strávila
určitý čas aj J.Tymošenková a v susednom Rusku bol vydaný na ňu zatykač.
Pritom doma už vykonávala funkciu
premiérky.
Kto z koho?
Žiadna iná krajina nemá tak rozdelených voličov ako Ukrajina. Nie ideológia, politické presvedčenie alebo sociálne postavenie hrajú rozhodujúcu
úlohu vo výbere svojho kandidáta na
prezidenta, ale predovšetkým bydlisko. Vo všeobecnosti možno povedať,
že ľudia žijúci na západnej Ukrajine
dajú svoje hlasy J. Tymošenkovej a tí,
ktorí žijú na východ od Kyjeva, budú
voliť Janukovyča. Tých druhých je však
oveľa, oveľa viac. Na východe je aj
viac peňazí, za Janukovyčom stoja najbohatší ľudia krajiny, i keď
ani pani premiérka nepatrí medzi
chudobných. V ukrajinských prezidentských voľbách ide o veľa. Naši
východní susedia patria medzi prezidentské krajiny i keď terajší parlament
trochu okresal práva prezidenta. Bez
ohľadu na to, kto vystrieda Juščenka,
upevní si svoju prezidentskú pozíciu,

a teda aj moc. Práve preto doteraz
dvaja úhlavní nepriatelia uzavreli dokonca spojenectvo. Juščenko si veľmi dobre uvedomuje, že nemá nijaké
šance zostať v prezidentskom paláci.
Preto sa netají tým, že v druhom kole
volieb podporí Janukovyča! Za túto
iniciatívu bude potom žiadať stoličku
predsedu vlády...
Podľa štrnástich ústavov a agentúr
pre výskum verejnej mienky iba polovica kandidátov, teda deväť, získa vo
voľbách aspoň percento hlasov. Najlepšie je na tom Janukovyč (prognózy
od 22,4 do 34,2 % hlasov), za ním
nasleduje Tymošenková (13,1 – 21,8
%), potom Jaceňuk (3,5 – 9,6%),
predseda parlamentu Litvin (1,2 – 6
%)... Súčasný prezident Juščenko je s
predpoveďami 2,4 – 9,5 % získaných
hlasov až šiesty v poradí... Prekvapujú vás také vysoké rozdiely v predpovediach? Vraj je to výsledok toho, že
niektorí kandidáti si výsledky prieskumov verejnej mienky u niektorých
agentúr kupujú...
Koľko bilboardov?
Reklamná kampaň vôbec nenasvedčuje, že Ukrajina prežíva hlbokú hospodársku krízu a infláciu. Tak napríklad
banky ponúkajú ročné úroky vkladov v
domácej mene až do 24 %, v dolároch
13,5 a v eurách 12,5 %. Pred bilboardami s tvárami a heslami kandidátov
na prezidenta sa však nedá skryť.
V mestách ani pred študentmi, ktorí
majú na uliciach postavené prístrešky
a ponúkajú propagačné materiály. Janukovyčovi ľudia okrem nich rozdávajú
aj pláštenky do dažďa, perá a ďalšie
suveníry. Janukovyč je symbolom zlepšenia už aj tak veľmi zlých vzájomných
vzťahov s Ruskom. Tymošenková nekompromisnej politiky samostatnej
nezávislej krajiny. Obaja horúci kandidáti však teraz najčastejšie hovoria o
možnosti falšovania a zmanipulovania
volieb, pričom jeden tábor obviňuje
druhý. Kandidáti sa spoliehajú až na
tisíc zahraničných pozorovateľov a v
neposlednom rade aj na to, že v každej
volebnej miestnosti budú mať nepretržitú službu milicionári. Aká však bude
ich právomoc pri volebných komisiách? Nikto nevie. Skúsenosti spred
piatich rokov, kedy Najvyšší súd po dlhotrvajúcich manifestáciách obyvateľov
z celej Ukrajiny v Kyjeve pod vplyvom
oranžovej revolúcie nariadil opakovanie
2. kola volieb, resp. tretie kolo, čo bolo
v rozpore s Ústavou Ukrajiny, hovoria
o tom, že vo voľbách u našich východných susedov je všetko možné. Aj dokonca nová revolúcia. Len akú farbu v
prípade vzplanutia bude mať?
Vladimír MEZENCEV
Užhorod - Ľvov

Západnú Ukrajinu charakterizujú aj stovky vzácnych chrámov a kláštorov. Na snímke dva z nich v
obci Pľaševo (Rivenská oblasť).
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Zahraničná politika vyžaduje kontinuitu

Na prelome rokov je zvykom hodnotiť uplynulé obdobie a zamýšľať sa nad cestou, ktorou chceme isť. Čo bolo charakteristické pre minulé obdobie v zahraničnej politike Slovenskej republiky? - spýtali sme sa Barbory Strakovej, podpredsedníčky ĽS-HZDS pre zahraničnú politiku: „Kumulácia viacerých kritických
faktorov v medzinárodnom prostredí naznačila, že roky 2008 a 2009
sa z pohľadu zahraničnej politiky Slovenskej republiky vyznačovali mimoriadnou dynamikou. Kým úvodné roky prvej dekády nového milénia
sa niesli najmä v znamení redefinície bezpečnosti v súvislosti s novými
asymetrickými hrozbami (terorizmus), rok 2008 priniesol v podobe celosvetovej finančnej krízy tlak na nové usporiadanie svetových ekonomických vzťahov a medzinárodných inštitúcií, ktoré sa nimi primárne
zaoberajú. Som presvedčená, že práve tento závažný fakt do budúcnosti značne ovplyvní formovanie zahraničných politík jednotlivých štátov.“
Ľudová strana HZDS chápe zahraničnú politiku ako integrujúci prvok politických
strán v zastupovaní a uplatňovaní záujmov občanov Slovenskej republiky, ktorý
by mal mať najvyššiu mieru stability, povedala B. Straková. Nie je predsa možné
každé volebné obdobie meniť Slovensku orientáciu. Hlavným motívom zahranično-politickej orientácie musí byť kontinuita – čiže nadviazanie na predchádzajúce priority a ich prípadné upravenie dodaním nových akcentov. Len tak je možné
dosiahnuť dôveryhodnosť, zodpovednosť a medzinárodný rešpekt.
B. Straková pripomenula, že HZDS si už na začiatku budovania samostatného štátu dobre uvedomovalo, že naša budúcnosť je spojená s členstvom v európskych organizáciách ako je Rada Európy, EÚ, ale aj v NATO.
Prvé kroky smerom k integrácii SR urobila vláda Vladimíra Mečiara. Je
dôležité, zdôraznila B. Straková, že HZDS ako politická strana nemenila
programové body, ani ako strana vládnúca, ani ako strana opozičná. Organizovala aj referendum o vstupe SR do EÚ. „Všetky potrebné zákony
pre našu integráciu aj počas obdobia vlády M. Dzurindu sme podporili.“
„Zahraničná politika štátu musí stáť na tradičných hodnotách – podpore demokracie, medzinárodného práva, stability, mieru a bezpečnosti a dodržiavanie
záväzkov. Hlavný rámec pôsobenia Slovenskej republiky a všetkých ďalších aktérov, ktorí sú do jej formulácie alebo výkonu zainteresovaní, by mal byť definovaný členstvom Slovenskej republiky predovšetkým v Európskej únii a NATO.
Členstvo v medzinárodných organizáciách znásobuje možnosti štátu pri presadzovaní vlastných záujmov, aj keď v niektorých prípadoch na úkor kompromisov
v iných oblastiach. Členstvo v medzinárodných organizáciách nemôže slúžiť len
na využívanie profitov, ale aj na plnenie záväzkov, ktoré nám ako štátu z členstva
vyplývajú. Výzvou pre Slovensku republiku je aktívny príspevok Slovenskej republiky – nielen v oblasti presadzovania vlastných záujmov, ale aj presadzovanie
a udržiavanie hodnôt, na ktorých sú tieto organizácie postavené, zdôraznila B.
Straková.
Jozef Šucha
Nezávislé združenie ekonómov Slovenska oslávilo dvadsaťročnicu

Chýbajú objektívne informácie
„Ciele, výsledky a perspektívy slovenskej ekonomiky a spoločnosti“, bol
názov semináru, ktorý sa uskutočnil koncom roku 2009 pri príležitosti
20. výročia založenia Nezávislého združenia ekonómov Slovenska – NEZES. Na podujatí, ktoré otvoril jeho dlhoročný predseda Ing. Ladislav Lysák, DrSc. sa zúčastnili aj zástupcovia Kongresu slovenskej inteligencie,
Spoločnosti Andreja Hlinku a Spoločenstva kresťanské Slovensko. Na
seminári hodnotili kroky pri vzniku štátu, posudzovali jeho ďalší vývoj a
poukázali na rezervy všestranného rozvoja Slovenska.
„Vysoko hodnotíme kroky predstaviteľov politických a spoločenských síl, ktoré
po novembri 1989 rozhodujúcou mierou prispeli k vzniku zvrchovanej Slovenskej republiky. Po jej vzniku dokázali aj za zložitých podmienok zabezpečiť chod
a vývoj nového štátu“, hovorí sa vo vyhlásení, ktoré prijali na záver stretnutia.
Počas doterajšej existencie SR sa vládne garnitúry dopustili aj chýb, keď sa
neprimerane oslabil vplyv štátu na rozvoj ekonomiky a sociálneho zabezpečenia obyvateľstva, konštatovali účastníci semináru. Najväčšou chybou bola privatizácia strategických podnikov. Nielen, že boli predané za nízku cenu, ale
rozhodujúci vplyv získali zahraničné firmy, ktoré veľkú časť ziskov odvádzajú zo
Slovenska. Ďalej konštatovali, že napriek súčasnej globálnej kríze patrí
Slovensko medzi najúspešnejšie európske štáty. Tieto výsledky sú dielom aktivít i obetí celej slovenskej spoločnosti. „Podporujeme program
revitalizácie a dynamizácie rozvoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti, ktorú sleduje súčasná vláda SR“, hovorí sa vo vyhlásení. „Vidíme však
rezervy pre ambicióznejší postup v programe dlhodobého rozvoja SR.
Plne podporujeme prinavrátenie rozhodujúceho vplyvu štátu v strategických podnikoch. Je to predpoklad stability a priblíženia sa k priemeru výkonnosti ekonomiky Európskej únie a tým aj životnej úrovne slovenských občanov. Toto úsilie by nemalo byť len volebným sloganom
striedajúcich sa politických garnitúr.“
Za jednu z kľúčových úloh pokladajú členovia NEZESu progresívnejší postup v
podpore kvality vzdelania a najmä po r. 1989 zdecimovanej vedeckovýskumnej
základne. Táto podobne ako u najúspešnejších svetových ekonomík - Japonska, štyroch ázijských „tigrov“, v súčasnosti Číny, Indie, ale i Fínska, Írska a
ďalších štátov, je nenahraditeľným faktorom kvalitatívneho posunu Slovenska do
skupiny vyspelých štátov sveta. Podporujú kroky terajšej vládnej koalície na
podporu slovenskej kultúry a výchovy najmä mladej generácie k hrdosti
na svoju históriu a vlasť.
V prijatom vyhlásení zdôrazňujú nutnosť riešiť súčasnú nevyváženosť v mediálnej
oblasti. Prevažne jednostranné pôsobenie súkromných médií zahraničných vlastníkov neumožňuje objektívnu informovanosť slovenskej spoločnosti a neprispieva
k objektívnemu obrazu SR v medzinárodných reláciách. Je potrebné vyžadovať
etiku novinárov predovšetkým v printových médiách.
Jozef Šucha

DOMOV/INZERCIA
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„Vianočný darček“ poslucháčom Slovenského rozhlasu

Prognózy populačného
Priveľa pozornosti emigrantom
vývoja do roku 2050
Počas obdobia vianočných sviatkov Slovenský rozhlas vsadil na krajanov. Na
tom by nebolo nič zlé, naopak. Každý rok žijem niekoľko mesiacov v Chorvátsku a tam počúvam rozhlasové relácie o živote Chorvátov v zahraničí. Dokonca aj hlasy potomkov tých, ktorí sa do Južnej Ameriky vysťahovali spoločne
s našim slávnym spisovateľom Martinom Kukučínom. Chorvátsky rozhlas, na
rozdiel od toho nášho, sa problematike krajanstva venuje pravidelne, dôsledne, s premyslenou koncepciou a jeho redaktori predovšetkým vyhľadávajú
tých, ktorých predkovia prišli do Ameriky, Kanady, Austrálie pred mnohými
rokmi, najčastejšie na prelome 19. a 20. storočia a dodnes si zachovali svoj
jazyk, a predovšetkým príslušnosť k chorvátskemu národu.
Práve preto som v rámci svojich časových
možností sledoval podobné relácie na vlnách Slovenského rozhlasu. Musím ihneď
zdôrazniť, že iba podobnú, pretože k tej
chorvátskej mala veľmi ďaleko. Predovšetkým preto, lebo jej autori sa zamerali na emigrantov po roku 1968. Išlo o
ľudí, z ktorých prevažná väčšina odišla
na Západ iba z ekonomických dôvodov a iba mizivý počet z nich musel
opustiť svoju vlasť z politických príčin.
Teda, až na tých niekoľko výnimiek, nebolo to žiadni hrdinovia. Výstižnejšie povedané – boli a sú to egoisti, ktorým išlo o ich
osobný prospech. Doma často zanechali
nemocných rodičov a súrodencov, ktorým
poriadne skomplikovali ich životné osudy.
Vieme dobre, že bývalý režim sa nemaznal
s tými, ktorých príbuzní bez dovolenia československých úradov zostali v zahraničí.
Len preto, aby sa oni mali lepšie, často
takto zničili kariéru svojich súrodencov už
v zárodku. Pokiaľ mali niekoho z rodičov,
ktorí slúžili v armáde alebo ZNB, poslali ich
takto doslova k lopate.
Boli to skutočne zaujímavé roky. Tých
niekoľkých disidentov, ktorých sme na
Slovensku mali, štát posielal do nútenej emigrácie na Západ – ale oni nechceli odísť. Tých, ktorých neposielal nikam, stratil už pri ich prvej príležitosti môcť
zostať v zahraničí, napríklad pri zájazde do
Juhoslávie. Utekali ľudia, ktorí sa doma
cítili nedocenení. Morálne i materiálne.
Lekári, ktorí po príchode na vytúžený Západ museli niekoľko rokov umývať schody

v nemocnici, v tom lepšom prípade pracovať ako sanitári. Mnohí z nich sa síce po
rokoch stali uznávanými odborníkmi aj v
cudzine, ale podľa ich slov už by si takúto
tŕnistú cestu nikdy viac nechceli zopakovať. Okrem toho stratili na dlhé roky všetko to, čo ich spájalo s najbližšími, priateľmi, spolupracovníkmi. Na druhej strane
doma zostali vedci s medzinárodným
menom, ktorých v zahraničí očakávali
najideálnejšie podmienky na prácu i
výskumnú činnosť. Za všetkých spomeňme iba prof. Milana Melníka, ktorý
v minulom roku kandidoval na funkciu
prezidenta SR. Lákavým ponukám odolal nielen on, ale aj ďalší. Dokázali, že
aj v domácich podmienkach možno
tvoriť a objavovať nové, i keď materiálne ocenenia ich úspechov boli neporovnateľne chudobnejšie.
Po novembri 1989 sa časť utečencov vrátila domov. Niektorí z nich využili kontakty,
ktoré si vytvorili počas svojho pôsobenia
v cudzine, nielen v prospech seba, ale aj
nás všetkých. Tých však nebolo veľa. Ďalší prišli do svojej pôvodnej vlasti iba preto, aby zarobili na našej naivnosti, a najmä
neskúsenosti v podnikaní. Často prešli za
mantinely, ktoré oddeľovali dovolené od
protizákonného, dokonca kriminálneho.
Zarobili, narobili dlhy, nasľubovali a vrátili sa tam, odkiaľ prišli. Bola tu ešte jedna
skupina dočasných navrátilcov. Tí k nám
neprišli „rozdávať rozumy“, ale najmä
nadávať, že sme kolaborovali s nenávideným komunistickým režimom. Me-
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dzi týchto „kolaborantov“ zaradili všetkých,
ktorí svedomite pracovali, či už to boli hasiči, lekári, učitelia, robotníci v továrňach,
vychovávateľky v detských domovoch...
Veľmi rýchlo však prišli na to, že v krajine,
v ktorej sa narodili, im ruže nepokvitnú. Už
aj preto, lebo nakoniec vyšlo najavo, že v
novej domovine doslova živoria a do pôvodnej vlasti sa vrátili iba preto, lebo naivne
očakávali ponuky z ministerstiev a ďalších
štátnych inštitúcií na dobre platené miesta.
Nedočkali sa ich – a tak sa vrátili tam, odkiaľ prišli.
Je tu ešte jedna skupinka emigrantov,
predovšetkým z USA a Kanady (poslanec Európskeho parlamentu za SDKÚDS Peter Šťastný však do nej rozhodne
nepatrí), ktorá vo svojich zmiešaných
manželstvách vychováva svoje deti k
úcte a láske k Slovensku, a každú cestu pod Tatry považuje za veľký sviatok.
Ľudia, ktorí ju tvoria sa netaja tým, že
sem, kde sa narodili prichádzajú aj preto, aby využili služby našich zubných lekárov i niektorých z našich kúpeľov. Za
oceánom by si to jednoducho nemohli
dovoliť, alebo aspoň nie na takej úrovni ako u nás. Pozerajú sa s rešpektom
na úroveň slovenských kúpeľov i na
všetko, čo sme dosiahli nielen po roku
1990 a potom od januára 1993 už ako
samostatná Slovenská republika. Aj
preto svojich potomkov vedú k hrdosti
nad tým, že jeden z ich rodičov pochádza z krajiny v srdci Európy.
Na záver svojho príspevku si dovolím jednu
otázku: Prečo sa Slovenský rozhlas neopýtal tých, ktorým dal priestor v súvislosti
s tým, ako naši emigranti trávia Vianoce v
cudzine, na osudy tých, ktorých zo dňa na
deň opustili, bez toho, aby im to pred odchodom aspoň oznámili? Ako ich najbližší
zareagovali na ich odchod, resp. útek? Určite by to bolo zaujímavejšie počúvanie ako
to, čo budú mať, resp. čo mali na tanieroch
počas Štedrého večera...
Vladimír Mezencev
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Zjednotí sa
opozícia ...
Dokončenie zo 7. strany
Keďže sa mu nepodarilo pomocou členskej základne opätovne
dostať na svoju možno už aj presedenú predsednícku stoličku
v SMK, musel sa otvorene prejaviť. Rozhodol sa i s ďalšími,
ktorých osobné ambície Pál
Csáky neuspokojil, založiť si
novú stranu. Nechcem byť
prorokom, ale možno ich postihne osud nespokojných v
SNS. Do NR SR sa nedostanú nie len poslanci Mostu –
Hídu, ale ani SMK. Takže alternatíva voči súčasnej vláde sa po
voľbách rozsype ešte skôr než
sa vytvorí. Možno by si Smer-SD
mal objednať ešte pred voľbami
výskum o dôveryhodnosti predstaviteľov KDH pre svojich potenciálnych voličov a tajnička o
staronovej vládnej koalícii bude
vylúštená.
Zatiaľ čo ľavicová časť politického spektra je konsolidovaná a
ponúka svoj jasný program, pravica podľa predsedu najsilnejšej
vládnej strany Smer-SD neponúka žiadnu alternatívu. Slovensku
by pritom podľa R. Fica prospela
štandardizácia politickej scény a
sformovanie dvoch silných blokov, pravicového a ľavicového.

Do roku 2050 sa predpokladá zníženie počtu obyvateľov
na Slovensku približne na päť miliónov. Podľa Prognózy
vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, ktorú vypracovalo
Výskumné demografické centrum Inštitútu informatiky a
štatistiky, hlavnými črtami vývoja obyvateľstva v Slovenskej republike bude znižovanie prírastku obyvateľov a starnutie. Intenzita týchto procesov má bezprostredne závisieť
od vývoja plodnosti, úmrtnosti a migrácie, avšak nepriamo
ich budú ovplyvňovať aj ďalšie demografické faktory, ako
aj faktory spoločenské, politické, ekonomické, kultúrne a
mnohé ďalšie. Proces starnutia obyvateľstva je dôsledkom
poklesu počtu narodených a predlžovania ľudského života. Podľa vedúceho Výskumného demografického centra
Borisa Vaňa je tento proces nezvratný a nemožno ho podľa súčasných východísk zastaviť. Kým v súčasnosti pripadajú na jedného obyvateľa vo veku nad 65 rokov dvaja
obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude podľa
jedného z vypracovaných variantov starnutia tento pomer
skoro opačný. Na jedného obyvateľa vo veku do 17 rokov
pripadnú takmer dvaja obyvatelia vo veku nad 65 rokov.
Podľa aktuálnych informácií, muži na Slovensku sa v priemere
dožívajú 70,85 roka, ženy umierajú po dovŕšení 78,73 roka.
Naďalej teda pretrváva výrazný rozdiel medzi pohlaviami. Ženy
žijú v priemere o skoro 8 rokov dlhšie ako muži. Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou v Európskej únii. Kratšiu
strednú dĺžku života pri narodení má v 27 krajinách Európskej
únie len Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Pobaltské štáty. Pozitívny trend nastal pri dojčenskej úmrtnosti. V roku 2008 sme
zaznamenali historicky najnižšiu hodnotu. Dojčenská úmrtnosť
sa prvýkrát v histórii znížila na 6 promile. Z tisíc detí do jedného
roku neprežilo iba šesť.
K štatistickému zlepšeniu v minulom roku došlo aj v oblasti uzatvárania manželstva. Aspoň raz za život sa zosobáši
približne 55 percent obyvateľov. V minulosti to bolo okolo
90 percent. Pribúda však počet manželstiev, ktoré sú po
jeho uzavretí nejaký čas bezdetné. Pokračuje tiež trend
odkladu vstupu do manželstva vo vyššom veku. Muži pred
oltár predstupujú v priemere ako takmer 30-roční a ženy
po dosiahnutí 26 rokov. V porovnaní s krajinami Európskej
únie Slovensko nedosahuje ani jej priemer. Nelichotivú
historicky najvyššiu hodnotu podľa poslednej štatistiky
dosahujeme však v náraste rozvodovosti. Vyše 40 percent
manželstiev sa končí rozvodom, čo je viac ako sa v minulosti očakávalo. Zvýšil sa aj počet rozvodov dlhotrvajúcich
manželstiev. Manželia sa na ukončení manželstva najčastejšie v tomto prípade dohodli po osamostatnení detí.
V uplynulom roku došlo k najvyššiemu nárastu plodnosti na Slovensku za posledné obdobie, a to takmer o 7 percent. V priemere to znamená 1,3 dieťaťa na ženu. Slovensko sa tak vrátilo približne na úroveň z roku 1999. Napriek tomu je u nás stále jedna
z najnižších plodností v rámci Európskej únie. Tak ako pri vstupe
do manželstva, aj pri pôrodoch pokračuje trend ich odkladu do
vyššieho veku. Ženy na svet prvé dieťa privádzajú najčastejšie
ako 27-ročné. Zvyšuje sa aj počet mimomanželských detí. Vyše
30 percent detí sa narodí slobodným matkám. Štatistiky ohľadne starnutia obyvateľstva ovplyvňuje v súčasnosti aj migrácia. Jej
vplyv je však minimálny.
Očakávaný demografický vývoj, podľa prognózy Výskumného
demografického centra Inštitútu informatiky a štatistiky, prinesie
so sebou mnoho závažných zmien. Spoločnosť sa musí pripraviť
na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu väčšieho počtu cudzincov, ako aj na zvýšené napätie vo vzťahoch medzi generáciami. Výhodou je, že sa o očakávaných problémoch
vie. Navyše časový posun, s ktorým tieto problémy prichádzajú
na Slovensko, nám umožňuje s dostatočným predstihom sa pripraviť. Máme možnosť sledovať, ako sa s danou situáciou snažia
vyrovnať v tých krajinách, kde tieto procesy pokročili už ďalej.
Všetky predpoklady však vychádzajú zo súčasného poznania.
Preto nie je možné vylúčiť ani neočakávané zmeny. Dobrým príkladom je súčasný vývoj, ktorý pred 50-timi rokmi zrejme nikto
neočakával a preto ani neprognózoval. Vladimír Dobrovič
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V príprave na MS: SR - Nórsko
Slovenský futbalový zväz už dlhšie hľadal i hľadá súperov
pre slovenské reprezentačné mužstvo pred MS. V spleti
rôznych vyskytujúcich sa mien sa konečne objavilo jedno
isté, je to Nórsko, ktorému postup do JAR tesne unikol.
Slovensko proti nemu nastúpi 3. marca 2010 v Žiline. Zaujímavé, že média sa o tom dozvedeli z nórskeho internetu,
kde túto správu vedeli najmenej tri týždne pred nami. Kto
vie, prečo ju SFZ nezverejnil hneď, keď sa dohoda zrodila.
Nič to, hlavne, že v asociačnom termíne sa bude hrať a
zrejme aj v kompletnej zostave.
Boj hráčov o účasť v Juhoafric- Obžera, Krajčík, Pečalka, Dobkej republike sa teda začína. rotka, P. Petráš, Valachovič,
39 hráčov, ktorí nastúpili roku Jež, Borbély, Perniš, Hanzel,
2009 v štátnom drese má k Cs. Horváth a Mintál, ktorý sa
tomu blízko, avšak do Afriky z reprezentácie vzdal. Ostatní sú
nich a prípadne z nejakých no- bližšie, ale zabojovať budú muvoobjavených, odcestuje len sieť tiež, lebo tréner V. Weiss
22! Budeme sa teda stretávať im povedal, že istú účasť nemá
teraz aj v nasledujúcich zápa- nikto, tak ako nikto z dobrých
soch so známymi menami, čo nebude mať zatvorené dvere.
si účasť vybojovali. Len malá Pôjde o nové nádeje, o nový
šanca je pre tých, čo hrali iba boj, novú motiváciu veľkej hoddvakrát či raz: Štyvar, Saláta - noty. Prvý súboj teda uvidí Ži-

lina. A ten nám naznačí, akým
smerom sa bude výber uberať
ďalej a v akej budú hráči forme.
S Nórskom sa Slovensko zatiaľ
stretlo iba raz. 27. mája 2000
v Oslo prehralo 0:2. Nórsko
je trojnásobný účastník MS
(1938, 1994 a 1998). Teraz
mu patrí v rebríčku FIFA 32.
miesto a Slovensko je hneď
za ním 33. Trénerom našich
súperov je Elig Olsen. V kvalifikácii na MS skončil druhý za
Holandskom, ale pre slabšie
výsledky ako jediný kvalifikáciu z druhých miest nehral. Má
však dobré mužstvo, tiež zložené väčšinou z legionárov. V
tomto severskom štáte hrá stále aj náš reprezentant Marek
Sapara (Trondheim) a z jeho
mužstva sa nám niektorí hráči
aj predstavia.

Záujem priťahoval najmä Slovan
Naše najlepšie futbalové mužstvá sa už pripravujú na jar. Všetky s nádejami a očakávaním
väčšieho počtu bodov. Nie je to zlé, keď sa zastrája viac mužstiev, ktoré by sa chceli priblížiť
k špičke tabuľky. Taká je Žilina, Slovan, B. Bystrica i Trnava, ale aj ďalší. Najviac pozornosti
pri ponovoročnom nástupe sa sústredil na Slovan Bratislava. Nič neobvyklé. Náš najslávnejší klub, úradujúci majster republiky. A navyše
stále sa v ňom niečo deje a nespokojnosť s výkonmi ženie zodpovedných premýšľať ako ďalej. S výkonmi jesene a najmä s účinkovaním
na európskom javisku veru nebola spokojnosť.
Bolo treba hľadať nových trénerov, oživiť mužstvo, získať nových hráčov, premýšľať o novom
štýle hry, prebudiť šípovú Ruženku z latergie
a nasmerovať ju k modernejšiemu futbalu. Podarí sa to?
Po L. Peckovi, D. Uhrinovi, M. Hippovi prevzal
mužstvo čistý slovanista, bývalý vynikajúci hráč, reprezentant, ktorý si už belasú trénersku taktovku
aj vyskúšal - Dušan Tittel, bývalý vysoký funkcionár
zväzu aj Slovana. Nikto nemôže namietať. Pretože
M. Hipp odišiel do služieb SFZ k reprezentácii,
nový tréner utvoril svoj tím. Prišiel staronový Š. Horný ešte zrastenejší s belasými, A. Vencel, M. König

Falošní Kazachstanci

Zahraničná tlač píše, skupina
holandských rýchlokorčuliarov, ktorá sa nezmestila do nominácie na ZOH za svoju vlasť,
sa tam chcela dostať s pasmi
Kazachstanu. Ide o mená F.
Freugdenhil, R. Bovenhuis,
Ch. Groeneveld, R. Hadders,
J. Berksma, A. Stroetinga.
Mysleli, že to pôjde ľahko, ale
zmýlili sa. Za Kazachstan už
aj štartovali, ale s falošnými
dokladmi. Medzinárodná federácia im preto ďalšie štarty zakázala. Navyše športovci nevedeli, že ak dostanú iné štátne
občianstvo, domáce holandské strácajú. Keďže sa objavili
aj iné nezrovnalosti, z účasti
na ZOH nebude nič a rýchlokorčuliari utrpeli doma blamáž,
sen sa im rozplynul. Čo už, aj
na takýchto reprezentantov si
musia dávať jednotlivé zväzy
pozor. Takéto prieniky a nekalé pokusy sa totiž nevyskytli
po prvý raz a vôbec nie len v
rýchlokorčuľovaní. Ak nie sú v
súlade so zákonmi a pravidlami, treba im zamedziť.

i J. Kontír. Úloha je jasná: zlikvidovať bodový náskok Žiliny, predstihnúť ju a opäť získať titul. Heslo
znie: „opäť sa baviť dobrým a úspešným futbalom.“
Otázkou je, s kým? Neráta sa už s trojicou J. Kozák, P. Petráš a J. Valachovič. Má sa budovať perspektívny tím a pozerať sa najmä do budúcnosti.
Novými v kádri sú: M. Had, skúsený reprezentant
a terajší reprezentanti do 21rokov P. Jánošík a P.
Kuzma, z Petržalky sú na skúške E. Čikoš, F. Kiss.
Všetko sú to nádejní hráči Dubnice a Petržalky,
ktorí majú káder omladiť a preorientovať na efektívnejšiu a rýchlejšiu hru. Bude sa treba pozrieť aj na
formu cudzincov v kádri, pretože sa zdalo, že nákupy neboli v minulosti šťastné, ani kvalitné podľa
predstáv. Na časť sústredenia do Turecka od 3. do
14. februára by už mal ísť vybraný 22-členný káder
a tam by sa mala už utvoriť aj základná jedenástka, pretože by sa malo hrať v teplejšom prostredí
so silnými súpermi: Unirea Urziceny z Rumunska,
Spartakom Moskva a CSKA Sofia z Bulharska.
Liga ukáže, čo z predsavzatí sa tentoraz podarilo
splniť. Všetko je nasmerované na zvýšenie kvality
mužstva. Slovan bude belasejší než doteraz, ale či
aj úspešnejší, to je ťažké predpovedať. Najväčší
konkurenti zo Žiliny, B. Bystrice a Trnavy budú
mať do toho čo povedať.

OZVENY
Šatan je opäť v NHL

Na snímke uprostred Peter Kukučka (Slovensko) v súboji vpravo so
Sergijom Burkom a vľavo Sergijom Liubčenkom (Ukrajina) na medzinárodnom turnaji v hádzanej mužov medzi výbermi Slovenska a
Ukrajiny 10. januára 2010 v Bratislave.
FOTO TASR Martin Baumann

Mladí
to teraz zbabrali
Reč je o slovenských hokejistoch do 20 rokov, ktorí boli na majstrovstvách sveta v kanadských mestách Saskatoon a Regina. Odchádzali dobre naladení, po dlhšej príprave a mali zálusk najmenej na štvrté
miesto tabuľky, na akom skončili vlani. Vrátili sa však s blamážou. Po
slabej hre v šiestich zápasoch vyhrali iba s Lotyšskom 8:3 a s námahou
s Rakúskom 3:2. Biedne prehrali s USA 3:7, Kanadou 2:8, so Švajčiarskom 1:4 a s Českom 2:5. Bolo z toho len ôsme miesto a veľké rozpaky. Čože to máme za hokejové nádeje? Videli sme na obrazovkách,
že slabé a ani sklamaný tréner Š. Mikeš ich nemal za čo pochváliť.
Počuli sme opäť kopu výhovoriek a dojem, že realizačný tím si s „profikmi“ nedokázal poradiť. Tréner povedal, že svetový hokej mladých je
niekde inde než náš, dokázali sme zložiť iba tím bez ducha, ktorému
toho v hlavách veľa chýbalo, chyby boli vo všetkých radoch. Vyznelo
to všetko tak, že naši mladí nevedia hrať vrcholový hokej, je medzi nimi
dosť frajerov a preto slabé výsledky. Situácia v našom hokeji je teda na
zamyslenie, pretože keby nebolo v našom mužstve legionárov spoza
oceánu, boli by sme vypadli do nižšej skupiny...

Rakúšania
sú favoriti
Turné štyroch mostíkov (58. ročník) vyhrali jasne Rakúšania. Nielen
preto, že Andreas Kofler (25 r.) celkovo zvíťazil, ale v popredí celkového
hodnotenia sa len tak hemžia mená Rakúšanov. Je to jasný dôkaz, že
budú na ZOH 2010 veľkými favoritmi vo všetkých skokanských disciplínách. Obhajca titulu Loitzl bol tretí, Schlierenzauer štvrtý, Morgenstern
šiesty, Koch ôsmy... Družstvo ako hrom, ťažko mu budú ostatní konkurovať. Slováci, či jeden Slovák ktorého máme a vybojoval si účasť na
ZOH, Tomáš Zmoray, (20 r.) z Dukly B. Bystrica už vôbec nie. Skoky
na lyžiach u nás vymreli, z niekdajšej pýchy ostal iba popol. Zdá sa, že
škoda trápiť tohto chlapca, on totiž skákať nevie, nech bude hovoriť
jeho tréner Milan Filipko čokoľvek iné. Bol na turné už vlani a tiež nič
nedokázal. Teraz mu dali za úlohu, aspoň raz sa prebojovať do hlavnej
súťaže. Vždy bol za šesťdesiatym miestom (!) a raz ho diskvalifikovali
pre prekročenú dĺžku lyží vzhľadom na jeho hmotnosť. Veľmi smutná
bilancia a tak bude aj na ZOH iba do počtu s heslom zúčastniť sa. Ukázal problémy vo všetkom, čo sa týka skokov a okrem toho s psychikou
v súťaži.

Olympijské okienko

Zimná olympiáda bude aj vo Whistleri
Mestečko Whistler s 10 000 obyvateľmi je zimným strediskom v Pobrežných horách Kanady, len 40 kilometrov od brehov Tichého oceánu, ale
až 155 km od hlavného olympijského
mesta Vancouveru. A to môže byť najväčším problémom blížiacich sa hier, najmä k vôli doprave. Aj v tomto prekrásnom
prostredí sa ako prví usadili roku 1880
Indiáni z kmeňov Squamisch a Lilwat.
Historici však píšu, že ľudské dejiny sa tu
začali písať až príchodom Alexa Philipa,
ktorý roku 1914 kúpil štyri hektáre pôdy
pri jazere Alta Lake a postavil tam chatu.
Do roku 1960 nebola v tejto oblasti nijaká
infraštruktúra, kanalizácia, voda, elektrina
a neviedla sem z Vancouveru ani poriadna cesta. Až neskôr začalo vznikať lyžiarske stredisko. Obec Whistler zapísali do
katastra až roku 1975. Leží 668 m nad
morom a v čase ZOH, vo februári máva
teplotu či zimu mínus 4 stupne. Za rok tu
napadne v priemere 430 cm snehu, na
horách v okolí až 930 cm! Lyžiarske trate sú na svahoch hôr až vo výške 2000
metrov.
Meteorológovia predpovedajú, že Vanco-
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uver bude počas ZOH bez snehu, zimná
atmosféra by teda chýbala. Naopak to
má byť práve vo Whistleri, kde očakávajú
skutočnú zimu a kopy snehu. Obavy sú z
dopravy do tohto mesta, hoci organizátori cesty z Vancouveru rozširovali a
tvrdia, že všetko sa zvládne k spokojnosti. Okrem toho sa môžu vyskytnúť
starosti so snehom, nie s nedostatkom, ale s prebytkom a udržiavaním
tratí. V tomto mestečku bude bývať
aj naša lyžiarska výprava, ale v rovnakom komforte ako vo Vancouveri.
Nezabudnime úplne ani na mesto Richmond, ktoré má viac než 185 000 obyvateľov a leží iba 19 kilometrov od Vancouveru, ale na druhej , južnej strane, pri
vodách Tichého oceánu. Rozprestriera sa
na niekoľkých ostrovoch v ústí rieky Fraser. Jeho priemerná výška nad morom je
iba jeden meter. Je tu veľa parkov a veľa
rôznych možností na športovanie. Okolo
80 000 ľudí pochádza z Číny a Hongkongu. Je to mesto zelene, mostov a tunelov, ktoré spájajú jednotlivé časti. Má dva
námorné prístavy, ba aj vancouverské
medzinárodné letisko leží na jeho území.

Mesto vypomôže olympiáde najmä krytým
rýchlokorčuliarskym oválom. Na ňom však
Slovensko nebude mať zastúpenie, ale
pozrieť sa do Richmondu bude pre účastníkov i návštevníkov ZOH veľmi zaujímavé.
Azda ste sa zapozerali aj na emblém ZOH
2010. S trochou fantázie ste postrehli, že
je na ňom postava človeka. Áno, tvorcov
inšpirovali naukladané kamene do ľudskej
podoby, ktoré už pred stáročiami slúžili Inuitom (Eskimákom) ako ukazovatele
smeru. Časom sa tieto kamenné postavy
(Ibnukshuk) stali symbolmi nádeje a priateľstva. Preto sa dostali aj na ZOH. Postava z emblému dostala meno Ilanaaq,
čo v jazyku Inuitov znamená - priateľ. Návrhov na tento emblém či logo bolo viac
než 1600. Medzinárodná porota vybrala
tento. Kritici hovorili, že pripomína nejaký
čínsky znak, hokejového brankára či dokonca Krista. Nič z toho nie je pravda. Ilanaaq je iba priateľ olympiády. Veľmi dobre
vyzerá vo farebnom prevedení. Modrá a
zelená predstavujú kanadské ostrovy, lesy
a pohoria. Červená kanadský javorový list.
Zlatá východ slnka a tmavomodrá more.
Všetko symboly veľkej Kanady.

Miroslav Šatan (35 r.) je už ostrieľaný profik z NHL. Od roku 1995
si už našiel piatu zastávku. Po Edmontone, Buffale, N.Y. Islanders
a Pittsburghu si teraz vybral v rozohranej sezóne Boston Bruins.
Tento víťaz Stanleyovho pohára s
viac než 1000 zápasmi v NHL sa
nikdy veľmi neponáhľa, pozná už
tamojších šíbrov. Aj teraz, vyjednával, hľadal, až našiel. Do konca ročníka bude hrať za 700 000
dolárov za mužstvo Zdena Cháru. Či je to dobre, alebo nie, vie
on sám, štart mal výborný. Chce
však hrať, veď sa blížia olympijské
hry a on sa chce nielen zúčastniť, ale aj bojovať za Slovensko.
Azda sa mu to podarí. Hoci má už
dosť rokov, verí, že sa presadí na
všetkých frontoch, má dosť skúseností.

Bulhari ukázali prísnosť
Bulharsko bolo vo vzpieraní dobré, ale už zrejme nebude. Jeho
ministerstvo športu odňalo zväzu licenciu i podporu. Je to dôsledok dopingového škandálu
pred OH 2008 i pred OH v Pekingu, kde malo jedenásť Bulharov pozitívne testy a už pred
štartom museli ísť domov. Dvoch
borcov potrestali doživotným zákazom pretekania a ostatní dostali zákaz štartov na dva roky. Zväz
dostal aj pokutu vo výške viac než
325 000 eur. Z takého úderu sa
bulharské vzpieranie nepozbiera
v priebehu niekoľkých rokov, ale
málokto ho ľutuje. Doping v takom rozsahu a spojený navyše s
olympijskými hrami skutočne nepatrí do športu. Hriešnici odišli zo
scény s veľkou hanbou.

Pálffy nám odíde?
Žigmund Pálffy, hráč Senice a hokejovej reprezentácie, nám chce
podľa správy agentúry Sita odísť.
Láka ho zahrať si v niektorej poprednej európskej súťaži, hoci záujem je stále v USA aj v Rusku.
Príčinou má byť stále slabá úroveň slovenskej ligy, čo sa ukázalo
z jeho formy aj na Spenglerovom
pohári, kde hral za Karlovy Vary.
Iste sú v hre aj financie a rozmýšľať bolo treba aj nad tým, aby to
nebolo príliš ďaleko k domovu.
Všetko sa má vyriešiť do konca
prestupového termínu. Možno
rozhodnú až jeho výkony na ZOH
vo Vancouveri, kde už Žigo prisľúbil účasť. Ak by sa vydarili, mohlo
by sa premýšľanie, ale aj ponuky,
výrazne zmeniť k lepšiemu.

Futbalové MS priťahujú
Boli roky, keď sa kandidáti na
usporiadanie futbalových majstrovstiev sveta veľmi nehrnuli.
Obchodníci so športom sa však
už mali od koho učiť a trúfajú si
aj oni šampionát zorganizovať a
na jeho popularite aj zarobiť veľké milióny v dolároch či eurách.
Už sa hlásia záujemci o usporiadanie MS 2022 a to z mnohých
štátov. Najnovšie prišla na FIFA
prihláška z Indonézie a nebola ani zďaleka prvá. V tom istom
šuplíku sú už ponuky z Anglicka,
Austrálie, Japonska, Holandska s
Belgickom, Ruska, Španielska s
Portugalskom, z Ameriky, Kataru
s Kórejskou republikou. Môžeme
si zatipovať, kto by si úlohu usporiadateľa zaslúžil?

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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