SMER-SD podal trestné oznámenia
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SMER-SD ostro protestuje proti zneužívaniu
mŕtvych a neuveriteľným klamstvám postavených na podvrhoch. Podal trestné oznámenia
a civilné žaloby proti denníkom SME a Nový
čas. Odmieta neopísateľné praktiky slovenskej tlače, sledujúce poškodenie vládnej strany za každú cenu a osobitne doslova niekoľko
dní pred voľbami do NR SR.
Denníky Nový čas a SME 15. mája 2010, koordinovane uverejnili neuveriteľné lži na adresu SMERU a
tvrdia, že v roku 2002, kedy bol SMER opozičnou
stranou, mala osoba z podnikateľského prostredia
sponzorovať SMER a žiadať za to pozície v ústrednej štátnej správe a v hospodárskej sfére. Napriek
tomu, že SMER a napadnuté osoby jednoznačne
odmietli tieto vymyslené konštrukcie a podvrh v podobe akéhosi zdrapu papiera, denníky pristúpili k
ich uverejneniu, v čom treba hľadať len zlý úmysel

týchto periodík. To, že denníky uverejňujú na adresu SMERU lži ako na bežiacom páse, nás neprekvapuje. Osoba označená denníkmi, ktorá mala
sponzorovať SMER s podmienkou získania vplyvu
vo vláde a štátnych podnikoch, totiž nikdy politickú
stranu SMER nesponzorovala, čo sa dá jednoducho overiť. Zarážajúce na útoku proti SMERU je,
že denníky si vybrali človeka, ktorý už 6 rokov nežije. Je to morbídne, ale majú s týmito praktikami
veľké skúsenosti. Len nedávno sa denník SME
pokúšal dostať k spisu o dedičskom konaní po
nebohom otcovi predsedu vlády. SMER podal na
uvedené denníky žaloby na ochranu dobrej povesti
právnickej osoby a trestné oznámenia na autorov
príspevkov pre podozrenie zo spáchania trestného
činu. SMER bude postupovať rovnako proti každému médiu, ktoré bude preberať od denníka SME a
Nový čas uvedené klamstvá a podvrh.
(kkr)

Lživé obvinenia

EÚ je Sovietsky zväz
PAVOL JANÍK
Len ako kuriozitu poznamenávam, že Európska únia sa v ruskom jazykovom prostredí
oficiálne nazýva Európsky zväz. To je však
iba vonkajšia, teda javová podoba či zhoda.
Zamerajme pozornosť na hlbšie vrstvy skutočnosti, v ktorých badať principiálnejšie
súvislosti. Európska únia naozaj nadobúda
znaky Sovietskeho zväzu, čo sa markantne
prejavuje v čase hospodárskej krízy a osobitne v období kolapsu gréckej ekonomiky.
Aj Sovietsky zväz bol inverzným impériom, v
ktorom centrum doplácalo na svoje periférie a
satelity – nielen na vlastné zväzové republiky,
ale predovšetkým na krajiny svetovej socialistickej sústavy, vrátane vtedajšej ČSSR. V prípade klasických impérií, napríklad súčasných
Spojených štátov amerických, naopak satelity
doplácajú na centrum, v ktorom sa na ich úkor
sústreďuje nesmierne bohatstvo.
Áno, kedysi sme mali zo ZSSR za veľmi výhodných podmienok suroviny a zároveň
sme na jeho obrovskom trhu uplatnili celú
našu priemyselnú produkciu bez ohľadu
na jej kvalitu. Treba však pripomenúť, že
kvalita mnohých druhov produktov v socialistických krajinách bola evidentne vyššia
– dokonca aj v porovnaní s terajšími analogickými výrobkami svetových značiek.
Samozrejme – nesmieme sa uchyľovať k
násilnému porovnávaniu vtedajších osobných automobilov s dnešnými, ale treba
racionálne postaviť vedľa seba napríklad
dobové škodovky a súveké fiatky či iné autá
rovnakej kategórie a z totožného obdobia
výroby. Nadčasovo však nepochybne bola
aj v súťaži so súčasnosťou lepšia kvalita
potravín, odevov, ale i niektorých domácich
spotrebičov atď. Dvojsečnú starostlivosť
štátu o kultúru škoda spomínať – úrady na
jednej strane mali tendenciu zasahovať do
slobody prejavu, ale na druhej strane pre
umeleckú tvorbu vytvárali plne profesionálne predpoklady.
Vráťme sa k podstate témy, ktorou sú spoločné
znaky EÚ a ZSSR. Napríklad Nemecko má polovičné dôchodky ako Grécko, ale napriek tomu
poskytne kolíske európskej civilizácie finančnú
pomoc v závratnej výške. A to ešte budú Gréci
naďalej nespokojní a budú štrajkovať. Nehovoriac o peňažných príspevkoch iných členských
štátov EÚ, vrátane Slovenska, ktoré má takmer
šestinové dôchodky v porovnaní s Helénskou
republikou (čo je oficiálny názov Grécka).
Donedávna zrejme väčšina ľudí pokladala
opakované vyjadrenia prezidenta Českej
republiky Václava Klausa, podľa ktorých sa
projekt Európskej únie ponáša na model
niekdajšieho Sovietskeho zväzu, za určité
zveličenie, hoci mnohé tendencie boli a sú
od počiatku očividné – napríklad postupná koncentrácia moci v rukách európskej
byrokracie, vysoké náklady na rozrastajúci
sa mocenský aparát únie, pokračujúce obmedzovanie suverenity členských štátov a
v neposlednom rade zreteľná a nevyhnutná
jazyková unifikácia Európy, ktorá sa už dnes
na vyššej spoločenskej úrovni stala anglofónnou.

Predseda NR SR Pavol Paška (vpravo) a predseda Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko Norbert
Lammert (vľavo) počas otvorenia výstavy Múr je preč - Nežná revolúcia a prekonanie rozdelenia, 18. mája 2010
v Bratislave. Multimediálna výstava pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a predsedu Spolkového snemu
Spolkovej republiky Nemecko Norberta Lammerta, na ôsmich paneloch, pripomínajúcich bývalý Berlínsky múr,
dokumentuje historické udalosti z obdobia medzi rokmi 1949 a 1990.
FOTO TASR - Tomáš Halász

Predseda Bundestagu otvoril výstavu na hrade
Dlhú a strastiplnú cestu k zjednoteniu Nemecka približuje multimediálna výstava, ktorú 18.5.2010
na Bratislavskom hrade slávnostne otvorili predseda NR SR Pavol
Paška a predseda nemeckého
Bundestagu Norbert Lammert. Výstava pod názvom „Múr je preč - Nežná revolúcia a prekonanie rozdelenia“ ponúka fotografie a vyše 100
krátkych filmov upravených aj v 3D formáte. Snímky zachytávajú historické
momenty - pád Berlínskeho múru, demontovanie známeho hraničného priechodu Charlie, stretnutia politikov, ale
aj atmosféru tých dní a prežívanie uda-

lostí Berlínčanmi. Ako zdôraznil predseda nemeckého Bundestagu, pád
Berlínskeho múru bol veľkým symbolom, pretože prekonanie rozdelenia Nemecka predznamenalo
prekonanie rozdelenia Európy, a
to chceli výstavou pripomenúť. Pád
múru „nebol začiatkom“, ale pokračovaním dlhodobého vývoja, ktorý vyústil
do revolučných zmien, poznamenal
Lammert. Dodal, že spoločná Európa
vznikala zo série porážok a ľudia tieto
porážky nechceli akceptovať.
„Ľudia na východe potrebovali impulzy ako soľ,“ povedal predseda slovenského parlamentu na margo zápasu o

slobodu vo východoeurópskych krajinách. Podčiarkol symboliku tohto odkazu práve v čase turbulencií, ktorými
prechádza EÚ a eurozóna. Vyzdvihol
význam vytvárania spoločného európskeho povedomia. Podľa Pašku „Európania“ by mali byť pripravení nielen
užívať si benefity, ale aj prispievať k
riešeniu problémov. V súvislosti s pomocou EÚ Grécku poukázal na zhodné stanoviská slovenskej a nemeckej
vlády. Práve „kauza Grécko“ rezonovala i pri rozhovore oboch politikov na
pôde NR SR. „Myslím si, že to bol
veľmi otvorený dialóg,“ konštatoval
Paška.
(TASR)

Podpredsedovia Smeru-SD
Marek Maďarič a Igor Federič
a generálny manažér strany Ján
Richter 20.5. v súvislosti s medializovanými informáciami o financovaní strany podali trestné
oznámenie na neznáme osoby
pre krivé obvinenie, šírenie poplašnej správy, ohováranie a
poškodzovanie cudzích práv.
Bezprostredne po podaní oznámenia na Generálnej prokuratúre (GP) SR, o tom informoval
Marek Maďarič.
„Oznámili sme skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný
trestný čin a to tým, že tieto
(neznáme, pozn. TASR) osoby úmyselne a lživo verejne
obviňujú stranu Smer-SD a jej
vrcholových predstaviteľov z
nekalého financovania,“ vyhlásil Maďarič. „Navrhujeme GP,
aby vypočula konkrétne osoby,
redaktorov Sme pána Romana
Krpelana a Mareka Vagoviča a
tak isto, aby vypočula pána Bohumila Hanzela,“ dodal.
Maďarič zdôraznil, že zatiaľ čo
o problémoch s financovaním
SDKÚ-DS boli listinné dôkazy
a aj sama strana priznala, že
nevie, od koho mala pôžičku,
v prípade Smeru-SD sú obvinenia postavené len na tvrdeniach osôb, z ktorých kľúčová
je Bohumil Hanzel. Maďarič citoval Hanzelovo vyjadrenie pre
týždenník Trend z apríla tohto
roka, kde ešte popiera, že by
mal vedomosti o sponzoroch
Smeru-SD. „Pýtam sa, čo sa
stalo za necelý mesiac, že dnes
pán Hanzel tvrdí úplný opak?“
opýtal sa Maďarič.

Neakceptovateľný jednostanný krok
Návrh zákona o dvojakom občianstve Maďarskej republiky bol do maďarského parlamentu
predložený v pondelok 17. mája 2010. Táto novelizácia podľa premiéra spočíva v tom, že sa
mimoriadne uľahčuje spôsob nadobudnutia občianstva Maďarskej republiky predovšetkým
pre občanov iných štátov, kde žijú príslušníci maďarskej národnostnej menšiny.
„Je to teda prenášanie maďarského občianstva
na územie iných krajín, v čom my vidíme obrovský
problém a riziká, o ktorých sme už niekoľkokrát
hovorili. Predovšetkým chcem potvrdiť, že návrh zákona, ktorý je predložený, mimoriadne
liberalizuje, to znamená, zjednodušuje prístup
k maďarskému občianstvu. Kým v platnom zákone platí, že žiadateľ o maďarské občianstvo
alebo jeho predkovia musia byť maďarskí alebo
uhorskí občania, v prípade návrhu novelizácie sa
už hovorí o tom, že žiadateľ alebo jeho predkovia
boli maďarskí alebo uhorskí občania, alebo dokážu pravdepodobnosť svojho pôvodu z Maďarska
alebo Uhorska, čo ešte podstatne viac rozširuje
možnosti požiadať o občianstvo Maďarskej republiky. Ďalej sa už vôbec nebude požadovať
podmienka pobytu v Maďarsku, rovnako už
nebude platiť podmienka, že žiadateľ musí
zložiť skúšku z ústavných znalostí v maďarskom jazyku. Stačí, ak sa preukáže znalosť

maďarského jazyka, bez čohokoľvek iného“,
podčiarkol Robert Fico. Dodal, že návrh zákona
prináša výrazné skrátenie niektorých procesných
lehôt z 12 až na tri mesiace. Účinnosť zákona sa
navrhuje 20. augusta, čiže na deň Svätého Štefana, čo bolo žiadosťou Jobbiku. Samotná aplikácia zákona má nastať 1. januára 2011.
„A naozaj si myslím, že je čas, kedy by sa mal
prestať ktokoľvek usmievať v tejto veci. Je to
vážny zásah do vnútorných vecí SR, je to čosi
nevídané, že niekto jednostranne chce prenášať
štátne občianstvo na územie iných štátov. SR
musí v danej veci konať“, zdôraznil premiér. Ako
tiež informoval, minister zahraničných vecí požiada oficiálnym listom o zvolanie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie, ktorá funguje na základe
základnej zmluvy medzi Slovenskou a Maďarskou
republikou. „Požiadame o zvolanie tejto schôdze
okamžite, to znamená, že do 24 hodín budeme
očakávať odpoveď na túto žiadosť. Ak bude od-

poveď negatívna, urobíme ďalšie diplomatické
kroky vo vzťahu k Maďarsku a budeme iniciovať
stretnutia možno až na najvyššej úrovni“, podotkol Robert Fico.
Šéf slovenskej diplomacie sa na túto tému
stretol s veľvyslancami krajín EÚ a rovnako
budú iniciované aj ďalšie stretnutia. Tiež sa
pripravuje oficiálne podanie na vysokého predstaviteľa OBSE pre národnostné menšiny pána Vollebaeka. Predseda vlády SR bude listom informovať
o danej záležitosti predsedu Európskej komisie
pána Barrosa, ako aj prezidenta Európskej rady.
„Rovnako sa robí veľmi dôkladná analýza bezpečnostných predpisov, pretože pokiaľ sa bude aplikovať zákon o dvojakom občianstve v praxi – ten,
kto bude chcieť požiadať o maďarské občianstvo,
bude musieť skladať sľub alebo prísahu. A v tomto sľube alebo v prísahe sa konštatuje, že vlasťou
takéhoto občana je Maďarsko a že bude plniť
zákony a všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z
občianstva Maďarskej republiky. To sú jednoducho šialené veci. Nech sa na mňa nikto nehnevá,
ale toto urobiť jednostranným krokom vo vzťahu k
Slovenskej republike je pre nás absolútne neakceptovateľné“, podčiarkol Robert Fico.
(kkr)
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Robert Kaliňák

v Markíze úspešný

Moderátorka diskusnej relácie Na telo Zlatica Puškárová, v
televízii Markíza 23. mája 2010, bez hanby zrejme odštartovala mediálnu volebnú kampaň namierenú proti Smeru-SD. Podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi neustále skákala do reči, snažila sa mu zobrať slovo a
znemožňovala mu dokončiť myšlienky. Naopak predsedovi KDH Jánovi Figeľovi, ktorý tak ako obyčajne aj v tomto
prípade sa uchýlil k šifrovaniu odpovedí, neskočila do reči
snáď, ani raz. Nezainteresovaný by možno povedal, že je
to dôsledok predčasne ukončenej materskej dovolenky.
To by ale bolo zľahčovanie. Veď ešte minulý týždeň to bola
úplne iná Puškárová. Mal som z nej dobrý pocit. Diskusiu
riadila s prehľadom a v rámci jej možností i nestranne.
Zamestnávateľ ju asi nepochválil. Ďalšou možnosťou je, že sa
pridala k tým, ktorí začali veriť „prognostikom,“ podľa ktorých
to bude po voľbách všetko ináč. Je chvályhodné, že R. Kaliňák pred aroganciou moderátorky nekapituloval a napriek jej
neustálym pokusom pretrhnúť jeho myšlienky dokázal verejnosť
informovať o postoji najsilnejšej vládnej strany. „To čo sa deje
v Maďarsku je zlé a mimoriadne nebezpečné,“ zdôraznil v súvislosti s rozpravou maďarského parlamentu k navrhovanému
zákonu o dvojakom občianstve. Upozornil pritom na nebezpečnosť niektorých výrokov, ktoré zazneli v maďarskom zákonodarnom zbore.
Napríklad, že treba vrátiť Maďarsku odtrhnuté územia, odmietanie Trianonskej zmluvy či pozitívne názory na Mníchovskú dohodu. R. Kaliňák aj napriek neustálemu prerušovaniu zo strany
moderátorky stihol zdôrazniť, že Slovensko maďarskú kartu pred
voľbami nevytiahlo. Zákon o dvojakom občianstve i spôsob, akým
sa presadzuje, pritom označil za zlý. Preto, podľa podpredsedu
vlády a ministra vnútra, Slovenská republika vyzýva maďarskú
stranu na spoločné rokovanie o problematike dvojakého občianstva, súčasne iniciuje konzultácie v rámci Európskej únie a snaží
sa ešte odvrátiť prijatie zákona maďarským parlamentom. „Ponúkli sme maďarskej strane priestor na rokovanie a keď
to nepomôže, podnikneme adekvátne kroky,“ poznamenal
na margo možného ďalšieho vývoja. Zlatým klincom režijne dobre pripraveného útoku na Smer-SD bola záverečná téma, podľa
ktorej Smer-SD mal v minulosti netransparentné financovanie.
R. Kaliňák, ako podpredseda strany odmietol publikované informácie podnikateľa Bohumila Hanzela. Za farizejský a pokrytecký
označil postoj KDH, ktoré bez overenia pravdivosti obvinení a
bez dôkazov podalo v tejto súvislosti trestné oznámenie. „Vylučujem všetko, čo povedal Bohumil Hanzel,“ zdôraznil R. Kaliňák.
Reagoval aj na niektoré kritické poznámky na adresu polície v
súvislosti s bratislavským pochodom gayov a lesbičiek. Vyzdvihol
pripravenosť polície na ich historicky prvý pochod na Slovensku,
ktorý sa konal pod názvom Dúhový Pride. Zdôraznil, že polícia je
zodpovedná za zabezpečenie verejného poriadku, ktorý aj zabezpečila a nemala by sa jej úloha zamieňať s povinnosťami organizátorov pochodu. Podľa Kaliňáka bol míting veľmi nešťastne
načasovaný a dopomohol len k propagácii extrémistov, ktorí sa
ho snažili prekaziť. Podpredseda vlády a minister vnútra Robert
Kaliňák, svojimi argumentmi presvedčil televíznych divákov Markízy a získal od nich niekoľkonásobne viac hlasov ako Ján Figeľ,
Vladimír Dobrovič
predseda KDH.

R

Prijatie chorvátskej hlavy štátu v Prezidentskom paláci v Bratislave 19. mája 2010: prezident Chorvátskej republiky Ivo Josipovič (vľavo) sa zapisuje do knihy návštev, vpravo slovenský prezident
Ivan Gašparovič. Josipovič bol na dvojdňovej oficiálnej návšteve Slovenska. FOTO TASR - M. Košírer

Dvojaké občianstvo a autonómia patria k sebe

Zákon sleduje ruský model

Zákon o dvojakom občianstve, ktorý v týchto
dňoch schvaľuje maďarský parlament, sleduje
ruský model. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu predseda Zahraničného výboru NR SR Juraj Horváth (Smer-SD).
Podľa jeho slov takúto cestu použila Ruská federácia
v Gruzínsku. „Vieme veľmi dobre, čo sa stalo, keď
potom išla chrániť svojich občanov v Gruzínsku a Európa, ba dokonca celý svet bol na nohách. Toto je
presne to, čo teraz sleduje Budapešť,“ vyhlásil Horváth. Koaličný poslanec použil prirovnanie k „ruskej
rulete“, pretože sa domnieva, že v tejto hre nejde o
slovenských občanov maďarského pôvodu, ale o záujmy novej maďarskej vlády. Fakt, že by občianstvo
dostali aj bez trvalého pobytu v Maďarsku, je podľa
neho v rozpore s tradičným postupom. Poznamenal,
že by bolo od Budapešti minimálne slušné, aby prijatie uvedeného zákona vopred so Slovenskom konzultovala. V poslancovi Smeru-SD celý proces prijímania zákona bez rokovaní so slovenskou stranou
evokuje podozrenie, že niečo skrýva. Citoval aj slo-

vá maďarského poslanca Fideszu Zsolta Németha,
ktorý na pôde ich parlamentu vyhlásil, že „dvojaké
občianstvo a autonómia patria k sebe“. Predseda
SMK Pál Csáky považuje za absolútnu hlúposť a
nezmysel, že prijatie novely predmetného zákona
vytvára pôdu na pričlenenie južných okresov k Maďarsku. „Gruzínske alebo balkánske modely nemajú
nič spoločné s touto témou, slovenská vláda straší
sama seba a zneužívajú to pred voľbami na strašenie
občanov,“ reagoval. Pripomenul, že Slovensko ako
člen NATO je súčasťou kolektívneho bezpečnostného systému a žiaden konflikt nie je možný. Nechápe, prečo obdobné obavy nemajú krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Rakúsko či Ukrajina.
Podľa neho politici na oboch stranách Dunaja
podliehajú zbytočnej hystérii. Aj jeho strana sa
snaží zo svojej pozície tlmiť vášne a prihovára sa
za dialóg, ktorý však už bude viesť s Budapešťou nová vláda. Csáky odmietol odpovedať na
otázku, či on sám osobne požiada o maďarské
občianstvo.
(TASR)

Bez občianskeho preukazu nemôžete hlasovať
Voliči, ktorí sa rozhodnú ísť 12.
júna k volebným urnám, by si
nemali zabudnúť občiansky
preukaz. Ním totiž musia preukázať svoju totožnosť členom
okrskovej volebnej komisie. Až
potom sa budú môcť zúčastniť
na formovaní nového zloženia
parlamentu. „Ak volič nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie
sa mu neumožní,“ uvádza sa v

zákone o voľbách do Národnej
rady (NR) SR.Či môžu občania
svoju totožnosť preukázať aj inak
než občianskym preukazom, sa
v právnej norme nepíše. Aby nevznikli zbytočné komplikácie, zapisovateľka Ústrednej volebnej
komisie Lívia Škultétyová vyzýva
voličov, nech si tento doklad nezabudnú a nespoliehajú sa na iné
dokumenty. „Neviem, nakoľko sú

členovia komisií schopní posúdiť
hodnovernosť iných dokladov,“
zdôvodnila pre TASR Škultétyová.
Občianskym preukazom sa vo
volebnej miestnosti musí uviesť
aj volič, ktorý sa do nej dostavil
s voličským preukazom. Až na
základe preukázania totožnosti
ho totiž komisia môže zapísať
do zoznamu voličov a umožniť
mu hlasovanie.
(TASR)

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič: Učitelia ma žiadajú o pomoc
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan
Čaplovič považuje stretnutia s pedagógmi za úprimný hlas zdola, ktorý ho presviedča o potrebe zmien.
Školská reforma podľa jeho slov priniesla očakávané pozitíva, ale aj negatíva, vytvorila zbytočné napätie, nejasnosti a problémy. Takto v krátkosti vicepremiér zhodnotil
výsledky mnohých diskusií s učiteľmi, zamestnancami,
zriaďovateľmi škôl. „V reforme určite nájdeme aj mnoho
pozitívnych vecí, ako napríklad zaradenie pedagógov
medzi verejných činiteľov. Na miske váh však prevažujú
hrozby, ktoré odkrýva prax,“ tvrdí vicepremiér. Zároveň
dodáva: „Školy nesmú byť len fabrikami a učitelia dílermi.“
Reagoval tak na normatívne financovanie, ktoré zriaďovateľovi prináša financie na každého žiaka a tiež na zavedenie nesystémového hodnotenia pedagógov.
Podľa jeho slov sa mnohé školy začali orientovať na počet
žiakov, pretože každý z nich je nositeľom peňazí a niektoré školy začali ignorovať kvalitu štúdia. Práve tá je pritom
skutočne tou najlepšou vizitkou. Vicepremiér tvrdí, že
školy si v boji o žiaka nekonkurujú iba kvalitou výučby, ale

občas aj znižovaním úrovne, kedy gymnázia končia študenti, ktorí skôr patria na odborné. „Výpovednú hodnotu
o práci učiteľa nemá naháňanie kreditov, ale ich osobný
kredit,“ preto by vicepremiér rád inicioval zmeny terajšieho systému hodnotenia pedagógov.
Vo vzťahu k veku odchodu pedagógov do dôchodku zdôrazňuje, že „učitelia si musia vychutnávať jeseň života a nie
behať medzi školskými lavicami.“ To znamená, že možné
zníženie veku odchodu do dôchodku by odstránilo terajší
viacgeneračný problém medzi učiteľmi a žiakmi. Dušan
Čaplovič nevidí problém iba v samotnom veku vyjadrenom
výraznejším generačným rozdielom, ale aj v obrovskej
psychickej záťaži, ktorej sú pedagógovia dennodenne
vystavovaní. Podľa neho „zápas o charakter vedomostnej
spoločnosti vzniká v materských a základných školách.“
Preto by sa nemali zľahčovať názory a pripomienky ani
učiteľov z tohto prostredia. Ďalším nedostatkom, ktorý je
potrebné aktívne riešiť, je otázka právnej subjektivity škôl
a školských zariadení, pretože niektoré samosprávy svojimi rozhodnutiami podkopávajú nohy vlastným školským
zariadeniam. „Školstvo musí byť na piedestále priorít štá-

tu, ale aj lokálnych a regionálnych vlád. Táto oblasť nie
je slepým črevom, ktoré nepotrebujeme, ale mozgom,
bez ktorého sa nezaobídeme,“ spresnil svoj vzťah k danej
problematike Dušan Čaplovič.
Diskusie o školstve pritom nepovažuje za kritiku školskej reformy, ale za odkrývanie nedostatkov, ktoré sú
dôsledkom nedostatočného poznania reality. „Mnohým
chybám sa rezort školstva mohol vyhnúť. Stačilo
viac načúvať hlasom pedagógov a zriaďovateľov.
Nesmieme pritom zabúdať na to, že žiadna reforma
nesmie byť ohraničená mesiacmi alebo rokmi, lebo
mnohé podnety prináša život a rôzne vplyvy,“ uzatvára vicepremiér, podľa ktorého vzdelávací systém na Slovensku musí byť pružný a dynamický.
Blížiace sa parlamentné voľby preto vníma ako výzvu štandardizovať pomery v školstve, ale aj vo vede, výskume a
vývoji. „Učitelia ma žiadajú o pomoc. Našli sme spoločnú
reč, ktorou sme pomenovali problémy a spôsoby ich riešenia. Vďaka podpore ľudí spoza katedry som pripravený
vytvárať také prostredie, v ktorom bude učiteľstvo vážené
a morálne ocenené,“.
Michal KALIŇÁK

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 2. júna 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

ozdielov medzi predchádzajúcimi koalíciami a vládou Roberta Fica
je veľmi veľa. Terajšie vládnutie nepoznačilo rozpredávanie štátneho majetku,
ani kupovanie poslancov.
Okrem toho všetkého je zaujímavý aj fakt, že takmer
pol roka po skončení platnosti koaličnej zmluvy funguje parlament a jeho koaličná väčšina je stále
pripravená rokovať o háklivých otázkach.
eho predseda Pavol
Paška zrušil pripravovanú slávnostnú schôdzu
a presunul ju na neurčito.
Dôvodom boli snahy Maďarska o vyhrocovanie vzájomných vzťahov a schvaľovanie zákona o dvojakom
občianstve. Povinnosťou
národnej rady Slovenskej
republiky je ochrana národnoštátnych záujmov a potrieb občanov a práve preto
musí byť najvyšší zákonodarný orgán schopný rokovať a kedykoľvek sa stretnúť. Predvolebné obdobie
pri tom nemôže zohrávať žiadnu vážnejšiu úlohu. Za určitý prejav neúcty
či náchylnosti k zneužívaniu parlamentnej pôdy na
predvolebné
kortešačky evidentne môžeme považovať snahy niektorých
politikov o zvolávanie špeciálnej schôdze ku problémom Grécka. Je pravdou,
že parlament bude musieť
schváliť zahraničnú pomoc
a súhlasím s tým, že v parlamentnej demokracii to
ani inak nemôže byť. Mám
vážne podozrenia, že snaha opozičných strán nebola o tom, aby sa plénum zaoberalo pomocou, ale skôr,
aby poslúžilo ako špeciálne, predvolebné cirkusové
číslo v boji o voliča. Toto sú
dva rozdielne prístupy k politike. Konštruktívný a deštruktívny, prípadne zodpovedný a nezodpovedný.
j na konci volebného
obdobia vidíme, kde
sú ochotní zájsť niektorí
politici len preto, aby viac
chránili svoju budúcnosť
ako perspektívy štátu a jeho obyvateľov. V tomto momente nikto z nás nevie,
či sa NR SR ešte pred voľbami mimoriadne zíde k
otázkam slovensko-maďarských vzťahov. V každom
prípade je potrebné vysielať k južným susedom nie
predvolebné heslá, ale jasné signály o tom, že Slovenská republika je suverénnym štátom a stabilnou
spoločnosťou, ktorá si váži
serióznosť a proti jej opaku sa vie veľmi dynamicky
brániť.
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Robert Fico odmieta lží
Robert Fico odmieta ďalšiu
znôšku lží a podlostí, ktoré
slovenské noviny zverejňujú v
týchto dňoch.
Pokračujúca kampaň slovenských denníkov proti strane
SMER-SD a predsedovi vlády
SR Robertovi Ficovi naplno odhaľuje bezcharakternosť niektorých slovenských médií. V úsilí
za každú cenu škandalizovať
najsilnejší vládny subjekt sa nezastavia ani pred hrubými klamstvami, ani pred zneužívaním
mŕtvych ľudí. Ani dnes, to jest
18.mája 2010, sa neštítili použiť
hrubé lži, opreté o vymyslené
„svedectvá“ osôb, z ktorých jedna už nežije, ďalšia medializované klamstvá poprela a tretia pred
notárom vyhlásila, že jej vyjadrenia boli prekrútené, uverejnené
bez autorizácie a nezakladajú sa
na pravde. Navyše „dôveryhodnosť“ vyhlásení človeka, ktorý sa

už dávno ľudsky a politicky rozišiel so stranou SMER-SD, sme
jasne spochybnili už včera.
Už začiatkom roka musel denník Pravda uverejniť opravu,
keď konkrétnych podnikateľov – „Poór a Široký“ – označil
za „sponzorov Smeru“. Denník
SME zasa vlani proti predsedovi
vlády SR Robertovi Ficovi použil
„citáty“ bývalej spolužiačky pani
Šipošovej, ktoré ona sama vzápätí poprela a otvorene sa od
nich dištancovala, keďže vety
použité v článku v skutočnosti
nikdy nepovedala. Ten istý denník napadol okresnú sudkyňu,
ktorá jeho redaktorovi odmietla
sprístupniť dedičský spis po nebohom otcovi predsedu vlády
SR.
Napriek mnohonásobným dôkazom o hyenizme takéhoto správania sa niektorých slovenských
novinárov sme opäť svedkami

toho, že v zúrivom úsilí poškodiť
predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a strane SMER-SD sa
časť slovenských médií nezastaví pred ničím. Keďže konkrétne
fakty dokazujú úspešnosť terajšej vládnej politiky, hystéria opozičných médií stúpa s neschopnosťou opozičných strán zvrátiť
vývoj na Slovensku a opäť sa
dostať k moci.
Predseda vlády SR Robert Fico
odmieta ďalšiu znôšku lží a podlostí, ktoré slovenské noviny
zverejňujú v týchto dňoch. Opakovane varoval, že použije všetky právne nástroje, aby sa proti
nim bránil. Zároveň považuje
Kresba: PhDr. Peter Gossányi
za povinnosť upozorniť slovenskú verejnosť na bezhraničnú
bezcharakternosť
niektorých
slovenských médií, ktoré do posledného predvolebného dňa
vedú priam fanatický boj proti Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar bol v diely na Slovensku, keď viac ako polovica
súčasnej vláde.
(kkr) máji na Debate ekonomických lídrov televí- SR nie je pripravená na vstup zahraničného
zie TA 3 o postavení Slovenska po tohtoroč- kapitálu, ak by aj ten chcel investovať v týchných voľbách. Diskusia vznikla v spolupráci to oblastiach. Predseda ĽS-HZDS poukázal
s Americkou obchodnou komorou. Kto nám na katastrofálny stav čerpania eurofondov.
Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 167/2008 príspevok strane SMER. Aj v samotnom článku viac sľúbi, ako my dokážeme splniť, alebo V tejto oblasti musí prísť k náprave. Musí
Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spra- sa uvádza, že „Smer ani Agentúra Smer, s.r.o. naopak, tak ohodnotil predrečníkov z opozí- sa zmeniť prístup všetkých ministerstiev v
vodajstve a o zmene a doplnení niektorých nikdy neprijali žiadny dar od spomínaného pána“. cie Vladimír Mečiar, ktorý považuje vyhliad- tejto oblasti. Na Slovensku je nutné redukovať
zákonov z 9. apríla 2008 Vás žiadam o uve- Označenie Ľ. Blaška ako „sponzora Smeru“ je ky SR na budúci rok 2011 za dobré. Hrubý počet vyše 600 regionálnych úradov, z ktorých,
rejnenie tlačovej opravy nepravdivého skut- teda nepravdivým skutkovým tvrdením.
domáci produkt sa má pohybovať od 2,6 do 2,8 ak počet klesne na polovicu, tak sa nič zvláštne
kového tvrdenia publikovaného 15. mája Na základe týchto skutočností Vás žiadam o percent, čo v EÚ považujú za jeden z najlepších nestane. V bloku venovanom korupcii konštato2010 v denníku SME na 2. strane v názve uverejnenie opravy nepravdivého skutkového výsledkov spolu s Poľskom v odhadoch.
val, že ak bude výhodnejšie korumpovať, než byť
príspevku „Sponzor Smeru si chcel kúpiť tvrdenia Vášho denníka v nasledovnom znení: Vladimír Mečiar však vidí aj mnohé rezervy, ktoré poctivým pracovníkom štátnej správy, nič sa ne„Denník SME vo svojom vydaní z 15. mája 2010 je potrebné opraviť, aby sa ekonomika Slovenska zmení. V tejto oblasti zlyhávajú pri riešeniach pomiesta na kandidátke“.
V samotnom článku sa uvádza, že podnikateľ Ľu- na 2. strane v názve príspevku „Sponzor Smeru dostala do lepšieho stavu. Hovoril o zmenách na litici, legislatíva, ale aj podnikateľské prostredie.
bomír Blaško údajne daroval strane SMER - SD si chcel kúpiť miesta na kandidátke“ uviedol ne- Daňovom riaditeľstve SR a s tým súvisiacu po- Všetci o korupcii hovoria, ale nič na jej zmenu
16 a neskôr ďalších 16 miliónov korún v roku pravdivé skutkové tvrdenie. Podnikateľ Ľubomír trebu lepšieho výberu daní. Upozornil na riziká, nerobia. Dokumentoval to na príklade, keď
2002, a že „Blaško si môže ako protihodnotu Blaško nikdy nebol „sponzorom Smeru“, ani on k akým patrí budúcoročný záväzok Slovenska minister odstúpil pre podozrenie z korupcie,
vybrať troch ľudí z predsedníctva, resp. z tieňo- osobne, ani žiadna z firiem, ktoré vlastnil, nikdy splatiť v dlhovej službe dlžoby Dzurindovej vlády ale úradníci, ktorí boli v podozrení s ním, v
vej vlády Smeru, ktorí budú v prvej dvadsiatke na neposkytla sponzorský príspevok strane SMER. z predaja slovenských bánk.
štátnej správe zostali. Preto podľa Vladimíra
kandidátke strany“.
Aj v samotnom článku sa uvádza, že „Smer ani Zároveň však musíme začať plniť záväzok Mečiara musí byť výhodnejšie nenechať sa koVšetky tieto skutkové tvrdenia sú nepravdivé. Agentúra Smer, s.r.o. nikdy neprijali žiadny dar dosiahnuť úroveň výšky deficitu troch per- rumpovať a mať istotu v štátnej správe, ako opak.
Podnikateľ Ľubomír Blaško nikdy nebol „spon- od spomínaného pána“. Označenie Ľ. Blaška cent HDP v prípade verejných výdavkov, Na Slovensku chýba právne povedomie zápasu s
zorom Smeru“, ani on osobne, ani žiadna z fi- ako „sponzora Smeru“ je teda nepravdivým skut- čo bol záväzok voči Maastrichtu a jeho kri- korupciou. Každý hovorí, že je to nesprávne,
(kkr) tériám pri vstupe SR do eurozóny. Mať dlh ale dôkazy odmieta podať. Hovoril aj o tom,
riem, ktoré vlastnil, nikdy neposkytla sponzorský kovým tvrdením.“
neznamená vždy niečo negatívne. Ide totiž že orgány činné v trestnom konaní dali za
skôr o to, či sme schopní naše dlhy splácať, posledné roky málo podnetov na stíhanie v
o čom zatiaľ v prípade SR neexistujú pochyb- tejto oblasti.
Ja, dolupodpísaný Drahomír Mihálek, nar. 27. októbra 1960, trvale bytom ul. Kaplinská č. 3, nosti. Upozornil na obrovské regionálne rozStanislav Háber
Bratislava, Slovenská republika, na svoju česť, pri plnom vedomí prehlasujem a svojím podpisom na tejto listine potvrdzujem, že informácie uvedené v denníkoch SME a Nový čas z 15. a
17. mája 2010, sa nezakladajú na pravde. Redaktori vyššie uvedených denníkov SME a Nový
čas zneužili moju dôveru a účelovo prekrútili moje vyjadrenia, čím skreslili mnou uvádzané
Smer vznikal prakticky skôr na východe republiky, ako Nuž sa pozrite, koľko dala na
fakty ohľadne uskutočnených pracovných stretnutí, ku ktorým došlo v roku 2002. Po prečítaní
na západe. Keď sa narodí dieťa, tak mu do perinky pra- voľby SDKÚ celkom, nie vyúčuverejnených článkov v denníkoch SME a Nový čas som pochopil, že rozhovory boli so mnou
tovaných, teda aj tie, z takých
vedené s úmyslom poškodiť dobré meno a dobrú povesť politickej strany SMER - sociálna jú aj krstný otec, aj krstná mama, aj iní príbuzní, aby či onakých ostrovov. Tuším
rástol
a
aby
mal
dosť
peňazí.
Aj
Smer
vznikal
a
niečo
do
demokracia v období pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v r. 2010. Zároveň
to niekto aj zrátal, vrátane
prehlasujem, že predmetné rozhovory mi neboli dané na autorizáciu. Denníky SME a Nový čas perinky sa patrilo dať, lebo tak, ako sa narodil človek, bilbordov a veľkolepých míuverejnili o mne nepravdivé informácie, ohrozili moju vážnosť, profesionálnu česť a dôstojnosť, narodila sa aj strana.
tingov s preplácanými umelčím neoprávnene zasiahli do môjho práva na ochranu osobnosti.
Chce mi niekto povedať, že tov za Smer a nie tých darcov, cami. Nezaprezentuje sa v
Dištancujem sa od uvedených tvrdení a na záver by som ešte rád skonštatoval, že v minulosti
KDH nedostala? Ja som nielen- čo sa rozhodli túto stranu pod- tejto debate Transarency
som bol účastníkom viacerých obdobných pracovných stretnutí s predstaviteľmi dnes opozičže videl, ale aj mal dokumen- poriť. Bola to ich slobodná vôľa International, či Aliancia Fair
ných politických strán s rovnakou tematikou (zlepšovanie podnikateľského prostredia na Sloplay? Bohorovne mlčia. A čo
ty, napríklad od amerických a ak ich
vensku), ako ich politický nominant. V rokoch 1998-2001 som pôsobil v orgánoch spoločnosti
na to pán Palacka, treba sa spýniekto presvedčil,
Slovákov. Ale som ich zahodil.
Slovenské telekomunikácie, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., a v Prezídiu FNM.
To bolo do perinky. SDKÚ pri tak čím ich presvedčil? To, sa- tať naslovovzatého odborníka
Drahomír Mihálek, Bratislava 17. mája 2010
vzniku nič nedostala? Treba sa mozrejme, zabudol povedať v na financovanie strany? V roku
zasmiať. Tak aj ostatné strany. rozhovore pre médiá. Šarmom 1999, keď boli všetci
v eufórii zo „zmeny“
asi ťažko. A nenasľuboval tenRozdiel
to „honec“ sponzorov viac ako a Dzurinda bol na výslní, div nie
medzi peniazmi
Smeru, ktoré boli do perinky a bolo únosné a ako sa patrilo v ako záchranca Slovenska, päť
praním špinavých peňazí Dzu- deň sviatočný? Nemusel odísť významných bankárov sa poK informáciám, ktoré 15. mája 2010, boli uverejnené v denníkoch SME a Nový čas, uvádzam rindovej vlády je, že Smer ne- zo Smeru práve pre toto a dujalo zradiť „zmenu“ a stretnúť
nasledovné:
vládol a nepral. Chce mi niekto nie pre obligátne hlasovanie sa na podnet B. Hanzela s R.
1. Žiadnu zmluvu som za SMER nikdy nepodpísal, lebo som nikdy nemal také kompetencie. Za nahovoriť, že strana sa narodí podľa svedomia v parlamen- Ficom niekde, kde ich nikto neSMER mohol podpisovať len a výlučne predseda SMER-u p. Robert Fico.
na zelenej lúke a rastie ako trá- te? Taký pedant B. Hanzel videl. Tomu už neuverí nikto, ani
2. Ak by som bol býval predmetnú „zmluvu“ podpísal, nemal by som absolútne žiaden problém va po daždi? Úžasné je, keď nie je, aby sa riadne vyspo- slovenskí tiežnovinári. Rovnako,
sa k takémuto podpisu prihlásiť, so SMER-om už nemám 8 rokov nič spoločné a preto nemám niekto tvrdí, že ide o spon- vedal. A čože už R. Fico v ako ďalšej perle z Hanzelovej
žiaden dôvod niečo zakrývať, alebo klamať.
zorov, ktorí sú jeho priatelia opozícii po voľbách v roku liahne: Fico sa mi pochválil, že
3. Považujem za nechutné a trápne, ak dnes, po 8 rokoch, podsúva niekto médiám falošnú a tak ich nebude menovať. 2002 rozdával? Tričká, jedno peniaze získal vlastnou hlavou.
zmluvu s mojim sfalšovaným podpisom, ktorú mal so mnou uzavrieť človek, ktorý je už 6 rokov Tak vlastne zhadzuje svojich aj mám. A prečo s útokom na To akože ich zhŕňal z bánk hlapo smrti a nemôže sa teda k tomu vyjadriť osobne. Pán Ľubomír Blaško bol určite skúsený pod- priateľov, ktorí údajne po- SMER neprišiel vtedy,
vou? Aj z celej tejto „mediálnej
nikateľ, ktorý by si bol býval overil, akú relevanciu má zmluva mnou podpísaná. NIJAKÚ. A preto mohli pri zakladaní Smeru
kavalkády“ vyplýva len jedno:
keď ho odpísali?
by ma o to ani nikdy nebol býval žiadal, ak by chcel dať SMER-u nejaký finančný dar.
finančne. Keď sa tak rozhodli, Prečo až po desiatich rokoch? čím je človek starší, tým viac
4. V pondelok, po porade s mojimi právnikmi podám trestné oznámenie na denník SME a Nový je to ich vec. Ale možno zle in- Nuž tieto otázky nie sú pre slo- sa podobá na dieťa. A aj Alčas, nakoľko som ich redaktorov osobne upozornil na skutočnosť, že ide o podvrh a že pred- vestovali, lebo Smer sa do vlády venské vajce na vajce sa po- zhaimer sa prejavuje v rôznych
metná zmluva neexistuje, nakoľko som ju nikdy nepodpísal.
nedostal. Inak v tých voľbách v dobajúce média zaujímavé... podobenstvách...
Fedor Flašík roku 2002 volili voliči kandidá- A koľko to bolo tých miliónov?
DUŠAN KONČEK

Opozícia sľubuje nesplniteľné

Žiadosť o uverejnenie tlačovej opravy

Čestné vyhlásenie Drahomíra Miháleka

Prečo až po desiatich rokoch?

Stanovisko Fedora Flašíka, ktoré
poskytol TA SR a SITA

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Pochod na Malý Slavín

Klub Nového slova a Klub bratislavských antifašistov pri strane
SMER-SD zorganizoval už 18.
ročník Pochodu na Malý Slavín,
k pomníku sovietskych vojakov,
ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy. Ich pamiatku si spoločne
uctila položením kvetov takmer
stovka Bratislavčanov a pracovníkov Ruského veľvyslanectva, vrátane ich rodinných príslušníkov.
Pre novovymenovaného veľvyslanca Ruskej republiky v SR Pavla Maratoviča Kuznecova to bola
pritom jedna z jeho prvých spoločenských aktivít na Slovensku.
Malý Slavín je obľúbenou zastávkou turistov, ale i výletným cieľom
obyvateľov Bratislavy. Nachádza
sa približne v polovici lesnej cesty medzi Račou a Mariankou,
uprostred malokarpatských lesov.
Už od konca vojny tu stojí pomníček na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych vojakov,
Ivana Gorzonova a Nikolaja Fimuškina, ktorí zahynuli 1. apríla 1945
pri oslobodzovaní Bratislavy. Bojo-

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Život nám niekedy vracia to, o
čo sme sa sami výchovou či svojou činnosťou pričinili... Jedného
dňa zastavilo pred školou exkluzívne auto. Vyšiel z neho sebavedomý muž s ustráchaným chlapčekom. Netrvalo dlho a malý
bojko pochopil, že nemusí mať
strach ani pred školou, ani pred
prísnym učiteľom. Bol predsa synom otca, ktorého všetci zďaleka zdravili. Chlapec roky sedával
v prvej lavici a bol primusom trieVeľvyslanec Ruskej republiky v SR Pavol Maratovič Kuznecov dy. A len občas spoza chrbta popoložil veniec k pomníku sovietskych vojakov na Malom Slavíne.
čul – to je syn toho... Nebolo treV príhovore pripomenul dôležitosť uctievania si tých, ktorí padli
ba dopovedať, stačil posunok.
pred 65. rokmi pri oslobodzovaní spod fašistickej okupácie.
Neskôr aj po skončení školy to
vali v rozličných jednotkách a nezávisle od seba boli ťažko ranení v
urputných bojoch v Malých Karpatoch. Pri prevoze svojmu zraneniu
podľahli a tu našli spoločný hrob.
Aktivisti Zväzu Československosovietského priateľstva odpracovali desiatky brigádnických hodín

na úprave hrobu a jeho okolia.
Pomohli vybudovať Malý Slavín
- areál s besiedkami a veľkým
ohniskom. Slávnostne ho otvorili v
auguste 1984, pri príležitosti 44.
výročia SNP.
Vladimír Dobrovič
foto autor

Marketing na úbohých vedomostiach
V minulých dňoch som bol na zasadnutí Medzinárodného klubu SR. Predstavitelia strán na ňom
prezentovali volebné programy, hlavne ekonomické časti ich programu. Každého zdatného ekonóma musia neuspokojiť zámery strán. Nie je to však
prekvapením. Okrem iného, všetky hovoria o rovnej dani a znalostnej ekonomike. Už prijatím týchto
„návnad“ prezradili, že nemajú zdatných ekonómov. Pojem „rovná daň“ zaviedla SDKÚ, keď bola
pri vláde. Človek nemusí byť ekonómom, aby vycítil
nezmysel takého spojenia slov. Predovšetkým s
týmto spojením nemôže súhlasiť učiteľ slovenčiny.
Nehovoriac už, že veľmi bude zúriť logik. Iba pre
porovnanie uvádzam túto známu úlohu z logiky:
Všetky podstatné mená menia pádové koncovky. Slovo modrý mení pádové koncovky.
Teda slovo modrý je podstatné meno.
Ale modrý je prídavné meno. Môže byť daň rovná?
Rovná môže byť čiara či cesta či napríklad koľaj či
strom. Možno by sa niekomu mohlo zdať, že lepšie
by sedelo slovo rovnaký. Teda rovnaká daň. Veď
predsa hovoríme, že Anička mala rovnaké šaty ako
Mariena. Ale ani rovnaká nie je dobré slovo v spojení s daňou. Veď napríklad ja neplatím rovnakú daň
ako hociktorý poslanec NR SR.
Viem, že ja iste platím menej. Teda v čom je záhada? V tom, že NR SR schválila v zákone, že budeme platiť z nášho príjmu 19 %. Ale potom ak je
to percento, to sa potom podobá úrokovej miere,
ktorá sa tiež vyjadruje v percentách. Aj sa pýtate,
aká je úroková miera na hypotéku na dom? A čo
je teda tých spomenutých 19 %? Je to daňová
sadzba. A keďže každý z nás platí 19 % zo svojho
príjmu, potom táto daňová sadzba by sa mala volať
proporcionálna daňová sadzba. Mohli by sme ju
volať aj jednotná daňová sadzba. Veľmi nás všetci

Zákaz ako reklama

presviedčali, že oni sú za to, aby sa zmenil pomer
medzi odvodmi a daňami v podnikoch. Nevedia aké
ekonomické artefakty tým spôsobia a už spôsobili.
Treba si uvedomiť, že ak máme na mysli verejné
financie, musíme vedieť, že tam je veľa nástrojov.
Stačí si iba uvedomiť, aké rôzne príspevky poskytuje ministerstvo práce.
Ale ak si aj uvedomíme všetky druhy príjmov
štátneho rozpočtu, zistíme, že je tam veľa nástrojov na ich získanie. Aj príjmy štátneho rozpočtu, aj všetky príspevky, ktoré poskytuje ministerstvo práce, sú významné finančné toky. Čo teda
treba optimalizovať? Všetky toky príjmov a výdavkov
v ekonomike, napríklad aj výdavky obyvateľstva na
spotrebu. Tie predsa vinili v USA za vznik krízy v
roku 2008. Ak by nebola optimalizovaná dimnezia vodovodnej siete, mohlo by sa stať, že na 11.
poschodí nám nebude tiecť voda. Aj na zasadnutí
klubu, aj na bilbordoch, vidíme krásny pojem znalostná ekonomika. Iste dobre platia strany svojich
ekonómov, keď im ponúkli taký „vedecký“ pojem.
Vymeňme slovo ekonomika slovom vesmír. Môže
existovať znalostný vesmír? Znalosť je o niečom.
Napríklad odborné znalosti. Ekonómovia strán
však majú žalostné znalosti. Ekonomika je to čo
vidím, keď letím helikoptérou vo výške 200 m
a teším sa z Tatier, Váhu, ľudí, ktorí nakupujú
na trhovisku na Miletičovej či ich ošetrujú na
Kramároch v nemocnici. To je realita – zdroje, z
ktorých žijú ľudia, všetko čo sa vyrobí, nie čo sa dá
spotrebovať. Poznatky, ako funguje taký systém,
nám poskytuje ekonómia. To je veda. Ako môže
obyčajný človek veriť elitám strán, keď ich marketing je založený na úbohých vedomostiach?
prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava

Návrh Najvyššiemu správnemu súdu na pozastavenie činnosti KSČM je síce už hotový, ale senátna komisia ho predloží vláde až po voľbách do Snemovne Parlamentu Českej
republiky. Predseda komisie pre posúdenie ústavnosti KSČM
Jaromír Štětina vyhlásil, že si neželá, aby sa rozhodovalo počas
predvolebnej kampane. Senátorka Marta Bayerová naopak tvrdí,
že ak je komisia skutočne presvedčená o protiústavnosti činnosti
KSČM, nemala by otáľať a návrh podať, aby sa už raz a navždy
uvedená otázka objasnila. Podľa senátorky, ktorá so Štětinom
(zvolený za Stranu zelených) rokovala, sa iniciátor obáva,
že by svojím návrhom vo voľbách pomohol KSČM. Na príprave návrhu, ktorý by formálne predložila vláda, sa komisia
Senátu koncom minulého roku dohodla s ministrom vnútra
Martinom Pecinom (za ČSSD), ktorý však uviedol, že pôsobenie súčasnej KSČM nepredstavuje ohrozenie demokratickej spoločnosti. Naopak, podľa viacerých expertov práve
KSČM presadzuje väčší podiel priamej demokracie, čo môže byť
jej hlavný problém pre vyznávačov iba formálnej demokracie. Šéf
českého rezortu vnútra sa nazdáva, že ak by návrh na pozastavenie činnosti KSČM neodmietli české súdy, urobil by to Európsky
súd pre ľudské práva.
(podľa ku a jad preložil a pripravil pj)

Máj 2010
už bral ako samozrejmosť, veď
otec bol vždy poruke. Prešli roky.
Energia, sláva, známosti i otcov
vplyv sa postupne strácali – otcovi pribúdali roky, zato syn stál
stále pevnejšie na vlastných nohách. A bolo nemálo tých, ktorí
vyhľadávali jeho priateľstvo, tak
ako pred rokmi otcovo. Syn pomaly na otca zabúdal. Nepotreboval ho. Starec už skôr zavadzal ako pomáhal. A jedného
dňa zastavilo pred domom dôchodcov luxusné auto. Vystúpil z neho sebavedomý muž a
za ním sa s kufríkom motkal starček. Rýchlo sa vybavilo niekoľko
nevyhnutných formalít. O chvíľu
už po aute nebolo ani stopy. Iba
starý muž v domove pre lepšie
situovaných počul – to je otec
toho... Nebolo treba dopovedať,
stačil iba posunok ruky...

STALINOVE NÁVRATY

Jubilejné 65. výročie víťazstva nad fašizmom bolo výbornou príležitosťou okrem iného si všímať aj to, koľko priestoru dávajú
naše i svetové médiá tejto téme. Aj keď sa zdá, že sa už všetko
potrebné popísalo, predsa len vždy sa niekto objaví a prekvapí
nás novými informáciami a novým pohľadom na udalosti tých
čias a osobnosti ktoré v nich významne vystupovali.
V minulosti i teraz si však všímam, že v týchto súvislostiach sa predsa
len najčastejšie spomína a opakuje meno J. V. Stalina. Akoby už nikdy
nemienil odísť z nášho života, je tu stále a dostal sa nám do krvi. Ako
vieme, krv sa iba ťažko vyčisťuje, takže tu pravdepodobne bude naveky, tak, ako je tomu s inými „ľudožrútmi“, ktorí sa svojimi zločinmi
natrvalo zapísali do dejin ľudstva. Stalin a stalinizmus sú tu ešte stále a
píše sa o tom takmer každodenne v médiách zaoberajúcich sa politikou. Pod jeho transparentami, heslami a obrazmi pochodujú pri
rôznych príležitostiach ešte stále tisíce ľudí, ktorí si neprestali
uctievať svoju modlu, svojho generalissima, ktorému sa podarilo
z Ruska za cenu strašných obetí urobiť obrovské a silné impérium. Impérium, ktoré do svojho sveta a pod svoj vplyv vtiahlo na
dlhé desaťročia aj našu krajinu.
Nielen obdivovatelia a ctitelia tohoto muža a jeho učenia ho neustále oživujú a vyťahujú na svetlo božie. Cieľavedome tak robia aj jeho
nepriatelia a oponenti. Stalin sa totiž stal v ich rukách obrovským argumentom, veľmi účinnou zbraňou, ktorou porážajú každého, kto by
chcel šíriť myšlienky komunizmu alebo socializmu. Svojim gulagmi, čekou a NKVD odstrašuje každého, kto by sa chcel pustiť týmto smerom.
Ak by sa aj dajakým zázrakom alebo príkazom stalo, že ľudia v Rusku
alebo kdekoľvek inde na Stalina zabudnú a vymažú si ho z pamäti, jeho
odporcovia také čosi nikdy nepripustia. Vždy budú na túto osobu spomínať, vyťahovať ju na svetlo božie, pretože vždy sa môže niekde niekto
vynoriť a bude trvať na tom, že pre ľudstvo by bolo lepšie, ak by sa
uberalo inou cestou. A vtedy bude zasa proti týmto názorom najlepším
argumentom Stalin a stalinizmus. Pravda, ak príliš častým omieľaním
účinnosť týchto argumentov nevyprchá.
Rudolf Slezák

NIE SME NÁROD OPILCOV

Niekedy sami o sebe tvrdíme, že patríme medzi národy, ktoré v Európe
najviac holdujú alkoholu. Veď mnohí z nás sa tak radi pozerajú na dno
pohárikov, obsah ktorých tak často lejú do svojich hrdiel so slovami:
„Na zdravie!“ Podľa Eurostatu však nie sme až takí pijani, akých zo
seba robíme. Na Slovensku pravidelne, teda každý deň požíva alkoholické nápoje iba 4% obyvateľov, pričom v mnohých krajinách EÚ
až 15%! V intenzite i množstve vypitého alkoholu nám spomedzi 27
členských krajín EÚ patrí až 21. priečka. Na čele tohto rebríčka sú Íri,
Rumuni a Nemci, na jeho chvoste Švédi a Lotyši.
(vm)

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

ABSOLÚTNY POLITIK
Ani za volantom sa nevie zbaviť politických manierov: na
jednu stranu ukazuje, na druhú stáča.
REVOLÚCIA MIERNEHO
POKROKU
Ani nežná revolúcia sa nevyhla požieraniu svojich synov, ale žerie ich nežnejšie
ako tie predošlé.
ACH, AKO HLBOKO!
Bože, ako hlboko sme klesli!
Ide však o to, či to tvrdia ekonómovia, alebo potápači.
V KRÍZE PRESTÁVAME DÚFAŤ
Každý bordel je trhové hospodárstvo, no dúfajme, že nie
každé trhové hospodárstvo je
bordel.
TYPICKÉ ZASADNUTIE
Zasadnutie bolo uznášania i
donášania schopné.
ŽE VRAJ NAŠE MÉDIÁ!
Už sme schopní aj orientálnej
ľstivosti: pustiť pred kameru,
no nedať slovo.
ŠKOLA ŽIVOTA
Život prevychová žičlivých na
žlčových.
MÁ ŠŤASTIE
Je už zhrdzavenou nábojnicou, ale s projektilom, ktorý
sa ešte stále zlovestne leskne.
NÁSTROJ TROCHU
JEMNEJŠÍ
V stredoveku v kritickej chvíli podali človeku meč, dnes
mikrofón.
POKROK JE POVZNÁŠAJÚCI!
Obchodovanie s otrokmi vystriedalo obchodovanie s poslancami.
DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA
Nevďačnosť je to, na čo sa dá
stopercentne spoľahnúť.
ČOSI Z DEMOGRAFIE
Pribúda chudobných bohatých duchom a bohatých chudobným duchom.
FARIZEJ
Prispieva na chrámy, aby mohol pred nimi otvárať krámy.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Hojdačka
Prieskumy volebných preferencií pripomínajú hojdačku. Percentá pre jednotlivé strany majú väčšiu
odchýlku ako okolo štandardných
troch percent. Novinári a politológovia počítajú, uvažujú a predpovedajú. Celé toto slovenské predvolebné dianie sa začína podobať
na majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji. Aj tu sa uvažovalo, predpovedalo a navyše aj tipovalo. Lenže už výsledky v základnej skupine prekvapili každého. Myslím si,
že na týchto majstrovstvách najviac zarobia stávkové kancelárie.
Len málo tipov trafí do čierneho a
výhru budú počítať asi iba najväčší
hazardéri alebo tí, ktorí tipovali bez
ohľadu na predpovede a úvahy,
len tak od oka. Bolo by však zlým
výsledkom volieb, keby aj u nás

rozhodli hlasy najväčších hazardérov alebo tých, čo budú voliť „od
oka“, alebo neodovzdané hlasy ignorantov. Na rozdiel od majstrovstiev sveta v hokeji, výsledky volieb
ovplyvnia život obyvateľov Slovenska v najbližších štyroch rokoch.

Volebný systém
Rozkolísané preferencie politických strán svedčia o tom, že ani
jedna nemá dostatočne vyhranených a stálych priaznivcov. Ešte
aj tá jedna strana, ktorá mala v minulosti takmer istú desať percentnú podporu maďarskej menšiny
sa rozdvojila a postavila svojich
voličov pred dilemu. Vychutnajú
si ako je to „mať na výber“ i keď
iba zdanlivo. Lebo ani ostatní voliči veľmi nemajú z čoho vyberať.
Ponuka je stále príliš jednotvár-
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užité slogany „akoby jedna mater
mala“. Zahraničie sa však postaralo o nové témy, zobudilo politikov i občanov. Na program dňa sa
dostalo zadlžené Grécko a Orbán
sa postaral, aby sa do hry predsa
len dostala maďarská karta. Obidve témy sú vážne a dôležité, škoda, že sa dostali na pretras práve
v rámci kampane. Namiesto analytických pohľadov a serióznych diskusií sa používa kampaňová rétorika, fakty sa vytrhávajú z kontextu
– cieľom týchto prekáračiek, žiaľ,
nie je hľadať riešenia, ale získať
volebné body. Taký bol aj dôvod
zvolávania mimoriadneho rokovania parlamentu. Hovoriť o týchto
problémoch v novom parlamente
Nudná kampaň?
Ešte pred niekoľkými dňami kon- je jediná cesta, ako vrátiť diskusiu
štatovali médiá, že volebná kam- do odborných a vecných koľají.
Jozef Šucha
paň je nudná, bez kreativity a pona a už roky takmer rovnaká, ako
hudba z obohratej platne. Škoda,
že o zmene volebného systému
sa doteraz vždy iba hovorilo, ale
ani jeden parlament nemal odvahu (politickú vôľu, potrebu – vyber
si podľa chuti) zmenu uskutočniť.
Stále nemáme možnosť voliť svojho poslanca priamo. Lebo, povedzme si otvorene, krúžkovanie
je len slabá náplasť. Keď príde na
lámanie chleba a začnú sa úvahy
o zmene volebného systému, každý politik dá prednosť istejšiemu
postupu v straníckom balíčku, ako
náročnej sólistickej volebnej konfrontácii.

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Nové chirurgické pracovisko v prešovskej nemocnici otvorené

Tri úspešné roky nového vedenia
- S radosťou konštatujem, že táto nemocnica sa mení na jednu z najlepších na Slovensku. Túto pochvalu vyslovil minister zdravotníctva Richard Raši v piatok 21. mája počas malej slávnosti na pôde Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Raymana v Prešove, ktorá si v tento deň pripomínala 75. výročie svojho vzniku.
Jubileum bolo príležitosťou aj k otvoreniu zrekonštruovaného prízemia chirurgického monobloku nemocnice, kde bol zriadený centralizovaný chirurgický urgentný príjem, v ktorom
boli (aj s gastroenterologickou ambulanciou)
sústredené ambulancie chirurgických odborov. Už predtým, s finále v decembri 2009,
bola ukončená rekonštrukcia operačných sál.
Terajšie sústredenie ambulancií chirurgických
oddelení podstatne uľahčí a zjednoduší ces-

tu pacienta k diagnostike a prvému ošetreniu,
keďže predtým boli ambulancie roztrúsené po
všetkých poschodiach budovy monobloku.
Ministersko-parlamentná návšteva nemocnice
pri príležitosti jej jubilea na čele s predsedom
Národnej rady SR Pavlom Paškom a predsedom vlády Robertom Ficom dokumentovala záujem vládnych nominantov strany SMERSD na stabilizácii a postupnom rozvoji zdravotníctva ako čoraz dôležitejšej súčasti spoločenskej starostlivosti o občanov. Premiér Robert
Fico poďakoval ministrovi Richardovi Rašimu
za cieľavedomé vedenie rezortu. Zároveň mu
však verejne vyjadril aj oprávnené ocenenie
jeho práce: - Všetci vieme, s akou nevôľou
prijali súkromné zdravotné poisťovne rozhodnutie o tom, že nesmú tvoriť zisk, ktorý by si mohli rozdeľovať vedúci funkcioná-

Začína prehliadka zrekonštruovaných priestorov chirurgických ambulancií. Zľava P.
Chudík, R. Raši, R. Fico, P. Paška, za nimi prednostovia a primári nemocnice.

Príhovor predsedu vlády Roberta Fica k prítomným. Vľavo od neho riaditeľka nemocnice M. Pažinková a Richard Raši, vpravo Pavol Paška, poslanec NR SR za SMER-SD
S. Kubánek a predseda Prešovského samosprávneho kraja P. Chudík (SMER-SD).

ri aj ako svoje odmeny. Nemôžeme však
dovoliť, aby sa niekoľko ľudí obohacovalo
z peňazí, ktoré naši ľudia často odvádzajú
s veľkými ťažkosťami. Zdravotné poisťovne nie sú bankami či výrobnými podnikmi,
ale iba správcom peňazí, ktoré im pracujúci občania a štát zverili ako úspory pre prípad akútnej potreby. Míňať časť týchto peňazí pod zámienkou tvorby akéhosi fiktívneho zisku považujeme za nemorálne. Ďakujem pánovi ministrovi Rašimu za jeho
nekompromisný postoj v tejto kauze a prajem mu, aby boj o tieto peniaze na medzinárodných súdoch vyhral.
Po rokoch stagnácie sa prešovská fakultná nemocnica začala meniť pred tromi rokmi k lepšiemu po tom, čo do riaditeľského kresla zasadla MUDr. Monika Pažinková. Ovocie tohto
ministerského a regionálneho rozhodnutia začalo dozrievať už o krátky čas, aj keď niektoré „jarné rezy a presvetľovanie“ koruny štruktúry nemocnice boli dosť bolestivé. Pažinková
postupne dokazovala, že popri svojej lekárskej
profesii je aj schopnou manažérkou.
Aby sme mali aspoň približnú predstavu
o tomto zdravotníckom kolose, priblížme
niekoľko reálnych čísel: Kým v počte pôrodov má táto nemocnica už dlhšie slovenské
prvenstvo, v priebehu roka 2009 prešlo vyšetreniami v jej ambulanciách 325 329
ľudí hľadajúcich odbornú zdravotnícku pomoc, pričom samotných hospitalizovaných
bolo (bez niekoľkých) 47 tisíc pacientov.
Počas ostatných troch rokov v nemocnici
pribudla séria nového technického vybavenia (napr. odd. urgentnej medicíny už pracuje s pomocou najmodernejšieho typu mobilnej intenzívnej jednotky, urológom a ich pacientom vynikajúco pomáha moderný prístroj
na drvenie žlčníkových kameňov atď.), no za
plného chodu nemocnice boli zrealizované aj
nevyhnutné stavebné úpravy (ambulantný trakt
ortopédov, nové umiestnenie gastroenterologickej ambulancie, spomenutá rekonštrukcia
operačných sál atď.). Sám minister zdravotníctva však zdôraznil aj vysoké pracovné nasadenie „očiarov“, ktorí dokázali vlani operovať
najviac katarákt na Slovensku.
Vedenie prešovskej fakultnej nemocnice sa
podľa vyjadrenia riaditeľky MUDr. Moniky Pažinkovej sústreďuje na jún. Vtedy by totiž malo
byť jasné, či podaný projekt nemocnice v rámci Operačného programu zdravotníctvo bude
úspešný alebo nie. V prípade úspechu sa podľa nej okamžite pustia do práce na výstavbe „internistického monobloku“, v ktorom budú sústredené všetky nechirurgické oddelenia nemocnice. Podľa M. Pažinkovej by nový objekt
mal byť postavený v priebehu dvoch rokov.

Stranu pripravil MILAN ORSZÁGH

Prešovský večer priateľstva a sympatií SMERu-SD
Náročným programom intenzívny a ťažký
deň mali v piatok podvečer 21. mája predstavitelia strany SMER-SD už bezmála za
sebou, čakalo ich ešte stretnutie s prešovskými priaznivcami v tamojšej mestskej hale a naviac ešte večerné otvorenie
viacúčelového športového ihriska s umelou trávou v jednej z obcí pod Braniskom,
v Hrabkove.
Vyše troch tisícok prítomných sympatizantov
a prívržencov Roberta Fica a jeho „tímu“ pripravili všetkým priateľskú atmosféru a prijatie.
Aj keď „premiérovi muži a dámy“, teda východoslovenskí kandidáti SMERu pre parlamentné voľby tvorili na pódiu mimoriadne bohatý
kolektív, úprimného potlesku sa dostalo každému. Avizované deštrukčné akcie fanatikov
z „modrého tábora“ sa nakoniec nekonali. Aj
keď tam boli, muselo by im byť jasné, že by
svojimi protivenstvami a primitívnymi vulgarizmami nič nedosiahli.
Členovia terajšej vlády komunikovali s prítomnými otvorene, hodnotiac klady i nedostatky štvorročného obdobia. Predseda SMERu
a premiér Robert Fico pripomenul systematické budovanie troch základných pilierov štátu
počas štvorročného obdobia, ale vrátil sa ešte
ďalej do minulosti:
- Keď sme boli v opozícii, podporili sme
všetky dôležité rozhodnutia, ktoré sme

považovali za dobré a prospešné pre Slovensko a jeho občanov. Preto som veľmi
sklamaný z postoja terajšej opozície najmä k riešeniu gréckej „eurokrízy“, napriek
tomu, že všetky členské štáty únie si kladú za prvoradú povinnosť zachrániť menu
a tým aj zachrániť úniu. Zároveň vyhlasujem, že naša strana bude vždy hlasovať za
národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, či už budeme vo vláde alebo v opozícii!
Svojim podielom k tomuto postoju prispel aj
predseda parlamentu Pavol Paška:
- Pamätám sa na smutný rok 2006, kedy
vládnuca pravica odušu kupovala v parlamente poslanecké hlasy a bolo to bohapusté kupčenie, na rok, kedy si predseda parlamentu a predseda vlády nevedeli prísť na meno a verejne sa verbálne opľúvali. S radosťou konštatujem, že na rozdiel od nich bolo naše vládnutie diametrálne odlišné, poslanci SMERu pracovali
v parlamente ako výborná partia, ťahajúca spolu za jeden koniec povrazu.
Na ťažké a smutné dedičstvo vlády modrej koalície spomínal aj minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý prišiel na stretnutie s Prešovčanmi
po otvorení rekonštruovaného pracoviska Obvodného oddelenia PZ v rómskou komunitou
známej obci Jarovnice:

- Začiatok bol mimoriadne ťažký, ale nakoniec aj víťazný. Vyhrali sme boj o včasnú prípravu Schengenskej hranice, ktorú predchádzajúca vláda totálne a trestuhodne zanedbala, takže sme žali obdiv vrcholných predstaviteľov Európskej únie
a tým sme si získali aj ich dôveru. Ďalšie
roky sme potom mohli venovať systematickému budovaniu a modernizácii integrovanej záchrannej služby. Hasičom a záchranárom pribudlo množstvo novej modernej techniky, pričom modernizácia stále pokračuje.
Na záver uvádzame niekoľko myšlienok z krátkeho príhovoru ministra zdravotníctva Richarda Rašiho:
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
nesmie byť o biznise, ale o prinavracaní
zdravia. Za tento náš postoj nás zdravotné poisťovne žalovali, ja však verím, že aj
medzinárodný súd nám dá za pravdu. Zároveň chcem vás, Prešovčanov, s upokojením informovať o tom, že z vašej nemocnice sa stáva špičková, ktorej lekári a odborný personál pracujú s modernou technikou za milióny eur.
Toto stretnutie špičkových funkcionárov strany SMER-SD s obyvateľmi metropoly Šariša
nebolo posledným, pred 12. júnom sa uvidia
ešte raz.
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Nová technika už v akcii

Keďže tohtoročné povodne začali pustošiť Slovensko o čosi
skôr ako predtým, samohybný kráčajúci bager, svojimi
technickými a konštrukčnými vlastnosťami vhodný aj na
práce v extrémnych terénoch a vodných tokoch, ktorý dostal
Prešovský samosprávny kraj do dlhodobého prenájmu zo
Správy štátnych hmotných rezerv na dobu neurčitú, si dlho
pokoja neužil. Neuplynul ani mesiac od podpisu zmluvy
(20. apríla) a bager bol nasadený pri záchrane povodňou
poškodeného mosta pri obci Staškovce a ceste 2. triedy
II/575 zo Stropkova do Medzilaboriec. Keďže most patrí
do starostlivosti Správy a údržby ciest PSK, bol bager
z bardejovského strediska cestárov, kde má svoj trvalý
pobyt, vyslaný na svoju prvú „služobnú cestu“ na území
kraja. Most pri Staškovciach je však iba jedným z množstva
súčasných problémov prešovských cestárov. Problémy
museli odstraňovať prakticky na celom území kraja. V oblasti
Vysokých Tatier (polámané a vyvrátené stromy), ďalší
most zachraňovali na Pustom Poli. Odstraňovali naplavenú
zeminu (Jastrabie, Jakušovce, Livovská Huta, Livov atď.)
i zosuvy pôdy (Lesnica).

Práca chvatná...

Vytrvalé dažde nielen spôsobili povodne, ale poriadne preverili
aj kvalitu práce a odbornú spôsobilosť stavebných firiem. Na
jednej z prešovských základných škôl odštartovali vlani s veľkou
slávou kompletnú rekonštrukciu strechy a zateplenie obvodového
plášťa, financované zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov mesta v celkovej sume vyše 1,111 mil.
eur. Do konca 1. štvrťroka 2010 bolo prestavaných spolu 700
tisíc (bez niekoľkých centov). Už teraz však strecha zateká
odušu a polystyrénové zatepľovacie panely (lepené v zimných
mesiacoch) praskajú jeden po druhom. Čo s tým? To zatiaľ nie je
známe, ale dodávateľská firma i stavebný dozor už majú „v páci“
ďalšiu základnú školu...

Módne bývanie

Desať nových módnych kontajnerových bytov, každý z nich
o ploche 56 metrov štvorcových, odovzdala Obec Kapušany
pri Prešove Rómom v tamojšej osade, pričom staré objekty
boli hneď zbúrané. Z celkových nákladov na výstavbu (209
tis. eur) Rómovia vraj odpracovali hodnotu 20%, obec
prispela vyše 11 tisíckami. Aby však obec predišla skorej
devastácii nových bytov, nájomné zmluvy budú uzatvárané
iba na dobu pol roka, pričom situácia bude pravidelne
kontrolovaná.

Deň Európy

Sviatok nášho kontinentu, ktorý Európania oslavujú každoročne 9.
mája, odštartoval u nás vďaka Informačnej kancelárii Európskeho
parlamentu na Slovensku , slovenskému Zastúpeniu Európskej
komisie a Úradu vlády SR už 6. mája v Prešove. V centre mesta
prebehol vyše 12 hodinový kultúrny maratón, v ktorom sa
vystriedalo a Prešovčanov bavilo množstvo hviezdnych i menej
známych skupín a umelcov. Zvýšenie informovanosti obyvateľov
mesta, najmä v oblasti úloh a cieľov jednotlivých orgánov únie
zabezpečoval spoločný informačný stánok našich európskych
zastúpení.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Stratégia navrhuje plné produkčné, ekonomické a sociálne využitie potenciálu krajiny

Poľnohospodárstvo dôležitá súčasť ekonomiky Slovenska
Poľnohospodárstvo je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky Slovenska. Hospodársko-politický prístup k jeho podpore predpokladá chápanie širokých súvislostí jeho úlohy v rozvoji slovenskej spoločnosti v podmienkach EÚ, pretože od vstupu do únie pôsobíme na jednotnom trhu Európskej únie. Podmienky
na tomto trhu, ktoré nastavila a ovplyvňuje Spoločná poľnohospodárska politika
členských štátov Európskej únie majú priamy vplyv na rozvoj odvetvia a na plnenie
našich strategických zámerov.
Spoločná politika musí byť o spoločných riešeniach pre všetkých, pri
rešpektovaní národných regionálnych špecifík a ochrany životného
prostredia. „Preto presadzujeme v
spoločnej poľnohospodárskej politike zachovanie priamych platieb
aj po roku 2013 a zároveň požadujeme odstránenie historického
princípu“ zdôrazňuje minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan.
Ak má byť poľnohospodárska politika naozaj spoločná, nemôžu na nej
existovať dvojaké podmienky. Priame
platby preto musia zostať zachované ako kompenzácia ušlých príjmov
poľnohospodárov za poskytovanie
služieb vo verejnom záujme, teda za
tvorbu a údržbu krajiny a za ochranu
životného prostredia.
Spoločným znakom cieľov, ktoré naplnili
doterajšie Koncepcie
poľnohospodárstva,
je jednosmerné a výrazne nevyvážene koordinované úsilie politík. Ich výsledkom je upadanie hospodárenia,
devastácia produkčnej krajiny, a teda
úplný opak jej udržateľnosti. Znamená to však aj vytváranie podmienok,
brániacich plneniu primárnych produkčne ekonomických a sociálnych
cieľov všetkých doterajších Koncepcií, ktoré sa nenaplnili. Nevyužíva
sa, resp. nehospodárne sa využíva potenciál poľnohospodárskej
pôdy, disponibilných výrobných a
ľudských zdrojov na výrobu potravín a nepotravinárskych surovín.
Utlmovaním výroby poľnohospodárstva a využitia produkčných zdrojov
krajiny stráca v mnohých regiónoch
vidiek svoje primárne ekonomické,
sociálne a sídelné funkcie.
Výsledky analýz potvrdzujú, že Slovensko smeruje, v porovnaní s krajinami EÚ-15, k výraznej extenzifikácii poľnohospodárskej výroby a
jednostrannému plneniu iba environmentálnych cieľov Spoločnej poľno-

hospodárskej politiky EÚ. V rámci
verejnej diskusie k stratégii pôdohospodárstva na tento nepriaznivý vývoj
upozornil aj exminister pôdohospodárstva a súčasný poradca ministra
Peter Baco keď zdôraznil, že je dôležité „aby sa Slovensko prestalo
pozerať na pôdohospodárstvo len
ako na tvorcu krajiny a ochrancu
ekológie, ale aby sme vrátili pohľad na pôdohospodárstvo ten
najvýznamnejší, najdôležitejší, a
to, že je to vlastne producent potravín a že je to zázemie vidieckej
ekonomiky, hlavný faktor vidieckej zamestnanosti. Samozrejme,
to je možné len vtedy, keď budeme využívať to, čo nám je dané,
to znamená, formulácia cieľa plné
produkčné využitie potenciálu je
to, čo považujem za to najvýznamnejšie.“
Potraviny, zdravie
a blahobyt
O tom, aké potraviny budú na slovenskom trhu, rozhoduje aj vyspelý
spotrebiteľ. Minister V. Chovan pri
úvode do verejnej diskusie o stratégii
položil niekoľko otázok: „Stačí k blahobytu poľnohospodárov iba udržateľné obhospodarovanie prírodných obnoviteľných zdrojov? Čo
by sa stalo, ak by bolo Slovensko
uzavretou ekonomikou? Čo by
ponúklo spotrebiteľom? Zruinované poľnohospodárstvo a domáci
potravinársky priemysel na jeho
súčasnej úrovni - odhady podielu
výrobcov potravín v SR na celkovej ponuke potravín v SR oscilujú
iba okolo 50%.“
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v rokoch 2004 - 2007
iniciatívne vypracovala Prognózu rozvoja pôdohospodárstva SR do roku
2030 a Víziu do roku 2050. Túto vedeckú výpoveď zobrala na vedomie
aj Vláda SR. Analýzy a závery týchto
prác boli východiskom pre spracovanie Dlhodobej vízie vývoja slovenskej

spoločnosti a pre Stratégiu do roku
2020, ktoré gestorovala SAV.
Nový strategický cieľ
Dobrou správou pre poľnohospodárov je úplne nanovo postavený
strategický cieľ v pôdohospodárstve. „Strategický cieľ poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva je plné produkčné,
ekonomické a sociálne využitie
potenciálu krajiny – najmä pôdny
a lesný kryt, zdroje vody – a využívanie najlepších dostupných technológií v záujme environmentálne
udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho tvorbu verejných statkov a
rozvoj najmä vidieckych oblastí“
píše sa v Prognóze rozvoja pôdohospodárstva SR do roku 2030. Posilnenie úlohy poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva, ale aj iných hospodárskych
činností v ochrane a udržiavaní
prírodných zdrojov, kultúrnych
hodnôt krajiny a v tvorbe iných
verejných statkov, je nenahraditeľnou podmienkou naplnenia
strategického cieľa.
Vzhľadom na rôznu mieru naliehavosti konkrétnych opatrení v jednotlivých
hospodárskych činnostiach za strategicky prvoradé, a to aj vo vzťahu k
záväzkom vyplývajúcim zo Zmluvy o
pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, možno považovať priority
opatrenia vo vodnom
hospodárstve
(napr. odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd). Ide najmä
o zachovanie nenahraditeľnej funkcie
vody v krajine, starostlivosť o zdroje
vody a ich racionálne využívanie aj s
dôrazom na prípravu podmienok ich
budúceho možného využitia ako obchodovateľnej komodity. To predpokladá uplatnenie integrovaného
manažmentu riadenia povodí vo
vzťahu k vodnému hospodárstvu a
životnému prostrediu. Tieto náročné úlohy sa však nedajú splniť bez

výrazného prispenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
K tomu by dopomohlo aj zvýšenie
spoločenského dohľadu nad účelným využitím pôdy, ktoré musí byť
podriadené dlhodobým základným
záujmom krajiny a jej obyvateľov. Rozhodujúce pritom je využívať všetku
pôdu tak, aby sa zabezpečila ochrana prírodných zdrojov a zachovala sa
kultúrna krajina. Prijatie racionalizačných opatrení pomôže riešiť
naliehavé potreby, ako napríklad
zadržiavanie vody v krajine, zachytávanie CO2 v pôde, v jej vegetačnom kryte, a iné problémy súvisiace okrem iného aj s klimatickými
zmenami. Osobitnú pozornosť treba venovať optimalizácii priestorovej
štruktúry lesných ekosystémov v krajine, ich manažmentu z hľadiska efektívnej produkcie – drevná biomasa sa
stáva strategickou surovinou 21. storočia – a plnenia mimoprodukčných
funkcií lesa.
V podmienkach otvoreného vnútorného trhu a svetovej liberalizácie
obchodu za ďalšiu prioritu v naznačených súvislostiach pokladáme
posilnenie
konkurencieschopnosti
domácich výrobcov. Brzdí ju viacero
príčin, ako je nedostatočný prienik
technologických inovácií, úroveň
podnikového manažmentu, slabá trhová integrácia výrobcov, prekážky
pre riadne fungovanie trhu s pôdou,
nedostatočné konkurenčné prostredie na trhu výrobných vstupov a iné.
V prezentovaných súvislostiach
má rovnako strategickú prioritu
rast miery ekonomicky a ekologicky zdôvodneného materiálového a energetického zhodnocovania odpadov, znižujúceho tlak na
čerpanie prírodných zdrojov, zníženie objemu emisií s pozitívnym
pôsobením na zložky prírodného
prostredia a v konečnom dôsledku na zdravie a kvalitu života obyvateľov.
Skvalitnenie týchto hospodárskych
činností chápeme ako ďalšiu prioritu smerujúcu k rozvoju životaschopného vidieka a vidieckej ekonomiky,
čo spolu s priemyslom spracovania
potravín, dreva, výroby energií (voda,
biomasa, odpady), službami a inými
hospodárskymi aktivitami a pri deľbe

práce s urbánnym zázemím vidieckeho priestoru umožňuje utvárať ekonomicky a environmentálne akceptovateľnú kostru vidieckej ekonomiky
a rozvoj infraštruktúry územia. Podmienkou udržateľnosti takéhoto vývoja je, že štát bude garantovať určité
istoty vytváraním vhodných kľúčových
podmienok na takýto typ podnikania,
ako aj podporou rozvoja technológií
uplatňovaných v týchto činnostiach,
osobitne pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov.
Dôležitým aspektom kvality života je
potravinová bezpečnosť
Slovenska,
čiže dostatočná ponuka a dostupnosť
kvalitných a zdravotne neškodných
potravín. Aj keď úloha domáceho
poľnohospodárstva v dosahovaní
potravinovej bezpečnosti pri pôsobení voľného európskeho potravinového trhu a pri otvorenej
ekonomike sa často spochybňuje,
pripisujeme jej dôležitosť, pretože funkčný produkčný potenciál
domáceho
poľnohospodárstva
zmierňuje hrozby následkov živelných udalostí, medzinárodných
konfliktov a nerovnovážnych stavov na svetových trhoch potravín.
Naša angažovanosť v zabezpečení
potravinovej bezpečnosti nadväzuje
na stratégiu reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej
únie, zacielenej na rast produktivity
poľnohospodárstva podporovaním
výskumu, rozvojom infraštruktúry a
vzdelávania, ako aj odstraňovaním
prekážok obchodu s potravinami.
Načrtli sme niekoľko okruhov zo Stratégie pôdohospodárstva najmä preto, aby sa rozprúdila
verejná diskusia
k tejto téme, ktorá by mala pomôcť
formulovať a presadzovať ciele politík
nie iba z pohľadu primárnej cieľovej
skupiny, teda poľnohospodárov, pretože v konečnom dôsledku sa týka
všetkých obyvateľov Slovenska. Je
dôležité presnejšie identifikovať aj
názory konečných spotrebiteľov,
daňových poplatníkov, teda tých,
ktorí politiky nielen spolufinancujú, ale sú prijímateľmi potravín a
aj ostatných úžitkov vyplývajúcich
z existencie poľnohospodárskych
aktivít.
Jozef Šucha

Stromčeky sadil aj minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan
Vo Vysokých Tatrách v lokalite nad Tatranskými
Zrubmi pribudlo minulý
týždeň niekoľko tisíc sadeníc stromčekov, aby doplnili lesný porast, ktorý
zničila veterná kalamita v
roku 2004. Vysadili ich za
odbornej pomoci pracovníkov Štátnych lesov TANAPu študenti z bilingválnej
sekcie gymnázia na ulici
Dominika Tatarku v Poprade.
Nápad vysádzať stromčeky a
obnoviť tak les sa zrodil, keď
nemecký veľvyslanec na Slovensku Axel Hartmann v júni
2009 navštívil gymnázium a
prvýkrát videl, čo víchrica v

Tatrách spôsobila. Odvtedy
začali žiaci pracovať na projekte pod názvom Projektový
týždeň lesa. Tento projekt
študentov sa uskutočňuje
pod záštitou veľvyslanca
SRN na Slovensku Dr. Axela
Hartmanna, ktorý spoločne
s ministrom pôdohospodárstva SR Vladimírom Chovanom (nominant ĽS-HZDS) a
predsedom predstavenstva
spoločnosti RWE - Východoslovenská energetika a.s.
(ktorá poskytla financie) Norberta Schurmanna v utorok
18. mája 2010 v danej lokalite zasadili prvé zo spomenutých stromčekov.
Riaditeľ ŠL TANAPu Peter

Liška povedal, že žiaci dopĺňajú dreviny, ktoré do tejto lokality prirodzene prísť
nemôžu, a ktoré sú veľmi
potrebné z dôvodu stability
a dosiahnutia priaznivých
stavov biotopov. Na približne
15-hektárovej ploche sadili
obaľované sadenice predovšetkým borovice a smreka.
„Doteraz sme umelo obnovili plochu zhruba 1200
hektárov, príroda si prirodzeným zmladením pomohla už na ploche 1500
hektárov. Celková plocha,
ktorá bola zasiahnutá kalamitou, je približne 8600
hektárov,“ povedal pre Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan a nemecký veľvyslanec na Slovensku
TASR Liška.
-jš- Axel Hartmann (uprostred) začínajú výsadbu stromčekov. (foto: Táňa Hoholíková)
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Slovo má Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška

Som veľmi rád, že SR vyváža do zahraničia mier

 Pán minister, táto vláda prijala
rozhodnutie a reálne stiahla vojakov
z Iraku, bolo to dobré rozhodnutie?
Ešte v predvolebnej kampani mala strana SMER – sociálna demokracia jeden z
volebných sľubov, že ak budeme vo vláde a budeme mať tú možnosť, tak stiahneme vojakov z Iraku. To sa aj v roku
2007 stalo a som veľmi rád, že sme naplnili jeden z týchto predvolebných sľubov, ktorý sa dostal aj do Programového
vyhlásenia vlády v roku 2006. Tu treba
povedať, že my sme to sľúbili preto, pretože jeden z dôvodov vstupu cudzích
vojsk na územie Iraku bolo podozrenie,
že sú tam zbrane hromadného ničenia.
Tie zbrane hromadného ničenia sa doteraz nenašli, tak si myslím, že to rozhodnutie bolo naozaj správne.
 Slovensko má profesionálnu armádu, naši vojaci pôsobia v rôznych
zahraničných misiách pod hlavičkou
Organizácie spojených národov, Európskej únie, ale aj NATO. Aké meno
majú naši vojaci v týchto misiách?

Som veľmi rád, že sa v minulosti prijalo rozhodnutie, že od 1. januára 2006
máme plne profesionálnu armádu. Od
januára 2006 môžeme vidieť, že kvalita ozbrojených síl naozaj stúpa a o tom
svedčí aj pôsobenie našich vojakov v
rôznych zahraničných misiách. Že si
úlohy plnia dobre, o tom svedčí aj to,
že keď chodím na návštevy našich vojakov v rôznych misiách, tak velitelia hovoria, že sú s nimi maximálne spokojní a
že náročné úlohy, ktoré sú na nich kladené, si plnia svedomito a veľmi dobre.
Nie je nič lepšie ako počuť od veliteľov,
že sú to naozaj dobrí vojaci a už môžeme povedať, že sú aj kvalitne vyzbrojení, pretože posledné dva roky sme do
nich dosť investovali. Som veľmi rád, že
Slovenská republika už 17 rokov vyváža
do zahraničia mier a že nie je len výrobcom a najväčším exportérom automobilov v prepočte na obyvateľa, ale že vyvážame aj mier do zahraničia. Počas tých
17 rokov sa v týchto misiách zúčastnilo
viac ako 12 000 vojakov Ozbrojených síl
SR, čo je na takúto krajinu naozaj veľmi
veľký počet.
 Sme členom NATO. Predpokladám, že si plníme svoje záväzky zodpovedne. Mňa by ale zaujímalo, aké
meno má Slovensko ako malá krajina v NATO?
Minulý rok sme si pripomenuli 60. výročie vzniku NATO a piate výročie vstupu
Slovenskej republiky do tohto zväzku.
Tu je vidieť rozdiel 55 rokov. Ale napriek tomu, že Slovensko je nováčikom,
v Aliancii si plníme svoje záväzky veľmi svedomito a dobre. Vyplýva to aj zo
stretnutí, ktoré máme, či už sú to formálne alebo neformálne stretnutia ministrov

členských krajín NATO. Koniec koncov,
to posledné sme mali minulý rok v októbri v Bratislave a bolo hodnotené naozaj na vysokej úrovni a ja to môžem
porovnať aj s tým, keď chodíme na rôzne zasadania do iných členských krajín NATO. Slovensko je členom NATO
niečo viac ako päť rokov a hodnotím
to tak, že je naozaj spoľahlivým partnerom a záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v NATO, si plní naozaj svedomito.
Na druhej strane treba ešte povedať,
že Slovensko, keď vstúpilo do NATO,
tak mohlo úplne prepísať bezpečnostnú ale aj obrannú stratégiu. Som veľmi rád, že sme v tomto zoskupení, kde
kolektívna obrana nám naozaj pomáha viac chrániť našu malú krajinu. Bez
členstva v NATO by sme nevedeli reagovať na hrozby, ktoré sú v súčasnosti - či už je to terorizmus, šírenie zbraní
hromadného ničenia alebo ďalšie asymetrické hrozby, ktoré nepoznajú hranice jednotlivých krajín. Chcem pochváliť
aj tu našich vojakov, aj všetkých ľudí na
ministerstve obrany, ktorí výrazným spôsobom prispeli k tomu, aby Slovenská
republika a naši vojaci si plnili tieto úlohy svedomito.
 NATO prijalo rozhodnutie posilniť
svoje počty vojakov v Afganistane,
Slovensko ako člen NATO takisto posilní svoju prítomnosť v tejto krajine.
Mňa by zaujímalo, prečo je toto rozhodnutie dobré a prečo je také dôležité?
Predtým, než odpoviem na túto otázku
by som ešte povedal, že každá krajina,
ktorá sa vyvíja demokraticky, vie, čo je
mier a sú tam dodržané základné ľudské práva, jej povinnosťou je pomôcť ta-

kej krajine, kde tieto práva, mier a slovo demokracia nepoznajú. Jednou z
týchto krajín je aj Afganistan a som veľmi rád, že Slovenská republika pôsobí v
tejto misii.
Nie sú tam bojové jednotky, ale naši vojaci skôr pomáhajú obyvateľom Afganistanu pripraviť sa na normálny civilný život. Afganistan je krajina, ktorá je
vo vojne viac ako 30 rokov a naozaj afganské obyvateľstvo si nedokáže zabezpečiť vládnutie samostatne. Preto
sú dôležité jednotky medzinárodného
spoločenstva, ktoré pomáhajú vybudovať takú vládu, ktorá by si dokázala
sama v tejto krajine vládnuť a som veľmi rád, že aj naši vojaci pôsobia v tejto misii. Je tam multiženijná rota, ktorá
pomáha odmínovávať niektoré priestory na nebezpečnejšom juhu Afganistanu. My túto misiu posilníme, pretože si
myslím, že by bola veľká škoda, keby po
tom niekoľkoročnom úsilí v Afganistane, ak by sme tie finančné prostriedky,
ktoré tam boli vynaložené takýmto spôsobom, zahodili za seba. Ja si myslím,
že aj posilnením týchto jednotiek alebo
prítomnosťou vyššieho počtu jednotiek
medzinárodného spoločenstva dokážeme skrátiť celkovo misiu v Afganistane a práve teraz je to potrebné. Je veľká škoda, že je to práve počas svetovej
finančnej a hospodárskej krízy, ale ešte
raz opakujem, bola by veľká škoda, ak
by sa teraz medzinárodné spoločenstvo
z Afganistanu stiahlo.
 Už ste spomenuli svetovú finančnú a hospodársku krízu. Váš rezort
sa takisto podieľal na vykrytí výpadkov, ktoré táto kríza spôsobila verejným financiám na Slovensku. Koľko

ste ušetrili a ako sa vám to podarilo?
Treba povedať, že my sme začali šetriť a zefektívňovať niektoré činnosti na
ministerstve obrany ešte pred krízou.
Cieľom šetrenia a zefektívňovania bolo
využiť ušetrené prostriedky na modernizáciu, pretože modernizačný dlh je tu už
viacero rokov a bolo nevyhnutné, priam
nutné tieto finančné prostriedky dať do
nákupu novej vojenskej techniky a materiálu. Bohužiaľ prišla svetová finančná
kríza a tieto finančné prostriedky nám
boli zobrané a tým sme vlastne len znížili
ten negatívny dopad na rozpočet ministerstva obrany.
Šetrenie sa týkalo nielen toho, že v
priebehu roka a štvrť nám odišlo vyše
2000 ľudí - civili aj profesionálni vojaci
- ale pozlučovali sme niektoré tzv. podvesy, teda rôzne podniky, ktoré máme
v pôsobnosti ministerstva. Zbavili sme
sa niektorých nemocníc, niektoré sme
pozlučovali, spájali sme vojenské podniky s rôznymi vojenskými výskumnými
ústavmi, aby sa naozaj administratíva redukovala a ostalo nám iba to, čo potrebujeme na zabezpečenie výkonu prác
Ozbrojených síl SR. Takže toto sa nám
podarilo za ten krátky čas, ktorý sme
mali. Aj napriek tomu musím povedať,
že niektoré malé projekty sa nám podarilo realizovať, takže naši vojaci naozaj
teraz vyzerajú ako vojaci s výstrojom a
výzbrojou. Môžeme zabudnúť na veľké
modernizačné projekty a uvidíme, ako
sa v budúcnosti ukáže výkonnosť slovenskej ekonomiky a či bude mať rozpočet obrany väčšie príjmy zo štátneho
rozpočtu.
(kkr)
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Hovoríme s podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanom Čaplovičom

Dodržiavame štandardy starostlivosti o národnostné menšiny
 Pán Čaplovič, vy ste podpredseda vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny. Vaše portfólio zahŕňa
veľmi širokú oblasť. V akom stave ste zdedili
agendu po vašom predchodcovi Pálovi Csákym?
Keď som prišiel na úrad, tak jednoducho môžem
povedať v holej vete – našiel som vybielenú kanceláriu, žiadne dokumenty. Neskôr som sa dozvedel,
že sa veci skartovali. Tri mesiace mi trvalo, kým som
nadviazal na kontinuitu, kde bolo treba nadviazať a
bolo treba niektoré veci rozvíjať. Navyše som dostal
do portfólia aj vedomostnú spoločnosť. Potom som
začal samozrejme riešiť aj problémy nielen maďarskej národnostnej menšiny, ale aj ostatných menšín, ľudské práva a európske záležitosti. Čiže bola
to náročná práca hľadania kontinuity v tom pozitívnom slova zmysle a hľadania nových prvkov do práce podpredsedu vlády, ktoré by túto funkciu dostali
do takej polohy, aby riešila v tej rôznosti problémov
hlavný ťah na bránu, teda problémy pre občanov a
prospech Slovenskej republiky.
 Veľmi veľa sa hovorí o čerpaní prostriedkov
z fondov EÚ. Ako je na tom Slovensko teraz a
ako tomu bolo pred nástupom tejto vlády?
Učili sme sa za pochodu a tým, že som de facto
koordinoval čerpanie európskych fondov cez pravidelné dvojtýždňové porady na Úrade vlády SR za
prítomnosti jednotlivých rezortov zodpovedných za
čerpanie fondov, mám o tom dostatočný prehľad.
Musím povedať, že pri vstupe na úrad a v súvislosti s čerpaním za roky 2004 – 2006, k júnu 2006
bolo čerpanie veľmi slabé, pohybovalo sa na úrovni okolo 15%. Dnes sme dosiahli, keďže sme sa sústredili len na túto oblasť prioritne, 107% čerpanie,
čiže sme nadkontrahovali čerpanie oproti záväzku vo vzťahu k EÚ a Európskej komisii. Máme tam
nejaké nedorobky, ktoré znížia to čerpanie, ktoré
sa bude pohybovať okolo 99%, čo je štandardné
medzi jednotlivými európskymi štátmi. Čo sa týka
nového obdobia, tam sme mali strašne veľa problémov. Museli sme prestavovať celý Národný strategický referenčný rámec, prijali sme nový operačný

program Zdravotníctvo, prijali sme nový operačný
program Hospodársky rast a Zamestnanosť. To boli
projekty, ktoré bolo treba doplniť a teraz sa ukázalo
v období krízy, že je veľmi dôležité tento operačný
program rozvíjať. Možnože sa nám zdá, že to čerpanie je trošku pozadu, ale aj preto Európska komisia
prijala vo vzťahu k všetkým štátom pravidlo N+3, to
znamená, v roku 2007 všetky prostriedky, ktoré boli
viazané, sa majú čerpať do roku 2010. Dnes môžem konštatovať, že sme aj v tejto oblasti výrazne
postúpili a môžem aj občanom potvrdiť, že Slovensko prostriedky za rok 2007 v rámci tohto pravidla,
ktoré schválila Európska komisia, bude mať dočerpané. Je to náročná práca, lebo každý rezort má
svoje osobitné záležitosti, ktoré musí v tejto oblasti riešiť. A nezabudnem ešte spomenúť, že v rámci
európskych fondov je to aj Švajčiarsky finančný mechanizmus a Nórsky finančný mechanizmus, ktorý
je v kompetencii Úradu vlády SR a ja si myslím, že aj
keď sme to zobrali v ťažkých podmienkach, nebolo
všetko dobre nastavené a pripravené, dnes môžeme konštatovať, že projekty, ktoré sú odovzdávané,
sú kvalitné, slúžia občanom a aj v tejto oblasti sme
dosiahli pozitívne výsledky.
 Pán podpredseda, vy máte vo svojom portfóliu aj veľmi rozsiahlu agendu národnostných
menšín. Najmä SMK obviňuje túto vládu z porušovania akéhosi status quo. Ako je to v skutočnosti?
Musím povedať, a to opakujem všade, doma aj v zahraničí, že Slovensko dodržiava štandardy starostlivosti o národnostné menšiny, v niektorých oblastiach je nadštandardné a čo tvrdí SMK, to je často
politická agenda, ktorá by do tejto problematiky nemala patriť. Nemáme len maďarskú národnostnú
menšinu, máme ďalších jedenásť národnostných
menšín a etnických skupín a teraz nedávno sme do
Rady pre národnostné menšiny prijali novú národnostnú menšinu. Je to srbská národnostná menšina, ktorá dotvára tento obrazec na 13 národnostných menšín a etnických skupín. Ja často vravím
trinásť, pán Boh pri nás. Znovu zopakujem, že pokiaľ rokujem o národnostných menšinách, o ich

štandardnom uplatňovaní práv, dodržiavam predovšetkým pravidlo, že rokujem s profesionálnymi organizáciami. Nerád do toho tlačím stranícke záujmy,
pretože často tam je viac politiky ako tých skutočných problémov, ktoré treba riešiť v prospech občanov SR. Na záver môžem konštatovať, že Slovensko je aj vo vzťahu k Rade Európy, EÚ, OSN, OBSE
aj ďalším organizáciám štandardná krajina, ktorá je
tieto problémy schopná riešiť a aj rieši v pozitívnom
slova zmysle. A pokiaľ vzniknú nejaké problémy,
sme veľmi rýchlo schopní na to zareagovať a pomôcť veci riešiť tak, aby aj naši zahraniční partneri boli spokojní.
 Dlhodobo máme problémy s rómskou menšinou. Čo urobila vláda v tejto oblasti?
Viete, treba sa opýtať nielen, čo urobila vláda, ale čo
urobila aj regionálna samospráva, miestna a obecná samospráva, pretože príslušníci rómskej národnostnej menšiny sú obyvateľmi jednotlivých obcí.
To je jedna stránka veci. Musím povedať, že v mnohých veciach sme sa snažili predovšetkým stabilizovať daný stav. Je to skutočne beh na dlhé trate a
zázraky netreba očakávať hneď. To je po prvé. Po
druhé, a to sa mi naozaj podarilo, rozbehli sme konečne horizontálnu prioritu v rámci európskych projektov. EÚ nám poskytla finančné prostriedky na
zabezpečenie istej stability a vytvárania nových podmienok pre postavenie rómskej národnostnej menšiny najmä v segregovaných osadách. Tretie, a to je
pre mňa veľmi dôležité, je to, že som sa sústredil na
jednu veľmi významnú oblasť a to je vzdelanie. Pretože len vzdelanie môže vytvoriť novej mladej generácii príslušníkov rómskej národnostnej menšiny lepšie podmienky pre zamestnanosť, lepšie podmienky
pre dobrý život v rodine, pre pochopenie integrovať
sa do väčšinovej spoločnosti v tom správnom slova
zmysle. Dnes máme predsedníctvo Dekády v rámci 12 štátov EÚ a mimo EÚ. Dnes sme jediný štát,
ktorý čerpá finančné zdroje na horizontálnu prioritu,
čiže aj v tejto oblasti máme isté skúsenosti a ja pevne verím, že v spolupráci s lokálnymi partnerstvami,
ktoré máme uzavreté s miestnymi obecnými samosprávami a regionálnymi samosprávami sa nám po-

darí mnohé problémy riešiť, i keď nám do toho teraz,
žiaľ, vstúpila globálna sociálna kríza.
 Ako je to s dodržiavaním ľudských práv na
Slovensku?
Slovensko patrí v rámci OSN alebo Rady Európy ku
krajinám, ktoré dodržiavajú štandardné ľudské práva. Samozrejme, sú individuálne zlyhania, ale tieto
sa snažíme po upozorneniach významných orgánov - či OBSE, Rady Európy, OSN - riešiť a zabezpečiť tak, aby bol občan SR spokojný. Čo sa týka
našich aktivít, musím povedať, že o tom, že dodržiavame ľudské práva, svedčí aj tá skutočnosť, že
Slovensko bolo zvolené za riadneho člena Rady pre
ľudské práva pri OSN. Keby sme mali nejaké problémy, tak by nás iste nezvolili a nehlasovalo by za
nás toľko štátov v rámci OSN. Myslím si, že v rámci
štandardnej ľudskoprávnej politiky a najmä výchove k ľudským právam, Slovensko robí mnohé kroky.
Máme napríklad na Slovensku Olympiádu pre ľudské práva, ktorú organizujeme na stredných školách v spolupráci s inými organizáciami a tá výrazne pomáha rozširovať poznanie o ľudských právach
(kkr)
slovenských občanov.
FOTO TASR - Štefan Puškáš
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Živý kvet úľavy a pochopenia
Čínsky filozof Lao-c' v hlbinách
historického času nebol spokojný s tamojšími pomermi a
rozhodol sa Čínu opustiť. Na
hraniciach ho však odchytili a
prikázali mu pred opustením
vlasti zapísať jeho učenie. Zvládol to údajne za dva týždne.
Potom opustil vlasť a
stratil sa navždy
na cestách. Ostali nám však
odkazy: „Cesta Tao, ak má
byť cestou Tao, nie je nikdy
nezmeniteľne trvalou cestou,
pomenovateľné, ak má byť pomenovateľným, nie je nikdy nemenne trvalo pomenovateľné!“
Básnik Emil Holečka síce
nikdy natrvalo neopustil svoju
vlasť, i keď mohol byť neraz
s tunajšími pomermi nespokojný. Rozhodol sa však pre
vnútornú cestu. Akéhosi Tao
v sebe a z tohto vnútra nám
posiela správy. Pokúša sa zaznamenať a pomenovať javy a
veci, ktoré môžu byť pomenovateľné, ale nie sú vždy celkom
pochopiteľné. A už rozhodne
nie sú samozrejmé. Sú to akési míľniky básnikov ej neukončenej a nekončiacej cesty k
sebe i k nám.
V prítomnej zbierke Havranka je takýchto znepokojivých
správ neúrekom. Rozhodne
viac, ako by sme
pri pohľade
na útlu knižočku očakávali. Je
totiž priam preťažená obsahmi.
Sú to často básne v básňach.
A to aj formálne aj obsahovo.
Sú to retrográdne analýzy
jeho, ale i našich individuálnych životov. Mohli sme si ich
interpretovať inak, ale teraz ich
vidíme inak ako sme ich mohli
vidieť, keď sme ich zažívali v
reálnom čase. Nie len kvôli
nespochybniteľnej tenzii Holečkovej empatie, ale aj kvôli
tomu, že často kolektívne mlčíme, o čom náš básnik hovorí.

Ján Tužinský
Vie, že priestor, ktorý je prázdny, ľudsky vákuovo vyčerpaný,
paradoxne práve množstvom
slov,
nemožno odkliať
z tejto prázdnoty ničím iným
ako zasa iba slovom. Ale to
slovo treba nájsť, vrátiť sa pod
samú pätu hory, z ktorej je vystavaná naša pohodlná ľahostajnosť k veciam často prostým, bolestným ako /donosená
slza.//Na chlieb miesto soli/o
Pri takomto snovaní básne iste
mnohé bolí. Prudko, ako prvý
a posledný dych!
Človek si pri čítaní Havranky
musí položit‘ nie jednu, a nie
dve otázky, čo všetko sme to
už v sebe stihli zahrdúsiť, keď
nám básnik
musí oči vymývať
takými definitívami ako naposledy umyté telíčko dieťaťa,
vytiahnuté z lona kontajnera?
Kde sme to až zašli? Keď nás
báseň prebúdza zo sna ako - /
premnožené smeti.
Básnik však nepreťažuje celý
projekt tragikou. Skôr ju vyvažuje, zasvietením výrazu z
pokrivenia vecí, k ich základnému ťažisku, k tej rovine hodnôt, ktorá nás vyrovnáva alebo,
mohla by nás vyrovnať. Ľudsky
vystužiť, potešiť aj keby ponúkal len celkom prostú vec: /
Sarajevo,!/oceľová rybka//
strateného detstva, nožík!.
Formálne nie sú Holečkove
básne vystavané nijako jednoducho. Vo väčšine z nich sú
obsiahnuté akoby
celkom iné básne.
Pavol Janík, tento básnik nespochybniteľnej
virtuozity,
upozorňuje vo svojej recenzii
v tejto súvislosti na vertikálne metafory. Dodal by som
k tomu, že z nich sa skladajú
práve v básni iné básne. Aj

Jubileum zúrivého reportéra
Pri príležitosti 125. výročia narodenia Egona Erwina Kischa
(29. 4. 1885 – 31. 3. 1948) sa v Prahe uskutočnila vedecká
konferencia, na ktorej znalec autorovho života a tvorby Otto Novák zdôraznil, že pre históriu európskej klasickej investigatívnej
žurnalistiky je zásadná Kischova práca o prípade vysokého dôstojníka rakúsko-uhorskej armády Alfreda Redla. Kauzou sa Kisch
zaoberal od roku 1913, keď sa prevalila Redlova špionážna aféra, ktorá sa skončila jeho samovraždou, až do začiatku 20. rokov minulého
storočia. Novák pripomenul aj Kischovu, dnes už klasickú, kolekciu
reportáží Zúrivý reportér, ako aj jeho skvelé cestopisné reportáže.
Kisch študoval techniku, germanistiku a žurnalistiku. Zúčastnil sa na
španielskej občianskej vojne. Nacisti ho zatkli v Nemecku v posledný
februárový deň roku 1933 v súvislosti s represívnymi akciami gestapa po požiari ríšskeho snemu. V decembri 1939 musel vzhľadom
na svoj židovský pôvod utiecť pred fašizmom z Európy – najprv odišiel do USA, a potom do Mexika. V marci 1946 sa už ťažko chorý
vrátil do Prahy, ale plánovanú knihu o povojnovom Československu
už nestihol dokončiť. Kischovo krédo vyjadruje spätosť žurnalistu so zápasom za pokrokové spoločenské hodnoty a najmä za
sociálnu emancipáciu. Francúzsky spisovateľ Henri Barbusse
(1873 – 1935) ocenil Kischa ako talentovaného a energického
muža, ktorý obdivuhodne pochopil ozajstnú rolu intelektuála,
skutočné spoločenské poslanie spisovateľa. Patril k tým, ktorí
povýšili reportáž na umenie opierajúce sa o pozorovanie života,
pričom vytvorili žáner na rozhraní publicistiky a literatúry, ktorý
sa stal súčasťou beletrie. Kisch dal svoje autorské schopnosti a
ľudskú statočnosť do služieb sociálnej spravodlivosti.
Poslanec Európskeho parlamentu Miloslav Ransdorf charakterizoval
Kischovo dielo ako klasický žurnalizmus, ktorý vo viacerých krajinách
dodnes slúži ako učebnica. Podľa Ransdorfa je pre Kischa reportáž
experiment, prostredníctvom ktorého sa dostáva k podstate spoločenskej reality. Věra Beranová uviedla reportérov výrok: „Verím, že raz
ľudia budú chcieť čítať o svete iba pravdu.“
(podľa jel a iš preložil a pripravil pj)

nové posolstvá. Naozaj stojí
za námahu, neprehliadnuť ich.
Holečkov jazyk je príjemne
ústrojný a bohatý. Už pri predchádzajúcej zbierke Slnečnice
pri západe slnka som upozorňoval na skutočnosť ako virtuózne autor prináša do nových
kontextov často zabudnuté
slová, aby nanovo zasvieti li
v nečakaných kontextoch. V
Havranke sa táto intenzita zvyšuje. Aj v rovnomennej básni,
ktorá erbovo
priklincovala
beznádejnou nádejou vytúžený
život, hoci sa s ním často zaobchádza trestuhodne kruto.
Nebudem hromadiť slová, ktoré nijako nemôžu nahradiť pôžitok z čítania Holečkovej Havranky. Verím, že pri jej čítaní sa
nám podarí ľudsky „zakŕdliť“ v
rovine skutočnej spolupatričnosti ako sa na ľudské bytosti
patrí. Aj keď v duchu filozofie
Lao-d, s jemným parafrázovaním vieme, že nijaké spoločenstvo človeka ani keby bolo
dokonalé, nebude nemenne
a celkom dokonalé. Vie to aj
básnik Emil Holečka, lebo
jeho poézii
nechýba ani skepsa.
Je to číra človečina! Boľavá,
krásna ... múdra! Žeravo ako
Slnko, verne ako zem. Vpaľuje sa nám ako žeravá podkova
do duše. Nezhoríme v žeravom
ohni kovu len vďaka slze čistej
básne, natoľko senzitívnej, až
sa práve z tejto senzibility vykľúva na svet nové neskazené
vajíčko novo objavenej racionality. Prináša nám ju básnik
ako živý kvet úľavy, pochopenia ... a stavia ho do vázy so
živou vodou jazyka.
Takto je Havranka ustrojená na
„prijímanie“.
Privítajme ju úprimne. Aj ona aj
básnik je z kŕdľa cezpoľných/!
Museli prejsť dlhú cestu...

Kresba: Andrej Mišanek

Prídavné meno je podstatné
V názve časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník je prídavné meno podstatné – nielen preto,
že vzhľadom na výšku dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky už niekoľko rokov nie je možné obnoviť
týždennú periodicitu publikačného priestoru určeného predovšetkým sprístupňovaniu umeleckej tvorby slovenských
prozaikov, dramatikov, básnikov, ich osobnostných pohľadov na závažné témy, ale aj na prezentáciu myslenia širšieho okruhu intelektuálov.
Literárny týždenník má svoju hodnotovú orientáciu, vyplývajúcu
z vysokej estetickej náročnosti a etickej korektnosti, z princípov
humanizmu, demokracie, sociálnej zodpovednosti, z vedomia národnej a európskej spolupatričnosti, ale jeho poslaním nie je stranícka agitácia akéhokoľvek druhu. Veď ešte máme v živej pamäti
verše Miroslava Válka: „podvodníci s legitimáciou strany (....), čo
vravia: strana – a myslia: ja, / nech idú do hája!“ To je odkaz
skvelého lyrika a excelentného ministra kultúry, ktorého obraz
nenáhodne visí na sekretariáte Spolku slovenských spisovateľov.
Mimochodom – M. Válek bol predsedom Zväzu slovenských
spisovateľov i Zväzu československých spisovateľov. Na poste
ministra kultúry rešpektoval názory umeleckých tvorcov, vnímal
ich potreby a citlivo sa usiloval riešiť problémy kultúrnych inštitúcií, ktorých prirodzenou (aj keď špecifickou) zložkou sú umelecké zoskupenia. Celkom určite ich nedegradoval na súčasnú
úroveň akýchkoľvek iných žiadateľov o dotácie v rámci nefunkčného grantového systému MK SR. Dôstojným pokračovateľom
významných osobností, ktoré riadili činnosť autorských združení
je súčasný predseda Spolku slovenských spisovateľov, popredný
prozaik a vynikajúci esejista PhDr. Ján Tužinský, PhD.
Na stránkach Literárneho týždenníka vytrvalo rezonuje pôvodná i
prekladová tvorba a kritické uvažovanie nielen o literatúre, ale aj o
celej spoločnosti, ktorej neodmysliteľnou súčasťou i duchovnou
korekciou je práve literatúra, hľadajúca svoj zmysel mimo samej
seba, teda v plnohodnotnom ľudskom živote.
(pj)

PAVOL JANÍK

Organizácia
spojených nárokov
Zrejme zrejem I
Očividne sa zdokonaľujem.
Zrejme zrejem II
Očividne starnem.
Postfeudálna
postmoderna
Z Božej vôle miliardár.
Inovácia
Komu dal boh televíziu,
tomu dal aj rozum.
Veštica
Sibylina ofina.
Veštetec
Predvídaný štetec.
Protiklad
Slovenský kominár nosí
šťastie, európsky komisár
nosí pohromu.
Pokazený spray
Je tam lak,
chýba tlak.
Globalizácia
narkomafie
Proletári všetkých krajín,
zvyknite si na kokaín.

Nedeľa nie je prázdny bezobsažný deň
Nedeľa – sviatočné, slávnostné, tiché, krotké, mäkké a prastaré slovo,
prezrádzajúce dávny slovanský pôvod. Akoby tu naozaj bolo odjakživa.
Žiada sa mi povedať – nedeľa, ale nie
ničnerobenie. Nedeľa nie je prázdny
bezobsažný deň. Naopak, nedeľa je
vyhradená neobyčajným duchovným
úkonom a zážitkom i zvláštnym rituálom tela.
Vo všeobecnosti sa nedeľa akosi podvedome spája s predstavou pokoja, súzvuku, s idylickým obrázkom rodinnej
pohody. Výnimky však – ako vieme –
potvrdzujú pravidlo. Takou výnimkou je
zaiste aj básnik Miroslav Válek, jeden z
najreprezentatívnejších zjavov slovenskej
literatúry 20. storočia, autor štyroch kníh
nepokoja, spisovateľ, ktorý si nikdy nedal
pokoj a ktorý si nikdy o ničom nerobil ilúzie. Zrejme na to mal svoje dôvody.
Nedeľa je aj názov legendárnej básnickej zbierky Laca Novomeského,
podľa ktorej niesla meno literárna
príloha straníckeho časopisu v 80. rokoch minulého storočia, keď slovenskí
spisovatelia nemohli mať ani vlastný
samostatný literárny časopis, čo by –
mimochodom – radi súčasní mocipáni
dosiahli aj dnes. Válka a Novomeského,

autorov rôznych generácií, spájali viaceré
hlboké i tragické vnútorné väzby a putá.
Válek svojmu staršiemu kolegovi v zbierke
Nepokoj z roku 1963 venoval báseň nazvanú jednoducho – Verše.
Nie sú! / Už nie sú! / Akoby ani nikdy
neboli. / Chodbami mozgu čiernu rakvu
nesú, / ich nepáli to a nebolí.
To nie je obyčajná báseň, je to panychída, smútočná slávnosť za veršami
Laca Novomeského, ktoré zničili jeho
krutí väznitelia v 50. rokoch, keď ho
nezákonne súdili a surovo týrali ako
„buržoázneho nacionalistu“. Vo Válkovej zbierke Nepokoj bezprostredne po
spomínanom diele nasleduje báseň
Zabíjanie králikov. To nie je náhodné
susedstvo básní.
Stanislav Šmatlák definoval Válkove básne ako konkrétne príbehy. A treba dodať,
že autor zlomkom skutočnosti dáva univerzálnu hodnotu a všeľudskú platnosť.
Tu nejde iba o zabíjanie konkrétnych
králikov, o prípravu nedeľného obeda,
o krvavý nedeľný rituál. Tu ide o zabíjanie ako akt, ako ľudský-neľudský čin,
ide o stále sa opakujúce zabíjanie bezbranných tvorov, vrátane ľudí – detí, žien,
starcov – ustavične a denne kdekoľvek na
tejto zemi.

Ľudstvo je od nepamäti vydané na milosť
a nemilosť tých, ktorí majú moc, tých, ktorí vládnu nad životom a smrťou miliónov
ľudí, tých, ktorí sa nazdávajú, že Boh,
Prozreteľnosť čo víťazná politická strana
ich povýšila nad ostatných, nadradila ich
nad osudy obyčajných smrteľníkov, postavila ich nad mravné normy a elementárne zásady ľudskej slušnosti. Na Olympe
moci pre politikov a štátnikov celého sveta
neplatí ani najzákladnejšie prikázanie či
vlastne zakázanie: Nezabiješ!
Aj v čase, keď sa sugestívne pýtame, koľko doplatíme na nadštandardný sociálny
luxus v Grécku, si nikto verejne nekladie
otázku, koľko nás stoja slovenské oficiálne dobrodružné vojenské misie v Afganistane. Pred Zabíjaním králikov i po ňom
vytvoril Miroslav Válek ešte mnoho
básní, aj keď ich za celý život nenapísal veľa. Jedna z nich sa volá krásne,
jednoducho a veľavravne – Nedeľa.
Pochádza zo zbierky Príťažlivosť, ktorá po prvý raz vyšla v roku 1961.
S Nedeľou sme chodievali loviť ryby. / S
Nedeľou som čítal zakázané knihy. / S
Nedeľou sme sa kúpavali nahí v rybníku.
/ Nedeľa je moje pokušenie, / v nedeľu
musíš ležať ako obrus na stole...
PAVOL JANÍK

ROZHOVOR

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Máj 2010

9

Kandidát na poslanca NR SR a primátora mesta Košice Ladislav Lazár

Som energický, ale nerozhodujem sa s horúcou hlavou
Ak by ste ho videli pred troma rokmi a teraz, možno by ste ho ani nespoznali.
Pravidelným športovaním schudol viac ako tridsať kilogramov. Zlepšiť zdravotný stav sa mu podarilo natoľko, že podľa vlastných slov cíti v sebe skutočne
veľa energie a síl. Na jeho konaní a rozhodovaní je to aj vidieť. O manažéroch
ako je on sa zvykne hovoriť, že majú „drive“. Po slovensky povedané „ťah na
bránu.“ Takýto človek nemôže byť neúspešný, o čom svedčia aj výborné hospodárske výsledky akciovej spoločnosti Tepláreň Košice (TEKO), v ktorej je už
štvrtý rok predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. O jeho úspechu
vo voľbách na primátora mesta Košice nepochybuje ani predseda Vlády SR a
predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico. Verejne svoju vieru
v silného kandidáta, ktorého do súboja o pozíciu prvého muža v druhom najväčšom mesta na Slovensku postavila strana SMER-SD, deklaroval na tlačovej
konferencii v Košiciach 22. apríla tohto roka. Reč je o Ladislavovi LAZÁROVI,
ktorého sme požiadali o aktuálny profilový rozhovor.

prospech ľudí. Už teraz mám veľmi dobrý pocit z toho, čo sa mi
spoločne s kolegami z vedenia
a.s. TEKO podarilo z tejto spoločnosti urobiť za uplynulé roky.
Vidím na pracovníkoch spoločnosti, čo pre nich znamená byť
súčasťou úspešnej firmy, ktorá
prosperuje a neustále sa rozvíja.
O ktorej je počuť, ktorú je vidieť.
Ktorá sa nestará len o svojich
zamestnancov, ale je schopná
pomôcť aj zaujímavým projektom
a ľuďom v meste. Ktorá dokáže
prispieť k jeho rozvoju a k spokojnosti jeho obyvateľov. Aj vďa-

skupiny ľudí. Úspech ma napĺňa
pocitom uspokojenia a šťastia až
vtedy, keď ho ako úspech cítia aj
ďalší ľudia, moji spolupracovníci
a kolegovia. A ako som už povedal, bol by som šťastný, keby
bol môj osobný úspech súčasťou
veľkého úspechu nás všetkých.
Aby to nevyznelo neskromne,
budem rád, keď ho pocítia spolu
so mnou hlavne Košičania. Preto
sa chcem pokúsiť plnohodnotne
a v prospech rozvoja nášho mesta skĺbiť poslanecké aj primátorské povinnosti. Samozrejme za
predpokladu, že dostanem dô-

Oficiálne zverejnenie vašej
kandidatúry na primátora
mesta Košice ste pojali vo
veľkom štýle. Na tlačovú konferenciu vás prišli podporiť
nielen R. Fico, ale aj podpredseda strany a predseda NR SR
Pavol Paška a predseda Krajskej organizácie SMER-SD v
Košiciach a štátny tajomník
MH SR Peter Žiga. O týždeň
nato, 29. apríla, ste v pozícii
kandidáta zorganizovali svoju prvú tlačovú konferenciu a
dosť tvrdo ste zaútočili na súčasného primátora Františka
Knapíka kvôli kauze KOSIT.
Budete pokračovať v takejto
taktike aj po tomto ofenzívnom nástupe?
„Nehovorme o taktike, ale o mojom presvedčení. Nerobím nič
polovičato a nemám rád polovičatú robotu. Som presvedčený
o tom, že každý človek má robiť
všetko na sto percent. S nasadením, zanietením pre vec, so
zdravou mierou sebavedomia
a odvahy. Ak verí sám sebe a
tomu, čo robí, tak bude úspešný.
Nepochybujem o tom, že môže
dosiahnuť, čo si zaumieni. A ja by
som rád dosiahol, aby sa mesto
Košice opäť stalo rešpektovanou, navštevovanou a rozvíjajúcou sa metropolou východného Slovenska. Aby získalo späť
postavenie a úctu, ktorá mu po
stáročia prináležala. Aby boli Košice pre mladých i starých, deti
i seniorov, skrátka pre všetkých,
tým správnym miestom pre život.
Svoju kandidatúru na primátora
mesta Košice preto beriem maximálne vážne a urobím všetko,
aby Košičania pochopili, že ich
mesto môže existovať aj inak ako
dnes.“
Teraz teda Košice nie sú tým
správnym miestom pre život?
Veď v roku 2011 budú hostiť
prestížne športové podujatie – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a v roku 2013
budú spoločne s francúzskym
mestom Marseille dokonca
Európskym hlavným mestom
kultúry.

ka tomuto poznaniu som ochotný
a pripravený urobiť všetko preto,
aby som prispel k nadobudnutiu
tohto pocitu v širšom spoločenstve ľudí. Mám na mysli predovšetkým Košičanov. Košice sú
moje rodné mesto a veľmi mi záleží na tom, aby v ňom ľudia žili
radi. Aby boli hrdí na to, ako sa
rozvíja.“
Vysvetlili ste teda, čo pre vás
znamená úspech a ako si
predstavujete jeho naplnenie.
Teoreticky ale môžete byť nielen poslancom KSK, ale aj NR
SR a primátorom Košíc. Nehovoriac už o pozícii šéfa spoločnosti TEKO. Ste pripravený
na to, že takýto úspech môže
mať aj trpkú príchuť, pretože
ľudská závisť a hlúposť nemajú hranice?
„Nemyslím si, že človek môže byť
vždy pripravený na všetko, čo ho
v živote stretne. Aj preto je život
krásny a zaujímavý, že nás dokáže stále prekvapovať a niekedy
sme v ňom poriadne preskúšaní
z pevnej vôle, odvahy a našich
schopností. Stavia pred nás výzvy
a ostáva len na nás, či sa zľakneme a alibisticky cúvneme, alebo
sa rozhodneme zabojovať, tvrdo
popracovať sami na sebe, pokúsiť sa byť úspešnými. Poznám sa
a viem, že patrím do tej druhej

veru voličov a Košičanov. Som si
vedomý aj toho, že za takýchto
okolností riadenie a.s. TEKO budem musieť prenechať niekomu
inému. Z toho ale obavy nemám,
ani o budúcnosť spoločnosti
TEKO.“
Ľudia sú citliví hlavne na finančné príjmy politikov. Ako
sa vnútorne vysporiadate s tlakom, ktorý dokážu vyvinúť masmédiá a široká verejnosť, ak
budete pôsobiť na všetkých
troch spomínaných pozíciách?
„Opäť, nemyslím, že to bude
jednoduché, ale pomôže mi v
tom iste čisté svedomie a konkrétne prejavy spolupatričnosti a
humánnosti voči tým, ktorí majú
finančných prostriedkov málo a
potrebujú pomoc. Nejdem do
politiky kvôli peniazom, pretože
ako úspešný manažér a podnikateľ sme ja i moja rodina relatívne
dobre materiálne zabezpečení.
Dokážem uživiť svoju manželku a
deti aj bez politiky. O úprimnosti
mojich slov sa môžu čitatelia presvedčiť na mojej webovej stránke
www.ladislavlazar.sk. Prečítajú si
na nej, že celú odmenu poslanca
KSK transparentne rozdávam ľuďom, ktorí ju zmysluplne a užitočne využijú a ktorým tieto peniaze
pomôžu.“ VLADIMÍR MEZENCEV

„Stačí sa pozrieť, ako sa rozvíjajú iné slovenské mesta. Nové
projekty, moderné bytové domy,
veľké investície, v ktorých nachádzajú pracovné príležitosti tisícky
ľudí, priemyselné parky a v nich
silní investori. V Košiciach tomu
tak nie je. Mestu chýba priemyselný park, rozvojové projekty,
vízia, kam a ako sa má ďalej rozvíjať. Pre investorov je mesto len
prestupnou stanicou. Zastavia
sa tu, ale keď zistia, že vedenie
mesta nemá pre nich pripravené adekvátne podmienky, tak
nasmerujú svoj záujem inde.
Napríklad do neďalekej obce
Kechnec. Vedenie tejto obce je
schopné pritiahnuť investorov.
A o tom to je. Investorov treba
vyhľadávať, lákať ich do Košíc,
pripraviť im tu vhodné priestory a
nie čakať, kedy zaklopú na dvere
magistrátu.“
Ste síce úspešný manažér, ale
určite sa zhodneme na tom, že
iné je riadiť podnik a iné také
veľké mesto, akým sú Košice.
Budú stačiť vaše doterajšie
skúsenosti z podnikateľskej
sféry na to, aby ste boli rovnako úspešný aj v komunálnej
politike?
„Uvedomujem si, že to bude ťažšie. Nepochybujem o tom, že je
zložité rozhodovať o veciach verejných v určitom rozložení politických síl. Netýka so len „veľkej“,
ale aj komunálnej politiky. Viem,
že sa niektorým ľuďom zdám na
post primátora mladý, ale viem
aj to, že som schopný empatie
a konsenzu. Naučil som sa nielen riadiť ľudí, ale im aj načúvať
a dôkladne zvažovať každé svoje
rozhodnutie. Som síce energický, ale nezvyknem robiť zásadné
rozhodnutia s horúcou hlavou.
Nevyžadujem od iných to, čoho
sám nie som schopný. Mám na
mysli pracovné nasadenie, kvalitu práce, precíznosť a zodpovednosť za svoje konanie. S tým
súvisí aj moje rozhodnutie kandidovať na jeseň minulého roka na
poslanca Košického samosprávneho kraja a teraz na primátora
mesta Košice v komunálnych

voľbách, ktoré budú o pol roka.
Chcem niesť spoluzodpovednosť
za riešenie problémov. Neobmedziť sa len na kritiku tých, ktorí
túto spoluzodpovednosť za vývoj
v našej krajine a v mojom rodnom
meste prijali už dávno. Preto som
sa rozhodol povedať „áno“, keď
som bol oslovený, aby som využil svoje vlastnosti a skúsenosti v
politike. A preto sa v nej pokúsim
byť rovnako úspešný ako v podnikaní.“
Zatiaľ úspešný ste. Získali ste
dostatok hlasov a stali ste sa
poslancom Košického samosprávneho kraja. V blížiacich
sa parlamentných voľbách
kandidujete aj na poslanca
Národnej rady SR za stranu
SMER – sociálna demokracia,
ste na 49. mieste kandidátnej
listiny strany s reálnou šancou
byť zvolený do slovenského
parlamentu. Už to je úspech,
nie?
„Nepredbiehajme udalosti, poslancom NR SR ešte nie som.
Čo sa týka mojej pozície na kandidátke, je to pre mňa česť a prejav dôvery od najvyšších predstaviteľov strany SMER - SD, ktorú
si vážim a nechcem sklamať. Za
úspech ale budem považovať až
to, ak sa mi reálne podarí zužitkovať to dobré a cenné vo mne v
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Hovoríme s poslancom NR SR za ĽS-HZDS Milanom Rehákom

Profitujeme na príleve zahraničných investícií
Milan Rehák, poslanec NR SR za ĽS-HZDS, pôsobil vo výbore NR SR pre hospodársku politiku, kde zastával funkciu podpredsedu. Podieľal sa na novelách a
pozmeňujúcich návrhoch z oblasti hospodárskej politiky. Návrhom predchádzali
rozsiahle diskusie s podnikateľskými združeniami, komorami, občianskymi zduženiami vo väzbe na príslušné ministerstvá, ktoré spadali pod výbor pre hospodársku politiku. V rámci práce výboru sa zúčastňoval poslaneckých prieskumov,
ktoré vždy riešili konkrétne prípady podnikateľských organizácií, súkromných,
štátnych inštitúcií a taktiež i zamestnanecké vzťahy. Súčasne bol členom výboru
NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. V NR SR bol zástupcom Trenčianskeho kraja. Jeho poslanecká kancelária bola najmä v Trenčíne každý deň k dispozícií
občanom pre riešenie problémov, sťažností či na diskusie o spoločenských či
politických otázkach.

Podpora podnikania je často diskutovanou témou, aké úlohy by ste stanovili
pre novú vládu, ako vidíte súčasnú úroveň podnikateľského prostredia na Slovensku?
- V rámci podnikateľského prostredia stále
evidujeme hlavne nespokojnosť s odvodovým a administratívnym zaťažením, ktoré je
vnímané dokonca horšie ako korupcia v úradoch. Ponosy sú aj na časté zmeny, komplikovanosť a nestabilitu legislatívy. Problémy
vytvára nízka vymožiteľnosť práva a administratívna náročnosť podnikania. To sú témy,
ktoré je potrebné aby budúca vláda riešila
a v rozhodujúcej miere odstránila. Niektoré
z uvedených tém sa začínajú riešiť. Napr.
Európska komisia v roku 2007 prijala akčný
program, ktorého cieľom je do roku 2012
znížiť administratívne zaťaženie podnikania
o 25 percent, pričom by krajiny EÚ mali
spolu ušetriť až 40 miliárd Eur. K tomuto záväzku sa pripojilo i Slovensko. Zlepšovanie
podnikateľského prostredia je nikdy sa nekončiaci proces, lebo priaznivé podnikateľské prostredie je základným predpokladom
dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu
trhovej ekonomiky.
Ako vidíte súčasnú úroveň podnikateľského prostredia na Slovensku?
- Zlepšenie podnikateľského prostredia je
dlhodobý proces riešenia súboru prekážok,
ktoré priebežne vznikajú (napr. hospodárska
kríza) a v rozhodujúcej miere v danom čase
ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Musíme si uvedomiť, že podnikateľské prostredie
zahŕňa nielen súhrn legislatívnych podmienok pre podnikanie, ale aj makroekonomickú situáciu, prístup k zdrojom financovania
podnikateľských zámerov a fungovania trhu
práce. Všetky tieto faktory sú ovplyvnené aj
svetovou finančnou krízou a jej dopadom
na reálnu ekonomiku. Súčasná vláda sa pri
zlepšovaní podnikateľského prostredia sústredila napríklad na zabezpečenie dostupnosti úverov, rozšíril sa počet jednotných
kontaktných miest pre živnostníkov, zrýchlilo
sa vracanie DPH, živnostníkom sa vyšlo v
ústrety oddelením výpočtu odvodov od minimálnej mzdy. Pomocou je i zákon o službách na vnútornom trhu, s ktorým príde ďal-

šia desiatka noviel vrátane živnostenského
zákona. Úroveň podnikateľského prostredia
za posledné obdobie doznala citeľného
zlepšenia, minimálne snaha vlády a jeho sústavné zlepšovanie má správny smer. Vždy
sú a zrejme budú veľké rezervy, ktoré sú výzvou pre novú vládu.
V budúcom období sa uvažuje o výraznom zvýšení podielu súkromných firiem
na financovaní vedy o výskumu, a to až
do výšky 1,2 percenta. Je to v našich
podmienkach reálne?
Existuje názor, že štát a biznis by si mali podeliť financovanie výskumu v pomere 1:2.
Ak budú mať firmy dobré podmienky na
vedecký výskum, teda predovšetkým kvalitných vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak
to určite robiť budú. Spolupráca štátneho a
súkromného sektora je najlepší model pre
dosiahnutie uvedeného predsavzatia (1,2
percenta z HDP) a jeho reálnosť je priamo
závislá na vytváraní podmienok od štátu a
kvalite vzájomnej spolupráce. Nová stratégia EÚ Europa 2020 priamo k takej spolupráci vyzýva a podľa nej úroveň investícií do
výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 percenta HDP.
Veľa sa hovorí o znalostnej ekonomike
a možnostiach využitia sofistikovanejšie
výrobné kapacity na Slovensku, ako len
montážne haly.
V súčasnosti sa ukazuje nedostatočný rozvoj národného inovačného systému, čo je
brzdou nielen v žiaducom smerovaní Slovenska k znalostnej ekonomike a spoločnosti,
ale aj prekážkou toho, aby sami zahraniční
investori orientovali svoje aktivity na oblasti
vysokej technológie a umiestňovali na Slovensku aj výskumno – vývojové pracoviská.
V podstate ide o nedostatočné financovanie
vzdelávacieho systému, systému výskumu a
vývoja, nevhodnú štruktúru absolventov, nedostatočnú orientáciu výskumných pracovísk a škôl na potreby praxe, roztrieštenosť
výskumných kapacít. Slovensko výrazne zaostáva vo výdavkoch na výskum a vývoj (verejných, ale ešte viac podnikových), v úlohe
celoživotného vzdelávania, v inovačnej aktivite malých a stredných podnikov, fakticky
absentuje rizikový kapitál ako zdroj financovania inovácií. Sú to vážne a životne dôležité
výzvy pre budúcu vládu.
Je možné tomu pomôcť diskusiou na
parlamentnej pôde?
Na pôde parlamentu nie je platforma, na
ktorej by mohli kontinuálne prebiehať diskusie a hľadať takéto riešenia. Preto by stálo
za úvahu zriadiť výbor NR SR pre, nazvime
ho ,,budúcnosť“, ktorý by definoval najdôležitejšie ciele a výzvy rozvoja Slovenska v
horizonte 10 rokov. Súčasne by bol ,,domovom“ odborníkov na hospodársku politiku
pri riešení tých najhorúcejších problémov
slovenskej ekonomiky.
Zodpovedá prílev zahraničných investícií vo svojom rozsahu a zameraní súčasným potrebám Slovenska? O aké investície by sa mala Slovenská republika
usilovať?
Zahraničné investície, ktoré prišli na Slo-

vensko, nás posunuli medzi dynamicky sa
rozvíjajúce štáty nielen v ponímaní Európy.
Ak ich hodnotíme z tohto pohľadu, vo veľkej miere zodpovedali požadovanej kvalite,
rozsahu a niečo menej už zameraním z hľadiska priemyselných odvetví. Slovenská republika profitovala na príleve zahraničných
investícií, čo prispelo k rastu kúpnej sily a
súkromnej spotreby. Vďaka tomu na rozdiel
od iných krajín, máme stále stúpajúcu mieru
hospodárskeho rastu a disponujeme možnosťou odolávať finančnej kríze. Musíme sa
koncentrovať na rozvoj kvalitných stimulov.
Teda konkurovať nielen nízkymi daňami alebo nízkou cenou práce, ale najmä poskytovaním výsledkov výskumu, ktoré by zásadným spôsobom mohli ušetriť prostriedky
investorom. To znamená, včas zachytiť
trend prechodu z výrobných organizácií na
výrobno – vývojové až výskumné organizácie. Ak v priebehu 4 – 5 rokov je potreba v
priemysle 1,3 násobne zvýšiť mieru produktivity práce, potom je nutné zamerať sa na
investície z oblastí napr. nanotechnológií, biotechnológií, high – technológií, aplikačného softvéru, teda výrob s vysokou pridanou
hodnotou. Teda orientácia na vedomostnú
ekonomiku, kvalitné podnikateľské prostredie a pružný trh práce.
Napriek vášmu optimizmu v príleve zahraničných investícií, naše hospodárstvo ich potrebuje neustále v nových oblastiach. Ako si ich môžeme poistiť, aby
ďalej prichádzali na Slovensko?
Východiskom pre získanie ďalších zahraničných investícií je stanoviť si stratégiu ich
získania a udržania na základe analýzy existujúcich ,,fundamentálnych faktorov“, ktoré
robia krajinu atraktívnou lokalitu. Čo zlepšiť,
čo vytvoriť, aby zahraniční investori mali záujem investovať a to želateľným smerom?
Zvoliť nástroje, ktorými chce štát dosiahnuť
celkové zlepšenie podnikateľského prostredia a ako chce priamo podporovať (stimulovať) prílev zahraničných investícií.
V minulom období najväčšie zahraničné
investície prišli do automobilového priemyslu. Rôznia sa názory, či nebol príliš
podporovaný jeden výrobný produkt.
Bola to chyba, alebo nevyhnutnosť?
Myslím si, že to nebola chyba ani nevyhnutnosť, ale šťastie pre Slovensko. Nemáme
tu monokultúru jedného výrobcu, prakticky
je u nás sústredená finálna produkcia troch
rôznych značiek a zoskupení. Automobilový
priemysel dosiahol v roku 2009 až 37-percentný podiel na celkovej produkcii priemyselnej výroby, t. j. takmer 17 miliárd Eur a
zamestnával 68 tisíc ľudí. Ak priemyselná výroba klesla o 26 percent, tak automobilový
priemysel len o niečo viac ako 16 percent.
Akoby vyzeral náš priemysel bez automobilového? Čísla ukazujú, že by nastala dramatická situácia. Automobilová výroba je pre
našu ekonomiku podstatná, ale už nie taká
dominantná, elektrotechnický priemysel jej
konkuruje.
Čo je pre zahraničných investorov dôležité pri vyhľadávaní vhodných podmienok na investovanie?
Zahraniční investori obvykle pokladajú za
dôležitú komparatívnu (štruktúrnu) výhodu
krajiny, aj existenciu lokálnych podnikateľských sietí, ktoré možno využiť pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Zo začiatku bol tento faktor na Slovensku prakticky
nerozvinutý, ale zahraniční investori sami
prispeli k formovaniu podnikateľských sietí
so širokým okruhom dodávateľov. Automobilový priemysel zohral pri formovaní týchto
sietí kľúčovú úlohu, čím význačne prispel k
atraktívnosti Slovenska pre prílev zahraničných investícií.
Stanislav Háber

Cigánski diabli na kocerte
Kataríny Rosinovej
Pred svojich rodákov predstúpila v nedeľu 16. mája v Športovej hale v Dubnici nad
Váhom speváčka Katarína Rosinová. V rámci galavečera S piesňou v srdci predstavila
svoje nové CD-ečko „dželen dželen“.
Dželen dželen je oficiálna rómska hymna, na
ktorej sa dohodli v 70-tych rokoch minulého
storočia Rómovia zo sveta. Celý nový album Kataríny Rosinovej je naspievaný v rómčine spolu
s Cigánskymi diablami. Tí sa postarali o dobrú
zábavu spolu s Katkou Rosinovou. Táto dvadsaťpäťročná famózna speváčka s hlasom
nevšedného rozsahu sa uvedenie do života
nového nosiča rozhodla urobiť na mieste,
kde kedysi začínala pred pätnástimi rokmi.
A jej voľakedajšie družky zo súboru Prvosienka nechýbali rovnako, ako ani členovia
folklórneho súboru Vršatec, kde bola neskôr
Katka Rosinová sólistkou. Napriek nevšednému talentu a možnosti študovať aj operný spev,
Katka Rosinová zostáva verná dedičstvu otcov,
lebo ako zdôrazňuje, „dnes sa všade v médiách
uprednostňuje západná kultúra a slovenská zostáva v kúte ako Popoluška. Keď ju však niekto
objaví, je oveľa krajšia, nápaditejšia a vrúcnejšia.“
Dnes Katarína Rosinová kandiduje do NR SR
za ĽS-HZDS, ale rozpor medzi umeleckou a
politickou dráhou nevidí, lebo podľa jej slov,
„politika zasahuje do všetkých sfér života,
nemôžeme sa pred ňou uzatvárať.“
Prvá laureátka prestížnej súťaže Pieseň Lýdie
Fajtovej má na konte dohromady už tri CD nosiče. K tomu najnovšiemu, jej prišla zablahoželať
vystúpením aj sedemročná Martinka Bobáňová
z Terchovej, ktorá sa umiestnila na 2. mieste
súťaže Slovensko má talent. Po nej vystúpením
Katku pozdravila sedemdesiatročná slovenská
folklórna diva z prešovského divadla Mária Macošková.
Katarína Rosinová ukončila vysokú školu
v Prešove a momentálne dokončuje svoje
druhé vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte. Jej koncert moderoval herec
Jozef Šimonovič pred zaplnenou dubnickou
halou, ktorý zdôraznil, že „slovenská pieseň
je ako liek“. A s ňou nové CD a jej speváčku prišiel pozdraviť aj sólista opery SND Ján
Babiak. S vystúpeniami nechýbali ani členovia
folklórnych súborov Šumiačan, Zemplín a Šarišan. Profilový večer Kataríny Rosinovej pripravil
režisér Jaro Moravčík, ktorý preň odložil aj let do
Nórska na finále Eurovízie, kde Slovensko reprezentuje Kristína, pre ktorú urobil choreografiu a
v ten večer oslávil v Dubnici vlastné narodeniny.
Text a snímka: Stanislav Háber
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Nesmrteľná Európa?

Na kandidátkach všetkých strán nechýbajú učitelia

Nesmrteľná a večná Európa - to
je naozaj veľmi stará idea. Ranený strelou boha Erosa otec
všetkých gréckych bohov Zeus
bol šialene zaľúbený do dcéry
Fenického cára – Európy. Keď
neskoršie pochopil, že jeho milovaná je vyvolená prejsť cestou nesmrteľnosti, pomenoval podľa nej
kontinent a povedal: Európa, ty
budeš nesmrteľná, pretože kontinent, ktorý prijme tvoje telo, vždy
bude nosiť tvoje meno. Európa
teda dostala svoje meno z Grécka a môže skončiť presne tam,
kde dostala svoje meno. Gréci a
Európa by mali urobiť všetko, aby
sme dokázali, že otec všetkých
bohov Zeus sa nemýlil.

Najviac je politikov a podnikateľov
Možno, že niekto neuverí, ale zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby do NR SR je veľmi zaujímavé čítanie. Tak napríklad, pokiaľ neberieme do úvahy recesistickú stranu s jediným kandidátom, možnosť zostaviť kandidátnu listinu politickej strany zo 150 mien nevyužili iba tri
strany – ĽS Naše Slovensko má iba 44 kandidátov, Strana
rómskej koalície 120 a Združenie robotníkov Slovenska
(ZRS) 147 kandidátov. Dohromady sa tak na zoznamoch
ocitlo 2412 mien, i keď medzitým sa dvaja kandidáti vzdali.
Keď opäť vezmeme do úvahy 17
politických strán, tak dohromady ponúkajú na poslanecké stoličky v NR SR 202 pedagógov
všetkých stupňov, 111 kandidátov
s právnickým vzdelaním (JUDr.
Mgr.), 87 lekárov, 90 primátorov
a starostov, 51 študentov. To už
nespomíname úctyhodný počet
zástupcov primátorov a starostov,
prednostov rôznych stupňov, teda
od miestnych po krajské úrady.
Spomedzi ôsmich predsedov
vyšších územných celkov kandidujú dvaja z nich – predseda
Trnavského samosprávneho
kraja, doterajší poslanec NR
SR a predseda strany Nová
demokracia Tibor Mikuš (číslo
1 na kandidátke) a župan Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár (číslo 20
SMER-SD).
Pohľad na kandidátky jednotlivých strán poskytuje skutočne
zaujímavý prehľad. Tak napríklad, najviac pedagógov ponúkajú Strana rómskej koalície a
KDH – po 21. Rómovia majú
medzi sebou až 23 kandidátov s
akademickým titulom a zároveň
ľudí so zaujímavými profesiami.
Sú medzi nimi prezident zväzu
rómskeho boxu, profesionálny
športový tréner, speváčka, hudobníci, krajčíri, kuchári, podnikatelia, živnostníci. Za rómsku
stranu však nekandiduje ani
jeden lekár, ani jeden právnik
či primátor (starosta) a dokonca ani jeden študent. Keď už
sme pri študentoch – najviac

na kandidátke ich má Európska demokratická strana – až
18 (!), ani jedného však nemajú, okrem už spomínanej SRK,
ani ĽS-HZDS, Most-Híd, KDH a
SMER-SD.
Na lekároch si najviac potrpia v
SDKÚ-DS, tam ich majú na kandidátke až 16, o štyroch menej
majú v KDH a Moste-Híd. Bez
lekára na kandidátke sa zaobíde
ešte jedna strana – ĽS Naše Slovensko.
A čo právnici? Tých je najviac
na kandidátke strany SMER-SD,
až 16, po jedenástich ich majú
v SNS a SDKÚ-DS, o jedného
menej ma Most-Híd. Bez právnika sa však doteraz zaobišli
aj „robotníci“ zo Združenia robotníkov Slovenska. Ich kandidátka je skutočne zaujímavá:
nemajú na nej síce ani jedného právnika či starostu, ale až
šesť nezamestnaných! Okrem
toho plná pätina kandidátov,
konkrétne až 31, má pred menom akademický titul...
Samostatnú kapitolu tvoria primátori a starostovia (90). Najviac sa
na nich spoliehajú „maďarské“
strany, obe ich spolu majú 27
(SMK 14, Most-Híd 13), ale ĽSHZDS v tomto nemôže nikto konkurovať – na kandidátke má ich
až 19! Na veľké prekvapenie ani
jedného primátora alebo starostu
nemá medzi kandidátmi SDKÚDS, okrem nej ani Európska demokratická strana, RKS, SaS, ĽS
Naše Slovensko. Na kandidátke
KSS, napríklad, sú až piati sta-

Figeľ o projekte neinformoval
Pri cestách po západnej Európe si každý našinec všimol v
jarných mesiacoch množstvo domácich dôchodcov v uznávaných prímorských strediskách. Neboli to strhaní starčekovia, ale ľudia, z ktorých vyžarovali spokojnosť a optimizmus.
Zdá sa, že sa medzi nich zaradia aj Slováci. Zatiaľ síce ani
nie tak výškou dôchodkov, ako možnosťou cestovania po
Európe. Pripravovaný projekt sa netýka iba dôchodcov, resp.
občanov vo veku nad 55 rokov, ale aj mladých ľudí do 30 rokov, invalidov a osôb, žijúcich na úrovni chudoby. Európska
únia to síce myslí dobre, ale dnes ťažko predpokladať, čo sa
z jej predstáv podarí realizovať. V každom prípade je sympatické, že v Bruseli je niekoľko eurokomisárov presvedčených
o právach každého občana EÚ cestovať za oddychom a spoznávaním. Pôjde o akúsi dotovanú dovolenku mimo hlavnej
sezóny.
Žiaľ, málokto z nás vedel, že už v minulom roku v rámci podobného skúšobného projektu sme mohli cestovať do Španielska za
343 eur. V tejto cene bol pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli (7 nocí),
spiatočná letenka zo Slovenska do Španielska, poistenie... Španielska vláda, napriek kríze vo svojej krajine, takto štedro
prispela na dovolenku 50 000 skôr narodeným obyvateľom
EÚ, konkrétne jej šestnástim krajinám. Ťažko povedať, koľko
z nich bolo zo Slovenska. Pre objektívnosť však musíme dodať, že išlo o pobyty na prelome rokov, teda v zime.
Je síce chvályhodné, že v časoch hospodárskej krízy a boja o stabilitu eura dokážu niektorí predstavitelia EÚ a španielski ministri
myslieť aj na dovolenky tých, ktorí na ne veľa peňazí nemajú. Všetko je však ešte skôr v kategórii úvah, i keď iniciatíva španielskej
vlády už priniesla konkrétne výsledky. Je však dosť nepochopiteľné, že vtedajší slovenský eurokomisár a terajší predseda KDH Ján Figeľ o projekte Španielov zrejme nikoho u nás
neinformoval. Veľká škoda. Veď španielska vláda o svojej
iniciatíve určite informovala Európsku komisiu v čase, kedy v
nej pôsobil terajší volebný líder KDH...
Vladimír MEZENCEV

rostovia a primátori (iba o troch
viac má SMER-SD), ale komunisti držia v inom prvenstvo: majú až
11 kandidátov s titulom RSDr. A
deviatich zamestnancov rôznych
súkromných
bezpečnostných
služieb...
Čo sa týka zamestnania jednotlivých kandidátov, bez rozdielu za
ktorú politickú stranu kandidujú,
pozorný čitateľ zoznamu sa stretne so zaujímavými informáciami.
Určite najviac kandidátov je z
podnikateľskej sféry, či už ide
o živnostníkov a konateľov rôznych spoločností. SMER-Híd
sa môže pochváliť až dvanástimi (!) veterinárnymi lekármi.
Jeden kandidát (ÚNIA) si uvádza ako zamestnanie „filozof“,
ďalší z ĽS-HZDS uvádza ako
svoje zamestnanie „poslanec
VÚC“. Pomerne častá je profesia „politológ“, alebo „študent politológie“, ale ani to
už nikoho nemôže prekvapiť
– Slovensko sa stáva krajinou
politológov a v prípade potreby ich môžeme aj exportovať.
Medzi kandidátmi sú aj riaditelia
divadiel, architekti, hudobní skladatelia, novinári, riaditelia pobočiek bánk, profesionálni športoví
tréneri (AZEN ich má až päť). V
prípade zabezpečenia stravy je
na tom najlepšie strana Mgr. Mariána Kotlebu – ĽS Naše Slovensko. Medzi 44 kandidátmi možno
nájsť až troch kuchárov, jednu
cukrárku a jedného barmana.
Okrem nich tu majú aj mestského
policajta...
Na veľké prekvapenie ani jedna
politická strana nevytiahla také
kalibre, aké môžu predstavovať
hviezdy šou-biznisu, či aktívni
úspešní športovci. Predovšetkým
SMER-SD vsadil už na overených
skúsených politikov a na svojich
poslancov NR SR sa spoliehajú aj
ostatné parlamentné strany...
Vladimír MEZENCEV
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Anglicko proti euru
Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Lacná téma o falošnom šetrení

Prešovčanom sa momentálne podsúva téma šetrenia mestského rozpočtu. Získala podobu zníženia počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre nadchádzajúce volebné obdobie.
Strana SMER – sociálna demokracia v tejto súvislosti pripomína, že
v tomto volebnom období výrazne prispela k reálnym úsporám mestskej pokladnice. Dokazuje to napríklad tým, že sa zriekla možnosti
mať viceprimátora, čím mestu za 4 roky ušetrila financie minimálne
na plate primátorovho zástupcu, sekretárke a ďalších s tým súvisiacich výdavkoch. Slovami jej krajského predsedu Stanislava Kubáneka, práve časté víkendové lety primátora medzi Košicami a
Bratislavou výrazne púšťali žilou mestskej pokladni. Podľa neho,
zníženie veľkosti poslaneckého zboru nie je najvhodnejším riešením
pre hľadanie úspor. Stanislav Kubánek je presvedčený, že najvhodnejšou cestou, ktorou by sa malo vydať krajské mesto, je adekvátne
zníženie odmien s terajším ponechaním počtu poslancov, ale pritom,
so zmenami v hraniciach volebných obvodov. „Ľudia musia cítiť
väčšiu väzbu s poslancami. Pre nich je kľúčové to, aby volení zástupcovia obhajovali ich záujmy, potreby mesta, tiež aby
reagovali na aktuálne podnety, dvíhali telefóny a odpovedali
na emaily. Predovšetkým o tom musí byť poslanecká práca,“
zdôvodňuje S. Kubánek.
Otázka šetrenia verejných zdrojov je podľa neho namieste v
každom a to nielen predvolebnom období, ale Prešovčania si
nezaslúžia byť ťahaní za nos tými, ktorí pre médiá hovoria o šetrení a úplne ináč sa správajú v práci. Preto je sociálnodemokratický poslanecký klub v MsZ pripravený presadiť také zmeny, ktoré
sú skutočnými zmenami k lepšiemu a nie lacnou témou o falošnom
šetrení. „Ľudia si nezaslúžia byť rukojemníkmi sľubov,“ uzatvára
Stanislav Kubánek.
(mk)

Nová britská koaličná vláda sa
zaviazala nerobiť žiadne kroky,
aby sa krajina pridružila k eurozóne.. Okrem toho konzervatívci
chcú presadiť, aby sa na každú
iniciatívu Bruselu o odovzdaní
právomocí EÚ konalo referendum. Je to reakcia Anglicka na
riadiaci tandem EÚ FrancúzskoNemecko. Anglické stop euru aj
v súvislosti s problémami Grécka
v eurozóne posilnia euroskeptikov aj napríklad v Česku. Nová
vláda sa snaží zastaviť potok emigrantov do krajiny a obmedzuje
ich počty s výnimkou emigrantov
z krajín EÚ.

USA tlačia

Americký prezident B. Obama
odporučil Španielsku, aby skrátilo svoje výdavky. Je známe,
že ešte pred summitom v Bruseli odporučil A. Merkelovej a
francúzskemu prezidentovi Sarkozymu, aby urobili všetko pre
záchranu eura. Ďalší telefonát
zazvonil od amerického prezidenta španielskemu premiérovi
Zapaterovi, v ktorom mu radil,
aby sa zaoberal vážnosťou „riešenia činností“ zo strany Španielska. Nejde o nejaký altruizmus amerického prezidenta, ale
jeho znepokojenie, že táto kríza
v eurozóne by mohla mať vplyv aj
na americkú ekonomiku.
DUŠAN KONČEK

Euro kríza odhalila slovenského otčima
Pred voľbami opozícia zúfalo hľadá témy,
ktorými by podryla autoritu vlády v očiach
verejnosti. A tak zažívame bláznivé časy,
v ktorých tvrdí neoliberálni ekonómovia
hlásajú sociálnu spravodlivosť a odmietajú záchranu vlastnej meny populistickým poukazovaním na míňanie iných. V
tejto šialenej hre vyniká doteraz údajný hlavný
strojca prijatia eura namiesto slovenskej koruny Ivan Mikloš. Toho sa však radšej nepýtajte na dlhy z malej privatizácie z čias, keď
bol v rokoch 1991 až 1992 ministrom pre
správu a privatizáciu národného majetku.
Straty z nich odhadol
v priamom televíznom dueli Vladimír Mečiar
na 28 miliárd korún a Mikloš dokázal iba
fabulovať prázdny vzduch. Za to s riadne
nasrdeným výrazom v tvári. Rovnako nedokázal vysvetliť sociálne sľuby rozdávané
Ivetou Radičovou a pravicové názory, ktorými kŕmi národ on sám. Preto sa ho Mečiar v
TA3 9. mája právom pýtal, či je SDKÚ mačka, alebo pes? Veď si nerozumejú jednotka a
dvojka na kandidačnej listine. Isté je, ako dodal Mečiar, že budú problémy riešiť na úkor
uťahovania opaskov ľudí, ako to robili aj za
osem rokov dvoch vlád, inú politiku robiť totiž
nevedia. Veď vďaka ich privatizácii stráca
ročne, podľa odhadov Mečiara, štát na
ziskoch a dividendách viac ako sto miliárd korún a ak by znova prišiel Mikloš
k moci, znova by privatizoval aj zvyšný
štátny majetok.
Mikloš má toho za ušami oveľa viac. Ako vieme, bol to on, kto bol hlavným hnacím moto-

rom v šialenom výpredaji štátneho majetku v
rokoch 1998 až 2006 v dvoch vládach Mikuláša Dzurindu. Vtedajšie
média odhadli výnosy
z výpredaja na 350 miliárd korún. Teda za
osem rokov vlády mali Mikloš s Dzurindom k
dispozícii nie osem, ale deväť štátnych rozpočtov. Aj tak sa zvýšila zadĺženosť Slovenska dva a pol násobne zo 180 miliárd korún v
roku 1998 na vyše 500 miliárd v roku 2006.
Predseda ĽS-HZDS pripomenul Miklošovi
ďalšie nemenej závažné fakty. Druhá Mečiarova vláda začala budovať štát v roku 1993 s
niekoľkými miliónmi dolárov v banke. Za to
v roku 1998 odovzdali vládu Miklošovi s
prebytkami vo výške 10 miliárd dolárov
v Národnej banke Slovenska a s ďalšími
zdrojmi vo výške 34 miliárd korún. Čiže
Mikloš hospodáril v úplne iných podmienkach. A aj tak rástla nezamestnanosť do
závratných výšok spolu so zadĺžením štátu a miznutím strategického majetku.
Je jasné, že do volebnej kampane sa ide
oveľa lepšie
z opozičnej pozície.
Pred občanmi sa totiž dá na vládu naložiť
čokoľvek. Aj dopady svetovej hospodárskej
krízy, aj znižovanie hodnoty eura, do ktorého nás v podstate dokopali ešte Miklošovci.
Vláda Roberta Fica jednoducho nemala na
výber, musela po svojom nástupe novú menu
zaviesť. A teraz, keď je jasné, že euro má
problémy, opäť prvé chcú loď opustiť
pištiace krysy? Lenže euroloď sa vôbec
nepotápa. Miklošove postoje sú teda ab-

solútne nepochopiteľné. Predstavme si,
že by euro nemalo žiadne problémy. Nebolo
by zrejme nič čudné, keby sa Mikloš producíroval ako otec myšlienky eura na Slovensku. Súčasná kríza aspoň odhalila skutočné
zmýšľanie slovenských politikov. Ukázalo sa,
že Mikloš bol zjavne v skutočnosti pre euro
len adoptívnym otčimom. Nemal k tejto našej
novej mene zrejme
nikdy silný vzťah,
ak dokázal proti vláde použiť aj najťažšie argumentačné zbrane, ktorými v skutočnosti
euromenu dehonestoval a sám sa verejne
zbavoval vlastných zásluh o zavedenie eura
na Slovensku.
Nečudo, že poslanci za ĽS-HZDS odmietli legitimizovať Miklošovu parlamentnú
schôdzu. Tento zjavne nezodpovedný politik by ju zrejme zneužil iba na lacné populistické vystúpenia, v ktorých by pravdepodobne sypal oheň a síru na našu
súčasnú menu. A taká predvolebná opletačka by nikomu v ničom nepomohla.
Slovensko sa zbavilo vlastnej meny – slovenskej koruny – a tým i možnosti ovplyvňovať
našu ekonomiku a jej výkonnosť znižovaním
či zvyšovaním hodnoty našej meny. Teraz
tak koná šestnástka eurozóny a my môžeme len podporovať všetky tie opatrenia, ktoré euru pomáhajú a nie ho topia
do medzinárodných prepadlísk. Nakoniec, nie je to nič čudné, že Mikloš nebráni súčasný slovenský záujem. Alebo
to ešte niekoho prekvapuje?
Stanislav Háber
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Pieseň o mojom synovi
Môj syn stojí na Nuselskom moste. Pre tých, čo nie sú z Prahy a o moste možno nevedia, len stručná informácia:
to je ten most, ktorý vás smerom od Brna dovedie do centra mesta. Umiestnené je v ňom metro, ale čo je podstatné: jeho výška nad Nuselským údolím je v priemere okolo 40 metrov a je to obľúbené miesto samovrahov.
Prelezú plot a z mosta sa vrhajú do neznáma, vlastne do istoty: ten pád určite neprežijú.
Prečo chceš skočiť, synček môj? pýtam sa a ty mi
odpovedáš: Došiel som na koniec svojho života,
neviem, prečo žiť, neviem, prečo žijem. Ty, mama,
budeš určite argumentovať dennými radosťami,
deťmi, dovolenkou, nákupom nového auta. Mám
sa tešiť z každého nového rána, slnka, snehu, posedení s priateľmi. No a čo? Ale v čom je ten môj
život iný ako život tisícov vedľa mňa, čím sa od nich
líšim, akú stopu zanechám v histórii? Či svoj život
skončím teraz, alebo o 20 – 30 rokov zomriem na
rakovinu, infarkt, prípadne na nejakú inú chorobu,
ktorá ešte nie je objavená, aký je v tom rozdiel?
Ale syn môj, hovorím ti, veď je to hriech, ty si si
ten život nedal, darovala som ti ho ja, vlastne
Boh, aké máš teda právo si ho vziať?
Syn na mňa utrápene hľadí, už vie, čo bude nasledovať, počul to už tisíckrát, ale nič to, vy môj
príbeh nepoznáte. Nebojte sa, nezdržím vás dlho,
rozpoviem vám len základné fakty.
Žila som v jednom z miest v Československu,
mala dve deti a manžela. Myslím, že sme boli
typická stredostavovská židovská rodina, muž
bol lekár, ja v domácnosti. Keď nás vzali do
koncentračného tábora, chlapec mal dvanásť,
dievčatko desať rokov. Prežila som ako jediná, nevrátil sa nikto ani z ďalšej rodiny. Zostala som sama ako prst. Uvažovala som o samovražde, ale potom som si ju vyhovorila: to Boh
predsa riadi naše osudy a ja nebudem do jeho
vôle zasahovať.
Zoznámila som sa so starším mužom, bol to tiež
lekár, mal už vyše päťdesiat rokov a podobný osud
ako ja. Dohodli sme sa, že budeme spoločne spomínať na našich mŕtvych príbuzných, žiť v pokoji,
ani jeden z nás už nečaká od života nič, vzájomne
si budeme spríjemňovať roky, ktorá nám ešte zostávajú. Dohoríme spokojne ako sviece. Nebudeme vchádzať do pustého bytu, budeme sa tešiť na
vzájomné mlčanie, chvíle strávené nad knihami a
fotografiami našich blízkych.
Žili sme spomienkami, ale vytvorili sme si aj
okruh známych, spoločne sme navštevovali
koncerty a divadlo, pripíjali si na Silvestra, vymieňali si recepty a čakali na smrť.
Ale v tom sa stal zázrak, otehotnela som. Vôbec
som to nečakala. Slovo nedúfala by nebolo na
mieste, pretože na dieťa som ani nepomyslela.
Môj aktívny život bol predsa uzavretý, skončil sa.
Nič som od života už nečakala, šlo o to dožiť, aby
sa naplnila Božia vôľa. Na také hlúposti ako nová
kapitola alebo nový začiatok som si ani nespomenula, nevrhala som sa bezhlavo do víru nových
udalostí preto, aby som zabudla, naopak, žila som
minulosťou.
Radili sme sa s manželom, čo robiť. Mám si
dieťa nechať vziať, a tak sa postaviť proti Božej vôli? Na druhej strane, môžem si ho dovoliť? Aký tvor sa nám narodí po rokoch nášho
utrpenia, čím a ako bude postihnutý? Stačíme
ho vychovať, nezomrieme skôr, ako dospeje?
Prečo sa znova púšťať do dobrodružstva nazývaného život, ktoré sme považovali za ukončené? Priviesť dieťa do tohto hnusného sveta, plného hrozieb, na to, aby ho niekto opäť
zavraždil? Byť zodpovedný znamená dieťa si
nechať vziať, alebo ho priviesť na svet?
Nakoniec sme sa s manželom zhodli na tom, že
nebudeme zasahovať do vôle najvyššieho. Ak sa
rozhodol dať nám dieťa, chce nám tým niečo povedať, určiť smer nášho osudu. A hoci Boh bol doteraz k nám krutý, až nepochopiteľne nemilosrdný,
prislúcha nám ho posudzovať, hodnotiť jeho rozhodnutia?
Nemôžem povedať, že som sa na tehotenstvo
tešila. Spočiatku som ho brala ako osud, ako
rozhodnutie, ktoré som ja neurobila, ale ktoré
musím rešpektovať a podľa toho sa aj zachovať. Tak to bolo v prvých dvoch mesiacoch.
Ale potom prevládlo uspokojenie alebo skôr
pýcha, možno ešte lepšie slovo by bolo vzdor.
Ja, odsúdená na smrť a prakticky už mŕtva,
dám znova život. Napriek svojim neprajníkom
a vrahom, vrahom mojich detí. Boh urobil zázrak, budem ešte užitočná, vstanem z popola.
Keď sa syn narodil, mala som štyridsať, manžel

päťdesiatpäť. Tehotenstvo som znášala napodiv
dobre, akoby mi roky koncentráku neuškodili, ale
naopak posilnili môj organizmus. To, že vzdor sa
vo mne posilňoval, spôsobili aj slova môjho gynekológa. Domnieval sa, že som už odišla, že ho už
nikto iný nepočuje, a tak hovorí svojmu kolegovi:
Predsa len sú ti židia zaujímaví tvorovia. Kántria
ich, ničia a trávia, ale oni žijú, vždy znovu sa pozviechajú a zrazu ich vidíš všade, vyhrabú sa ako
potkany z kanála. Pozri na tú babu, ktorá pred chvíľou odišla. Človek by si myslel, že po koncentráku
bude už sotva schopná otehotnieť, ale ona nie, na
svet privedie ďalšieho žida. Nie sú tí židia nakoniec
skutočne vyvolený národ, keď vždy povstanú? Dokázali by sme také niečo my Slovania?
Bezprostredne po synovom narodení prišla radosť. Dala som život, opäť som ho dala, a ja žijem a mám prečo žiť. Zvíťazila som, prekonala
smrť, ktorá ma mala obklopovať až do mojich
posledných dní.
Nemohla som uveriť svojmu šťastiu. V noci som ležala vedľa svojho synčeka, pozorovala ho, plakala
od radosti, keď som počula, ako spokojne oddychuje. Prakticky som ani nespala, stále som uňho
bdela, neopúšťala ho ani na sekundu. Načúvala
som: dýcha? Keď sa zakuckal, panikárila som: nedusí sa? Keď prvý raz ochorel, takmer som zošalela neumrie? Muž ma upokojoval, nič sa nedeje,
je to zdravé dieťa, vyvíja sa normálne. Viem, synček môj, všetko čo sa týkalo teba, som preháňala, slušný človek by povedal, že som precitlivená,
menej slušný, že nie som celkom normálna. Ale
nebolo to aspoň trochu ospravedlniteľné, keď som
po toľkých smrtiach mala pri sebe zase život?
Tehotenstvo pri prvých deťoch som vzala celkom
prirodzene ako očakávaný vývoj a krásny plod
manželského života. Na deti som sa tešila, mala
som ich veľmi rada, starala som sa o ne, nijako som sa nelíšila od väčšiny iných matiek.
Ale teraz to bolo úplne iné: mala som poklad,
ktorý som nehľadala, neočakávala ho, ani si
ho nevymodlila, ale o to bol ten poklad drahocennejší a vzácnejší. Stále som bola s tebou, synček. S plačom som ťa vyprevádzala
do škôlky a potom celé hodiny čakala v šatni
plná obáv, čo sa ti stane, aké nebezpečenstvá
od ostatných detí ti hrozia. Učiteľky ma hrešili
a vyháňali domov, ale ja som vytrvala.
Pokračovalo to, i keď si začal chodiť do školy. Vyprevádzala som ťa tam aj späť, postávala pred školou. Aká to bola radosť, keď som ťa odpoludnia zazrela, živého a zdravého, nikto ti nerozbil hlavu, nič
sa ti nestalo. A akú radosť si mal ty, keď si ma zbadal, letel si do mojej náruče a kričal celý vysmiaty:
Mami, mami! Musel si mi rozpovedať všetko, čo
si robil od prvej do poslednej minúty, chcela som
byť aspoň dodatočne s tebou, keď sme už spolu
nemohli sedieť v lavici.
Neskôr, keď si už bol trocha väčší, začal si
sa za mňa hanbiť. Spolužiaci, keď videli, že
ťa všade sprevádzam, sa ti smiali : Mamičkár!
Nechcela som ťa samého púšťať ani na ulicu,
aj kamarátov si navštevoval so mnou v pätách.
Bola som najusilovnejší rodič, zúčastňovala
som sa na všetkých školských akciách, len
aby som ti bola nablízku.
Čoraz častejšie si sa robil, že ma nevidíš. Keď si
vychádzal zo školy, bočil si pohľadom, nevenoval
mi žiadnu pozornosť, akože k sebe nepatríme.
Navzdory tomu som za tebou chodila ako psík.
Doma si odvrával, žiadal si ma, aby som ťa nechala, nechceš byť stále so mnou, celá škola a ulica
sa ti smejú, nedá sa to vydržať. A tak som ustúpila,
chodila za tebou a čakala ťa tak, aby si ma ty ani
tvoji kamaráti nevideli, skrývala som sa za rohmi a
stromami, ale bola som nablízku, keby ti niečo hrozilo. Muž čoskoro zomrel a aj som mala len teba,
stal si sa jediným zmyslom môjho života.
Pamätáš sa, ako som stále pri bráne kasární, keď
si bol na vojenskej službe? Strašne pršalo, uplynuli
hodiny a ja som sa celá premočená triasla od zimy.
Ty si prešiel nevšímavo okolo mňa, videl si ma, ale
ani si sa nezastavil, hanbil si sa, ako by si vyzeral
pred ostatnými vojakmi: matka mu prišla utrieť nos.
Šla som za vami, cez okno hostinca s obavou sledovala, ako piješ jedno pivo za druhým, pri návrate

do kasární ťa ostatní museli podopierať. Celú noc
som potom ešte stála pri bráne, nestalo sa ti nič,
neotrávil si sa alkoholom? Keď som ťa videla cez
plot, ako kráčaš na raňajky, odpadol mi kameň zo
srdca: žije!
Nevšímal si si ma, ale zo svojej návštevy som
mala i tak dvojnásobný prospech. Po návrate
domov som totiž vážne ochorela, ťažký zápal
pľúc, a tebe dali krátku dovolenku. Prvá radosť bola to, že som ťa zase videla. Tá druhá ešte podstatne väčšia, bol si stále u mňa,
mala som ťa len pre seba, držal si ma za ruku,
v očiach sa ti objavila aj slza, prosil si ma o
odpustenie, ale súčasne žiadal, aby som to
viackrát nerobila, že si už veľký, máš svoj život, postaráš sa o seba.
Viem, preháňala som to, obťažovala ťa a prejavovala sa ako sebec, myslela som len na seba, na svoj
strach, že sa ti niečo stane. Po návšteve kasární
som sa zmenila, aspoň ty si sa tak domnieval. Klamala som. Platila som tvojmu kolegovi v práci, ktorý mi musel každý deň telefonovať, čo robíš, čím
sa zaoberáš, čo si jedol, či nie si chorý. Neskôr
som sa dohodla s tvojou manželkou, aj tá mi telefonovala, účet som pochopiteľne platila ja. A tak
som ťa mala ustavične na očiach, aj keď fyzicky
som chodila k vám len raz za dva týždne, navonok
typická matka a babička, ktorá uznala, že syn má
svoju rodinu a svoj život. Zbavil si sa mojej neustálej a ťaživej prítomnosti, videl si ma zase rád, bolo
to len dvakrát do mesiaca.
Teraz chceš, syn môj, skočiť z Nuselského
mosta. Nechcem ťa otravovať, ani vyzvedať,
ale môžeš mi povedať, prečo? Máš ženu a
tri deti, potrebujú ťa. V práci sú s tebou spokojní, nie si vážne chorý, ani nikto z tvojich
najbližších. Máš len o päť rokov viac ako ja,
keď som ťa porodila. Neboj sa, nechcem opakovať, že nemáš právo vziať si život, ktorý ti
daroval Boh, nechcem sa ani odvolávať na to,
že po toľkých rokoch starosti o teba si to nezaslúžim. Chcem len vedieť prečo, chcem pochopiť. V poriadku, je to tvoj život a ako s ním
naložíš, je tvoja vec. Viem, že mi nemáš byť za
čo vďačný, to ja som vďačná tebe, že si dal
môjmu životu po vojne zmysel, nie si mi nič
dlžný. Z mojej strany ide iba o prosbu. Môžeš
jej vyhovieť?
Hladím svojho chlapčeka po vlasoch. Akoby sme
sa vrátili o roky späť, sme zase v jeho ranom detstve, keď sa mi ešte so všetkým zveroval. Prepáč,
mama, hovoríš mi. Prepáč za to, ako som sa za
teba hanbil, ako som ťa od seba odháňal. Bol som
mladý a hlúpy, ešte som si neuvedomoval, že rodič
je jediný človek na svete, ktorý ťa miluje nezištnou
láskou, nič za tú lásku nechce, nepožaduje ani
tvoju reciprocitu, vždy je pripravený obetovať za
teba i svoj život. Tvoje rodičovstvo bolo umocnené, po toľkých smrtiach si zase dala život, teraz
chápem, prečo si sa o mňa toľko strachovala.
Aj ty odpusť mne, môj synček. Odpusť mi
moju opičiu lásku, to že som nerešpektovala
tvoju osobnosť, priväzovala ťa k sebe, chcela
som ťa len pre seba. Bola som hrozný sebec.
Prerušuješ ma: Dobre, mama, vzájomne sme
si odpustili, ale teraz mi dovoľ, aby som ti vysvetlil, prečo chcem skočiť. Hovoríš, že mám
deti, ženu, dobrú prácu, som pomerne mladý,
nemám sa horšie ako ostatní, normálny, priemerný život. Ale práve v tom je ten najväčší
problém. Ty s otcom ste hrdinovia, zvíťazili ste nad
smrťou, porazili oveľa silnejšieho nepriateľa. Šli ste
do toho boja zdanlivo bez akýchkoľvek šancí, vaša
porážka a smrť boli vopred jasné a naplánované,
a vy ste vyhrali. Bojovali ste neozbrojení a nepripravení, nevedeli ste, čo vás čaká. Proti vám stál
súper nielen silnejší, ale aj dokonale vycvičený,
vojenská mašinéria, ktorá vás mala zomlieť, ničím
neobmedzená moc, ktorá vás mala zašliapnuť a
rozdrviť. No vy bezbranní ste ju dokázali poraziť.
Bolo v tom šťastie, náhoda, Božia ruka? Neviem,
možno niečo z toho všetkého a ešte omnoho viac.
V každom prípade ste vykonali zázrak a ako som sa
vám ja za ten zázrak odvďačil, ako som poďakoval
Bohovi za to, že mi daroval život? Po tom, čo ste
pre mňa urobili, bolo mojou povinnosťou sťať sa

prezidentom, Einsteinom alebo Shakespearom. Aj
keby sa to nevyrovnalo vášmu zázraku, bola by to
odpoveď na váš čin, ukázal by som, že vaše úsilie
nebolo márne.
Ale, syn môj, hovorím, veď ja som od teba žiaden zázrak nečakala, nevyžadovala ho, chcela som len, aby si žil dlhý a spokojný život. Vidíš, matka, opäť ma prerušuješ, zase hovoríš
o tom, čo si chcela ty. Ale ide o to, čo som
chcel a očakával ja, a to od seba. Bol som
povinný vyniknúť, stať sa slávnym, žiť mimoriadny život. Vy ste predsa vykonali viac ako
Einstein alebo Shakespeare, dokázali ste zázrak. Nijaké okolnosti a nič nemôže ospravedlniť môj priemerný život. Dnes, keď je jasné,
že nič mimoriadne nevykonám, je zrejmé aj to,
že nemám právo ďalej žiť. Prečo sú priemerný
život a priemerné umieranie lepšie ako rýchla
smrť? Prečo ešte obťažovať iných a seba?
S dvoma ženami mám tri deti. Tešil som sa na ne
rovnako ako ty na svoje prvé dve, snažil som sa ich
aj dobre vychovať. Ale rodina je dnes iná ako za
tvojich čias. Deti sú už veľké, sú to dospelí ľudia a
ja som im srdečne ľahostajný. Bavia sa o drogách,
o nejakých mne úplne neznámych hudobných
skupinách, o tom, ako by si žili v USA alebo vo
Švajčiarsku, keby som ja hlupák nezostal tu v republike. Žena každý mesiac len otrči ruku: peniaze. Tiež sme si ľahostajní. V práci sa klaniam pred
západnými bossmi, dovolil by som si povedať slovo
a už letím, mám nadpriemerný plat i vek, na moje
miesto sa trasú iní. Ty tvrdíš, že mám žiť ďalej. Ale
keby som aj odhliadol od toho, že som nesplnil
svoju povinnosť, oplatí sa pre ten priemerný život
žiť? Je to život alebo živorenie?
Po čom ešte túžim, to je aspoň raz letieť. Rozprestrieť krídla a vrhnúť sa do neznáma bez
zábran, vznášať sa ako vták, bez hraníc a bez
strachu, nad tebou je len obloha a pred tebou
nekonečno. Preto teraz stojím na Nuselskom
moste.
Okrem toho by som chcel byť s tebou, chýbaš mi.
Chcel by som byť znovu malý, bežať po vyučovaní
do tvojej otvorenej náruče, rozprávať ti, čom som
zažil. Chcem, aby si sa o mňa zase starala, chcem
človeka, ktorý sa o mňa zaujíma len preto, že som
to ja. Musím preč od výčitiek, že som si nesplnil
povinnosť, že som klamal a zlyhal na celej čiare.
Bolo by odo mňa sebecké, keby som ťa nechal
čakať, možno aj 20 – 30 rokov. Ty máš právo byť
so mnou skôr, obaja predsa chceme, aby sme boli
spolu.
Máš pravdu, synček môj, hovorím. Boh nám
odpustí. Aj on v svojej dobrote predsa chce,
aby sme sa zišli, tak ako som sa už zišla s tvojimi staršími súrodencami. Rozprestri krídla a
leť, budeme spolu, ja a ty, môj krásny chlapček.
Správa z tlače: „Pod Nuselským mostom našli
ďalšieho samovraha. V tomto roku je to už piaty
nešťastník, ktorý si skokom z tohto pražského
mosta vzal život. Okolnosti nešťastia vyšetruje
pražská polícia.“
Ing. Peter Frankl, CSc.
(na snímke Ivana Pašku) je spisovateľ, publicista,
dlhoročný bývalý redaktor ČSTK. Pôsobil v Maďarsku, Poľsku, Afganistane a Nemecku (Bonn).
Žije a pracuje v Prahe.
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tancujú tak, ako im primáš hrá
Keď chlap spadne z hrušky, tak spadne na hlavu. Keď spadne z hrušky starší pán, môže sa stáť, že dostane aj otras
mozgu alebo sa to prejaví inak. Jeden takýto pán spadol z
hrušky na hlavu, ale hneď sa ho ujali samaritáni, aby mu tú
hlavu vyliečili. A tak mu ju liečili niekoľko mesiacov.
A potom sa v správnom čase tento
pán objavil na správnom mieste,
alebo naopak, aby začal recitovať
ako „král David zřel v lázních zadní
líc a neřekl nic“. Alebo „Videl som
kópiu zmluvy medzi Ficom a sponzormi“. Aha, škoda, že nevidel
Pannu Máriu, to by sme aspoň mali
nejaké
pútnické miesto,
však ich máme málo. Už dnes vieme prečo Miki odstúpil z funkcie
volebného lídra, venoval sa samaritánstvu nad hlavou postaršieho
pána, ktorý spadol z hrušky na hlavu. A že to nebola náhoda, svedčia
aj jeho slová, že vraj Fico vytiahol
pranie špinavých peňazí v SDKÚ
preto, lebo vedel, že sa toto (ergo
tento pán) prevalí. Vtedy, keď horelo, tak to nevykvákal, iba teraz,
čo svedčí nielen o tom, že sa na
ňom (na tom z hrušky) samaritánsky pracovalo, ale aj o tom,
že do „akcie“ boli zapojené aj
dve printové médiá. Tie síce v
rukách nič nemajú, ale tancujú tak,
ako im primáš hrá. To, že vykopali
mŕtvolu im nevadí, veselo sa s ňou
pohrávajú a vláčia ju kade-tade. A
kresťania z KDH sa tiež pridali, už
im ani mŕtvy nie je svätý. Ale aspoň
si Slovensko uvedomí, s kým to má
vlastne do činenia. Jedna politická
mŕtvola s
pomocou samaritánov
z opozície vyhrabe na cintoríne skutočne mŕtveho človeka a v mene
Božom ho vláčia po médiách. V
mene tej politickej mŕtvoly stačí vymeniť jedno písmeno a ste v kurze.
A akýsi diletant napíše, že nejde o
to, či by mal R. Fico byť premiérom,
ale o to, či má zostať na slobode.
Celkom správne sa prihlásil aj Generálny prokurátor SR a oslovil
„obhliadačov mŕtvol“, aby sa ráčili
dostaviť na GP SR, že majú dvere
otvorené (ergo nemusia ich vylamovať ako na Elektre). Teraz už treba
len čakať, že mediálni farizeji a ich

politickí súputníci pod dáždnikmi
prihrmia keď budú biť hromy na
GP SR a začnú predkladať jeden
dokument za druhým. Naozaj si to
niekto myslí? Tak sa potom nechal
oblbnúť, lebo nič také sa neudeje,
všetko to je len „prach si a v prach
sa obrátiš“. Niečím sa predsa samaritán Dzurinda musel zviditeľniť
pred voľbami. A tetka Yvetka sa už
aj ulakomila a zvýskla „zmena je na
dosah.“ Rovnako ako vtedy, keď
siahala na
úrad prezidenta
a potom hlboko klesla, ešte si rukou siahla aj na cudziu kartu poslanca. Ej, tetka Yvetka, zmena je
v nedohľadne, lebo najprv sa treba
samozmeniť, čo neznamená byť
samodruhá a potom to rozmeniť
na drobné. Ono, keď zasa žena
spadne z hrušky, tak padne na
zadok, ale aj to sa môže prejaviť inak. Nedávno v televízii
tetka Yvetka vyhlásila s takou
bohorovnou vážnosťou, že pani
kancelárka Merkelová prijala
ich stanovisko ku kríze v Grécku, teda vzala ho na vedomie.
Bolo to povedané tak, že človek
mal dojem, že pani Merkelová, inak
celkom múdra žena a dcéra evanjelického farára Kaszpera (aj preto
je múdra) je prinajmenšom krstnou
mamou tetky Yvetky. Takže ako to
pani Merkelová vzala na vedomie:
„Prekonanie krízy v eurozóne
je životne dôležité
pre Nemecko a pre Európu“, povedala 19. mája v Bundestagu. „Musíme vydržať túto skúšku“, cituje kancelárku agentúra DPA, „ide o spásu
celoeurópskej idey“. Ako ďalej povedala „ak euro utrpí krach, bude to
krach celej Európy, ak sa toto nebezpečenstvo podarí odvrátiť, tak
európska valuta a EÚ sa po kríze
stanú ešte silnejšími. Takže výhrady SDKÚ-DS k finančnej pomoci
Grécku vzala pani Merkelová
„vážne“ na vedomie. Až tak váž-

ne, že ich určite hodila do koša na
odpadky. Takže ekonómovia tetky
Yvetky, jej ekonomickí kovboji sa
zasa raz ocitli na hnoji. Ono sa hovorí, že niet zla, bez dobra. Ekonomickí kovboji SDKÚ-DS by mali vedieť, že terajšia slabosť eura, to je
vlastne gigantický a bezplatný protikrízový program. V roku 2005/06
bol kurz dolára k euru v hodnotách
takých istých ako dnes 1,2 dolára
za euro a
žiadna kríza
nebola. Nízky kurz eura spôsobil
nepokoj Číny, ktorá si sťažuje, pretože juan revalvoval o viac ako 14
percent voči euru, čo spôsobuje
problém výrobcom a ich dodávkam
na európsky trh. Nízky kurz eura je
predsa aj veľká šanca turistického
priemyslu, ktorá hrá vážnu úlohu v
celom rade krajín eurozóny. Keď
bolo euro na úrovni 1,50 dolára tak
Európanom bolo výhodné chodiť do
Ameriky, teraz je to naopak, Američania, aj Číňania môžu chodiť do
eurozóny lacnejšie. Samozrejme,
je lepšie ak euro posilní, nebude to
zasa také rýchle, ale treba veriť, že
bude. A práve tento čas zla, ktorý
spôsobuje aj dobro, treba využiť.
Grécko pohnojili, to už je celkom
evidentné a jasné, teraz zasa hnoja
na poli
údajných sponzorov
Smeru a stali sa z nich odborníci na
patológiu, skúmajú mŕtvoly a ono
kresťanské a slovenské o „mŕtvych
len v dobrom“ hodili za hlavu. Holt,
kresťanskí farizeji, povedal by ešte
aj ten Dobrý vojak Švejk.
Ale to nie je všetko, do volieb
ešte zostáva dosť času, aby
prišli s niečím novým, ergo staronovým, z čias dolárovej revolúcie v roku 1998. Nič platné,
pretože to sú tie isté tváre, tí istí
„liberální súdruhovia“, ktorí si
chrochtali v privatizácii a vymietli Slovensko. Kto im ešte naletí
na ich „zmenu“? Musí to byť len
ten, čo sa práve vrátil z nejakého
samaritánskeho liečenia. Chorý
zdravému neverí, to je leitmotív
celej volebnej kampane SDKÚ,
KDH a SMK. Ale aspoň vieme, na
čom sme.

Figliar Figeľ

Chceme vládu bez Smeru, hovorí figliar Figeľ, inak predseda
KDH. KDH podávajú podnet na
GP SR, lebo vysvetlenie premiéra im nestačí. Ani Dzurindovo vysvetlenie im nestačilo, ale podnet na GP SR nepodali. Figliar
Figeľ je aj za pomoc Grécku, ale
potrebuje vedieť podrobnosti.
Odkazujeme ho na fakelaky, najpopulárnejšie grécke slovo Tetka Yvetka zasa tvrdí, že „Fico by
mal odstúpiť, lebo ona nedovolí
porciovanie Slovenska podnikateľskými skupinami“. Výpredaj
Slovenska jej nerobil problémy.
Odkazujeme ju na horibilné čísla
z predaja slovenských mozoľov.

Aha ho!

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Konečne pravda o STV!
Konečne sa STV vrátila k obdobiu, keď STV velil „generálny“ Rybníček, ktorý takmer zničil verejnoprávne médium ergo
dostal ho do položenia, z ktorého sa roky nespamätá. V relácii „Reporteri“ sa konečne pomenovali veci, ktoré sa na svetle
neobjavovali. Len ten Kollár si húdol svoje, vraj to bol program generálneho riaditeľa, nuž obhajoba
naozaj „bez ladu a skladu“. Spomenulo sa tam aj meno hlavného
viťúza celeho tohto demolačného
programu, istého M. P. Tento mladíček sa pohyboval v STV Košice, kde sa akože venoval komerčnej činnosti, takpovediac svojej
vlastnej. Potom musel odísť, lebo medveď, a tak sa potuloval
v akýchsi regionálnych televíziách, kde sa venoval zasa svojmu obchodu. Potom pochopil, že
keď bude pri tom, ako sa bude demolovať verejnoprávna, dostane
sa mu uznania a nielen uznania od
súkromných spoločnosti, vyrábajúcich programy. Tie sa snažili, ale
neboli ľudia. A tak M. P. presved-

čil generálneho, aby „premiestnil“
ľudí do tohto prostredia a potom
STV bude kupovať od nich programy. A tak sa z STV stratili „zlaté ručičky“, ktoré sa niekde v súkromných spoločnostiach aj objavili,
ale len tí mladší, starší sa ocitli na
dlažbe alebo prinajlepšom na vrátniciach súkromných firiem. Spomínaný viťuz splnil to, čo si zmyslel, prišiel, vyhral a odišiel. Zostala
zdecimovaná STV, ktorá má a bude mať problémy. „Zlaté ručičky“
sú ta-tam, kvalitní ľudia, ktorí tvorili rodinu STV sa odobrali do zabudnutia. A všetkým bolo
dobre. Relácia „Reportéri“ konečne objavila a zverejnila, čo sa to
vlastne udialo. Ešte aj exminister
kultúry Milan Kňažko nad tým horekoval a to je už čo povedať, ktorý
pre zmenu zdecimoval Maticu slovenskú. Nebola to bohvieaká reportáž v Reportéroch, chcelo by
to hodinový dokument, lebo materiálu je naň požehnane, ak ho STV
nevyrobí, zostane v STV nezmapované biele miesto či čierna diera
len v paberkoch.

ROKOVAŤ,
ALE
NIET
S
KÝM
Politika – mať rodná
Celkom jednoduchý pohľad na EÚ

Bola a žila taká Európa po vojne, nebolo jej zle. Pomaly sa
integrovala ekonomicky, lebo v tomto smere spolu je aj výhodnejšie aj veselšie. A tu sa zrazu stalo niečo čudesné,
rozpadol sa veľký a mohutný Sovietsky zväz, jeho satelity sa
ocitli v úlohe bezdomovcov. Ej, povedali si v Bruseli, tu niečo
treba robiť, lebo to nové Rusko ich zasa zoberie pod svoje
krídla a tomu treba zabrániť. Starčekovia v Bruseli sa zľakli,
keď Slovák V. Mečiar povedal, že sa obráti na Východ. A tak
sa jali tomu zabrániť a nakoniec sa im to podarilo. A tak sa
to „výhodnejšie a veselšie“ premenilo na politikum. No a tam,
kde je politika, končí aj rozum. A tak starčekovia v Bruseli
začali priberať do tej veselej kopy aj tých, čo na to pripravení
vôbec neboli. Aj peniazmi pomohli, veď politika je o tom. Ale
mozgy nedali, iba komisárov vyslali, ktorí si sem-tam zašpinili
topánky.
A tak sa objavilo euro, to je už valuta, kde je jasný zámer realizovať
geopolitické úmysly. A tak sa aj euro stalo politikum. Keď bolo treba nízke euro bolo nízke, keď vysoké, tak vysoké. A tu spozorneli
USA, lebo veď z eura chceli mať, tak ako v USA dolár, strategický
kus papiera, lebo dolár nie sú peniaze, iba strategický list papiera.
Ale hop, prerátali sa. V USA je ekonomika na inom princípe, tam je
štát a nie orchester, tam je ústava, tu jej niet. A tak sa začala kríza,
najskôr sa dotkla Čechov, Maďarov a Baltiku. A potom logicky prišlo Grécko, kde národ nemá rád prácu, chcú len žiť z turistiky, ale
je tu aj Taliansko, Portugalsko, Španielsko, kde ekonomiky ani niet.
V Bruseli to celkom nedomysleli, mali príliš veľké oči a integrační
novici príliš veľké ústa. Nuž, keď sa robí politikum z toho, z čoho
netreba politikum robiť, tak to dopadne.
Ale nie všetko je stratené, treba sa vrátiť k veselej kope, ktorá
je aj výhodná a orchester môže hrať, len nie tak falošne ako
doteraz. A musí mať aj dirigenta, lebo potom každý hrá ako
chce. Skutočné zjednotenie Európy nemusí byť politikum, ale
musí byť ekonomikum.
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Slovenská vláda je pripravená rokovať, ale odpoveď
z Budapešti je taká, aká sa dala očakávať. Orbán
to zabalil do servítky, že sa nechce miešať do slovenského predvolebného boja. A tak sa treba spýtať, či sa práve týmto rýchlym predložením zákona
nezamiešal. Veď mohol celkom pokojne počkať na
slovenské voľby, potom rokovať s novou vládou. V
politike niet náhodných vecí a tak nie náhodou ho
predložil v čase, keď vrcholí volebný boj na Slovensku. Samozrejme, aby pomohol svojmu priateľovi
Csákymu a jeho SMK. A na druhej strane sa snažil

pomôcť aj SDKÚ-DS, ktorí nie náhodou išli do Bruselu a Orbán im dovolil rokovať S FIDESZOM! To je
skutočne do popuku! Ale veď tetka Yvetka tvrdila, že
netreba hrať s maďarskou kartou. Ani to nedopovedala a už s ňou hrá, samozrejme tak, ako sa jej hodí
a ako jej to Fidesz dovolil. Škoda, že si tetka Yvetka
neprečíta niektoré texty či videoodkazy na internete:
Maďarsko vyhlasuje vojnu Slovákom, alebo: Slovensko je neexistujúca krajina, ...nech naše tanky
udupú Slovákov. Netrpme to ďalej, vezmime si späť
našu krajinu! Ak treba aj za cenu krvi...

Krčma ešte nebola zatopená
Zo Slovenska vody odtekajú, keď veľa naprší,
naši južní susedia sú v strehu. Tak sa stalo aj
teraz, niektoré oblasti na severe našich južných
susedov slovenskú vodičku pocítili veru poriadne. Práve v tom čase som sa ocitol neďaleko
Miškolca, kde bolo vody tiež neúrekom a valila
sa kade-tade.
A tak som sa dozvedel, že to Slováci Maďarom robia naschvál, aby ich vytopili. Jeden z tých rýdzich
sa pýtal, čo to nie je za ten zákon o dvojakom občianstve. Je to možné, ale to sa sám Pánbožko nahneval a Slováci sú v tom nevinne, rozvíjam dialóg,
lebo veď kdesi som počul, že Maďari tvrdia, že Pán
Boh bol Maďar. Tetuška neďaleko stojaca sa hneď
aj prežehnala, lebo to pokladala za bohorúhačstvo.
Nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že to nebolo z
oficiálnych maďarských miest, ani od Orbana ani od
Vonu. Miestna krčma ešte nebola zatopená a tak v
tom psom počasí dobre padlo dva deci bieleho vínka. A spomínalo sa na staré dobré časy, na cezhraničné obchody, aj na masegy, kde Slováci obliekali

deti za komunizmu, na guľášový či salámový socializmus, takí jednoduchí báčikovia nedali na Slovákov
dopustiť. Budapešť vraj keťasí, netreba si to všímať,
ten NagyMagyarország je vraj somarina, ktorú nikto
z prítomných nebral vážne, lebo načo to je dobré
a komu to je dobré, keď je dobre tak, ako je. Hoci
to, že Maďarsko má vážne ekonomické problémy
cítiť aj v supermarketoch, tam sa nekupuje v takom
rozsahu ako u nás, cez týždeň supermarkety zívajú
prázdnotou. Treba vybudovať na Slovensku priehrady, povedal jeden starký, aby ste vodu zastavili
a keď treba, tak nám pustíte. O vodu a víno sa vraj
netreba handrkovať. Dvojaké občianstvo je pre nich
niečo ako vzduch, ani sa nad tým nezamýšľajú, psi
v Budapešti si lížu svoje rany, riekli a tak sme dopili
dobré víno a pozreli sa na vodu, začala klesať. Čo
Pán Boh vzal, aj vráti, povedal ten najstarší a išiel si
po svojom. Keby tak v Budapešti počúvali svojich
kmeťov, inak by sa mali, a inak by sa aj správali. Ale
tomu zrejme v peštianskych salónoch nerozumejú,
rovnako ako v minulosti.

„Jeden z problémov, ktorý
som v Sme mal a pre ktorý
som tam už nechcel byť, bolo
ovplyvňovanie novinárov členmi vlády, najmä Ivanom Miklošom“ (bývalý šéfredaktor SME
Martin Šimečka v rozhovore
pre časopis .týždeň)
„Registrujeme slovenské pokusy o provokáciu, my na ne
však neskočíme. Maďarský
zákon o dvojakom občianstve
bude, bez ohľadu na reakcie
Slovenska“ (Viktor Orbán pre
denník Magyar Nemzet)
„Fico sa mi pochválil, že tie
peniaze zohnal vlastnou hlavou“ (Bohumil Hanzel v rozhovore pre SME)
„Dovoľte mi malý fígeľ na záver. Nie sme najlepší, ale široko-ďaleko lepších nenájdete“
(Ján Figeľ v online rozhovore
pre aktuálne.sk)

Každý Grék

Finančná pomoc Luxemburska
Grécku predstavuje 417 eura
na jedného obyvateľa, čo je najvyšší ukazovateľ z krajín Európskej únie, pričom Luxembursko
dáva grécku len 0,3 percenta,
z mimoriadnej pôžičky 80 miliárd eura, schválenej EÚ. Každý
obyvateľ Nemecka dáva Grécku
272,38 eura, pritom Nemecko
dáva 30 percent pôžičky z celkovej schválenej sumy. Treba
si to porovnať so Slovenskom
a netreba naozaj vykrikovať nezmysly. Dlh Grécka krajinám EÚ
predstavuje na jedného obyvateľa sumu 7104,54 eura.

Fakelaky

To je jedno z najvýznamnejších
gréckych slov. Fakelaky nie je
úplatok, ani dar, je to vlastne obálka, po našom by sa dalo povedať
všimné. Bez fakelaky sa v krajine nič neudeje. Podľa odborníkov priemerná grécka rodina utráca na fakelaky ročne asi 1600
eúr, ale pokojne treba toto číslo zdvojnásobiť, lebo taká je realita. Každý štvrtý pracujúci človek
v Grécku a prakticky každý druhý, ktorý nepracuje v súkromnom
sektore, je verejným činiteľom. V
Grécku je teda toľko verejných činiteľov ako v Anglicku, ktoré je
šesťkrát väčšie ako Grécko. No
a títo verejní činitelia za každú zákazku berú 30 percent všimného
– teda fakelaky. Priemerný obyvateľ Grécka môže ísť napríklad do
penzie, keď odpracuje 15 rokov a
bude dostávať dôchodok 111 percent z netto priemeru za posledných 5 rokov. Kolíska demokracie
si žila naozaj ako v komunizme.
Gréci 10 rokov žili dobre a mysleli si, že žijú zle. My sme si mysleli, že žijeme dobre a žili sme niekoľkonásobne chudobnejšie ako
Gréci. Ale fakelaky je aj u nás...

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

O novu formu predaja čerstvého mlieka je veľký záujem

Mliečne automaty na celom Slovensku
Por.
Číslo

Automat v
pôsobnosti
RVPS

Obchodné meno Adresa prevádzkovateľa

Adresa umiestnenia automatu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Žilina
Zvolen
Púchov
Prešov
Rim. Sobota
Rim. Sobota
Nové Mesto nadV.
Senica
Senica
Senica
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Trenčín
Trenčín/ Topolčany
Trenčín/ Topolčany
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Svidník
Poprad
Poprad
Poprad
Žiar nad Hronom
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Šaľa
Martin
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Levice
Levice
Levice
Levice
Michalovce
Michalovce
Topolčany
Topolčany
Galanta
Galanta
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Topolčany/ Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Prievidza
Prievidza/ Topolčany
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Lučenec
Košice okolie
Nové Zámky
Nové Zámky
Humenné
Banská Bystrica
Žilina
Svidník
Rimavská Sobota
Bratislava
Bratislava

Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo, 013 51 Predmier 470
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce, Sládkoviča 12/583, 962 63 Pliešovce
Poľnhospodárske družstvo 018 02 Dolná Mariková
Družstvo AGROPLUS Prešov, Zlatobanská 12, 080 05 Prešov
Juraj Juhaniak, Jánošíky 366, Rimavksé Janovce 98 001
Roľnícke družstvo, ul. 1. mája 566,Klenovec 980 55
RD „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom,906 12 Hradište pod Vrátnom č.313
Roľnícke družstvo S. Jurkoviča, 906 05 Sobotište č.70
Euro Gen, s.r.o., Plavecké Podhradie 258, Plavecké Podhradie 906 36
Euro Gen, s.r.o., Plavecké Podhradie 258, Plavecké Podhradie 906 36
Vysokoškolskýpoľnohospodársky podnik SPU s.r.o., 956 14 Kolíňany
Národný žrebčín š.p.,Parková 13, Topoľčianky 951 93
Poľnohospodárske družstvo Vráble, Levická 886, 952 80 Vráble
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 408
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
PD Zámostie Zámostie Trenčín, Jána Psotného 12, Trenčín 911 05
PD Zámostie Zámostie Trenčín, Jána Psotného 12, Trenčín 911 05
Roľnícke družstvo podieľnikov Chocholná-Velčice 913 04
Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov, 087 01 Brezov 140
Poľnohospodárske družstvo Šuňava 513, 059 39 Šuňava
Poľnohospodárske družstvo Šuňava 513, 059 39 Šuňava
Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE, Družstevná 24, 059 35 Batizovce
Ing. Vladimír Boroš - SHR Dodekova 14, 968 01 Nová Baňa
Ing Štefan Lunter,Telgárt 5,976 73 Telgárt
Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ 976 75“ Strelníky
AGRO-BIO Hubice, a.s. 930 39 Hubice č. 8
AGRO-BIO Hubice, a.s. 930 39 Hubice č. 8
Poľnohospodárske družstvo Močenok, 951 31, ul. Nitrianska 1232/50
Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini
AGROKONDOR s.r.o.,094 35 Čaklov 380
AGROKONDOR s.r.o.,094 35 Čaklov 380
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovcká, 093 02 Hencovce
AGROKONDOR s.r.o.,094 35 Čaklov 380
AGROKONDOR s.r.o.,094 35 Čaklov 380
Roľnicko-obchodné družstvo Ďurďoš, 094 31 Ďurďoš 64
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanaská cesta 970, 029 01 Námestovo
Orava podielnické poľn. družstvo, Družstevná 510, 027 43 Nižná
PD Kozárovce, 935 22 Kozárovce
PD Kozárovce, 935 22 Kozárovce
PD Kozárovce, 935 22 Kozárovce
PD Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany
Poľnohospodárske Družstvo, Poruba pod Vihorlatom, 072 32
Roľnické družstvo Voľa, Voľa 109, 072 21
Vysokoškolský poľn. podnik ŠPU,s.r.o. Hlavná 561, 956 14 Koliňany
PPD Prašice sídlo: Jacovce, Ul. Májova č. 65, 956 21
POD ABRAHAM, č.220 925 45 Abraha
AGROSTAR KB, s.r.o. Kráľov Brod 2, 925 41Kráľov Brod
Školské hospodárstvo Zavarská 10, Trnava 917 28
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska č. 109
Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská č. 3
Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská č. 3
PD Šalgovce Orešany 134, 956 06 Šalgovce
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce, 956 06 Orešany 134
Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská cesta č. 3
Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská cesta č. 3
PD v Chynoranoch, Bernolákova 202/18, 956 33 Chynorany
PD v Chynoranoch, Bernolákova 202/18, 956 33 Chynorany
PDP Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce
PDP Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce
PDP Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce
Ing. Daniel Leitman - AGRODAN, Okružná 775, 972 41 Koš
Agro Insemas s.r.o., 986 01 Ratka 44
MKM-STRED, spol.s.r.o, Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornade
Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 89 Nové Zámky
Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou
AGRIFOP a.s. Stakčín, Duchnovičova 573/18, 067 61 Stakčín
Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky
Poľnohospodárske družstvo AGROFIN, Dolný Hričov
Farma dojníc Brusnica, s.r.o.
Roľnícka spoločnosť Bottovo, a.s.
Poľnohospodárske družstvo Lozorno
Poľnohospodárske družstvo Lozorno

Predajňa Koruna, Komenského ul. 014 01 Bytča
Dom služieb Pliešovce, Nám. SNP 249/1, Pliešovce
018 02 Dolná Mariková 789
Exnárova ul. Prešov
Rim. Sobota, Okružná 1439/22
Klenovec, Obr. Mieru 278
Dolná štvrť, 907 01 Myjava
parkovisko pred predajňou Jednota COOP Sobotište
predajňa Mäso - údeniny, Štefánikova 726, Senica
predajňa Mäso - údeniny, Bratislvaská 57, Kúty
SPU Nitra pri ŠD A.Bernoláka Tr. A.Hlinku 38
Hlavná ul. Topoľčianky
v susedstve parkoviska predajne Lidl Vráble
pri OÚ Branč
Hviezdoslavova ulica, Bánovce nad Bebravou
Topoľčany , Ul. M. Benku 5447/2008
Ul. Sedmikrásková 2729 - OD Artemis, Topoľčany
OC Laugarício Belá 7271, Trenčín
OZC Južanka, G. Svobodu 1, Trenčín
OZC MAX, ul. M.R.Štefánika 426, Trenčín
Ul. Bratislavská 454, Trenčín
Belá 6469, Trenčín
Giraltovce Dukelská 841
Trojičné námestie 254/2, 059 39 Šuňava
Bajkalská 18, 058 01 Poprad
NS, Štúrova 376, 059 35 Batizovce
ul. Kollárová, Nová Baňa
Telgárt 5,976 73 Telgárt
ul.29.augusta B.Bystrica
Kvetoslavov č.298
Šamorín č.p. 2631/12 a 13
951 31 Močenok, ul. Nitrianska 1232/50
„U mäsiarov“ M.R.Štefánika č. 24, 036 01 Martin
ul. M.R.Štefánika, Vranov n.T.
ul. Na hrunku, Vranov n.T.
ul. Mlynská 1347,
ul. Mlynská 1628, Vranov n. T.
sídlisko Lúčna V/Topľou
ul. Komenského Hanušovce
parkovisko OD Terno , Námestovo
Nižná
Kozárovce, centrum dediny
Tlmače, Námestie odborárov 6
Levice, M.R.Štefánika
Kultúrny dom Hronské Kľačany
Vestibul budovi v obci Vinné
Ul. Selezianov, Michalovce
pri štud. domove A. Bernoláka tr. A. Hlinku 38 Nitra
Topoľčany, ul. Bernolákova par. č. 225/2
ABRAHAM 292/29
Mobilný
Školské hospodárstvo Zavarská10, Trnava
Predajňa mäsa, M.R.Štefánika č. 11, Hlohovec
OZC MAX, ul. Ferka Urbánka 11, Trnava
Ob. stredisko Mercelová-Mercel, Trnava
PT UNIVERZAL 921 01 Piešťany
trhovisko A. Hlinku č.11, Piešťany
Mraziarne Kovačič, M.Š.Trnavského 60, Cífer
CKD Market Zelenečská 111/1 Trnava
Námestie hrdinov, Chynorany
ul. Krušovská 2, Topoľčany
areál h.dvora Veľké Uherce
Makarenkova 213/1, Partizánske
areál h.dvora Žabokreky n.Nitrou
Bojnická cesta 1, Prievidza
Štefan Poroszlai, Biskupická cesta 180, Fiľakovo
Mobilný automat - obce v Košickom a Prešovskom kraji
TESCO N. Zámky
SOUP Dvory/Žitavou
obec Belá na Drirochou
Kyjevské námestie, Banská Bystrica
Hypermarket Tesco, Žilina
oproti štvorobvodu, Stropkov
centrálna tržnica, Rimavská Sobota
Detská fakultná nemocnica Kramáre, Bratislava
Trnavská cesta, Bratislava

V týchto dňoch pribudli ďalšie v Bardejove, Humennom, Lučenci, Poprade a ďalších mestách po celom Slovensku.
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Obhajujú záujmy
zahraničných veľkoobchodníkov

Môžeme smelo povedať, že tohtoročným hitom z pohľadu
potravín sa stal predaj mlieka z automatov. Mlieka, ktoré sa
z fariem, teda konkrétne z kravínov, dostáva k zákazníkom
najkratšou cestou a to prostredníctvom špeciálne upravených automobilov značky Renault v košickej firme SWAM.
Nakoniec, o tomto sme už na stránkach Slovenského rozhľadu
písali. Aj o tom, že tí skôr narodení, ktorí si ešte dobre pamätajú
na chuť a vlastnosti čerstvého mlieka, dokážu v radoch trpezlivo
vystáť a čakať až takmer tri hodiny, než sa dostanú k automatu!
Nové automaty v niektorých prípadoch oficiálne spúšťa
do prevádzky minister hospodárstva Vladimír Chovan a v
niektorých prípadoch mu pri tomto slávnostnom akte „asistuje“ minister zdravotníctva Richard Raši. Vladimír Chovan
využíva tieto príležitosti na pracovné stretnutia s veterinármi aj pôdohospodármi. Samozrejme, neskrýva radosť nad tým, že počet
týchto mobilných predajní čerstvého mlieka stúpa zo dňa na deň,
veď v súčasnosti je ich už 79 a v porovnaní s rastúcim záujmom
spotrebiteľov nestačia uspokojiť kúpychtivú verejnosť. Veď iba
jedna mestská časť Bratislavy – Petržalka – chce mať deväť mobilných predajných automatov mlieka!
Tento rozvoj ide ruka v ruke s realizáciou zákona o tzv. predaji z
dvora, ktorý umožňuje našim farmárom, roľníkom a včelárom predávať svoje produkty priamo, teda bez obchodnej siete, či už ide
o mäso, vajcia, hydinu, med, mlieko. Nakoniec, tento zákon
určite pozitívne ovplyvní rozvoj agroturistiky na Slovensku,
ktorá sa u nás rozbieha skutočne veľmi, veľmi pomaly. Ešte
sa nemôžeme porovnávať s Rakúskom, Nemeckom, Francúzskom alebo Švajčiarskom, ktoré sú v agroturistike celé
desaťročia. Tam ľudia z miest na vidieku bez obáv konzumujú
čerstvo nadojené kravské i ovčie mlieko i ďalšie výrobky, na tvorbe ktorých sa v rámci agroturistiky aj sami podieľali.
PREČO TEN ODPOR?
Čím viac ľudí je u nás spokojných s predajom mlieka „z ulice“,
tým viac sú nespokojní predstavitelia Potravinárskej komory
Slovenska. Predovšetkým výkonná riaditeľka tejto organizácie
Jarmila Galgašová s veľkou vytrvalosťou prostredníctvom médií
vysvetľuje širokej verejnosti, aké nebezpečenstvo jej hrozí konzumovaním mlieka z automatov i ďalších potravín, zakúpených priamo od ich prvovýrobcov. Poukazuje najmä na to, že prichádzajú
teplé mesiace roka a takémuto nepasterizovanému mlieku hrozí
veľa bakteriálnych nebezpečenstiev. To však dobre vedeli aj naši
predkovia, i keď sa o baktériách nič neučili a teda ich nepoznali.
Dobre však vedeli, ako mlieko uskladňovať a ako ho pripraviť na
konzumáciu.
Vyjadrenia predstaviteľov Potravinárskej komory Slovenska, predovšetkým jej výkonnej riaditeľky, poriadne pobúrili
poľnohospodárov i samotného ministra hospodárstva. Prečo odrádzať od kupovania a konzumovania čerstvého mlieka (o tom, ktoré sa predáva v obchodnej sieti to nemožno
povedať) takými argumentmi ako „čo všetko sa môže stať,
keď...“ Prevencia je síce potrebná, ale v tomto prípade zbytočná. Skôr si každý po vypočutí, resp. prečítaní toho, čo
povedala pani výkonná riaditeľka pomyslí jedno: „Koho záujmy obhajuje?“ Asi veľkoobchodníkov, teda obchodných
reťazcov, ktoré patria zahraničným spoločnostiam...
Nuž, možno je to tak. V každom prípade zaráža jedno: prečo
niečo, čo sa úspešne rozbieha a má možnosť aspoň trochu
pomôcť slovenskému poľnohospodárstvu sa sami snažíme zničiť už v samotnom zárodku? Samozrejme, na prvom mieste je
zdravie obyvateľstva. Tým však, že mu naši farmári budú ponúkať
na predaj čerstvé a predovšetkým zdravé mlieko, skontrolované
veterinármi, mu predsa nikto neuškodí. Ľudia vedia svoje a v 21.
storočí v srdci Európy sa nemusia obávať piť mlieko, ktorého predaj odobrili veterinári. Potravinárska komora Slovenska by však
mala venovať svoje možnosti, energiu i skúsenosti predovšetkým
spolupráci s producentmi mlieka a ostatných domácich poľnohospodárskych výrobkov a nie naopak - nepriamo usmerňuje
potencionálnych zákazníkov do hypermarketov a supermarketov,
z ktorých prevažná väčšina je v zahraničných rukách. To teda rozhodne nie je pomoc domácim poľnohospodárom!
Vladimír MEZENCEV

KONEČNE MU DÔVERUJÚ
Trvalo dosť dlho, než si našinci osvojili, že najlepšie je dôverovať domácim poľnohospodárskym produktom. Vezmime len
taký med. Kontroly v hypermarketoch potvrdili, že niektoré druhy medov na našom trhu sú dokonca nezdravé a zdraviu nebezpečné! Nečudo, veď v zahraničí dnes dokážu zhotoviť tzv. med,
ktorý nevidela ani jedna včela... Aj preto stúpol záujem o ten
náš, ktorý sme predtým tak trochu zaznávali. Nový zákon o tzv.
predaji z dvora nám teraz umožňuje kupovať priamo od včelárov med, od poľnohospodárov hydinu, zajace, mlieko, vajcia, či
čerstvé bravčové a teľacie. V jeseni budeme môcť hodnotiť prvú
sezónu spestrenia nášho trhu a zároveň zvýšenia konkurencie
na ňom. Okrem toho, na čerstvé výrobky od gazdov (dnes moderne povedané farmárov), si skutočne pamätajú len šesťdesiatnici a starší...
(js)
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BEZPEČNEJŠIE CESTY,
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V roku 2006
sme povedali,
že kormidlo vládnutia
sa musí na Slovensku
obrátiť smerom
k ľuďom.

Dosiahli sme najnižší počet dopravných nehôd
od roku 1966, v roku 2009 bolo na cestách
o 211 obetí menej ako v roku 2008.
O 35 % sa znížila miera závažnej kriminality.
Do Schengenu sme vstúpili na špičkovej technickej úrovni.
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Pred štyrmi rokmi bolo treba kormidlo vládnutia otočiť smerom
k ľuďom. Dnes ide o to, aby sme sa nevrátili pred rok 2006,
k sociálnym experimentom Mikloša a Kaníka, výpredaju majetku,
kupovaniu poslancov a šetreniu na úkor bežných ľudí
a sociálne odkázaných.
Sociálny štát, ktorý pomáha tým, čo to potrebujú, a dôsledná
obhajoba záujmov Slovenska je tou správnou cestou pre
Slovensko v dnešných neistých časoch.
V takej politike chceme s vašou podporou pokračovať.
Pre ľudí a za Slovensko.

Zrušené boli aj víza do USA.

OCHRÁNILI SME ŠTÁTNY JAZYK,
ODMIETLI VEĽKOMAĎARSTVO
Jasne sme odmietli prejavy veľkomaďarského
nacionalizmu a provokácie spoza hraníc.
Proti lživej kampani sme ochránili slovenský štátny jazyk.
Slovensko je rešpektovaným partnerom v Európe,
ktorý dôsledne obhajuje svoje záujmy.

VLÁDA 2006 – 2010
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SLOVENSKO JE
NA DOBREJ CESTE

NOVÉ DIAĽNICE,
ELEKTRÁRNE A ŠTADIÓNY

UDRŽALI SME
CENY ENERGIÍ

Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík EÚ.

Odovzdáme 148 km nových diaľnic, staviame

Cena plynu za vlád M. Dzurindu stúpla viac ako 5-násobne,

Rastú príjmy ľudí, rast cien je najnižší v histórii krajiny.

ich 3,4x rýchlejšie ako predchádzajúca vláda.

od roku 2006 cena klesla, tento rok klesá aj cena elektriny.

Ako jedna z mála krajín EÚ znižujeme mieru zadlženia.

Výstavba diaľnic a elektrární vytvorí viac

V roku 2009 sme zažehnali plynovú krízu.

Udržali sme viac ako 160-tisíc pracovných miest.

ako 15-tisíc pracovných miest.

Znížili sme daň a tým cenu nafty,

Euro pomáha získavať investície a pracovné miesta.

V mestách a obciach sme otvorili bezmála 600 ihrísk.

nezvýšili cenu diaľničných nálepiek.
Náklady na kúrenie znižuje zatepľovací program

NAPRIEK KRÍZE
POSILŇUJEME SOCIÁLNE ISTOTY

ŠETRÍME NA ŠTÁTE,
NIE NA ĽUĎOCH

Vyplácame vianočné príspevky a zvyšujeme dôchodky.

Znižujeme počet ministerstiev aj úradníkov,

Vrátili sme 35-tisíc invalidných dôchodkov.

zrušili sme krajské úrady a ušetrili tak 4,5 mil. EUR.

ZDRAVIE BEZ POPLATKOV,
NIŽŠIE CENY LIEKOV

Vyplácame 830 EUR pri narodení prvých troch detí,

Zoškrtali sme zahraničné cesty a za to dostavali cestu

Zrušili sme poplatky,

zvýšili sme rodičovský príspevok,

medzi Kysucami a Oravou.

znížili DPH na lieky a zdravotné pomôcky.

zaviedli výhodné hypotéky a mladomanželské pôžičky.

Nezvýšili sme dane ani poplatky, neprivatizujeme.

Znižujeme ceny liekov.

za 71 mil. EUR.

Posilnili sme ochranu zamestnancov,

Zvýšili sme dostupnosť kúpeľnej liečby.

zvyšujeme minimálnu mzdu.
Najmä ľuďom s nižšími príjmami sme znížili dane.

N
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a úvod hodno pripomenúť, že slovenskí voliči
sú najformovateľnejším volebným materiálom,
je veľmi jednoduché ich presvedčiť o volebných a
predvolebných sľuboch. Rovnako je zaujímavé, ako
rýchlo zabúdajú na lživé sľuby. Predvolebné sľuby a
klamstvá môžu byť ľubovolne bombastické a nereálne, čím sú väčšie tým lepšie, lebo volič si hovorí, že
predvolebné sľuby predsa nemôžu byť klamstvom až
tak nepravdivým, takže sú isto iste pravdivé. Že tomu
tak nie je?! Omyl!
Pamätám si na besnú nenávistnú predvolebnú
kampaň proti Vladimírovi Mečiarovi a proti jeho
orientácii Slovenska! Vyrukovalo sa s hrozným
obvinením Mečiara, že chce ukradnúť protivládny televízny vysielač Markíza, a preto ho treba
strážiť a chrániť vlastným telom občanov! Na
sugestívnu výzvu Anny Ghanamovej zachrániť
Markízu, tisíce Bratislavčanov hliadkovali pri
Záhorskej Bystrici v tráve, v spacákoch, v korunách stromov, v autách i bez áut celú celučkú
noc. Anna Ghanamová následne dojato ďakovala,
keďže strašnému Mečiarovi sa nepodarilo pod kabátom odniesť televíznu vysielačku aj so stožiarmi,
riadiacimi pultmi a Bratislavčania, hlavy študované,
akademicky vzdelané, sa rozchádzali k voľbám s
cieľom voliť hocikoho iného, len nie Vladimíra Mečiara, usilujúceho o slovenskú zvrchovanosť!

PRE ĽUDÍ, ZA SLOVENSKO

Mikuláš Dzurinda s gestom veľmoža prisľúbil
občanom-voličom, že ak mu dajú vo voľbách
svoj hlas a jeho strana zvíťazí, po voľbách zdvojnásobí mzdy a platy. Národ opäť zdúpnel a spo-

Zakázali sme zisk poisťovní,
peniaze idú na liečbu pacientov.

Koho budú Slováci voliť?
zornel. Túto triumfálnu informáciu som si vypočul z
rozhlasu spolu s drevorubačom Ďulom v lesoch nad
Hriňovou. Ďula prestal píliť, zahľadel sa na mňa a
zauvažoval: „Pán Roman, no nie je to k..., veď ako
sa dá vyplácať na mzdách dvojnásobok, keď počet
tovární, robotníkov, výroba a vývoz výrobkov sa dvojnásobne nezvýši? Po návrate do Bratislavy som sa
rozprával s istou bankovou vysokopostavenou úradníčkou, ktorá obratom odmietla moju nedôveru voči
Dzurindovým dvojnásobným platom. Ako argument
som si vypočul, že Dzurinda a Mikloš tieto tvrdenia
uviedli tak presvedčivo, že bezpochyby to majú dobre „premakané“.
V tomto smere to bola pravda: mali to premakané. Hneď po nástupe do vlády Schmögnerová, Dzurinda, Mikloš, Palacka vyhlásili výstavbu
diaľnic za mečiarovskú gigantomániu, zastavili
výstavbu, financovanie a predprípravu diaľničných stavieb. Pokračovanie stavby tunela Bra-
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nisko bolo zverené KDH - Hydrostavu, čím viac Maďarsku! Zato jej čelný predstaviteľ bol vyznamesa stavba tunela spomaľovala, tým viac miliárd naný vysokým rádom fašistického zločinca Jánosa
sa strácalo v jej útrobách. Nasledoval radostný Eszterházyho, odsúdeného na trest smrti.
rozpredaj strategických podnikov vybudovaa SNS a hlavne na predsedu vlády Roberta Fica
už mesiace, ak nie roky, sa kydajú lži, osočovania, bahno, veď nie je mu možné odpustiť rozvoj
a hospodársku stabilitu štátu, zatiaľ čo predsedovi
SNS nie je možné odpustiť jeho neohrozený boj o
ných slovenskými robotníkmi a technikmi podľa Slovensko a jeho otvorenosť v reakciách na maďarzásady, že predať sa má všetko, čo sa predať ské osočovania Slovákov a Slovenska a hlavne fakt,
dá! Provízie sa nezverejňujú a dividendy nových že SNS ako prvá jednoznačne vyslovila požiadavku
majiteľov sa nezdaňujú.
samostatného zvrchovaného Slovenska a čosi také
A čo voľby v júni 2010 na Slovensku? Tak ako v di- protislovenskí svetoobčania predsa nemôžu tolerovadle i pred voľbami sa menia kostýmy, nie však ak- vať. Premiérovi Robertovi Ficovi nie je možné
téri. Odídenci z SDKÚ sa zabalili do slušivého plášťa odpustiť, že pozícia nášho štátu sa trvalo upevSulíkovej Slobody a Solidarity. Csákyho a Bugáro- ňuje a napriek kríze hospodársky napreduje,
vi bojovníci za Veľké Uhorsko v Karpatskej kotline diaľničná sieť sa dokončieva a ak samozvaní
ostávajú sfosilnení v ohováraní Slovákov a Sloven- aktivisti jajkajú nad jej investičnými nákladmi,
ska v orgánoch Európskej únie. Tešia sa zvoleniu treba im pripomenúť najdrahšiu diaľnicu na
Orbána i Jobbiku. KDH zostáva ako KDH, aj keď svete, ktorú predražili Schmögnerová, Dzurinmá málo spoločné s kresťanstvom i s demokra- da, Mikloš, Palacka tým, že zastavili jej výstavciou; ako niekdajší bojovníci proti slovenskej bu, nechali chátrať rozostavané mosty a zemné
štátnosti, slovenskej ústave, proti slovenskému práce, zariadenia stavenísk a zastavili predinpremiérovi, vymýšľajúci voči nemu lživé obvine- vestičné práce. Toto bola „najdrahšia diaľnica“
nia, bezdôvodne zvrhávajúci slovenskú legitím- vytvorená politickou nenávisťou a protislovennu vládu na podnet ministra Pittnera, plniaci zá- skou zlobou.
väzok o neuplatňovaní princípu reciprocity voči
Roman Hofbauer
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