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V čase blížiaceho sa 65. výročia ukončenia
2. svetovej vojny v Európe, ktorá sa stala
najväčšou tragédiou v histórii ľudstva, vzdáva Slovenská republika a Ruská federácia
hold pamiatke mnohých miliónov obetí.
Hlavy oboch štátov vyzdvihujú zásadný prínos
národov ZSSR, ktoré znášali hlavné bremeno
2. svetovej vojny na oslobodení Európy od nacizmu. S úctou a vďakou si pripomínajú pamiatku členov protihitlerovskej koalície, odbojového
hnutia, partizánov, antifašistov a všetkých tých,
ktorí sa aj za cenu vlastného života statočne postavili na odpor agresii a teroru.
Na Slovensku neupadne do zabudnutia pomoc Červenej armády Slovenskému národnému povstaniu a spoločný boj proti okupantom,

ktoré upevnili tradičné priateľské vzťahy našich
národov.
Ruská federácia je vďačná Slovenskej republike za to, že na svojom území zabezpečuje
dôstojnú údržbu a starostlivosť o ruské vojenské cintoríny. Obe strany vyhlasujú, že budú aj
naďalej starostlivo chrániť pomníky tým, ktorí
počas 2. svetovej vojny bojovali proti nacizmu.
Slovenskú republiku a Ruskú federáciu spájajú
spoločné spomienky na obete vojny a spoločný boj proti silám, ktoré ju rozpútali. Aj naďalej
budú robiť všetko preto, aby nedošlo k oživeniu
starých alebo vzniku nových foriem nacionalistických ideológií a nevraživosti, a taktiež snáh
bagatelizovať vinu nacistov a ich stúpencov.
Pokračovanie na 2. strane

Diskrétny šarm buržoázie
PAVOL JANÍK
Ani som sa veľmi neprekvapil, keď sa mi na jednom
z posledných ročníkov literárnej súťaže Wolkrova
Polianka sťažoval básnik z východného Slovenska,
ktorý je redaktorom istého regionálneho denníka,
že mu v redakcii dôsledne zakazujú písať čokoľvek
o chudobe. Vidieť, že jeho vydavateľ má redakčnú
prax z tlačového orgánu Slovenského ústredného
výboru Socialistického zväzu mládeže Smena, z ktorého sa medzičasom vyvinula vlajková loď pravicových médií, preto je preňho tabuizovanie nepohodlných tém, ktoré sa kedysi nazývalo cenzúra, úplnou
samozrejmosťou.
V tejto súvislosti si človek mimovoľne kladie otázku, ako sa
z redaktora kultúrnej rubriky ľavicovo orientovaných novín
stane mediálny magnát. Pravdepodobne prvoradou podmienkou bolo vstúpiť do služieb záujmov zahraničnej pravice.
Iný renomovaný publicista sa mi po odchode zo spomínanej vlajkovej lode ponosoval na únavu z toho, že sa už roky
v novinách všetko píše na platenú objednávku – tak pozitívne, ako aj negatívne články, čo je tiež jedno z tajomstiev dlhodobého udržania sa na mediálnom trhu. Reprezentanti pravicových periodík majú v jednej veci absolútnu pravdu
– absencia či živorenie ľavicovo a národne orientovaných
médií nie je ich problém, ale chyba predstaviteľov a stúpencov uvedených názorových smerovaní.
Skutočne sa niet čomu čudovať, keďže sa väčšina pracujúceho i nezamestnaného pospolitého ľudu intelektuálne, informačne a kultúrne uspokojuje úrovňou bulvárnych a s bulvárom koketujúcich médií. Pred vyše
desaťročím som márne vysvetľoval vtedajšiemu kľúčovému
politickému lídrovi na Slovensku, že jemu naklonené médiá sú finančne podvyživené, lebo jeho spriaznená agentúra zadáva reklamu výlučne do vtedy opozičných médií. Šokoval ma aj jeden z privatizérov, ktorý nechápal, prečo má
finančne prispievať na niečo iné ako na luxusný životný štýl
svojej rodiny, teda prečo by mal podporovať mediálne a kultúrne aktivity určitého hodnotového zamerania.
Napriek všetkému, čo vieme, zostáva záhadou, či sú bývalí redaktori dnes už naozaj tlačovými magnátmi, alebo len
nastrčenými figúrkami skutočných majiteľov. Úprimne povedané – druhá možnosť vyzerá pravdepodobnejšie. Psychologickým základom udržania kapitalizmu je ilúzia – paradoxne práve vzdelaných ľudí – , že každý môže aspoň
teoreticky zbohatnúť, hoci v praxi najvyššia vrstva buržoázie je – na rozdiel od okázalých čerstvých zbohatlíkov nižšieho rangu – veľmi nenápadná, mimoriadne uzavretá a pre
potenciálnych konkurentov úplne nedosiahnuteľná spoločnosť, o čom tiež v skutočnosti nimi vlastnené médiá v celosvetovom meradle dôsledne mlčia.

ignorujÚ suverenitu

Čína znova vydala obsiahly dokument o dodržiavaní ľudských
práv v USA v ktorom sa okrem
iného konštatuje, že rasová
diskriminácia v USA je vážny
problém v oblasti ľudských
práv. Podľa tejto správy v USA
absentuje garancia života, majetku a osobnej bezpečnosti
občanov, rovnako USA ignorujú suverenitu iných krajín, v
ktorých hrubo porušujú ľudské
práva. Čína už jedenásť rokov
pripravuje podobné správy,
ktoré reagujú na podobné materiály vychádzajúce z USA v
oblasti dodržiavania ľudských
práv vo svete. Treba sa naozaj
skôr pozrieť na seba a až potom kritizovať iných.
(dk)

Na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval 6. apríla 2010 najvyšší predstaviteľ Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Na snímke ruský prezident Dmitrij Medvedev (vľavo) sa podpisuje do knihy
hostí v Zelenom salóniku v priestoroch Prezidentského paláca 6. apríla 2010 v Bratislave. Uprostred
slovenský prezident Ivan Gašparovič s manželkou Silviou.
FOTO TASR – Pavel Neubauer

Ruská federácia je strategickým partnerom
Slovensko a jeho občania nekompromisne odsudzujú akékoľvek
formy násilia namiereného proti bezbranným jednotlivcom. V
prípitku počas slávnostnej večere v Prezidentskom paláci usporiadanej na počesť najvyššieho ruského predstaviteľa Dmitrija
Medvedeva, ktorý pricestoval 6. apríla na dvojdňovú oficiálnu
návštevu SR, to vyhlásil slovenský prezident Ivan Gašparovič.
Zároveň v mene občanov SR vy- legácií obidvoch prezidentov.
jadril úprimnú sústrasť rodinám a Gašparovič v prípitku ďalej vyzdviblízkym obetí minulotýždňových hol načasovanie návštevy ruskébombových útokov v moskov- ho prezidenta v Bratislave práve
skom metre.
v dňoch, kedy si Slovensko priNa podujatí sa zúčastnili aj pred- pomína 65. výročie oslobodenia
seda Národnej rady SR Pavol svojho hlavného mesta Červenou
Paška a členovia oficiálnych de- armádou a v malom predstihu aj

výročie ukončenia druhej svetovej
vojny. „Prirodzene, programu
tejto návštevy sme celkom vedome vtlačili silnú symboliku.
Uctením si na Slavíne pamiatky
tisícok sovietskych vojakov a
partizánov padlých pri oslobodzovaní Slovenska i Bratislavy
chceme vyslať jasné posolstvo
vďaky i pamäti,“ poznamenala
slovenská hlava štátu, ktorá tiež
pripomenula históriu vzťahov SR
a Ruska.
Pokračovanie na 2. strane

Medvedev ma stále prenasleduje
Aj keď znie názov tohto článku skôr v duchu krimi, nie je tomu tak. Nepotešil som Medvedev ma stále prenasleduje. Čo ma však
tým asi väčšinu krvilačných divákov bulvárnych televízií a čitateľov takýchto novín. prekvapilo, boli reakcie novín ešte pred príchodom ruského prezidenta. Atmosféra, kedy noviNo čo už, sú aj iné veci a momenty, na ktoré treba poukázať.
Asi pred mesiacom som sa vybral do Paríža
na dlhoplánovanú dvojdňovú cestu. Samozrejme, chcel som navštíviť všetky pamiatky, ktoré
je možné v tomto meste a v takomto čase aj
stihnúť. Ako východzí bod som si zvolil Víťazný
oblúk, pamiatku na počesť víťazstva slávneho
Napoleona Bonaparta. Na môj údiv celé námestie a Champs d´Elyséé bolo plné vojakov,
policajtov a vojnových veteránov. Život v Paríži
ale šiel úplne bežne. Až po zakúpení novín,
som zistil, že do Paríža zavítal ruský prezident Dmitrij Medvedev. Všetko som hneď
pochopil a vybral sa k najbližšiemu policajnému strážnikovi, ktorý mi veľmi ochotne
vysvetlil, dokedy bude námestie uzavre-

té a tiež možnosti, čo si ešte v metropole
Francúzska môžem nerušene pozrieť. Zaujímavosťou boli plne ozbrojení vojaci pod
Eiffelovou vežou. Nepriestrelné vesty, samopaly boli neprehliadnuteľné. Pohybovali
sa pomedzi ľudí, nikto si to nijako významne
nevšímal. Vrtuľník počas celého dňa monitoroval mesto.
Titulky novín či večerné správy hovorili nielen o
vzťahoch Ruska a Francúzska, ale i o geopolitickom usporiadaní, vzájomnej obchodnej výmene a kultúrnych vzťahoch. Pocit priateľstva
Rusov a Francúzov akoby žil duchom Paríža.
Len minulý týždeň sa podobný scenár zopakoval u nás v Bratislave. Až som sa zasmial, že

nári počítali, koľko stojí táto návšteva, či navodenie pocitu strachu z policajtov, ostreľovačov a
uzavretých bratislavských ulíc. To všetko vytváralo skôr nepriateľské predpolie. Pripadal som
si vskutku, že na Slovensko prišla ruská
invázia. Zachránili to aspoň naživo vysielané vstupy niektorých slovenských televízií,
z ktorých mohol mať nezaujatý občan už
lepší pocit.
Medvedev ma tak prenasledoval aj na Slovensku, čo som uvítal, nie vždy má človek šancu
stretnúť a počuť svetového politika. Prenasledovanie mi však ukázali aj horliví novinári, nie tí
francúzski, ale píšúca „elita“ zo Slovenska, ktorej slušné a korektné vzťahy asi hovoria len príliš
málo.
(mz)

SMÚTIME

AJ NA SLOVENSKU
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal s
hlbokým zármutkom šokujúcu správu o havárii lietadla,
v ktorom zahynul jeho dobrý
priateľ a priateľ Slovenska,
prezident Poľskej republiky
Lech Kaczyński s manželkou a všetci pasažieri i členovia posádky.
„V tejto zdrvujúcej chvíli pre
celý poľský národ i pre rodiny pozostalých vyjadrujeme
našu najhlbšiu sústrasť rodinám obetí i bratskému poľskému národu,“ uviedol prezident
SR v texte sústrastného telegramu, ktorý zaslal maršálkovi
poľského Sejmu Bronislawovi
Komorowskému. Haváriu lietadla s poľským prezidentom
Lechom Kaczyńským, ku ktorej došlo 10.4.2010 ráno pri
pristávaní na letisku v ruskom
Smolensku, neprežil nikto zo
96 ľudí na palube. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálne ruské zdroje a poľské
médiá. V lietadle sa okrem poľského prezidenta a jeho manželky nachádzali aj ďalší poľskí predstavitelia a popredné
osobnosti spoločenského a
duchovného života, ktorí cestovali na spomienkovú slávnosť
za poľské obete stalinistickej
diktatúry v Katyni neďaleko
(TASR)
Smolenska.
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Ruská federácia je strategickým partnerom

Dokončenie z 1. strany
Tie podľa prezidenta „prešli v minulosti
povznášajúcimi etapami plnými entuziazmu, ale aj rôznymi skúškami a zložitejšími peripetiami vývoja“.
V súčasnosti považuje za významnú a
vzájomne výhodnú ekonomickú spoluprácu krajín. „Zo štruktúry našej obchodnej výmeny je zrejmé, že energetická oblasť je pre nás kľúčovou
súčasťou slovensko-ruských ekonomických vzťahov,“ konštatoval najvyšší
predstaviteľ SR.
Zároveň zdôraznil, že Európska únia,
ktorej súčasťou je aj Slovensko, vníma
Ruskú federáciu ako strategického partnera a integrálnu súčasť európskeho
civilizačného celku. Za potrebné preto
považuje posilnenie vzájomnej dôvery a
všestrannej spolupráce Európskej únie
a Ruskej federácie. Rovnako nevyhnutné je aj posilnenie spolupráce tejto dvojice so Spojenými štátmi americkými, ktorá bude podľa prezidenta Gašparoviča
„prínosom pre riešenie aktuálnych
medzinárodných problémov aj problémov zajtrajšieho sveta“.
Prezident Ruskej federácie Medvedev

pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie slovenskej hlavy štátu
Ivana Gašparoviča. Do Bratislavy neprišla jeho manželka Svetlana, ktorá ho mala
počas návštevy sprevádzať.
Delegáciu tvoril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister
spravodlivosti Alexander Konovalov, minister energetiky Sergej Šmatko a ďalší
významní predstavitelia ruských štátnych
inštitúcií a podnikov.
Svoj pracovný program začal v stredu 7.
apríla rokovaním so slovenským partnerom Ivanom Gašparovičom. V priestoroch Úradu vlády SR sa Medvedev stretol s premiérom Robertom Ficom a v
historickej budove Národnej rady SR s
predsedom parlamentu Pavlom Paškom.
Najvyšší ruský predstaviteľ sa zúčastnil
aj na slávnostnom podujatí na Slavíne,
zorganizovanom pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Bratislavy. Prezidenti si
položením vencov a krátkymi príhovormi
pripomenuli pamiatku padlých vojakov.
Návštevu ukončil spoločnou účasťou s
Ivanom Gašparovičom na koncerte Alexandrovcov v bratislavskej Inchebe.
(TASR)

Spoločné vyhlásenie prezidentov ...
Dokončenie z 1. strany
Slovenská republika a Ruská federácia vychádzajú z toho, že objektívny
vzťah k histórii a jej rešpektovanie
je meradlom zodpovedných a civilizovaných medzištátnych vzťahov v
rámci celej Európy zameraných na
vzájomné porozumenie a spoluprácu. Súhlasia s tým, že základným
princípom modernej interpretácie
dejinných udalostí by mala byť snaha historikov o čo najobjektívnejší
výklad historických faktov. K otvorenej diskusii na tieto témy by mohla prispieť debata v akademickom
prostredí, okrem iného aj v rámci
Slovensko-ruskej komisie historikov.
Strany očakávajú, že sa s takýmto
vnímaním stotožnia všetci tí, ktorí sú ochotní pracovať na vytváraní
bezpečného a stabilného sveta, kde
nemá miesto xenofóbia, rasizmus a
diskriminácia v akejkoľvek podobe.
Slovenská republika a Ruská federácia
potvrdzujú spoločný zámer aj naďalej sa
intenzívne podieľať na budovaní mierovej

a prosperujúcej Európy, ktorej základom
je dodržiavanie medzinárodného práva a
princípov slobodného a demokratického
rozvoja štátov, ako aj rešpektovanie neodňateľných občianskych práv, slobôd a
dôstojnosti. Obe krajiny vyhlasujú, že sú
na základe spoločných záujmov, vzájomnej úcty a prospechu odhodlané úzko
spolupracovať a hľadať spoločne s ostatnými štátmi riešenia pre také hrozby a
výzvy 21. storočia, ako je medzinárodný
terorizmus, cezhraničná kriminalita, šírenie zbraní hromadného ničenia, energetická bezpečnosť a klimatické zmeny.
Hlavy oboch štátov potvrdzujú, že princípy priateľstva, vzájomnej dôvery,
otvorenosti, všestrannej spolupráce a
partnerstva tvoria základ moderných
slovensko-ruských vzťahov. Strany
chcú aktívne podporovať široké uplatňovanie týchto princípov v celoeurópskej a medzinárodnej praxi a vidia v nich
účinnú prevenciu tragédií minulosti a
záruku vytvorenia priaznivej budúcnosti pre ľudský život a ďalší rozvoj ľudskej
civilizácie.
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška sa stretol 7. apríla 2010 s prezidentom Ruskej federácie Dmitrijom Medvedevom počas jeho oficiálnej
náštevy Slovenskej republiky v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Na snímke predseda NR SR Pavol Paška (vpravo) a prezident Ruskej federácie
Dmitrij Medvedev.
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Ocenili spoluprácu regiónov
Prezident Ruskej federácie (RF)
Dmitrij Medvedev a predseda Národnej rady (NR) SR Pavol Paška
na stretnutí vyjadrili eminentný záujem o pokračovanie pozitívneho
rozvoja vzájomných partnerských
vzťahov. TASR o tom informoval
hovorca predsedu NR SR Jozef
Plško.
Podľa slov hovorcu predseda parlamentu vyslovil na stretnutí spoluúčasť
a rázne odsúdil útoky na vlakové súpravy podzemnej dráhy v Moskve
(29.3.), ktoré si vyžiadali veľa ľudských životov. Obaja partneri napriek
pravidelnej komunikácii na všetkých
úrovniach majú záujem o ďalšie zintenzívnenie vzájomnej spolupráce,
konštatoval Plško. Predseda NR SR
ocenil tiež spoluprácu na regionálnej
úrovni medzi ruskými krajmi a oblasťami a slovenskými VÚC. V tejto súvislosti vyjadril podporu myšlienke podpísania dohody o spolupráci medzi
Krasnojarským krajom a Košickým
VÚC, doplnil Plško.
Na rozhovoroch sa spolu s predsedom NR SR Pavlom Paškom zúčastnili aj podpredsedníčka NR SR, členka
poslaneckého klubu SNS a predsed-

níčka skupiny priateľstva s Ruskou
federáciou Anna Belousovová, podpredsedníčka poslaneckého klubu
Smeru-SD Jana Laššáková, predseda
poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislav Janiš, predseda poslaneckého
klubu KDH Pavol Hrušovský, predseda poslaneckého klubu SMK-MKP
Gyula Bárdos a členka poslaneckého
klubu ĽS-HZDS Katarína Tóthová.
Spolu s prezidentom Ruskej federácie Dmitrijom Medvedevom sa
stretnutia zúčastnili poradca prezidenta RF Sergej Prichoďko, minister energetiky Sergej Šmatko, minister obrany Anatolij Serdiukov,
minister spravodlivosti Alexander
Konovalov, riaditeľ Federálnej
služby RF pre kontrolu narkotík
Viktor Ivanov, riaditeľ Federálnej
migračnej služby Konstantin Romadanovskij, riaditeľ Federálnej
služby pre vojensko-technickú
spoluprácu Michail Dmitriev, gubernátor Sverdlovskej oblasti Alexander Mišarin, generálny riaditeľ
štátnej korporácie ROSATOM Sergej Kirijenko a prezident spoločnosti Ruské železnice, a.s., Vladi(TASR)
mir Jakunin.

Naivita po slovensky Dominantné pietne miesto vďaky
Počas návštevy prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva na Slovensku sa omieľala jedna a tá istá vec. Vraj
sa neospravedlnil za okupáciu. Patrím k novinárom, ktorého vyhodili z redakcie za kontrarevolučnú činnosť v roku
1968. Nechápem, prečo by sa mal terajší ruský prezident
ospravedlňovať za tzv. okupáciu Sovietským zväzom a
štátmi Varšavskej zmluvy. To by sa musel ospravedlniť aj
kazašský prezident, aj kirgizský, aj gruzínsky a pod. Okupácia sa jednoducho nemala stať a nebolo by ani jej obetí.
O život prišlo niekoľko ľudí... To vie rovnako aj terajší ruský
prezident. Ale bola. To sa odškriepiť nedá. Keby vtedy bola
existovala Slovenská republika a jej komunistický Dubček
by sa snažil o reformy na spôsob Kádarovho guľášu, žiadna okupácia by nebola. Sovieti, teda Rusi, nikdy Čechom
nedôverovali, traduje sa to odvtedy, ako ukradli časť zlatého ruského pokladu na Sibíri, je to tak, žiaľ, naši bratia
Češi to vedia, len sa hanbia si to priznať. A keď sa Pražskej
jari zmocnili sionisti, tak dôvera bola na bode mrazu. Západ nebol dôsledne pripravený na pád komunizmu, hlavne ekonomicky. Jednoducho zlyhal. V Prahe chceli všetko
naraz, nie postupne. Rád som čítal Pionierske noviny, bolo
tam toľko krásnej detskej naivity, keď si túto naivitu chcem
oživiť, tak si raz týždenne kúpim SME. Pekný pocit naivity
má niekedy relaxačné účinky.
DUŠAN KONČEK

auza predaja teplého vzduchu zo dňa na
deň „urobila“ na Slovensku
neuveriteľné množstvo expertov na predaj emisií, domáci aj zahraničný obchod
a svetovú hospodársku súťaž. Spôsobila aj dovtedy
politicky nevídané rozhodnutie, po ktorom bol koaličnému partnerovi odobratý
rezort.
inisterstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky následne začal
dočasne spravovať vicepremiér Dušan Čaplovič,
po ktorom rezort prevzal
Jozef Medveď. Pri odoberaní zeleného ministerstva
predseda vlády Robert Fico argumentoval nie iba
vážnymi
podozreniami,
ale aj nekompetentnosťou
Slovenskej národnej strany. Slotovci dokázali v priebehu troch rokov obsadiť
kreslo ministra tromi persónami, ktoré sa postupne ukázali ako veľmi slabí manažéri. Podozrení
okrem predaja emisií bolo
neúrekom. Svedčia o tom
nápravné opatrenia, ktoré prijal dočasný minister
Čaplovič a ďalšie, ktoré prijíma minister Medveď. Je
však veľmi zaujímavé, že
spočiatku silné hlasy opozičných strán postupne
stíchli a zrejme budú mlčať čoraz viac. Nie preto,
že by nechceli svetu predstavovať svoje recepty revitalizácie, ale preto, že tento, „prekliaty rezort“ bol za
posledný viac ako polrok
miestom politickej odvahy
a obrovskej zodpovednosti. Stal sa medzinárodne
akceptovaný, zaviedol čisté pravidlá pre verejné obstarávania a „hasil“ ohne,
ktoré zapálili národniari.
Najväčšia vatra sa ešte občas rozhorí. K predaju emisií sa občas prihlási nejaká
skupina a čudné persóny
s ešte čudnejšími spôsobmi prezentácie. Donedávna mlčali, ale s rastúcim
tempom aktivít orgánov
činných v trestnom konaní začali hovoriť. Je to sotva vecou svedomia...
ez ohľadu na to, kedy
bude vyriešený problém predaja emisií pod
strechou Slotových národniarov, netreba zabúdať, že
v právnom štáte sa opierame o zákony a dôkazy. Je
nesporné, že tých postupne pribúda a preto by sme
nemali byť komentátormi
procesov, ale skôr čakateľmi na konečné slovo. Jeho
autorom budú súdy a ja verím, že bude spravodlivé.

Moderné slovenské dejiny sú
spojené s oslobodením Červenou armádou, na čom nezmení nič žiadny novodobý
historický vykladač. Pri pietnej
spomienke na obete 2. svetovej vojny a 65. výročie oslobodenia Bratislavy to vyhlásil premiér Robert Fico.
„Nebojme sa slobodne pestovať slovanskú vzájomnosť.
Oslobodenie popri povstaní
bolo možnosťou, ktorú sebavedomí Slováci v moderných dejinách premenili na
skutočnosť trvalej slobody a
demokracie. Je svätým právom a povinnosťou vlády SR
tieto hodnoty rozvíjať,“ zdôraznil šéf kabinetu.
Tieto udalosti si Slováci podľa neho pripomínajú na Slavíne, ktorý stojí nad Bratislavou ako symbol vďaky za
oslobodenie. „Iné národy

by možno na takomto dominantnom mieste postavili národný panteón so sochami národných velikánov,
no my sme sa rozhodli, že
tu bude pietne miesto vďaky, veď tu leží takmer 7000
mladých chlapcov, ktorí dorazili k Bratislave, aby v jej
náručí našli svoju smrť,“ pripomenul.
K tomuto pietnemu miestu by
sa Slováci podľa neho mali začať správať po novom - bez
zbytočného pátosu, ale s primeranou úctou. „Slavín sa
nesmie stať ihriskom pre
skejtbordistov, ktorí tu rozbíjajú mramor. Nech radšej
zostane miestom májových
schôdzok
zamilovaných
dvojíc študentov z blízkeho Horského parku,“ priblížil Robert Fico.
Pamiatku obetí 2. svetovej voj-

ny a 65. výročie oslobodenia
Bratislavy si položením vencov
na Slavíne uctili aj prezidenti
Slovenskej republiky a Ruskej
federácie Ivan Gašparovič a
Dmitrij Medvedev. Za slovenskú stranu prišli tiež predseda
Národnej rady (NR) SR Pavol
Paška a viacerí členovia vlády.
Prezidenta Medvedeva sprevádzali ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister spravodlivosti Alexander
Konovalov či minister energetiky Sergej Šmatko.
Pri príležitosti 65. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny v Európe obaja prezidenti podpísali aj spoločné vyhlásenie, podľa ktorého na
Slovensku neupadne do zabudnutia pomoc Červenej
armády Slovenskému národnému povstaniu.
(TASR)
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Dvadsať rokov od sporu o spojovník
Uplynulo 20 rokov od sporu o spojovník v názve spoločného
štátu Čechov a Slovákov, ktorý dostal obrazné pomenovanie
pomlčková vojna. Lavínu spustil v januári 1990 prezident Václav Havel, ktorý bez predchádzajúcej politickej konzultácie
navrhol Federálnemu zhromaždeniu vypustiť z názvu Československá socialistická republika prídavné meno socialistická. Zároveň predstavil nový štátny znak.
O Havlovej iniciatíve okrem úzkeho kruhu jeho dôverníkov nik
vopred nevedel. Historik Jiří Suk
vo svojej knihe Labyrintom revolúcie cituje vtedajšieho českého
premiéra Petra Pitharta, podľa
ktorého Havel predpokladal, že
predstavením znaku odvedie pozornosť: „Vletím tam, rozviniem
ten znak, a skôr ako sa všetci
spamätajú, bude schválený aj
názov štátu bez slova socialistická...“ povedal vraj Havel.
Jeho plán však narazil na nesúhlas predsedníctva Federálneho
zhromaždenia, ktoré mu oznámilo, že návrhy v predloženej
podobe nemožno na aktuálnej
schôdzi schváliť. Návrh odložili
a už o niekoľko dní sa ukázalo,
že dôsledky jeho predstavy sa
Havlovi úplne vymkli z rúk. Odrazu vôbec nešlo o adjektívum
socialistická, ale o prívlastok
československá.
Spor priniesol viacero návrhov.
Českým predstaviteľom spojovník, mylne označovaný ako po-

mlčka, evokoval stav z obdobia
druhej republiky – od septembra
1938 do marca 1939. Pre slovenskú reprezentáciu nepoužívanie spojovníka, ktorý bol v pôvodnom názve spoločného štátu
od roku 1918 do roku 1920, vyjadrovalo neochotu akceptovať
rovnocenné postavenie oboch
partnerských republík dvojčlennej federácie, ako aj úsilie
Václava Havla odstrániť poistku
proti majorizácii, ktorú predstavovalo právo veta Snemovne
národov (jednej z dvoch komôr
federálneho parlamentu) s rovnakým početným zastúpením
poslancov za obe republiky. Po
novembri 1989 sa navyše v
rétorike českých pravicových
strán ostentatívne prejavovala snaha oživiť historicky
prekonanú ideu jednotného
československého
národa
(čechoslovakizmus). Na slovenskej strane silneli emancipačné pohyby smerujúce k
určitej forme zvrchovanosti a pri-

najmenšom k naplneniu ducha
a litery autentickej federácie,
vychádzajúcej z originálnych
právomocí republík, ktoré časť
svojej suverenity dobrovoľne
odovzdávajú federácii. V tomto
zmysle išlo o analogické otázky,
aké sa v súčasnosti riešia v Európskej únii.
Federálne zhromaždenie 29.
marca 1990 prijalo kompromisné riešenie s dvoma jazykovými
mutáciami – v češtine Československá federativní republika,
v slovenčine Česko-slovenská
federatívna republika. Poslanci sa k problematike vrátili 20.
apríla 1990, keď schválili názov
Česká a Slovenská Federativní
(Federatívna) Republika. V praxi, vrátane poštových známok
a názvov viacerých inštitúcií, sa
používal v českom prostredí, na
federálnej úrovni a v zahraničí
skrátený tvar Československo,
kým na Slovensku sa uplatňovala lokálna transkripcia so spojovníkom. Koncom roka 1992 spoločný štát Čechov a Slovákov
zanikol, čo napokon viedlo k historicky novej kvalite vzájomných
vzťahov v bilaterálnej i multilaterálnej rovine a najmä v procese
európskej integrácie.
PAVOL JANÍK

Z PRAVICE SA STÁVA ĽAVICA?
Zvolebnieva sa a to je už jasné každému, kto
aspoň trochu sleduje domácu politickú scénu. Aj tým jej najskúsenejším sledovateľom je
však nepochopiteľné, ako všetky pravicové
politické strany hrajú teraz na ľavicové noty.
Zrazu sa so sociálnou politikou chvália dzurindovci, ale aj SMK a dokonca i KDH! Čert
tam vezmi naše zásady a programové ciele,
keď ide o získanie si voličov!
Tí, ktorým pamäť dobre slúži si pamätajú, ako v
Košiciach vtedajší prezident Rudolf Schuster sa
stretol so zástupcami poškodených, ktorí v nebankových finančných inštitúciách prišli často o
všetky svoje celoživotné úspory. Médiá, slúžiace
pravicovým stranám sa vtedy doslova rozhorčovali
nad konaním hlavy štátu už len preto, lebo sa opovážil ich vypočuť a dať im nádej aspoň na čiastočnú kompenzáciu ich finančných strát. Pravicoví
politici rovnako ako tzv. mienkotvorné médiá
vždy s veľkým dôrazom poukazovali na jedno:
nikto predsa týchto ľudí nenútil vložiť svoje
peniaze do týchto nebankových subjektov a
preto je to len a len ich osobná tragédia, za
ktorú si môžu sami.

Nie tak dávno využil nedeľňajšiu televíznu reláciu O 5 minút 12 na „prejavenie svojho súcitu“
s poškodenými predseda SMK Pál Csáky. Naraz
si po rokoch na nich spomenul a napadol
stranu SMER-SD, že neplní svoje predvolebné sľuby – aspoň čiastočne odškodniť tých,
ktorí prišli o svoje peniaze, uložené v nebankovkách. Nepretieklo veľa vody v Dunaji a na
poškodených si v televíznej debate spomenul
podpredseda KDH Jozef Hrušovský. Podpredseda strany SMER-SD a minister kultúry Marek Maďarič sa mu snažil vysvetliť, že hospodárska kríza, ktorá zasiahla aj Slovensko, núti
vládu i samotný SMER riešiť iné, naliehavejšie
a neplánované problémy. Pán Hrušovský to
síce veľmi dobre vie, ale jeho zaujímalo len
to, aby sa dostal do povedomia občanov ako
politik, ktorý myslí a bojuje za tých nešťastníkov, ktorí naleteli na sľuby nebankoviek.
Vlády, v ktorých takmer osem rokov boli i zástupcovia KDH však nikdy nepodnikli nič proti
tomu, aby tieto nebankové finančné subjekty
nemohli poškodzovať svojich veriteľov.
Vladimír Mezencev

Nový fenomén – policajné
zabezpečenie
Pri sledovaní televízneho a rozhlasového spravodajstva, čím ďalej tým viac nadobúdam dojem, že
naši redaktori akosi zabúdajú na podstatu informácie. Ináč by sa nemohlo stať, že v správach o pripravovanej návšteve prezidenta Ruskej federácie
Dmitrija Medvedeva, takmer nič sme sa nedozvedeli o obsahu návštevy. Namiesto toho nám však
redaktori vnucovali informáciu o tom koľko policajtov bude návštevu zabezpečovať, že na strechách budov oproti prezidentskému palácu boli
už pripravení ostreľovači, že Bratislava sa počas
návštevy stane najstráženejším mestom. Nakoniec nás úplne dorazí neúmerne veľký priestor venovaný ani nie dvadsaťčlennej skupinke mladých
tínedžerov vyzbrojených kritickými heslami na adresu krajiny nášho hosťa. Pre ich mladý vek pritom
nadobudneme, zrejme oprávnený dojem, že určite
ani len nevedia čomu majú poslúžiť transparenty,
ktoré držali nad hlavou. „Ďakujem pekne“, za takúto informáciu.		
Vladimír Dobrovič

FICOVKY

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Bugárová túžba po privatizácii
V predvolebnej kampani zrejme Béla Bugár staví na komickú
stránku svojej osobnosti. Kedysi dokázal v televízii recitovať
aj vlastenecké slovenské verše v detvianskom kroji a dnes
akoby tiež nebol ďaleko od komediálneho typu kampane. Aspoň tak to vyzeralo v diskusnej relácii O 5 minút 12 v prvý jarný deň v STV. Na spoludiskutéra Vladimíra Mečiara vykrikoval
čudné poznámky, lebo si vraj mal dať modrú tabletku a preto
je podľa Bugára v štúdiu taký „rozkokošený“. Pritom predseda ĽS-HZDS súkal jednu analýzu stavu našej spoločnosti
za druhou, k čomu sa predseda Hídu nedokázal postaviť s
rovnakou mierou skúseností, informácií a schopnosťou z nich
vybrať zrozumiteľnú ponuku pre občanov.
Za to jednu tému zvládol Bugár skutočne bravúrne. V diskusii o dôchodkových fondoch, ktoré sú momentálne deficitné práve vďaka
predchádzajúcicm dvom vládam Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša, ktorým Bugár úspešne asistoval, zaujal predseda Hídu jasné
stanovisko. Vraj sú deficitné práve preto, lebo Mečiar s Ficom a
Slotom zastavili privatizáciu na štyri roky. Zastavili ju a dobre urobili.
Ako sme totiž boli svedkami za osem Dzurindových a Miklošových
rokov, strategický priemysel na Slovensku privatizovali zahraničné
firmy, ktoré však boli v štátnych rukách iných štátov. To bola veľmi
zvláštna situácia. Na Slovensku Dzurinda s Miklošom za asistencie Bugára poučovali na počkanie, že štát je vraj zlý vlastník, ale miliardové majetky prechádzali na iné európske štáty.
Slováci trebárs telefonovaním dotovali štátny rozpočet v bohatom Nemecku. Takže zastavenie privatizácie bolo na mieste. Ak dnes Bugár vidí možnosti vyplácania dôchodkov a znižovanie
dôchodkových fondov ďalšou privatizáciou štátneho majetku, stojí
jednoznačne na starých pozíciách. Na prekonaných riešeniach, o
ktorých bolo jasné už dopredu, že nebudú šťastné, ak k nim vláda
pristúpi. Navyše, opäť priznáva starú otrepanú frázu Mikloša a spol,
že vraj štát je zlým vlastníkom. Ak títo politici typu Bugára, či Mikloša
opäť vyťahujú túto frázu, priznávajú sa tak zrejme k tomu, že štát
riadiť nevedia. Keby ho totiž riadili kvalitne a dobre, nemuseli by
privatizovať štátny majetok v prospech iných štátov. Dokázali by ten
majetok spravovať sami v prospech občanov. Stanislav Háber

Bude menej osočovania a pretvárky
Boj o každého voliča sa na
Slovensku rozpútal na plné
obrátky. Strany a straničky
schválili svojich kandidátov na poslanecké posty v
Národnej rade Slovenskej
republiky. Všetci, aj tí bezvýznamní a nedovzdelaní,
chcú prostredníctvom poslaneckého preukazu získať
významnejšie postavenie v
spoločnosti. Terajší poslanci najmä z radov opozície sa
veľmi usilujú udržať si parlamentné pozície. Lenže mnohí
sú sklamaní a s miestami na
kandidátkach nespokojní. Vedia, že po voľbách sa stanú
iba trpaslíkmi na spoločenskej
scéne. Dobrou správou pre
väčšinu občanov je, že v parlamentných kreslách v novom
volebnom období už nebudú
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sedieť a vylievať svoju zlosť a
nenávisť na politických protivníkov okrem iných aj Mikuláš
Dzurinda, Ferdinand Devínsky, Pavol Prokopovič a Pavol
Frešo z SDKÚ-DS, František
Mikloško, Vladimír Palko,
Rudolf Bauer, Pavol Minárik
a Peter Gabura z KDH. Ich
nedobrovoľná „absencia“ na
rokovaniach zákonodárneho
zboru prispeje k vyššej politickej kultúre, profesionalite a pokojnejšej atmosfére. Zníži sa
aj extrémny poslanecký negativizmus, ktorý občanov
zneisťoval a vyvolával nedôveru i pesimizmus. Bude
menej osočovania, znevažovania a pretvárky.
Zlou správou je, že na kandidátkach sa opäť objavujú aj
viaceré smutné postavy nášho

politického života. Patria k nim
aj také, ktoré už splnili podmienky na priznanie starobného aj politického dôchodku.
Napriek tomu poslancami
by chceli byť Rudolf Chmel
71-ročný, Miklos Duray (65),
Peter Zajac (64), Dušan Švantner (63) a Magdaléna Vášáryová (61). Na politické výslnie
sa tlačia Ondrej Dostál, Ivan
Švejna, Eugen Jurzyca, Miroslav Beblavý, Jana Dubovcová
a dokonca aj také „celebrity“,
ktoré pre mladú generáciu nie
sú vzorom.
Len od voličov záleží, či sa aj
týmto odvážlivcom podarí rôznymi možnými i nemožnými
metódami a agresívnou propagandou prepracovať do parlamentných lavíc.
JOZEF KUCHÁR

Veľmi ma prekvapilo, keď mi známy povedal, že si v stánku kúpil
Ficovky. Síce sa už podľa neho
nedajú čítať pre množstvo žlči
ukrytého v ich obsahu, ale nedá
mu a z času na čas si ich kúpi.
Čo keby sa predsa len zmenili.
Darmo som si trápil svoje šedé
bunky mozgové neprišiel som na
to, ktoré noviny má na mysli. Už
vonkoncom mi nenapadlo, že by
to mohli byť noviny SME. Prečo
práve tento denník? Aby som si
ho prelistoval, že potom na to
prídem sám. Pochopil som to
už po letmom prezeraní obsahu
tohto denníka vydaného v pondelok 29. marca. „Fico začal
chodiť do debát“, „Premiér v
debate nebol sám“, „Premiér
vidí amatérov z SNS“, „Fico
chce novú milionársku daň“,
„Premiér preplatí sociálne
podniky“, to sú len niektoré
titulky článkov, informujúce v
uvedený deň o R. Ficovi. Na
značnom priestore venovanom
predsedovi vlády by pritom nebolo nič zlého. Horšie je to s objektivitou ich autorov. Za každú
cenu sa usilujú vykresliť ho len v
negatívnom obraze. S ohľadom
na jednostranné záporné informovanie o premiérovi – vydavateľovi asi nejde o zabezpečenie
plurality názorov. Prezentované
negatívne postoje redakcie sú
na hony vzdialené od nestrannosti, ktorú by malo zabezpečiť
publikovanie rôznych nezávislých názorov. Vonkoncom sa
preto nedá hovoriť o nezávislosti. Vzhľadom na obsah novín
sa preto môžeme domnievať, že
prešli od informovania verejnosti
k tvrdému politickému pôsobeniu. Z obsahu denníka môžeme vyvodiť aj záver, že sa snaží
ovplyvňovať verejnú mienku v
prospech pravicových opozičných strán. Možno, uvedeným
postojom si chce len udržať
svoju čitateľskú základňu pravicovo orientovaných voličov, ktorí
nemajú záujem poznať pravdu
o pozitívach súčasnej ľavicovej
vlády prezentovanej SmeromSD. Zrejme vydavateľ má obavu
pravdivo informovať verejnosť,
lebo sa bojí, že príde o čitateľov.
Následne by to mohlo mať vplyv
na výrazné zníženie nákladu, a
keď k tomu prirátame prehrané
súdne spory, nakoniec by už novinám možno hrozil aj finančný
krach. Dobre, že majú toho R.
Fica. Stále majú o kom písať. V
záujme objektivity by mohli zmeniť aspoň svoj názov. Vzhľadom
na obsah denníka, názov SME
už vôbec nie je výstižný.
Vladimír Dobrovič

Kritika platov v ČR

Príjmy manažérov štátnych a pološtátnych firiem v Českej republike sú tŕňom v oku výraznej väčšiny respondentov exkluzívneho
prieskumu spoločnosti SANEP.
Podľa názoru 90,8% účastníkov
projektu sú platy a odmeny šéfov
firiem – napríklad ČEZ, České
aerolínie, Letisko Praha, Lesy
Českej republiky, ČEPRO, České
dráhy a podobne – neúmerne vysoké. Uvedený postoj verejnosti
nesporne vyvolala publikovaná
informácia, že generálny riaditeľ
Českých dráh má polmiliónový
mesačný plat a používa služobný
automobil s masážnymi sedačkami za vyše 3,5 milióna českých
korún. S okamžitým znížením príjmov manažérov súhlasí 91,3%, za
celkovú revíziu a prehodnotenie
honorovania šéfov štátnych firiem
je 94% respondentov.
(pj)
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Preferencie, ktoré MÉDIÁ nezaujali
Keby sa voľby do Národnej rady SR konali od 1. do 28.
februára, bola by ich vyhrala strana Smer-SD so ziskom
43,9 percent. SDKÚ-DS by volilo 12,7 percenta opýtaných
a tretiemu KDH by svoj hlas odovzdalo 11,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostali aj SNS so ziskom 7,9 percenta, ĽS-HZDS so 6,3 percentami a z maďarských strán
len Csákyho SMK so 6,2 percentami. Strany súčasnej
vládnej koalície by teda získali 58,1 percenta hlasov. Opozícia by získala dohromady len 30 percent. Čiže, len dve
tretiny hlasov pre takmer istého volebného víťaza, SmeruSD. Po voľbách by opäť mohli spoločne vládnuť Smer-SD,
SNS a ĽS-HZDS.
Výsledok tohto prieskumu, ktorý
realizovala agentúra Median SK
na vzorke 1206 respondentov
vo veku 18 až 79 rokov je diametrálne odlišný od marcového prieskumu agentúry Focus.
Zodpovedá však výsledkom dlhodobo zverejňovaným prieskumom, vrátane agentúry Focus.
V tomto prípade prieskum nepriniesol žiadny bombastický
výsledok. Nepotvrdil nádeje
súčasných opozičných strán
na volebné víťazstvo, takže pre
média sa stal akoby nezaujímavý. Možno i preto sme takmer
nezaznamenali
oduševnené
komentáre kvázi politológov,
ani výklady agentúrnych vševedov. Veď všetci, ktorí sa už na
prieskume aktívne zúčastnili, či
už ako jeho organizátori, alebo
respondenti dobre vedia, že

„správne“ položená otázka nám
mnohokrát napovie i odpoveď.
Dôležité je tiež, kde oslovíme
občana. Príklad môžem uviesť z
vlastnej praxe (keď ako moderátor STV) som robil ankety na rôzne otázky. Na tú istú otázku nám
občania v Senci odpovedali úplne protichodne s respondentmi
oslovenými v Pezinku. Mohli by
sme pokračovať ďalšími príkladmi znižujúcimi hodnotu
výsledkov prieskumov. To by
bol ale trochu zjednodušený
prístup. V prípade, že nedochádza k manipulácii prieskumov,
sú významným barometrom spokojnosti občanov s činnosťou
hodnotených politických strán.
Je však len na škodu, keď politické strany namiesto vyvodenia
potrebných opatrení, sa opierajú možno aj o vyfabrikované

priaznivé výsledky, ktoré nie sú
založené na dôvere občanov. Dá
sa predpokladať, že aj pomocou
medializovaných priaznivých voličských preferencií by dnešná
opozícia chcela voličov presvedčiť, že ona bude po voľbách
rozdávať karty a preto by jej mali
dať svoj hlas. Podľa prieskumu
realizovaného agentúrou Median SK od 1. do 28. februára, by tesne pred bránami
slovenského parlamentu zostali Focusom favorizovaná
Sulíková SaS, ktorej by svoj
hlas odovzdalo 4,8 percenta
respondentov, ako i Bugárov
Most-Híd s 1,6 percentami.
Záleží na voličoch, či sa pri rozhodovaní budú riadiť, tak ako v
roku 2006, vlastným rozumom,
vlastnými poznatkami, alebo
„nezištnými“ radami organizátorov spochybniteľných výskumov.
Tí, zrejme, nepocítili ani dopady
hospodárskej krízy, keďže sú
tu politické strany, ktoré sa aj
prostredníctvom spochybniteľných výskumov verejnej mienky
veľmi radi zviditeľňujú. S blížiacimi sa voľbami ich chuť
zabodovať aj s podporou výrazne medializovaných volebných preferencií bude zrejme
ešte narastať.
Vladimír Dobrovič

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Mám rád rôzne „fóry“. Ale ten,
s ktorým prišiel za mnou bývalý
spolužiak, ma vyviedol z miery.
Napíš mi potvrdenie, že existujem, hovorí. Čo sú to za žarty, namietam, nebudem sa zosmiešňovať. Prečo? – čuduje sa on.
Iba potvrdíš to, čo je skutočne
pravda. Či nestojím pred tebou?
Stojíš, ale... No vidíš, skočil mi
do reči. Už som sa zastavil aj u
iných našich spolužiakov. Jeden
mi bez rozpakov dal na papieri,
že som u nich pracoval ako brigádnik, hoci som prah ich závodu nikdy neprekročil. Druhý potvrdil pre bytový úrad, že mám
hašterivých susedov, aby mi
umožnili vymeniť byt. Tretí bez
mihnutia oka podpísal, že som
bol u neho v ambulancii na ošetrení. A ty sa zdráhaš, hoci to, čo
žiadam potvrdiť, vidíš na vlastné
oči. Nezdá sa ti to čudné? Pravdu povediac, jeho slová mali lo-
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giku. Bolo to naozaj čudné. Či
nie?
Prišiel za mnou rozradostený
priateľ. Získal som mimoriadne
dobrý zdroj informácií – našu domovníčku. Ak mám byť úprimný,
zdajú sa byť jej informácie cenné. Sú rýchle a vieš, že kto včas
dáva, dvakrát dáva. Ich hodnota
je aj v tom, že sa veci nazývajú
pravým menom. Ak nájomníkovi z druhého poschodia nesedí
pri inventúre tovar s účtami, tak
ho pani domovníčka nenazve
mankárom, ale zlodejom. Ak susedov Jano sa pobije s Mišom,
tak si môžete byť istí, že vám nepovie, že ide o akéhosi J. a M.
z blízkeho domu – nech sú to
hneď synovia podnikateľov. A ak
sa v novinách dočítate, že pani
K. odsúdil občiansky súd pre nemorálne spolunažívanie, tak vám
pani domovníčka rovno povie, že
pani Komárová natrieskala susede, lebo jej zvádzala muža.
To všetko sú súkromné informácie pani domovníčky. Pravda,
vie toho omnoho viac. Aj o nás,
ale to zasa povie ďalším zvedavcom...

Nevšedný zjav v umení

Chodíme po galérii moderného umenia, krútime hlavou hore-dolu, ale
raz nepochopíme, čo chcel majster obrazom povedať. Ešte dobre, že
je na ňom napísané, o čo ide. To je zámer umelca, vysvetľuje sprievodca, a umelec je nevšedný zjav našej doby. Šaty, ktoré visia na manekýnke ako handry na strašenie vtákov, sú uznávaným modelom. Keď
režisér pokazí hru, kritik nájde slová uznania – ide o senzačný, ojedinelý nápad, o nový smer. A my, čo neraz na to všetko pochybovačne
pozeráme, tvárime sa odborne, učene, len aby nik nepovedal, že nekráčame s duchom času. Ale len čo objavíme malú chybičku v našom
byte, na našom sídlisku, na našej ceste, vybuchneme. To je „fušerina“,
to je lajdáckosť, toho či onoho treba brať na zodpovednosť! Vari je škoSú medzi nami aj takí, ktorých výraznou čr- strany dnes opätovne začali sľubovať. Najsilnejšia
da, že medzi nami žije toľko veľkých umelcov, modelárov, návrhárov – a
tou je sľubovanie. Pritom veľmi radi sľubujú opozičná strana SDKÚ-DS sľubuje, že v prípade len málo takých, na ktorých sa odhodláme vybuchnúť!
(mp)

Spamätali sa, alebo opäť blafujú
i veci nimi nesplniteľné. Zrejme je to možno aj
chorobná závislosť, ktorá ich núti vylepšovať si
svoj imidž sľubmi, o ktorých vedia, že ich nikdy
nesplnia. Niekoho môžu oklamať len raz, iného
viackrát, ale nakoniec v okruhu svojich známych
im celkom určite prischne nelichotivé označenie
„sľubotechna“. Ich sľubom prestávame veriť, aj
keď v záujme zachovania dekóru nič nepovieme. Od začiatku ich považujeme len za výjavy chorého človeka, s ktorými sa nemusíme
zaoberať a už vonkoncom by sme sa nemali
zaťažovať. Obdobné pocity mám aj zo sľubov
SDKÚ-DS. Počas takmer osemročného vládnutia
si na občana spomenuli vždy len pri jeho mediálnom predvolebnom ohlupovaní rôznymi nesplniteľnými sľubmi. Najviac mi v pamäti utkvel prísľub
dvojnásobných platov od Mikuláša Dzurindu. Síce
niektorým z prívržencov SDKÚ-DS sa ich príjem
zvýšil aj viacnásobne, verejný prísľub však bol adresovaný všetkým občanom. Predstavitelia tejto

pôsobenia vo vládnej koalícii po júnových parlamentných voľbách presadí 44 z celkovo 140
svojich programových opatrení už za prvých sto
dní pôsobenia nového kabinetu. Deklaruje to vo
svojom volebnom programe Pre silnejšiu strednú
vrstvu, pre moderné Slovensko. Po vynútenom
stiahnutí predsedu strany M. Dzurindu z pozície
volebného lídra miesto straníckej sľubotechny
prevzala nová volebná líderka, podpredsedníčka
strany Iveta Radičová. Ubezpečuje voličov, že
ich strana dokáže počúvať ľudí a dokáže spolupracovať. Prečo občanov nepočúvali keď boli pri
moci, však nepovedala. Bez začervenania sľubuje voličom lepší domov na Slovensku. „SDKÚ-DS
má dobrý úmysel vytvárať lepší domov. Pán Boh
nám pomáhaj,“ vyhlásila I. Radičová na záver
programovej konferencie. Pán boh pomáhaj aj
občanom, ktorí uveria ich sľubom, tak ako pred
parlamentnými voľbami v roku 1998!
Vlado bOrŠANSKý

Presýtenie všadeprítomnou reklamou
Reklama je dnes všadeprítomná, nestretávame ju už len
na každom rohu, ale kričí na nás prakticky odvšadiaľ.
Fakt je, že väčšinu ľudí obťažuje. Vyplýva to aj z januárového prieskumu spoločnosti Factum Invenio. Rovnako
ako v minulých rokoch je verejnosť najväčšmi presýtená
reklamou v hlavných komerčných televíziách. Ostatné
médiá sú na tom pri vnímaní reklamy trocha lepšie. Napriek tomu v časopisoch stúpla presýtenosť reklamou na
41 percent z vlaňajších 39 percent. V prípade novín pociťuje príliš veľa reklamy 32 percent v porovnaní s predchádzajúcimi 28 percentami. Rozhlas naopak zaznamenal už
po druhý raz pokles o tri percentá. Registrovanie priveľmi
veľkého množstva reklamy na internete je vo všeobecnosti
nižšie, okolo 20 až 30 percent, na čo má vplyv skutočnosť,
že používatelia internetu si vedia sami zablokovať príjem reklamy. V prípade letákov vhadzovaných do schránok 68 percent hodnotí tento druh reklamného pôsobenia ako prílišný.
Vhodené materiály si prehliada 28 percent respondentov.
Približne 88 percentám účastníkov prieskumu prekáža prerušovanie televíznych relácií reklamnými blokmi, počas ktorých najčastejšie odchádzajú z miestnosti, alebo prepínajú
na iný program. Televíziu vypína v takomto prípade jedno
percento divákov. Iba štyri percentá ľudí sa na reklamu pozerajú so záujmom.
(podľa hn preložil a pripravil pj)

Stále ich máme veľa!

V minulosti mali Slováci mnohé prívlastky. Tak napríklad ešte
pred sto rokmi sme boli národom
pastierov, drotárov a bačov. Odvtedy však utieklo skutočne veľa
času a my sme prešli na export
hokejistov a futbalistov. Zdá sa,
že v blízkej budúcnosti budeme vyvážať politológov. Ako
som sa nedávno dozvedel, len
na v súčasnosti smutne preslávenej Univerzite A. Dubčeka
v Trenčíne študuje približne
800 (!) budúcich politológov.
Momentálne síce prežívajú ťažké
dni, pretože garant štúdia politológie na tejto univerzite odchádza
a pokiaľ sa škole nepodarí získať

nového, poslucháči na magisterskom štúdiu budú musieť prejsť na
iné školy... Neistý je však nielen
osud budúcich politológov, ale
dokonca aj celej Univerzity A.
Dubčeka. Niektorí predstavitelia pedagogickej obce na tejto
škole dokonca hovoria o jej zániku! Politológovia sa však určite nestratia. Veď v tejto profesii
u nás našli živú pôdu aj niektorí
cudzinci, ktorí sa na Slovensku
stali odborníkmi nielen na našu
politickú scénu, ale na všetko, čo
súvisí s našou republikou a jej dejinami. Za všetkých stačí spomenúť
iba jedného – vševedka Grigorija
Mesežnikova...
(mez)
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POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

Rozdiel
Básnik sa odmlčí dovtedy,
kým nemá čo povedať, politik dovtedy, kým mu neurobia predné zuby.
Život je čierny humor!
Kým príde sladká odmena,
dávno sme už diabetici.
Odkaz politikom
Aby vám ľudia verili, musíte hlásať, že dva plus dva sú
4,27.
Podstata politickej
praxe
Ak ste nikdy nikoho nezradili, potom vám chýba politická prax.
Chvála inflácie
Inflácia je skvelá! Vracia tridsaťročným manželstvám
mladosť. Hádajú sa o peniaze.
Nič vám to nepripomína?
Obeť, ktorá kladie odpor, je
nesmierne odporná. Aj pre
zaoceánske lobby.
Neslušná otázka
Koľkí z nás netrpezlivo čakajú na odpoveď, hoci nikdy
nenašli odvahu položiť otázku?
Nezničiteľný
Je nezničiteľný! Prešiel viacerými gulagmi, ale vždy
ako náčelník.
Snobizmus víťazí
Ak hostíš len praženicou, vyhlasuj, že je z Kolumbovho
vajca.
Rada nad zlato
Ak myslíte, robte to pre istotu iba na zadnej palube!
Rozprávajte zreteľne!
Rozprávajte do telefónu zreteľne a pomaly, aby odpočúvacie zariadenia neskreslili
vaše výroky.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Politik v obývačke
Znalosť angličtiny prináša politikom úžitok. Umožnila im
„požičať“ si nápad na predvolebnú kampaň od svojich britských kolegov. Lipšicovi sa zapáčil plán britského premiéra,
o ktorom písal pred viac ako
týždňom britský denník Guardian – Čaj na vašej pohovke a vo vašej obývačke. Lipšic je skromnejší, stačí mu keď
ho pozvú do svojej obývačky,
kde im odpovie na otázky alebo ako sľubuje, bude ich pozorne počúvať.
Ešte skromnejší sú politici
SMK, ktorý si požičali nápad,
ktorý tiež vznikol vo Veľkej Británii. Budú chodiť „door to
door“, od dverí k dverám, zvoniť a je im jedno, kde si s nimi
domáci sadnú.
Pekné od politikov, že chcú
hovoriť zo svojimi voličmi, do-

tiež dostanú viac ako keď
museli predávať iba za výkupné ceny veľkoobchodníkom.
Presvedčili sme sa o tom aj
na Veľkonočnom gazdovskom dvore, ktorý ministerstvo zorganizovalo pred
sviatkami v bratislavskej Petržalke. Ukázalo sa, že keď
sa hľadá ako niečo urobiť, a
nehľadajú sa dôvody prečo
to nejde spraviť, pomôže to
výrobcom a spokojní sú aj
Predaj z dvora
Konečne začíname obno- odberatelia.
vovať osvedčené zvyky. Predaj z dvora, ktorý úspešne Zákon je zákon
rozbehlo Ministerstvo pôdo- Tvrdenie, že zákon je zákon,
hospodárstva, umožňuje le- znie podivne, ale ako ináč zdôgálne pri dodržaní všetkých razniť, že naplnenie jeho litery
hygienických a veterinár- musí by dôsledné? Nemôže sa
nych pravidiel nakúpiť pro- plniť iba čiastočne a to vtedy,
dukty priamo od farmárov. keď sa to niekomu hodí. Je to
Sú čerstvé, neplatíme ob- ako s tehotenstvom. Žena tiež
chodné prirážky a farmári nemôže byť tehotná iba čiaskonca ich chcú aj pozorne počúvať, škoda len, že táto nutkavá potreba má štvorročnú
periodicitu. Objavuje sa iba
pred voľbami, potom nasleduje obdobie ignorácie a často aj
arogancie. Aby som bol spravodlivý, nie u všetkých, ale žiaľ
tých, ktorí pozorne počúvajú
svojich voličov je pomenej. Čo
s tým? Požičiam si titulok filmu:
Pozri kto to hovorí....

točne, aj keď by sa jej to hodilo viac ako nechcené tehotenstvo.
Nedávno prebehla v istom
denníku rozhorčená reakcia
na skutočnosť, že Rada pre retransmisiu bude riešiť porušenie jazykového zákona – v relácii Š. Hríba odzneli tri vety
v angličtine, ktoré nepreložil,
lebo vraj nie je prekladateľ.
Zlyhal ako moderátor a jeho
tvrdenie, že Slováci rozumejú po anglicky, ktorým sa snažil ospravedlniť svoju neprofesionalitu, je úplne nezmyselné.
Rovnako nezmyselné ako výpoveď bývalej členky Rady, že
síce to nebolo podľa zákona,
ale načo z toho robiť postih.
No asi preto, lebo zákon nie
je o diskusnom klube. Diskutovať treba pred jeho prijatím, po
schválení ho treba dodržiavať.
Jozef Šucha

NÁZORY
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Slovo má ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová

Vláda Mikuláša Dzurindu vystavila mnohých ľudí biede
spevky ťažko zdravotne postihnutým.
Predchádzajúca vláda síce na tom ušetrila, ale mnohí ľudia boli vystavení biede a
problémom.

Pani ministerka, v akom stave ste našli váš rezort pri nástupe do funkcie
a aký bol sociálny systém na Slovensku?
Predchádzajúca vláda v roku 2002 prijala 22 prosociálnych zákonov, ktoré obratom po nástupe do novej vlády zrušila a výrazne znížila sociálnu ochranu vo
všetkých oblastiach. Či išlo o dôchodcov, starších ľudí, ťažko zdravotne postihnutých, marginalizované skupiny, rodiny s deťmi a podobne. Nie sú neznáme
prípady, kedy v roku 2004 po takzvanej
reforme boli dokonca občianske nepokoje, kde ľudia skutočne nemohli prežiť
z nastaveného systému hmotnej núdze.
Reforma zaviedla mnohé diskriminácie,
kde jedna skupina ľudí dostala príspevok
napríklad na bývanie a iné skupiny nedostali. Čiže bolo potrebné odstraňovať
diskriminačné a nespravodlivé prvky, či
už v systéme dôchodkového poistenia,
sociálneho poistenia ako takého, zníženia dávok pre invalidov alebo odobrania dávok, kde sme viac ako 34-tisícom
dôchodcov vracali invalidné dôchodky.
Rovnako bývalá vláda odobrala aj prí-

Vláda Roberta Fica presadila novelu
Zákonníka práce, ktorej cieľom bolo
zvýšiť ochranu zamestnanca. Prečo
bolo toto rozhodnutie potrebné?
Zákonník práce je kódex pracovného
práva, ktorý je určený predovšetkým na
ochranu práv zamestnancov. Samozrejme, že určuje aj povinnosti zamestnanca, ale na druhej strane ho v prvom rade
ochraňuje. Žiadny zamestnanec nemôže
trebárs znášať riziká podnikania svojho
zamestnávateľa. Množstvo vecí, ktoré tu
chýbali - napríklad ochrana pracovného
pomeru na kratší úväzok - boli v rozpore s
medzinárodnými dohovormi Organizácie
práce, ktoré dokonca Slovenská republika ratifikovala. Úplne bolo zrušené kolektívne vyjednávanie, dokonca tento Zákonník práce spôsobil to, že kolektívnym
vyjednávaním by malo byť pokrytých okolo 60% zamestnancov, pričom to nebolo
ani 30%. V niektorých prípadoch napríklad dochádzalo k reťazeniu pracovných
pomerov na dobu určitú. Títo ľudia boli
odkázaní na to, že si nemohli zobrať pôžičky, pretože nemali trvalý pracovný pomer. Úplne likvidačne sa staval Zákonník
práce k zástupcom zamestnancov. Aj tu
bolo treba postaviť určité ochranné opatrenia. Takto by som mohla napríklad hovoriť aj o zákone o kolektívnom vyjednávaní, o tripartite, ktorý bol úplne zrušený.
Práve preto bolo potrebné pristúpiť k novele Zákonníka práce, ktorým sme napravili jeho mnohé nedostatky.
Súčasná vláda kontinuálne tlačí na
zvyšovanie minimálnej mzdy. Prečo
je dôležité aby bola vyššia?
Možno, že by to nebolo potrebné, keby
skutočne u nás perfektne fungoval sys-

tém kolektívnych zmlúv, kolektívneho vyjednávania a uzatvárania. Ale keďže tento systém ešte nefunguje a skutočne
minimálny počet zamestnancov je nimi
pokrytý, je treba stanovovať minimálnu
mzdu. Minimálna mzda nemá iba ekonomickú funkciu, ale aj sociálny rozmer.
Napríklad, minimálna mzda pomáha aj
ľuďom, ktorí majú stanovené pevné tarify. Keď zvýšime minimálnu mzdu, automaticky sa zvyšujú samozrejme aj tieto tarify. Takže je to určitá ochrana pre
človeka, že nemôže byť jeho mzda nižšia. Zákonník práce obsahuje šesť hraníc minimálnej mzdy a to v závislosti od
vzdelania občana. Nemôže sa stať, aby
vedecký pracovník dostával skutočne odmeňovanie na úrovni minimálnej
mzdy. Pokiaľ ide o samotnú minimálnu
mzdu, treba povedať aj to, že u nás dnes
z minimálnej mzdy jeden rodič nedokáže
vyživiť ani svoje jedno dieťa a tak sa dostáva do hmotnej núdze.

Stále vás vidieť, ako bojujete proti dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Bolo naozaj nastavenie
druhého piliera tak, ako ho prijala
vláda Mikuláša Dzurindu, také zlé?
Nebojujem proti dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Bojujem za určitú
spravodlivosť a za systém, ktorý ľuďom
na starobu pomôže. Zastávam názor, že
je potrebný tak prvý, druhý, ako aj tretí
pilier, ale každý má svoj osobitý význam.
Myslím si, že nastavenie druhého piliera
bola štátnická, národohospodárska a aj
sociálna nezodpovednosť neskúsených
reformátorov a možno určitým spôsobom
aj reformátorov, ktorí neboli odborníkmi.
Jednoznačne hneď pri nástupe do vlády
sme riešili situáciu v tom, že sme znížili
poplatky, aby sme samozrejme zachovali
peniažky na účtoch mladým ľuďom a tým
ľuďom, ktorým sa oplatí sporiť si v druhom pilieri. Ďalej sme znížili náklady na

reklamu, zvýšili sme kontrolu, zabezpečili sme a snažili sme sa zabezpečiť aspoň trochu zvýšenie bezpečnosti investovania. Toto boli kroky, ktoré v každom
prípade znamenali posilnenie sporiteľov,
aby to nebolo len o obrovskom zárobku
dôchodkových správcovských spoločností, ale aby mali ľudia určité garancie,
že keď pôjdu do dôchodku, na účte nejaké peniažky, za ktoré si budú môcť kúpiť doživotnú rentu, budú.

Vláda zaviedla vianočné príspevky pre dôchodcov, valorizujú sa dôchodky a zvýšili sa kompenzácie invalidom. Zlepšilo sa ich postavenie
za vlády Roberta Fica?
Určite áno. Aj keď mnohí ľudia vianočné
príspevky odsudzujú a hovoria, že sú nesystémové, zastávam názor, že ide vlastne o štátny vyrovnávací príspevok pre
dôchodcov, i keď dôchodky z hľadiska
ich reálnej hodnoty ešte stále nedosiahli úroveň roku 1989. Takže bolo to potrebné. O pol roka skôr sme valorizovali
dôchodky pre všetkých dôchodcov, tak
pre starobných a invalidných dôchodcov, ale aj pre poberateľov pozostalostných dôchodkov. Tým invalidom, ktorým
pán Kaník odňal pri sprísnení a preposudzovaní ich invalidity invalidné dôchodky, sme ich vrátili. Je to viac ako 34 900
ľuďom, ktorým boli invalidné dôchodky vrátené. Stálo nás to viac ako dve miliardy korún. Samozrejme sme sa snažili
prísť aj s ďalšími zákonmi, ktoré pomáhajú občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Je to nový zákon o kompenzáciách sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, ktorý prichádza s novými vyššími dávkami, a najmä
s valorizáciou týchto dávok vždy k 1.7.
každého kalendárneho roka. Nezanedbateľnou súčasťou je aj nový zákon o
sociálnych službách, ktorý garantuje
každému občanovi poskytnutie sociálnej

služby. Je to síce nástroj, za ktorý občan
platí úhradu, ale platí ju iba zo svojho
príjmu a majetku tak, aby mu zostal určitý zostatok. A nemôže sa stať, že občan,
ktorý nemá žiadny príjem, sa mu nedostane sociálnej služby. Toto sú právne
úpravy, ktoré svojím spôsobom garantujú hmotné zabezpečenie starších, invalidných spoluobčanov, ťažko zdravotne
postihnutých.
Terajšia vláda podporuje aj mladé rodiny. Aké opatrenia prijala v tomto
smere?
Ja sa teším, že sa podarilo prijať veľa
opatrení. V prvom rade to bolo zavedenie príplatku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Dnes je tento príplatok vlastne päťnásobne vyšší ako bol,
keď sme nastúpili do vlády. Okrem príplatku sme znovu zaviedli valorizáciu prídavkov na deti aj ich zvýšenie. Okrem
prídavkov na deti - pretože boli postihnutí napríklad invalidní občania, ktorí majú
maloleté deti a nemôžu pracovať kvôli zdravotnému stavu - sme zaviedli pre
týchto občanov osobitnú dávku miesto
daňového bonusu, o ktorý boli ukrátení. Takýmto spôsobom by som mohla pokračovať: zavedenie náhradného
výživného, keď jeden z rodičov si neplní povinnosť; ale napríklad aj zavedenie
osobitnej dávky pre deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok; zavedenie nového rodičovského príspevku od
1. januára 2010, ktorý je na úrovni minimálnej mzdy. Alebo je to zavedenie osobitného príspevku pri starostlivosti o dieťa do troch rokov - takýto príspevok je na
každé dieťa bez ohľadu na to, či je to jedno, dve alebo tri deti do troch rokov a rodič ich dá do predškolského zariadenia.
Tento príspevok je stanovený až do úrovne predchádzajúcej výšky rodičovského
príspevku.
(kkr)
FOTO TASR - Tomáš Halász

Hovoríme s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky Richardom Rašim

Zajacove reformy boli pokusom na občanoch
Pociťovali ste vy, ako lekár, že reformy bývalého
ministra zdravotníctva za Dzurindovej vlády Rudolfa Zajaca mali pozitívny efekt?
Zajacove reformy boli pokusom na občanoch. Bohužiaľ, bol to pokus nevydarený. Myslím si, že je
každému jasné, že zavedenie poplatkov sa dotýkalo
najmä skupín, ktoré sú na tom ekonomicky a finančne najhoršie. Boli to starí ľudia, chronicky chorí pacienti, čiže naozaj ľudia, ktorí si každé euro a jeho
použitie musia dvakrát zvážiť. Mnoho ráz sa stávalo,
že práve títo občania, aby tú bývalú 20 alebo 50-korunáčku ušetrili, práve preto nenavštívili lekára vtedy,
keď bola choroba ešte v začiatočnom štádiu. Mnohokrát prišli neskoro a potom aj liečba, nielen pre
systém poistenia, ale aj pre samotných pacientov,
bola výrazne náročnejšia. Čo sa týka privatizácie, tú
by sme možno mohli prirovnať ku odobratiu orgánov
z fungujúceho organizmu. Nemocnice fungovali ako
celky aj so svojimi laboratóriami, CT prístrojmi, magnetickými rezonanciami, patologickými oddeleniami.
Zrazu sa niekto rozhodol, že všetky tieto činnosti,
ktoré boli v danom momente pre nemocnicu ziskové, z tejto nemocnice vytrhne. Preto aj mnohé nemocnice stratili príjem, ktorý im často kompenzoval
liečbu náročných výkonov, veľmi náročných diagnóz
a onkologických ochorení. Organizmus, keď sa mu
vyberie pečeň alebo obličky, môže pomocou prístrojov žiť, ale tá kvalita života je výrazne atakovaná. Práve privatizácia týchto lukratívnych činností je takýmto
prípadom.
Pán minister, vláda hneď po svojom nástupe
zrušila poplatky za návštevu lekára aj za pobyt v
nemocnici. Bolo toto rozhodnutie správne?
Sú tu dva momenty. Jeden je ten, že napríklad pre
nemocnice platba 50 korún za pobyt v nemocnici
nepriniesla takmer žiaden finančný efekt. Bolo to
približne jedno percento z príjmov nemocnice. Čo
je dôležité, zavedenie týchto poplatkov urobil bývalý
minister - podnikateľ a tím mladých ľudí, ktorí v živote
v nemocnici neboli, ktorí naozaj netušia, že občania

nie sú len zdraví, mladí a bohatí a pre ktorých je 20
alebo 50 korún nič. Pre mnohých občanov je to možno suma, ktorú potrebujú na každodenné prežívanie.
Takže finančný efekt pre systém nebol žiadny a mnohokrát to spôsobilo aj oneskorenie zdravotnej starostlivosti, lebo ľudia často prišli k lekárovi neskoro,
pretože v prvých momentoch chceli ušetriť poplatok
za návštevu ambulancie.
Dá sa povedať, že liečenie bolo nákladnejšie?
Samozrejme. Ideálna je určite prevencia, aby k liečeniu vôbec nemuselo dôjsť. Keď už však choroba
prepukne, je dôležité navštíviť lekára čím najskôr.
Mnohí starí ľudia naozaj aj kvôli 20 korunám lekára
nenavštívili a potom, keď sa choroba rozvinula a ho
navštívili, jednak tých 20 korún znova zaplatili, ale aj
samotná liečba bola finančne náročnejšia pre systém a pre pacienta bolestivejšia.

Súčasná vláda znížila DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky z 19 na 10%, robili sa rôzne legislatívne opatrenia v liekovej politike, ktorých
cieľom je šetriť peniaze pacientov. Aké to boli
zmeny a či sa skutočne zvýšila dostupnosť pacientov k liekom?
Lieková politika je naozaj jedna z oblastí, kde sme v
mnohých aspektoch aj v rámci Európskej únie výnimoční. Urobili sme, napríklad, takzvané referencovanie cien, čo znamená, že cena lieku, ktorý sa na
Slovensku nachádza, musí byť na Slovensku nižšia,
ako je priemer šiestich najnižších cien daného lieku
v štátoch Európskej únie. Nám takto klesajú aj ceny
liekov. Svedčí o tom aj fakt, že oproti predchádzajúcej vláde sa dostupnosť liekov, ktoré sú bez doplatku, alebo s doplatkom maximálne do jedného
eura, zvýšila viac ako o desať percent. Teraz je to
53% z 5.000 liekov, ktoré sa na slovenskom trhu nachádzajú. Ďalším opatrením v prospech občanov je
takzvaná lieková kalkulačka na našej webovej stránke. Pacient si môže zadať liek, ktorý používa a vyjdú
mu všetky možné alternatívy s rovnakou účinnou lát-

kou, od nulového až po maximálny doplatok. Naozaj
sú to opatrenia, ktoré nielen šetria verejné financie
a na druhej strane umožňujú občanovi spoznať, že
liečba, ktorú má, je nielen efektívna, ale aj zbytočne
za ňu nedopláca.

Opatrenie, ktoré vzbudilo veľkú politickú ale aj
verejnú diskusiu, bolo zakázanie tvorenia zisku
zdravotnými poisťovňami. Pán minister, bolo
toto rozhodnutie potrebné?
To rozhodnutie nebolo potrebné, ono bolo naozaj nevyhnutné. Uvedomme si, že zdravotné poisťovne žijú
z prostriedkov všetkých nás občanov a z prostriedkov štátu, ktoré štát platí za poistencov – dôchodcov,
deti, nezamestnaných. Sú to prostriedky, ktoré majú
byť použité na záchranu života, obnovenie zdravia,
na diagnostiku. Tak sa teda pýtam, koho mohlo napadnúť, že z prostriedkov, ktoré majú ísť na zdravie,
si má niekto vybrať zisk? Pokiaľ by k tomuto zákonu
nedošlo, mohlo by sa stať, že zdravotná poisťovňa si
určité percento týchto prostriedkov vyberie ako zisk.
Tieto prostriedky by mohli chýbať na nákup onkologických liekov, na nákup nových medicínskych technológií a zároveň by predĺžili aj čakacie doby. Ja si
myslím, že Slovensko tak, ako žiaden štát na svete,
nemá dostatok prostriedkov na uspokojenie potrieb
všetkých občanov vo všetkých sférach. Tvorenie zisku a jeho vyťahovanie zo systému je naozaj niečo, čo
je proti zdraviu občanov.
Vláda rovnako pristúpila k zlúčeniu dvoch štátnych zdravotných poisťovní v jednu. Bolo to
správne rozhodnutie?
Bolo to racionalizačné rozhodnutie. Keď sa vrátime
do minulosti, tak týždeň alebo dva po našom rozhodnutí k tomuto kroku pristúpili aj súkromné poisťovne.
Naozaj, dve štátne poisťovne poskytovali pre poistencov rovnaké služby, a vyžadovali dva samostatné
administratívne aparáty, dva softvéry, potrebovali
dva tímy na totožné činnosti, ktoré vykonávali. Práve týmto zlúčením ušetríme administratívu, zvýšime

údernosť a akcieschopnosť týchto poisťovní. Bolo to
rozumné rozhodnutie sedliackym rozumom.
Ako vyzerá taký bežný deň ministra? Behanie
po nemocniciach, otváranie nových pracovísk,
alebo sedenie v kancelárii?
Dni u mňa majú dve formy. Prvá je tá „behacia“ mimo
ministerstva, keď otváram nové pracoviská a zúčastňujem sa na preventívnych akciách, napríklad proti
onkologickým ochoreniam, alebo keď v rámci prevencie chodím merať tlak na námestia, alebo chodím
prednášať po školách. Druhá časť dňa, takisto „behacia“, je na ministerstve zdravotníctva. Myslím si, že v
tomto je naše ministerstvo výnimočné. Ráno začínam
veľmi skoro, väčšinou o pol siedmej ráno raňajkami,
ktoré nie každý prežije. (Smiech). Dávam si ovocie,
acidofilné mlieko, kávu, čaj a vodu, a je teda logické,
že potom aj po ministerstve behám. (Smiech). Po tejto rannej rozcvičke je ten deň už úplne normálny - sú
to stretnutia, prípravy zákonov, študovanie a stretávanie sa s rôznymi spoločnosťami.
(kkr)
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Veľký Slavkov má iné politické pozadie
Čas v prípade pozemkov vo Veľkom Slavkove prináša nové
odhalenia. A dáva za pravdu predsedovi ĽS-HZDS, keď
Vladimír Mečiar avizoval, že s touto kauzou nemá nič spoločné. Zrazu sa po rozhodnutí Okresného súdu v Poprade
26. marca spomína úplne iná politická strana. V kauze sa
objavujú ľudia spájaní s SDKÚ. Konkrétne Irena S., ktorej
meno sa skloňovalo pri netransparentnom financovaní tejto politickej strany Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša.
Všetko prasklo vďaka tomu, že
skutoční záujemcovia o pozemky vo Veľkom Slavkove nezvládli
zrejme ich prevod Slovenským
pozemkovým fondom na reštituentov a obrátili sa na súd. Reštituenti však požadovali vydanie pôdy
ešte za vlády Dzurindu a Mikloša.
Už vtedy ich zastupovali odborníci
z firmy, ktorá neskôr od nich pozemky odkúpila. Nik do volieb
v roku 2006 nemohol predpokladať, že sa ĽS-HZDS dostane
do vlády. Preto prišívanie tejto
kauzy za golier Mečiarovi, je len
politická manipulácia.
Každá správa z kauzy o Veľkom
Slavkove končí totiž dovetkom, že
firma získajúca pozemky má údajne blízko k Mečiarovi. Teraz, keď
po rozhodnutí Okresného súdu v
Poprade musí vyplatiť odškodné
vo výške astronomických 60 miliónov eur bude zaujímavé sledovať
správy, či sa zakaždým rovnako
objaví zmienka o firmách blízkych
zjavne Miklošovi a Dzurindovi?
Inými slovami povedané, za vlády

Mikloša s Dzurindom sa reštituenti rozhodli obrátiť na firmu údajne
blízku Mečiarovi, aby získali späť
svoj komunistami vyvlastnený
majetok. Podarilo sa im to, ale
zrejme boli poškodené záujmy firiem blízkych Dzurindovi
a Miklošovi. Táto konštrukcia v
prvej časti zjavne škrípe, veď firma začala reštituentom pomáhať
získať späť pozemky zhabané komunistami už v roku 2001. V akej
pozícií bol vtedy Mečiar a jeho
strana vzhľadom k Miklošovmu a
Dzurindovmu vládnutiu? Bolo to
rok potom, čo mu vyhodili dvere
na dome do vzduchu pomocou výbušniny a kukláči predviedli predsedu ĽS-HZDS na výsluch. Po
ňom sa ukázalo, že žiadny trestný čin nespáchal, ale naďalej
bol škandalizovaný a prenasledovaný spolu s Ivanom Lexom,
ktorého dokonca štátne orgány uniesli pred voľbami v roku
2002 na Slovensko z Juhoafrickej republiky a následne u nás
väznili, následne po voľbách

prepustili a zbavili ho obvinení.
Spoliehať sa preto na Mečiara či
nebodaj na jeho kontakty na vládnucu Dzurindovu a Miklošovu kliku by bolo absolútnou hlúposťou.
Čas teda dokázal, že táto firma s
Mečiarom nemá nič spoločné. To
isté sa však zjavne nedá povedať o
Irene S. a jej účasti pri podozrivom
financovaní SDKÚ. Teda strany,
založenej Dzurindom a Miklošom.
A dnes je rovnako zrejmá aj účasť
tejto osoby v prípade snahy získať odškodné od štátu za prevod
pozemkov vo Veľkom Slavkove na
reštituentov. Čiže získať odškodné za to, že v súlade so zákonom získali reštituenti vlastný
majetok, ktorý im kedysi zhabali komunisti. Mečiar už v čase
snahy médií škandalizovať jeho
osobu cez Veľký Slavkov hovoril,
že za celou kauzou cítiť snahy firiem, ktoré neuspeli pri odkupovaní pôdy pod Vysokými Tatrami.
A teraz sa celá kauza potvrdila
na popradskom súde. Vtedy nik
Mečiarove slová nekomentoval.
Dnes, keď sa objavili nitky spájajúce nároky súkromných firiem na
tatranské pozemky a ich personálne prepojenie na SDKÚ, sa dostávame k podstate veci. Zjavne sa
niekto škandalizáciou Mečiara a
ĽS-HZDS snaží zamaskovať vlastný biznis prepojený na politiku.
Stanislav Háber

Ministri Smeru sa nemusia hanbiť
Ministri za Smer-SD neprijali v aktuálnom volebnom období rozhodnutia, za ktoré by sa
strana musela hanbiť. „Netvrdím, že neurobili
chyby, ale nehovorím o úmyselných chybách,“
povedal po skončení programovej konferencie
6.4.2010 jej líder Robert Fico.
Podľa neho žiadny z ministrov za Smer-SD neurobil
úmyselné rozhodnutie, ktoré by išlo proti hodnotám sociálnej demokracie. „Uvedomujeme si, že
niektoré veci sa dali urobiť lepšie,“ dodal a ako príklad uviedol komunikáciu ohľadom elektronického
mýta. Tú označil za slabú, pričom si vedel predstaviť
intenzívnejší dialóg tak s autodopravcami, ako aj s
verejnosťou. V budúcnosti by privítal jednofarebné ministerstvá, teda, aby ministra, štátneho
tajomníka a vedúceho úradu nominovala jedna
politická strana. Daný subjekt by podľa neho
niesol aj plnú politickú zodpovednosť za dianie
v rezorte. Túto otázku ale ponecháva na rokovanie s potenciálnymi koaličnými partnermi.
Za principiálne otázky, na ktorých bude Smer-SD
po voľbách trvať je, že v boji proti kríze sa nebude
šetriť na občanoch. „Ľudia na Slovensku nežijú
nad pomery a bola by hrubá chyba, keby sme

im brali z toho mála, čo majú,“ poznamenal. Rovnako chce zachovať súčasnú podobu Zákonníka práce, inštitút minimálnej mzdy, bezplatnosť
denného vysokoškolského štúdia a zachovanie
charakteru zdravotníctva ako verejnej služby.
Progresivitu do daňového systému by malo priniesť
menej odpočítateľných položiek pre nadštandardne
zarábajúcich ľudí. „Hovoríme o ľuďoch, ktorí zarábajú 2500 až 3000 eur. Určite plat poslanca Národnej rady, takisto ako člena vlády je plat, kde by
odpočítateľné položky mali mať iný charakter ako v
prípade bežne zarábajúcich ľudí,“ priblížil Fico. Jedinou ďalšou zmenou v slovenskom daňovom
systéme by podľa predstáv Smeru-SD mohlo
byť zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH)
na podporu cestovného ruchu, pokiaľ to však
bude v súlade s európskou legislatívou. „Nemáme žiadnu inú ambíciu, pokiaľ ide o dane,“
zdôraznil predseda Smeru-SD. Delegáti dnešnej
konferencie strany okrem programového zamerania
pre volebné obdobie 2010 až 2014 schválili tiež
svoje politické posolstvo. To by malo byť podľa Fica
základnou hodnotovou výbavou každého ich člena a
kandidáta do parlamentných volieb.
(TASR)

Právo výberu
má nielen pacient

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Menšinové problémy v Európe
V sídle Európskeho parlamentu v Bruseli sa uskutočnilo
verejné rokovanie venované problémom a perspektívam
menšinových konfliktov v Európe po Lisabonskej zmluve.
Podujatie pripravil poslanec Jiří Maštálka (Česko) v spolupráci so svojím kolegom Alfredom Rubiksom (Lotyšsko),
obaja GUE/NGL. Zasadnutie otvoril predseda frakcie
GUE/NGL Lothar Bisky (Nemecko), ktorý vyjadril obavy z
nárastu etnických sporov v EÚ a pripomenul zneužívanie
národnostných menšín pre politické ciele pred Druhou
svetovou vojnou.
Maštálka načrtol závažnosť a zložitosť problematiky minorít a ich
ochrany v integrovanej Európe. Rubiks hovoril o genéze etnických problémov v Lotyšsku, predovšetkým o postavení osôb
ruskej národnosti, ktorí majú v krajine obmedzené občianske
práva. Vyjadril počudovanie nad tým, že na úrovni EÚ sa situáciou v Lotyšsku nik nezaoberá, hoci inak EÚ vystupuje veľmi kriticky vo vzťahu k porušovaniu ľudských práv v štátoch mimo EÚ.
Nemecká novinárka Renate Hennecke sa zamerala na problematiku sudetských Nemcov a ich úlohu ako národnej skupiny
pri dezintegrácii Československa pred Druhou svetovou vojnou,
ako aj ich súčasným negatívnym vplyvom na česko-nemecké
vzťahy. Český politológ prof. Oskar Krejčí predstavil pesimistickú víziu budúcej Európy, strácajúcej ekonomický, kultúrny a politický význam a meniacej svoj demografický charakter. Aktuálne
volanie po zmene štátnych hraníc v Európe, ktoré zaznieva aj z
členských krajín EÚ, označil Krejčí za mimoriadne nebezpečné.
„Štátne hranice musíme chrániť, inak sa nám Európa rozpadne
pod rukami,“ varoval.
Artur Nevickijs z Lotyšska konkretizoval stav v uvedenej členskej
krajine EÚ – vrátane katastrofálneho ekonomického prepadu v
posledných rokoch. Podujatie venované problematike národnostných menšín predstavuje významný čin práve vzhľadom na
existujúce etnické konflikty v Európe a možno očakávať, že téma
zaujme v agende Európskeho parlamentu pozíciu zodpovedajúcu jej naliehavosti.
(podľa kjm preložil a pripravil pj)

Únia slovenských novinárov o sociálnych otázkach
Približne stovka členov Únie slovenských novinárov prišla v
Bratislave na stretnutie s Petrom
Sikom - štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a s poslankyňou Národnej rady SR Katarínou Tóthovou. Stretnutie symbolicky otvoril
37-ročný nevidiaci Maroš Bango.

Svojim očarujúcim spevom, ktorému prednedávnom tlieskali aj
televízni diváci Eurosongu, navodil
bezprostrednú nefalšovanú príjemnú atmosféru. Aj vďaka jeho
pesničkám venovaným ženám,
sme si spoločne uctili i naše ženy
novinárky. Po úvodnej rekapitulácii
úspešných výsledkoch súčasnej

vlády v oblasti zlepšenia sociálnych podmienok štátnym tajomníkom nasledovali mnohé doplňujúce otázky. Keďže na stretnutí
prevládali najmä novinári seniori, je len prirodzené, že reč sa
točila najmä okolo dôchodkového zabezpečenia. Peter Sika
veľmi otvorene odpovedal na všetky otázky a súčasne prisľúbil, že je
pripravený záujemcov o širší dialóg, pri riešení ich problémov, prijať
na ministerstve a v prípade potreby
aj pomôcť našim členom pri naplňovaní litery zákona v oblasti sociálneho zabezpečenia. Asi otázky
sociálneho zabezpečenia najviac
trápia naše ženy, pretože takmer
všetky otázky štátnemu tajomníkovi kládli naše nežnejšie polovičky.
V súvislosti s kritikou prideľovania finančných prostriedkov
len verejným poskytovateľom
Zo stretnutia Únie slovenských novinárov 24. marca 2010. Zľava Peter sociálnych služieb štátny taSika - štátny tajomník MPSVR SR, Jozef Kuchár - predseda Únie, Kata- jomník poznamenal, že on presadzoval a presadzuje v tejto
rína Tóthová - poslankyňa NR SR a Milan Piovarči - podpredseda Únie.
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oblasti zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov. Vyslovil pritom predpoklad,
že v budúcnosti by k zrovnoprávneniu poskytovateľov mohlo dôjsť.
Prvou lastovičkou by mohlo byť aj
výjazdové rokovanie vládneho kabinetu v Starej Ľubovni, kde vláda
rozhodla, že verejní aj neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb
dostanú od štátu na kompenzáciu
poskytovania týchto služieb pre
občanov takmer 14 miliónov eur.
Podľa vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, vyššie územné
celky na financovanie sociálnych
služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi budú mať k
dispozícii 6,4 milióna eur. Vláda
aj týmto krokom chce zabezpečiť, aby tieto neverejné zariadenia
fungovali a nikto sa nemohol vyhovárať na problémy vo finančnom
systéme tak na Slovensku, ako aj
v celej Európe. Sociálne zariadenia, ktoré spravujú mestá a obce,

dostanú viac ako 7,26 milióna eur.
Nárok budú mať tie zariadenia,
ktoré vznikli po 1. júli 2002. Poslankyňa NR SR Katarína Tóthová
na stretnutí odpovedala na otázky
súvisiace s právnym povedomím
v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj všeobecného práva. V
rámci diskusie sa predstavil aj
kandidát na poslanca NR SR,
člen Únie slovenských novinárov Stanislav Háber. Jemu vlastným zaujímavým spôsobom priblížil svoje poznatky z tvorivej
činnosti v Slovenskej televízii,
ako i súčasné stretnutie so študentmi, s ktorými hovoril na aktuálne témy.
Správnosť výberu témy, ako aj
pozvaných hostí na marcovom
stretnutí členov Únie potvrdil spontánny záverečný potlesk, ktorý je
súčasne povzbudením do organizovania našich ďalších podujatí.
Vlado BORŠANSKÝ
foto autor

Patrím medzi tých, ktorí pravidelne sledujú diskusie z
oblasti zdravotníctva. V súvislosti s debatami o tom,
či má byť opätovne v našom
zdravotníctve zavedená rajonizácia tak, ako to bolo za
bývalého socialistického režimu, prikláňal som sa k názoru
tých, čo boli proti. Vychádzal
som z predpokladu, že slobodný výber lekára je pre pacienta
demokratickejší a pomôže vyselektovať lekárov. Pacienti svojim
výberom, na základe pozitívnych
skúseností ovplyvnia peňaženku
lekára a následne prežijú len tí
najlepší. Tí budú profitovať v rámci poskytovateľov zdravotných
služieb verejného zdravotníctva.
Tak, ako pri mnohých iných „ponovembrových vylepšeniach“ i v
tomto prípade som sa sklamal.
Opäť sa potvrdilo, že osobná
skúsenosť najlepšie nám napovie, čo je správne a čo nie. Tá
moja je vyslovene neuveriteľná.
Môj obvodný lekár sídliaci vo
Vrakuni, ktorého som si samozrejme osobne vybral, ma poslal
na EKG vyšetrenie k internistke
vo Vrakuni. Tá mi na základe výsledkov EKG dala odporúčanie
na ECHOKG vyšetrenie. Tu sa
však začal problém, ktorý úplne
zmenil môj názor na rajonizáciu
zdravotníctva. Je len prirodzené,
že ako občan Ružinova som sa
rozhodol pre vyšetrenie v Ružinovskej nemocnici. Zavolal som
preto do ambulancie kardiológie
v Ružinove. Po tom, čom som
oznámil, ktorá pani doktorka mi
dala odporúčanie, bol som rázne
odmietnutý s tým, že v Bratislave
sú štyri ďalšie nemocnice, ktoré
poskytujú túto službu. Oni majú
v Ružinove málo lekárov a poskytujú svoje služby aj širokému
okoliu. Keďže poskytujú službu
i okoliu, dovolil som si mierne
protestovať, že predsa ja bývam
priamo v ich rajóne. Nato nasledovalo okamžité striktné poučenie, že už neplatí rajonizácia.
Tak som sa bojazlivo ešte opýtal,
čo keď aj v tých ďalších nemocniciach budú mať nedostatok
lekárov. Na to mi poradili, že sa
mám obrátiť na pani doktorku v
Nemocnici Železníc SR, tá ma
vraj možno prijme. Neveril som
vlastným ušiam. Zrejme by mnohí vybuchli po tejto informácii
oprávneným hnevom, ja som sa
neodvážil ani len nahlas rozčúliť.
Naopak, ešte som sa aj úctivo
poďakoval za radu. Dúfajúc, že
bola dobre mienená. Nedalo mi
to však a zavolal som na Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tam som bol poučený,
že na kardiológii v Ružinovskej
nemocnici postupovali v súlade
so zákonom. Zodpovedný lekár
z Úradu mi pripomenul, že tak
ako pacienti majú právo výberu
zdravotníckeho zariadenia, tak
aj lekári majú právo výberu pacientov. Takže mi nezostalo nič
iné, len využiť svojho známeho v
Nemocnici železníc SR a poprosiť ho, aby mi pomohol. Žiaľ, nie
všetci Ružinovčania majú známeho v nemocnici železničiarov. Tým asi nezostane nič iné,
ako obchádzať všetky bratislavské nemocnice, v ktorých robia
ECHOKG vyšetrenie a spoliehať
sa, že ich možno niekde vyšetria.
Žiaľ, táto nepríjemná skúsenosť
aj mňa zaradila na stranu tých,
čo hovoria o zlatom prednovembrovom zdravotníctve.
Vladimír Dobrovič
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Predseda vlády SR Robert Fico hodnotil 17. marca 2010 plnenie programového vyhlásenia vlády SR

Dominovala solidarita, silný, moderný a sociálny štát
Privítal som v mene celej vlády Slovenskej republiky požiadavku pána prezidenta Ivana Gašparoviča zhodnotiť plnenie programového vyhlásenia
vlády za roky 2006 až 2010. Takáto požiadavka má svoju vnútornú logiku. Keďže vládu vymenúva a odvoláva prezident a vláda za výkon svojej
funkcie je zodpovedná Národnej rade. Pre ďalšie formovanie slovenského
politického systému by bolo dobré, pokiaľ by sa z takéhoto hodnotenia
stala pravidelná udalosť.
Pri hodnotení plnenia vládneho programu sa
nechcem pustiť prioritne cestou suchého odpočtu. Chcem predovšetkým odpovedať na
otázku, či sa vláde podarilo dostatočne reagovať na dve základné výzvy, z ktorých jedna
existovala už v čase nástupu vládneho kabinetu v júli roku 2006 a druhá prišla na konci roka
2008 v podobe svetovej hospodárskej krízy.
Súčasná vláda prevzala svoje právomoci v
roku 2006. Po ôsmich rokoch pôsobenia
pravicového kabinetu, vyznávajúceho hodnoty individualizmu, slabého štátu, deregulácie, privatizácie, prijímania rozhodnutí
predovšetkým v prospech majetnejších
obyvateľov a podnikateľského sektora a
jednostrannej orientácie slovenskej zahraničnej politiky. My sme prišli s jasnou
programovou alternatívou. Naša vláda sa rozhodla ísť kvalitatívnou zmenou, ktorú sme v
programovom vyhlásení vyjadrili v podobe solidarity, silného, moderného a sociálneho štátu,
posilnenia kontrolných a regulačných funkcií
štátu, zastavenia privatizácie, ekonomických
a sociálnych rozhodnutí v prospech väčšiny a
vyváženej zahraničnej politiky. Našu suverenitu sme nakoniec preukázali krátko po nástupe
stiahnutím slovenských vojakov z vojnového
konfliktu v Iraku.

Ako prvá vláda v histórii samostatnej Slovenskej republiky sme sa otvorene vo svojom
programe prihlásili k článku 55
Ústavy Slovenskej republiky,
ktorý predpisuje sociálny a ekologický charakter slovenského
trhového hospodárstva.

A všetkým trom charakteristikám hospodárstva
– sociálnemu, trhovému a ekologickému –
sme sa rozhodli dať rovnakú váhu. V roku 2006
sme teda predložili obraz Slovenska v roku
2010 ako krajiny vnútorne stabilnej, potvrdzujúcej možnosť a správnosť kombinácie hospodárskeho rastu a silnej sociálnej kvality, krajiny
s dobrými vzťahmi so susedmi, ktorá napriek
menšej územnej rozlohe požíva medzinárodný rešpekt. Jednoducho povedané, v roku
2006 sme videli Slovensko v roku 2010
ako štát, v ktorom sa dá žiť, pracovať a
podnikať. Bola táto naša predstava len fikciou, alebo to bola predstava reálna? Som
presvedčený, že za celé obdobie vládnutia
sme urobili dosť. A to aj napriek tomu, že svetová kríza prišla na konci roku 2008. Od prvého
dňa nášho vládnutia zákonodarná aj exekutívna
činnosť vtláčali pečať jednoty hospodárskych
a sociálnych procesov. Myslím si, že existovala vôľa presadiť základnú premisu vládneho
programu, vychádzajúcu zo skutočnosti, že
podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú, nie
sú len ich osobnou vecou a zodpovednosťou
ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou. Odmietli sme individualizmus a správne sme vsadili na solidaritu. Hospodársky rast nevnímame
ako samoúčelný, ale ako elementárny predpoklad sociálneho rozvoja. A to všetko pri prísnej
finančnej disciplíne. Veď to bolo hneď v roku
2006, keď sme sa zaviazali rešpektovať prísne
kritériá Maastrichtu a zaviesť euro k 1. januáru
2009. Tým, čo si nepamätajú, pripomínam, že
v roku 2006, keď sme preberali vládnu moc,
Slovensko neplnilo kritériá Maastrichtu.

Vláda okamžite od roku 2006 reagovala na defekty pravicového vládnutia. Obnovili sme sociálny dialóg medzi vládou, odbormi, zamestnávateľmi a Združením miest a obcí Slovenska.
Pri všetkých problémoch a nedostatkoch, ktoré sa objavili v sociálnom dialógu, je to jediný
správny spôsob prijímania najvýznamnejších
rozhodnutí.

Význam sociálneho dialógu sa
zvýraznil najmä v čase boja proti dôsledkom svetovej hospodárskej krízy.

FOTO TASR - Pavel Neubauer
Zmenili sme neoliberálny Zákonník práce na Rekonštrukčné práce Bratislavského hradu pokračujú.
štandardnú európsku normu a nepripustili sme
znižovanie pracovnoprávnej ochrany zamest- zásadný posun k základom sociálneho štátu. teľských cien energií. Pravicová vláda pristúnancov pod zámienkou svetovej krízy. 34 913 Túto základnú úlohu, vyplývajúcu z progra- pila k privatizácii energetických podnikov
invalidom, ktorým pravicová vláda vzala alebo mového vyhlásenia vlády, vláda bezpochy- a často sa aj v rámci privatizačných zmlúv
zaväzovala k rastu cien energií v záujme
znížila invalidné dôchodky, sme vrátili peniaze by splnila.
pomôcť zahraničných kupujúcim získať
v celkovej výške 70 miliónov eur, v korunách
prostredníctvom vysokých cien a zisku čo
Podobne
ako
v
sociálnej
sfére,
aj
v
hospodár2 miliardy 178 miliónov korún. Zvyšovali sa
najskôr naspäť zaplatenú kúpnu cenu. Táto
skej
politike
vláda
vynakladala
a
do
poslednédôchodky a to aj v čase krízy, naposledy
vláda ihneď po prevzatí moci v roku 2006 priho
dňa
bude
vynakladať
všetko
úsilie
na
zabezod 1. januára 2010 o tri percentá, teda v
stúpila k vytvoreniu účinnejšieho regulačného
pečenie
hospodárskeho
rastu.
Nevnímame
ho
čase, kedy veľa krajín Európskej únie z
rámca a k posilneniu nezávislosti regulačného
však,
ako
som
už
uviedol,
samoúčelne,
ale
ako
dôvodu šetrenia pristupovalo k znižovaúradu od energetických monopolov. Na popredpoklad
uplatnenia
legitímnych
cieľov
podniu. Od roku 2006 pravidelne vyplácame
litiku v oblasti cien energií môže byť súčasná
nikateľského
sektora
a
maximálneho
rozvoja
vianočný príspevok, ktorý mienime prevláda právom hrdá. Zabezpečili sme stabilitu
každého
človeka.
Bez
hospodárskeho
rastu
transformovať do trinásteho dôchodku.
cien, zabránili ďalšiemu neopodstatnenému
nie
je
možné
posilňovať
sociálny
štát.
Opatrenia, uskutočnené v oblasti starobného
dôchodkového sporenia, boli zamerané hlav- Vláda od roku 2006 – a potvr- zvyšovaniu. Ba dokonca cena zemného plynu
v roku 2010 zaznamenala pokles. Bez realizáne na posilnenie bezpečnosti dôchodkového
dzujú
to
stretnutie
s
profesnými
cie týchto regulačných opatrení by Slovensko
sporenia a zavedenie zodpovednosti dôchodkových správcovských spoločností za riadenie komorami, či predstaviteľmi za- nemalo šancu na splnenie maastrichtského inflačného kritéria, čo by v konečnom dôsledku
investícií občanov v rámci II. piliera. Znížili sme
mestnávateľov
neprijala
žiadznemožnilo prijatie eura.
odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonne
opatrenia
alebo
rozhodnutia,
de takmer o dve tretiny a zaviedli sme garančný
účet. Na zdravotne postihnutých občanov sme ktoré by zhoršovali podnikateľ- Hospodársky rast a jeho kvalitu budú ovplyvňovať aj mnohé rozhodnutia rezortu školstva.
v roku 2009, v čase krízy, vyčlenili medziročne
ské
prostredie
a
mali
negatívny
Zvýšená podpora vedy a výskumu, prispôviac o 40 miliónov eur. Zvýšili sme aj úrazové
sobovanie vzdelávacieho systému potrebám
dávky, rodinné prídavky na deti, zaviedli sme vplyv na hospodársky rast.
príspevok pri narodení prvého, druhého i tre- Naopak, zrovnoprávnili sme domácich investo- praxe a najmä tlak na kvalitu vysokoškolských
tieho dieťaťa vo výške približne 829 eur, zvy- rov so zahraničnými pri získavaní investičných zariadení, na ktorý nemala predchádzajúca
šuje sa rodičovský príspevok. Vláda podporuje stimulov. Nezvyšovali sme dane, ani nezavá- vláda odvahu – toto všetko v krátkom čase primladomanželské pôžičky a hypotekárne úvery. dzali nové druhy daní či poplatkov. V tomto nesie konkrétne výsledky. Veľmi sa teším aj z
trende musí pokračovať aj nová vládna zostava. realizácie vládneho štipendijného programu,
umožňujúceho stovkám študentov stredných
V zdravotníctve sme okamžite pristúpili k zrušeniu zdravotníckych poplatkov. Viacerými opat- Vláda, bez ohľadu na to, či bude sociálnode- škôl bezplatne stráviť jeden školský rok v niekreniami, vrátane zníženia DPH a referencova- mokratická, liberálna alebo pravicová, nemôže torej z európskych krajín a dokonale si osvojiť
ním cien liekov sme vytvorili tlak na znižovanie vnímať priaznivé podnikateľské prostredie ako cudzí jazyk. Aj to je prejav sociálneho prístupu
cien liekov, stabilizovali sme zdravotnícke zaria- akýsi dar podnikateľom, ale ako nevyhnutný súčasnej vlády.
denia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, predpoklad napĺňania poslania v podnikaní. Hospodárskemu rastu napozachovali sme sociálny zmier postupným, kaž- Súborom vládneho obdobia 2006 – 2010 a
doročným zvyšovaním miezd zdravotníckym významným faktorom pozitívne ovplyvňujúcim máhala aj intenzívna podpopracovníkom a lekárom.
slovenské hospodárstvo je však predovšetkým ra výstavby nájomných bytov
Vláda postupne vytvárala pod- zavedenie spoločnej európskej meny k 1. janu- prostredníctvom Štátneho fonáru 2009. Bude trvať niekoľko rokov, kým sa
mienky na znižovanie počtu ďalšej krajine podarí dostať do elitného klubu du rozvoja bývania a priamych
zdravotných poisťovní a odváž- eurozóny. Bezproblémové zavedenie eura dotácií z ministerstva výstavby a
dnes absolútnou väčšinou občanov Slone rozhodla o zákaze používať sa
venskej republiky vníma ako veľký úspech. regionálneho rozvoja.
zisk súkromných zdravotných A chcem všetkým občanom poďakovať za Takto sme v rokoch 2006 až 2010 zafinancovali výstavbu takmer 15 tisíc nájomných bytov,
poisťovní tvorený z odvodov po- podporu a pomoc pri zavádzaní spoloč- čo je podstatne viac, ako dosiahla pravicová
nej európskej meny. Aj keď strata menoistencov na súkromné účely.
vej politiky prináša so sebou určité nevý- vláda. Obrovským úspechom bol program zaSociálny štandard či vnímanie služieb poskyto- hody - Slovensko s eurom, Schengenom, tepľovania, na ktorý sme vynaložili v roku 2009
vaných zdravotníctvom, celkom pochopiteľne nepredraženou kvalifikovanou pracovnou 71 miliónov eur, teda viac ako 2 miliardy korún.
podlieha subjektívnemu hodnoteniu individu- silou a vnútornou stabilitou sa stáva pre Verím, že v tomto roku sa nám podarí naakuálnych ľudí, hoci k takémuto hodnoteniu mám zahraničné investície jednou z najatraktív- mulovať ďalšie finančné zdroje, aby sme mohli
ďalej poskytovať bezúročné pôžičky na pätnásť
veľký rešpekt a nikdy by som si nedovolil igno- nejších krajín.
rokov majiteľom rodinných domov a bytov v byrovať ho, alebo nasilu pretláčať rôznymi štatistikami. Na druhej strane som hlboko presved- Naše volebné obdobie sa zapíše aj dôsledným tových domoch. Nemôžem opomenúť ani poľčený, že v sociálnej oblasti vláda Slovenskej prístupom vlády k cenám energií. Úroveň inflá- nohospodárstvo.
republiky od roku 2006 v porovnaní s osem- cie na Slovensku v rokoch 2000 – 2006 bola
Pokračovanie na 8. strane
ročným pôsobením pravicovej vlády urobila predovšetkým dôsledkom vysokých spotrebi-
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Predseda vlády SR Robert Fico hodnotil 17. marca 2010 plnenie programového vyhlásenia vlády SR

Dominovala solidarita, silný, moderný a sociálny štát
Dokončenie zo 7. strany
Poľnohospodári dostali od súčasnej vlády
programovú a reálnu satisfakciu za absolútnu
nežičlivosť a necitlivosť pravicovej vlády. Poľnohospodárstvo sa považuje za jednu z priorít
hospodárskej politiky súčasnej vlády. Výraznou
podobou podpory poľnohospodárstva bolo dorovnanie priamych platieb prostriedkami štátneho rozpočtu do možnej úrovne 30 percent z
úrovne podpory farmárov tzv. starých členských
štátov Európskej únie a to ihneď od roku 2007.
Aj v kríze zostavovaný štátny rozpočet na rok
2010 vyčleňuje na doplatky 20 percent.

k individuálnym chybám aj zlyhaniam. Boli
však súčasne prijímané aj vážne dôsledky.
Nepamätám si, vážené dámy a páni, že by
v histórii moderného Slovenska od januára
1993 došlo k odňatiu celého rezortu spod
politickej kontroly koaličného partnera.

Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, vážení prítomní, bez toho,
aby bolo potrebné urobiť detailný výpočet
splnených úloh programového vyhlásenia
môžem konštatovať, že do začiatku svetovej hospodárskej krízy vláda Slovenskej republiky urobila všetko potrebné na udržanie
zdravého hospodárskeho rastu. Neohrozila
verejné financie a nezhoršovala sociálny štandard. Práve naopak. Vláda dôsledne, ako sa k
tomu zaviazala, presadzovala na Slovensku európsky model zmiešaného hospodárstva, pričom vychádzala z poznania, že vyvážená súhra
trhu a silného sociálneho štátu je jediná cesta,
ako zabezpečiť vyššiu kvalitu života na Slovensku – dobré podmienky pre prácu, aj pre zamestnávateľov.

Umožnili sme vstup opozície do Slovenského
pozemkového fondu. Opakovane sa menil a
zdokonaľoval zákon o verejnom obstarávaní.
Podarilo sa nám presadiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Napriek dôležitým posunom
v boji proti súdnym prieťahom stále pred nami
však stojí vážna výzva zvyšovania kvality a rýchlosti súdnej ochrany.

Na Slovensku v roku 2006 reálne
nastal odklon od slabého štátu a
individualizmu k modernému sociálnemu štátu a k solidarite.

Úlohy a záväzky, vyplývajúce z programového
vyhlásenia, sme plnili aj v tzv. neekonomických
rezortoch. S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že žiadna vláda neurobila pre policajtov
a hasičov toľko, ako sa nám podarilo v rokoch
2006 – 2010. Okamžite sa to prejavilo v znížení kriminality, nehodovosti, vo vyššej úspešnosti
záchranárskych zákrokov. Rezort vnútra spolu s
ministerstvom financií excelentne zvládol vstup
Slovenska do schengenského priestoru. Nesmieme zabúdať na varovania Európskej únie z
augusta 2006, že sme boli v tom čase najhoršie
pripravená krajina na vstup do Schengenu.
Ministerstvo kultúry bolo pri dokončení a
odovzdaní novej budovy Slovenského národného divadla. Rezort prispel k výraznému posilneniu historického sebavedomia
Slovákov. S odvahou sa zhostil aj závažnej úlohy – pripraviť nový tlačový zákon, či prijať dôležitú novelizáciu jazykového zákona. Nenaplnili
sa žiadne negatívne scenáre, podľa ktorých by
tlačový zákon mal v praxi znamenať obmedzenie
slobody tlače, alebo jazykový zákon porušenie
práv príslušníkov národnostných menšín.

Rád by som využil túto príležitosť,
vážený pán prezident, aby som vás
požiadal o vyjadrenie protestu voči
nedávnym vyjadreniam vášho maďarského partnera, prezidenta Maďarskej republiky pána Sólyoma,
podľa ktorého by sa na Slovensku
mali občania Slovenskej republiky
maďarskej národnosti učiť slovenský jazyk ako cudzí jazyk.
Ide o neprimeraný zásah do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky a pokus o ďalšie oslabovanie vzťahu občanov Slovenskej republiky
maďarskej národnosti k vlastnému štátu – k Slovenskej republike. Menšinová politika súčasnej
vlády naďalej predstavuje aj vďaka aktivitám podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny vysoký európsky štandard.
Počas vládnutia v rokoch 2006 – 2010 došlo

Na rozdiel od predchádzajúcej
vlády sme však rovnako urobili
bezprecedentné kroky v boji proti klientelizmu. Ponechali sme na
čele Úradu pre verejné obstarávanie predstaviteľov opozície.

Vážený pán prezident, som pripravený do
posledného dňa tohto volebného obdobia
pokračovať vo vyvodzovaní osobnej zodpovednosti za ďalšie prípadné zlyhania. Chyby
a individuálne zlyhania predstaviteľov tejto vládnej koalície však nemenia nič na tom, že najvýznamnejšou aférou tohto volebného obdobia
bolo preukázanie prania špinavých peňazí s vysokou pravdepodobnosťou získaných ako provízie za privatizáciu strategických podnikov, ktoré
cez daňové raje realizovala jedna z opozičných
strán. Vláda Slovenskej republiky správne vsadila na filozofiu silného intervenujúceho a súčasne sociálneho štátu. Pretože len tento typ štátu
preukázal v kríze životaschopnosť. Rovnako sme
ako jedinú možnosť podpory hospodárskeho
rastu videli veľké verejné investície, hoci protikrízová rada prijala celý rad iných rozhodnutí väčšieho alebo menšieho významu, s väčším alebo
menším efektom. Bol súčasne daný pokyn na
dôsledné a urýchlené čerpanie zdrojov, nachádzajúcich sa v európskych fondoch.

Podľa vládneho programu z roku
2006 sme mali záväzok vytvoriť
podmienky na výstavbu a sprevádzkovanie 100 kilometrov diaľnic a rýchlostných komunikácií do
roku 2010.

Už dnes vieme, že to bude 160 kilometrov vrátane takých významných stavieb, ako je diaľničné premostenie Považskej Bystrice a pomocou
PPP projektov sme naštartovali aj stavebné práce na všetkých zostávajúcich úsekoch diaľnice
D1 Bratislava – Košice a rýchlostnej komunikácie R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou.
Svetová kríza mimoriadne komplikuje získavanie
bankových zdrojov na veľké investičné projekty
a zdržala nás pri výstavbe diaľnic 18 mesiacov.
O kvalite prípravy výstavby diaľnic však svedčí aj
skutočnosť, že projekt PPP verejno-súkromného
partnerstva na rýchlostnej komunikácii R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou získal v Londýne ocenenie Európsky infraštrukturálny projekt
roku 2009.
Bez ohľadu na krízu vláda vytvárala tlak na
dostavbu 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne
Mochovce, výstavbu nového terminálu na
letisku v Bratislave, rekonštrukciu národných športových štadiónov či významných
národných kultúrnych pamiatok, ako je napríklad Bratislavský hrad. Pozitívny vplyv na
hospodársky rast mal už aj spomínaný program
zatepľovania alebo tzv. šrotovné. Odmietam verejne akúkoľvek kritiku nedostatočného čerpania eurofondov. Počas kontrolných dní som sa
osobitne sústredil na mieru ich čerpania a môžem potvrdiť, že rozhodnutie urýchliť využívanie
fondov v boji proti kríze bolo správne realizované. Slovenská republika nemá s využívaním eurofondov žiadne vážnejšie ťažkosti. Naopak, do-

teraz schválené projekty viedli k udržaniu alebo
vytvoreniu približne 135 tisíc pracovných miest.
V boji proti kríze sa dôsledne držíme zásad, že
prijímané protikrízové opatrenia nemôžu byť financované na úkor zvyšovania deficitu verejných
financií alebo na úkor dosiahnutého sociálneho
štandardu.
Aj preto môžem s veľkým uspokojením konštatovať, že po vážnych rozpočtových škrtoch, predovšetkým na úkor rezortov obrany
a vnútra, už v roku 2010 očakávame na Slovensku nižší deficit ako v roku 2009. V rámci
celej Európskej únie sa pritom deficit zvýši zo 7
na 7,5 percenta. Ešte väčšie uspokojenie vyslovujem nad tým, že sme nepristúpili k zvyšovaniu
daní, poplatkov, k znižovaniu dôchodkov, či k
inému okresávaniu sociálneho štandardu nastaveného v roku 2008, ako určitej bariéry proti prípadným negatívnym dôsledkom zavedenia eura,
ktoré našťastie nenastali.

Podobne ako všetky členské štáty Európskej únie, aj Slovensko sa
borí so zvýšenou nezamestnanosťou, ako s tzv. treťou sociálnou vlnou svetovej krízy.

nikanie menili k horšiemu. Aj vláda Slovenskej
republiky, nielen medzinárodné inštitúcie,
sú presvedčené, že Slovenská republika patrí medzi tie krajiny, ktoré zvládajú dôsledky
svetovej hospodárskej krízy dobre, a ktoré
majú aj dobré východiská pre rok 2010.
Možno to ilustruje aj fakt, že sme pravdepodobne ako jediná krajina v čase krízy pristúpili k zníženiu spotrebnej dane z nafty, čo malo okamžite
pozitívny efekt na zvýšenie jej spotreby na území
Slovenskej republiky. Všetko, čo vláda robí proti
kríze, je porovnateľné s opatreniami iných členských štátov Európskej únie a v súlade s plánom
hospodárskej obnovy Európy. Podporujeme aj
názory, že v súčasnosti sa už neodporúča pripravovať ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov svetovej krízy, ale je potrebné podporovať
tie, ktoré sa najviac osvedčili v praxi. Ak budú na
ne potrebné ďalšie finančné prostriedky, pôjdeme cestou škrtov vo vládnej spotrebe. V tomto
duchu je veľmi pozitívny vývoj pri rušení krajskej
štátnej správy a dvoch ministerstiev.

Vážený pán prezident, vážený pán predseda
Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi
vysloviť aj vám poďakovanie za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu pri prijímaní protikrízových
Okrem celého radu ad hoc opatrení, napríklad
opatrení. Bez vzájomného porozumenia a ústrepríspevok na udržanie zamestnanosti a príspetového dialógu by takáto efektivita bola úplne
vok na vytvorenie nového pracovného miesta,
nepredstaviteľná.
bolo vyčerpaných viac ako 35 miliónov eur. Návrat k uspokojivým údajom môže zabezpečiť len Program novej vlády, ktorá vznikne
opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu, z parlamentných volieb, bude bezčo je u Slovenska v roku 2010 vysoko pravde- pochyby predovšetkým prienikom
podobné. Dovolím si však pred vami všetkými
ešte jeden údaj, ktorý vnáša do problematiky politických programov strán novej
miery nezamestnanosti na Slovensku iné vide- vládnej koalície. To však opätovne
nie. Príslušné orgány ministerstva práce, so- môže viesť k prerušeniu zásadciálnych vecí a rodiny vykonali viac ako 17 tisíc
kontrol na odhaľovanie čiernej práce. Výsledok ných procesov naštartovaných súje alarmujúci. Čierna práca má rozsah viac ako časnou vládou.
17 percent. V každom prípade znižovanie počtu Pravica sa opäť môže pokúšať o privatizáciu,
nezamestnaných, ktorí reálne prišli z dôvodu krí- oslabovanie solidarity a sociálneho štátu. Nie
zy o prácu, zostáva prioritou nad priority nielen je dôvod veriť nejakým iným vyhláseniam. Prapre súčasnú vládu, aj pre tú, ktorá príde po par- vica osem tokov na Slovensku vládla a rolamentných voľbách v júni tohto roku. Slovensko bila konkrétne kroky, ktoré smerovali k
dôsledky svetovej hospodárskej krízy prekonáva oslabovaniu sociálneho štátu, k oslabovapomerne úspešne. Možno to demonštrovať aj niu najslabších, viedla k deregulácii, viedla
tým, že hodnota hrubého domáceho produktu k privatizácii a k ďalším opatreniam, ktoré
na obyvateľa, napriek poklesu hospodárske- neboli na prospech väčšiny obyvateľov Sloho rastu v roku 2009, bola v tom istom roku, venskej republiky. Prípadná vláda so silným
teda v roku 2009 o viac než 40 percent vyššia sociálnodemokratickým prvkom bude naopak
ako v roku 2006. Znamená to, že ekonomi- presadzovať politiku sociálneho štátu a solidarika Slovenska sa stala nielen výkonnejšou, ty. A chceme tieto prvky aj naďalej posilňovať.
ale z hľadiska dopadov na obyvateľstvo aj Občania majú veľmi jasnú voľbu, pretože vedia,
odolnejšou voči dôsledkom hospodárske- čo to je mať osem rokov pravicovú vládu a čo
ho poklesu, než tomu bolo v minulosti. Sme to je mať štyri roky vládu so silným sociálnodeveľmi opatrní v optimizme a pripravení aj na mokratickým prvkom. Vedomí si tejto slovenskej
tie najhoršie varianty, napríklad v podobe politickej reálie a vedení zodpovednosťou za
ďalšej vlny svetovej hospodárskej krízy. Ak budúcnosť Slovenska, sme hneď v roku 2006
má byť súčasná vláda hodnotená predovšetkým zadali Slovenskej akadémii vied vypracovanie
cez prizmu jej postojov ku kríze, najobjektívnej- Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky
šie je oprieť sa o medzinárodné hodnotenia. Ho- v strednom a dlhodobom horizonte. Zdôraznili
voria, že Slovensko má mať v roku 2010 jeden sme potrebu strategickej dimenzie vládnutia šiz najvyšších hospodárskych rastov v Európskej rokej, celospoločenskej a politickej dohody o
únii, že bude konsolidovať verejné financie a že prioritách vývoja Slovenskej republiky do roku
miera jeho verejného dlhu je druhá najnižšia v 2030. Dielo, o ktorom práve začala verejná
diskusia, je nezávislou odbornou výpoveďou o
eurozóne.
Ak je priemerná miera verejného potenciálnom smerovaní Slovenskej republiky.
Základné odporúčanie v ňom obsiahnuté a urdlhu v Európskej únii na úrovni oko- čené ďalším slovenským vládam, ktoré nastúlo 80 percent a na Slovensku sa pia po parlamentných voľbách a budú tu až do
blíži len k 40 percentám, oprávne- roku 2030, spočíva v absolútnej nevyhnutnosti
jednoty ekonomického, sociálneho a environne sa pýtam, prečo za každú cenu mentálneho rozvoja Slovenska. Teda v rešpektreba atakovať vládu a akúkoľvek tovaní Ústavy Slovenskej republiky, tak ako sme
dobrú správu prichádzajúcu z me- ju prijali v roku 1992, kedy Ústava Slovenskej
republiky definovala Slovensko ako krajinu so
dzinárodného prostredia?
sociálnym, trhovým a ekologickým hospodárVláda Slovenskej republiky, ktorej som predsestvom. Ak sa toto základné odporúčanie vedcov
dom, teda Slovenskú republiku nezadlžovala
zo Slovenskej akadémie vied a ústavnoprávny
tak, ako to tvrdia naši oponenti. Ak tieto optimispokus obsiahnutý v našom základnom zákone
tické prognózy budú naplnené, stane sa tak bez
stane podstatou nového vládneho programu, o
toho, aby vláda kvôli kríze siahala ľuďom na ich
budúcnosť Slovenskej republiky nemám obavu.
štandard, bez toho, aby sa podmienky na podĎakujem veľmi pekne.“
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Brusel a Lisabonská zmluva pre novinárov
Vo východoslovenskej metropole Košice sa pred niekoľkými dňami uskutočnila
konferencia na témy Lisabonská zmluva a
Európsky parlament, priority EP a vplyv rozhodnutí EP na regióny. Cieľovou skupinou
tohto projektu boli východoslovenskí regionálni novinári, ktorým danú problematiku
priblížili odborníci z praxe.
Europoslankyňa Monika Smolková (SMERSD - na obr.), členka Výboru EP pre regionálny rozvoj, oboznámila prítomných s Prijímaním
rozhodnutí na európskej úrovni a ich vplyv na
regióny Slovenska, ďalej so Stratégiou EÚ
2020, ale aj s líniou boja proti chudobe a s plá-

Konkurencia

novaným poskytovaním mikropôžičiek pre nezamestnaných a príslušníkov chudobnej vrstvy,
ako odpoveď na súčasnú krízu. Riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku Robert Hajšel sa venoval témam
Lisabonská zmluva a jej dôsledky na fungovanie EÚ a Aktivity Informačnej kancelárie EP na
Slovensku. Okrem ďalších lektorov vystúpil aj
zástupca novinárov, Karel Ilja Dvořák, zastupujúci Slovenský syndikát novinárov. Venoval
sa (na Slovensku) viac-menej téme zbožných
želaní Médiá a novinári ako základ demokratického systému v EÚ, alebo, čo novinári a médiá
skutočne potrebujú.

Krajská samospráva skracuje vzdialenosti

Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková: „V Európe
žije na hranici biedy 20 miliónov ľudi“.

V treťom volebnom období
vyšších územných celkov začal Prešovský samosprávny
kraj fungovať s dvojicou nových podpredsedov, každým z
iného konca kraja. Kým Anton
Danko je v „civile“ primátorom

Racionálne východisko

mesta Poprad, jeho nový kolega Ján Ragan z Vranova nad
Topľou. Obaja síce majú svoje
pracovisko v prešovskom sídle
krajského parlamentu, ale už
teraz sa pracuje na skrátení
vzdialeností medzi voličmi a ich

poslancami. Proces približovania začal tesne pred veľkonočnými sviatkami, kedy bolo v
okresnom meste známom ako
brána do Vysokých Tatier otvorené detašované pracovisko
Prešovského samosprávneho
kraja. Ide síce iba o dve kancelárie v sídle popradského mestského úradu, ale pre občanov
tatranského a podtatranského
regiónu znamená obrovskú
úsporu času a cestovania. Pre
kontakt s občanmi sú k dispozícii nielen podpredsedovi PSK
Antonovi Dankovi, ale aj ďalším
15 poslancom Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho
kraja z volebných obvodov Poprad, Kežmarok a Levoča.
Otvorenie druhého detašovaPodpredseda PSK Anton Danko (vpravo) a predseda Peter Chu- ného pracoviska Prešovského
dík informujú o možnostiach a fungovaní práve otvoreného samosprávneho kraja je naplápopradského detašovaného pracoviska prešovského vyššieho nované na prvý júnový deň v
územného celku.
Foto: M. Sibalová Humennom.
Na popradskej pôde bolo v pondelok 29.
marca podpísané Memorandum o spolupráci medzi SARIO
(Slovenská
agentúra
pre rozvoj investícií a
obchodu) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Hlavnými protagonistami aktu boli
generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel a predseda PSK Peter Chudík.
Potvrdené memorandum si kladie za cieľ spoluprácu oboch subjektov pri propagácii pod-

nikateľského prostredia, podpore exportných
aktivít podnikateľských subjektov pôsobiacich
na území kraja a v ďalších oblastiach. Medzi
ne patrí aj podpora implementácie zahraničných investorov na
pôde Prešovského samosprávneho kraja. Prípadní investori budú mať možnosť
priameho rokovania nielen s odbornými
pracovníkmi PSK, ale aj obecnej samosprávy.

Všetko pre rozvoj

Mesto Stropkov začalo s výstavbou nového objektu
miestnej nemocnice ešte v roku 1994, ale pre nedostatok finančných prostriedkov ostal dodnes rozostavaný.
Od 1. júla 2008 sa však partnerom mesta stala nezisková
organizácia Vranovská nemocnica, ktorá vznikla z iniciatívy vedenia Prešovského samosprávneho kraja transformáciou z bývalej nemocnice, vyrábajúcej čoraz vyššie
dlhy. Nová skutočnosť sa prejavila nielen na stabilizácii
Vranovskej nemocnice, no aj zlepšovaní stavu služieb nemocnice v Stropkove, ktorú nová „neziskovka“ prevzala
ako ďalšiu organizačnú jednotku, s podporou primátora
mesta MUDr. Petra Obrimčáka (SMER-SD) a predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka.
Malá mestská nemocnica v Stropkove už prešla modernizáciou niektorých pracovísk, 14 pracovných miest vzniklo vďaka novému oddeleniu laboratórnej diagnostiky a rozšíreniu
fyzio-rehabilitačných služieb, ku ktorým pribudlo nové oddelenie DOS s 15 lôžkami. Naviac, Vranovská nemocnica už dokázala získať pre svoj stropkovský satelit nenávratnú dotáciu
zo štrukturálnych fondov vo výške 2 miliónov eur, v rámci ktorých bude zabezpečená nielen rekonštrukcia objektu polikliniky, ale aj rekonštrukcia rontgenového pracoviska.
Začali sme však nedostavaným objektom stropkovskej
nemocnice. Aj v tomto prípade sa našlo racionálne a prospešné východisko.Vranovská nemocnica ako investor
ho dokončí s finančnou podporou Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja ako budúci domov sociálnych
služieb s tým, že po odovzdaní ho pod svoje krídla prevezme Prešovský samosprávny kraj ako ďalší zo svojich sociálnych zariadení. Mal by prichýliť 80 klientov, prednosť
budú mať seniori a pacienti s Parkinsonovým a Alzheimerovým syndrómom. Aby dobrého nebolo konca, vďaka
novému domovu pribudne aj cca 50 nových pracovných
miest.

Rozvoj turizmu možno síce plánovať, ale turizmus chce srdce

Vlaňajší prvomájový víkend bol o trochu dlhší ako bude tohtoročný
a teda na turistiku bolo času dosť, aj napriek studenému a nevľúdnemu počasiu. Otužilejší z nás sa vybrali do prírody, ba niektorí aj
do Vysokých Tatier, ktoré boli v prvých dňoch mesiaca lásky a teda
najmä mladosti, tiché a akosi opustené. Mladosť, aj keď zamilovaná,
potrebuje zábavu a tej veru v Tatrách nebolo. Po Štrbskom Plese sa
preháňal iba vietor a občas sa objavil osamelý chodec či párik, poriadne zababušený do hrubých vetroviek. V Starom Smokovci sa síce
1. mája predpoludním uskutočnil viac-menej recesistický sprievod, ale
po jeho ukončení ostala ako ulica, tak aj priľahlé chodníky prázdne a
mĺkve. A situácia ostala rovnaká aj v ďalších dňoch.
Na poľskej strane Tatier sa však žilo,
Zakopané praskalo vo švíkoch či už
cez deň alebo vo večerných hodinách. Bohatý kultúrny a spoločenský
program prilákal nielen domácich až
od Baltického mora, ale aj Slovákov z
druhej, ospalej strany tatranských velikánov. Kým v Tatranskej Lomnici či
na Štrbskom Plese zívajúci a unudení
čašníci hrali z nedostatku práce karty alebo „Človeče“, v Zakopanom bol
problém dostať sa v tamojších stovkách krčmičiek, reštaurácií a denných
barov k voľnej stoličke. Vysoké Tatry sú
síce rovnako vysoké ako zo severnej,
tak i z južnej strany, ale prečo potom
taký obrovský rozdiel? Zrejme to bude
tým, že ľudia sú iní...

Keď začiatkom marca rokovali poslanci Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja o návrhu na
založenie záujmového združenia
právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“, vo vzduchu akosi
potichu rezonovala jednoduchá
otázka – pomôže to veci? Napriek
nej však poslanci predložený materiál schválili, veď kto chce nejaký cieľ dosiahnuť, musí pre to aj
niečo urobiť.
Centrum by svojou činnosťou malo
nadviazať na Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008 až
2015 s tým, aby bol práve rozvojom
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turizmu zhodnotený potenciál, ktorý
kraj v tejto oblasti má. Okrem modernizácie turistickej infraštruktúry (čo je
veľmi obsažný pojem) má dôjsť aj na
zlepšenie informovanosti návštevníkov
v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva. V druhej spomenutej oblasti
je však „celoslovenská“ diera. Neprinieslo by väčší úspech zlepšiť
informovanosť celého sveta o tom,
aké Slovensko vlastne je a čo špecifické a neopakovateľné pre turizmus ponúka? Určite by sa práve
týmto krokom počet prinajmenšom
zvedavých turistov poriadne rozšíril. Treba to však urobiť poriadne a
poctivo, kreatívnych ľudí v tejto oblasti
máme dosť. Poučením a výstrahou by
mali byť doteraz vyrobené a väčšinou
poriadne zbabrané materiály, ktoré
viac-menej preniesli efekt peňazí vyhodených von oknom. Táto úloha však
rozhodne nepatrí do záberu ani Prešovského samosprávneho kraja, ani
práve založeného združenia. Spomenutá stratégia rozvoja kraja určuje
v oblasti turizmu ešte ďalšie tri úlohy. Vytvoriť integrované produkty
cestovného ruchu a kúpeľníctva,
obnoviť významné a hodnotné pa-

miatkové objekty s ich zahrnutím
do produktov cestovného ruchu
a nakoniec, posilniť a vybudovať
partnerstvá a zefektívniť koordináciu v cestovnom ruchu. Ako vidno,
úsilie o rozvoj cestovného ruchu
začína správne poslednou úlohou,
teda budovaním partnerstiev zainteresovaných subjektov. Práve
tomu má pomôcť schválené vybudovanie Centra rozvoja turizmu pre
oblasť Vysokých Tatier, ktorému
predchádzali podpisy 35 subjektov
pod Memorandum o spolupráci pri
rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji.
V tejto súvislosti sa núka aj „kacírska“
myšlienka, prečo začať lúskať ten najtvrdší a už desaťročia márne rozbíjaný
orech, keď by sa celý tento proces
dal odskúšať na podstatne menšej
lokalite, kde by mohli byť dosahované výsledky priebežne porovnávané
s plánovaným efektom? A až potom
získané skúsenosti použiť na zdarný boj o oživenie Vysokých Tatier
s patričným národohospodárskym
efektom. Veď ťažko je prebojovať
sa do olympijského bazénu, keď
neviete plávať...

Regionálnu súťaž amatérskych
fotografov už majú za sebou v
okresoch Humenné, Snina a
Medzilaborce. Súťažili spoločne v šiestich kategóriach, pričom na rozdiel od minulosti nastala obroda čiernobielej fotografie, čo odborná porota konštatovala s uznaním. Regionálnej súťaže sa zúčastnilo 36 autorov od 7 do 69 rokov. Bezmála 280 fotografií a tri multimediálne diela pokryli široké spektrum záberu.
V kategórii autorov do 16 rokov
sa najlepšie umiestnili 10 ročný Filip Feigl a o 4 roky starší
Lukáš Miško, obaja z Humenného. Zdá sa teda, že ostrieľaným harcovníkom rastie v tomto odbore úspešná konkurencia. Súťažné práce sú vystavené vo Vihorlatskom osvetovom
stredisku v Humennom.

Týždeň mozgu

Tretí ročník medzinárodného
Týždňa mozgu organizovala u
nás už tradične Slovenská Alzheimerová spoločnosť, Nadácia Memory a Neuroimunologický ústav SAV a neobišiel
ani Zamagurie. V ZS a DSS pre
seniorov v Spišskej Starej Vsi
usporiadali počas jeho trvania
niekoľko podujatí pre klientov
aj personál. Najskôr zamestnanci domova absolvovali odborný seminár, po ktorom nasledovala prednáška pre klientov domova aj širokú verejnosť
na tému mozgu, jeho funkcií a
porúch. Samotní klienti sa zapojili aj do praktickej liečebnej
činnosti vo forme kvízov a nových foriem liečby spomienkami. Pochvaľovali si to dokonca
aj klienti trvale pripútaní svojim
ťažkým zdravotným stavom na
lôžka.

Strašiak neustupuje

Nezamestnanosť, ako dôsledok svetovej krízy sa na Slovensku rozhodla ešte neustúpiť. V
podstate ide o dôsledky bývalého uprednostňovania predaja
strategických podnikov a bezbrehej podpory zahraničných
firiem na našom území. Preto rozhodnutie o podpore malých a stredných firiem, ako základu ekonomiky štátu je určite správne a perspektívne z
hľadiska ekonomického rozvoja. Zatiaľ, žiaľ, musíme konštatovať, že štatistiky úradov práce neklesajú, ale ešte stále narastajú. Najmä o navrátilcov zo
západných krajín. Situáciu síce
zmierňuje poskytovanie štátneho príspevku na vytvorenie samostatnej zárobkovej činnosti (3.900 eur jednorazovo) ale
záväzkom na 2 roky, napriek
tomu je napr. v okrese prešov
už vyše 16% miera evidovanej nezamestnanosti, v okrese Bardejov nad 21,5%, v okrese Svidník 20,6%. Tam ohlásila hromadné prepúšťanie firma
I. C. A. (50 pracovníkov z vyše
400), ktorá je praktickým nástupcom bývalej odevnej veľkofirmy SVIK, zamestnávajúcej
kedysi až 900 ľudí. Záchranné
sociálne opatrenia vlády Roberta Fica sú preto nevyhnutné a v
podstate podporujú tisícky slovenských rodín, aby sa počas
krízy udržali nad vodou.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH

VOĽBY

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Vízia a stratégia ako základ
Ficova vláda sa rozhodla aj
napriek času predvolebnému
(a zrejme aj dobre urobila)
„zavesiť“ na svoju internetovú
stránku obsiahly dokument
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Nie je
to jej dielo, i keď formulovať
svoje požiadavky a štruktúru
informácií museli jednotlivé
rezorty. Autorský kolektív tvoria odborníci z Ekonomického
ústavu SAV, Ústavu politických vied SAV, Ústavu štátu
a práva SAV, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave a ďalší
vybraní experti. Pri tvorbe diela vychádzali zo slovenských
realít dneška.
Kým dlhodobá vízia spoločenského rozvoja materiálu je očakávanou situáciou v slovenskej
ekonomike do roku 2030, Stratégia hľadá cesty a nástroje na
realizáciu cieľov. Jednoduché a
účelné!
Účelom tohto príspevku je upozorniť našich čitateľov na možnosť oboznámiť sa s týmto materiálom (ktorý má síce na prvý
pohľad priam „odpudzujúcich“
517 strán) v elektronickej podobe, preto, aby sme zvýšili záujem
o neho, prinášame niekoľko citá-

cií o súčasnej slovenskej realite,
ale aj ukážku navrhovaných ciest
nápravy. Mimochodom, spomenuté nedostatky sú typické pre
všetky postkomunistické krajiny,
v ktorých bola forma politickej
kultúry často diktovaná nekultúrnymi ľuďmi. Čo však neznamená, aby sme sa s týmto stavom
zmierili a nenaprávali ho:
- Najnebezpečnejšiu nákazu
politickej kultúry postsocialistických štátov predstavujú korupcia
a klientelizmus.
- Zvyšovanie politickej kultúry slovenskej spoločnosti musí
smerovať k posilňovaniu dôvery
medzi verejnosťou a politickou
elitou. Základnou slabinou je
stav politickej kultúry mocenskej
elity v najširšom zmysle, teda od
predstaviteľov politických strán,
cez médiá až po niektoré občianske združenia.
Materiál sa však nezaoberá iba
na prvý pohľad teoretickými záležitosťami, nasledujúce konštatovanie je až príliš reálne:
- Výdavky na výskum a vývoj vyjadrené v percentách HDP neustále klesajú od roku 1997 a
do roku 2008 klesli na 0,47%.
Index znalostnej ekonomiky –
SR je v rámci štátov EÚ na 24.
mieste, ale v r. 1995 bola na

21. mieste. V SR je nízka úroveň
inovácie, veď Slovensko nemalo
do roku 2007 žiadnu inovačnú
politiku. Pritom, inovácia v našej krajine sa musí týkať malých,
stredných aj veľkých podnikov.
Na záver ešte jedno odporúčanie k zlepšeniu situácie v slovenskej spoločnosti, týka sa rozhodujúcich priorít pre regionálnu a
lokálnu verejnú správu:
- Verejná správa má byť efektívnejšia a výkonnejšia, s nižšími
nákladmi a vyššou rýchlosťou a
kvalitou poskytovaných služieb!
Slovenský volič by sa mal vo
vlastnom záujme premôcť a
oboznámiť sa aspoň letmo s
údajmi vo vízii a stratégii. Aby
pri svojom rozhodovaní posúdil,
ktorá politická strana je svojim
programom najbližšia tejto analýze aj navrhovaným východiskám.
Ide predsa o našu budúcnosť a
tú bez solídnej prípravy k lepšiemu nezmeníme. Nuž, čo ako dôkladne budete porovnávať (a to
sme ešte nespomenuli sociálnu
oblasť), pravdepodobne aj vám
vyjde, že najviac sa so závermi
vízie a stratégie rozvoja zhoduje
volebný program SMERu. Vízia a
stratégia slovenskej spoločnosti
je na stránke: www.vlada.gov.
sk/data/files/5613.PDF

Prečo budem voliť SMER-SD?
Ján Čižmár, technik,
Prešov
Pochádzam z chudobnej
rodiny, ktorá žila až príliš
skromne. Môj dnešný postoj k dianiu v spoločnosti,
najmä v sociálnej oblasti, mal teda pevné základy. Reálna politika strany
SMER-SD už dávno presvedčila mnohých ľudí z
chudobnej i strednej vrstvy spoločnosti, že aj jej je
politika sociálne vyváženého štátu blízka. Myslím si,
že zabezpečiť právo na dôstojný život každého občana štátu by mal byť alfou a omegou politického
programu každej politickej strany podobne, ako je
to u SMERu. Našťastie, po dlhom a neľútostnom
vyciciavaní nášho národa zo strany politikov Dzurindovho typu, ktorí hnali do totálnej biedy celý národ,
nastúpila vláda, ktorá tieto nezmysly slovenského
„trhového kapitalizmu“ napráva. Viem, že všetko
sa nedá urobiť naraz, ani náprava chýb minulosti.
Preto každému odporúčam, aby dal SMERu šancu
pokračovať v načatom peknom a prospešnom diele
pre spoločnosť.

PhDr. Ivan Benko,
dôchodca, Prešov
Aj napriek tomu, že v časoch mojej mladosti prišla
naša rodina vďaka znárodneniu o skromný „majetok“
vo forme malej otcovej tlačiarne, ktorá ledva stačila
uživiť rodinu, ľavicová politika mi bola blízka celý doterajší život. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo dám v parlamentných voľbách
svoj hlas kandidátom SMERu. Nakoniec, po tom,
čo predseda tejto strany Robert Fico oboznámil
slovenskú verejnosť pred niekoľkými dňami s volebným programom SMERu, myslím, že každý súdny
človek, ktorý verí v rozvoj nášho štátu a chce tomuto
procesu pomôcť v záujme našich detí, bude s mojim postojom súhlasiť. O dôchodcoch a invalidoch,
ktorí na vlastnej koži okúsili trpkú chuť „sociálnych
reforiem“ modrého dua Kaník-Radičová ani nehovoriac. Dnes chcú síce balamutiť slovenských voličov svojim novonadobudnutým sociálnym cítením,
avšak pravda o tom, že nebude zo psa slanina, stále
platí. Nezabudnite na to!

Pavol Paška zaujal miesto za predsedníckym stolom vedľa kolegu z Národnej rady SR
poslanca Stanislava Kubáneka (úplne vľavo), predsedajúcej okresného snemu Svetlany Pavlovičovej a predsedu okresnej organizácie SMER-SD v Prešove Františka Vaška.

Všetky sily v prospech volieb
S výnimkou obecných volieb, ktorých výsledky sú z centra ťažko ovplyvniteľné, strana SMER-SD po svojom nástupe do vlády pozitívne dominovala v ďalších troch (prezidentské, europarlament i VÚC) čo je výsledkom sociálne
orientovaného politického programu a jeho realizácie. O
tých ďalších, pre budúcnosť Slovenska najdôležitejších, sa
však rozhoduje už v tomto čase.
Prebiehajúce
konferencie členov, rozširovanie členskej
okresných štruktúr SMER-SD základne, predovšetkým však
by mali k tomu klásť pevné zá- jej omladzovanie a zvyšovanie
klady. Na nich nesmie chýbať vzdelanostnej úrovne členov
to najdôležitejšie – seriózna a patrí naďalej medzi základné
nie byrokraticky formálna ana- úlohy organizácie. Rady člelýza doterajšej činnosti a kritic- nov takto rozširujú vysokoškolký pohľad na nedostatky. Ale, sky vzdelaní ľudia vo veku do
zároveň aj realistické spôsoby 30 rokov.
nápravy, ktoré nielen odstrá- V hodnotení činnosti organinia „diery v práci“, ale zabránia zácie za obdobie od snemu v
ich ďalšiemu opakovaniu. Či už roku 2009 zdôraznil predseišlo o chyby jednotlivca alebo da OR Ing. František Vaško
dobrovoľnú účasť mnohých
systému.
V predsviatočnom čase sa členov na príprave a realizákonala okresná konferencia cii rôznych projektov a podSMER-SD v Prešove. Výni- ujatí v niektorých prípadoch
močná bola tým, že sa jej zú- aj s finančnou pomocou, s
častnil aj predseda Národnej upozornením, že pracovné
rady SR a podpredseda strany aktivity členov by sa mali vystupňovať teraz, pred parlaPavol Paška.
Aj keď okresná organizácia mentnými voľbami.
strany mala v tom čase 555 Ďalším problémom na rieše-

nie je zvýšenie aktivít a angažovanosť
mestských
a
obecných klubov SMER-SD
predovšetkým v oblasti osvety a rozširovania informovanosti o kladoch a úspechoch vládou realizovanej politiky strany.
Terajší počet klubov (6 mestských a 18 obecných) bol od
vlaňajška rozšírený o päť, založenie ďalších sa v súčasnej dobe pripravuje aj získavaním starostov pre trvalú
spoluprácu. Všetky by sa mali
aktívne podieľať na realizácii
veľmi dôležitého cieľa – pozitívny vplyv na voličov v takom
mimoriadne religióznom regióne akým je Šariš, najmä zdôrazňovaním sociálneho aspektu vlády SMER-SD a ochrany
nemajetných a vyslovene chudobných pre dopadmi surového kapitalizmu. O tom, že je to
cieľ reálny, svedčia aj výsledky vlaňajších volieb do vyšších
územných celkov nielen v
okresnom meradle a v Prešovskom kraji, ale prakticky na celom Slovensku.

Únia PRESNE trafila klince po hlavičkách

Nový politický subjekt Únia – strana pre Slovensko, ktorá
sa objavila na tunajšej politickej scéne ako blesk z jasného neba, začala svoje predvolebné turné v pondelok 29.
marca na pôde východoslovenských krajských miest, po
dopoludňajšom Prešove prišli v utorok po obede na rad
Košice.
Hlavní aktéri, na čele s „opozeranou“ Martinákovou (aj keď
nie je na čele kandidátky) si podľa svojich vyjadrení kladú

za cieľ byť personálnou i politickou alternatívou pre slovenských voličov. Či sa to týka aj pani Martinákovej, to už nevedno. Naopak, primátor Prešova Pavel Hagyari sa priznal, že v
prípade dosiahnutia 2. miesta ich strany v nadchádzajúcich
parlamentných voľbách nemá ambície pracovať v štátnej
správe (v preklade teda nemá záujem o žiadne ministerské
kreslo), ale chce ostať verný samospráve aj v ďalšom volebnom období (v preklade teda bude opäť kandidovať na

prešovské primátorské kreslo). V súhrne je to strana ľudí,
kladúcich si vysoké ciele. Najmä v politike. Ich reálnosť však
preveria voľby.
Jedno však treba týmto novým a staro-novým politickým objavom roka kvitovať s uznaním. Kritiku veľkých politických
subjektov rozdávali spravodlivo. Nakoniec, posúďte sami z
našich fotografií! V hlavnom meste „koňarov“ Prešove to urobili trefne, priam „po koňarsky“.

ZAUJALO NÁS
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Partnerské mestá: Teraz možnosť bezstarostného cestovania a oddychu?

Všetci máme vo svete priateľov na rozdávanie
Hnutie partnerských, resp. družobných
miest má vo svete dlhodobú tradíciu. Tá sa
začala v rokoch II. svetovej vojny. Z dnešného pohľadu trochu zvláštne. Telegramom
primátora anglického mesta Coventry Mestskému sovietu Stalingradu. Bolo to 14. októbra 1942, kedy o osude mesta na Volge
ešte nebolo rozhodnuté. Coventry malo to
najhoršie už za sebou. V noci zo 14. na 15.
októbra 1940 bolo sústredeným bombardovaním stovkami hitlerovských lietadiel
takmer zničené. Nálety však pokračovali aj
v nasledujúcich dňoch. Zo Stalingradu poslali odpoveď. Poďakovali za vysoké ohodnotenie hrdinstva obrancov mesta...
V apríli 1957 vo francúzskom Aix-les-Bainse sa
na druhý pokus (prvý bol o rok skôr tiež vo Francúzsku – v meste Saint Étienne) podarilo založiť
Svetovú federáciu spriatelených miest. Založili
ju delegáti 12 krajín. Odvtedy si každoročne
poslednú aprílovú nedeľu už vyše tisícka miest
na celom svete pripomína svoj sviatok – Svetový
deň spriatelených miest. Zo Stalingradu sa neskôr stal Volgograd, ale kontakty s Coventry sa
neprerušili, vojnové hrôzy stáli aj za podpísaním
dohody o spolupráci dvoch vypálených obcí,
českých Lidíc a francúzskeho Oradouru. Život
však išiel ďalej. Bol tu už mier a komunálna spolupráca medzi mestami rôznych krajín ponúkala
veľké možnosti. Žiaľ, vtedy už dokonale fungovala tzv. železná opona.
ADMINISTRATÍVNE ZÁSAHY
Na rozdiel od česko-slovenských miest, ktoré sa
orientovali výlučne na spoluprácu s družobnými mestami z krajín tzv. socialistického tábora,
sovietske mestá mali už vtedy aspoň formálne
vzťahy so svojimi partnermi v západnej Európe.
Z našich miest boli na tom najlepšie Košice a
Prešov, ktoré svojich partnerov mali pomerne
blízko – v Poľsku, Maďarsku a v Zakarpatskej
oblasti Ukrajinskej SSR. Rozvoj tejto cezhraničnej spolupráce sa začal v 60-tych rokoch
minulého storočia. V prípade Košíc a zakarpatského Užhorodu, maďarského Miskolca a poľského Rzeszowa, alebo Prešova a
ukrajinského Mukačeva sa dalo hovoriť už
aj ako o neformálnej spolupráci. Vymieňali
sa nielen športové a kultúrne delegácie, ale
zmluvy o spolupráci podpisovali aj podniky,
vysoké školy, vedecké inštitúcie. V súvislosti so západnou Európou, až na skutočne
malé výnimky, sa o partnerských kontaktoch ani nedalo hovoriť. Výnimkou bola Bratislava, ktorá spolupracovala s talianskou
Perugiou a Prešov, ten už celé desaťročia
udržuje kontakty s parížskym predmestím
La Courneuve. Už vtedy tu však bola výrazná a hrubá deliaca čiara: v prípade krajín
RVHP a Varšavskej zmluvy sme hovorili o
družobných mestách, v ostatných o partnerských.
INICIATÍVNY WUPPERTAL
V polovici 80-tych rokoch minulého storočia
z iniciatívy vtedajšieho ministra zahraničných
vecí ČSSR Bohuša Chňoupeka a jeho západonemeckého partnera Hansa D. Greschnera
došlo k podpísaniu zmluvy o spolupráci medzi
Košicami a Wuppertalom v NSR. Nemci svojimi návrhmi neraz skomplikovali straníckym a
štátnym predstaviteľom mesta život: požadovali
výmenné pobyty deti a mládeže v rodinách, intenzívne styky v oblasti kultúry a športu. Naši sa
im museli aspoň čiastočne prispôsobiť, ale na
výmenné pobyty cestovali do Wuppertalu predovšetkým deti straníckych funkcionárov. Azda
najväčším neformálnym výsledkom spolupráce
dvoch partnerských miest bol štafetový beh
Wuppertal – Košice, na tie časy skutočne nevídaná udalosť. Uskutočnil sa dokonca dvakrát.
V tých časoch bola dobrá spolupráca aj Bratislavy so svojim juhoslovanským partnerom
Ľubľanou. Možno aj preto, lebo do tohto slovin-

ského mesta bolo bližšie než do ukrajinského
Kyjeva...
Ani Bystričania to vtedy nemali ľahké. Ich
družobné sovietske mesto Tula sa nachádzalo až niekoľkotisíc kilometrov ďaleko.
Východniari boli na tom teda naozaj lepšie. Ich spolupráca s družobnými mestami
na Ukrajine, v Poľsku a Maďarsku prinášala konkrétne výsledky a vznikli aj mnohé
osobné priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes. O výbere partnerov na oboch stranách,
či už išlo o výrobný podnik, univerzitu, alebo napríklad knižnicu, rozhodovali zásadne stranícke
orgány.
Azda najväčším úspechom spolupráce
vtedajšieho Východoslovenského kraja a
Zakarpatskej oblasti Ukrajinskej SSR bolo
každoročné stretnutie obyvateľov týchto
dvoch regiónov na štátnych hraniciach vo
Vyšnom Nemecku. Raz v roku sa vtedajšia
prísne strážená hranica na niekoľko hodín otvorila a mohli sa stretnúť blízki príbuzní, ktorých v
roku 1945 navždy rozdelilo pripojenie vtedajšej
Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu.
PO NOVEMBRI 1989...
Nové možnosti spolupráce v komunálnej politike nastali po novembrových udalostiach v roku
1989. Žiaľ, v mnohých prípadoch nastal doslova chaos. Primátori aj starostovia často „plodili“
partnerstvo len a len na základe svojich osobných potrieb a ambícií. Niektoré zmluvy o partnerstve netrvali ani niekoľko mesiacov. Prišiel
nový primátor a našiel si v dotyčnej krajine nové
mesto, alebo dokonca niekoľko. Niektoré krajiny majú takéto vzťahy pod kontrolou dokonca
zákonmi! Tak je to aj v USA. Jedno mesto hocikde vo svete môže mať z americkej strany
iba jedného partnera! Pocítili to, napríklad,
Košice. Svojho času druhý ponovembrový
primátor Rudolf Bauer podpísal zmluvu o
partnerstve s mestom Mobile v štáte Alabama. (Väčšina Košičanov dodnes ani nevie, že v USA existuje takéto mesto). Po
príchode U. S. Steel z Pittsburghu do VSŽ,
dokonca ešte predtým, prejavili krajania z
tohto mesta, v ktorom žije ešte stále silná
slovenská komunita, záujem o nadviazanie
oficiálnych partnerských kontaktov s Košicami. Nielen však krajania, záujem mala
aj pittsburghská radnica. Pokiaľ je tu však
platná zmluva s Mobile, a tá je dodnes, tak
sa nič nemôže meniť.
V súvislosti s Košicami je tu ešte jedna zaujímavosť. V roku 1991 mesto po prvýkrát uzavrelo
oficiálne priateľské kontakty so slávnou Florenciou. Po niekoľkých mesiacoch však ďalší primátor podpísal podobnú zmluvu s Veronou – a
aj tá platí dodnes. Nemožno ale nerátať s tým,
že nový primátor si nájde iné talianske mesto.
Čo je ešte zaujímavé: mestá, ktoré fungovali
ako družobné do novembra 1989, sú nimi aj
dodnes. Akurát z družobných sa stali partnerské. Je zaujímavé, že nemecky hovoriace krajiny stále používajú výraz „spriatelené mesto“.
Len u nás za bývalého režimu sme tieto mestá
delili na družobné a partnerské. Veď predsa
o meste v kapitalistickej krajine sme nemohli
predsa hovoriť ako o družobnom!
V minulosti, i keď tých družobných a partnerských miest bolo oveľa menej, mnohí
obyvatelia u nás ich poznali aspoň z názvu.
Už aspoň podľa toho, že ich športové kluby sa zúčastňovali na rôznych turnajoch,
folklórne súbory na festivaloch. Ťažko povedať, prečo sa v tejto tradícii nepokračuje.
Okrem toho tých turnajov a festivalov je stále akosi menej a menej...
PREČO AŽ TOĽKO?
Kto však v Bratislave by dokázal vymenovať
všetky partnerské mestá? Veď je ich dohromady až 33 (!) v 27 krajinách sveta. Tak teda: Viedeň, Graz (Rakúsko), Ulm, Brémy, Karlsruhe,

Kyjev, hlavné mesto Uktajiny, patrí medzi najstaršie partnerské mestá Bratislavy. V súčasnosti sú však kontakty medzi týmito hlavnými mestami samostatných krajín veľmi
skromné. Na snímke jedna z najvýznamnejšich historických a cirkevných pamätihodností Kyjeva - Chrám sv. Sofie.
Regensburg (Nemecko), Alexandria (Egypt),
Ľubľana (Slovinsko), Perugia (Taliansko), Praha, Brno, Ostrava (ČR), Saratov (Rusko), Kyjev
(Ukrajina), Turku (Fínsko), Cleveland (USA),
Rotterdam a Haag (Holandsko), Jerevan (Arménsko), Ruse (Bulharsko), Istanbul (Turecko), Solún (Grécko), Székesfehérvár (Maďarsko), Namur (Belgicko), Hočinminovo mesto
(Vietnam), Jeruzalem (Izrael), Dublin (Írsko),
Stockholm (Švédsko), Leicester (Británia), Záhreb (Chorvátsko), Strasburg (Francúzsko),
Larnaca (Cyprus). Nuž, žiadnemu bratislavskému primátorovi by nebolo čo závidieť – keby mal
navštíviť všetky spomínané mestá na troch kontinentoch a všade sa, napríklad, zoznámiť iba s
fungovaním mestskej samosprávy. Alebo, naopak, mali by sme mu závidieť? Veď by to
boli také atraktívne cesty a ešte k tomu za
peniaze daňových poplatníkov. V každom
prípade aj tu platí, že menej je niekedy viac.
Osemnástimi partnerskými mestami sa môže
pochváliť napr. B. Bystrica, medzi ne patria
Charleston (USA), Saint Étiene (Francúzsko),
Herzliya (Izrael), ruská Tula, chorvátsky Zadar,
talianske mestá Alba a Ascoli Piceno, dve srbské a dve poľské mestá, čiernohorská Budva,
anglický Durham, atď..
Prešov je oveľa skromnejší, má ich iba desať. Medzi nimi však aj spomínaný americký
Pittsburgh, o ktorý mali taký záujem Košičania a na druhej strane Pittsburgh o Košice...
Košice z dosť nepochopiteľných príčin zmenili poľský Rzeszow, s ktorým mali skutočne veľmi dobré vzťahy, za Katovice. Okrem
toho od ostatných krajských miest sa odlišujú tým, že majú aj slovenské partnerské
mesto – Vysoké Tatry – a plánujú obnoviť

stredoveký projekt spolupráce Pentapolitana – piatich východoslovenských miest
s historickou tradíciou (Prešov, Bardejov,
Sabinov, Levoča a Košice). Okrem toho
sa chcú angažovať v projekte spolupráce
s poľskými centrami Zakopané, Tatranská
Bukovina a Biecz. Zároveň majú záujem o
spoluprácu s mestami maďarského tokajského regiónu (Tokaj, Tarcal, Sárospatak,
Nyiregyháza). I keď oficiálne majú zmluvu o
partnerstve podpísanú aj s druhým najväčším ruským mestom Snkt. Peterburg, aj v
tomto prípade ide o partnerstvo a spoluprácu len na symbolickej úrovni.
Svojich partnerov v zahraničí však majú nielen
naše krajské mestá, ale aj ich mestské časti,
sídla okresov i obce, bez ohľadu na to, či majú
do alebo nad 1000 obyvateľov. Veď peniaze na
medzinárodné kontakty sa nájdu vždy, aj keby –
ako sa hovorí – nebolo na chlieb. Čo ma však
ako autora tohto článku nemilo prekvapilo –
nepodarilo sa mi nájsť aspoň jedno slovenské
mesto, ktoré by bolo členom Svetovej federácie
partnerských miest...
Čo dodať na záver? Partnerstvo miest sa v podstate stalo (česť výnimkám) individuálnou záležitosťou niekoľkých ľudí na našich radniciach.
Radoví občania z týchto kontaktov nemajú
prakticky nič. Pritom partnerstvo na komunálnej úrovni má obrovské možnosti a výhody pre
všetkých zainteresovaných. Potvrdzujú to aj
príklady KOŠICE – WUPPERTAL, BRATISLAVA – ĽUBĽANA i ďalšie. Žiaľ, tu platí nepriama
úmernosť: čím je tých partnerských miest viac,
tým je celkový efekt spolupráce menší a nevýraznejší.
Vladimír MEZENCEV
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ZLATÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY nadštandardnej kvality POLITICKÁ SATIRA
V bratislavskom hoteli Bórik sa uskutočnilo už 45. slávnostné odovzdávanie Certifikátov Slovak
Gold. Táto značka kvality vošla do povedomia nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Počas
takmer 16 ročnej činnosti Nadácia Slovak Gold už udelila 536 Certifikátov. Ocenila stovky slovenských výrobkov nadštandardnej kvality.
Nové Certifikáty Slovak Gold
Certifikátom kvality boli ocenené GLUKANKY, detské pastilky, ktoré
vyrába spoločnosť Liečivé rastliny z Malaciek v kooperácii so spoločnosťou Natures z Trnavy. Vyrábajú ich na báze beta-glukánu, izolovaného z hlivy ustricovej, ktorý podľa zdravotných štúdií priaznivo vplýva
na imunitný systém. Glukanky môžu deťom pomôcť pri poruchách sústredenia a školskej únave, zvyšujúc ich výkonnosť a koncentráciu.
Vyrábajú ich v troch ovocných príchutiach a tiež s multivitamínmi ako
trhový druh Forte. V porovnaní s konkurenčnými výrobkami vynikajú
hygienou balenia na úrovni liečiv.
Dospelí z potravinárskych výrobkov ocenia najmä certifikovanú
husaciu masť. Vo Vlčanoch ju vyrábajú patentovanou technológiou molekulárno-parnej destilácie. Tá odstraňuje nežiaduce
voľné mastné kyseliny, zvyškové bielkoviny, minerálne nečistoty,
pachové látky a hormóny. Výrazne sa tak zlepšujú senzorické
vlastnosti výrobku i stálosť jeho kvalitatívnych parametrov. Predstavuje vítané oživenie ponuky na trhu so živočíšnymi tukmi.
Novým držiteľom Certifikátu Slovak Gold sa stal aj CHROMATMIN,
cement s nízkym obsahom vodorozpustného chrómu z Považskej cementárne, Ladce. Na znižovanie obsahu chrómu vo svojich produktoch výrobca využíva vlastnú patentovanú technológiu, ktorá dokáže
spoľahlivo zabezpečiť Európskou úniou požadovanú hodnotu 2 mg/
kg, pričom obsah chrómu tlačí až k nule. To znamená významný hygienický bonus pri predchádzaní zdravotným problémom a to najmä
kožným ekzémom.
Veľa stelesnenej inteligencie a tvorivosti predstavuje aj ďalší ocenený výrobok – UNIQ PC 150, all-in-one počítačový systém, od firmy
Elcom, Prešov. Ide o výnimočné vyhotovenie počítača, displeja a
dotykového panela v jednom kompaktnom celku, bez osobitnej klávesnice a skrinky s harddiskom. Prináša vysoký komfort obsluhy a na
pracovisku zaberá minimum priestoru. Svojou hĺbkou iba 39 milimetrov je jedným z najtenších panelových počítačov vôbec. V porovnaní s
klasickými počítačovými riešeniami spotrebuje až o 85 percent menej
elektrickej energie. Tento multiúčelový systém, ktorý má svetové parametre vrátane moderného štýlového dizajnu, je využiteľný v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti.
V kategórii služieb Certifikát Slovak Gold získal Seting Bratislava, poskytovateľ servisno-technických, inžinierskych a realizačných služieb v energetickom hospodárstve. Zabezpečuje všetky
relevantné činnosti spojené s posudzovaním energetickej bilancie budov a čo najefektívnejšie riešenia. Od východiskového posúdenia aktuálneho stavu a vypracovania energetického auditu
cez projekčno-inžiniersku činnosť a realizáciu až po spustenie
výsledného riešenia do prevádzky, vrátane možného servisu.
Táto služba ponúka energetické a finančné úspory a má preto
dobrý predpoklad uplatnenia sa na našom trhu. Určite to ocenia
najmä tí, ktorí sa pripravujú na zatepľovanie budov.
Ďalšou ocenenou službou je cytologická a histologická diagnostika
v odbore patologická anatómia. Poskytovateľom je CYTOPATHOS,
Bratislava. Predstavuje zložitý kvalitatívny proces, založený hlavne na
vysokej odbornosti personálu, skúsenosti lekárov a čo najširšej palete podporných diagnostických techník. Týmto všetkým poskytovateľ
disponuje pod jednou strechou. Široký záber vyšetrovaných materiálov umožňuje komplexné vyšetrenie pacienta a následne stanovenie
adekvátneho postupu. Služba vykazuje úplný rozsah činností v oblasti
cytologickej a histologickej diagnostiky na úrovni súčasnej vedy.
Predĺžená platnosť Certifikátu
Slovak Gold Exclusive
Výnimočne kvalitné firmy môžu získať Certifikát Slovak Gold Exclusive.
Musia však v časovom horizonte aspoň ostatných piatich rokov hodnoverne preukázať nielen dobré výsledky hospodárenia, ale aj investície
do svojho rozvoja a prosperity, vstupy a vklady do zvyšovania kvality
ľudských zdrojov, perspektívnu pozíciu na trhu, pozitívne prístupy k
ochrane zdravia, bezpečnosti práce i životného prostredia. Z toho jednoznačne vyplýva, že ide o originálny produkt Nadácie, pretože žiaden
podobný systém hodnotenia firiem na Slovensku nenájdeme. Náročným hodnotením a následným ocenením Certifikátom Slovak Gold Exclusive ešte v roku 2007 prešla firma Pastorkalt, Nové Zámky, ktorá
pôsobí už viac ako 15 rokov na trhu chladiaceho nábytku. Vyrába prístenné, obslužné a samoobslužné vitríny na potraviny. Tento spoločný
taliansko-slovenský podnik sa sústredil na vlastný vývoj, čo si vynútilo
veľké investície. Vďaka nim a inovácii výrobkov si firma udržiava stabilne dobrú pozíciu v odbyte na vyspelých európskych trhoch, kde dominuje Veľká Británia. Ďalšími významnými odberateľskými krajinami
sú Rusko, Rumunsko, Česko, Maďarsko a Taliansko. Celkový vývoz
predstavuje viac ako 90 percent produkcie. Ide o prosperujúcu
firmu s vysokou efektívnosťou a tendenciou ďalšieho rastu. Táto
firma je príkladom uvážlivého a efektívneho vstupu zahraničného kapitálu. Získala prostriedky na investície a rozvoj, pričom
si slovenský manažment súčasne zachoval rozhodujúce slovo
pri strategickom rozhodovaní. Podobne rozvážne sa v minulosti privatizovali napr. Považská cementáreň, Topvar, Matador či
Palma. Lacno sa nerozpredali, ale využili zahraničné zdroje na
zhodnotenie svojho majetku. A aj keď ich neskôr viaceré kúpil
zahraničný investor, tak už za adekvátnu cenu. A tieto nemalé
prostriedky zostali na Slovensku, neodtiekli za hranice bez úžitku. Spoločnosti Pastorkalt po dvoch rokoch predĺžila platnosť
exkluzívneho certifikátu o ďalších 24 mesiacov. Spoločnosť
Pastorkalt aj za ostatné dva roky preukázala dobrý hospodársky
výsledok. Vďaka ďalším investíciám, zameraným na zefektívne-

DUŠAN KONČEK

Na Slovensko príde George Bush ml.
Podľa dôverných informácií do volebnej kampane SDKÚ sa zapojí aj
bývalý americký prezident George Bush ml., ktorý tak vráti podporu
M. Dzurindovi, hoci ten nie je volebným lídrom strany. Bývalý americký prezident príde na Slovensko údajne v polovici mája a s volebnou
líderkou Radičovou absolvuje niekoľko mítingov hlavne na východe republiky. Pani Radičová už absolvovala niekoľko hodín jazdeckého kurzu
na koni. Bush ml. totiž trval na tom, že na mítingy by sa mal presúvať
na slovenskom mustangovi a na Muráni mu už vybrali statného hucula.
Bush mladší sa učí už aj slovenskú hymnu, hoci sa mu väčšmi páči pesnička „Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Len umelý krb nezrúcaj...“ Sprevádzať
ich bude aj M. Dzurinda, ktorý dá prednosť modrej kolobežke, aby ho
voliči mohli povzbudzovať kolobežkovým pozdravom „Trhni si nohou“.

Podpredseda v obývačke

Nadácia Slovak Gold odovzdala 18. marca 2010 v Bratislave
nové certifikáty Slovak Gold ďalším slovenským výrobkom. Na
snímke ocenenie od preberá prezidentky Nadácie Slovak Gold
Adriany Petrovej (uprostred) a Miroslava Behúňa (vľavo) manažér kvality spoločnosti bratislavskej CYTOPATHOS, s. r. o., Pavol
Gomolčák (vpravo).
FOTO TASR - Štefan Puškáš

nie a skvalitnenie výroby, ako aj do oblasti ľudských zdrojov,
napriek hospodárskej kríze firma úspešne funguje.
Grand Prix Slovak Gold
Túto najvyššiu cenu za kvalitu produktu na Slovensku udeľuje Nadácia
od začiatku svojej činnosti každý rok. K doterajším 45 držiteľom pribudli za minulý rok ďalší dvaja. Spomeňme aspoň špecifický produkt
ESET SMART SECURITY 4, komplexný bezpečnostný antivírusový
softvér od bratislavskej spoločnosti Eset. Ten ponúka integrovanú
ochranu počítačov v domácom i profesionálnom prostredí so špičkovou detekciou vírusov, červov, trójskych koní a iného škodlivého kódu.
Jadro tvorí antivírusový program, ktorý sa predáva aj samostatne ako
ESET NOD 32 Antivirus 4. Ďalšími modulmi sú: Antispyware, Firewall
a Antispam. Tento softvér sa v súčasnosti používa už v desiatkach miliónov počítačov na celom svete.
Laureát Slovak Gold
Tento prestížny titul udeľuje Prezídium Nadácie Slovak Gold každoročne za osobitý prínos pre Slovensko. V poradí šestnástym Laureátom sa
stal Ladislav Chudík, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského herectva povojnovej generácie. Ako recitátor a ochotnícky herec sa prejavil už počas gymnaziálnych štúdií v Kremnici. V roku 1944
začínal ako elév v činohre Slovenského národného divadla a zároveň
študoval na dramatickom oddelení Štátneho konzervatória v Bratislave. Ako dvadsaťtriročný mal už za sebou vyše dvadsať rolí. V rokoch
1946-51 pôsobil na novootvorenej Novej scéne, ale potom sa
vrátil do SND, kde vytvoril množstvo zaujímavých postáv v rade
inscenácií, ako boli napr. Shakespearov Macbeth či Henrich
IV., Hviezdoslavov Herodes a Herodias, Ibsenov John Gabriel
Borkman. Pre všetky bola charakteristická noblesa, majestátnosť a kultivovanosť stvárnenia, ako aj vnútorné bohatstvo, ktoré im dodal svojím osobitým hereckým prejavom. Vďaka nemu
si vyslúžil viacero honosných epitet, ako „aristokrat ducha“ či
„knieža slovenského herectva“. Filmári ho objavili už krátko po
vojne. Celkom hral v 45 dlhometrážnych dielach – počnúc filmom Varúj…! z roku 1947. Viaceré patria do zlatého fondu slovenskej kinematografie: Vlčie diery, Kapitán Dabač, Pieseň o
sivom holubovi, Trofej neznámeho strelca, Soľ nad zlato, Všetci
moji blízki. Z jeho početnej televíznej tvorby spomeňme aspoň
tituly Úklady a láska, Parížski mohykáni, Kým kohút nezaspieva,
Straty a nálezy, Buddenbrookovci, Zabudnite na Mozarta, Don
Carlos, Puto najsilnejšie. Pre slovenských i českých divákov sa stal
nezabudnuteľným ako doktor Sova v televíznom seriáli Nemocnica na
kraji mesta z roku 1977. Aktívne tiež pôsobil v rozhlase, kde stvárnil rad
postáv a recitoval mnohé známe literárne diela. Venoval sa aj pedagogickej práci, v roku 1964 bol habilitovaný na docenta. O rok neskôr
mu bol udelený titul zaslúžilý umelec, v roku 1982 národný umelec. V
roku 1999 sa stal prvým držiteľom Ceny Jozefa Kronera za celoživotné
dielo. Krátko bol aj slovenským ministrom kultúry (v roku 1990), ale
rýchlo sa vrátil k divadlu. Na pôde materského SND stále profesionálne účinkuje v divadelnom predstavení Tančiareň. V minulom roku
oslávil osemdesiate piate narodeniny a zároveň si zahral v ďalšom filme
Kawasakiho ruža, za čo získal prestížnu filmovú cenu - Českého leva.
O úspechu Nadácie Slovak Gold hovorí už štyridsaťpäť slávnostných ceremoniálov. Dobrá myšlienka Jozefa Sitka, zakladateľa
Nadácie Slovak Gold, pretavená do úspešnej takmer 16 ročnej
verejno-prospešnej činnosti Nadácie zostáva naďalej jednou zo
zaujímavých ciest propagovania slovenských výrobkov a služieb, firiem, ako aj významných osobností. Tradičná priateľskopracovná atmosféra na 45. slávnostnom oceňovaní opäť potvrdila, že medzi našimi podnikateľmi je záujem aj touto formou
prezentovať svoje výrobky a služby. Zástupcovia malých firiem
chcú ešte iniciovať rozšírenie kategórií Certifikátov o samostatnú cenu za kvalitu pre malé firmy. Dá sa predpokladať, že prezidentka Nadácie Slovak Gold Adriana Petrová vyrieši aj túto
požiadavku v súlade s poslaním a ďalším smerovaním Nadácie.
Vladimír Dobrovič

Tak som sa jedného dňa vrátil z roboty domov o čosi skôr. Otvorím
dvere a takmer som onemel. Moja manželka si hrkúta s mladým mužom, popíjajú kávu a fernet. Vrútil som sa teda do obývačky, a keď
som chcel manželke položiť otázku: Čo to znamená? Mladý muž vstal
a to som onemel druhý raz. Podpredseda KDH si hrkúta s mojou manželkou. Ešte predtým, než chcela čosi povedať, neudržal som sa a
vybuchlo to – Čo ty tu chceš v mojom byte, ja Tvojho Fígeľa! A už som
samozrejme siahal na jeho krk. Do toho skočila manželka s výkrikom
- ja som ho pozvala. Tak to ma už dožralo úplne, dal som jej spakruky
zaucho a ten fičúr ju začal brániť a opakoval, že všetko mi vysvetlí.
Chvíľku trvalo kým som sa ako tak upokojil, a tak som sa dozvedel,
že chodí do obývačiek za svojimi voličmi (či voličkami) keď ho pozvú.
Moja manželka ho teda pozvala, to ma dorazilo, lebo vždy volila SDĽ. A
teraz KDH, asi sa jej páči, preblesklo mi hlavou, ženy sú potvory. Podpredsedu som vypoklonkoval z domu a teraz už druhý týždeň nemám
čistú košeľu, stravujem sa v bufetoch a spávam v obývačke pod dekou.

Brusel chce nemožné
Brusel žiada od Slovenska analýzu chýb pri začleňovaní Rómov do
spoločnosti. Ten istý Brusel rozhodol, že nemôžeme zvlášť vykazovať
v štatistických údajoch Rómov, lebo by nás za to popoťahovali. A teraz
žiada analýzu. Analýza sa dá robiť len na základe konkrétnych faktov a
analýza sa nedá vycucať z prsta. Na Slovensku dodnes ani nevieme,
koľko tých Rómov máme. Pre Brusel všeobecne platí, že pravá ruka
nevie, čo robí ľavá.

Slovenská marihuana
Po rozbitých cestách slovenského vidieka bude chodiť aj kamión strany SaS, v ktorom by okrem lídrov tejto strany nemali chýbať ani vzorky
marihuany, aby na vidieku videli na vlastné oči, to čo chce táto strana
legalizovať. Kamión bude prispôsobený tak, že v krátkom čase sa z
neho dá urobiť aj bufet, v ktorom by nemali chýbať rezance s makom,
čo je zasa vidiecka slovenská marihuana. SaS sa chce zviditeľniť kamiónom, pretože na vidieku málokto vie, že takáto strana vôbec existuje.

Hranica je pokojná
Podľa SNS treba slovensko-maďarskú hranicu viac strážiť, lebo maďarská armáda cvičí prechody cez rieky, čo znepokojilo predovšetkým
Žilinu. Slovenský rozhľad sa išiel na vlastné oči presvedčiť, ako to na
slovensko-maďarskej hranici vyzerá. Nezaznamenali sme žiadny pohyb, okrem pohybu na poliach a v záhradkách v blízkosti hraníc. Pekná moletka Eržika, povedľa rieky Slaná, ktorá usilovne pracovala pri
výsadbe cibule, na otázku či tu nevidela vojakov, zakrútila hlavou a v
očiach sa jej zableskli plamienky. Boli by vítaní, povedala a eroticky sa
zasmiala. A keby sa nebodaj tadiaľto trepali, zastavila by ich vlastným
telom, aby zostali a nepoberali sa kade-tade. A na Slovensko by ich
už nepustila, lebo Slovenky sú vraj známe svojou krásou a ešte by ich
zviedli. Eržika je teda náš Quisling u susedov.

Stratené okresy
Kandidátka najsilnejšej politickej strany SMER má síce zaujímavé zloženie, ale napríklad chýbajú na nej kandidáti na poslancov z okresov,
kde je najväčšia nezamestnanosť na Slovensku, z okresov R. Sobota
a Revúca. Okrem toho v týchto okresov žije aj početná rómska komunita, rovnako ako maďarská. Pre najsilnejšiu politickú stranu sú tieto
okresy akoby stratené, akoby ani nevedela, že práve v štvoruholníku
Revúca, R. Sobota, Tisovec, Ratková je kolíska slovenskej vzdelanosti.

Rozprávky starej matere
Nevedno odkiaľ pramenia tie úvahy o vytvorení koalície strany Smer so
stranou KDH po budúcich voľbách. Na jednej strane zo strany SDKÚ
možno ide o diskreditáciu KDH pred voľbami, pretože KDH jasne smeruje k líderstvu na pravej strane politického spektra, aj preto sa SDKÚ
snaží posúvať zprava do stredu. Na druhej strane existuje aj sklamanie
strany SMER z terajších koaličných partnerov, hlavne zo SNS, pričom
spolu s HZDS by Smer koalíciu len ťažko vytvoril. KDH je však vždy
„taranom“ koaličných vzťahov a takéto spojenie by pre mnohých smerákov bolo doslova diabolské. A tak je dnes na politickom kolbišti bitka
(aspoň podľa niektorých médií) „o sociálny štát“. Netreba si dávať na
oči ružové okuliare, netrpíme síce totálnou chudobou, ale mohli by
sme sa mať aj lepšie. Záleží to len od nás, lebo krízy boli aj budú, vlády
tiež, len by si mali uvedomiť, že korupciu možno minimalizovať rovnako, ako obohacovanie sa na úkor iných. Tie strany, ktoré sú dnes na
politickej scéne sa nevyvarovali aj chýb, každé spojenie, či také alebo
onaké, vyvoláva nedôverčivosť. Ani farby neladia, lebo niektoré spojenie farieb je doslova – kikirikí, rovnako ako programov. Tie, ktoré sa už
objavili na verejnosti, „zívajú“ skôr úbohosťou. Voliči to naozaj nebudú
mať ľahké, aspoň nie tí, čo rozmýšľajú nad budúcnosťou vlasti. Ale na
Slovensku sa volí inak, za zachovanie si svojho fleku. Takže nič nové
pod slnkom, všetko pôjde po starom a je jedno aká vznikne koalícia.
Reči o tom, že o tom rozhoduje volič, sú iba klišé, ergo rozprávky starej
matere.
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Z VAŠICH LISTOV A OHLASOV

Každé seriózne noviny, denník či týždenník, prenechávajú časť svojho priestoru čitateľom.
Niekto viac, iný menej. Čím viac listov a mailov prichádza do redakcie, čím viac nám telefonujete, tým máme väčšiu radosť. Aj keď niektoré pripomienky na našu adresu sú kritické. Kto iný má
poukazovať na naše rezervy, keď nie Vy, naši verní čitatelia? Samozrejme, viac nás tešia slová
chvály a uznania. Veľakrát sa na nás obraciate aj s osobnými problémami, ťažkosťami a krivdami.
Úprimne Vám ďakujeme za dôveru, ale určite nemusíme zdôrazňovať, že redakcia má len veľmi
obmedzené možnosti nápravy. V každom prípade však robíme všetko to, čo je v našich silách.
Čo sa týka Vašich listov a príspevkov z priestorových dôvodov sme nútení ich krátiť. Zároveň si
dovoľujeme pripomenúť, že nie vždy sa obsah uverejnených príspevkov musí zhodovať so stanoviskom redakcie. Tešíme sa na ďalšie Vaše listy, maily, telefonáty.
Redakcia

Premiér Robert Fico a médiÁ
Od čias, kedy Číňania vymysleli pušný prach,
začali ho úspešne využívať nielen na rozbíjanie
skaly, ale čoraz častejšie aj na vojny s vonkajšími
i vnútornými nepriateľmi. Čím viac ho hociktorý
vladár mal, tým väčšie boli jeho možnosti ako si
udržiavať alebo rozširovať svoju moc. Rovnako
však veľmi dobre vedeli aj o tom, akú obrovskú
silu a moc má vypovedané alebo napísané slovo. Na túto tému sa v starej Číne veľa diskutovalo
a takmer všetci spisovatelia aj filozofovia sa zhodli v
tom, že nie je dôležité čí sú slová vymyslené alebo
pravdivé, dôležité je, aby boli v správny čas napísané
alebo vypovedané. Čim častejšie, tým lepšie. Starí
čínskí myslitelia spolu so svojími vladármi veľmi dobre vedeli už v časoch než sme začali písať svoj letopočet, že ak chceš dosiahnúť úspech, v prvom rade
treba vydať napospas verejnému opovrženiu svojho
nepriateľa, podkopávať jeho vážnosť, rozkladať všetko, čo je len trocha možné. Takto učievali svojich

žiakov, takto sa dostávali do priazne svojich vladárov.
Pravdepodobne sa im darilo, pretože ich stúpencov nachádzame aj v dnešných časoch, dokonca i
na Slovensku. Stačí si každý deň prelistovať dennú
tlač a nájdete ich tu pekne pokope. Nech čítam
koľko chcem a ako chcem, ani medzi riadkami
nedokážem vydolovať jednu jedinú informáciu v
prospech tejto vlády. Ani len náznak o tom, že
táto vláda urobila pre túto krajinu a ľudí aj niečo
užitočné. Jedno mi však predsa len nejde do hlavy
- ako je možné, že ani po takom obrovskom mediálnom protificovskom masírovaní našej slovenskej verejnosti preferencie strany Smer neklesajú a neklesá
ani dôveryhodnosť tohoto politika. Neklesajú ani po
dlhoročných každodenných útokoch takých novinárskych elít, aké sú v spomínaných médiách. Ktovie,
ako by to dopadlo, ak by niekto urobil prieskum o
objektivite... alebo užitočnosti týchto pánov.
Rudolf Slezák

Šatky nám rozhodne neprekážajú
V kolíske rovnosti, bratstva a slobody (vo Francúzsku) koncom roku 2009 politická kampaň v
otázke prílivu imigrantov do krajiny sa rozpútala do takej miery, že sa „musia upevniť republikánske hodnoty a potvrdiť hrdosť byť Francúzom“. Myslí si to napr. minister pre imigráciu a
národnú identitu Eric Besson. Reakcie na tieto
politické debaty v krajine však nabrali výrazne
nebezpečný smer – v predmestiach niektorých
veľkých miest sa znovu zapaľovali autá a mládež vyšla do ulíc.
Podstata ich reakcií, ako aj súčasné napätie v krajine
spočíva v tom, že popri francúzskych aj iní európski
politici začali otvorene presadzovať zákon o zákaze
zahaľovania tvári moslimských žien, žijúcich v členských krajinách Únie. Dnes je to veľmi nebezpečná
hra spájajúca novú národnú identitu s imigráciou. V
predstavách mnohých Francúzov to evokuje k tomu,
že terajší stav v krajine (pokles ekonomickej sily a
rast nezamestnanosti) je zapríčinený prílivom imigrantov. Pritom opak je pravdou. Francúzsko je viac
ako 150 rokov krajinou imigrantov. V 19. storočí, keď
zo susedných krajín Francúzska ľudia húfne odchádzali do Ameriky, prijímalo milióny emigrantov z celej
Európy a zo severu Afriky. A táto politika pokračovala
aj v priebehu celého 20.storočia. Francúzsko sa tak
stalo najmultikultúrnejšou krajinou na svete. Dnes, v
roku 2010 sa konštatuje, že až celých 25% francúz-

Úprimná rada
našej pravici
Voľby do VÚC jasne ukázali, že všetky snahy opozície,
médií elektronických a printových, vrátane mimovládnych
organizácií
zdiskreditovať
túto vládu boli zbytočné a
kontraproduktívne.
Čím brutálnejšie vykresľujú
túto vládu a jej predsedu ako
nekompetentnú, populistickú, zlodejskú, klientelistickú
a neviem ešte akú, nedarí sa
im presvedčiť tento národ o
svojej pravde. Zdá sa mi, že
práve opak je pravda. Preto
by som pánom z opozície,
médiám a tým ostatným navrhol, aby zvýšili svoju protivládnu kampaň, hlavne pred
parlamentnými voľbami. Istotne im to prinesie ešte väčšiu
porážku ako tomu bolo vo
voľbách do VÚC.
Anton Zajasenský

skej mládeže do 18 rokov má starých rodičov, ktorí
sa narodili mimo územia Francúzska. Nemenej zaujímavá je situácia aj v Taliansku, kde vláda 4.2.2010
zverejnila dekrét o podmienkach povoľovania pobytu na svojom území občanom, ktorí nepochádzajú z
členskej krajiny EÚ. Povolenie pobytu takémuto občanovi na 2 roky spočíva v bodovom hodnotení na
konci 2-ročného „skušobného“ obdobia. V praxi to
znamená, že žiadateľ o pobyt má mať zamestnanie
a byt, musí preukázať znalosť talianskeho jazyka a
talianskych zákonov.
Uvádzaný nebezpečný zákaz zahaľovania tvári
moslimských žien žijúcich v niektorých krajinách
Únie, napomáha radikálom omnoho viac, ako si to
vieme predstaviť. Navrhované zákony sa totiž nezaoberajú s nemoslimskou Európankou so šatkou na
hlave na miestach, kde sa to moslimkám zakazuje...
Ich reakciou v európskych vyspelých krajinách je, že
sa rozhodli mať zahalenú celú svoju tvár – na znak
protestu. Treba len veriť, že perspektívne to neznamená prvý krok k preneseniu islamofóbie aj do vyspelej európskej spoločnosti. Aj v niektorých väčších
mestách Slovenska sa objavujú moslimské ženy so
svojimi typickými šatkami na hlavách. Vláda SR sa
zatiaľ nemusí zaoberať vyššie spomínanými zákonmi,
je tolerantná voči imigrantom do našej krajiny. U nás
šatky na hlavách moslimiek nikomu nevadia.
Mgr. Arpád Popély

Kresba: Andrej Mišanek

OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI SR V OTTAWE

Vážený pán veľvyslanec, Stanislav Opiela
Navštívil som Kanadskú národnú knižnicu a archív v Ottawe, na 395 Wellington Street, aby
som si v auditóriu pozrel slovenský film POLČAS
ROZPADU režiséra Vlada Fischera, premietaný
v rámci 21. Festivalu Európskej únie. Sľubujúc
si od tejto udalosti pekný umelecký zážitok,
pozval som na toto predstavenie môjho syna
so snúbenicou a tiež pár dobrých priateľov.
Očakávaný umelecký zážitok sa však nedostavil. Namiesto neho prišlo sklamanie. Bol
som sklamaný ja, boli sklamaní mnou pozvaní
hostia, a ako som sa neskôr dozvedel, bola sklamaná väčšina divákov. Ja osobne som asi po
dvadsiatich minútach musel opustiť kinosálu. Prečo? Film bol plný explicitných sexuálnych scén;
vulgarizmy najhrubšieho zrna sa divákovi servírovali s takou ľahkosťou, akoby sa na našom Slovensku ani ináč nikto nevyjadroval. Atmosféra v
kinosále bola napätá, nikto sa nebavil a bolo
cítiť, že tvorcovia tohto filmu naozaj prekročili hranicu dodržiavania základných a morálnych etických noriem – jednoducho hranicu
morálky a spoločenskej etiky. Áno, tento film
urazil nielen moje ľudské, ale aj náboženské
cítenie. Hanbil som sa a hanbím sa za jeho
tvorcov, osobitne za režiséra. Vyslovujem poľutovanie všetkým, ktorí nesú zodpovednosť za to,
že sa tento film dostal do Kanady na festival filmov
Európskej únie. Len dodám, že jeden z mojich
pozvaných priateľov, takisto nadmieru šokovaný
bezhraničnou vulgárnosťou a obscenitou mi povedal, že keby nepoznal mňa a pár iných Slovákov,
tak by si po vzhliadnutí tohto filmu urobil obraz o
Slovákoch, ako o národe surovcov, barbarov a
chlipných ľudí bez morálnych a etických zábran.
Pokiaľ som správne informovaný, selekcia filmov pre festivaly je jednoduchá: posiela sa to
najlepšie čo máme, teda taký film, ktorý robí
dobré meno krajine, jeho tvorcom, a ktorý
nás dôstojne reprezentuje na vysokej umeleckej úrovni. Žiaľ konštatujem, že tento film to

neumožnil, dokonca ponúkol mylný obraz o Slovensku a Slovákoch. Dodávam, že ani slovenská
ambasáda, ani slovenské ministerstvo kultúry, či
nejaká filmová alebo televízna agentúra alebo organizácia, nemá právo urážať ľudí všeobecne a už
vôbec nie platiacich divákov. V programe festivalu chýbalo varovanie pred všeobecným zlom,
plynúcim z obsahu tohto filmu. Pán veľvyslanec, vy sám ste sa zúčastnili tohto predstavenia, položte si ruku na srdce a odpovedzte si
v duchu, čo ste cítili pri prezeraní tohto filmu
a ako ste sa cítili, keď sme opúšťali kinosálu.
Žiadam Vás, ako občan Slovenskej republiky, aby
ste urobili patričné protokolárne kroky k náprave
a zabezpečeniu, že niečo podobné sa nikdy na
takomto fóre nezopakuje. Nepovšimnuté a nekritizované zlo rastie do obludných rozmerov
a režisér bez morálnych zábran môže podľa
môjho názoru napáchať veľa zla.
S pozdravom Tomas Raček
P.S. Vážení a milí v redakcii Slovenského rozhľadu, tento otvorený list T. Račeka mi poslal
pán Milan Kalinai, ktorý už veľa rokov žije v Kanade. Pochádza zo Serede a každý rok prichádza
na návštevu Slovenska. Spomínaný film aj jeho
veľmi urazil a zároveň nedokáže pochopiť ako
je možné, že jeho vlasť sa vo svete vykresľuje
takto vulgárne. Aj ja som bola veľmi pobúrená,
keď ešte v januári vysielala TV Markíza podobný, Slovensko dehonestujúci, film „HOSTEL –
Hrôza na Slovensku“. Bol nakrútený v Čechách
(na uliciach boli nápisy ako „nádraží“ a pod.),
ale stále sa v ňom zdôrazňovalo, že „sme na
Slovensku“. Z celého filmu som mala dojem, že
režisér je duševne chorý, alebo mal prikázané
ukázať svetu Slovensko, ako krajinu vrahov, sadistov a ľudí zvrátených po každej stránke. Aj
slovenčina, ako spisovný jazyk, dostala svoje.
S pozdravom Vaša verná
Blažena Krivošíková

Správy, ktoré nepotrebujú vzdelaných novinárov
Najmenej desať rokov neodoberám
a v podstate nekupujem žiadne noviny. Pravidelne kupujem len časopis DIMENZIE a Historickú revue. Občas sa k nejakým novinám dostanem,
ale žiadna sláva. Teda z môjho pohľadu. Samá stoka krvi, invektív, bulvár a
sem tam niečo, čo má „hlavu a pätu“.
Stotožňoval som sa s M. Zemanom,
ktorý povedal niečo ako „noviny nekupuji, ponevač správy v nich nemají hodnotu, co za ne zaplatím“. V podstate aj mne je jedno, ktorá „celebrita“
s kým momentálne chodí, kto sa s kým
rozišiel, či má D. Rolins umelé prsia, ktorej žene nejaký paparac vyfotil v nejakom
okamihu spod sukne nohavičky (naozaj
„gentlman“) a potom fotka na pol strany
a nejaký ironizujúci a skresľujúci komentár. Takéto „správy“ nepotrebujú „novinárov“, také správy „vyprodukuje“ ktorákoľvek primitívna pologramotná klebetnica z
ktorejkoľvek provinčnej osady. Ja viem,
ide sa „po ruke“ úrovni (mnohých) čitateľov, z ktorých síce mnohí na takúto tlač
nadávajú a predsa ju kupujú...

Napadá mi pointa totalitného vtipu z
50-tych rokov, kedy zatvárali len tak
hocikoho, za hocičo (obdoba „svätej inkvizície“ zo stredoveku) – Opilec leží na ceste, lomcuje mrežami na
kanalizácii, a vreští na plné hrdlo „súdruhovia, prečo??!“
Možno moje kritéria na novinárov sú iné,
ale ja si myslím, že sú len také, v akej
pozícii by sa každý rád videl, t. j. v pozícii osvety, serióznosti a kultúrnosti informácií, ktoré dáva na vedomie a formuje (resp. mal by) vedomie. Myslím si, že
práve takí „novinári“, čo majú najďalej od
toho, čo znamená povolanie Novinár, najviac ukrivdene „bľačia“ do sveta, keď sa
o nich hovorí prinajmenšom nelichotivo.
Ja viem, nie každý sa chce stať martírom
a prirodzene, že každý chce prežiť a uživiť sa. Ako SZČO (súkromne zárobkovo
činná osoba) viem, čo to znamená (dnes)
sa uživiť a to ešte seriózne... Samozrejme, nečakám, že sa vždy musím zhodnúť s názorom novinára, ale očakávam aj
patričnú úroveň názoru, s ktorým sa nestotožním.

Nedávno som si kupoval DVD-čka v novinovom stánku a kúpil som si noviny zastrčené vzadu pri DVD. Bol to SLOVENSKÝ ROZHĽAD, čo mi nehovorilo úplne
nič (vzhľadom na môj dlhodobejší prístup
k tlači). Po ceste k autu som si ich letmo pozrel a dosť som bol prekvapený, žiadne bulvárne fotky, žiadne bulvárne upútavky, normálne články.
Napadlo mi síce aj to, či som náhodou neosprostel, že sa mi páčia (nejaké) noviny a či by som sa nemal nad
sebou z tohto dôvodu zamyslieť.
Možno je priskoro na nejaké „súdy“, ale
páči sa mi Váš týždenník a to bez ohľadu, či sa s niektorým článkom úplne, alebo z časti stotožním. Zatiaľ si ešte pár výtlačkov kúpim, a keď sa nesklamem, asi
si Vaše noviny objednám. Určite Vás jeden čitateľ v žiadnom smere ani nespasí, ani ekonomicky, či inak nepovznesie,
ale mal som za to, že môj názor Vás možno bude zaujímať. Určite tieto noviny odporučím aj svojmu okoliu.
Do značnej miery ma (o. i.) oslovili články Pavla Janíka a tak len takú

malú poznámku, prečo si zakladám
na tom, čo čítam. Myšlienky majú obrovskú silu, preto s nimi treba pracovať veľmi opatrne. Nie je mi jedno, či
si nejakým „balastom“ zanášam svoje
vedomie. Osud človeka je riadený podľa toho, ako je nasmerovaný jeho rozum.
Človek je zodpovedný nielen za to, čo
koná, ako myslí, ale aj za to, čím a kým
sa necháva informovať. „Povedz mi čo
čítaš...“ Ani seriózne noviny nie sú a nemôžu byť samozrejme „duchovnou literatúrou“ (nemyslím tým náboženskú literatúru), ale ani „nosičom“ informácií typu
(ponovembrovej kultúry) bezohľadne nahádzať špinu a potom dookola túto rozmazávať primitívnymi „úvahami“ a špekuláciami.
Mohol by som samozrejme napísať viac,
ale dovoľte mi skrátene záverom Vašim
novinám a všetkým pánom novinárom
popriať len to najlepšie a poďakovať sa
za Vaše noviny SLOVENSKÝ ROZHĽAD,
ktoré ma mimoriadne oslovili obsahom.
Veľa úspechov!
Stanislav Furda
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Dozrel čas na viacero zmien
Na nedávnej tlačovej besede v Bratislave predstavil Vladimír Mečiar plán protikorupčných opatrení, ktoré musí prijať nová vláda po voľbách. Ide totiž o to, aby sme sa nezaoberali len kauzou predaja emisii, ale aj zmenami zákonov
tak, aby niečo podobné sa už nemohlo opakovať. Predseda ĽS-HZDS predpokladá, že v rokoch 2010 až 2013 by
sme tak mohli zmeniť stav a stať sa štátom s najnižšou
mierou korupcie.
Za vzor považuje systém protikorupčných opatrení, aké pripravila
česká vláda. Podľa slov predsedu
ĽS-HZDS je nutné zmeniť systém
verejného obstarávania, v ktorom
by mali rozhodovať len tí štátni
úradníci, ktorí získajú previerku
NBÚ. Zároveň budú ochotní podstúpiť previerku na detektore lži. Tí
úradníci, ktorí by na ňom neprešli,
by mali byť prepustení zo štátnej
správy a minimálne desať rokov by
mali mať zákaz pracovať vo verejných funkciách. Vladimír Mečiar
navrhuje, aby v tejto oblasti existovali tri opatrenia pre verejné obstarávanie. Ide o zásady prevencie,
prehľadnosti a trestnosti.
Podľa slov predsedu ĽS-HZDS
Vladimíra Mečiara momentálny
škandál na ministerstve životného prostredia určite vyšetria
orgány činné v trestnom konaní v súčinnosti s vyšetrovacími
orgánmi z USA a zo Švajčiarska. Táto aféra už neprimerane
dlho hýbe Slovenskom a preto je
nutné, aby ju zodpovední vysvetlili.
Podľa Vladimíra Mečiara, budúca
koalícia sa môže zostavovať len z
tých politických subjektov, ktoré

sú dôveryhodné. Do volieb už nepredpokladá, že by SNS opustila
vládnu koalíciu. Terajší minister
životného prostredia Jozef
Medveď má už podľa Vladimíra
Mečiara iba úlohu priviesť rezort k zlúčeniu s ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Predseda ĽS-HZDS dôveruje premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý konal
v prípade predaja emisii tým, že
odvolával tých ministrov životného
prostredia, nominantov za SNS,
ktorí predkladali do vlády SR nepravdivé údaje.
Podľa predsedu ĽS-HZDS sa má
prijať zásada, aby už viac nikdy
neexistovali tajné zmluvy so štátom. Zároveň Vladimír Mečiar
oznámil, že sú aj ďalšie prípady
korupčného správania, keď dnes
chodia vyberači percent od tých
podnikateľov a subjektov, ktorí sa
uchádzajú o štátne zakázky, či európske fondy, čo sa podľa protikorupčného programu, aký navrhuje
ĽS-HZDS, musí po voľbách zmeniť.
K zmene príde podľa predsedu
ĽS-HZDS aj v sociálnej oblasti a
nová vláda bude musieť rokovať

so správcovskými dôchodkovými
spoločnosťami o úprave podmienok sporenia v druhom dôchodkovom pilieri. Ako Vladimír Mečiar
zdôraznil, nie je možné, že z úspor
našich budúcich dôchodcov sa financujú programy rozvoja v iných
štátoch. To sa musí zmeniť tak,
aby správcovské dôchodkové
spoločnosti mohli viac investovať
a zúročovať vklady občanov práve
na Slovensku.
V budúcom období po voľbách
predseda ĽS-HZDS predpokladá
nárast finančnej potreby pre zdravotníctvo či školstvo, ale problémom bude aj naďalej nezamestnanosť a riešenie zamestnanosti na
Slovensku. V blízkom čase bude
potrebné pritom navyše splácať
dlhovú službu štátu z čias privatizácie bankového sektora za vlády
Mikuláša Dzurindu, ktorá predstavuje výšku cez sto miliárd korún.
V prípade kradnutia volebných
hesiel SDKÚ, Vladimír Mečiar
hovoril o neprimeranosti správania sa tejto pravicovej strany, ktorá sa svojimi sociálnymi
vyhláseniami zrazu tlačí medzi
Smer-SD a komunistickú stranu, hoci reálnu politiku robila
v čase vlády úplne inú, protisociálnu. S ľuďmi a pre ľudí, heslo
Ivety Radičovej mal predseda ĽSHZDS už pred rokom 1995 a objavil ho u sociálnych demokratov
v Nemecku. Neskôr sa stalo pre
ĽS-HZDS heslom kampane pred
voľbami v roku 2002.

Odídenci „kšeftujú“ s dôverou voličov
Od počiatku vzniku ĽS-HZDS sa každé voľby
opakuje to isté. Vznikajú strany s odpadlíkmi,
ktorí sa snažia uchmatnúť si z volebného koláča tohto politického subjektu. Tieto strany majú
často podobné názvy, aby pomýlili občanov. V tohtoročných voľbách to nie je iné. Opäť sa zjavujú tváre
známe vďaka strane Vladimíra Mečiara na kandidačných listinách iných politických subjektov. Bolo by
to v poriadku a v súlade s demokraciou, keby títo
kandidáti odišli z radov ĽS-HZDS v dostatočnom
predstihu, predstavovali sa verejnosti dlhšie obdobie
vlastnou prácou v prospech spoločnosti pod novou
značkou. Často však ide o odpadlíkov, ktorí sa tak
rozhodli urobiť takpovediac na poslednú chvíľu, keď
bolo jasné, že ĽS-HZDS ich už neoslovila pre prácu v parlamente. Prečo je poslanecké miesto pre
niektorých ľudí také atraktívne? Každá politická strana má rôzne oblasti, kde skutoční odborníci dokážu
nájsť uplatnenie v prospech svojho zoskupenia. Títo
však urazene dvíhajú nosy a tvária sa, akoby v strane
nikdy nepôsobili, prípadne, akoby im bolo ktovieako

ublížené, ak sa neobjavili na kandidačnej listine strany. Urazenosť však do politiky nepatrí. Buď ide týmto osobám o osobný prospech, alebo o prospech
veci - teda celej spoločnosti. Ak im ide o prospech
spoločnosti, dokážu vlastné ego potlačiť a dokazovať
opäť vlastným snažením, že sú prínosom pre subjekt
aj spoločnosť.
Čo však povedať na osoby, ktoré sa stali známymi vďaka ĽS-HZDS a dnes sa tvária, akoby
ich každý poznal už dávno predtým? Akoby veci
verejné už bez nich nik iný riadiť nedokázal? Snažia
sa mýliť voličov vlastnými tvárami, poškodzovať bývalých priateľov. Vedia, že so svojimi novými politickými
subjektmi sú nečitateľní na politickej scéne. Vedia,
že nemajú programové ponuky, štruktúry, odborníkov. Aj tak sa však snažia upútať, akoby politika bol
len veľký „kšeft“. Je to smutné poznanie. Našťastie,
história nás učí, že voliči dokážu rozpoznať pozlátko
od skutočnej kvality. A podobné pokusy aj v minulosti
zažili vo voľbách veľký prepadák. Zrejme na to čakajú ďalší noví adepti z radov urazených odídencov.

Vyhlásenia ĽS-HZDS
Vyhlásenie ĽS-HZDS k 10. výročiu Zeleného
štvrtka: ĽS-HZDS si s úctou a pietou spomína na Zelený štvrtok na Slovensku z roku 2000. Pred desiatimi rokmi bezprecedentným spôsobom zaútočili štátne orgány na dom zakladateľa novodobej slovenskej
štátnosti V. Mečiara. Spôsob, akým ho predviedli na
výsluch, keď mu vyhodili výbušninou domové dvere
do vzduchu, hoci boli otvorené, nemá obdobu v podobnom konaní v demokratickej spoločnosti od čias
druhej svetovej vojny. Po predvedení na výsluch V.
Mečiara prepustili na slobodu, aby onedlho prokurátor zrušil trestné stíhanie, lebo skutok sa nestal. Šlo
evidentne o snahu škandalizovať tohto vtedy opozičného politického lídra zo strany vlády M. Dzurindu.
ĽS-HZDS si toto výročie pripomína aj so smútkom, že
doteraz sa štátne orgány napriek zmenám vo vláde
za tento bezprecedentný krok V. Mečiarovi neospravedlnili. Zároveň je 10. výročie Zeleného štvrtku roku
2000 pripomenutím spôsobov vládnutia, aké v nedávnej slovenskej histórii používala terajšia politická
opozícia, ktoré obsahovali totalitné fašizoidné prvky.
Predseda ĽS-HZDS V. Mečiar už 6. decembra
2009 v STV oznámil skutočnosti, ktoré sa teraz potvrdili v prípade kauzy Veľkého Slavkova. Upozorňoval
na žaloby troch firiem a na výšku odškodného, ktoré
si tieto firmy nárokujú. Napriek jeho verejnému vystúpeniu nekonali príslušné zložky orgánov činných v

trestnom konaní. Preto spájanie V. Mečiara zo strany predsedu SNS J. Slotu a médií s touto kauzou,
je nezmyslom. Predseda ĽS-HZDS 6. 12. 2009 v
Slovenskej televízii doslova uviedol: „Ešte za bývalej
vlády dostala istá skupina ľudí neurčitý prísľub Slovenského pozemkového fondu, že tieto pozemky
Slavkov a Lomnica budú predané. Samozrejme, že
sa toho chytili, pretože cena, ktorá mala ísť z Fondu a cena, ktorá bola reálna, by bola znamenala
pre nich pol miliardy zisk. Tie spoločnosti, jedna sa
volala tuším Park, jedna Golf a ďalšia City. Pokiaľ
ide o pozemky, na ktorých sa mali tieto veci udiať,
oznamovali, že budú robiť rozsiahlejšiu výstavbu
a samozrejme, toto teritórium si chránia, pretože
prišlo nové vedenie Fondu národného majetku a
povedalo nie, tak predávať sa nič nesmie. Tieto pozemky, ak sa môžu dať, tak podľa zákona len reštituentom, tak dochádza z tejto spoločnosti k dvom
krokom. Jeden je politická blokácia, a druhý je
právne riešenie na súde, ktoré je už podané žalobou o náhradu škody 2,8 miliardy korún. Pri týchto
sumách sa krivia charaktery a, samozrejme, že ak
si táto skupina niečo vyrobí, naskočia na to médiá,
naskočia na to politici, je z toho kauza, z ktorej má
osoh len ten, čo je vzadu a ten hrá o miliardy, ten
nehrá o nejakú spravodlivosť a zákon.“
Stanislav Háber
riaditeľ Odboru verejnej mienky ĽS-HZDS
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Ochrana starších – imperatív morálky a práva
Ministerstvo zahraničných vecí USA – tak, ako každý rok – vydalo správu o ľudských právach (Human Rights Report), v ktorej zhodnotilo stav dodržiavania ľudských práv vo svete
v roku 2009 a kritizovalo v nej aj Slovensko. Nemienim rozoberať, do akého rozsahu táto
správa odráža objektívne realitu na Slovensku (reakcia by mala zaznieť jednak z MZV SR,
ako aj z nášho Národného strediska pre ľudské práva), ale chcem upriamiť pozornosť na
časť konštatujúcu, že problémom na Slovensku je: „...násilie páchané na ženách a deťoch,
ako aj násilie páchané na Rómoch...“
Neodškriepiteľným faktom je, že na Slovensku
– tak, ako aj v okolitých krajinách – miera násilia
prudko stúpa. Z mnohých faktorov determinujúcich
nárast násilia psychológovia, pedagógovia ako aj
politológovia poukazujú na negatívny vplyv elektronických médií, požívanie alkoholu a drog, prezentáciu násilných scén proti ľuďom, ale aj životnému
prostrediu. Najmä elektronické médiá neraz sú
priamo „učebnicou“ a inšpirátorkou násilného správania. Keď si prehliadneme ich týždenný program
zistíme, že diela s riešením vrážd, prezentáciou bitky a násilia tvoria 80 – 85 % ich večerného a neraz
aj denného programu. Potom sa nečudujme, že
„kvitne“ násilie. Ak ho chceme redukovať, musíme
začať riešiť to, čo ho vyvoláva a umocňuje.
Ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojej
správe konkretizovalo skupiny, obzvlášť vystavené hrozbe násilia na Slovensku. Podľa môjho názoru viac než Rómovia sú v poslednom
období vystavené hrozbe násilia osoby staršie
ako 60 rokov – najmä ženy tejto kategórie, ktorú správa nespomína. Pozornosti verejnosti by
nemala uniknúť skutočnosť prudko sa zvyšujúcej trestnej činnosti práve voči osobám starším ako 60 rokov. Tento stav dokumentuje aj situácia za predchádzajúci mesiac, marec tohto roka,
ktorý je porovnateľný s predchádzajúcimi mesiacmi
s tým, že dokumentuje nárast násilia vo vzťahu k
osobám nad 60 rokov. Prípady násilia proti tejto
skupine občanov, o ktorých nás informovali médiá
a ktoré možno považovať iba za vrchol ponoreného
veľkého ľadovca. Obdobné prípady neraz zostávajú
utajené, aby sa neprezradila rodinná hanba alebo
zo strachu pred pomstou násilníka za prezradenie
skutku.
Že je situácia skutočne alarmujúca a starší ľudia
začínajú mať obavu aj za bieleho dňa vyjsť na ulicu – že trestné právo by malo urýchlene reagovať
na túto realitu, možno dokumentovať nasledujúcimi
prípadmi za uplynulý mesiac:
• 3. marca 2010 dve tínedžerky prepadli 84-ročnú
ženu za bieleho dňa na sídlisku v Petržalke. Ženu
zvalili na zem a ukradli jej tašku – dôvodom bolo
získať peniaze;
• 8. marca 2010 doposiaľ trikrát súdne trestaný
18-ročný Peter z obce Trhovište krátko po polnoci
lúpežne prepadol 63-ročnú ženu – dôvodom bolo
získať peniaze;
•11. marca 2010 dvaja neznámi páchatelia v Novej
Bani okres Žarnovica pod zámienkou kontroly elektriny násilne prepadli 81-ročnú babičku v jej byte
– dôvodom bolo získať peniaze;
• 21. marca 2010 okolo 22. hod. dvaja neznámi
páchatelia s kuklami na hlavách prepadli 74-ročného muža z Dúžavy, okr. Rimavská Sobota vo vlastnom dome a fyzickým násilím mu spôsobili zlomeniny a odreniny – dôvodom bolo získať peniaze;
• 23. marca 2010 sa dozvedáme, že iba 14-ročný Erik z obce Lastomír v Michalovskom okrese v
dome 81-ročnej starenky z kuchynskej linky zobral

nemalú sumu peňazí – dôvodom bolo získať peniaze;
• 25. marca 2010 v obci Chorváty, okr. Košice –
okolie, podnapitý syn Dezider fyzicky napadol svoju
80-ročnú matku – predpokladaným dôvodom boli
peniaze;
• 28. marca 2010 došlo k najstrašnejšiemu útoku
proti bezbranným starým ľuďom. V obci Vinosady
pri Pezinku neznámí, pravdepodobne dvaja lupiči
brutálne zavraždili 83–ročného a 99-ročného starčeka. Poranená bola aj imobilná 80-ročná starenka, ktorá o svoj život bojuje v nemocnici – dôvodom
bolo získať peniaze;
• 30. marca 2010 v obci Slovinky v okrese Spišská
Nová Ves neznámy muž požiadal 76-ročnú babičku
o príspevok na operáciu a následne jej ulúpil z rúk
vyšší obnos peňazí – dôvodom bolo získať peniaze.
Jeden mesiac, a koľko hrozných osudov starších ľudí. Najmä starších žien, ktoré sa stávajú
objektom napádania a brutálneho zaobchádzania a to nielen z dôvodu získať peniaze.
Svoju otrasnú skúsenosť by o tom vedela vyrozprávať aj 90-ročná babička z obce Kameňany,
okres Revúca, ktorú v jej dome v noci 31. decembra 2009 so sekerou v ruke brutálne napadol zatiaľ neznámy páchateľ, ktorý sa ju pokúsil znásilniť. Čo je však najhroznejšie, babičky
nie sú si isté ani v spoločnosti svojich vlastných vnukov alebo vlastných detí, ktoré neraz
s láskou a za neľahkých podmienok vychovali.
Normálnemu človeku sa zastavuje rozum, keď
číta titulok: „Vnuk svoju babku dusil vankúšom,
potom ju dobil sekerou“ (18.03.2010).
Aj keď viem, že sprísnenie sadzieb v Trestnom zákone nevyrieši, ani neodstráni problém zvýšeného
ohrozenia ľudí vo vyššom veku, verím však, že ich
sprísnenie môže pôsobiť preventívne. Naviac, osoby vyššieho veku, keď sú takto početne a čoraz
viac ohrozené, musia byť účinnejšie chránené aj
Trestným zákonom. Nemožno naďalej súhlasiť so
znením dnes platného Trestného zákona prijatého
za Dzurindovej vlády (§ 139 ods. 2), ale treba ho
urýchlene zmeniť tak, aby každé násilie páchané na
osobe staršej ako 60 rokov bolo vždy kvalifikované
ako priťažujúca skutočnosť a teda dôvodom na uloženie vyššieho trestu.
Dnešný benevolentný prístup pri vyvodzovaní trestno-právnej zodpovednosti za trestné činy páchané
na osobách vyššieho veku, t.j. nad 60 rokov, sa
vzhľadom na zvyšujúcu sa agresivitu páchateľov
stáva nemorálnym prístupom. Úcta k starším osobám a ich zvýšená ochrana sa musí presadiť do
morálky a aj do práva dnešnej demokratickej spoločnosti. Ignorovanie tejto požiadavky je nemorálne. Už začiatkom minulého storočia prezident ČSR
Tomáš Garik Masaryk upozorňoval, že: „Demokracia musí byť spojená s morálnymi hodnotami – inak
sa zvrhne“.
Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Podpredsedníčka Ústavno-právneho výboru NR SR

Ospravedlnili sa za bombardovanie Opäť kandiduje ZRS
Pred jedenástimi rokmi vládny kabinet Mikuláša Dzurindu
prijal rozporuplné rozhodnutie, ktorým odsúhlasil prelet
lietadiel, ktoré bombardovali
Belehrad, cez naše územie.
Koaličnej vláde pritom neprekážalo, že na tento krok nebol
mandát Bezpečnostnej rady
OSN a nemala na to mandát
ani od slovenských občanov.
Predseda Slovenskej národnej
strany Ján Slota a prvá podpredsedníčka strany Anna Belousovová sa preto na stretnutí so
srbským veľvyslancom Dankom
Prokičom ospravedlnili za podiel Slovenska na bombardovaní
Belehradu. Ospravedlnením vyjadrili svoj osobný názor na bombardovanie Belehradu, ktoré sa
začalo 24. marca 1999 a bolo
reakciou síl NATO na neochotu
Srbska ustúpiť v otázke Kosova
požiadavkám albánskeho obyvateľstva. „Vyjadrili sme ho za seba

a za tých Slovákov, ktorí majú
rovnaký názor ako my,“ vyhlásila
Belousovová. Bola to práve SNS,
ktorá aj pred 11 rokmi podporovala Belehrad organizovaním demonštrácií na podporu bombardovaného Srbska. „My sme sa
ospravedlnili za to, že sme vtedy
boli bezmocní a okrem demonštrácií sme nemohli robiť nič iné.
Dzurinda sa nám vtedy smial do
tváre,“ vyhlásila Belousovová. V
súvislosti s preletmi lietadiel
predseda SNS Ján Slota kritizoval reakciu europoslanca
SDKÚ-DS Eduarda Kukana,
ktorý vtedy ako minister zahraničných vecí SR súhlasil s
bombardovaním a nedávno
sa vyjadril, že aj dnes by konal rovnako. Slota však zároveň
ocenil, že súčasná slovenská
diplomacia dlhodobo podporuje
vstup Chorvátska a Srbska do
Európskej únie.
Vladimír Dobrovič

Prekročiť 5 % hranicu v júnových voľbách do NR SR chce
aj Združenie robotníkov Slovenska na čele s predsedom
J. Ľuptákom. Vrcholom úspešnosti tejto strany bola účasť vo
vládnej koalícii s HZDS a SNS
v rokoch 1994-1998, keď jej
predseda zastával post podpredsedu slovenského parlamentu. Od tej doby o Ľuptákovej
strane sa hovorí takmer výlučne
len pred voľbami. Limit na získanie mandátu poslancov
NR SR sa im však odvtedy
nepodarilo splniť. Aj preto sebavedomé vyhlásenia predsedu
strany o získaní piatich percent
voličských hlasov v júnových voľbách, sa považuje minimálne za
odvážnu ambíciu. Potenciálnych
voličov chce ZRS osloviť volebným programom, zameraným na
riešenie zamestnanosti a zabezpečenia dôstojného života občanov.
-vič-
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V dvojtýždenníku Slovenský rozhľad sme uverejnili
v apríli 2006 nasledovné správy a informácie...
Povedali

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)

Vladimír PALKO,

Rovnosť šancí
Organizovaný zločin, vraždy, lúpeže, kriminalita, drogy, násilie rôzneho druhu, vydieranie,
finančné podvody, sú takmer samozrejmosťou a už trvalou súčasťou života na Slovensku.
Teda v tej krajine, o ktorej sa hovorí, že je kresťanská, katolícka. Z tohto uhla pohľadu by princípy morálky, slušnosti, ľudskosti a vzájomnej
žičlivosti mali byť v živote ľudí na prvom mieste. Navyše, keď v Slovenskej republike už mnoho
rokov vládnu kresťanské strany KDH a SDKÚ. Veď
v podstate určujú vývoj a smerovanie našej krajiny.
Predovšetkým ich zásluhou v celom procese výchovy a formovania mladej generácie dominujú náboženstvo a cirkev.
Najmä tá katolícka má k dispozícií mnoho moderných aj historických objektov, kostolov i pomerne veľký počet teológov. Napriek tomu, pravidelne
deklarované základné kresťanské princípy mnohí až príliš často hrubým spôsobom porušujú. Pozitívnym príkladom, žiaľ nie sú, ani všetci prísluš-

níci KDH. V tejto súvislosti je priam zarážajúce, že
najviac trestných činov, rôznych podvodov, krádeží a obchodovania s drogami pripadá na vrub ľudí
mladších ako 30 rokov. Teda generácie, ktorá do
veku dospelosti vstúpila po roku 1989 a nie je zaťažená, ako to politici z KDH často až nezmyselne
tvrdia, ideológiou bývalého režimu. Fakty a analýzy potvrdzujú, že príčiny terajšej zarmucujúcej situácie v spoločnosti, kde už dominuje závisť, pomsta,
nenávisť, na miesto prikázania miluj blížneho, ako
seba samého, treba vidieť v prítomnosti a nie len
v minulosti. Aj preto je účinnosť „nových“ výchovných metód pomerne nízka a málo efektívna. Obrat k lepšiemu môže nastať len vtedy, keď sa v našej
spoločnosti podstatne zlepšia medziľudské vzťahy,
pracovné a životné podmienky a najmä vtedy, keď
sa zníži počet biednych a chudobných. Keď rovnosť
šancí bude platiť pre všetkých a nielen pre malú
skupinu vyvolených, medzi ktorými je dosť tých, čo
pre mladú generáciu nie sú vzorom.
-pbr-

zlý systém výberu mýta
SMER – sociálna demokracia so znepokojením sleduje
prebiehajúce prípravné práce
na Ministerstve dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR a v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., súvisiace s vypísaním
tendra na systém elektronického výberu mýta na Slovensku. Tento tender chce
rezort dopravy spustiť bez
schváleného zákona k tejto problematike a bez všeobecne záväzných vykonáva-

cích vyhlášok. Ešte vážnejším
problémom sa javí zámer investovať rozsiahle finančné
prostriedky do neperspektívnej mikrovlnnej technológie,
ktorú bude potrebné v priebehu nasledujúcich 3-5 rokov nahradiť za modernejšie
a Európskou úniou preferované riešenie na báze satelitného systému Galileo. To
znamená, že celý systém si
Slovensko kúpi v priebehu
krátkeho času dvakrát.

Každý občan dlží zahraničiu asi 5000 dolárov
Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol podľa predbežných údajov ku koncu minulého roka takmer 26,9 miliardy
dolárov, pričom medzimesačne vzrástol o 649,5 milióna dolárov. Podľa Národnej banky podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na jedného človeka zo Slovenska dosiahol ku koncu
decembra päťtisíc dolárov.
Celkový dlhodobý zahraničný dlh v sledovanom období klesol o 359,7 milióna na 11,76 miliardy dolárov, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 1,01 miliardy na
vyše 15,1 miliardy dolárov. V celkovom dlhodobom zahraničnom dlhu sa znížili zahraničné záväzky vlády a centrálnej banky o 424 miliónov na takmer 5,58 miliardy, a to najmä po vyrovnaní záväzku Slovenska voči ČSOB Praha v prepočte za 280
miliónov korún.

Zahraničný obchod sa zhoršil
Zahraničný obchod Slovenska znovu nepríjemne prekvapil. Po decembrovom výbuchu nasledoval v januári ďalší: obchodná bilancia má za
jediný mesiac schodok 11 miliárd korún. Trh odhadoval schodok dve
a pol miliardy. Pokračovanie takého vývoja by znamenalo, že Slovensko by nemalo z čoho financovať dovoz tovarov a služieb. Centrálna
banka by musela zvýšiť úroky. Výsledkom by bol nakoniec pokles životnej úrovne.

Na základe hore uvedených
argumentov je zamýšľaná
koncepcia elektronického výberu mýta pre Slovensko z
krátkodobého aj dlhodobého
hľadiska ekonomicky nevýhodná. Preto SMER – sociálna demokracia dôrazne žiada
vládu SR, aby zastavila tieto
diletantské a slovenskú ekonomiku poškodzujúce ambície ministerstva, pôšt a telekomunikácií.
Ľubomír Vážny

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Ignorujú zdravotníkov
SMER očakával, že vláda SR a koaličná rada, ktoré zasadali
v stredu 12. apríla 2006, začnú riešiť požiadavky štrajkujúcich
zdravotníkov. Vládni politici sa opäť rozhodli, že krízu, ktorú vyvolali a spôsobili Zajacovou reformou zdravotníckych zariadení, odignorujú a zdravotníkov nachádzajúcich sa v čím ďalej tým
horšej situácii, vybavia arogantnými poznámkami.
Stanovisko vlády, že so štrajkom, ktorý je dôsledkom hlbokej krízy
v zdravotníctve, nemá nič spoločné, je absurdné a odsúdeniahodné.
Za zdravotníctvo zodpovedá vláda M. Dzurindu. Vláda SR je zriaďovateľom tých nemocníc, ktoré štrajkujú, minister R. Zajac menuje svojich
nominantov za riaditeľov týchto nemocníc a najväčšie zdravotné poisťovne sú štátne akciové spoločnosti. Štrajk zdravotníkov je teda sporom
medzi nimi a vládou M. Dzurindu. A štrajk vyvolali nepodarené experimenty, ktorých hlavným cieľom bolo plánované ovládnutie zdravotníctva finančnými skupinami.
SMER oceňuje, že štrajkujúcim nejde iba o lepšie mzdové podmienky,
ktoré si nepochybne zaslúžia, ale aj o to, v akých podmienkach budú
môcť liečiť pacientov. Ešte v roku 2004 SDKÚ presviedčala verejnosť,
že SMER organizuje referendum o predčasných voľbách zo strachu,
že už v roku 2005 pocítia ľudia pozitívne účinky ich reforiem. V roku
2006 už nehovorí SDKÚ o pozitívnych účinkoch reforiem, ale o tom,
že mali iba odvahu tieto reformy naštartovať. Pravda je však taká, že
im chýba odvaha a charakter priznať zodpovednosť za zbabrané zdravotníctvo. SMER vyzýva vládu M. Dzurindu nech sa spamätá, vystrčí
hlavu z kopy bielych plášťov zdravotníkov a na oprávnené požiadavky
štrajkujúcich konštruktívne reaguje. Považujeme za nevyhnutné dofinancovať slovenské zdravotníctvo, v prípade účasti v novej vládnej koalícii zvýšiť odvody štátu za svojich poistencov, limitovať
výdavky zdravotných poisťovní na vlastnú spotrebu a zmeniť ich
charakter z akciových spoločností na verejno-právne inštitúcie.
SMER sa nebude nikdy zbavovať zodpovednosti za stav slovenského zdravotníctva a bude plne rešpektovať základné ústavné
právo ľudí na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zaplateného poistenia.
Silvia Glendová

Dôsledky vládnutia M. Dzurindu
Politika Dzurindovej pravicovej
vlády v ekonomicko-sociálnej
oblasti odklonila Slovensko od
štandardného európskeho modelu sociálnej trhovej ekonomiky a výrazne sa odlišuje od
reforiem, realizovaných v krajinách EÚ, kde všetky relevantné
politické sily uznávajú nevyhnutnosť zachovania určitej úrovne sociálnej súdržnosti a solidarity, ako
predpokladu dlhodobého udržateľného rozvoja. Kľúčovou súčasťou ekonomickej reformy vlády bola daňová reforma, prechod na tzv.
rovnú daň, ktorá mala viesť okrem
iného aj k zvýšeniu reálnych príjmov ľudí.
V praxi daňová reforma, ale aj ďalšie sociálno-ekonomické opatrenia priniesli zvýšenie celkových

životných nákladov väčšiny obyvateľstva. Miklošova daňová reforma
presunula daňové zaťaženie najviac na tie skupiny, pre ktorých je
zopár sto korún mesačne výrazné
zhoršenie už aj tak ťažkej sociálnej
situácie. Výrazne pomohla a zvýhodnila desať percent bohatých
ľudí, pre ktorých je desaťtisíc, či
stotisíc ročne navyše nie podstatná suma z hľadiska zabezpečenia
ich existencie.
V podstate ide v prípade rovnej dane o nastavenie daňového zaťaženia takým spôsobom, že chudobní
sú solidárni s bohatými a nie naopak. Rovná daň v princípe nie je
rovná, pretože v reálnom výslednom efekte zvýhodňuje bohatých.
Paradoxom rovnej dane je zväčšenie príjmovej nerovnosti medzi ľuď-

mi. Najviac pritom stratila stredná
trieda a treba si pripomenúť, čo
sľubovala SDKÚ vo svojom volebnom manifeste Príležitosť pre lepší
život z roku 2002:
„Súčasná príjmová štruktúra obyvateľstva nie je vyhovujúca. To
chceme zmeniť. Dlhodobým cieľom našej politiky je, aby stredný
stav tvoril, podobne ako vo väčšine vyspelých demokratických
krajín, až šesťdesiat percent
práceschopného obyvateľstva.
Uskutočnenie daňovej reformy
výrazným spôsobom podporí
vznik silnej strednej vrstvy.“
Toto boli volebné sľuby SDKÚ.
Realita daňovej „reformy“ je ale
úplne opačná, čo sa odrazilo aj na
poklese reálnych príjmov pre 90
percent ľudí.

podpredseda KDH
V niektorých prípadoch hraničí
tlak médií na politikov až s tyraniou a terorom. Slovenské médiá iba vytvárajú o sebe dojem,
že sú strážcami demokracie
a že dávajú pozor na zlých politikov a slúžia spoločnosti. To
väčšinou neplnia. Často plnia
záujmy majiteľov, bez ohľadu
na to, kde je pravda, často slúžia politickým stranám, niektoré sa naopak snažia zlikvidovať
a iné médiá slúžia samy sebe
a hlásajú svoju ideológiu. Žiaľ,
veľmi často slúžia iba svojim
ziskom. Médiá neodrážajú to,
čo si spoločnosť myslí, sú skôr
nástrojom revolučnej premeny spoločnosti, skôr robia propagandu a v tomto zmysle nie
sú demokratické. Médiá nemajú ani schopnosť sebareflexie –
ich myslenie je davové a trošku
senilné. Donekonečna kritizujú
Mečiara a teraz aj Dzurindu, ale
nikto si nepamätá, kto im pomohol k moci. Dzurinda sa stal premiérom preto, lebo mal za sebou veľkú podporu niektorých
mienkotvorných médií. Sú to
producenti politiky. Volí niekto
médiá? Médiá nevolí nikto. Kto
ustráži strážcov?

Daniel LIPŠIC, bývalý

minister spravodlivosti SR
Považujem za škandalózne, že
Okresný súd Košice I a Krajský
súd v Košiciach, ktoré rozhodli o prepustení obvineného popradského podnikateľa Milana
R. z 90-miliónového úverového
podvodu na slobodu, nerešpektujú rozhodnutie Najvyššieho
súdu. Ten rozhodol, že prepustenie obvineného bolo nezákonné a uznesenia oboch súdov zrušil. Keď budeme mať na
Slovensku sudcov, u ktorých obsentuje odvaha rozhodnúť v ťažkých veciach, nikdy nebudú nezávislými sudcami. Ministerstvo
spravodlivosti by sa „malo zamyslieť“ nad disciplinárnym postihom sudcov, ktorí ignorujú
rozhodnutie Najvyššieho súdu.
Sudcovia, ktorí sa ohradzujú
proti mojim vyjadreniam na ich
adresu, zamlčali vážnu vec. Svojím konaním porušili zákon.“

Viliam KLIMÁČEK, lekár

a dramatik
Vstúpte do ktorejkoľvek nemocnice ako pacient. Prejdete okolo otlčených stien, v rukách
budete zvierať igelitku s prineseným príborom, WC papierom, pyžamom a liekmi. Prijme
vás unavený a neoholený lekár
po 36-hodinovej službe a začne vás liečiť. Uveríte, že o vaše
zdravie bude skvelo postarané?
Ale urazení a ponížení nie sú
pacienti. Sú to predovšetkým
lekári a sestry. Väčšina ich dodnes býva na periférii miest
v panelákoch. Sú to robotníci v bielom. Aj keď každý mal
s ľuďmi v medicíne aj negatívnu
skúsenosť – od úpadkov až po
nezáujem – garantujem vám,
že väčšina týchto mužov a žien
sú skvelí odborníci, milujú svoju prácu a za vlastné peniaze
sa stále vzdelávajú. Dokedy to
ešte budú robiť? Divím sa im, že
štrajkujú až teraz.
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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 zostrih toho najlepšieho z rozhovorov s jednotlivými predstaviteľmi strany
SMER-SD vo vláde SR. Rovnako si už môžete pozrieť rozhovor s P. Paškom, Ľ. Vážnym,
V. Tomanovou, Ľ. Jahnátekom, M. Maďaričom, J. Počiatkom, R. Ficom, R. Rašim, R.
Kaliňákom, J. Baškom, ako aj M. Lajčákom.
V nasledujúcich dňoch môžete očakávať rozhovory s ďalšími predstaviteľmi vlády SR.

BRATISLAVA
Prenájom administratívnych
a skladových priestorov
Kontakt: tel./fax: 00421 2 555 67 561•e-mail: prenos_sro@stonline.sk

Čítajte

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

aj na internetovej stránke:

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 28. apríla 2010
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku
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