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Vzhľadom na to, že v Európskej únii nie je
s výnimkou Talianska, kde je vzdialene podobná trestnoprávna norma, ani jeden štát
s porovnateľným zákonom o preukazovaní
pôvodu majetku, dajú sa očakávať určité
problémy pri jeho aplikácii na Slovensku.
„Ak som uviedol, že len určitú obdobu takéhoto zákona majú Taliani a nikto iný, tak
sme priekopníkmi v boji proti špinavým peniazom a obohacovaniu sa proti zákonu,“
vyhlásil 4. marca 2010 po schválení zákona a
súvisiacej novely Ústavy SR predseda vlády Robert Fico.
Pôvodne schválený zákon z roku 2005 podľa
premiéra nedostal žiadnu šancu byť odskúšaný
v praxi, keďže išiel bezprostredne po schválení

na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý ho napokon zakázal. „Bolo by dobré, keby (tentoraz, pozn.
TASR) zákon dostal nejaký čas na aplikáciu,“ povedal predseda vlády, podľa ktorého je
povedzme z odstupu dvoch rokov praxe možné rekapitulovať, v čom zákon fungoval dobre
a kde vznikli problémy. „Robíme niečo, čo tu
ešte nebolo. Ak tu budú nejaké chyby, budeme na ne reagovať a budeme ich opravovať,“ vyhlásil.
Účelom zákona podľa neho nie je riešenie problémov medzi „susedmi, ktorí sa nemajú radi“,
ale extrémnych prípadov neopodstatneného
nárastu majetku či už v dôsledku transformácie
spoločnosti alebo kriminálnej činnosti.
Pokračovanie na 5. strane

Najorganizovanejší zločin
PAVOL JANÍK
Ťažko sa hľadajú slová, keď sa v úplnej nahote odhalí, že politika, ktorá má plné ústa
ľudských práv, nie je len podvod na občanoch, ale aj najorganizovanejšia forma zločinu, akým je masové vraždenie civilného
obyvateľstva.
Týka sa to aj bombardovania Juhoslávie, ktoré
NATO začalo v marci 1999. Formálne išlo o zásah do konfliktu medzi jednotkami Belehradu
a albánskej Kosovskej oslobodzovacej armády
(UCK), ale vojenské sily demokratických štátov
cieľavedome rozosievali skazu a hromadnú smrť
nielen v Kosove či v Srbsku, ale aj vo Vojvodine,
kde žije početná slovenská menšina. Je to presne tak, akoby v rámci hypotetickej občianskej
vojny na zakarpatskej Ukrajine NATO zaútočilo
na Moravu či Sliezsko.
Koaličná vláda M. Dzurindu umožnila smrtonosné prelety nad naším územím, hoci podľa dobre informovaných kruhov súhlas vyslovila až dodatočne, pretože NATO sa ani
neobťažovalo ju vopred požiadať o povolenie používať náš vzdušný priestor. Naznačená okolnosť nikoho z vtedajšieho bratislavského kabinetu nezbavuje zodpovednosti,
napriek niektorým oneskoreným pozastavovaniam sa nad tragickými dôsledkami vojenskej operácie.
Pripomeňme, že ešte rok predtým albánsku
UCK označili USA za teroristickú organizáciu.
Letecké útoky NATO otvorili cestu v neskoršiemu vyhláseniu samostatnosti Kosova v roku
2008, pričom jeho nezávislosť garantuje práve prudko zmenený postoj USA, ktoré dovtedajších teroristov začali akceptovať ako svojich
spojencov a demokratických štátnikov. Pravdaže, ide o rozširovanie amerického vplyvu na Balkáne, ktorý sa paradoxne opiera o moslimskú
expanziu v Európe. Pokračovaním doterajšieho
smeru vývoja sa môže stať vznik Veľkého Albánska, prípadne vznik Veľkého Kosova – po pripojení albánskych enkláv v Macedónsku a v Čiernej Hore.

Z tlačovej konferencie predsedu NR SR Pavla Pašku (vľavo) a Maroša Šefčoviča, podpredsedu
Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy 4. marca 2010 v priestoroch Národnej rady
Slovenskej republiky v Bratislave.
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Slovensko by malo viac využívať Lisabonský konzultačný mechanizmus

Komunikovať s členskými krajinami
Slovensko by malo využívať konzultačný mechanizmus, ktorý
priniesla Lisabonská zmluva, na to, aby ovplyvnilo prijímanie
konkrétnych opatrení určených na realizáciu Stratégie Európskej únie 2020 vo svoj prospech.
Na híringu 4.3.2010 v Národnej renia, ktoré budú na mieru
rade (NR) SR to povedal pod- šité jednotlivým členským krapredseda Európskej komisie pre jinám a ktoré umožnia zohľadmedziinštitucionálne vzťahy Ma- niť ich plusy, mínusy, výhody,
roš Šefčovič. Stratégiu prija- nevýhody tak, aby sme ciele,
la Európska komisia len 3. mar- ktoré sme si stanovili, dosiahli
ca, preto sa stala témou, o ktorej spoločne,“ vyhlásil Šefčovič. „V
chcel Šefčovič informovať slo- tejto súvislosti by som chcel vyvenský parlament prioritne.
zvať aj vás, poslancov a poslan„Budeme veľmi intenzívne ko- kyne NR SR, aby ste využili nový
munikovať s členskými kraji- konzultačný mechanizmus, ktonami, aby sa prijali také opat- rý priniesla Lisabonská zmluva, a

aby ste sa zapojili do tejto európskej diskusie. Dúfam, že aj z NR
SR dostaneme podnetné námety, ako európsku stratégiu rozvíjať ďalej a ako ju uplatniť voči
Slovenskej republike,“ zdôraznil podpredseda Európskej komisie.
Poslanec SDKÚ-DS Alexander
Slafkovský v časti určenej pre
otázky poznamenal, že podľa neho v súčasnosti Národná
rada SR nespĺňa podmienky
na to, aby mohla tento konzultačný mechanizmus využívať.
Pokračovanie na 3. strane

Ospravedlňovaním si dláždia cestu do opozície

Iveta Radičová tvrdí, že sa opakovane ospravedlnila invalidom za chyby počas vlády Mikuláša Dzurindu,
keď o dôchodky prišli ľudia, ktorým
chýbala napríklad noha, či mali iné
zdravotné problémy neumožňujúce
im plnohodnotne pracovať. Tým argumentuje líderka SDKÚ, prečo by teraz mala získať hlasy a dôveru od voličov. Keby to bolo také jednoduché,
celú volebnú kampaň by si mohla Radičová napísať na ospravedlňovaní sa.
Bola predsa ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny za Dzurindovej vlády takmer osem mesiacov, predtým pracovala ako poradkyňa ministra Ľudovíta
Kaníka. Takže mala veľa možností, ako
naprávať chyby, ktoré sa za Dzurindovej
vlády stali. Radičovej dnes stačí, že sa
opakovane ospravedlňuje. Uvidíme, či
to bude stačiť aj voličom?
A potom, Radičová sa opakovane v poli-

tike ospravedlňuje aj v jej ďalších osobných prešlapoch. Ospravedlnila sa
opakovane za hlasovanie v parlamente, za čo aj vrátila poslanecký
mandát. Ako chce vládnuť, ak si nectí ani základné politické pravidlo,
že nemôže falšovať hlasovanie? A to
v najvyššom zákonodarnom zbore?
Celý cirkus o tom, kto má byť volebným lídrom na kandidačnej listine
SDKÚ, mal zjavne prekrývať škandál tejto strany pri jej financovaní za
podozrivých okolností. Tie neboli vysvetlené, ale dzurindovci vo veľkom štýle zabávali cez média verejnosť o tom, či
bude číslo jedna Radičová, alebo Ivan
Mikloš. Ba táto téma prekryla aj ďalší finančný škandál, keď malo z ich straníckej pokladnice zmiznúť údajne dvadsať
miliónov korún za posledných päť rokov,
z čoho obviňujú vlastnú účtovníčku. Radičová chce však hovoriť o aktuálnych

témach, ktoré sa týkajú celej spoločnosti, teda o vysokej miere nezamestnanosti, či o regionálnych rozdieloch na Slovensku. Ak by sme sa však venovali aj
im, nemôžeme obísť chyby, ktoré v týchto oblastiach napáchali práve dve vlády
SDKÚ. Zasa by sa mohla teda pani
líderka len ospravedlňovať. Veď po
voľbách v roku 1998 bola drasticky
zastavená výstavba diaľnic. Vznikom
Dzurindovej vlády, ktorú ekonomicky riadil Mikloš, začali prvé vážne
krízy v zamestnanosti na Slovensku.
Terajšia situácia v nezamestnanosti je jednoznačne spôsobená vývojom vo svete, nie pre zlé rozhodnutia vlády. Predtým pre zlé rozhodnutia
Dzurindovej vlády, napríklad, aj pri zastavení výstavby diaľnic, sa zvýšila na
Slovensku nezamestnanosť. Regionálne rozdiely sa teda prehĺbili, lebo kapitál potrebuje dopravnú infraštruktúru.

Neprejazdnosť Slovenska najviac brzdí
náš hospodársky rozvoj. Za dve Dzurindove vlády nebola vo svete kríza a
aj tak zúrila u nás pre nešťastné riešenia, ktoré vyvolávali sociálne otrasy v spoločnosti. Z Radičovej sa teda
nestala líderka strany v zmysle ukazovania nových východísk pre spoločnosť, ale ospravedlňovač Dzurindových a Miklošových chýb. Podľa
Radičovej sú v SDKÚ pripravení aj na
ďalšie štyri roky v opozícii, ale chcú
ponúkať občanom alternatívu. Alternatívy z Miklošovej dielne končia, ako
sme už dvakrát zistili, domácou krízou.
Tak sa zdá, že rozhodnutie strany postaviť za líderku kandidátky Radičovú a
jej štýl ospravedlňovania svedčí skôr o
tom, že v SDKÚ si uvedomujú svoje chyby. A ospravedlňovaním sa do vlády nedostanú, ale skutočne skôr do opozície.
Stanislav Háber

prekonané témy

Slovenská republika nepovažuje za
šťastné a zodpovedné otvárať v politickom zápase prekonané historické témy,
s ktorými sa Európa a svet už vyrovnali. Pre TASR to uviedol Marek Trubač,
hovorca prezidenta SR. Reagoval tak
na nedávne vyjadrenia prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera o Benešových dekrétoch. Spochybňovať
výsledky povojnového usporiadania z
akéhokoľvek dôvodu je pre ďalší pokojný a mierový vývoj v strednej Európe nežiaduce. Žijeme v období, ktoré potrebuje spoluprácu a solidaritu pri riešení
akútnych ekonomických a sociálnych
problémov, ktoré predstavujú hlavnú
starosť a traumu občanov našich krajín,
uviedol Trubač. Podľa jeho slov by sme
sa mali sústrediť na pozitívnu budúcnosť
v zjednotenej Európe a nie otvárať otázky z minulosti, na ktorých sa nikdy nezhodneme.
(TASR)

Slováci vo svete

Predpokladaný počet Slovákov žijúcich v zahraničí je 2.236.730. Vyplýva to z odhadov štatistických úradov, krajanských spolkov, Ministerstva
zahraničných vecí SR a zastupiteľských úradov,
naposledy sa však sumarizovali v roku 2008.
TASR o tom informoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 1991 bol odhadovaný
počet Slovákov žijúcich vo svete až 2.660.000.
Najvyšší rozdiel v odhadoch počtu Slovákov žijúcich v zahraničí medzi rokom 1991 a 2008 zaznamenali štatistiky týkajúce sa Veľkej Británie,
kde za toto obdobie pribudlo podľa odhadov
89.000 Slovákov. V porovnaní s rokom 1991,
keď ich tam žilo približne 1000, dnes v tejto krajine žije 90.000 Slovákov. V porovnaní s rokom
1991, kedy v Írsku žila podľa odhadov približne
tisícka osôb so slovenskou národnosťou, dnes
odhady hovoria o 30.000 tam žijúcich Slovákov.
Najväčšiu zostupnú tendenciu uvádzajú odhady
v prípade Spojených štátov amerických. Pokiaľ
podľa nich v roku 1991 v tejto zámorskej krajine
žilo 1,9 milióna Slovákov, rok 2008 zaznamenal
ich úbytok na počet 1,2 milióna.
(TASR)
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Opasky sme uťahovali
najmä na ministerstvách

Podpredsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radičová sa zo svojej pozície
nebude vyjadrovať ku kauze financovania svojho politického subjektu ani ju nijako vysvetľovať. Deklarovala to v relácii televízie
Markíza Na telo s tým, že túto vec rieši generálna prokuratúra a
stranícky rozpočtový výbor. „Ja nemôžem povedať vetu - ja nič, ja muzikant. Som predsa podpredsedníčka strany, ale o príbehu spred desiatich rokov mám len sprostredkované informácie,“ konštatovala. Zároveň
doplnila, že ak sa obvinenia preukážu, bude vyvodená zodpovednosť.
To však nestačí ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD),
ktorý je presvedčený, že strana musí kauzu vysvetliť. „Odstúpenie Mikuláša Dzurindu z postu lídra kandidátky vnímame ako priznanie. No
nie je možné zahodiť tak vážnu tému, ako je financovanie, len tým, že
to má na starosti prokuratúra. Tá predsa rieši trestnoprávnu rovinu. Ak
chcete, aby sme diskutovali o slušnosti, mali by ste to vysvetliť,“ apeloval
vicepremiér. Radičová priznala, že ju mrzí aj najnovší prípad v SDKÚ-DS,
ktorým je zmiznutie státisícov eur zo straníckej pokladne. Odmietla však
úvahy, že táto informácia vyšla na svetlo sveta pred primárkami práve z
okruhu ľudí, ktorí za ňou stoja s cieľom poškodiť jej súpera v primárkach
Ivana Mikloša. Do budúcna chce preto prijať také pravidlá, ktoré by podobnej situácii zabránili. Kaliňák na margo víťazstva Radičovej v primárnych voľbách podotkol, že pre Smer-SD sa nič nezmenilo. „Aká zmena
nastala? Predsedom je Dzurinda, podpredsedom Mikloš, lídrom kandidátky Radičová. Všetci idú ako jeden tím, teda z nášho pohľadu nedošlo
k žiadnej zmene,“ povedal. Minister sa nedomnieva, že Smer-SD prišiel
s touto kauzou príliš skoro a stratil tak terč v podobe Dzurindu, ktorý sa
po vypuknutí kauzy vzdal kandidatúry do NR SR. Jej spoludiskutér si
však myslí, že SDKÚ-DS počas štvorročného pobytu v opozícii nerobila
nič iné, len škandalizovala vládu. „Úlohou vlády nie je vyriešiť krízu, ale
čo najviac ju zmäkčiť. My sme nenechali ľudí, aby ju pocítili, uťahovali
sme opasky najmä na ministerstvách,“ dodal.
(TASR)

Predseda KDH mal zjavenie
Zrazu, akoby sa predseda KDH
Ján Figeľ zo sna prebudil. Usiluje sa získať pozitívne body u
občanov východoslovenskej metropoly Košice i za cenu populistického využitia dezinformácií. Počas
takmer osemročného vládnutia
KDH s SDKÚ-DS a SMK, pre vyrovnanie ekonomickej, životnej
a sociálnej úrovne obyvateľov
z východného regiónu Slovenska, nič podstatného neurobili,
teraz však figliarsky predseda
KDH kritizuje súčasnú vládu.
Pripomína jej, že „ak v Bratislave
sa životná úroveň podľa prepočtu
hrubého domáceho produktu na
obyvateľa pohybuje na úrovni 160
percent európskeho priemeru, na
východnom Slovensku je to len 46
percent.“ Predseda Kresťanských
demokratov sa tvári, akoby nevedel, že za jedno volebné obdobie
sa nedá stihnúť všetko. Smer-SD

síce aj v oblasti vyrovnávania úrovne jednotlivých regiónov sa usiluje
robiť maximum, ale vyrovnať rozdiely, ktoré sú tu i z objektívnych
dôvodov, od nepamäti, si vyžaduje
svoj čas. Je preto zrejmé, že J. Figeľovi nejde ani tak o Košice, ako
len o to, aby mohol čo najviac vyťažiť z prezentovaných obáv neziskovej organizácie Európske hlavné
mesto kultúry 2013 (EHMK), podľa ktorých sľúbené investície do
projektu zo strany vlády meškajú.
Farizejsky pritom vyzýva vládu, aby
bezodkladne splnila svoje záväzky
voči projektu EHMK. Ministerstvo
kultúry SR pritom tieto informácie
označilo za zavádzajúce a odmieta ich. Časový sklz zdôvodňuje
nesúladom projektu s existujúcimi
podmienkami čerpania, ktoré boli
schválené ešte pred oznámením
výsledkov súťaže o titul EHMK
2013.
VladO bORŠANSKÝ
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Z kontrolného dňa predsedu vlády SR Roberta Fica na Ministerstve zahraničných vecí SR 26.
februára 2010 v Bratislave. Na snímke vľavo predseda vlády Robert Fico a druhý sprava minister
FOTO TASR - Pavel Neubauer
zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Pozornosť zahraničným Slovákom v Maďarsku
Slovenská republika je prostredníctvom zahraničnej po- hraničnej politiky sa posilní len
litiky vnímaná ako dôveryhodná a predvídateľná krajina, vtedy, keď sa bude organizovať z
jedného miesta,“ vysvetlil.
dodržuje prísľuby, ktoré dáva.
Ako pripomenul premiér Robert
Fico po kontrolnom dni na ministerstve zahraničných vecí, nominácia Jána Kubiša, ako aj súčasného
šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka bola
správnym riešením.
Podľa neho ide o renomovaných
diplomatov, ktorí pôsobili na významných pozíciách, čo pridáva Slovensku na dôveryhodnosti.
Dodal, že by mu bolo potešením,
keby Lajčák aj po júnových parlamentných voľbách pokračoval vo
výkone svojej funkcie.
Predseda vlády poukázal na to,
že MZV patrí medzi tie ministerstvá, ktoré naplnili všetky úlohy vyplývajúce z programového
vyhlásenia vlády. Ocenil hlavne
zmenu jednostrannej orientácie
zahraničnej politiky na všetky štáty, s ktorými chce mať SR dobré
vzťahy. Nielen na tie, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie a EÚ.
Lajčák konštatoval, že slovenská
zahraničná politika je jasne definovaná a založená na členstve v
NATO a Európskej únii. Potvrdil,
že SR nestojí pred žiadnymi zahra-

ničnopolitickými výzvami. „Ukázali
sme, že nie sme v integračných
vlakoch iba cestujúcimi, ktorí sa
pasívne vezú, ale že sme pripravení prebrať svoj diel zodpovednosti,“ podčiarkol. K hlavnej výzve
patrí jednotné pôsobenie Slovenska, predovšetkým štátnych orgánov v oblasti ekonomickej diplomacie a prezentácie v zahraničí.
„Nestačí, aby sa naše veľvyslanectvá sústreďovali len na štandardné
politické a diplomatické
témy. Očakávame, že budú plniť
aj ekonomickú úlohu,“ podotkol
Fico. V tejto súvislosti na dnešnom
rokovaní opätovne otvoril otázku dvojkoľajnosti v súvislosti s obchodnými zastupiteľstvami, ktoré
spadajú pod ministerstvo hospodárstva a výkonom zahraničnej politiky na MZV. Lajčák má preto pripraviť argumentačný materiál, na
základe ktorého by sa pripravila
zmena kompetenčného zákona.
„Nevidím žiadnu logiku udržiavať
ďalej túto dvojkoľajnosť, ale potrebujeme to vyargumentovať, aby aj
ministerstvo hospodárstva pochopilo, že ekonomická dimenzia za-

V diskusii sa tiež dotkli starostlivosti o zahraničných Slovákov, prioritne v Maďarskej republike. „Je to
agenda, ktorú musíme naliehavejšie a jasnejšie stavať v
bilaterálnych
rozhovoroch,“ upozornil premiér s
tým, že pri porovnaní tejto problematiky z toho oveľa lepšie vychádza Slovensko. Na margo prípravy
stratégie EÚ 2020 Fico poznamenal, že Slovensko nemá záujem, aby únia prijímala dokumenty, ktoré sú iba v podobe planých
nenaplniteľných predstáv. Poukázal pritom na Lisabonskú stratégiu.
„Budeme veľmi intenzívne pôsobiť, aby nová stratégia bola
realistická, obsahovala zúžený
počet cieľov. Hlavne tam musia
byť veci, na ktorých Slovensku
bude záležať. Existencia kohézie, spoločných politík EÚ, otázka energetiky,“ vymenoval. Lajčák má príprave stratégie venovať
maximálnu pozornosť, keďže, ako
premiér upozornil, Slovensko si
nemôže dovoliť, aby v období po
roku 2013 stratilo svoj podiel na financiách prichádzajúcich z EÚ.
(TASR)

UZAVRETÝ KRUH Kramplová i Urbáni sa prerátali
Na asi najsmutnejšie preslávenom
slovenskom sídlisku – na košickom
Luníku IX. dokončili výstavbu tzv.
kontajnerových bytov. Ide o sociálne byty v celkovej hodnote cca 350
000 eur, ktoré zvonku výrazne kontrastujú so šedým a špinavým sídliskom. Hrajú doslova pastelovými
farbami a preto ich nazvali „lentilky“.
Sú moderné, solídne vybavené aj so
sprchovacími kútmi. Napriek tomu sa
do nich Rómovia z vedľajších rozpadávajúcich sa panelákov nechcú sťahovať.
Kontajnerové byty, zatiaľ neobývané ale
dokončené, musia strážiť vo dne v noci
proti rozkradnutiu. Prečo sú prázdne? Z
jednoduchého dôvodu: vykurovací systém v „lentilkách“ je iba na elektrinu. Jej
spotreba zvýši mesačné nájomné na cca
230 eur. Kto si ho bude môcť dovoliť platiť, keď ide o občanov, žijúcich
prevažne zo sociálnych dávok a s minimálnou nádejou nájsť si v budúcnosti solídne zamestnanie? Košickému magistrátu sa opäť podarilo niečo,
čo síce stálo peniaze, ale nefunguje.
Najhoršie je však to, že z predstaviteľov
mesta, ktorých tvoria predovšetkým nominanti KDH, SDKÚ-DS a SMK si z toho
nikto ťažkú hlavu nerobí...
(js)

Bývalí členovia ĽS-HZDS Zdenka Kramplová a Milan Urbáni v nadchádzajúcich parlamentných voľbách asi pocítia, že za poslancov Národnej rady SR ich občania nezvolili pre mimoriadne odborné, politické a
ľudské kvality. Zistia, že sa do parlamentu dostali najmä vďaka tomu,
že boli na kandidačnej listine s volebným lídrom Vladimírom Mečiarom.
Poslankyňa Z. Kramplová to už pocítila v
minuloročných voľbách do vyšších územných celkov. Možno práve preto stále len
„pripúšťa“, že by sa mohla stať podpredsedníčkou Aliancie za Európu národov
(AZEN), ktorej šéfuje jej bývalý stranícky
kolega Milan Urbáni. Síce je pre ňu zaujímavý program a politická kultúra AZEN-u,
ako aj to, že by pracovala s ľuďmi, ktorých
už pozná, stále ešte váha, či príjme podpredsednícky post. V správe vydanej
TASR sa odvoláva na ešte neukončené rokovania, na ktorých chce hovoriť najmä o prioritách strany a svojej
účasti pri realizovaní programu. Ten
kto nepozná politickú kariéru Z. Kramplovej, by snáď mohol jej otáľanie považovať
za politicky zodpovedné gesto vyzretej
političky. Mnohí však vedia, že ako politická nominantka HZDS, po nástupe vlády
M. Dzurindu nezvládla svoje odvolanie z
postu veľvyslankyne. Odmietala sa vrátiť
a predlžovala svoj pobyt. Aj po návrate z Kanady jej naďalej prejavoval svoju
dôveru V. Mečiar. Len tak si môžeme vysvetliť nominácie Z. Kramplovej na post

ústrednej tajomníčky strany, na zvoliteľné
miesto do parlamentu, ako aj na post ministerky súčasnej vládnej koalície. Keďže nakoniec stratila dôveru predsedu
ĽS-HZDS prišla o ministerské kreslo.
Len ťažko sa dá predpokladať, že by
Z. Kramplovej chcel ublížiť jej tútor,
ktorý ju roky posúval v politickej kariére. Namiesto toho, aby si vyhodnotila
svoje postavenie a možno si aj spytovala
svedomie, rozhodla sa konať na vlastnú
päsť. Asi cítila, že už jej V. Mečiar len tak
ľahko príležitosť nedá a preto aj bez oficiálneho informovania vedenia strany kandidovala za poslankyňu Bratislavského
samosprávneho kraja. Po neúspešnom
výsledku a následnom vylúčení zo strany začína intenzívnejšie mútiť vodu okolo
seba. Pred časom pre TASR potvrdila,
že zatiaľ nie je členkou žiadnej strany, ale naďalej má politické ambície
a zbiera ponuky od parlamentných aj
mimoparlamentných strán. Hoci pre
ňu nie je prioritou byť v parlamente,
rada by bola súčasťou zákonodarného zboru aj v budúcom volebnom ob-

dobí. Možno toto je ten jej hlavný dôvod
prečo len zvažuje ponuku AZEN-u, keďže
táto strana, podľa volebných preferencií,
len ťažko prekročí prah parlamentu. Môžeme sa preto domnievať, že Z. Kramplová stále vyčkáva, či sa na ňu, ako
verejne známu političku, neulakomí
Smer-SD. S ohľadom na previazanosť s
ĽS-HZDS je len ťažko predstaviteľné, že
by dostala ponuku od SDKÚ-DS a KDH.
Milana Urbániho vylúčili z ĽS-HZDS v
decembri minulého roka. Podľa predsedu hnutia V. Mečiara na to mala strana
viacero dôvodov. Poslednou kvapkou
bolo, že sedel vo volebnom štábe
hnutia a pripravoval voľby pre Európsku demokratickú stranu a nominoval
tam ľudí. M. Urbáni túto spoluprácu
poprel, aj tak mu to však nepomohlo.
Musel z kola von. Keďže ešte nepocítil, ako je to kandidovať vo svojom
mene, prvé stretnutie s realitou ho
čaká až ako predsedu Aliancie za Európu národov v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR. Zlepšiť vyhliadky na úspešný výsledok by mal aj ich
spoločný postup s Rómskou iniciatívou
Slovenska. Všeobecne známe poznatky
však hovoria, že až na veľmi malé svetlé
výnimky odídenci ĽS-HZDS väčšinou odchodom končia svoju úspešnú politickú
kariéru.
Vladimír Dobrovič
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lovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana má za
sebou primárne voľby. Členovia strany si v poslednú
februárovú sobotu zostavovali kandidátnu listinu pre
parlamentné voľby. Výsledky ich hlasovania napovedajú, že strana sa po ôsmich
rokov vládnutia rozhodla inštalovať do politiky ľudí, za
ktorými sú diskutabilné výsledky a spochybniteľný prínos.
ídrom kandidátky je Iveta Radičová, ktorá v druhej vláde Mikuláša Dzurindu
nahradila vrcholne nedôveryhodného exministra Ľudovíta Kaníka. Presne toho, ktorý invalidom siahol na ich
príjmy a so svojim bratom
si prihrával dotácie z eurofondov. Okrem bývalých ministrov stoja za pozornosť
aj štátny tajomníci. Miroslav
Beblavý a Štefan Kužma nesršali mimoriadnymi odbornými schopnosťami. Napriek
tomu obsadili na kandidátke
zaujímavé miesta. Nemám
dôvod pokračovať ďalej a komentovať tvorbu kandidátnej
listiny. Výsledky primárnych
volieb ma veľmi silno utvrdili v tom, aká je táto strana v
skutočnosti. Vďaka tomu poznáme očakávania členskej
základne a to, čo SDKÚ-DS
chce dať Slovenskej republike. Výber ľudí, ktorí sa nedokázali presadiť, prípadne boli
prichytení, alebo usvedčení
z mnohých zlyhaní dostáva
stranu do pravého svetla nečinnosti, neschopnosti a jedinej túžby – vlastných politických statkov. Nič naokolo
ich nezaujíma tak, ako vlastný život a osobné príjmy. Pritom ich v tom podporujú
vlastní členovia, sympatizanti a voliči.
e isté, že strana Mikuláša
Dzurindu nemá vnútornú
silu liečiť samu seba. Ak nedokáže meniť myslenie a pomery vo svojom vnútre, niet
pochýb, že nedokáže meniť
ani spoločnosť. Ak sa chce
seriózne uchádzať o dôveru
voličov, najskôr sa musí vnútorne pozviechať, nájsť silu
vyriešiť svoje vlastné problémy a až tak sa zaoberať serióznym riešením celospoločenských a medzinárodných
otázok. Ak sa to rozhodla robiť presne naopak, že politici
budú brať peniaze a pritom
riešiť svoje problémy, tak si
zo všetkých občanov urobili
rukojemníkov, ktorí sa stávajú sponzormi vnútrostraníckych chorôb. Iveta Radičová
by mala dokázať opak týchto
tvrdení najskôr tým, že ako
volebná líderka vysporiada
otázky podivného financovania, lebo až potom môže presviedčať o úprimnosti svojich myšlienok. Každá z nich
musí byť podkutá skutkami.
Prvý môže urobiť po výsledkoch primárnych volieb.
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Komunikovať s členskými krajinami

Dokončenie z 1. strany
„Konzultačný mechanizmus NR SR
smerom k Európskej komisii (EK)
musí splniť určité podmienky, z návrhu výboru už bola predložená novela Rokovacieho poriadku, ktorá by to
umožnila. Bohužiaľ, nie je to prijaté,
takže NRSR sa v tomto momente nemôže vyjadrovať a nevie uplatniť svoju
právomoc smerom k EK,“ vyhlásil Slafkovský s dodatkom, že tento nedostatok
je potrebné čo najrýchlejšie napraviť.
„Od roku 2005 má Národná rada mechanizmus, ktorý veľmi jasne definuje postavenie NR SR v aktoch Európskej únie, záväznosť stanovísk, máme
vybudovanú kanceláriu, pripravených
pracovníkov a máme vybudovaný informačný systém,“ reagoval predseda
parlamentu Pavol Paška (Smer-SD).
„Povedať, že dnes si NRSR nie je
schopná osvojiť alebo implementovať
mechanizmus Lisabonskej zmluvy pri
posudzovaní európskej legislatívy, nepovažujem celkom za korektné,“ dodal
predseda parlamentu.
Šefčovič poznamenal, že najaktívnejšie
vo využívaní nového konzultačného mechanizmu sú zatiaľ parlamenty severských
krajín EÚ, ktorým sa najlepšie darí aj v realizácii lisabonských cieľov v oblasti podpory vedy a výskumu, ako aj vzdelávania.
Aktuálna Stratégia EÚ 2020 podľa neho
vznikala v atmosfére, ktorá sa veľmi odlišovala od čias prijímania stratégie lisabonskej. „Ekonomická kríza plasticky zvýraznila nedostatky, ktoré v EÚ máme. Pocit
urgentnosti a toho, že treba konať okamžite, je silný,“ povedal Šefčovič, podľa ktorého budú mať významnú úlohu pri implementácii stratégie premiéri národných
štátov. Hoci krízu v bankovom sektore zvládla Európska únia lepšie ako
zámorské krajiny, dopady ekonomickej krízy ju aj tak v mnohých oblastiach vrátili o roky naspäť, či už v oblasti priemyselnej produkcie, alebo v
úsilí o konsolidáciu verejných financií.

„Hlavným cieľom je vyviesť európsku ekonomiku z krízy,“ vyhlásil Šefčovič, podľa ktorého by mechanické pokračovanie
v dnešnom vývoji prinieslo v lepšom prípade len veľmi mierny rast alebo stagnáciu, v horšom zaostávanie za globalizujúcim sa svetom.
Okrem zvyšovania produktivity európskych
ekonomík je podľa neho potrebné zvýšiť
podiel investícií do vedy a výskumu na tri
percentá HDP a zároveň zlepšiť patentovú ochranu výsledkov výskumu. Súčasťou
stratégie je tiež postupné zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí v Európe
na 40 percent, zvýšenie zamestnanosti
na 75 percent populácie a zníženie počtu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby pod
20 miliónov. Súčasťou konkrétnych priorít stratégie je podpora vytvorenia digitálnej spoločnosti v Európe a elektronického trhu, odstraňovanie bariér
tak v mobilite ľudí, ako aj tovarov a služieb a podpora celoživotného vzdelávania. „Len odstránenie bariér a vytvorenie jednotného trhu s elektrinou by
znamenalo zvýšenie európskeho HDP
o 50 miliárd eur,“ ilustroval Šefčovič
príkladom možností, ktoré by realizácia stratégie priniesla.
Jedným z kľúčových problémov Európskej
únie je školstvo, preto jedna z vlajkových
iniciatív únie by mala byť zameraná práve
na túto oblasť. Uviedol to po vystúpení v
Národnej (NR) SR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne
vzťahy Maroš Šefčovič. Ako konštatoval
pred novinármi, dokazuje to napríklad
fakt, že v prvej stovke najlepších svetových univerzít figuruje veľmi málo európskych. Únia zaostáva aj v počte vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Pokiaľ v
EÚ vyštuduje VŠ iba 31 percent mladých ľudí, v USA je to 40 a v Japonsku
až 50 percent.
Ďalším problémom je povinná školská dochádzka a stredoškolské vzdelanie, ktoré
neukončí každý siedmy Európan. Podľa
Šefčoviča je to 15 percent Európanov, čo

POSLANEC ZA VŠETKY DROBNÉ

Koho záujmy vlastne zastupuje a háji Peter Šťastný (SDKÚ-DS) v Európskom
parlamente? Tento „veľký Slovák“ na začiatku olympijského hokejového turnaja
vo Vancouveri oficiálne vyhlásil, že v prípade stretnutia USA – Slovensko bude
jednoznačne fandiť Američanom! Na jednej strane sa tomu nemôžeme čudovať,
veď jeho syn má občianstvo USA a reprezentoval ich farby na olympiáde. Nuž,
je to tiež jeden z prejavov jeho vlastenectva. Prečo potom ale pán Peter Šťastný
nesedí v americkom Senáte, alebo Kongrese? Do týchto poslaneckých inštitúcií
jednoducho nemá šancu sa dostať. Dôležité preňho je však to, že dostáva veľmi
veľa peňazí v Európe, ktorú pred rokmi ľahko opustil, a v ktorej ani nežije. Keď to
však voličom SDKÚ-DS nevadí, tak čo už tu radiť...

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE?
Pod týmto výrazom mnohí naši kolegovia sa nadchýnajú nad tým, ako v našich
zemepisných šírkach budú rásť v záhradách olivovníky a figovníky, či granátové
jablká a kiwi. Veď predsa nastala doba
otepľovania a z alpských ľadovcov sa
stanú horské planiny, plné blata. Tohtoročný január mal však k nejakému teplu
veľmi ďaleko. Zažili sme pravú zimu, na
aké sa tí skôr narodení pamätajú, že
také bývali pred polstoročím. Aj slovenskí odborníci meteorológovia tvrdia, že

výraz „globálne otepľovanie“ nie je ten
najsprávnejší a najvýstižnejší. Mali by
sme skôr hovoriť o klimatických zmenách. Tie prinášajú suchá, uragány,
záplavy, zvýšenú zrážkovú činnosť, tornáda, cyklóny, náväzné zosuvy pôdy,
atď. Naša rodná planéta teda dostáva
poriadne zabrať, rovnako ako poisťovne. Tie poriadne pociťujú všetky klimatické zmeny na svojich kontách. Tváriť
sa však, že okolo nás sa nič nemení, je
skutočne nezodpovedné...

NIE VŠETCI BOLI A SÚ ČESI

V súvislosti s olympiádami a svetovými šampionátmi sa novinári zvyknú obzrieť aj
do minulosti. Je to správne, veď predsa nič nezačalo Pekingom, či Vancouvrom.
Je však nepochopiteľné ako si české médiá privlastňujú všetky úspechy z čias
existencie Česko-Slovenska. Tak napríklad nielen v bulvárnej tlači našich západných susedov sa v minulých dňoch dalo dočítať, že „v Sarajeve získali medaily
českí športovci Sabovčík a hokejisti, medzi zlatými českými olympionikmi sú aj
Nepela a Pribilinec a okrem toho, že v roku 1976 sa majstrami Európy vo futbale
stali českí hráči (len pre zaujímavosť, v základných zostavách nastupovalo pravidelne osem hráčov zo Slovenska). Je to svojim spôsobom nielen nepresnosť, ale
aj nehoráznosť a klamanie čitateľov. Je to však zároveň aj také upozornenie pre
nás: aby sme napríklad nepísali, že zlato vo Vancouveri získala Slovenka Kuzminová. Je ešte stále (a asi navždy zostane) Ruska, ktorá v slovenských farbách a
so slovenským štátnym občianstvom preslávila našu krajinu...
JÁN SLIAČAN

je vysoké číslo. Dodal, že pre niektoré krajiny bude jeho zníženie pod 10-percentnú
hranicu veľmi ambicióznym cieľom. Slovensko do tejto skupiny nepatrí, keďže v tomto sa radí k európskej špičke.
Alarmujúcim ukazovateľom, ktorému
sa nevyhla ani SR, je prudké zníženie
čitateľskej gramotnosti. Podpredseda EK to pripisuje ére počítačov a počítačových hier. Mladí ľudia vo veku 15 rokov majú totiž ťažkosti s čítaním, pričom
každý štvrtý má problém pochopiť čítaný
text. „Je evidentné, že školský sektor v celej EÚ bude musieť reagovať na nové výzvy
a prispôsobiť tomu vzdelávací proces,“
domnieva sa. Vystúpenie Šefčoviča v NR
SR, kde okrem iného hovoril o Stratégii
Európskej únie 2020, bolo jeho prvým na
pôde národného parlamentu únie. „Týmto symbolickým spôsobom som mohol
odštartovať svoje pôsobenie vo funkcii
podpredsedu EK, do ktorého pôsobnosti spadá aj spolupráca s národnými parlamentmi,“ konštatoval. Pripomenul, že predmetný dokument je kľúčovým
materiálom, pre ktorý sa bude snažiť EK
získať čo najväčšiu podporu aj národných
vlád a regiónov. „Európsku ekonomiku V poradí 49. schôdza Národnej rady SR 2. marca 2010 v Brabudeme môcť naštartovať iba vtedy, tislave. Na snímke predseda poslaneckého klubu SNS RafaFOTO TASR - Štefan Puškáš
keď budeme postupovať spoločne a el Rafaj (uprostred).
keď sa za ňu nepostaví iba Brusel, ale
aj jednotlivé členské krajiny a hlavne
ľudia,“ upozornil s tým, že Európa sa pouNárodná rada SR 3. 3. 2010 obsadila päť kresiel Rozhlasovej
čila z predchádzajúcej Lisabonskej stratérady, ktorej novými členmi sa stali Ján Sabol (nominant OZ
gie a znížila počet priorít.
Košické divadlo), Ľubomír Guman (Liga za duševné zdravie),
Predseda parlamentu Pavol Paška kritizoGabriela Rothmayerová (Združenie miest a obcí Slovenska),
val niektorých členov zákonodarného zboStanislav Háber (Ľudová strana – HZDS) a Marián Grupač
ru, že pri híringu nepočúvali vystúpenie
(Slovenská národná strana). Ďalej zvolila štyroch nových čleŠefčoviča a nevyužili ani priestor na kladenov Rady STV, ktorými sa stali Miriam Letašiová (ĽS-HZDS),
nie otázok. Podľa neho išlo o pravú časť
Martin Kabát (SNS), Marta Danielová (Spoločnosť A. Dubpléna, kde sedia opoziční poslanci. Vyčeka) a Ivan Podstupka (Nadácia národohospodár). O pojadril presvedčenie, že o rok po júnových
sledné (piate) voľné miesto budú v druhom kole súperiť Ľuparlamentných voľbách to bude lepšie.
bomír Šišák (Aliancia za etiku novinárov) a Vladimír Minařík
„Okrem tých, ktorí nemajú záujem o eu(OZ Európska kultúrna spoločnosť). Novým členom Dozornej
rópsku agendu, je tu veľmi veľa kolegov,
komisie STV sa stal jediný kandidát na tento post, Jaroslav
ktorí sa živo zaujímajú o budúcnosť ľudí,“
Pápay (Slovenská ekonomická spoločnosť - nezávislé združeobrátil sa na podpredsedu EK.
nie ekonómov Slovenska).
(pj)

Noví členovia rád SRo a STV

(TASR)

Znevažovať a ubližovať je ľahké
Vo veľkom predstihu sa na Slovensku začala predvolebná kampaň. Na
plné obrátky ju rozbehli opozičné
parlamentné strany a nasledovali
ich aj také, ktoré vznikli účelovo doslova na jedno použitie pred niekoľkými mesiacmi. Ich predstavitelia v
tomto počine vidia predovšetkým
príležitosť na svoje zviditeľnenie.
Lenže šance na úspech sú takmer
mizerné.
Na druhej strane mnohí politici z opozičných radov si veľmi dobre uvedomujú,
že bez poslaneckého preukazu budú
aj naďalej trpaslíkmi na politickej, hospodárskej a spoločenskej scéne. Žiaľ,
do centra pozornosti sa opäť dostávajú
aj nedôveryhodní ľudia a bývalí poslanci NR SR, ktorí v rokoch 1998 – 2006
schvaľovali a potom novelizovali mnohé
protiľudové zákony.
Svojich voličov už neraz sklamali, nezvládli úlohy a nesplnili sľuby. Dnes ich
zamlčujú a svoje chyby a omyly, ktorých
sa v rôznych funkciách úmyselne aj
neúmyselne dopustili, ospravedlňujú.
V každej demokratickej krajine by podobní kandidáti na miesta poslancov
nemali ani najmenšiu šancu na úspech.
V slovenských opozičných radoch
je všetko voľajako ináč. Okrem tých
vzdelaných, slušných a skúsených
sa na volebné kandidátky doslova
tlačia aj rôzni karieristi oblečení už v

JOZEF KUCHÁR
nových straníckych tričkách. Viacerí
pred časom opustili SDKÚ-DS, KDH
a SMK. Zradili program, presvedčenie aj priateľov. Niektoré mená
na kandidátkach potvrdzujú, že na
získanie miesta medzi vyvolenými
netreba bohviečo. Ani veľké vzdelanie, ani vysoký stupeň politickej
kultúry, či profesionality a etiky. Úplne stačí byť poslušný voči veľkým
šéfom a podporovať ich v každej
situácií, najmä vtedy, keď robia rôzne hlúposti a nekonajú v súlade so
stanovami strany alebo v rozpore so
zákonmi. Predsedovia mnohým strán
si neuvedomujú, že presadzovaním dlhoročných farizejov a najmä služobníkov bez morálnych zásad, škodia svojej
strane aj spoločnosti. Za vyše 15 rokov
sa niektorí nenaučili, že každý zápas, aj
ten politický, má svoje pravidlá, kultúru
aj úctu k výsledkom práce iných. V ich
prejavoch, keď sa pretŕčajú v rôznych
médiách, často dominuje sebachvála a
zloba voči všetkým politickým protivníkom. To sa prieči princípom mravnosti a
spravodlivosti o ktorých často hovoria.
Občania by si v tomto predvolebnom
čase mali všimnúť, akí mocichtiví ľudia
prežívajú v niektorých stranách, straničkách i medzi nami. Akými morálnymi
zásadami sa riadia v boji o poslanecké

mandáty. Očividné je, že sa neštítia
takmer ničoho. Človeku sa krúti hlava
z ich duchovnej biedy a prázdnoty. Navyše, okrem seba a osobných záujmov
nechcú vidieť, čo sa deje vo svete aj u
nás v období hospodárskej krízy. Ich
kritika na adresu vlády je často neopodstatnená, surová až arogantná. Nedovzdelaní jednotlivci pôsobiaci v opozícií
možno ani nevedia, že ubližovať a znevažovať iných je ľahké. Omnoho ťažšie
tvoriť, budovať, spolupracovať a presadzovať myšlienky solidarity. Úmyselne
zabúdajú, že nenávisť nemá žiadnu
hodnotu a znižuje účinnosť kritických
slov. Aj tá najostrejšia kritika problému alebo jednotlivca sa dá povedať
kultúrnym spôsobom. Lenže treba
to vedieť a chcieť.
Dôveru voličov by mali dostať iba takí
kandidáti, ktorí doteraz presvedčivo dokázali, že žijú morálnym životom a že sa
nezaplietli do rôznych káuz, škandálov
alebo ekonomických, či iných podvodov. Nemali by sme mať ani trocha porozumenia a zľutovania nad tými, čo konali alebo v tomto predvolebnom čase
konajú v rozpore so zákonmi, morálkou
a úctou človeka k človeku. Poslanecké
miesta by v júnových voľbách mali obsadiť aj príslušníci mladej, vzdelanej generácie a najmä čisté duše, ktoré môžu
byť príkladom pre ostatných na slovenskej politickej a spoločenskej scéne.

ZAUJALO NÁS
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PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Kontrolnú návštevu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave uskutočnil predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok 25. februára 2010 s cieľom zistiť plnenie úloh stanovených v
Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2006. Na snímke predseda vlády R. Fico (druhý sprava) a
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanová (tretia zľava).
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Ekonomika v boji proti kríze
Jediná cesta, ako zvýšiť hospodársky rast na Slovensku, sú veľké verejné investície, najmä projekty
verejno-súkromného partnerstva (PPP). „Ak bude v
roku 2010 rast medzi 2 až 3 %, tak si môžeme
zablahoželať. Bude to aj vďaka veľkým projektom,“ zdôraznil na programovom sneme Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR
premiér Robert Fico. Rast Slovenska nie je kvôli pretrvávajúcej hospodárskej kríze momentálne možný
pomocou exportu. Vývoz môže zlepšiť pozíciu krajiny až vtedy, keď sa začne dariť ekonomikám najmä
krajín Európskej únie (EÚ). „Nemáme veľa možností v ekonomike, ktorá je otvorená, v boji proti

hospodárskej kríze,“ pripustil Fico. Zamestnávatelia počas snemu kritizovali meniace sa legislatívne
prostredie. Premiér ich ubezpečil, že nemá záujem
opätovne meniť Zákonník práce, a tak zvyšovať či
znižovať ochranu zamestnancov. „Nič také sa nestane, čo by túto vládu priviedlo k zhoršovaniu
pracovno-právnej ochrany zamestnancov,“ podotkol Fico. Vyzdvihol tiež dôležitosť sociálneho dialógu. Pripustil však, že spoločné rokovania všetkých
sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, miest a vlády, nie sú jednoduché. „Nikdy to nekončí tak, že niekto búcha tými
dverami príliš hlasno,“ uzavrel premiér.
(TASR)

Istý severoamerický indiánsky
náčelník povedal, že žena unesie alebo zdvihne dva razy toľko
ako muž. Dnešní sociológovia
skúsenosť indiánskeho náčelníka premenili na čísla, z ktorých
vyplýva, že priemerne má žena
o hodinu až dve menej voľného
času ako muž. Niekedy to môže
byť naopak, ale potom zvyčajne
vznikne chaos, lebo staré príslovie vraví, že na žene stoja tri
uhly domu, na mužovi štvrtý.
A nech to vezmeme aj historicky, rovnoprávnosť medzi mužom a ženou vlastne nikdy nebola. Keď sa domovina volala
materskou zemou, nebola otčinou, keď sa meno detí odvodzovalo od matky, otec bol vedľajší. Bohovia na Olympe sa na
to nemohli pozerať, a preto obrátili koleso dejín. Podľa antickej povesti to má na svedomí
súboj bohov – bohyne múdrosti Minervy a boha mora Neptúna. Keď Minerva zásluhou aténskych žien zvíťazila, rozčúlený
Neptún zaplavil pozemky Aténčanov. Aby Aténčania uzmierili
rozhnevaného boha, uložili svo-
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jim ženám trojaký trest: vzali im
hlasovacie právo, ich deti sa nemali viac nazývať podľa matky
a ženy sa už nemali volať Aténčanky. Tak sa historicky skončila zlatá éra vlády žien.
Skončila? V právach istého nemeckého mestečka z roku
1594 sa možno dočítať aj takéto príhody: „Ak žena bije svojho
muža, musí za pokutu obliecť
jedného radného sluhu. Keď to
muž bez slova trpí, musí obliecť
dvoch radných sluhov.“
Ak sa niektorí muži bránia pripomenúť si v týchto dňoch tradičný medzinárodný sviatok žien
pripadajúci na ôsmeho marca, poučili sa z histórie a vyľakali ich štatistiky. Tie totiž jasne
vravia, že žien – je o čosi viac.
A keďže demokracia je vládou
väčšiny nad menšinou... Ktovie akoby potom odpovedal jeden z posmešníkov na otázku,
čím by chcel byť, keby bol ženou?: „Keby som bol ženou,
chcel by som byť mužom!“ Napriek historickým výsadám, ktorými sa muži hrdia, že tu zásluhou Adama boli prví, predsa len
korením, soľou i oporou života sú ženy. Preto pripomíname
aj v ten už pamätno-nepamätný deň roka: Sú tu! Vzdajme im
úctu, nech zaznejú slová vďaky i
uznania, ktoré si zaslúžia.

Lobing slobodomurárov
Súčasť permanentnej komunikácie
Predseda vlády SR Robert Fico sa 1. marca 2010 v rámci pra- nych krajov upozornili na problém v Európskej únii
covného obeda na jeho pozvanie stretol s predsedami samosprávnych krajov. Vládnu delegáciu tvorili aj viacerí členovia
vlády SR. Toto podujatie je súčasťou permanentnej komunikácie, ktorú R. Fico vedie s predstaviteľmi krajských samospráv.
Účastníci obeda diskutovali o riešeniach niekoľkých problémov.
Jedným z nich je financovanie služieb sociálnej starostlivosti. Predsedovia krajských samospráv varovali pred úplným zrovnoprávnením
verejných a súkromných zariadení sociálnej starostlivosti. Ukazuje
sa totiž, že prevádzka súkromných
zariadení je drahšia ako verejných,
pýtajú vyššie poplatky od občanov
a často ide o súkromné podnikanie, ktorého zisky sa majú tvoriť z
dotácií štátu. Takýto stav je neprípustný nielen zo strany štátu, ale
aj zo strany samospráv. Robert
Fico prisľúbil, že bude rešpektovať postoj samospráv a nepodporí riešenie, ktoré by prinieslo ne-

zvládnuteľné výdavky z verejných
rozpočtov. Zároveň však ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom
financií pripraví návrh, ktorý zabezpečí dostatok prostriedkov,
aby mohli mestá a obce naďalej
umiestňovať starých ľudí do zariadení samosprávnych krajov. Predsedovia krajských samospráv
upozornili, že počas najbližších
týždňov budú monitorovať situáciu
na cestách II. a III. triedy. Majú totiž
obavy z ich zneužívania zo strany
autodopravcov po opätovnom spoplatnení ciest I. triedy. V súvislosti s
dopravou predsedovia samospráv-

Eurofondy pre sociálne služby

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal ako úspešný žiadateľ z
Regionálneho operačného programu (ROP) financie na modernizáciu a rozvoj svojich zariadení sociálnych služieb. „Viac
ako 3 400 000 eur investujeme do domovov sociálnych
služieb (DSS) v Tvrdošíne a Oščadnici,“ informuje predseda
ŽSK Juraj Blanár. „Oba projekty majú spoločné nielen stavebné úpravy na zníženie spotreby tepla, ale aj cieľ odstraňovať bariéry. To je našou dlhodobou snahou vo všetkých
zariadeniach sociálnych služieb kraja,“ dodal J. Blanár.
V Tvrdošíne projekt prinesie výmenu okien, zatepľovanie už existujúcich objektov a prístavbu 12 izieb pre 24 klientov s príslušnými hygienickými a pomocnými priestormi, čo zlepší štandard
ubytovaných. Spomínané odstraňovanie bariér vyrieši prístavba
výťahu a spojovacej chodby. „Projekt vo výške 1 836 812 eur
zvýši aj úroveň poskytovaných služieb vytvorením denného stacionára a zriadením priestorov pre záujmové aktivity klientov. V DSS Oščadnica sa za 1 610 129 eur zateplia budovy, vymenia okná a zvýši sa ubytovací štandard.
Pribudne aj klubovňa. Nové služby sa budú poskytovať v
špecializovanom pracovisku pre imobilných klientov,“ vymenovala výhody projektov Marta Pauková z odboru sociálnych
vecí ŽSK. Krajská samospráva projekty spolufinancuje piatimi
percentami zo svojho rozpočtu. Začiatok stavebných prác na
oboch domovoch je plánovaný v priebehu druhého polroka
2010.
Mgr. Zuzana Muchová

preplácania výkonov vo verejnom
záujme podnikom SAD. Predstavuje to významné výdavky krajských
rozpočtov, ale podniky SAD často robia obštrukcie, ktoré neumožňujú samosprávam zistiť skutočné
náklady na objednanú verejnú dopravu. Predseda vlády SR Robert
Fico hostí upozornil, že nie je možné prenášať ďalšie náklady na prímestskú dopravu na plecia občanov. Navyše na to nie je dôvod,
keďže podľa odborných prepočtov
prinesie zníženie cien nafty podnikom SAD významnú úsporu. Z hľadiska kontroly skutočných nákladov Robert Fico ponúkol, že štát
nominuje do orgánov podnikov
SAD ľudí, ktorých navrhnú VÚC, čo
predsedovia krajov s veľkým uspokojením prijali.
Braňo Ondruš
riaditeľ TIO ÚV SR

Slobodomurári uvažujú o zriadení kancelárie v Bruseli s cieľom
lobovať v inštitúciách EÚ. Píše o tom EUobserver. Napriek rozporom vo vlastných radoch by mali podporovať sekularizmus
a vyjadrovať svoj nesúhlas s konkrétnymi vládnymi alebo európskymi rozhodnutiami, uviedol pre belgické noviny Le Soir
predstaviteľ francúzskeho Veľkého Orientu Jean-Michel Quillardet. Pripustil, že názory slobodomurárskych lóží v Európe
sú vo vzťahu k pertraktovanému zámeru rozdielne. Niektoré
organizačné zložky si neželajú priťahovať publicitu vytvorením
oficiálnej lobistickej štruktúry. Praktické problémy sú však
podľa vyjadrenia uvedeného reprezentanta dôležitejšie ako
odlišné postoje. Slobodomurárstvo je ťažko definovateľné neverejné združenie, ktoré vzniklo pravdepodobne v 18. storočí
a jeho pôvod sa odvodzuje od cechov stredovekých staviteľov
chrámov. Príslušníci hnutia sami seba označujú za bratstvo,
ktorého členov spája rešpektovanie niektorých etických princípov. Záhadná ustanovizeň je obľúbenou témou konšpiračných
teórií. Ustanovenie slobodomurárskej delegácie pri EÚ by oživilo otázku pôvodu a rozsahu finančných zdrojov, ktorými lóže
disponujú.
(podľa rj preložil pj)
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Spoľahlivá metóda
Ako stranícky funkcionár zistí,
že je určený na odstrel? Poveria ho obsluhou terčov!
Rozdiel priam obrovský
Genialita je v jednoduchosti.
Nie v primitivizme!
Z umeleckých kruhov
Z pitky bitka, z bitky pitka – až
sa raz preberú z opice a sú z
nich zaslúžilí umelci.
Smutný postreh
Nejedno operatívne riešenie je
skôr amputácia.
Zlatý klinec trhu
Čo je s medvedíkovými chalúpkami? Ježibaby ich prenajímajú
zahraničným vlkolakom.
Varovanie
Pozor na postranné úmysly
strán!
Otázka pre seniora
Rozvaľuješ sa na smrteľnej
posteli! A máš za čo zomrieť?
Európski chlebodarcovia
Európski chlebodarcovia nám
sprostredkujú výnosné zamestnania pri vyrovnaní šikmej veže
v Pise.
Obrazná výstraha
Najskôr si vylámeš zuby na kosti, ktorú ti pohodili.
Prax všedného dňa
Odpísať niekomu, na to sme leniví. Ale odpísať niekoho, to je
iná vec.
Absolútne šťastie
Ak vás priatelia čakajú v krčme a
nepriatelia na cintoríne.
Ich záujem je obrovský
Najvášnivejšie sa o človeka v šírom svete zaujímajú odstreľovači.
Talent
Nevie síce kde je sever, ale nahrabe na každoročnú cestu na
juh.
Čosi z psychológie
Topiaci sa aj katechétu chytá.
Úspešný typ
Už neodvádza prácu, ale pozornosť.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Zodpovedný straník
Za prvej republiky mali v redakciách inštitút zodpovedného
redaktora. Nemal nič spoločné s redigovaním ani s písaním
príspevkov. Platili ho za to, že
chodil na súdy a v prípade trestu pre noviny išiel aj na pár týždňov či mesiacov do väzenia.
Zdá sa, že SDKÚ-DS tento inštitút pred voľbami oprášila.
Predsedu Mikuláša Dzurindu
„poverili“ vysvetľovaním podozrivého financovania strany,
lebo ako povedala čerstvá líderka Radičová „na vysvetľovanie je predseda, bol pri tom“.
A ostatní starší členovia strany vrátane dvojky Ivana Mikloša boli kde? Osem rokov boli
nominanti strany vo vláde, privatizovali strategické podniky,
robili vážne ekonomické reformy a keď musia znášať kritiku,
tak to padne na hlavu jediného

„zodpovedného“ straníka?
Možno celkom nie, pretože aj
bývalá účtovníčka musí vysvetľovať, je podozrivá zo sprenevery dvadsať miliónov korún.
Zaujímavé, že v tejto súvislosti
sa ešte žiadne médium nepozastavilo nad tým, koľko peňazí a z akých zdrojov sa muselo točiť v straníckej pokladnici,
keď si nikto nevšimol, že zmizlo dvadsať miliónov. Pustiť takýchto hospodárov k štátnej
kase, to je ako urobiť capa záhradníkom.
Dzurindove dlhy
Pôvodný zákon o reštitúciách, podľa ktorého sa má žiadateľovi prideliť iný pozemok,
keď sa mu nedá vrátiť ten, ktorý mu komunisti zobrali, prijala
ešte Dzurindová vláda. A podľa tohto zákona pridelili stovky hektárov náhradnej pôdy.

Presne podľa takého scenára ako boli pridelené pozemky pod Tatrami. Dnes opozícia
kričí spolu s neuspokojenými
žiadateľmi a kritizuje vládu. Pýtam sa, ako riešili vrátenie pozemkov počas ôsmich rokov
svojej vlády? Majú veľké dlhy
voči stovkám reštituentov, ktorí si podali žiadosti v čase ich
vládnutia. Prečo ich nevyriešili? Nemali by sa aspoň ospravedlniť? Keď budú chcieť opäť
kritizovať, nech si nájdu v biblii
tú pasáž kde sa hovorí: Kto si
bez viny, hoď prvý kameňom!
		
Vlastenec nie je in?
Parlament schválil zákon o
pestovaní vlastenectva a v médiách sa rozpútala búrka kritiky a čo je horšie zosmiešňovania. Najďalej zašiel istý
bulvárny denník, ktorý odcitoval celý stĺpec hanlivých výro-

kov z českých prameňov. Vytvorila sa taká spoločenská
atmosféra, že hovoriť o vlastenectve je hanba, nie je to in, a
ten kto o tom hovorí, si zaslúži pohŕdanie. Očakával by som
skôr seriózne úvahy o forme
ako pestovať a rozvíjať vzťah
k vlasti, lebo o tej sa dá veľa
diskutovať, alebo o tom, prečo napríklad Francúzi tiež robia opatrenia na podporu vlastenectva a tiež o tom, prečo je
v Amerike opačná situácia, pohŕdanie spoločnosti sa dostane skôr tomu, kto vlastenectvo
neprejaví. Lebo môžeme sa
tváriť svetovo, ale každý z nás
sa niekde narodil, tam je doma
(ako hovoril Švejk, každý sme
odniekiaľ). V cudzine môžete
mať väčší blahobyt, ale stále
budete prisťahovalcom. Skúste sa na to spýtať našich emigrantov.
Jozef Šucha

NÁZORY
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boj s veternými mlynmi
Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj snahou
o kvalitatívne rozdelenie vysokých škôl začal boj s veternými mlynmi. Na kontrolnej návšteve na Ministerstve školstva
(MŠ) SR to uviedol predseda vlády Robert Fico. Zároveň
deklaroval, že ho bude v tomto smere plne podporovať.
„Môžeme byť síce spokojní
s tým, koľko študentov nám
študuje na VŠ, ale vôbec nemôžeme byť spokojní s tým,
akú kvalitu vzdelávania títo
študenti na niektorých školách alebo univerzitách dostávajú,“ povedal Fico. V tejto súvislosti uviedol príklad študenta,
ktorého pozná a ktorý študuje
externe na „akejsi právnickej
fakulte v Žiline“. Hoci ho nikdy
nevidel s knihou v ruke, urobil tri
skúšky za jeden deň. „Budem s
plnou váhou podporovať podpredsedu vlády, pokiaľ ide o
to, aby takéto zariadenia nemali právo na existenciu. Aby
sme neklamali našich ľudí,
že majú vzdelanie, keď toto
vzdelanie naozaj nemajú,“
vyhlásil. Podľa jeho slov je veľmi
dôležité vsádzať predovšetkým
na kvalitu poskytovaných vzdelávacích procesov.

Premiér ocenil čerpanie eurofondov a prácu ministerstva v
rozvoji vedy. „Prepájajú sa aktivity vysokých škôl, súkromného
sektora, Slovenskej akadémie
vied. Začína to mať fazónu,“ vyhlásil premiér. Podľa jeho slov
bola aj legislatívna činnosť ministerstva excelentná a ministerstvo
odvádza dobrú prácu. „Z hľadiska programového vyhlásenia vlády sme nenašli žiadne
nedostatky,“ skonštatoval Fico
s tým, že MŠ SR je rezortom, v
ktorom sa nebudú kresať finančné prostriedky.
Podľa premiéra vláda nevníma
MŠ SR iba ako štandardné ministerstvo, ktoré sa stará o základné, stredné a vysoké školy.
„Zásadná, nenahraditeľná úloha
MŠ SR je predovšetkým v napĺňaní cieľov, ktoré sú obsiahnuté
v strategických dokumentoch
predovšetkým Európskej únie

(EÚ). Lisabonská stratégia a aj
Stratégia Európskej únie 2020
sú dokumenty, ktoré stavajú
hospodárky rast a celý život v
Európe predovšetkým na vzdelanosti a na inováciách, vysvetlil
premiér, podľa ktorého sa preto
z MŠ SR stáva kľúčové ministerstvo, „ktoré musí vytvárať podmienky na to, aby sme aj na
Slovensku boli krajinou, ktorá
bude schopná spĺňať predstavy všetkých strategických dokumentov EÚ.“
Mikolaj s predsedom vlády diskutoval aj o podpore športu a
o národných štadiónoch. „Informoval som ho o tom, ako
vyzerá postup na jednom aj
druhom štadióne a diskutovali sme aj o tom, ako ďalej
s vybavenosťou športovísk,“
priblížil minister školstva.
Fico na záver týždňa plánuje
kompletné zhodnotenie práce
vlády a plnenia jej programového
vyhlásenia. „Rovnako by sme
naznačili určité východiská pre spracovanie nového
programového vyhlásenia vlády SR,“ naznačil.
(TASR)

Chystá sa prejsť celým Slovenskom
Na kandidátke nie sme mladší alebo starší.
Sme len kandidáti do Národnej rady (NR)
SR. Povedal predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar na dnešnej Republikovej rade Demokratického fóra mladých (DFM). „V kampani sa
samozrejme chystám prejsť celé Slovensko,
pretože je to najsilnejší spôsob komunikácie, ktorý máme. Nepotrebujem k tomu veľa
pomoci, niekde so mnou pôjdu moji kolegovia, niekde nie,“ uviedol Mečiar.
Podľa jeho slov sa môže v kampani objaviť aj
predvolebná pieseň, a to podobne ako bola v
roku 1994 Vivat Slovakia. „Pieseň nie je podmienkou, ale môže byť. Sú renomovaní autori,
ktorí sa na to podujali, doterajšie dva návrhy sme
však zamietli,“ spresnil.
V kampani sa podľa neho objavia aj vystúpenia
umelcov, nešpecifikoval však, či pôjde aj o známe tváre. „Väčšina ľudí, ktorí prejdú nejakou televíznou súťažou, má neúmerné finančné požia-

Lipšic straší
Ministerstvo spravodlivosti SR
nesúhlasí s tvrdeniami poslanca
D. Lipšica na adresu novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Slovensku určite nehrozí
situácia zmanipulovaných a fiktívnych konkurzov, ako to bolo v
minulosti. Lipšic zbytočne straší
obdobím, kedy mali navrch práve podnikavci nad slušnými podnikateľmi, pričom legislatívna
úprava prišla až po období stoviek konkurzov.
D. Lipšic stále hovorí o konkurznej mafii, a pritom zabúda, že
nejde o obdobie tejto vlády. Bolo
by dobré, keby si spomenul, ktorý kabinet umožnil transfer balíka pohľadávok z bánk, sociálnej
poisťovne, daňových orgánov na
jednu inštitúciu, ktorá ju následne vo vhodne zostavených balíčkoch poskytovala rôznym finančným vymáhačským skupinám.
Tieto následne na základe platnej legislatívy nemali problém si
zabezpečiť vhodné pohľadávky
pre podanie návrhu na akýkoľvek podnikateľský subjekt, a to i
v prípade, keď nepotrebovali riešiť jeho úpadok, ale dostať sa k
jeho vhodne umiestneným nehnuteľnostiam.
(TASR)

davky. Efekt z ich účasti je tak podstatne menší
ako finančné náklady na ich účasť,“ dodal.
V predvolebnom súboji už netreba podľa
vyjadrenia Mečiara očakávať plné štadióny.
„Ja viem zaplniť sály, ale štadióny už veľmi
nebudú,“ uviedol. Prioritou nie sú ani bilboardy, kampaň pôjde podľa jeho slov od ucha
k uchu. „Bilboardy viac ako tri percentá neurobia. Navyše, keď sa kampaň preženie,
príde otázka odkiaľ máš na to peniaze a kto
ti to robí.
Naša agentúra je v tomto najlacnejšia, robí
zadarmo,“ dodal. Zo zahraničnopolitického
hľadiska je strana podľa jeho slov v súčasnosti akceptovaná. „Pred ôsmimi rokmi platilo, že ak bude Mečiar - žiadna európska
integrácia nebude, teraz počúvame z Bruselu, že len mečiarovcov do vlády, je to jediná
strana, ktorá stabilizuje proeurópsky vývoj,“
(TASR)
povedal líder ĽS-HZDS.

Paradoxy

Premiér Robert Fico (vľavo) a minister školstva Ján Mikolaj
(vpravo) na tlačovej konferencii po kontrolnej návšteve premiéra v rezorte školstva, 5. marca 2010 v Bratislave.
FOTO TASR - Tomáš Halász

Výnimočný a kontroverzný...

Dokončenie z 1. strany
Z tohto dôvodu sa týka len majetku vyššieho ako 1500-násobok minimálnej mzdy, čo je približne 450.000 eur. „Je
to extrémny, výnimočný a kontroverzný zákon. To nie je
zákon, ktorý má celoplošne riešiť problematiku, či vie alebo nevie vysvetliť odkiaľ má Fabiu alebo Octáviu,“ vyhlásil
Fico. „Je to zákon, ktorý má riešiť prípady, kedy si niekto za päť,
alebo desať rokov cez kriminálnu činnosť vybuduje majetkové
impérium,“ povedal. „Ľudia boli v poslednom období veľmi neopatrní, lebo sme takýto zákon nemali. Ja si myslím, že veľa ľudí
má na svoje meno napísané obrovské množstvo nehnuteľností,
majú veľké bankové účty, to sa týka aj účtov v zahraničí a títo
ľudia môžu mať problém vysvetliť, odkiaľ tento majetok vzali,“ vysvetlil premiér. Zákon nie je trestnoprávnou normou, preto nie je
cieľom na jeho základe dokázať niekomu vinu, ale len v občianskoprávnom konaní zistiť, či je schopný preukázať pôvod svojho
majetku. Ak to nedokáže, o majetok príde, čo vôbec nevylučuje
snahu orgánov činných v trestnom konaní dokázať takejto osobe trestnú činnosť. Čo sa týka otázky ústavnosti, predseda
vlády nevylučuje, že hneď v prvom prípade aplikácie tohto
zákona sa môže súd obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR pre výklad. Keďže však dnes v tejto súvislosti parlament schválil
novelu ústavy, ÚS bude zákon skúmať už v kontexte jej nového znenia. Dodal, že o schválenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku sa snaží od roku 2002 a oceňuje pozitívny prístup
všetkých poslancov, koaličných, aj opozičných, ktorí ho podporili.
„Je to vážny zásah do majetkových práv a tento zákon môže vyvolať veľké spory, ale museli sme niečo urobiť. Museli sme urobiť
prvý krok, lebo na Slovensku prevláda dlhodobo presvedčenie,
že sú tu ľudia z kriminálneho prostredia, z verejného prostredia,
ktorí žijú nad svoje pomery,“ uzavrel premiér.
(TASR)

Demokraciu máme len v rozvoji
V deň vychádzania Slovenského rozhľadu už len 93 dní zostáva do parlamentných volieb. Už sa objavujú kandidátky
strán, programy strán, špekuluje sa o možných či nemožných koalíciách. Politické strany sa budú pokúšať strhnúť
na svoju stranu voličov, nielen tých stálych, ale aj tých, čo
nechcú isť voliť, začne sa boj o prvovoličov. U všetkých
rozhodujúcich politických strán je vlastne všetko jasné, do
volieb idú tak opozičné ako aj koaličné strany samostatne.
Môžu sa ešte spájať strany s venskej národnosti. Z nových
minimálnymi percentami a na strán sa netají svojimi ambíciaobzore sú aj niektoré nové mi strana Sloboda a Solidarita,
strany, ktoré sa budú snažiť nové mená z tejto strany však
zabojovať o voličov. Kampaň málokomu čo povedia a eviodštartovala začiatkom roka a dentne sa táto strana spolieha,
bude vrcholiť v nasledujúcich že zabojuje u prvoličov, čo sa
mesiacoch.
môže a aj nemusí podariť. Po
Podľa toho, koľko strany kauzách prania špinavých pechcú vynaložiť na predvo- ňazí bude strácať SDKÚ-DS,
lebnú kampaň, bude zrej- kde aj na kandidátke sú starome najdrahšia v histórii sa- nové mená, ktoré už vyčerpali
mostatného Slovenska. A svoje možnosti.
podľa doterajších názna- Do úlohy lídra opozičných
kov, politické strany si nič strán sa pasuje KDH, ktonedarujú. Opozičné strany sa rá nevie čo chce a nemá
budú chcieť stať alternatívou ani veľa nových tvári, ktoré
proti najsilnejšej strane SMER. by oslovili voliča. Z dvoch
Novinkou je, že sa objavia vo maďarských strán sa zrejvoľbách dve strany maďarskej me do parlamentu dostakoalície, hoci jedna z nich sa ne len originálna SMK, vosnaží osloviť aj občanov slo- liči maďarskej národnosti

5

stavia na istotu. Lídrom volieb je predovšetkým strana
SMER, ktorá môže čakať na
celkom nezvyčajný volebný výsledok, ktorý tu ešte v
žiadnych voľbách nebol. Ak
sa v predvolebnej kampani sústredí na človeka, ale
aj na slušnosť a na sebakritiku. ĽS-HZDS zrejme dosiahne veľmi slušný volebný výsledok, pretože dokáže aj dnes
osloviť voličov hlavne na strednom a východnom Slovensku
a V. Mečiar má v talóne disketu, ktorá ho odpáli do dvojčíselných preferencií. Okrem
toho jej štruktúry v krajoch pracujú veľmi slušne na volebnom
úspechu. Slovenská národná
strana v poslednom čase hodne stratila a na scéne začne
pôsobiť aj strana Naše Slovensko, ktorá jej môže ubrať voličov. Po voľbách v susednom
Maďarsku a očakávaných Orbánových extrémoch môže výdatne posilniť, ak bude hrať
slušnými kartami. Súčasná
opozícia a všetky jej strany ne-

strácajú nádej, ale rozdelia si
nanajvýš 30 či čosi viac volebných percent spoločne. Na
viac totiž nemajú jednoducho
nárok. To znamená, že súčasná koalícia si rozdelí čosi viac
ako 50 percent hlasov. Taká je
matematika dnes, taká bude aj
po voľbách. Na tom sa už nezmenní ani kampaň na americký spôsob a štýl. Otázkou
zostáva už len zloženie novej
vládnej koalície. Ambície ĽSHZDS sú zjavné, táto strana prešla dosť podstatnými zmenami a aj jej štýl sa
zmenil, vrátane otca štátu V.
Mečiara. SNS by si tiež rada
ešte zavládla, ale to by musela na kandidátku nasadiť
ľudí, ktorí majú na viac, ako
tí súčasní. Dalo by sa povedať, že ani by voľby nemuseli byť a koľko by sme ušetrili.
Voľby však musia byť, zvlášť
na Slovensku, lebo inak by
sme sa navzájom aj pobili.
Ešte šťastie, že máme demokraciu, hoci len v rozvoji.
JÁN HORÁR

Všetko čo urobila Ficová vláda je zlé. Toto sa nesie celým
jej vládnutím zo strany kozmopolitov, liberálov a okultnej opozície. Dokonca dokázali spochybniť aj svojich
ľudí na úrade pre verejné obstarávanie. Aj to je zlé. Mýto je
zlé a pritom normálne funguje.
Je to naozaj neuveriteľné, aká
je na Slovensku politická scéna.
Nikto neupiera možnosť kritiky
vládnutia zo strany opozície, ale
aby bolo všetko čo vláda urobila
alebo sa chystá urobiť zlé, to už
nie je s kostolným poriadkom.
Keby opozícia povedala: Dobre,
vážení robíte to tak, my by sme
to urobili inak, ale uvidíme, kto
bude mať pravdu, to by sa dalo
akceptovať, lebo je to slušné,
demokratické a normálne. Niet
takej vlády, ktorá by splnila do
bodky všetky body programového vyhlásenia, ak by taká bola,
išlo by o zápis do Guinessovej
knihy rekordov. Niet ani takej
vlády, ktorá by neurobila nejaké
chybné kroky, lebo človek mieni
a Pán Boh mení. Tak to bolo aj
za obidvoch Dzurindových vlád.
Keby mali aspoň toľko slušnosti
v sebe, aby si to priznali, človek
by ani nemukol. To však nerobia, ale tvária sa a hovoria, ako
keby nijaké chyby neurobili a
naozaj existovali v Guinessovej
knihe rekordov. Na druhej strane počas Ficovej vlády pocítili,
že naozaj je tu snaha o budovanie sociálneho štátu, čo sa ukázalo aj počas ťažkej krízy, ktorá
ešte neskončila. A ľudia veria
R. Ficovi aj jeho strane, čo sa
odráža nielen na preferenciách,
ale ak chcete aj v krčmových debatách. Intelektuálne či celebritálne debaty majú iný nádych,
sú ironizujúce. Z jednoduchého
dôvodu, táto vláda dala prednosť obyčajným ľudom pred intelektuálnou obcou či „celebritami“ rôzneho druhu. A sú tu ešte
médiá. Že má na ne premiér a
aj celá koalícia ťažké srdce, netreba sa čudovať. Slúžili opozícii
viac ako viditeľne, najprv mediálne spochybnili, čo sa práve
chystalo, aby potom opozícia
začala svoju kampaň. A pritom
sa všetko dá hravo vyriešiť. Napríklad posledný vlastenecký zákon, v pôvodnom návrhu nebol
dobrý, ani právne a ani ľudsky.
Spoločne sa v parlamente dosiahla zhoda na jeho terajšom
znení. V základnej škole sme sa
pred vyučovaním v minulosti pomodlili, učiteľ sa modlil s nami,
pán farár prišiel len na hodinu
náboženstva. Prečo by si na začiatku týždňa nezaspievali učiteľ
so žiakmi slovenskú hymnu, bez
hudby? To nič, že učiteľ nemá
hlas, možno práve vyniknú žiaci. Namiesto jednoduchej logiky
sa škrabeme na hlave a vymýšľame, že nemáme rozhlas, či
amplióny. Existuje zákon, tak
ho treba naplniť a nie mudrovať,
ako sa to nedá. Naša demokratická choroba má meno – spochybniť všetko čo sa spochybniť
dá, a ešte aj to čo sa nedá. To je
to isté, ako keby sme robili krok
dopredu a dva kroky dozadu.
Demokracia je vláda zákona,
ale aj uplatnenie sa schopných
a aktívnych jedincov, ktorí neplačú a nehorekujú, ale konajú.
Možno z desiatich činov bude aj
jeden zlý. Ale to na napredovaní
nič nemení. A Slovensko potrebuje napredovať, aby sa nestalo
rakom strednej Európy.
DUŠAN KONČEK

PUBLICISTIKA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Horehronská krčma ako Hanácky hostinec
Peter Kováčik: Hostinec U zeleného stromu. Preklad, úprava a dramaturgia Miroslav Ondra. Scéna Jaroslav Valek. Kostýmy Eva Kleinová. Úprava a réžia Ján Sládeček. Premiéra 5. februára 2010 v Moravskom divadle v Olomouci. Účinkujú: Lenka
Kočišová, Naděžda Chroboková alebo Věra Šindelářová, Pavel Doucek, Jaroslav
Krejčí, Josef Bartoň, Václav Bahník, Ondřej Jiráček, Petr Kubes, Zdeněk Svobodník, Miroslav Hruška alebo Roman Groszmann, Vladimír Hrabal, Petr Zbožínek a
ďalší.
Keď pred rokmi ponúkol dramatik, scenárista a spisovateľ Peter Kováčik slovenským
divadlám svoju hru Krčma Pod zeleným stromom, bolo divadelným odborníkom jasné, že
ide o dielo, ktoré nemožno pokladať za všedný
text, zodpovedajúci obyčajom a požiadavkam
normalizačného obdobia. Na druhej strane sa
však divadlá voči autorovi správali tak „obozretne“, až im kocúra vytrel a svetovú premiéru
tejto hry uviedol činoherný súbor Národného
divadla v Brne (7.4.1976 v preklade Valerie
Sochorovskej).
História - zdá sa - sa opakuje. Ani v sezónach
koncipovaných ako prehliadka „rodinného
striebra“ slovenského divadla, či „retra“ toho
najzaujímavejšieho, čo na našich javiskách
uzrelo svetlo sveta, sa pre Kováčikovu
najúspešnejšiu hru
miesto zatiaľ nenašlo. Kto chce vidieť, že dielo napriek vyše trom decéniám od jeho vzniku
stále je inšpiratívnym a podnetným materiálom
pre divadelných tvorcov, musí sa vybrať tentoraz do metropoly Hanej, Olomouca, kde hru
uvádza Moravské divadlo v réžii hosťujúceho
Jána Sládečka.
Kováčikova hra je akýmsi slovenským
pendantom Gorkého Na dne či O´Neillovej hry Ľadár prichádza. Krčma Pod zeleným stromom je priestorom, v ktorom postavy
snívajú svoj sen o úspechu, žmoliac pritom v
ruke posledné groše, miestom, kde ilúzia dokáže prekonať krutosť reality, kde sa obnažujú
charaktery, ale kde sa aj spod vonkajškovej
hrubosti prediera na svetlo vo všednom zhone
popieraná schopnosť empatie či inak vysmievaný súcit. Je to väčšinovo „mužská“ hra, aj v
komornejšej úprave (v Olomouci vychádzali zo
Sládečkovej úpravy pre DJGT Zvolen v roku
1995 a s režisérom na nej spolupracoval prekladateľ a dramaturg Miroislav Ondra) je pomer medzi mužskými a ženskými postavami
12 : 2. Možno aj v tom by sa dala hľadať
príčina obchádzania
tejto hry slovenskými divadlami v ostatných
dvoch decéniách - veď okrem SND u nás v súčasnosti asi niet divadla, ktoré by ju dokázalo
obsadiť bez externých výpomocí. Krčma Pod
zeleným stromom pritom nie je text, v ktorom
je ťažisko na silnom a strhujúcom príbehu a
epizódne, dej iba rozvíjajúce situácie i postavy môžu realizátori ľubovoľne škrtať, ale hra, v
ktorej sa postupne do mozaiky vyskladáva autorova výpoveď, ktorá „obsahuje niekoľko tém,

ktoré sú vlastné všetkým ľuďom vo všetkých
kútoch sveta v akejkoľvek dobe. Priamo z nej
tryská veľká téma ľudských ilúzií, snov, nežnej
naivity a pokrivených chartakterov. Z postáv, s
ktorých osudmi sa stretávame a ktoré sú všetky svojim spôsobom akosi deformované (či už
fyzicky alebo psychicky), vyžaruje až
akási esencia
ľudskosti.“ Tieto slová nie náhodou považovali
v Moravskom divadle v Olomouci za potrebné
publikovať v bulletine k inscenácii.
Pre režiséra Jána Sládečka je príznačná
vášnivosť, s akou sa vždy znova usiluje o
úprimné porozumenie autorovmu posolstvu a akcentovanie motívov, situácií či
konania, ktoré dokáže premostiť často
veľký časový interval medzi vznikom hry
a jej uvedením. Neaktualizuje (spravidla) dramatikovo dielo vonkajškovými prostriedkami,
ale hľadá v textoch významy, ktoré dokážu
asociovať dnešok s jeho špecifickými charakteristikami. A v Kováčikovej hre ich nachádza
hojne, veď mnohé z toho, čo v čase prvého
uvedenia Krčmy znelo divákom ako exkurz do
dávnych dejín (sociálna vylúčenosť a odkázanosť, exekučné ohrozenie, strach o pracovnú
príležitosť a pod.) je tu
dnes znova a veľmi živo
prítomné. Scénograf Jaroslav Valek pripravil
pre inscenáciu logický a významovo primeraný interiér hostinca, v ktorom sa nehýri pri
šampanskom a kaviári, ale kde sú vďační za
každú objednávku, umožňujúcu prežiť. Eva
Kleinová navrhla pre účinkujúpcich typovo
presné kostýmy. Ťažisko inscenácie spočívalo však na hereckých výkonoch účinkujúcich
umelcov činohry Moravského divadla.
Priestorom i významovo najnáročnejšou postavou Kováčikovej hry Krčma Pod zeleným
stromom je Repáň. V novom českom preklade znie jeho meno Řípek, čo v sebe nesie i
odkaz na posvätnú horu Říp - tá postava je
ako mohutný solitér, odolávajúci víchrom osudu, bralo, o ktoré sa možno oprieť, esencia
ľudovej skúsenosti a múdrosti, pripravená
kedykoľek podať pomocnú ruku tým neistým
či nešťastným a brániť ich pred nástrahami a
úkladmi. Josef Bartoň vložil do Řípka celú svoju hereckú skúsenosť a sála z neho „valachovská“ nesilená, no robustná sebaistota, vnútorná presvedčivosť a schopnosť radovať sa z
maličkostí či šťastia iných. V dlhom plyšovom
kabáte a s vojenskou čiapkou na hlave stoic-

Josef Bartoň ako Řípek v Sládečkovej inscenácii Kováčikovej hry Hostinec U Zeleného
stromu v Moravskom divadle v Olomouci.
Snímka Roman Vencl.

ky a s nadhľadom glosuje malicherné pnutia
medzi partnermi, aby vo vypätých situáciách
zaujal nesmiernou eruptívnosťou a naliehavosťou svojich reakcií. Bartoňov Řípek pôsobí v
kontexte všednej divadelnej rutinérskosti a „televíznej“ povrchnosti, ktorá sa žiaľ udomácnila
aj v divadlách, ako návrat k prameňom poctivej
divadelnej tvorby založenej na premene herca
na dramatickú postavu. Veľmi zdatne Bartoňovi sekundovali Jaroslav Krejčí ako Hostinský a
Pavel Doucek, ktorý stvárnil postavu jednorukého Doda. Elegána hral Zdeněk Svobodník
trochu kŕčovito na obraz filmov s Oldřichom
Novým, akoby nedokázal obnažiť jeho vnútornú neistotu prekrývanú
hranou ležérnosťou.
Lenka Kočišová mala v úlohe Slepého dievčaťa veľmi obmedzený priestor, vyžarovala
z nej však ľudská neha a záujem o iných. Z
vyrovnaných hereckých výkonov sa vymykal
vari len kováčsky tovaryš Krtko Ondřeja Jiráčka, silene bodrý, teatrálny v geste i mimickom
prejave.
Olomoucký nárat k jednej z najlepších slovenských hier 20. storočia dokazuje, že slovenská dramaturgická prax totálnej negácie
všetkého, čo vzniklo pred rokom 1989 nie je
ani rozumná, ani opodstatnená - a ani pre divadlo ako umelecký druh osožná. Čím skôr si
divadlá uvedomia existenčnú dôležitosť kontinuity a začnú chápať súčasnosť ako prchavý
priemet minulosti a budúcnosti, tým bude pre
slovenskú divadelnú tvorbu lepšie.
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
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Čakanie na „novú úroveň“

Tzv. mienkotvorné médiá akosi prehliadli slová s najväčšou
pravdepodobnosťou budúceho maďarského premiéra V. Orbána, adresované Slovensku a Slovákom. K tým už poriadne
omletým o komplexe, o tom, že predstavujeme mladý štát a
musíme neustále zápasiť o obhájenie vlastnej identity, pričom
susedíme s maďarským štátom, ktorý je tisíc rokov starý, nová
maďarská vláda (teda tá pod jeho vedením) „bude musieť posunúť maďarsko-slovenské vzťahy na novú úroveň.“ Čo
však pod tými slovami myslí – nevieme, ale môžeme sa len
domnievať. Diktovanie podmienok, pozeranie sa zhora
na „mladšieho brata“, tvrdenie, že všetci obyvatelia maďarskej národnosti v susedných krajinách, teda občania
iných štátov sú predovšetkým Maďari a záväzné je pre
nich predovšetkým to, čo sa deje v Maďarsku. To všetko tu
už bolo (alebo je), to všetko je stará a nám dobre známa obohraná pesnička. Ťažko teda predpokladať, čo príde s „novou
úrovňou“. Asi ešte viac sťažností, adresovaných do Bruselu,
Štrasburgu, New Yorku a Washingtonu na „skomplexované
Slovensko“ a ešte viac vyjadrení typu „Maďarsko predsa susedí s Maďarskom“. Okrem toho tento rok je jubilejný v súvislosti
s podpísaním Trianonskej zmluvy (1920) a tá je pre mnohých
Maďarov „nezahojená, bolestivá a hnisavá rana, liečiteľná iba
návratom pred rok 1918 a obnovením veľkého Uhorska.“ Nakoniec, v jednom možno V. Orbánovi uznať poľahčujúcu okolnosť: svojimi názormi sa nikdy netajil. Akosi však dodnes nechápe, že v tom Veľkom tisícročnom Uhorsku (nie Maďarsku!)
boli Maďari v menšine, viac než ich tu bolo Slovanov – Chorvátov, Srbov, Slovákov, Rusínov, Poliakov, okrem nich aj Rumunov a Rakúšanov. Alebo tou „novou úrovňou“ budú stupňujúce
sa útoky proti nášmu zákonu o štátnom jazyku? Uvidíme, ale
zrejme nás už nič nemôže prekvapiť...
JÁN SLIAČAN

Zomrel predstaviteľ katolíckej moderny
Svetloslav Veigl (24. 12. 1915 Horňany – 17. 2. 2010 Kráľová pri Senci), básnik a rímskokatolícky kňaz, predstaviteľ
katolíckej moderny, člen Spolku slovenských spisovateľov a
františkánskej rehole (občianskym menom PhDr. Ferdinand
Veigl). Jeho prvé knižné kolekcie veršov nesú znaky neosymbolizmu a mysticizmu – Cestami vetrov (1938), Výstup na horu
Tábor (1939). V nasledujúcich lyrických súboroch sa zameral
na mravné a sociálne rozpory skutočnosti – Menom Ťa neviem osloviť (1941), Kvety na troskách (1945), Volanie z diaľky,
1946). Zbierka Láska a smrť (tiež 1946) je klenot ľúbostnej
poézie a unikátnym spôsobom posúva myšlienkové i tvarové
horizonty modernej slovenskej poézie. Po dvadsaťročnom nútenom publikačnom odmlčaní sa autor verejnosti prihovoril knihou Mesto na návrší (1968), v ktorej vyjadril znepokojenie nad
reálnou možnosťou záhuby ľudskej civilizácie. Nasledovala
ďalšia dvadsaťročná nedobrovoľná prestávka, ktorú ukončil v
roku 1988 výber z jeho tvorby Pred ružou stojím nemý (zostavil
Štefan Moravčík). Ďalším edičným projektom je výber náboženskej poézie doplnený o nepublikované básne Jemu Jedinému (1990). Čitateľský ohlas si získali aj tituly Hľadanie svetla (1991), Zlatý kľúč, Bardejovské rondely, Rodinné rondely
(všetky 1992), Nebo na Zemi (1995), Klopem a volám (1996),
Doma pod oknami (1997), Plnosť času (2000), v ktorých autor
z kresťanského hľadiska zdôrazňuje radosť zo života a z jeho
základných hodnôt. V roku 2000 vyšiel výber z autorovej celoživotnej tvorby Nerušte túto ružu. Kritické stanovisko k etickým
problémom spoločenského vývoja rezonuje v zbierke Svetelný
periskop (2004). Súborne dielo Svetloslava Veigla vyšlo v rozsiahlom vydaní Keď anjel v tebe spieva (2006).
Česť jeho pamiatke!
Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.

STAČÍ JEDEN ARGUMENT... Neplytvajme druhotnými surovinami
Dnes už aj žiaci základnej školy vedia, že štatistika nie je až
taká zložitá veda. Všetko záleží od vstupných údajov – a potom to už ide. Nie vždy však štatistické údaje zodpovedajú
skutočnosti, ale to je už údel štatistiky. Tak napríklad, koľkí z
nás nikdy nebudú mať štatistický príjem na jedného obyvateľa, i keď ten je už celé roky celkom solídny?
O tom, že štatistika je „presný štatistický súhrn nepresných základných údajov“ sme sa presvedčili aj nedávno. Z medzinárodného
pohľadu vraj kvalita podnikateľského prostredia v SR z roka na rok
klesá. Teraz je na vine, samozrejme, vláda R. Fica. Skutočnosť je
však iná. Medzinárodné inštitúcie, ktoré zostavujú rôzne rebríčky,
dostávajú informácie od Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a
tie sú podľa ministra hospodárstva Ľ. Jahnátka skreslené, pretože
– ako povedal minister – „je to politická aliancia a k tomu aj modrá“.
Mohli by sme síce polemizovať, kto má teda pravdu, ale v prospech
vlády hovorí ďalší štatistický údaj, ktorý nie je ani spriemerovaný,
ani neúplný, či dokonca nepravdivý. O kvalitnom podnikateľskom
prostredí v SR počas vládnutia terajšej vládnej koalície svedčí to,
že na Slovensko prišlo v minulom roku najviac veľkých investorov –
keď berieme do ohľadu krajiny Visegrádskej štvorky. Napriek kríze
ich počet a s nimi prichádzajúce investície rastú, ale napríklad v
Poľsku v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 klesli o 9% a
v Maďarsku dokonca o 36%. Pritom Poľsko bolo jednou zo skutočne mála krajín EÚ, v ktorých v minulom roku zaznamenali rast
HDP! Teda z kvarteta ČR, Maďarsko, Poľsko a SR sa so zvýšeným
počtom veľkých investorov môžu pochváliť iba dve krajiny – Česko
a Slovensko, v prípade Maďarska a Poľska nastala opačná tendencia. Viac argumentov skutočne netreba.
(mez)

Je to určitý paradox, ale musíme sa s ním
zmieriť. Ekonomická situácia si vyžaduje stále viac a viac šetriť, ale na druhej
strane na to šetrenie chýbajú potrebné financie! Reč je o druhotných surovinách.
Ich zber vyžaduje určité investície, ale
zároveň klesajú ich ceny. Okrem toho kríza spôsobila, že je o ne menší záujem. Je tu
ešte samotný problém výchovy obyvateľstva
k ochrane životného prostredia, s ktorým
zber a spracovanie týchto surovín priamo súvisia. Akosi to lepšie funguje v západnej časti
republiky, v ktorej sa vyzbiera viac, než vo východnej. Napriek tomu, že ceny druhotných
surovín v priebehu dvoch rokoch klesli o
polovicu, ich zber a výkup je z ekologického
hľadiska v mnohých prípadoch nevyhnutný a
nenahraditeľný. Veď čím hospodársky rozvinutejšia krajina, tým lepšie funguje organizácia zberu a výkupu.
Tak napríklad jedna firma na východnom Slovensku, ECOFIL v Michalovciach, dokáže
ročne doslova zachrániť do 900 ton odpadových olejov, z ktorých sa jednoduchou úpravou získava vykurovací olej. Na Slovensku
však ročne vzniká až 17 000 – 20 000 ton
odpadových olejov. Pre väčšinu z nás neznáma firma zo Zemplína vyrába filtračné nádoby

na efektívne a rýchle vyčistenie všetkých druhov olejov, ktoré vyváža do krajín EÚ, Kanady, USA a JAR. Až 90 % produkcie smeruje
do zahraničia a s takým exportom sa môže
pochváliť máloktorý slovenský producent
priemyselných výrobkov!
Nepochopiteľný je ale náš vzťah k použitému textilu. Je to veľmi potrebná druhotná surovina, ale u nás končí len na skládkach! Vôbec sa neseparuje, čo v cudzine
nechápu. Z analýz expertov EÚ vyplýva,
že textilné výrobky sú z pohľadu EÚ najlacnejšie práve na Slovensku. To však neznamená, že sa k textilu ako k surovine
máme správať tak macošsky. Na druhej
strane sme na Slovensku mali vynikajúci a tradičný zber odpadového papiera.
Predstavoval aj zaujímavý finančný prínos pre školy, a zároveň vychovával deti
k šetreniu papierom, a teda aj drevom.
Žiaľ, v súčasnosti sa za symbolické ceny vykupuje už iba malá časť odpadového papiera, a aj tá sa vyváža do Rakúska! Jednoducho po ukončení spracovania tejto druhotnej
suroviny v Štúrove papier končí v nádobách
na smeti. Je to smutné už aj preto, lebo pri
našom konzumnom spôsobe života sa bude
nielen viac nakupovať, ale tým zároveň aj

zvyšovať množstvo odpadu. Tak napríklad
výroba a spotreba papiera vzrastie až o
celú pätinu! Papierenský priemysel patrí
medzi tie, ktoré výrazne zaťažujú životné
prostredie. Zber odpadového papiera
má preto slúžiť nielen našej ekonomike,
ale predovšetkým ochrane životného
prostredia.
V Slovenskej republike už iba každá desiata
obec neseparuje komunálny odpad. Na druhej strane si obce sťažujú, že táto činnosť ich
finančne zaťažuje, pretože v súčasnosti nie
je záujem o produkty, ktoré vznikajú touto
separáciou. Vzniká takto začarovaný kruh,
na ktorý doplácame my všetci. Aj keď niekto
bude hovoriť, že máme nádhernú krajinu, je
to pravda iba zčasti. Nelegálne skládky odpadu či vyhodené použité pneumatiky v lesoch a na lúkach sa, žiaľ, stávajú súčasťou
nášho životného prostredia. Odborníci vidia
budúcnosť nielen v lepšej a cieľavedomejšej
environmentálnej výchove nového pokolenia, ale aj v budovaní siete zberných dvorov
v obciach. Zriadenie jedného takého však
stojí minimálne 330 000 eur. Aspoň tak to
tvrdia predstavitelia Recyklačného fondu. A
tak sme sa opäť ocitli v začarovanom kruhu...
Vladimír Mezencev

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Slovo má jubilujúci-bilancujúci PhDr. art. Pavol Janík, CSc., tajomník Spolku slovenských spisovateľov

Vy raz umriete na duchaplnosť
Pavol Janík je šťastím pre slovenskú kultúru. Tú istú vetu o L+S povedal pri
ich prijímaní do Zväzu spisovateľov národný umelec Vojtech Mihálik. Odvtedy
uplynulo vari štvrťstoročia a práve za toto štvrťstoročie zozbieral Pavol Janík
svoje rozhovory. V jeho knižnej literárnej žatve má dielo Hovorca samého seba
(Matica slovenská, Martin 2009) poradové číslo 52, takže už možno zostaviť
kalendár, kde bude na každý týždeň obrázok s úryvkom z inej knihy Pavla
Janíka. Máme v ňom mnohostranného a mnohostrunného autora s medzinárodným renomé, ktorému pripadá kniha už takmer na každý rok života. Tým
sa stal najproduktívnejším autorom medzi päťdesiatnikmi a možno za to môže
aj fakt, že jeho brilantné hry sa neinscenujú, ani ich preklady do svetových jazykov sa na „našich“ divadelných festivaloch nepropagujú. Môže si za to sám,
povedali by asi tí, ktorí za to môžu.
Ako čitateľ resp. divák mám dilemu – uvedomujem si, že jeden z najvýznamnejších
žijúcich autorov by mal dostať priestor vo
veľkých médiách, no na druhej strane sa teším, že toto obmedzovanie diváckych zážitkov podporuje rozkvet zážitkov čitateľských.
Pavol Janík žije už desaťročia „na pulze dňa“
a brilantne reflektuje ducha doby vo vari nikomu nedostupnom diapazóne vysloviteľného, siahajúceho od nevýslovna v poézii až
po mediálne fixované tabu v našej najnovšej
histórii. Môže si za to sám, lebo hovorí a
píše svoju pravdu majstrovským spôsobom,
môžme mu všetci len závidieť, ako mu to iskrí, šantí a brilantí, ba Miroslav Válek mu raz
prorokoval, že umrie na duchaplnosť. A stane sa to, čo už neraz. Fenomenálne dielo
dnes mnohými zaznávaného autora bude po
stáročia pôsobiť v našej kultúre dlhodobo,
model Jonáš Záborský.
• Ste zrejme najproduktívnejší autor našej generácie...
- To je smutné.
• Otriasol mnou Váš najnovší kratulinký
textík v Kultúre, kde upozorňujete na holý
fakt, že ruská diplomacia začala podporovať veľkomaďarské záujmy. Kým Rakúšania a Česi – povedané s Egilom Lejonom – zostúpili z veľmocenského koňa
a presadzujú svoje záujmy na Slovensku
ekonomicky a mediálne, Rusko, Srbsko
a Maďarsko sa dávajú na staronovú hru
s menšinami a hranicami. Myslíte si, že
keď nás pred maďarskou expanziou
zase raz opúšťa Európa, nájdeme znovu
spojenca v Amerike? Jej a iba jej predsa vďačíme za wilsonovskú koncepciu v
súlade s pozitívnou filozofiou dejín bývalých etník v žalári národov.

- Čím vzdialenejšia veľmoc, tým diskutabilnejšia pomoc. Svetová veľmoc akoby občas
opúšťala svoje pozície, no schádza mi na um
Válkov verš „tá mašina je ešte príliš zložitá,
nehádžme ešte flintu do žita...“ Recitoval by
som to v navodenom kontexte – ešte – s dôrazom na ešte.
• Sergej Chelemendik v knihe Slovenské Kosovo predpovedá vojnu na južnom Slovensku už tento rok... a pripisuje
jej vyvolanie práve naopak – americkým
záujmom.
- „Existujú dva druhy propagandy. Divergentná, ktorá rozkladá hodnoty. A konvergentná,
ktorá ich presmerúva.“ Ja dúfam, že vojna
nebude. Citujem napodiv sám seba z jedného z rozhovorov, ktoré sa nominovali do tejto
knihy.
• Čím SA nominovali?
- Nadčasovosťou.
• Prečo SA?
- To pozná každý autor. Texty ožívajú čítaním
a znovučítaním a okolo nich sa menia a starnú kontexty a súvislosti. Vnímam ich ako živé
stvoreniatka, ktoré sa práve po štvrťstoročí
spoločne vypýtali na svet v novom kontexte,
ktorý im navonok vytvára čas nášho žitia a
vnútorne konštanty a premenné ich sémantického poľa a jeho možných presahov. Len
kde-tu som ich mierne skrátil a zachoval som
chronológiu.
Andrej Maťašík pri hodnotení diela Pavla Janíka vykutral nasledujúcu kuriozitu. Karvaš pred 64 rokmi písal akoby o
dnešnom Janíkovi. V Eláne v roku 1946
dramatik Peter Karvaš optimisticky napísal: „...veľkých dramatikov vyniesla
na povrch politická sloboda a sloboda
myslenia, ktorá bola najväčšia v minu-

Poznajú dejiny i súčasnosť

Slovensko-ukrajinská spoločnosť združuje vo svojich radoch ľudí, zaujímajúcich sa o všetko, čo
súvisí s našim najväčším susedom – Ukrajinou.
Okolo jej predsedu Ing. Michala Čorného sa združili občania Slovenskej republiky, ktorí pre ňu v
nedávnej minulosti urobili veľmi často viac, než
sa od nich očakávalo. Ide predovšetkým o vysokoškolských pedagógov, vedeckých pracovníkov, bývalých i terajších diplomatov, umelcov a ľudí ďalších profesií. Za všetkých spomenieme iba prvého
veľvyslanca Slovenskej republiky v Kyjeve v dejinách našej diplomacie Róberta Harenčára a Petra
Rusiňáka, bývalého veľvyslanca SR v Lisabone a
súčasného prodekana Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pred niekoľkými dňami vedenie Slovensko-ukrajinskej
spoločnosti privítalo na svojej pôde Dmytra Konyševa,
prvého tajomníka Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave a
generálmajora Valerija Borodijenka, pridelenca obrany,
vojenského a leteckého pridelenca Ukrajiny v Slovenskej republike. Bolo to zaujímavé stretnutie ľudí, ktorí
takmer dokonale poznajú dejiny i súčasnosť Ukrajiny,
jednej z európskych mocností. Tu sa vymieňali informácie a poznatky, veď ukrajinských diplomatov aj teraz
doslova ohúrila znalosť členov Spoločnosti všetkého,
čo súvisí s Ukrajinou, vrátane politickej situácie v krajine po zvolení Viktora Janukovyča za jej prezidenta. O
to viac je na škodu, že znalosti a osobné skúsenosti
členov Spoločnosti nevyužívajú naši podnikatelia. Takto
by predišli mnohým nepríjemnostiam a problémom,
ktoré súvisia iba z neznalosťou a špecifika ukrajinského
prostredia. Okrem bratislavského ústredia veľmi aktívne pracujú aj regionálne strediská Slovensko-ukrajinskej spoločnosti v Michalovciach, Humennom, Prešove, Košiciach a Snine.
DÁVID DONČÁK

losti za mocenského rozmachu národa,
v prítomnosti za demokratizácie jeho
politického a kultúrneho života. V čase
politického útlaku nieto dramatického
básnictva, pretože útlak potláča predovšetkým pravdu a znemožňuje umeniu
zmocňovať sa skutočnosti a stvárňovať
ju: dráma je umením skutočnosti a pravdy. Sme na prahu epochy demokratickej
a slobodnej: Preto sa domnievame, že sa
divadlo nebude musieť odvracať od skutočnosti do rozprávkových a poetických
krajín a že bude môcť vzniknúť skutočná
dráma, schopná vyvolať kontakt medzi
divadlom a spoločnosťou a progresívne
spolupôsobiť pri spoločenských metamorfózach.“ (KARVAŠ, Peter: Niekoľko
divadelných perspektív. In: Elán, roč.
1946, č. 9-10) Ani jemu samému tento
optimizmus dlho nevydržal a z dnešnej
perspektívy sa zdá, že sa mýlil priamo
fatálne.
Alebo sa možno nemýlil a skutočne o
tom, či žijeme v čase demokracie a či
útlaku vypovedá práve prítomnosť alebo
neprítomnosť dramatického básnictva a
nie hladké slová politikov a publicistov!
Toľko Maťašík, akoby na uvedenie Janíkovej knihy č. 52, v ktorej autor odhŕňa
opony do zákulisí človeka i spoločnosti,
no predovšetkým odpovedá na otázky,
ktorým sa médiá vyhýbajú, spravidla formou nerozhovorov.
Pripravil ANDREJ FERKO
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AJ PREZIDENT MÁ VÝHRADY

Názory predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK) doc. Ing. Petra Mihóka majú v našej spoločnosti patričnú váhu. Nečudo, veď reprezentuje inštitúciu, ktorá má v každej demokratickej a rozvinutej krajine
významné postavenie. Predovšetkým preto, lebo zastupuje najvýznamnejšie podnikateľské kruhy. Peter Mihók nie
tak dávno poznamenal, že podnikateľské prostredie sa na
Slovensku zhoršilo. Vládla koalícia však jeho názor nezdieľa. Preto sme predsedu SOPK pri jeho nedávnej návšteve
Prešova a Košíc, kde sa zúčastnil na valných zasadaniach
regionálnych komôr SOPK požiadali, aby svoje stanovisko
bližšie vysvetlil.
„Niekto sa pozerá na podnikateľské prostredie iba prostredníctvom príchodu investícií do krajiny, ale tie sa zvyčajne riešia osobitným režimom a vytváraním špecifických a výhodných podmienok
pre investorov. Iní sa na podnikateľské prostredie pozerajú iba
cez daňové zákony a odvody. Ja som mal na mysli predovšetkým
vymáhateľnosť práva a tá výrazne zhoršuje naše podnikateľské
prostredie. Jednoducho súdnictvo nám nefunguje tak, ako má.
Stáva sa samozrejmosťou, že súd v priebehu troch – štyroch rokov nevytýči ani jedno pojednávanie! Nedávno predstavenstvo
SOPK prijal prezident republiky Ivan Gašparovič a spolu s nami
konštatoval, že súdy nepracujú tak, ako by mali. „Hanbím sa za
to ako hlava štátu“, povedal na tomto prijatí I. Gašparovič. V poriadku nie je ani legislatívny proces, veď sa často stáva, že zákon
ešte ani poriadne nevstúpi do platnosti a už sa novelizuje. Toto
všetko nepriaznivo ovplyvnňuje podnikateľské prostredie. V najbližšom čase sa mám spoločne s ďalšími predstaviteľmi komory
stretnúť s premiérom Róbertom Ficom a potom aj s predsedom
Najvyššieho súdu SR Štefanom Harabínom. Tieto naše stretnutia
určite prispejú k odstráneniu spomínaných nedostatkov v práci
našich súdov, ale v súčasnosti nemôžeme hovoriť o stabilite podnikateľského prostredia. Práve preto očakávame rázny vstup štátu
do riešenia týchto problémov, bez neho sa nič nezlepší“, povedal
pre Slovenský rozhľad Ing. P. Mihók.
JÁN SLIAČAN

NA SLOVENSKU PO ANGLICKY!

Nedávno som sa v Košiciach
zúčastnil na vernisáži výstavy amerického fotografa J.
Taliaffera, venovanú zachyteniu telesnej a duševnej krásy
Afroameričaniek, teda žien s
čiernou a čokoládovou pokožkou. V každom prípade
krásavíc, i keď autor fotografií
v tomto prípade pred objektív
nestaval modelky a herečky,
ale ženy z rôznych profesií,
alebo v domácnosti. Všetko

by bolo v poriadku, keby...
Keby príhovor kultúrneho atašé Veľvyslanectva USA v Bratislave pána Chrisa Scharfa
niekto prekladal do slovenčiny. Keby bulletin, na ktorom
bolo špeciálne uvedené, že
ho dalo zhotoviť americké
veľvyslanectvo iba pre Slovenskú republiku, bol, keď už
nie v slovenčine, tak aspoň
dvojjazyčný. Bol však iba v
angličtine...

Disciplinárne konanie voči ďalšiemu sudcovi NS
Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR
Štefan Harabin podal návrh na začatie
disciplinárneho konania voči ďalšiemu
sudcovi NS Jurajovi K.
Návrh na začatie konania voči sudcovi,
ktorý mal údajne spáchať závažné disciplinárne previnenie v dvoch bodoch, podal
Harabin v piatok 5. marca. V prvom bode
si podľa návrhu nesplnil povinnosti sudcu a
vzhľadom na povahu porušenej povinnosti
je jeho škodlivosť zvýšená. V prípade druhom spoločne so svojím kolegom - ďalším
sudcom NS Petrom H. konali podľa návrhu
tak, že spôsobili prieťahy v súdnom konaní.
Harabin požaduje uznať sudcu Juraja K. za
vinného a uložiť mu za obe zbiehajúce sa
závažné disciplinárne previnenia trest - preloženie na súd nižšieho stupňa.
V prvom bode návrhu išlo o prípad Igora
T. a spol., ktorého Krajský súd v Banskej Bystrici v júli 2008 uznal vinným z
trestného činu vraždy a iných trestných
činov a odsúdil ho na úhrnný výnimočný
trest odňatia slobody vo výške 22 rokov.
Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej
lehote odvolanie ako obžalovaný Igor
T., tak aj prokurátor.
NS SR po tom, čo zistil že obžalovaný Igor
T., občan Českej republiky, vykonáva trest
odňatia slobody za inú trestnú činnosť na
území ČR, vydal v marci 2009 európsky
zatýkací rozkaz, ktorého cieľom bolo do-

časné vydanie obžalovaného na územie SR
za účelom vykonania odvolacieho konania.
Krajský súd v Plzni uznesením z konca apríla minulého roka dočasne odovzdal obžalovaného Igora T. na Slovensko na trestné
stíhanie vo vyššie uvedenej veci s výhradou,
že tento bude vrátený do ČR na výkon trestu
odňatia slobody.
Sudca a predseda senátu Juraj K. na verejnom zasadnutí 10. septembra 2009
uznesením obe odvolania zamietol a
zároveň vyhlásil ďalšie uznesenie senátu, ktorým rozhodol o európskom zatýkacom rozkaze o prepustení obžalovaného Igora T. z väzby na slobodu. Toto
rozhodnutie o väzbe však od vlaňajšieho septembra do 5. marca tohto roku,
ako sa uvádza v Harabinovom návrhu,
nevyhotovil. To je v rozpore s príkazom
vyhotoviť väzobné rozhodnutie v lehote
desiatich dní. Sudca ani nepožiadal v
určenom čase predsedu súdu o predĺženie lehoty na vypracovanie rozhodnutia.
V druhom bode návrhu sudca Juraj K. spoločne so sudcom Petrom H. údajne mali
spôsobiť úmyselné prieťahy v kauze údajného bossa východoslovenskej zločineckej
skupiny Róberta O. Tie môžu v konečnom
dôsledku spôsobiť prepustenie obžalovaného Róberta O. na slobodu bez právoplatného rozhodnutia. Obaja sudcovia mali roz-

hodnúť o odvolaní v prípade obžalovaného
Róberta Č. - údajného člena gangu Róberta
O. Tento prípad sa im dostal na stôl po kolegovi, ktorý je dlhodobo práceneschopný, na
NS SR ho evidujú od apríla minulého roku.
Róberta Č. odsúdil Špecializovaný trestný
súd (ŠTS) v Pezinku na samostatnom konaní vylúčenom z pojednávania s Róbertom O.
na štyri roky odňatia slobody.
Podľa návrhu Harabina na disciplinárne konanie sa sudcovia údajne zbavili prípadu Róberta Č. tak, že ho 19.
februára spojili s prípadom Róberta O.
a spol. napriek tomu, že tu už bol vytýčený termín verejného zasadnutia na
22. – 23. februára 2009 senátom a
bývalým predsedom NS Milanom Karabínom. Tým údajne zmarili vykonanie
tohto verejného zasadnutia, ktoré muselo byť v prítomnosti predvolaných a
upovedomených procesných strán zrušené, lebo vec obžalovaného Róberta
Č. nemohla byť od piatka 19. februára
popoludňajších hodín do 22. februára
v takej krátkej lehote - dní pracovného
pokoja - naštudovaná. Zároveň sa týmto
konaním vylúčilo, aby Karabinov senát
obžalovanému Róbertovi Č. a ďalším
procesným stranám vôbec doručil predvolanie a upovedomenie o konaní verejného zasadnutia na spomínaného 22.
- 23. februára.
(TASR)
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Málo chudobných detí?

Odbor školstva a kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja uzavrel v stredu 3. marca prihlášky stredoškolákov na poskytnutie sociálnych štipendií pre zahraničné
štúdia v školskom roku 2010/2011. Vláda SR umožňuje
tieto zahraničné pobyty žiakov zo sociálne slabších rodín
už od roku 2008.
Z 34 prihlášok, ktoré došli na odbor, boli vyradené štyri ako nevyhovujúce. Kým na 14 miest s anglickým jazykom (Írsko) prišlo až 26 prihlášok, na 2 vo Francúzsku iba jedna, ale na jedno miesto v Rusku až dve. Tri voľné miesta (z 8) ostali aj na štúdium v Nemecku, po jednom voľnom mieste ostalo neobsadených aj do Talianska a Španielska. Všetky prihlášky ešte s definitívnou platnosťou posúdi Ministerstvo školstva SR.

Na knižnice milióny z eurofondov
Žilinský samosprávny kraj získal z Regionálneho operačného
programu financie na skvalitnenie a rozšírenie služieb Kysuckej knižnice v Čadci a Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v
Dolnom Kubíne. „V Kysuckej knižnici zriadime bezbariérové
informačné centrum vybavené počítačovou technikou a prístupné každému návštevníkovi bez obmedzení, teda aj neregistrovaným osobám v knižnici, ktoré budú nutne potrebovať radu v akejkoľvek oblasti,“ predstavil jeden z hlavných
cieľov projektu predseda ŽSK Juraj Blanár. Za viac ako 1 200
000 eur sa v Kysuckej knižnici vytvorí tiež bezbariérový vstup,
toaleta a parkovisko pre imobilných. Projekt tiež rieši zateplenie
strechy, budovy, výmenu podláh, vzduchotechniku, elektroinštaláciu a opravu omietok. Zateplením sa odstráni problém vlhkosti,
ktorá znehodnocuje nielen knižničné dokumenty a umelecké diela, ale ohrozuje zdravie zamestnancov a návštevníkov knižnice.
„Kysucká knižnica sa za posledných päť rokov radí na prvé
priečky medzi slovenskými knižnicami v porovnaní počtu
zaregistrovaných používateľov a obyvateľov sídelného mesta knižnice, konkrétne Čadce. Myslím si, že tento trend sa
nám s pomocou projektu krajskej samosprávy určite podarí udržať,“ uviedla riaditeľka knižnice Jana Mudríková. Kysuckú
knižnicu navštívilo v roku 2009 spolu 138 429 ľudí.
„Projektom Oravskej knižnice za viac ako 476 000 eur tiež
prioritne riešime odstraňovanie bariér a nevyhovujúce tepelnotechnické podmienky,“ vysvetľuje J. Blanár. Vybuduje
sa trojpodlažná prístavba, ktorá bude slúžiť nielen na poriadanie
výstavných, komunitných a spoločenských aktivít pre verejnosť,
ale vznikne v nej chýbajúca elektronická študovňa. „Študovňa
bude vybavená tromi počítačmi a tlačiarňami. Prístupná
bude i pre imobilných návštevníkov, nakoľko nová prístavba
bude mať výťah a s hlavnou budovou ju prepoja bezbariérové prechody,“ doplnil riaditeľ Oravskej knižnice Peter Huba.
Kým v roku 2008 zaevidovala knižnica 88 315 návštevníkov, v
roku 2009 ich bolo už 91 929. Vďaka projektu a rozširovaniu
aktivít Oravskej knižnice sa predpokladá nárast návštevnosti aj v
budúcnosti. Krajská samospráva projekty spolufinancuje piatimi
percentami zo svojho rozpočtu a so začatím stavebných prác sa
počíta v druhom polroku 2010.
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SMER-SD ženám k ich sviatku
Čelní predstavitelia strany
SMER-SD strávili sobotu 1.
marca na východnom Slovensku, aby zablahoželali tamojším ženám k ich každoročnému medzinárodnému
sviatku. A tak pod taktovkou
zabávača Petra Marcina vychádzali na javisko preplnených hál Robert Fico, Róbert Kaliňák a Richard Raši,
aby vzdali svoj hold Východniarkam najskôr v Humennom a potom v Prešove. Žiaľ,
ako v minulosti, tak aj tohto roku
usporiadatelia týchto stretnutí v
oboch prípadoch podcenili záujem miestnych sympatizantov a
priateľov SMERu a tak mnoho
žien namiesto sľubovanej zábavy sa muselo otočiť a sklamane
kráčať domov, keďže nimi vybrané priestory kapacitne nestačili!
Menovaná trojica sa veru trikov Petra Marcina nezaľakla a
svojimi duchaplnými a vtipnými
vstupmi mu robili nadmieru tvrdú konkurenciu.
Prvý muž strany SMER-SD
vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že toto politické
združenie sa hlási k odkazu

V Prešove sa Robert Fico poďakoval pani Božene Chovancovej, výnimočne obetavej sestre, manželke a matke, ktorá sa po celý svoj doterajší život obetavo starala o tri generácie svojej rodiny.
MDŽ a tým mladším pripomenul, že tento sviatok nie
je pozostatkom obdobia socializmu, ale práve naopak,
vznikol v roku 1908 na americkej pôde. Pri oboch stretnutiach, ktoré sa niesli v znamenitej a srdečnej atmosfére, bola
prítomná aj ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Viera
Tomanová, poslanci Národnej

rady SR (Kubánek, Obrimčák,
Krajkovič), naša zástupkyňa v
Európskom parlamente Monika Smolková, štátna tajomníčka Bibiána Obrimčáková, ako aj
predstavitelia miestnych, okresných a krajských štruktúr strany SMER-SD. Na záver týchto
stretnutí odovzdal Robert Fico
kytice vďaky výnimočným ženám týchto dvoch regiónov.

V prešovskom parlamente opäť zákopová vojna
Zablokovanie schválenia finančných dotácií pre
časť škôl na tento rok poslancami pravice v prešovskom krajskom parlamente potvrdilo nielen niekoľkoročné ostré názorové rozdiely medzi tamojšou pravicou a ľavicou, ale najmä to, že pravica
sa neštíti žiadnych metód a špinavých praktík, len
aby znemožnila stranám vládnej koalície pracovať
v prospech občanov štátu.
Predseda prešovskej krajskej samosprávy Peter
Chudík zhrnul situáciu takto: Rozpočet pre tento
rok bol pripravovaný vlani, kedy pravica mala
rozhodujúcu väčšinu ako v zastupiteľstve, tak
aj v jeho komisiách. Hlavné slovo pri tvorení
konečnej vizáže mala finančná komisia, ktorú
viedli pravicoví poslanci. Tak, ako ho táto komisia finálne upravila, tak ho aj zastupiteľstvo
schválilo. Aj s čiastkou pre školstvo, vo výške
2,3 milióna eur. A dnes sú pravicoví poslanci
proti tomuto rozpočtu, v dôsledku čoho zablokovali aj peniaze pre školy, kde sa situácia stáva doslova kritickou. Veď ide nielen o základ-

né umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a ďalšie zariadenia, ale aj o 37 cirkevných a súkromných škôl a ich školské jedálne na území kraja, ktorým pravica svojim
zablokovaním vlastne znemožnila riadne fungovať. Zablokovanie návrhu VZN o ich financovaní v roku 2010, ktoré upravil štát od termínu 10. január 2010 a preto bolo potrebné robiť zmenu VZN, urobili bez toho, aby podali jediný argument proti a aby navrhli aspoň jediný
pôsob riešenia.
Predseda Chudík preto, aby situácii pomohol, zvolal ďalšie rokovanie krajského zastupiteľstva na utorok 16. marca s jediným bodom rokovania, ktorým
má byť sporný návrh VZN. Aký bude výsledok zasadnutia, nemožno predpokladať, i keď je možné,
že say ho zúčastní aj množstvo zástupcov dotknutých škôl a školských zariadení, aby sa na vlastné
oči presvedčili, ako v krajskom zastupiteľstve doslova „nekresťansky“ vystrájajú poslanci tzv. kresťanských strán.

Na margo tretieho zasadnutia poslancov Prešovského samosprávneho kraja

Sú proti tomu, čo odsúhlasili
Tretie rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo síce rýchle, potvrdilo však, že
zástupcovia pravicových strán sú rozhodnutí aj naďalej pokračovať v politike
deštrukcie. Teraz už tým viac, že na rozdiel
od predchádzajúceho volebného obdobia,

kedy vládli suverénnou väčšinou a teda odsúhlasovali si ako na bežiacom páse to, čo
im vyhovovalo, dnes majú tesnú menšinu
s rozdielom jedného hlasu oproti koalícii
SMER-HZDS. Nič však nepovažujú za stratené a svoju pozíciu využívajú najmä v situáciach, keď je pre hlasovanie potrebná 3/5

väčšina. Ako sa zdá, opäť nastal čas zákopovej vojny medzi pravicou a predsedom
PSK Petrom Chudíkom. Ale ako to všetkých
vojnách býva, najviac na ňu vždy doplatí nevinné obyvateľstvo...
Nie inak je tomu aj v prípade Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) PSK č.
18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
cirkví a súkromného zriaďovateľa. Jeho
schválenie pravica zablokovala aj napriek tomu, že je už marec a nové pravidlá financovania týchto zariadení, ktoré štát určil od 1. januára 2010, nebolo
možné aplikovať a schváliť skôr ako teraz. Pravica bola proti nemu aj napriek
tomu, že práve jej poslanci pripravili a
schválili rozpočet na tento rok, že viedli finančnú komisiu a mali hlasovaciu
prevahu v zastupiteľstve aj vlani. Školy
a školské zariadenia sa teda dostali do situácie, že ešte stále nemajú na svojich účtoch tohtoročné peniaze a kým VZN č. 18
nebude schválené, ani ich neuvidia. Ale to
poslancov pravice zrejme netrápi. Pre nich
je zrejme najdôležitejšie to, že sa im podarilo spôsobiť problém.
Marcové rokovanie zastupiteľstva PSK sa po prvý raz uskutočnilo aj s dvoji- Peniaze na dotácie úhrady strát za výkony
cou nových podpredsedov. Zľava Anton Danko, Peter Chudík a Ján Ragan. vo verejnom záujme (rôzne druhy poskyto-

vaných zliav v roku 2009) pre podniky SAD,
poskytujúce prímestskú dopravu, však poslanci schválili bez veľkých prieťahov rovnako, ako mesačné odmeny dvojici podpredsedov PSK, ktorí do svojich funkcií nastúpili
od 1. marca 2010 (Ing. Anton Danko z Popradu a Ing. Ján Ragan z Vranova nad Topľou). Po dlhšom vysvetľovaní bola schválená aj prvá úprava rozpočtu PSK na tento rok.
Tretie rokovanie zastupiteľstva sa však nezaoberalo iba finančnými problémami.
V programe mali aj Návrh akčného plánu na
rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 –
2015, ale aj návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb Centrum
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých
Tatier.
Súčasná finančná kríza sa podpísala aj na oddialení relizácie medzištátneho projektu vybudovania národných
kultúrnych stredísk v Prešove (ukrajinské) a v Užhorode (slovenské). Spokojní z tohto stavu však môžu byť členovia Zväzu Rusínov-Ukrajincov v Prešove, ktorým poslanci odsúhlasili prenájom objektu v majetku PSK (pôvodne
určeného pre ukrajinské kultúrne stredisko), aby si v ňom mohli vytvoriť svoje
kultúrne centrum.

8

Peniaze na školy
Na Hrnčiarskej ulici v Stropkove sídlia v jednom areále dve základné školy. Pôvodná „štátna“
a cirkevná, ktorá je v prenájme.
Kým štátna, teda mestská ZŠ
požiadala v roku 2008 úspešným projektom o pridelenie 491
tisíc eur cez Regionálny operačný program, nové pravidlá, platné v tomto roku, umožňujú získať
peniaze podobným spôsobom aj
cirkevným školám. A keďže cirkevná ZŠ sídli v školskom areále na Hrnčiarskej ul. v prenájme,
mestská rada, v záujme ochrany a zveľaďovania mestského
majetku vyjadrila tomuto projektu, ktorý má ambície byť úspešný pri čerpaní fondov EÚ, podporu. O výške finančnej participácie mesta na ňom však musia
rozhodnúť poslanci mestského
parlamentu. Stropkovská mestská rada podporila aj podobný
projekt dostavby niekoľko rokov
rozostavaného bloku tamojšej
nemocnice a projekt rekonštrukcie bývalej polikliniky.

Ženy chcú podnikať
Počas uplynulého týždňa sa
v Prešove a Košiciach konali semináre s témou „Podpora
podnikania žien na Slovensku“.
Boli určené pre nezamestnané i zamestnané ženy, mamičky na materskej dovolenke,
študentky a ženy, ktoré uvažujú postaviť sa ekonomicky na
vlastné nohy. Semináre sú súčasťou projektu Európskej komisie, pričom partnermi sú národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
Regionálne a poradenské a informačné centrum v Prešove,
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, a ďalšie. Podľa účasti sa zdá, že medzi slovenských
podnikateľov pribudne v krátkom čase vyše stovka žien.

Darovali život
Územný spolok Slovenského červeného kríža Prešov-Sabinov organizoval v spolupráci s Národnou transfúznou službou Prešov už 15. ročník Valentínskej kvapky krvi. Úspech akcie potvrdzuje účasť bezmála tisícky dobrovoľných darcov.
Z nich necelých 300 darovali krv
po prvý raz. Odbery sa konali na
transfúznej stanici, na verejných
miestach i pomocou mobilných
výjazdových jednotiek.

Kvalitnejšie ovzdušie
Zníženie prašnosti na cestách
II. a III. triedy a zlepšenie kvality
ovzdušia má priniesť ďalší zámer krajskej samosprávy financovaný z eurofondov. Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK) v rámci projektu s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu
životného prostredia“ plánuje
nakúpiť päť zametacích čistiacich vozidiel. Technika sa bude
využívať okrem Žiliny, Martina
a Ružomberka, kde je nameraný zvýšený podiel znečisťujúcej
látky PM10 v ovzduší, aj v kúpeľných mestách Turčianske
Teplice a Rajecké Teplice. „Čistiacimi vozmi chceme zvýšiť
kvalitu životného prostredia a
ovzdušia predovšetkým v mestách, kde je znečistenie v súvislosti s intenzitou dopravy najvýraznejšie. Projektom vo výške
1 900 000 eur riešime zlepšenie situácie aj v miestach s osobitnou ochranou.“

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH

POLITICKÁ SATIRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Primárky v SDKÚ-DS boli takou mierou prezentované v slovenských médiách, ako keby prinajmenšom išlo o parlamentné voľby.
Radičová a Mikloš sa prezentovali všade, politologické umnosti
(nie od slovenský Um) splietali jednu krajšiu myšlienku od druhej.
Obidvaja respondenti sa tvárili div nie ako manželská dvojica, ktorá sa
neháda pri rozvode o fľašku uhoriek. Dokonca si hádzali aj komplimenty.
Predseda strany sa tváril ako gazda, ktorý práve schoval úrodu do humna
a už môže ísť aj na dožinkový bál. Nebolo to však nič iné, ako jedna veľká
kamufláž, kde už dávno predtým bolo dohodnuté, že volebnou líderkou
sa stane pani Radičová, o čom hovorí aj jasné víťazstvo v primárkach,
kde Mikloš ledabolo dodal, že sa nádejal na menší rozdiel. Dopredu pripravená kamufláž práve tu mala trhlinu, malo to byť oveľa tesnejšie, aby
to bola dokonalá kamufláž. Dokonalá bola aj tak.
Pani Radičová sa tešila z víťazstva v sprievode Jána Krstiteľa Baláža, tvárila sa ako Panna Orleánska a práve pán kňaz mal demonštrovať, že je aj
Pani Nepoškvrnená. Nepoškvrnená vládnutím dvoch Dzurindových vlád,
zvláštnymi privatizáciami, predávaním slovenského majetku za mizerné
ceny, kupovaním poslancov a praním špinavých peňazí et cetera. To znamená, že nová volebná líderka má znamenať, že SDKÚ-DS prešla očistcom a je čistá ako ľalia. Vychádza sa z jednoduchej premisy, občan
zabudne aj na to, čo včera jedol či nejedol a voľby sú o tom, aby
sa najedol, keď nie guľášu, tak aspoň rečí. A Dzurindova rétorika a
klapancie sú už ošúchané, treba niečo nové. Predseda si povedal, chcete niečo nové, nech sa páči a tak hodil do krútňavy Radičovú, presne
tak, ako ju hodil do prezidentských volieb. Bola z nich v takej eufórii, že
v parlamente zahlasovala aj za kolegyňu. Škoda, že prepočula solidárne
ženské zvolanie Martinákovej – Ivetka, preboha, neber to! Práve Zuzka vie čo vie, aj tú Dzurinda uviedol do volieb div nie ako divu a keď sa
pozorne a zblízka zahľadela na to, kde vstúpila, pobrala sa kade ľahšie.
Pani Radičová je v laufe, ktosi jej možno nahovoril, že hlasy v prezidentských voľbách sú dobrý odrazový mostík, čo je samo o sebe nezmysel,
pretože tí voliči strán, ktorí dali hlasy Radičovej, idú do volieb samostatne. Zdá sa, že táto pani nepochopila pravidlá logiky v SDKÚ-DS – kde
možno robiť len tak, aby nevyčnievala nad kohúta na kostolnej veži (teda
predsedu Dzurindu). Pán predseda pochopil, že Radičová ohrozuje jeho stoličku a tak ju pekne hodil do krútňavy. Pani Radičová
spadla do víru Margity a Besnej a jej plť sa jednoducho potopí.
Po všetkom, čo sa deje v SDKÚ-DS samozrejme a čo sa ešte do volieb
udeje, táto strana skončí v parlamentných voľbách s parádnym fiaskom.
Niektorí voliči, ale aj pracovníci štátnej správy a samosprávy sa už pozerajú po iných stranách, nie je to SaS, pretože tá prejde do parlamentu
len s odretými ušami, ak vôbec prejde. Získa práve SMER, ktorý si tak
môže vybrať z odborníkov. A presne toto fiasko zlomí volebnej líderke
väzy, čo je tiež súčasťou scenára, pretože Dzurinda má pripravené ďalšie
„divy“, stačí si všimnúť kandidátku na poslancov. Kongres tejto strany po
voľbách zmetie pani Radičovú mimo politiky, takže jej volebné líderstvo
možno pokladať za jej labutiu pieseň. A po kongrese si pán predseda
pomädlí dlane. A zaspieva si pesničku „Daj ruku, do mojej ruky“...

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Kamufláž a labutia pieseň
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Návraty márnotratných synov

Vráť sa so mnou do tých čias, keď prekročilo hranicu 11 percent vo voľbách.
naším heslom bolo tango, zaspieval Nový predseda nech sa snaží ako snaží,
si Ivan Šimko, ktorý je pokladaný za nevyšiel z tieňa svojho predchodcu a nabludného Holanďana slovenského viac na prvých miestach kandidátky figupolitického spektra. A zakotvil znova rujú obaja. Jeden za devätnásť, druhý
v materskom lone KDH. Z nového pred- za dvadsať bez jednej. Hviezdny čas
sedu KDH Jána Figeľa sa stáva slovenský tejto strany v jej súčasnej podobe poNoe, ktorý po potope zbiera na palubu minul, vtedy keď mohla, nevymanila sa
svojej lode všetky veľké či malé osôbky. z preludu, teraz, ak sa chce stáť akouIvan Šimko je prvý z tých, čo opustili KDH si kresťanskou občianskou stranou, je
s Dzurindom a vytvorili akúsi hybridnú stra- už neskoro. Vládnutie s kupcami, ktorí
nu s.r.o, ktorá sa zaregistrovala niekde na nepatria do chrámu, KDH trvalo poostrove Bongo-Bongo. A zrejme tento bý- značilo a na tom sa nič nezmení ani po
valý súputník Dzurindu nebude prvý, ktorý tohtoročných parlamentných voľbách.
sa vrátil do KDH. Z SDKÚ sa očakáva prí- Do SDKÚ sa vrátil aj pán Kaník, známa to
lev ďalších nespokojencov, márnotratných figúra na sociálnej oblohe Slovenska. A
synov, zblúdilých ovečiek, ktoré slovenský čože tak znenazdajky? Vysvetlenie je jedNoe, tak ako sa patrí s kresťanskou lás- noduché, DS sa zlúčila s SDKÚ a po rozkou pritúli do materského lona. Možno sa pade tejto hybridnej strany zostane značka
však začali v KDH udeľovať aj odpustky, DS, ktorá by sa mohla aj obnoviť a zobrala
čo nebráni prísť späť ani Palkovi a spol, pod svoje krídla to, čo neubzikne inde.
ktorí nemajú peniaze na volebnú kampaň, Preto sa pán Kaník tak znenazdajky
ani v takom prípade, ak Ferko Mikloško a potichu vrátil, veď on bol posledný
predá televízor. KDH chce byť volebným predseda DS, ktorý známu stranu obelídrom opozície, chce byť alternatívou toval Dzurindovi za ministerský flek.
Smeru, nevylučuje ani ísť so Smerom do Bývalých čechoslovakistov je ešte stále
vlády a bohviečo ešte. Ten, kto chce veľa, dosť a známa marka by ich určite pritiahla.
obyčajne nezíska nič. Hoci má ešte k dis- S týmto kalkuluje pán Kaník, ktorý sa venumožno Jobbiku. A to je len prvá las- pozícii ruskú atómovú ponorku J. Čarno- je podnikaniu. Asi mu to veľmi nejde a tak
tovička orbanizmu voči Slovenskej gurského. Ale ani to nespôsobí, aby KDH sa vracia k podnikaniu na politickej scéne.
republike, po nástupe k moci prídu ďalšie, o ktorých sa nám bude
možno aj snívať. Slovenská odpoveď by mala byť na tieto orbanizmy
jednoduchá, konečne by sme mali Na svete je program strany Sloboda a Solidarita. Prečítať si tento viac ako sto
povedať, že budeme s nimi spolu- stránkový dokument je naozaj zábavné čítanie. Niektoré ekonomické eskapracovať, keď odškodnia Sloven- pády z dielne pána Sulíka sú naozaj zrozumiteľne nezrozumiteľné, ale na to
sko za zločiny napáchané hordami máme odborníkov. Na tomto programe však napríklad zaujalo budovanie 100
Bélu Kúna, za časy po Viedenskej ihrísk ročne a dekriminalizácia marihuany. To by znamenalo, že na Slovensku
arbitráži a keď nám vrátia kultúrne nám na Sulíkových ihriskách budú vyrastať futbalové talenty s cigaretou maa historicky cenné pamiatky, ktoré rihuany v ústach. Jednoducho futbalový ošiaľ, aký sme ešte nezažili. Kde sa
odviezli za svojho bašovania zo Slo- hrabe na Sulíka Maradona, ten si tiež občas šlukol. Ale až po skončení futbavenska. Slovenská diplomacia sa lovej kariéry. Tak sa nám pán Sulík so svojou stranou postará o prekvapenie,
bude musieť pripraviť na neustále talenty s marihuanou dokážu zdolať aj Brazíliu. Už len pre tento rozpor by sa
ataky Slovenska a to tak, že na rov- programový dokument mal nazvať dokumentom somarín. O ostatných liberálnakú dieru treba rovnakú záplatu.
no-populistických nezmysloch sa netreba ani vyjadrovať.

„Imidž“ sudcov

Stopäťdesiat sudcov, ktorí podali žalobu na štát,
že zarábali menej ako sudcovia Špeciálneho
súdu, len dokázali, že naše súdnictvo nie je na
tom najlepšie. Priemerný plat 2000 eúr, to je v
porovnaní s priemerným platom naozaj dosť,
nehovoriac už o platoch na východe a strede republiky. Dokonca požiadali, aby nemuseli zaplatiť
súdne poplatky. Na jednej strane sa teda pasujú
do úlohy akýchsi spravodlivých medzi spravodlivými, ktorí dodržiavajú zákony. Morálka a sudcovská
česť sa však niekde stratila. Svoje žaloby podali
na základe rozhodnutia ÚS, ktorý dal do správnej
polohy Lipšicové úlety. Všetko sa napravilo a žaloby sú len výkrikom do tmy niektorých sudcov. Ak
týmito žalobami chceli niečo dokázať, tak nedokázali nič, skôr naopak, imidž sudcov, ktorý aj tak
nie je vysoký, ešte viac klesol v očiach verejnosti.
Prekvapením je rozhodnutie bývalej sudkyne Dubovcovej, ktorá žalobu stiahla a požaduje jedno
euro, aby bolo učinené zadosť jej pravdupovediac
z hľadiska práva opodstatnenej žaloby. Možno,
keby to urobili aj ostatní, vrátila by sa morálka a
česť sudcov do tej správnej polohy. Túto kauzu by
si mali spratať do zabudnutia predovšetkým sudcovia a nikto iný.

Arogancia cirkevnej moci
Aj pre komunistických pandúrov, ako boli krajskí
tajomníci KSS, bola banskobystrická Kalvária tabu.
Veľmi dobre vedeli, čo by sa dialo, keby na toto
miesto kradmou rukou siahli. To, čo si nedovolila
táto moc, dovoľuje si súčasná cirkevná moc, ktorá
chce Kalváriu oživiť megalomanským stavebným
projektom. Banskobystričania vehementne protestujú, rovnako kresťania aj neveriaci. Biskup Baláž
je znova na scéne, práve on stojí za touto kontroverznou akciou – megalomanskou stavbou na Kalvárii. V časoch komunizmu terajší biskup Baláž, ako
skladový pracovník v Domácich potrebách, Kalváriu
pokladal za posvätné miesto. Hľa ako sa zmenili ľudia a časy, hlavne časy zmenili ľudí, ťažko však povedať, či k lepšiemu...

Vysvetľovač špinavých peňazí

Nastupuje orbanizmus
Budúci maďarský premiér Viktor
Orbán chce po nástupe k moci
stiahnuť všetkých maďarských podnikateľov zo Slovenska domov. Títo
najviac podnikajú v južných oblastiach Slovenska a tak by sa tu zvýšila nezamestnanosť. Toto určite
neprispeje k spokojnosti obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku. Nie, Viktor Orbán nechce
zvýšiť nezamestnanosť na Slovensku, chce len presťahovať maďarských podnikateľov za južnú hranicu Slovenska, aby za prácou chodili
obyvatelia maďarskej národnosti zo
Slovenska do Maďarska, kde budú
na ich vlastenectve k Veľkému Maďarsku pracovať agitačné úderky
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Talenty s marihuanou

Dereš zamestnanosti

V okrese Rimavská Sobota je nezamestnanosť
vyššia ako 30 percent. Keď sa sem kórejská firmy YURA dostala, kalkulovala aj s tým, že presne využije situáciu. Lacná pracovná sila, pretože každý chce robiť a je jedno za akú mzdu
a Korejčania si boli vedomí, že ak niekto bude
reptať, pôjde domov, lebo za bránou čaká na
zamestnanie ďalších dvadsať ľudí. Na Gemeri
pribudli pracovné miesta, tak v Hnúšti ako aj v Rimavskej Sobote. Robia tu však Slováci a nie Kórejci,
čo je dosť podstatný rozdiel, aj keď niektorých už
firma dokázala degradovať na domácu úroveň novodobých otrokov. Samozrejme žiadne odbory tu
neexistujú a firma o takom dačom nechce ani počuť. Ibaže na Slovensku sa chodí potiaľ s krčahom
po vodu, kým sa nepreleje. A tak sa v Hnúšti mladý
pracovník nasrdil a vylepil jednému z manažmentu
facku. Okamžite dostal výpoveď. Je tu však naozaj
neúnosná situácia, firma núti ľudí pracovať nadčasy,
dokonca zatvára dvere, aby zostali, Ozvať sa znamená stratiť prácu. Odvrávať tiež. Presne ako voľakedy
na pánskom, už chýbajú len pandúri, ale tých supluje manažment v bielych košeliach a kravatách. Toto
nie je práca, ale dereš, hovoria obyvatelia Hnúšte a

okolia, ktorí tu pracujú a ktorým dokonca zakazujú
aj hovoriť. A keď Slovenská pospolitosť zvolala na
protest míting pred bránami fabriky na súkromnom
pozemku, všetci vychádzali so sklonenou hlavou a
upaľovali kade ľahšie. Nikto nechcel stratiť prácu, lebo ak by otvoril ústa, už má po nej. Ak
sem zavítajú aj z úradu inšpektorátu práce, firma dostane pokutu a to sa odrazí na výplatnej
páske zamestnancov. Zaujímavé je, že keď má
Slovač niekde problémy, objaví sa tam ako prvá Slovenská pospolitosť, ktorá zbiera body pre svoju už
zaregistrovanú stranu Naše Slovensko. A na ťažko
skúšanom Gemeri sa im zbierať body darí. Bratislava je ďaleko a vysoká politika sa utápa v politických
šarvátkach a tu kde sa zmráka a stmieva z hlavného
mesta nedovidieť. Otázka je, či potom Gemerčania budú vidieť aj na volebné lístky. V minulosti bol
Gemer kolískou slovenskej vzdelanosti, potom to
bol revolučný Gemer, ktorého sa báli aj komunisti a
preto ho zdevastovali, ľudsky aj materiálne. Dotiaľ sa
chodí s krčahom po vodu... a čo ak sa revolučnosť
na Gemer vráti? Aj s Vladom Clementisom? K tomu
už veľa nechýba. Novodobí Bašovci totiž na Gemeri
dlho nevydržali.

Predseda SDKÚ-DS sa vzdal funkcie volebného
lídra, aby mohol vysvetľovať a obhajovať pranie špinavých peňazí. Zatiaľ nič nevysvetlil a neobhájil.
Objavila sa iba ďalšia účtovníčka, ktorej sa pripisuje
defraudácia akýchsi miliónov. Objaviť sa môžu ešte
aj ďalšie finančné nezrovnalosti z čias, keď SDKÚ
bola lídrom vo vláde. Vyšetrovanie údajného priania
špinavých peňazí pokračuje, nikto však nevie ako
a informácií jednoducho niet. Za vládnutia Dzurindu sa riešili veci radikálnejšie, napríklad vyhodenie
dverí Elektry V. Mečiara za asistencie vtedajšej Pitnerovej SIS. M. Dzurinda aj tak nič nevysvetlí a tak
aj vyšetrovanie by malo byť radikálnejšie. Verejnosť
má rovnako právo na informovanie o tejto kauze,
veď nejde o guľôčky, ale akty hraničiace s trestnými
činmi. Vysvetľovanie predsedu o týchto kauzách je
zavádzajúce a nedôveryhodné.

Lipšicové nirvány
Daniel Lipšic bol asi najdrahší minister spravodlivosti. Nielenže 150 sudcov podalo žaloby na štát, ale
sudca Soročina z Michaloviec vysúdil za Lipšicové
výroky ako ministra na jeho adresu viac ako 3 milióny
korún. Lipšic totiž o ňom tvrdil, že je podvodník. Takéhoto podpredsedu má KDH a Daniel Lipšic naďalej figuruje na popredných miestach kandidátky do
volieb. Ešte šťastie, že ministrom nebol dlho, inak by
svojim konaním a výrokmi zruinoval nielen ministerstvo spravodlivosti, ale aj štát. V KDH by si mali dať
pozor, aby náhodou nezlikvidoval aj stranu. Voliči to
zrejme ohodnotia vo voľbách správne.

Štyridsať dní pôstu
Od 17. februára začal na Slovensku pôst, ktorý by
mal trvať štyridsať dní, až do Veľkej noci. Niektorí
sa na Slovenskú postia aj celý rok, iní zasa na pôst
kašlú. Politické strany sa pôstiť nebudú, lebo už si
požičiavajú na volebnú kampaň, aby bola čo najdrahšia a teda aj najúčinnejšia. Aspoň si tak myslia.
Tí, čo sa budú postiť do volieb a aj po voľbách, môžu
túto kampaň hltať len očami, z čoho sa samozrejme
nenajedia. Ktovie, či budú s prázdnym žalúdkom aj
voliť. Ale to je už ich vec. Majú totiž len dve možnosti
buď ísť voliť, alebo nie. Na volebných lístkoch totiž
nebude možnosť zakrúžkovať PROTI VŠETKÝM.
Bolo by to naozaj demokratické, keby také niečo
tam bolo, určite by bola aj vyššia volebná účasť. Zároveň by sme ľahko mohli identifikovať, aký je názor
na slovenskú politickú scénu. A možno by sme boli
prekvapení, koľko voličov by zakrúžkovalo práve túto
možnosť. Aj s prázdnym žalúdkom, ale s dobrým pocitom, že sa mali možnosť vyjadriť a aj sa vyjadrili.
Zdá sa, že naozaj ešte nemáme dostatočne dobudovanú demokraciu, lebo bez tejto možnosti možno
pokladať slovenské voľby s absenciou demokracie,
keď sa volič nemôže vyjadriť tak ako to cíti.

Bude kasíno v Bratislave?
Ej veru, prídu si sem zahrať americkí dôchodcovia,
tvrdia lobisti výstavby. Museli by to byť naozaj blázni,
aby merali cestu do Kasína v Bratislave, keď majú
Las Vegas a možno na priľahlých ostrovoch aj ďalšie
kasína. Slovenskí dôchodcovia, ktorí obracajú každý cent sa tam určite nepohrnú. Nuž sila peňazí a
arogancia peňazí, zdá sa je veľká, aj pri budovaní
sociálneho štátu. V tom kasíne už nebude 30 000
miest pre nezamestnaných, ale len 2 500. O ekonomickom prínose tiež možno pochybovať, lebo v
USA na jeden dolár získaný hraním hazardných hier,
pripadajú dva doláre na liečenie a ďalších šesť na
odstraňovanie nepriamych škôd. Ale ak predsa len
americkí dôchodcovia prídu, tak možno kvôli lacným
prostitútkam, ktoré tu nájdu svoje uplatnenie. Takže
máme ekonomický impulz veruže biedny. Hlavne, že
máme slovenské Las Vegas.

Stranu pripravil DUŠAN KONČEK

Z NÁŠHO ARCHÍVU

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Marec 2010

10

V dvojtýždenníku Slovenský rozhľad sme uverejnili
v marci 2006 nasledovné správy a informácie...
V politickom a spoločenskom živote je to už tak, že viaceré významné udalosti a rôzne situácie, ktoré zarezonovali a sústredili veľkú pozornosť medzi
ľudmi, dokážeme objektívne a v súlade s realitou hodnotiť a presnejšie porovnávať až s odstupom času. Táto overená skúsenosť je aktuálna aj v terajšom predvolebnom období, keď predstavitelia opozičných strán úmyselne
zabúdajú na roky svojho osemročného vládnutia na Slovensku. Pre oživenie
pamäti zverejňujeme niekoľko správ a článkov o situácií na Slovensku na
začiatku roku 2006, ktoré ukazujú v jasnejšom svetle „úspechy“ vtedajšej
vládnej koalície.
(jk)

Zdravotníci vyhlásili štrajkovú
pohotovosť
Zdravotnícke odbory vyhlásili od konca februára neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského odborového zväzku pracovníkov zdravotníctva a
sociálnych služieb. Odborári tvrdia, že vyhlásenie štrajkovej pohotovosti je ich reakciou na
snahu riaditeľov dosiahnuť vyrovnané hospodárenie zdravotníckych zariadení znižovaním
miezd zamestnancov. Vyjadrili sa, že takáto
prax je charakteristická pre rokovania o kolektívnych zmluvách na rok 2006, ale aj pre rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Zamestnanci požadujú zabezpečenie dostatku
peňazí na poskytovanie starostlivosti. Protestujú aj proti tomu, aby sa vyrovnané hospodárenie zdravotníckych zariadení pri ich zmene na
akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie realizovalo na úkor miezd zamestnancov.

Ceny priemyselných výrobcov
rástli rýchlejšie
Zverejnené údaje o januárovom vývoji cien
vo výrobnej sfére prekvapili trh vyšším ako
očakávaným rastom. Ceny priemyselných
výrobcov sa v porovnaní s decembrom
2005 zvýšili o 1,4 percenta, čo znamená
medziročný rast o 8,7 percenta. Trh pritom počítal s rastom 7,5 percenta. Rovnaký, 7,5-percentný rast predpokladali
analytici VÚB, Slovenská sporiteľňa predpovedala rast 8,3 percenta.
Analytici sa zhodujú, že za vyšším ako očakávaným rastom cien výrobcov bol rast
cien energií a vyššie ceny nerastných surovín. „Oproti decembru vzrástli ceny elektriny o 2,9 percenta, tepla o 6,6 percenta
a plynu o 4,4 percenta,“ pripomína analytik ING Bank Eduard Hagara. Očakáva zároveň, že podobný rast cien elektriny zaznamená Štatistický úrad aj vo februárovej
inflácii, v dôsledku čoho sa rast cien vo výrobnej sfére môže dočasne zrýchliť až nad
deväť percent v medziročnom porovnaní.

Materák vyhral súd s televíziou
Slovenská televízia má zaplatiť svojmu bývalému riaditeľovi Milanovi Materákovi vyše 670-tisíc korún. Rozhodol o tom okresný súd, ktorý
konštatoval, že jeho výpoveď z 1. mája 2003
je neplatná. „Výpoveď bola z organizačných
dôvodov a nebola prerokovaná s odbormi, čo
majú podľa Zákonníka práce,“ povedal Materák.
Členom odborov nebol, no zákon sa týka aj
jeho. Náhradu mzdy súd vypočítal na základe
Materákovho priemerného platu 95 972 korún. STV však má platiť aj súdne trovy a súdny poplatok. Právny zástupca STV Pavel Pinter sa nechcel vyjadrovať k tomu, či sa televízia
proti rozsudku odvolá. „Závisí to od rozhodnutia generálneho riaditeľa STV Richarda Rybníčka,“ povedal.
Člen manažmentu STV Branislav Zahradník
sa nechcel k rozhodnutiu súdu vyjadriť, keďže ešte nebolo televízii doručené. Aj v Materákovom prípade televízia doplatila na chybu, pre
ktorú v druhej polovici februára prehrala dva

súdne spory so zamestnancami prepustenými obstarávanie o pokute, bez ktorého súd
počas hromadného prepúšťania. Za výpovede nevie, čo má preskúmavať.
neprerokované s odbormi má STV zvukárovi a
režisérovi zaplatiť spolu takmer dva milióny korún. Súdy však pojednávajú o ďalších desiatkach prepustených. Situáciou a zodpovednosťou za škody sa preto bude zaoberať Rada
Štátna podpora výstavby závodu juhokórejSTV.
skej automobilky Kia pri Žiline sa oproti pôvodnému plánu predraží o vyše tri miliardy korún.
Kým pri schválení investičnej zmluvy v marci
2004 sa počítalo so sumou 7,4 miliardy, celkové výdavky Slovenska dosiahnu až 10,6 miHrubý zahraničný dlh Slovenska minulý
liardy. Nárast rezort hospodárstva pod novým
rok v novembri narástol medzimesačne
vedením pripisuje časovým prieťahom vo výo 147,5 milióna dolárov na 26,25 miliarkupe pozemkov, nedostatočnému doceneniu
dy dolárov, teda 842,8 miliardy korún.
prípravnej fázy investície, podceneniu úlohy
Nárast celkovej zadĺženosti ovplyvnilo
ľudského faktora a nedostatočnej znalosti úzezvýšenie dlhodobého ako aj krátkodobémia, na ktorom sa závod buduje.
ho zahraničného dlhu, vyplýva z utorkovej správy centrálnej banky (NBS). Na
jedného obyvateľa pripadal ku koncu novembra dlh v zahraničí 4879 dolárov. DlTisícky pracovníkov opäť vlani opustilo
hodobý zahraničný dlh sa v novembri
rady železničiarov na Slovensku. Najväčzvýšil z októbrových 12,07 miliardy na
ší zamestnávateľ, Železnice Slovenskej re12,12 miliardy dolárov. Z toho dlh vlády,
centrálnej banky a obcí klesol o 85,5 mi- publiky na konci roku 2004 zamestnával
lióna na šesť miliárd dolárov. Dlhodobý vyše 20 300 ľudí. Žiaľ v decembri 2005
dlh podnikateľských subjektov naopak už ich bolo len 18 500. Osobný dopravstúpol o 52,5 milióna na takmer 5,2 mi- ca Železničná spoločnosť Slovensko prelióna dolárov a dlh bánk sa zvýšil o 79,8 pustil 189 zamestnancov. Nákladná Žemilióna na 917,9 milióna dolárov. Krát- lezničná spoločnosť Cargo mala na konci
kodobý dlh krajiny stúpol o 100,7 milió- minulého roku 11 856 pracovníkov. Podľa
na na 14,13 miliardy dolárov, a to hlavne prepočtov to znamená, že oproti decemv dôsledku nárastu zahraničných pasív bru 2004 bolo prepustených ďalších 700
zamestnancov. Pred rozdelením na začiatpodnikov.
ku minulého roku totiž Železničná spoločnosť zamestnávala 17 611 ľudí.

Štátna dotácia pre Kia
sa predraží

Zahraničný dlh narástol
na 843 miliárd

Železnice naďalej prepúšťajú

STV zaplatí režisérovi...

Slovenská televízia prehrala ďalší súdny spor
s pracovníkom, ktorý dostal výpoveď počas hromadného prepúšťania. Režisérovi spravodajstva Ľubomírovi Mlynárikovi má zaplatiť približne 1,3 milióna korún. Mlynárika vyhodili sedem
mesiacov pred dôchodkom. Sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV včera rozhodla, že výpoveď z roku 2003 je neplatná. Podobne ako
v ďalších prípadoch ju totiž manažment neprerokoval s odbormi. O hromadnom prepúšťaní
v roku 2003 vedenie televízie hovorilo len s odborovou organizáciou pri STV, Mlynárik však
bol členom Odborového zväzu audiovizuálnych
tvorcov. Za rovnaké porušenie Zákonníka práce 16. februára STV prehrala súd s majstrom
zvuku Jánom Grečnárom, ktorému má zaplatiť
vyše pol milióna. Vedenie STV tvrdí, že prepúšťalo v súlade so Zákonníkom práce. Zodpovednosťou za chyby v prepúšťaní sa bude zaoberať Rada STV.

Chybná žaloba ministerstva
Žaloba, ktorou sa ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bráni proti miliónovej pokute od Úradu pre verejné
obstarávanie, má také nedostatky, že
o nej súd nemôže rozhodnúť. Nesprávnym postupom ministerstva sa tak vyriešenie celého prípadu opäť odďaľuje.
Rezort vnútra pritom za túto prácu platí
súkromnú firmu, aj keď má vlastné právne oddelenie. Žaloba má procesné nedostatky. K podaniu chýba napríklad samotné rozhodnutie Úradu pre verejné

Veriteľ zaplatil aj za
neexistujúce dlhy
Štátna akciová spoločnosť Veriteľ zaplatila pri
oddĺžovaní zdravotných poisťovní zrejme aj za
pohľadávky, ktoré vôbec neexistujú. Pri oddĺžovaní totiž postupovala podľa údajov poisťovní
a tie sa ukazujú nepresné. Veriteľ vyrovnal dlhy
zdravotných poisťovní za stovky miliónov korún
tak, že poisťovne mu ako protihodnotu postúpili pohľadávky voči svojim dĺžníkom. Problém je
v tom, že medzi ľuďmi, ktorých poisťovne vedú
ako svojich dĺžníkov, sú aj takí, čo tvrdia, že nijaké podĺžnosti voči poisťovni nikdy nemali. Ak sa
ukáže, že ich tvrdenia sú pravdivé, Veriteľ v ich
prípade zaplatil za fiktívnu podľadávku.

Župa má zaplatiť 10 miliónov
Pokutu vo výške takmer 10 miliónov korún pre Trenčiansky samosprávny kraj
potvrdil v utorok Úrad pre verejné obstarávanie. Je to najvyššia pokuta, akú doteraz úrad udelil samospráve a kraj ju
má zaplatiť za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Samosprávny kraj
vyhlásil v apríli 2005 verejnú súťaž na
opravy ciest, ale v máji ju zrušil. Vzápätí vyhlásil rokovacie konanie bez zverejnenia. Na zákazke v cene 196 miliónov
korún sa potom dohodol so spoločnosťou Cesty Nitra. Priame zadanie tejto firme kraj zdôvodnil časovou tiesňou. Podľa úradu župa tým porušila zákon.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

P O V E D A L I
RUDOLF ZAJAC, minister zdravotníctva SR

Myslíte si, že je nejaký zákon, čo ma núti dávať vám odpovede?
Špeciálne vám? Myslite, že máte právo ma obťažovať? Myslite, že
máte právo chodiť za mnou s mikrofónom? Myslíte, že máte právo mi osobný môj život ničiť? Ste korupčný novinár v rukách politických strán opozície. Nemám sa s vami o čom baviť. Nemám rád
malých, chudých, hlúpych.

Mikuláš Dzurinda, predseda SDKÚ

Slovensko sa dostáva do režimu ako ktorákoľvek krajina štyri mesiace pred voľbami. Na rokovanie vlády nezaradím žiadne privatizačné rozhodnutie, budeme sa však uchádzať o podporu niektorých zákonov, napríklad v oblasti dôchodkov. Predložíme len tie,
na ktoré sa nájde široká politická zhoda. Som pripravený podporiť
akéhokoľvek kandidáta na predsedu parlamentu, ak sa na niekom
politické strany zhodnú.

Pavol HRUŠOVSKÝ, predseda KDH

Výhrada svedomia je prioritou KDH. Som prekvapený politikou,
ktorú uplatňuje SDKÚ a osobitne Mikuláš Dzurinda, ktorý v tejto chvíli nekoná ako predseda vlády, ale ako predseda politickej
strany SDKÚ, ktorá sleduje len cieľ blížiacich sa parlamentných
volieb. Dúfam, že si pán premiér uvedomí, že volebné obdobie sa
ešte neskončilo. Ak chce konať ako premiér, nemal by prijímať
také rozhodnutia, akých sme dnes svedkami v súvislosti so zmluvou o výhrade vo svedomí, keď minister zahraničných vecí a podpredseda SDKÚ Eduard Kukan odmietol návrh na rokovanie vlády podpísať.

Vladimír MEČIAR, predseda ĽS-HZDS
Pokiaľ ide o pôsobenie Mikuláša Dzurindu na politickej scéne,
hráčom zostáva. S jeho osobou sa spája veľmi veľa negatívnych
občianskych reakcií, preto priama spolupráca, dohody a podobne sťažujú možnosti vstupu do vládnej koalície. Neexistujú žiadne dohody medzi mnou a Dzurindom. So súčasným premiérom
HZDS nerokovalo dva roky. Iniciovať návrh na Dzurindovo odvolanie nebudeme, ale nepovedal som, aký bude výsledok, keď to
podá niekto iný.
Ivan GAŠPAROVIČ, prezident Slovenskej republiky

Len čo vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente, bolo jej úlohou sadnúť si s opozíciou a uvažovať o solídnej dohode, akým
spôsobom chce dovládnuť. Dohoda by zamedzila, aby opozícia
každodenne navrhovala odvolávanie ministra či celej vlády.
Nikde na svete nie je problém vládnuť menšinovou vládou, ale musia sa utvoriť podmienky, ktoré nemôžu u ľudí vyvolať otáznik, za
akú cenu parlament drží vládu. Veľkou chybou je, že vláda musí pri
každom hlasovaní viesť tvrdý boj s poslancami.
Kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami sa už začala, obávam sa, že rovnako ako pri regionálnych voľbách bude
účasť voličov veľmi nízka. Nemyslím si však, že výsledky významne ovplyvnia smerovanie Slovenska, každá nová vláda bude musieť pokračovať v reformách. Avšak mnohé reformy treba výrazne
zmeniť. Zdravotnícka reforma sledovala akurát privatizáciu zdravotníctva. Tento rezort je vo veľmi ťažkej situácii a kroky ministra
Rudolfa Zajaca preto treba „poriadne zrekonštruovať“.
Prezident rovnako ako vo svojom novoročnom prejave síce pripustil, že reformy boli potrebné, ale je otázne, či boli správne nastavené a načasované.

KULTÚRA
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Vecne a racionálne reflektuje udalosti
Dlhoročný významný československý politik JUDr. Lubomír Štrougal zastával
viaceré kľúčové pozície v ústrednom mocenskom aparáte, bol ministrom poľnohospodárstva, ministrom vnútra, podpredsedom vlády, tajomníkom ÚV KSČ,
členom predsedníctva ÚV KSČ a v období 1970 až 1988 federálnym premiérom. V knihe Paměti a úvahy (nakladateľstvo Epocha a Pražská vydavatelská
společnost, Praha 2009) vecne a racionálne reflektuje najdôležitejšie udalosti a okolnosti svojho života a pôsobenia na scéne verejného diania.

Treba jednoznačne konštatovať, že Lubomír Štrougal na jednej strane odsudzuje
tak nezákonnosti v rokoch 1949 až 1954,
ako aj inváziu armád spojeneckých krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste
1968, na druhej strane pozitívne oceňuje
misiu JUDr. Gustáva Husáka, ktorú chápe ako pokus o pokračovanie obrodného
procesu z konca 60. rokov, ale limitovaný
podmienkami okupovaného štátu s výrazne obmedzenou suverenitou. Zasvätene pri
tom poukazuje na skutočnosť, že G. Husák pri
osobných rozhovoroch s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu Leonidom Brežnevom opakovane, ale neúspešne žiadal o stiahnutie
sovietskych vojsk
z nášho územia. Veľkou ekonomickou záťažou
pre Československo bola aj vlastná dvestotisícová armáda, ktorej redukcia by priniesla
okamžité hospodárske a sociálne efekty, ale
ani tento zámer sa nepodarilo uskutočniť. (Pre
porovnanie – súčasná Slovenská republika
disponuje pätnásťtisícovými ozbrojenými silami.) Za problematický označuje vôbec proces
sovietizácie Československa, ktoré malo budovať socializmus vlastnou cestou a s demokratickou podporou obyvateľstva, nie prostredníctvom násilných metód a ústavného zakotvenia
vedúcej úlohy komunistickej strany.

Sú to malé a veľké grafické znaky pre
hlásky. Litery také i onaké. Tlačené,
písané rukou – latinské, hlaholské,
grécke, cyrilské, čínske a čojaviem.
Niektoré sú dokonca aj zlaté. Tvoria
sústavu určenú na zachytenie reči na
vnímanie zrakom.
Písmenká vidíš všade. Zavše i vtedy, keď
o nich ani nesnívaš. Prenasledujú ťa od
narodenia až po hrob. Od pondelka do
nedele, od Nového roka po Silvestra.
Zatvoríš oči a ak si chceš na čosi zabudnuté spomenúť, z tej či onej knižky,
predstavíš si vykrútené písmenko a už
si doma. Darmo, boli múdri tí Feničania,
ktorí vymysleli grafické znaky. Nebyť písma, ako by sme vedeli, že Pribinov kostol
prišiel do Nitry v roku 828 posvätiť soľnohradský arcibiskup Adalrám? A nevedeli by sme ani to, že cisárovná Mária
Terézia mala šestnásť detí.
Jedného dňa v mojej knižnici vyhlásili písmenká proti mne vojnu. Všetky
sa zišli na váľande a rapotali. Zatiaľ
našťastie len po slovensky. Mali si
zvoliť kráľa, ktorý by ich viedol proti
mne, ak by som niektoré zanedbával.
Doma chceli byť doma. Nepáčilo sa

Autor pokladá negatívne postoje k osobnosti
G. Husáka za nehorázne a navyše neraz národnostne podfarbené. Uvádza, že zhoršujúci
sa zdravotný stav štátnika, ktorý bol navyše
politickým väzňom v období stalinizmu, ho postupne
viedol k rezignácii
a k určitému stupňu nezáujmu najmä o ekonomickú problematiku.
Autor publikácie upozorňuje na fakt, že
nelegálne represie z prelomu 40. a 50.
rokov 20. storočia mali popri domácich
vinníkoch svojich dirigentov z radov sovietskych rozviedkových služieb a svoju úlohu
v nich zohrali i provokácie zo strany západných výzvedných orgánov. Konštatuje,
že Československo od 60. rokov s určitou
publicitou, ale najmä v tichosti naprávalo
dôsledky justičných deformácií a skrivodlivostí, ktorých súčasťou bolo aj potrestanie
zodpovedných osôb.
S množstvom otáznikov odzrkadľuje éru Michaila Gorbačova, ktorý napriek globálnej popularite mierotvorcu ani počas svojej historickej návštevy Prahy v apríli 1987 nemienil riešiť
problém prítomnosti sovietskych vojsk u nás.
Posledný generálny tajomník ÚV KSSZ a prvý
i posledný prezident ZSSR s detailnou znalosťou
krehkej rovnováhy
síl bipolárne usporiadaného sveta nesie zodpovednosť za stratu medzinárodného postavenia vlastnej krajiny, ktorá bola dovtedy jednou
z dvoch svetových superveľmocí. Svojím konaním nielen umožnil, či ovplyvnil, ale priamo
zorganizoval dramatické zmeny aj v ostatných
štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
Mimochodom – Československo bolo v roku
1989 bez zahraničnej zadlženosti, kým nasledujúce obdobie prinieslo vznik dlhov v astronomických výškach.
S empatiou vníma citlivý vzťah Čechov a Slovákov, ktorý aj v budúcej historickej perspektíve vníma ako blízky a priateľský. Chápe, že ku
konštituovaniu samostatných štátov na báze
republík dvojčlennej československej federácie prispeli politické rozdiely, vyjadrené aj vo
volebných výsledkoch v ČR a v SR. Slovensko
si podľa neho väčšmi uvedomovalo pozitíva
svojho sociálno-ekonomického, vedecko-technického, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja
pred zmenou režimu koncom roka 1989. Napriek tomu Lubomír Štrougal nevie a zrejme a

im, že koketujem so susedmi a kus
po kuse predávam vzácne knihy za
babku. Nevedia, že si to u susedov
žehlím, čo ak budem musieť zutekať?
Kto ma pritúli?

ani nemôže prekročiť svoje stanovisko petrifikované desaťročiami pôsobenia v unitárnej i
federálnej pražskej vláde, čo sa prejavuje i v
zjednodušenom odmietavom postoji k rozdeleniu spoločného štátu, v rámci ktorého kategoricky kritizuje štátoprávne rozhodnutia politických garnitúr reprezentovaných Václavom
Klausom a Vladimírom Mečiarom.
Z rýdzo subjektívneho hľadiska je zaujímavé,
že Lubomír Štrougal sám seba názorovo definuje ako liberála a etnicky sa označuje za potomka saských baníkov, ktorí sa v 18. storočí
presídlili do stredných Čiech.
Oprávnene poukazuje na nové nezákonnosti
a nespravodlivosti po novembri 1989 – nielen
v procese privatizácie, ale i v polohe doživotného obmedzovania ľudských práv na základe
lustrácií. Ako niekdajší šéf rezortu vnútra, ktorý
riadil aj
rozviedku a kontrarozviedku,
zaujíma principiálny postoj k činnosti Ústavu
pre štúdium totalitných režimov, ktorému denné hlásenie mestského policajta stačí ako nezvratný dôkaz na medzinárodnú kompromitáciu
svetoznámeho českého spisovateľa žijúceho
vo Francúzsku – Milana Kunderu. Ako zodpovedný ústavný činiteľ vie, že spravodajské
služby všetkých moderných štátov sa pripravujú s veľkým predstihom na krajné možnosti
budúceho vývoja, vrátane potenciálnych vojnových konfliktov a diverzného pôsobenia v tyle
nepriateľa.
(Dovoľte mi malé odbočenie na ilustráciu
spoľahlivosti lustrácií – teda vypisovania údajov z úradných listín štátnych orgánov. Podľa
Obchodného registra Slovenskej republiky
bola PhDr. Dana Podhradská (bytom Kolískova 4 v Bratislave), od 2. 4. 1998 do 24.
10. 1999 konateľkou Vydavateľstva Spolku
slovenských spisovateľov; v skutočnosti na
uvedenej adrese býva PhDr. Dana Podracká,
ktorá bola konateľkou pertraktovanej edičnej spoločnosti – to sú tri chybné písmená
v jednom mene, ktoré má v správnej podobe
osem písmen, čo naozaj predstavuje takmer
neuveriteľný omyl. Predpokladám, že skreslený údaj nemôže zmeniť nijaká osoba ani
inštitúcia, pretože by išlo o pozmeňovanie
autentického archívneho dokumentu).
Knihu Lubomíra Štrougala treba privítať
v kontexte analogických strategických a
analytických pohľadov osobností, ktoré
spoluvytvárali spoločenský pohyb v rozpätí
štyroch desaťročí, pretože podobné svedectvá z prvej ruky majú dozaista väčšiu
hodnotu ako neraz trápne i márne úsilia
dodatočných vykladačov histórie skladajúcich tendenčné obrazy minulosti na báze
interpretácií čiastkových poznatkov či
útržkov administratívnych záznamov.

PAVOL JANÍK

Potom písmenko C navrhlo T. Neschválili
ho, lebo písmenko T vyzerá ako vysušený telefónny stĺp. Z navrhlo O. Písmenká protestovali. Ako môže byť O kráľom,
keď vyzerá ako sud a vieme, že zo suda

P í s m enká
Písmenká sa najprv len okúňali. Potom
ktosi navrhol za kráľa písmenko B. Ale
oponent sa ihneď ozval, že písmenko
B sa nafukuje (dokonca dvojnásobne),
i keď len relatívne, no pôsobilo takým
dojmom. Potom prišlo na písmenko A.
Ani to neodsúhlasili, lebo vraj má
výraz karieristu, čosi ako rebrík so
šteblíkmi a tak. Písmenko Y navrhlo
písmenko I. Razom sa všetky písmenká ohradili. Zaburácali nespokojnosťou a nesúhlasili, lebo písmenko
I s písmenkom Y patria do skupiny
rodinkárov, klientelizmu a mohol by
vypuknúť korupčný škandál, ktorému
už síce odzvonili, ale... Výnimkou sú
vraj len kováči, lebo tí kujú za horúca.

vždy páchne. Neprešlo ani M, ba ani
N. Je to vraj zlepenec a žiadny zlepenec nie je svojprávny. Je odkázaný na
mecenášov. Potom zradí aj starú mater.
Nabalí sa a hajde za mláku. Nie, žiadny zlepenec. Pri voľbe neprešlo ani
písmenko H. Demonštruje hungarizmus. Keby ho zvolili za kráľa, bol by
to koniec mojej knižnice. Písmenko
H teda neodporučili ani za vicekráľa
či ministra. Ukážeš mu prst a zožerie
ti celú ruku aj s kľúčnou kosťou. Oj,
pomohli by mu, pomohli, aj sufragáni
za tridsať strieborných. Všetci majú
ostré nielen šable. Aj z domu by ma
vyhnali. Hádam až do Ázie.
Voľba kráľa v mojej knižnici bola teda zlo-
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Právny horizont demokracie

Erudovaný expert na otázky politického systému a renomovaný spisovateľ literatúry faktu prof. Dr. h. c. JUDr. Jaroslav
Chovanec, CSc., oslovuje čitateľskú verejnosť dielom s príznačným názvom Moderná slovenská štátnosť (Procom, Bratislava 2009), ktoré vhodnou formou sprístupňuje dôležité
vedecké poznatky z predznamenanej sféry. Ide o autorovu
v poradí už dvadsiatu tretiu knižnú publikáciu zásadného
významu, pričom mnohé z jeho doterajších prác vyšli vo
viacerých jazykových mutáciách. O mimoriadnych skúsenostiach autora svedčí nielen bohatá publikačná činnosť,
ktorá obsahuje 1119 bibliografických jednotiek s celkovým
počtom 814 publikovaných ohlasov, ale aj jeho výnimočná
odborná prax.
Po pedagogickom pôsobení na Právnickej fakulte Univerzity Komenského bol konzultantom Ústredného výboru KSS pre československú federáciu, v Prahe vykonával funkcie vedúceho
medzinárodného oddelenia a vedúceho sekretariátu ÚV Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva, bol náčelníkom katedry historicko-právnych predmetov Vysokej školy ZNB v Prahe a v
Bratislave, neskôr vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu štátu
a práva SAV, v nasledujúcom období vedúcim katedry právnych
a humanitných vied na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v
Trnave, napokon vedúcim katedry teórie a dejín štátu a práva, ako
aj prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské
štúdium na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Za vedeckú, pedagogickú a publikačnú činnosť získal 40
prestížnych ocenení, vrátane vysokého štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, ktorý mu udelil prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v roku 2008. Popri širokom spektre aktivít v oblasti edukácie, vedy a literatúry sa
výrazne občiansky angažoval v procese demokratickej transformácie spoločnosti na úrovni československej federácie,
ako aj na historických krokoch smerujúcich k legislatívnemu
konštituovaniu súčasnej demokratickej slovenskej štátnosti
a na jej začleňovaní do európskej integrácie. Ako autor knižných publikácií náučného charakteru je od roku 1993 členom Spolku slovenských spisovateľov, v ktorom sa podieľal
na viacerých dôležitých činnostiach právneho, organizačného a ekonomického rázu, vrátane založenia a spravovania
Nadácie Ľudovíta Štúra. Pôsobí aj vo výbore pre vedeckú a
odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.
Stručný náčrt profesionálnej empírie názorne potvrdzuje náročné
kvalitatívne kritériá, ktorým zodpovedá najnovší knižný titul rešpektovanej autorskej osobnosti. Publikácia reflektuje politické a
ústavnoprávne aspekty vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
vrátane odkazu Ľudovíta Štúra a hľadísk legitimity a legality. Venuje
pozornosť problematike štátnej suverenity v štádiu integrovania do
Európskej únie, postaveniu prezidenta a funkcii štátnych symbolov
SR. Posudzuje aktuálnu kondíciu slovenského právneho poriadku, verejnej správy a regionálneho usporiadania. Dôraz
kladie na rozvoj demokracie a ochrany ľudských a občianskych práv a slobôd. Zameriava sa na úpravu mediálneho
systému, dôsledky nového tlačového zákona a modelovanie
korelácií pôsobenia politiky a médií. Dokumentárna časť knihy prináša výber rozhodujúcich právnych noriem týkajúcich
sa uvedených tém.
Dielo je vhodnou pomôckou pre študentov právneho, historického, politologického, pedagogického a masmediálneho smeru, pre
politikov, poslancov zastupiteľských zborov na jednotlivých úrovniach a profesionálnych žurnalistov, ako aj pre všetkých ľudí, ktorí
majú záujem stať sa legislatívne rozhľadenými, dejinne poučenými
a občiansky kompetentnými.
(pj)

žitá. Prešiel deň, noc, no písmenká sa
nemohli dohovoriť.
Po chvíľke napätia a mlčania sa prihlásila o slovo malilinká bodka. Darmo, je súčasťou grafických znakov
našej abecedy. Keď začala hovoriť,
každý stíchol. Nepovažovali ju za
partnera. Nevedeli, že má kontakty
aj za morom. Bola dengľavá a okrem
toho mala aj najslabší hlas.
Poprosila usporiadateľov, aby jej namontovali mikrofón a zosilňovače.
Bodka prehovorila.
Po menšej výmene názorov v prítomnosti vyššieho a nižšieho komisára takmer
všetky písmenká volali: Nech žije bodka!
Písmenká svoj čin dnes už ľutujú. Prišli
na to, že bodka ich svojimi sufragánmi
dobehla. Zo sľubov zostali prázdne kešene a holé dlane. Vše i detský plač.
Návštevníci prestali do mojej knižnice
chodiť. Neskoro, neskoro, ozvalo sa písmenko V. Nie, nie, nikdy nie je neskoro,
konštatovalo písmenko E.
Kreslo kráľa sa otriaslo.
Bodka.
Cor ultimum moriens – srdce je to, čo
umrie naostatok.
Laco Zrubec

Akreditácia UKF
Minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdal Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre
dekrét, ktorý potvrdzuje jej
zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Pre školu sa tak oficiálne skončil proces jej komplexnej akreditácie. UKF sa
podarilo získať dekrét s menším oneskorením oproti iným
univerzitám, pretože nespĺňala
jedno z povinných kritérií. „Po
prvom hodnotení nemohla byť
UKF zaradená medzi univerzitné vysoké školy pre nesplnenie
kritéria týkajúceho sa počtu
študentov na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských
učiteľov. Avšak výrazným znížením počtu študentov o viac
ako 1000 a na druhej strane
zvýšením počtu pedagógov sa
podarilo odstrániť aj tento nedostatok,“ uviedol na slávnostnom zasadnutí 5. marca 2010
Akademickej obce UKF minister školstva.
(TASR)

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Ako to myslel poslanec VÚC v Prešove Miroslav Daňo v televízii?

Kto nerobí sa priživuje
Slovenská televízia odvysielala v pondelok 1. marca popoludní na svojom 2. programe pravidelný Rómsky magazín (So Vakeres). V rámci
neho aj krátky medailón Miroslava Daňa, historicky prvého poslanca
za rómske politické strany v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Stavebný podnikateľ, žijúci a pôsobiaci v hornozemplínskej obci Soľ, získal vo vlaňajších voľbách do regionálneho parlamentu v rámci volebného obvodu Vranov nad Topľou 2491 hlasov ako kandidát Strany rómskej koalície (SRK). V časti programu, venovanej jeho
volebnému úspechu, Miroslav Daňo okrem iného povedal: Aj vo Vranovskom okrese Rómovia a predovšetkým tu v Soli už pochopili, že
štát nám nepomôže, ak si nepomôžeme sami. Toto je naša hlavná priorita. Pomôcť si musíme my, Rómovia... Tieto vety určite zarezonovali
v hlavách mnohých vnímavých divákov, ktorí magazín sledovali. A práve kvôli ním sme sa zišli, aby sme si vysvetlili súvislosti.
• Takže ako to bolo myslené, pán poslanec?
Aby ste môj postoj správne pochopili, musím začať rokom 1982. Pracoval som ako
sústružník v Bukóze Vranov a oženil som
sa. Nemali sme kde bývať, tak som zašiel
na bytový odbor Mestského národného výboru vo Vranove žiadať o pomoc pri riešení nášho bytového problému. Veď, mnohí Rómovia vtedy dostali byty iba preto,
že boli Rómovia a takýmto spôsobom riešili mestskí či štátni úradníci alebo politickí funkcionári „rómsky problém“. Na bytovom sa ma spýtali: - Ste vyučený a pracujete? Tak čo potom chcete? Starajte sa
o bývanie sami! A tým som bol vybavený.
• Aký vzťah má táto skúsenosť s tým,
čo ste povedali v televízii?
Taký, že dnes, aj keď tu máme kapitalizmus, je rovnaká situácia, aká bola za socializmu. Rómska otázka sa zo strany štátu opäť rieši iba tak, aby sa povedalo, že sa
rieši. To má celé Slovensko nakoniec vyzerať ako zdevastovaný košický Luník IX?
Štát pomáha, doslova pchá peniaze tým,
ktorí nerobia a mnohí z nich v živote ani nerobili. Ale tí, ktorí pracujú a sú chudobní,
a je to jedno, či sú to bieli alebo Rómovia,
sa pomoci nedočkajú, čo ako by ju potrebovali. A to už nie je iba rómsky problém,
ale sociálny problém občanov štátu. Nemyslím si, že takáto politika prinesie spoločnosti niečo dobré, bez ohľadu na to, či
je tu kríza alebo nie. Každý sa musí snažiť
o svoje povznesenie, o lepší život svoj aj
svojej rodiny. Súčet spokojných rodín znamená spokojnú spoločnosť. Ale ten, kto
nerobí, iba sa priživuje, nemá právo na dostávanie, keďže sám nič nedáva a ešte sa
dávaniu vedome bráni zubami nechtami.
Preto som mnohým povedal, aby od štátu
pomoc nečakali, že si musia pomôcť sami.
Mimochodom, som presvedčený, že rómska otázka sa nevyrieši systémom zhora,
ale musí sa začať naprávať zdola, tu, v obciach, regiónoch, v rómskych rodinách.
• Dá sa to konkretizovať?
Nedávno vo Vranove začal horieť 18 bytový rodinný dom, v ktorom bývajú Rómovia. Požiar bol uhasený, nič vážnejšie sa
nestalo, ale v tejto bytovke býva iba päť
rodín, ktoré si poctivo uhrádzajú svoje finančné povinnosti, ostatné sú v kategórii
neplatičov. Z toho aj vznikol požiar, pretože z elektriny vypnuté rodiny si neodborne
naťahali káble na čierny odber. Samozrejme, že po likvidácii požiaru elektrikári všetky tieto „čierne káble“ zlikvidovali. A práve
títo Rómovia ma zavolali medzi seba, sťažujúc sa, že ako teraz budú ich deti chodiť do školy, keď im nemôžu ohriať vodu
na umývanie. Teda, vo svojej logike obrátili všetko hore nohami a vinu preniesli na
druhého. Prakticky sa teda snažia skrývať
za vlastné deti. Tým nechcem povedať, že
by svoje deti nemali radi...
• Malo to aj svoj záver?
Aj im som vysvetľoval, že v prvom rade musia si chcieť pomôcť sami, že sa nemôžu
priživovať a vo svojej logike legalizovať krádež iba preto, že sú Rómovia a teda kradnúť by im malo byť dovolené. Oslovil som
aj otca jednej rodiny z tej slušnej skupiny, aby porozmýšľal nad tým, či by nebol
schopný presvedčiť ostatných, aby svoje byty odkúpili a potom 50 ročný činžiak

opravili a zateplili, veď to urobia pre seba
a svoje deti. A pán Holub veru začal nad
mojim návrhom tuho rozmýšľať. Myslím,
že takému riešeniu situácie je naklonený
aj primátor Vranova nad Topľou pán Tomáš
Lešo. Je to opäť iba jeden príklad, ktorý
môže skončiť všelijako a ku všeobecnému koncepčnému riešeniu to má ďaleko...
Pokus o riešenie zdola sme začali na Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý má
záujem tomuto snaženiu pomôcť cez projekt CESTA, pričom som v správnej rade
tohto projektu. Jeho cieľom je v spolupráci s obcami analyzovať životné podmienky, skladbu obyvateľstva a reálnu sociálnu
a vedomostnú úroveň v rómskej komunite
obcí a miest nášho kraja. Výsledky by mali
tvoriť podklady pre tvorbu východísk riešení v rámci partnerstiev sociálnej inklúzie.
Ako člen správnej rady teda mám možnosť
prezentovať svoje názory a skúsenosti na
tejto úrovni. A prispievať k riešeniu problému z pohľadu Rómov.
• Pán poslanec, povedzte nám úprimne svoj názor, aký je rozdiel medzi chudobným „gadžom“ a chudobným Rómom?
Úprimne? Rozdiel je veľmi veľký! Chudobní „gadžovia“ vo väčšine prípadov, ale aj
tu je dosť výnimiek, keď dostanú podporu alebo zarobia nejakú korunu, najskôr
vyplatia byt a až potom jedia za to, čo im
ostalo. Chudobní Rómovia najskôr kúpia televízor, potom to hostinou poriadne
oslávia a nakoniec hladujú a to už na zaplatenie bytu ani nemajú. Ale žiaľ, ani sa
tým netrápia. Vidím však, že diferenciácia
medzi „slušnými“ Rómami, ktorí sa snažia získať prácu v každej situácii, bez ohľadu na vzdialenosť od pracoviska a ktorí sa
už vlastne začlenili do spoločnosti, a medzi Rómami lajdákmi pokračuje a prehlbuje sa. Predpokladám, že práve tento proces diferenciácie tiež pomôže veci, pretože pracovne, spoločensky a ekonomicky úspešní Rómovia sa stanú podvedomými vzormi pre rodiny lajdákov, najmä
u detí a mládeže. Čím vlastne uberajú vietor z plachiet Rómom „tiežpodnikateľom“,
teda rôznym špekulantom, príživníkom
a vydieračom. Za najúčinnejší krok však
osobne považujem zvýšenie vzdelanostnej
úrovne v rómskej komunite. Bez toho sa
ďalej nepohneme. Na druhej strane som
však proti tomu, aby pod touto zámienkou
boli do rómskych rodín naďalej zbytočne
pumpované peniaze. Myslím, že zákon je
dobrý, treba ho dôsledne a striktne dodržiavať všade. V každej obci, v každej ško-

le, v každej triede, na každom úrade! Stúpajúca vedomostná úroveň sa potom určite kladne prejaví aj zvýšenou participáciou
Rómov na politickom živote spoločnosti,
čím odpadnú rôzne podozrenia z kupovania hlasov a iných volebných machinácií.
Myslím, že tento proces už vlastne začal,
jeho odrazom je moje zvolenie do prešovského krajského parlamentu a Gejzu Milka do košického.
• Keď sme sa už dostali k tejto téme,
máte svoje osobné poslanecké ciele?
Hľadať a riešiť. Pomáha mi pri tom dôkladná znalosť prostredia, nátury Rómov a reálnej situácie. A keďže som členom komisie kultúry a národnostných menšín pri zastupiteľstve, budem sa snažiť pomáhať hľadať riešenia aj cez úspešné projekty spolupráce s našou komunitou aj v tejto oblasti. Spomínal som aj projekt CESTA, ten
považujem za most v komunikácii medzi
Rómami a verejnou správou či samosprávou a preto mu chcem pomôcť k úspechu
všetkými silami. Rovnakú snahu chcem zamerať aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne
mladých Rómov. Ale nielen ich, musíme
začať vzdelanostne a spoločensky začať
pripravovať aj svojich zástupcov v politike,
pripravovať ich odborne pre prácu v obecných a regionálnych zastupiteľstvách či
v štátnej správe.
• Ako vidno, konkrétnej práce ste si
pripravili dosť. Ste však presvedčený,
že z Prešova či z Vranova nad Topľou
dokážete pozitívne ovplyvniť vývoj Rómov na celom Slovensku?
Zatiaľ bolo témou nášho rozhovoru moje
pôsobenie v úlohe poslanca krajskej samosprávy. Ale som aj členom tímu ľudí
z celého Slovenska, odborníkov z rôznych
oblastí, ktorý už teraz tvorí vlastnú koncepciu riešenia rómskeho problému. Zdôrazňujem, ide o odbornú a nie politickú platformu. Po ukončení tejto práce budú jej
výsledky vo forme návrhu riešenia predložené Vláde SR.
• Nie ste už žiadny mladík, skúseností
máte dosť, preto by sme ich mohli využiť v inej oblasti. Aký je váš názor na
tzv. aktivačné práce? Sú riešením alebo nie?
Určite sú riešením, ale nie vo forme, ktorá sa v našich obciach a mestách zaužívala. Viete, keď vidím, ako 50 žien zametá
celý deň 100 metrov štvorcových plochy,
neviem či sa smiať alebo plakať. Veď to je
dehonestácia práce! Prečo tieto ruky nevyužijeme v poľnohospodárstve pri výrobe
potravín alebo v oblasti zlepšovania životného prostredia? Pri čistení jarkov, zavodňovacích či odvodňovacích kanálov a podobne?
• Teraz už z vás začal hovoriť podnikateľ. Ozaj, ako sa na východnom Slovensku darí rómskemu podnikateľovi?
Na Slovensku mizerne, preto chodím pre
mojich ľudí zháňať prácu do Čiech.
• Spomenuli ste, že podnikáte v stavebníctve. Čo to znamená?
Moja firma je zameraná predovšetkým na
zemné a výkopové práce, máme tri autobagre a niekoľko nákladných vozidiel, zamestnávam šesť pracovníkov. Ale ako vravím, tu zháňam prácu márne.
• Keď si zhodnotíme celý náš rozhovor, ten sa točil viac-menej okolo sociálnych problémov. Rád by som sa
teda na záver opýtal, či vo svojej firme
máte nejaký sociálny program?
Máme. Neviem, či nie som jediný podnikateľ na Slovensku, ktorý platí svojich ľudí aj
vtedy, keď pre nich nemôže zohnať prácu.
Čo je teraz, v čase krízy, doslova záchranný pás pre šesť rodín. Tento stav už trvá
od septembra vlaňajšieho roka, kedy sme
pracovali na zatiaľ poslednej zakázke. Dúfam, že vám nemusím rozprávať o stave firemného i svojho osobného konta...
MILAN ORSZÁGH
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Obrat v sociálnom cítení
S blížiacimi voľbami do Národnej rady
SR poslanci SDKÚ-DS, akoby našli sociálne cítenie. Tak ako v minulosti, keď
pred voľbami prijali balík sociálnych
zákonov, ktorý hneď po nástupe druhej Dzurindovej vlády zrušili, aj teraz
jej poslanci prichádzajú so zaujímavým
návrhom. Predseda Výboru NR SR
pre zdravotníctvo Viliam Novotný (SDKÚ-DS) spolu s ďalším členom výboru
Petrom Markovičom (SDKÚ-DS) predkladajú na rokovanie Národnej rady
SR návrh zákona o rozsahu zdravotnej
starostlivosti. Pri čerpaní zdravotnej
starostlivosti z verejného zdravotného
poistenia chcú týmto zákonom určiť
hornú hranicu hotovostných platieb
pre pacienta na úrovni 10 eur mesačne. V prípade, že pacient minie pri
čerpaní zdravotnej starostlivosti v hotovosti viac ako 120 eur za rok, rozdiel

by mu mala refundovať zdravotná poisťovňa. Podobný zákon by určite potešil
najmä dôchodcov a chronicky chorých pacientov, ktorí sú od zdravotnej
starostlivosti najviac závislí. Keby, na
základe predchádzajúcich skúseností, nenadobudli občania dojem, že ide
zrejme opäť len o prilákanie voliča, určite by tejto iniciatíve zatlieskali všetci.
Aj s ohľadom na takmer osemročnú
antisociálnu vládnu politiku SDKÚ-DS,
KDH a SMK si voliči za týmto návrhom
len ťažko môžu predstaviť poctivý úmysel. Je pritom zaujímavé, že práve tí,
čo po celú dobu svojho vládnutia, vo
vzťahu k sociálnym požiadavkám občanov, presadzovali len uťahovanie
opaskov, zmenili svoju rétoriku akoby
o 360 stupňov. Že by cítili, že aj oni
môžu byť časom odkázaní na sociálnu
pomoc štátu?

Pochod homosexuálov

V Bratislave sa pod názvom Dúhový Pride, v máji uskutoční najväčší pochod
homosexuálov na Slovensku. Pride znamená v preklade hrdosť. Prívlastok dúhový vyjadruje farebnosť, rôznorodosť a rozmanitosť neheterosexuálnych mužov
a žien a fakt, že sú integrálnou súčasťou každej, teda aj slovenskej spoločnosti.
Dúhový Pride, s medzinárodnou účasťou, má ambíciu stať sa najviditeľnejšou a
najväčšou akciou gejov, lesieb, bi, trangender a intersex ľudí v histórii Slovenska. Podujatie je podľa vyjadrenia organizátorov určené i väčšinovej spoločnosti
a všetkým, ktorým nie sú cudzie hodnoty otvorenej spoločnosti. Pokiaľ je to
jedna z ďalších „úspešných ponovembrových zmien“ zviditeľňovania Slovenskej
republiky, tak naši občania by určite dali prednosť prízemnejším iniciatívam.

Nevybrali si najlepší príklad
Sloboda a solidarita (SaS) chce, v oblasti dekriminalizácie marihuany, ísť
českou cestou. Podľa predsedu strany
Richarda Sulíka sa to netýka stanoveného povoleného množstva, pretože
to posúdia experti, ale presne stanovených limitov, pri ktorých nebudú mať
užívatelia marihuany problémy. Podľa
informácie zverejnenej TASR, SaS vo
svojom programe navrhuje „legalizovať

držbu a pestovanie marihuany dospelou osobou v rozsahu na vlastné účely,
rovnako ako požitie marihuany alebo
jej podanie inej dospelej osobe v súkromí alebo v súkromí iného s jej súhlasom.“ Škoda, že si Sulíkovci v Českej
republike nenašli lepší príklad, ako je
zavedenie beztrestnosti používania a
pestovania drogy, aj keď len vo vymedzenom rozsahu.

Opäť chcú vládnuť porazení

Predseda KDH Ján Figeľ si asi čoraz viac uvedomuje, že opozičné strany neporazia
Smer-SD v nadchádzajúcich voľbách. Aj tak si totiž môžeme vysvetliť jeho vyjadrenia
po skončení Mimoriadneho snemu KDH pri príležitosti 20. výročia založenia strany,
keď nostalgicky zaspomínal na rok 2002. Voľby síce vyhralo HZDS, ale vlády sa ujali
SDKÚ, KDH, SMK a ANO. Kresťanskí demokrati by podľa Figeľa radi obdobne postupovali aj po tohtoročných parlamentných voľbách. Čo na tom, že vládnu koalíciu
by opäť netvorili z vôle voličov, ale na základe politických dohôd neúspešných politikov bažiacich po moci za každú cenu? Jadrom novej vlády by aj teraz malo byť KDH
a SDKÚ-DS. Čiže strany, ktoré podľa aktuálnych preferencií nezískajú ani polovicu
voličských hlasov Smeru-SD. Kalkulácie KDH sú preto vyložene nekresťanské a s
politickou čestnosťou, na ktorú sa tak radi odvolávajú, nemajú nič spoločné.

Vladimír Dobrovič

Ako proti daňovým únikom?
Zdá sa, že anonymita švajčiarskych
bánk sa stane definitívne minulosťou.
Najmä teraz, kedy sa Nemecko rozhodlo kúpiť údaje o daňových únikoch
svojich občanov, ktorí majú uložené
peniaze vo švajčiarskych finančných
ústavoch. Samozrejme, tento akt vyvolal veľký nesúhlas nielen medzi
časťou obyvateľstva SRN, ale aj medzi
mladými švajčiarskymi liberálmi. Tí
začali vo svojej domovine intenzívnu
plagátovú vojnu proti A. Merkelovej
a W. Schäubleovi. Zdá sa, že podobný
krok bude musieť podniknúť aj slovenská
vláda. Predovšetkým s praním peňazí SDKÚ-DS v tamojších bankách. Z toho ju
obviňujú predstavitelia štátu, ktorí sledujú
stopy vedúce do bánk tejto alpskej krajiny. Samozrejme, cesta k získaniu usvedčujúcich dôkazov bude zložitá a zdĺhavá,
nepriamych dôkazov je síce už dosť, ale
než sa stanú oficiálnymi a priamymi – pretečie ešte v Dunaji veľa vody.
Asi tu však nepôjde iba o politické subjekty. Vo švajčiarskych bankách sa určite
uskladňujú peniaze aj z rôznej trestnej
činnosti niektorých našich firiem a ich
majiteľov. Dlho sa o tom hovorí, niečo
sa aj vie, ale dôkazy v hrsti asi ešte nikto

nedrží. Veď doteraz sa prakticky nedali
zohnať...
Inou kapitolou je bývanie a registrácia firiem v tzv. daňových rajoch. Aj u nás s tým
začali poprední profesionálni športovci,
ktorí napríklad, získali trvalé bydlisko v Monaku. Dnes však pribúda stále viac a viac
slovenských firiem, ktoré sú registrované
v európskych daňových rajoch, konkrétne
v Holandsku, Lichtenštajnsku a na ostrove Cyprus. Zaujímavé, že podnikatelia z
ostatných európskych krajín, ktoré takto
hľadajú daňové úniky, dávajú prednosť
ostrovným štátom v Karibskom mori alebo
v Strednej a Južnej Amerike, Slováci zostávajú verní Starému kontinentu. Prečo,
to už vedia oni sami. Jedno je však isté:
v súčasnosti je v daňových rajoch registrovaných 2 500 slovenských spoločností a v minulom roku sa ich počet
zvýšil o vyše 500! Keď to tak ďalej bude
rásť... Daňové úniky sa predpokladajú vo
výške niekoľko miliónov eur ročne. To je
iba strohé konštatovanie. Teraz by experti mali dať hlavy dokopy a pripraviť návrh
zákona, ktorý by riešil túto záležitosť tak,
aby Slovenská republika prostredníctvom
zaplatených daní dostala iba to, čo jej patrí.
VLADIMÍR MEZENCEV
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Iniciatíva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Väčšina nevie ako prestať
Snáď nestretnete fajčiara, ktorý by vám nepriznal, že z fajčenia nemá až taký pôžitok, že by sa bez cigariet nezaobišiel. Je to vraj zlozvyk, ktorého by sa fajčiari veľmi radi
zbavili. Tiež by sa dalo povedať, že väčšina z nich fajčiť
nechce, ale nevie ako prestať. Mnohí sa pritom aj často
pokúšajú odnaučiť, ale väčšinou je ich úsilie neúspešné.
Najčastejšie im pritom chýba silná vôľa prekonať tento zlozvyk.
Preto by sa boj s týmto masovým
zdraviu škodlivým zlozvykom mal
začať už v rodine. Naše úsilie je
preto potrebné orientovať najmä
na predchádzanie fajčeniu. Najúčinnejším prostriedkom je pritom
osobný príklad v rodine. Naivné
by bolo pritom očakávať, že keď
rodičia budú nefajčiari, automaticky nebudú fajčiť ani ich deti. Aj
na základe osobných skúseností
však môžem konštatovať, že to
má pozitívny vplyv na deti. V našej rodine nefajčili naši rodičia,
nefajčíme s manželkou a tomuto zlozvyku neprepadli ani naše
deti, i keď starší syn si fajčenie
vyskúšal. Najčastejším a zrejme i
najúčinnejším spôsobom odvykania sú zákazy fajčenia v školách,

vrátane pedagógov, na pracoviskách, na kultúrnych a športových
podujatiach, v reštauračných a jedálenských zariadeniach, a sčasti
i na verejnosti. Pri posudzovaní
ďalších fajčiarskych obmedzení
rozširovaním zákazov fajčenia, by
sa preto nemal brať ohľad ani na
predpokladané zníženie príjmu z
tabakového priemyslu. Keďže čo
je zakázané mnohých provokuje
i k obchádzaniu, za veľmi pozitívny krok môžeme v súvislosti s
fajčením označiť iniciatívu Úradu
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Pripravuje totiž ďalší ročník súťaže
Prestaň a Vyhraj. Súťažnou formou sa usiluje pomôcť fajčiarom
zbaviť sa svojho zlozvyku. Súťaž
je určená najmä fajčiarom, ktorí
sa chcú pokúsiť prestať fajčiť a
sami to nedokážu. Túto súťaž or-

ganizuje od roku 1994 Národný
úrad verejného zdravotníctva vo
Fínsku v spolupráci so Svetovou
zdravotníckou organizáciou. Pomocou tejto súťaže si na Slovensku už úplne odvyklo od fajčenia
viac ako 30 percent súťažiacich.
V roku 2008 sa do celosvetovej
súťaže Prestaň a Vyhraj zapojilo
vyše 700.000 ľudí z viac ako 100
krajín sveta. Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže okrem zdravotného prospechu je i možnosť
získať zaujímavé a hodnotné ceny.
Medzi dôležité motivačné nástroje
patrí podľa ÚVZ SR aj udeľovanie
cien pre vyžrebovaných účastníkov, ktorí počas jedného mesiaca
prestali fajčiť. Okrem základných
podmienok, ako je vek najmenej
18 rokov či odovzdanie prihlášky
do súťaže v termíne do 30. apríla 2010, hovoria pravidlá súťaže
aj o tom, že účastník musí zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája
2010. Informácie o súťaži sú aj na
internetovej stránke ÚVZ SR.
Vladimír Dobrovič

Zlučovanie, ktoré zvýši nezamestnanosť
Zefektívnime riadenie podnikov s majetkovou
účasťou štátu a vytvoríme podmienky na preinvestovanie zisku nadnárodných spoločností, hovorí sa vo volebnom programe ĽS-HZDS.
Ľudová strana preto nesúhlasí s pripravovanou
fúziou Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko,
povedal minulý týždeň na tlačovej besede predseda Republikovej rady ĽS-HZDS Marián Klenko.
Telekomunikačné spoločnosti Slovak Telekom a TMobile Slovensko sa právne a organizačne plánujú
zlúčiť od 1. júla tohto roku. Na tomto termíne sa dohodli 11. februára predstavenstvá oboch spoločností. Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej
skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu
ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.,
Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť
Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond
národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.

Pre Ľudovú stranu – HZDS je v tejto súvislosti dôležité, že „fúzia sa má prejaviť na znížení počtu
pracovných miest. Do konca prebiehajúceho kalendárneho roka má byť údajne prepustených 200
zamestnancov. Podľa našich odhadov, resp. odhadov našich odborníkov si však v konečnom
dôsledku zrejme vyžiada vyšší počet prepustených pracovníkov spoločnosti. Naši odborníci
dokonca hovoria o tom, že v priebehu dvoch
rokov príde k prepusteniu 800 zamestnancov
tejto firmy, čo nie je zanedbateľné číslo najmä
v čase hospodárskej a finančnej krízy,“ uviedol
Marián Klenko.
Treba povedať, že tomuto rozhodnutiu nepredchádzalo stanovisko Protimonopolného úradu, ani Telekomunikačného úradu. Ich stanovisko k tejto fúzii,
ktoré bude viesť celkom určite ku koncentrácii na
trhu, by osvetlilo mnohé okolnosti daného procesu.
Pozoruhodná je skutočnosť, že tejto téme venovali
„mienkotvorné médiá“ iba okrajovú pozornosť. Zohrala v tom svoju rolu štedrá inzercia od týchto firiem?
Jozef Šucha

SLABÁ A NEDÔSLEDNÁ SOLIDARITA
Netreba u nás byť ani pamätníkom dejín, aby sme si spomenuli na nedávne roky hromadného sťahovania časti našich
Rómov na vysnívaný Západ za lepším životom. Spočiatku
ich s otvorenými náručiami vítali v Belgicku, Francúzsku,
Holandsku a Fínsku. Neskôr v týchto krajinách zainteresovaní prišli pomerne rýchlo na to, že týmto príslušníkom
rómskeho etnika išlo predovšetkým o pohodlný život za
peniaze tamojších daňových poplatníkov.
A tak sa po určitom čase Rómovia vrátili domov, zo štedrých sociálnych dávok postavili v osadách
solídne obydlia. Potom sa do centra ich pozornosti dostala Británia
a tak tam odišlo nemálo Rómov
hľadať nové šťastie. Mnohí ho v
nej aj naozaj našli. Aj Angličania,
či Škóti však mali možnosť bližšie sa zoznámiť s kriminalitou,
ktorá je taká charakteristická
pre neprispôsobivých Rómov,
až tak, že britskí policajti prišli
na smutne známe košické sídlisko Luník IX. študovať ich korene... aby s ňou doma ľahšie
bojovali.
Slovenských Rómov – cestovateľov zatiaľ nelákajú cesty za oceán,
konkrétne do Kanady. Tú mnohí
českí Rómovia považujú za zem
zasľúbenú, predovšetkým kvôli jej
štedrému sociálnemu systému.
Nemusíme zdôrazňovať, že táto
moderná emigrácia má výlučne
ekonomický charakter. Iná je však

situácia u našich západných susedov. Českí Rómovia sa začali húfne sťahovať do Kanady, tá ich láka
už dve desaťročia. Ani nie tak krajiny, ako jej migračné zákony. Tie
sa síce Kanada pripravuje zmeniť,
ale v prvom rade zaviedla pre občanov Českej republiky vízový režim! Niečo neslýchané urobiť niečo také voči členskej krajine EÚ.
Ešte v minulom roku sa predstavitelia Únie zaoberali možnosťou odvetného opatrenia
– a to skutočne seriózne. Po
niekoľkých mesiacoch je však
situácia inakšia. Na nedávnom
stretnutí ministrov vnútra členských krajín EÚ sa na stranu
ČR postavili iba Španielsko,
ako v súčasnosti predsedajúca
krajina EÚ a štyri ďalšie, v ktorých Rómovia predstavujú výraznú časť populácie: Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a
Slovensko. Na veľké prekvapenie na odvetných opatreniach voči

Kanade už netrvajú zakladajúci
členovia EÚ Francúzsko, Nemecko, Holandsko, ani Poľsko a pobaltské krajiny... V zložitej situácii
sa nachádza Maďarsko, pretože
podľa vyjadrenia zodpovedných
predstaviteľov Kanady sa predpokladá, že severoamerická krajina
zavedie vízový režim už aj pre našich južných susedov.
Nakoniec, jasať nemôžeme ani
my. Už pred časom sa potvrdilo,
že vysťahovanie slovenských Rómov do Kanady so žiadosťou o
politický azyl sa priamo organizuje
naturalizovaným Kanaďanom, pôvodom Rómom z Košíc. Ťažko povedať, čo je cieľom tohto zámeru.
Dostať Slovensko do medzinárodnej izolácie? To sa už nikdy nikomu nepodarí.
Na už spomínanom stretnutí ministrov vnútra členských krajín EÚ sa
však ukázala slabá a nedôsledná
solidarita s Českou republikou, čo
rozhodne nesvedčí o jednotnom
a pevnom postoji Únie ako celku tam, kde sa treba jednoznačne postaviť za jedného zo svojich
členov. Bez ohľadu na to, či ide o
„mladého“ alebo „starého“. Všetci
majú rovnaké práva i povinnosti a
každý si zaslúži morálnu podporu
vtedy, keď ju skutočne potrebuje.
Vladimír MEZENCEV
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Cestovná kancelária
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
tel.: 055/673 0245
fax: 055/673 0383
ferrotour@ ferrotour.sk
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Cestovná kancelária
Hlavná 71
040 01 Košice
tel.: 055/729 1234
fax: 055/729 1235
kosice@ ferrotour.sk

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

MIVA
plus

BRATISLAVA

Prenájom administratívnych
a skladových priestorov

MIVA PLUS SPOL. S R.O.

Výstavba priemyselných parkov a areálov
Stavebná činnosť

Kontakt: tel./fax: 00421 2 555 67 561•e-mail: prenos_sro@stonline.sk

projekt SMER TV
Strana SMER – sociálna demokracia, ako obohatenie internetovej komunikácie s verejnosťou, spúšťa projekt SMER TV. V rámci tohto projektu budeme postupne prinášať rozhovory
s predstaviteľmi vlády SR nominovanými stranou SMER-SD. Tieto videa – dve za týždeň – si
môžete pozrieť na našej stránke

www.strana-smer.sk
alebo na

http://www.youtube.com/smersd
Najnovší je rozhovor s Vierou Tomanovou. Rovnako si už môžete pozrieť rozhovor s Ľubomírom Jahnátekom, Marekom Maďaričom, Jánom Počiatkom, Robertom Ficom, Richardom
Rašim, Robertom Kaliňákom, Jaroslavom Baškom, ako aj Miroslavom Lajčákom.
V nasledujúcich dňoch môžete očakávať rozhovory s ďalšími predstaviteľmi vlády SR.

Ekologické stavby
Letná 45, 040 01 Košice,
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73, mivaplus@iol.sk
Čítajte

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke:

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 24. marca 2010
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku
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Slovensko - Nórsko 0:1 (0:0) v Žiline

O Z V E N Y

Nevydarená príprava
Ako by aj mohla byť inakšia, keď naši futbalisti nedali gól.
Keď hráči nezaujali divákov. Keď bol z výsledku aj hry sklamaný aj samotný tréner a požiadal hráčov, aby opäť zostúpili na zem. Keď hráči opäť nepremieňali šance a urobili osudné chyby. Hráči prehrávali veľa súbojov, ak do nich vôbec išli.
Aj tentoraz zabúdali na rýchlosť a presnú kombináciu. Dokedy budeme musieť zdôrazňovať, že našim najlepším hráčom
bol brankár? Opäť zaznamenávame zápas, po ktorom sa musíme učiť a poučiť sa, ako sa hrá moderný futbal. Na Nórov sme, veru, nestačili. Útočník Hološko povedal, že to bola
dobrá a užitočná šanca. Ale vzorový zápas účastníka MS to
rozhodne nebol.

Všetci hráči dostali celkovo slabé hodnotenia. Ako by boli počas zimy pospávali a zabudli
na svoj poctivý kolektívny futbal, ktorý ich po prvý raz vyniesol tak vysoko. Celkovo nemala
hra našich modernú tvár, ťažko
sa čítali zámery a celková taktika, pretože viazla pekná kombinácia a chýbal aj zdravý útočný duch. Ako by aj mohol byť, keď
bol vpredu opäť iba jediný Vittek
a najmä Weiss, Stoch, Švento i
Hamšík ho slabo podporovali? Navyše náš strelec nemá rozhodne
formu. Uprostred poľa sa márne
snažili Karhan a v závere Kozák,
keď ich prihrávky ďalej Hamšík,
Sapara, Jendrišek ani Švento nerozvíjali. V obrane popri Muchovi bol azda najlepší Štrba. Ďurica

opäť urobil zo dve osudné chyby
a Pekarík so Zábavníkom boli len
svedomitými bekmi, ktorí sa k útočeniu a prekvapeniam vôbec nedostali. Preto bolo iba 0:1. Ale aj
preto, že krátko pred MS Slovensko stále nemá pevnú jedenástku
ani prepracovaný štýl hry.
Tréner počas zápasu niekoľkokrát menil rozostavenie a prehadzoval hráčov, hoci dobre
vie, čo ktorý dokáže, aké má
klady a zápory. Na skúšanie
je už neskoro, hráči i priaznivci by mali vedieť, kto patrí do
základného kádra a kto je náhradník, ktorý nastúpi len v prípade núdze. Z toho pohľadu je už
striedanie šiestich hráčov zbytočné, nič nové nemôžeme vidieť. Aj
v Žiline nevylepšilo, ale iba pokazi-

lo akú-takú hru. Do výkopu v JAR
už má mužstvo k dispozícii len dva
prípravné zápasy, no prvý až 29.
mája.
Tréner V. Weiss povedal okrem
iného, že Jendrišek, Weiss, Vittek, Hamšík i Sapara, musia
hrať efektívnejšie a lepšie, lebo
všetci lepšie hrať vedia. Malo
by to však platiť aj pre ostatných, možno vedia, ale museli
by to aj ukázať. A na to je najvyšší čas. So štvorkami v hodnoteniach hráčov sa Slovensko nikam nedostane. A bez gólov tiež.
Ako na to, to ukázali viaceré zápasy, ktoré sa v ten deň hrali. Z našich súperov v skupine prehral iba
Nový Zéland s Mexikom 0:2 v Pasadene (USA) pred 90 526 divákmi! Taliani hrali s Kamerunom 0:0
a Paraguaj vyhral vonku s Atleticom Bilbao 3:1, keď ho deklasoval 3:0 už v prvom polčase. Všade
vládla spokojnosť, iba u nás boli a
sú rozpaky, čo je výstrahou.
Za Slovensko hrali: Mucha - Pekarík (84. M. Petráš), Štrba (74.
Kopúnek), Ďurica, Zabavník - Sapara (71. Stoch), Karhan, Hamšík
(84. Kozák) - Jendrišek, Weiss ml.
(77. Švento) - Vittek (61. Hološko).
Gól nám dal v 67. min. Moldskerd.
Rozhodca Nilhuis z Holandska,
9756 divákov.

Iba Žilina ráznym krokom
Máme za sebou dve kola futbalovej Corgoň ligy.
Futbalovo neukázali po zime nijaký vzostup, ale
zaujímavostí na debaty medzi fanúšikmi bolo dosť.
Liga je a zrejme bude vyrovnaná, každý môže vyhrať s každým. Po dvoch pokusoch získala plných
šesť bodov jediná Žilina a zrazu vedie tabuľku s
náskokom štyroch bodov pred Slovanom a B. Bystricou. V obidvoch kolách nedalo ani jedno z mužstiev viac než dva góly, opäť s výnimkou Žiliny. V
prvom kole neskórovalo šesť mužstiev vôbec, ale
v druhom sa strelci zlepšili a iba D. Strede ostalo čisté konto. Tabuľka naznačila, že o titul budú
zrejme môcť bojovať len tri mužstvá. Popri Žiline
Slovan a B. Bystrica, hoci hneď na začiatku majú
dvaja stratu troch resp. jedného bodu. Za touto
trojicou je už len priemerný stred a ešte slabší záver dvanásťčlenného pelotónu. Štvrtá Nitra stráca
na čelo 11 bodov, ďalšie mužstvá ešte viac. Ak ide
o prekvapenia, slabo hral Slovan i Trnava, kde si
pripísali iba po tri body a v B. Bystrici, dokonca aj
v Dubnici, prehrali.
Zo zachraňujúcich sa urobila slušný krôčik Dubnica víťazstvom nad Trnavou 2:1 a Košice, ktoré vyhrali doma
s Petržalkou 1:0. Môžeme napísať, že tie dosiahli v

prvom kole priam husársky kúsok. Všetkých päť mužstiev nad nimi totiž prehralo a to ako by nad nimi zvíťazili
Košice. O tri body sa priblížili ku všetkým ohrozeným a
navyše v druhom kole dosiahli v Prešove remízu 1:1. V
nasledujúcom príde do Košíc Dubnica a to by sa MFK
mohol pritiahnuť k nej na päť bodov. Najslabšiu žatvu
mali na začiatku štyri mužstvá. Ružomberok a Prešov
si pripísali len po jednom bode, ale Petržalka a Dunajská Streda ani jediný, hoci ich tréneri sú zatiaľ, kým
ešte netečie priamo do kopačiek, s hrou spokojní, aspoň sa tak tvária a hovoria. Priepasť, hoci bude vypadať
iba jedno mužstvo, nie je však veľmi ďaleko. Ukazuje
sa, že liga zrejme kvalitou neuchváti, no boje o titul i o
vypadnutie môžu byť do konca zaujímavé.
Môžeme o tom pouvažovať pohľadom na bodový stav.
1. Žilina 47 bodov, 2. Slovan Bratislava a Dukla Banská
Bystrica Po 43 b., 4. Nitra 32 b., 5. Senica 29 b.,
6. Trnava 28 b., 7. Prešov 25 b, 8. Ružomberok 24
b., 9. Petržalka 23 b., 10. Dunajská Streda 22 b., 11.
Dubnica 20 b., 12. Košice 13 b. Napriek tomu, že po
postupe našej reprezentácie na majstrovstvá sveta sa
očakával väčší záujem divákov o futbal, návštevy boli
zatiaľ veľmi slabé. Azda sa to s príchodom teplejšieho
počasia predsa len zlepší.

JAR je pripravená

V Košiciach sa 7. marca 2010 hralo 51. kolo hokejovej Slovnaft
extraligy medzi HC Košice - MHC Martin. Na snímke vpravo hráč
Košíc Rudolf Huna pred brankárom Martina Karolom Križanom.
FOTO TASR - František Iván

Novinka: súdy na štadiónoch

S chuligánmi na štadiónoch si ani na Slovensku nevieme rady
už dlhé roky. Rôzne nariadenia zabrániť výtržníctvu sa míňajú
účinkom a niet sily, ktorá by týmto javom zabránila. Opäť je tu
však jeden pokus. Od apríla by mali fungovať priamo na športoviskách
tzv. poľné súdy. Podľa nového návrhu parlamentu, budú môcť sudcovia odsúdiť výtržníkov priamo na štadiónoch. Ak podpíše zákon prezident republiky, budú môcť výtržníci okamžite dostať trest až na dva
roky väzenia. Rad-radom by sme mohli menovať štadióny a haly, kde
sa už nešportové vystrájanie prejavilo. Ešte horšie, že vo viacerých
prípadoch mali bitky a neporiadky aj zahraničné rozmery. Okolo nového zákona bude určite na začiatku veľa nejasností, ktoré
prinesie život. Na štadiónoch budú musieť byť v prvom rade
kamery, v druhom „súdne siene“, v treťom sudcovia na futbale,
vo štvrtom práva prichytených, ak budú chcieť mať pri sebe advokáta, atď. Všeobecne však verejnosť nový zákon víta, vo viacerých
štátoch sa aj osvedčil a aj naši tzv. fanúšikovia si všeličo rozmyslia,
keď sa ukážu prvé výsledky nových opatrení. Prinajmenšom, nebude
ich toľko. Postupne by sa mohli a mali zo športovísk vytratiť úplne.
Zrejme však, v takomto prípade ich musí byť niekoľko desiatok za
mrežami, kde budú môcť o svojom správaní sa premýšľať.

Katriňák si nedá pokoj

Jaroslav Katriňák (44 r.) je náš najúspešnejší motocyklista vôbec.
Jeho vizitka je plná úspešných záznamov. Prvý, druhý i päťkrát tretí na
MS v endure. Podobne na majstrovstvách Európy. Prvý tretí aj šiesty
na Šesťdňovej, víťaz rely Transorientále, viacnásobný majster ČSSR
i Slovenska. Lenže... Bolo mu treba transplantovať pečeň (2008) a
- podarilo sa. Jaro, len čo sa trochu vystrábil, už začal myslieť na
stroje, rád by sa vrátil. Vyskúšal štvorkolku a povedal, že by si na nej
trúfal absolvovať aj Dakar. „Je to môj život. Určité riziko v tom bude
vždy, ale lekári mi povedali, že môžem jazdiť.“ Pracuje teda vo svojej
motoristickej dielni a sníva svoj veľký sen. Vyhovovalo by mu, keby bol
Dakar v Afrike, nie v Južnej Amerike. Miesto konania má byť známe
do konca marca. Dakar v myšlienkach ťahá a Katriňák už stál na štarte
štyrikrát. Zatiaľ naposledy roku 2007 a skončil medzi motocyklistami
na deviatom mieste. Piaty raz by chcel štartovať na upravenej štvorkolke 800 RX. Prinieslo by mu to také uspokojenie ako motocykel?
Ťažko odpovedať. Isté je, že Katriňák je športovcom telom i dušou,
motoristom azda ešte viac a jeho túžbe, najmä keď sa cíti dobre a
chuť mu nechýba, sa nemožno čudovať. Motory sú stále jeho láskou.
S manželkou Editou sa vie dohodnúť a dve deti (dcérka a syn) už
dávno vedia, kto je ich otec a na čo stále myslí. Človek sa predsa len
môže počudovať, že mu lekári tú jeho natriasačku po zlých terénoch
na ťažkých strojoch schválili.

Dozvuky krásneho kanadského festivalu
Priaznivci športu sa zhodujú, že kanadský
olympijský sviatok sa vydaril. Prakticky,
keď opomenieme smrť gruzínskeho sánkára, ktorý po nešťastnej tragédii na tréningu zomrel, a zopár vrtoch počasia, niet
čo kritizovať. Kanada, tak ako roku 1988 v
Calgary, pripravila opäť skvelú olympiádu
s perfektnou organizáciou, milým a najmä bezpečným prostredím, s obrovskou
propagáciou olympizmu a jeho myšlienok. Všetko, čo bolo doteraz, Vancouver
prekonal. Bude na čo spomínať. Aj naša
veľká výprava splnila a prekročila plány.
Hrdinami sa stali A. Kuzminová so zlatom
a striebrom, Pavol Hurajt pridal bronz a
hokejisti opäť športovo prebudili Slovensko, bojovali o medaily a podávali vo väčšine heroické výkony. Medaily mali prakticky na krku, no nevyspytateľný šport,
osud či smola využil ich chyby a medaily
odvial za hory-doly. Štvrté miesto v takom
obsadení, v kolíske hokeja, je však briliantom, ktorý si dáme v histórii na popredné
miesto. O čom sa teda po ZOH hovorí?
Ako utrhnuté z reťaze
Kanadské hokejistky, ktoré jasne a hladko vyhrali hokejový turnaj, stratili rozum. Po finále s
Kanadou (2:0) vybehli na ľad a pred 16 000

divákmi i televíznym svetom začali chľastať
pivo, váľali sa po ľade, trepotali nohami, vrieskali, fajčili cigary a ukazovali, ako sa asi správajú opice. Veľa priaznivcov si, veru, nezískali.
„Je to zlé. Niečo také nechceme už vidieť“,
povedal riaditeľ MOV Gilbert Fellih. „Nie je to
dobrá propagácia OH a športu vôbec.“ Predseda MOV Jacques Rogge, pohrozil dokonca
možnosťou, že ženský hokej vyradia z programu ZOH, lebo sú obrovské rozdiely vo výkonnosti a to je neprípustné. „Na ZOH doteraz
bojovali Amerika a Kanada so zvyškom sveta
ako dorastenci so žiakmi.“ Kanaďanky svojim
vystrájaním tieto myšlienky iba podporili.
Čína sa derie vpred
Ukázal to Peking, potvrdil Vancouver - Čína
sa aj v športe derie vpred ako buldozér. V hodnoteniach je siedma s počtom medailí 5-2-4 a
medzi najúspešnejšími športovcami má s tromi zlatými medailami na druhom mieste slečnu Wang Meng, ktorá kráľovala v rýchlokorčuľovaní. Vyslúžila si prezývku: čínsky zázrak.
Pred štyrmi rokmi získala v Turíne 3 medaily
(1-1-1) a teraz tri zlaté. Je najúspešnejšia na
ZOH zo svojej vlasti. Zaujímavosťou je, že
po prvých medailách ju vylúčili z reprezentácie pre nezhody s trénerom. Vrátila sa však
a na MS vybojovala štyri medaily. Zázračné
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25-ročné dievča. Rýchlokorčuľovanie má už
v Číne nevídanú popularitu.
Najviac sklamali Rusi
Najväčšiu silu v zimných športoch ukázali na
ZOH domáci Kanaďania (14-7-5), Nemecko
(10-13-7), USA (9-15-13), Nórsko (9-8-6)
atď. Márne by ste však v prvej desiatke hľadali
Rusko. Jeho reprezentanti po dlhých rokoch
úplne skrachovali, skončili až na jedenástom
mieste (3-5-7), hoci sa zastrájali až na 27-31
medailí. Je z toho v Rusku poplach. Zainteresovali sa do toho aj prezident D. Medvedev a
premiér V. Putin. Avizujú v športe veľké zmeny, pretože vedia, čo neúspechom stratili.
Predseda národného olympijského výboru,
63-ročný Leonid Ťagačov, bývalý minister
športu, ktorý bol na čele NOV od roku 2001 a
má značné zásluhy na zisku práva usporiadať
roku 2014 ZOH v Soči, už odstúpil. Na to isté
sa chystá aj minister športu Vitalij Mutko, ktorý predpokladá, že Rusko sa môže vrátiť na
svoje pozície najskôr po ôsmich rokoch, lebo
zázraky sa v športe nedejú. Výmeny funkcionárov sa očakávajú na čele viacerých športov.
Višňovský neprávom obvinený
Zatiaľ zo ZOH hlásili iba dva prípady podozrenia z používania dopingu. V jednom sa to
týka aj nášho hokejového obrancu, hráča Ed-

montonu, Ľubomíra Višňovského. V smutnej
záležitosti jeho meno obletelo svet. V jeho
vzorke po kontrole našli vyššiu koncentráciu
pseudoefedrínu. Všetko musel vysvetľovať a
dostal od komisie MOV - napomenutie. „Cítim
sa z toho hrozne,“ hovorí Ľubo kade chodí.
Chorľavel a dostal liek s odporúčaním klubového lekára. Vraj keď nezoberie viac než 5-6
tabletiek, nič sa nemôže stať. Zobral tri a kontrolou neprešiel! Dostal sa na čiernu listinu,
hoci nikdy si nič nelegálne nevzal, vždy iba so
súhlasom lekárov. Škvrna a podozrenie však
ostali a to je nepríjemné. Zároveň aj poučné,
treba zvýšiť opatrnosť a radšej trikrát merať,
ako raz zobrať.
Nikto nebude závidieť
Úspešné účinkovanie slovenských reprezentantov v Kanade bude stáť aj kôpku peňazí spolu 332 000 eur. Samozrejme, že najviac
dostane Anastasia Kuzminová - 84 000 eur.
Pridá sa kolega z biatlonu Pavol Hurajt - 41
000 eur. Každý z 23-členného kádra hokejistov zoberie 9000 eur, čo je spolu 207 000
eur. K tomu sa ešte musia pridať odmeny pre
trénerov a iných funkcionárov, čo základnú
sumu ešte zvýši. Tentoraz to však budú peniaze, ktoré nebude zrejme nikto závidieť, lebo
sú zaslúžené.

Juhoafrická republika oznamuje,
že je na futbalové majstrovstvá
sveta pripravená. Prezident FIFA
Sepp Blatter vykonal inšpekciu
na všetkých štadiónoch a vyjadril
spokojnosť. Soccer City, hlavný
štadión s 95 000 miestami, kde
bude otvorenie MS, odovzdajú
v priebehu mesiaca. Pesimistické hlasy a obavy nie sú vraj na
mieste. Čo sa týka bezpečnosti, policajný zbor posilnili o 41
000 príslušníkov. Prípravy šampionátu stáli doteraz 3,2 bilióna eur. Očakávajú pol milióna turistov. Z 2,9 milióna vstupeniek
už predali 2,2 milióna. Otvárací
zápas JAR - Mexiko, ktorý bude
11.júna, je už teraz vypredaný.
Súpisky hráčov majú byť kompletné do 11. mája.

Česi majú dlhy
Český Sport píše, že v ich futbale každý dlhuje každému
a nikto neplatí nikomu. Na
prekvapenie nikto nekrachuje, kluby sa zrejme naučili v
tomto nenormálnom bahne
žiť. Niet úspechov v Lige majstrov, cena hráčov klesá. To
v prvom rade pociťuje Sparta so Slaviou, ale aj iné kluby
a tým aj celý futbal, ktorý len
nedávno figuroval na popredných miestach svetového rebríčka. Teraz navyše nebude
Česko hrať ani na MS, buduje nové mužstvo a to už aj
prehralo v Škótsku 0:1. Sparta Praha má vraj, podľa Sportu, dlhy niekoľko sto miliónov
korún, avšak podľa komentára nepadne. Pretože je za ňou
spoločnosť JplusT a pán Daniel Křetinský.

Pelé obhajuje Maradonu
Kde sa len objaví slávny Diego Maradona alebo aspoň jeho
meno, tam sa vynoria aj problémy všakového druhu. Teraz, ako
vieme, je trénerom reprezentácie Argentíny, ale kritizujú ho
zo všetkých strán. Za hru mužstva, výber hráčov, za neporiadok okolo prípravy. Až tak, že sa
ho musel zastať sám legendárny
Pelé. Povedal, že za problémy a
ťažkosti v kvalifikácii i teraz nenesie vinu Maradona, ale tamojší
zväz. Diego zobral na seba ťažkú
úlohu, do ktorej ho vlastne zväz
donútil. „Napriek tomu sú Brazília a Argentína, spolu so Španielskom, favoritmi MS,“ povedal
Pelé. Nuž uvidíme, účet Maradonu sa bude uzatvárať až po turnaji na juhu Afriky.

Žena na osemtisícovky
Muži sa chvália tým, aké je to
ťažké zdolať nejakú horu vyššiu než 8000 m. Teraz, ako sa
zdá, ich chce tromfnúť nejaká
španielska horolezkyňa Edurne Pasabanová. Tá už prekonala dvanásť himalájskych
kopcov a chýbajú jej ešte dve
osemtisícovky, aby ich bolo
štrnásť, teda všetky. Tento
rok sa chce stať prvou ženou
na svete, ktorej sa to podarí.
Musí sa vyštverať ešte na Šiša
Pangma (8027 m) a Annapurna (8091 m). Na prvú horu sa
už so svojím sprievodom vybrala a keď sa jej podarí zdolať ju, ešte tento rok sa hodlá
vydať na poslednú prekážku.
Samozrejme, že veľa mužov
jej bude závidieť, hoci mnohí
o nej vravia, že riskovala a riskuje priveľa.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky „Centrum pre poľnohospodársku biomasu“, 900 41 ROVINKA
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky „Centrum pre poľnohospodársku biomasu“, 900 41 ROVINKA
Pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva SR
Pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva SR

“ENERGIA
“ENERGIA VERZUS
VERZUS POĽNOHOSPODÁRSKA
POĽNOHOSPODÁRSKA
BIOMASA
BIOMASA -- MOŽNOSTI
MOŽNOSTI A
A PRÍKLADY“
PRÍKLADY“
18. marca 2010 - hotel HUBERT, Gerlachov
18. marca 2010 - hotel HUBERT, Gerlachov
Témy:
Témy:
1. Výroba tepla z poľnohospodárskej biomasy, príklady zo Slovenska
1. Výroba tepla z poľnohospodárskej biomasy, príklady zo Slovenska
2. Bioplyn z poľnohospodárskej biomasy - efektívny energonosič
2. Bioplyn z poľnohospodárskej biomasy - efektívny energonosič
3. Konverzia trávnej fytomasy na bioenergiu
3. Konverzia trávnej fytomasy na bioenergiu
4. Výskum a aplikácie technológií zhutňovania
4. Výskum a aplikácie technológií zhutňovania
5. Energetické plodiny - nový smer poľnohospodárskej výroby,
5. Energetické plodiny - nový smer poľnohospodárskej výroby,
6. Využitie rastlinnej biomasy pre produkciu štandardizovaných tuhých palív
6. Využitie rastlinnej biomasy pre produkciu štandardizovaných tuhých palív
7. Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy
7. Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy
8. Emisná charakteristika biopalív
8. Emisná charakteristika biopalív
9. Podpora projektov na vyššie využívanie biomasy na energetické účely
9. Podpora projektov na vyššie využívanie biomasy na energetické účely

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106, 900 41 ROVINKA
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106, 900 41 ROVINKA
s podporou Ministerstva pôdohospodárstva SR
s podporou Ministerstva pôdohospodárstva SR

Konferencia
Konferencia
„POUŽÍVANIE
„POUŽÍVANIE MECHANIZAČNÝCH
MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV
PROSTRIEDKOV NA
NA OCHRANU
OCHRANU
RASTLÍN
RASTLÍN V
V KONTEXTE
KONTEXTE SPRÁVNEJ
SPRÁVNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ
RASTLINOLEKÁRSKEJ PRAXE“
PRAXE“
25.
25. marca
marca 2010
2010 -- hotel
hotel HUBERT,
HUBERT, Gerlachov
Gerlachov
Témy:
Témy:

1. Mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín - neoddeliteľná súčasť systému ochrany rastlín v poľnohospodárstve
1. Mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín - neoddeliteľná súčasť systému ochrany rastlín v poľnohospodárstve
Kontroly a evidencia typov mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
Kontroly a evidencia typov mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
2. Plošná aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - postrekovače
2. Plošná aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - postrekovače
3. Priestorová aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - rosiče
3. Priestorová aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - rosiče
4. Štandardizácia postupov pri kontrolách postrekovačov v EÚ
4. Štandardizácia postupov pri kontrolách postrekovačov v EÚ
5. Legislatíva EÚ a SR vo vzťahu k aplikátorom pesticídov pri ich uvádzaní na trh
5. Legislatíva EÚ a SR vo vzťahu k aplikátorom pesticídov pri ich uvádzaní na trh
6. Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - letecké aplikačné zariadenia
6. Letecká aplikácia prípravkov na ochranu rastlín - letecké aplikačné zariadenia
7. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín morením - moričky osív a sadby
7. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín morením - moričky osív a sadby
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