Štát musí pomôcť samosprávam
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Štát bude musieť pravdepodobne v tomto roku
finančne podporiť samosprávy. „Riešenia sa
určite dajú nájsť. Uvedomujem si, že štát
im pravdepodobne bude musieť v tomto
roku pomôcť,“ konštatoval 23. júna po rokovaní vlády šéf rezortu financií Ján Počiatek.
Rokovať o možnej podpore samospráv však
bude podľa ministra až nová vláda, aktuálna
by to už totiž nestihla. „Myslím si, že toto je
už vec budúcej vlády, aby si sadla so samosprávou, presne si prešli ich predstavy,
ako aj predstavy štátu,“ priblížil.
Mestá a obce boli v tomto roku postihnuté nielen povodňami, ale aj nižším výberom daní. K
najvýraznejšiemu poklesu príjmov došlo v máji
tohto roka. „Avšak potešujúce je, že už v

júni je možné očakávať už šesťnásobný
príjem oproti máju, čiže príjmy by sa mali
dostať na relatívne normálnu úroveň,“
uzavrel Počiatek.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
pred niekoľkými dňami upozornilo, že výpadok na dani z príjmov v porovnaní s minulým
rokom predstavuje momentálne už 228 miliónov eur. „Táto alarmujúca situácia spôsobuje
vážne, priam existenčné problémy mestám a
obciam. Aj napriek intenzívnemu hľadaniu spôsobov prežitia je zásadne ohrozené fungovanie
a finančná stabilita samospráv. V súčasnosti je
potrebné nájsť spôsob ich dofinancovania, aby
mohli plniť základné funkcie v zmysle zákonov,“
zdôraznil šéf združenia Michal Sýkora. (TASR)

Dohoda o (ne)dohode
PAVOL JANÍK
Už vo vzdialenejšej minulosti signalizovalo obsahové vyprázdnenie politických pojmov prehlbujúcu
sa hodnotovú krízu v spoločnosti, teda nedosiahnuteľnosť intenzívne proklamovaných cieľov a masovo propagovaných predsavzatí, ktoré sa napriek
hlučnému skloňovaniu základných téz čoraz väčšmi strácali v nedohľadne. Tak vznikla aj povestná
koalícia slov „reálny socializmus“, ktorá vedome či
podvedome zdôrazňovala, že predstavy o sociálnej
spravodlivosti a ideály rovnosti všetkých ľudí sú fiktívne, vymyslené, neuskutočniteľné, nezlučiteľné s
prirodzenosťou ľudskej povahy a medziľudských
vzťahov, založených na túžbe po majetkových výsadách a osobných výhodách v porovnaní s bližším i
širším okolím.
O súčasnej rezignácii na demokraciu, rovnosť príležitostí a dostupnosť ľudských práv v praktickom verejnom
živote svedčia terminologické protézy typu „podpora
reforiem“ či „prozápadná orientácia“. Nie veľmi dávno
som sa na najvyššej úrovni ministerstva kultúry stretol s
názorom, že výraz „proslovenský“ je fašistický – pravdaže – na rozdiel od prívlastkov „proeurópsky“ alebo „proatlantický“ (rozumej: „proamerický“). Čo sa vlastne deje
v hlavách aktuálnych ideológov a propagandistov opäť
jediného možného usporiadania súradníc historického
vývoja? Úprimne povedané – ťažko hovoriť o myšlienkovom pohybe v súvislosti so stereotypným omieľaním
bezduchých fráz. Veď sa len pozrime na ich bizarné významové pozadie – „reforma“ jednoznačne poukazuje
na zmenu či úpravu, teda dvadsaťročie reforiem už bez
zaváhania treba pokladať za oživenie trockistickej teórie
permanentnej revolúcie.
Tí, ktorým nejde iba o zmenu mena či zmenu pre zmenu
a ktorí chcú naozaj niečo zlepšiť, hádam len nebudú
donekonečna opakovať abstraktný slogan či skôr zaklínadlo, ale povedia už po rokoch niečo konkrétne, podľa
možnosti pozitívne a najmä to niekedy aj urobia. Dokonca „prozápadná orientácia“ je v povrchovom vnímaní len
označenie zemepisného nasmerovania, ktoré pri oválnom tvare Zeme vedie k bludnému krúženiu okolo našej
modrej planéty. V hlbšom reflektovaní zmyslu objavíme
priame protirečenie, pretože orient znamená východ, čo
v spojení s adjektívnom západný predstavuje nielen stratu logiky, ale aj bezvýchodiskové zatúlanie sa v labyrinte
vlastných nonsensov.
Nie je bez zaujímavosti, že všeobecnú pravdu o politických stranách a koalíciách programovo nezlučiteľných subjektov vyslovuje vedenie momentálne neúspešnej SMK, ktorá vyčíta konkurenčnému
Mostu-Híd presadzovanie ekonomických záujmov
podnikateľských skupín ťahajúcich nitky v zákulisí
politickej scény. To je výstižná charakteristika systému parlamentnej demokracie ako celku, o ktorej
nevedno, či je reformovateľná z hľadiska možností
účinného potlačenia vplyvu lobistov.
Spočiatku sa zdalo, že sa ambiciózne strany poľahky vzdajú svojich programových priorít, teda verejných sľubov, daných svojim voličom, a pomerne
rýchlo sa dohodnú na rozdelení mocenských pozícií. Situácia je však zložitejšia, lebo na rozdiel od
bezcenných sloganov a vyhlásení, je materiálna
výnosnosť jednotlivých rezortov dosť odlišná na to,
aby sa odohral neúprosný súboj o finančne najvýživnejšie ministerské kreslá. V tom spočíva kameň
úrazu terajšej dohody o (ne)dohode. O večnom
probléme odborníkov na čele ústredných orgánov
štátnej správy ani nehovoriac.

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal odchádzajúceho predsedu vlády SR R. Fica (vľavo) a predsedu NR SR
Pavla Pašku 23. júna 2010 v priestoroch Prezidentského paláca. Fico mal hlavu štátu informovať o tom,
s akým úspechom sa skončila jeho snaha o zostavenie nového kabinetu.
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Slovensko odovzdávame v dobrej kondícii
Odchádzajúci kabinet odovzdáva Slovensko so zdravou
ekonomikou v dobrej kondícii. „Naši oponenti môžu rozprávať, čo chcú,“ zdôraznil na tlačovej besede po dnešnom
rokovaní vlády dosluhujúci premiér Robert Fico (Smer-SD).
Poukázal pritom na najvyšší čas svojho pôsobenia vláda
hospodársky rast SR v celej maximálne stabilizovali ceny
Európskej únii (EÚ) v tomto energií.
roku, ako aj nárast deficitu na Premiér tiež konštatoval, že
úrovni priemeru iných štátov jeho kabinet odovzdáva SR v
únie. Podľa vlastných slov je stave, kedy sa vláda nedotkla
hrdý aj na podpriemerný rast sociálneho štandardu ľudí.
dlhu, ktorého hodnota je druhá „Nevnímame Slovensko len
najnižšia v eurozóne. Rovnako cez čísla, banky a ekonomiku,“
podľa neho momentálne klesá poznamenal s tým, že tak neaj nezamestnanosť. Trpezlivou spravili napriek svetovej hosregulačnou politikou zase po- podárskej kríze a boli by takto

pokračovali naďalej, keby na to
dostali mandát. Kríza nezastavila ani rast miezd, valorizáciu
dôchodkov či sociálnych dávok. „Je to absolútne naplnenie sľubu, ktorý sme dali pred
štyrmi rokmi, že čokoľvek sa
bude diať, nepôjde to na úkor
ľudí,“ podčiarkol.
Fica teší aj ten fakt, že vláda
nič nesprivatizovala a naopak
rozvíjala majetok, ktorý zostal v
rukách štátu. „V oblasti jadrovej
energetiky sme urobili obrovské rozhodnutia,“ pripomenul.
Pokračovanie na 2. strane

Už sa stalo

Do programového vyhlásenia vlády sa
zrejme dostane aj zákon o dvojakom
občianstve, ktoré prijala ešte Ficová
vláda ako odozvu na maďarský zákon
o dvojakom občianstve s úmyslom
tento zákon zrevidovať. Bude skutočne zaujímavé pozorovať, keď sa táto
revízia odohrá v NR SR, lebo KDH
za zákon hlasovala. Ak zrátame hlasy
KDH, SNS a SMERu revízia zákona
by v parlamente prejsť nemala. Ibaže by sa stalo (ako neraz na rôzne
kroky) poslankyňa Sabolová hovorí,
že „múdrejší ustúpi“. Opak je síce
pravda, ale táto logika má svoje nuansy. Ak KDH už ustúpilo akciovkám,
Sulíkovi, Dzurindovi aj Miklošovi pri
tvorbe vládnej koalície a ustúpi aj v
tomto prípade, budú musieť jeho členovia pripomenúť J. Figeľovi, tak ako
to povedal Ježiš Kristus na Poslednej
večeri: Jeden z vás ma zradí.
(dk)

Vďaka Radičovej nie je Slovensko demokraciou

Pravicové strany údajne vo voľbách neprehrali. Vyhlásila to designovaná premiérka Iveta Radičová. urobila tak v diskusii STV s premiérom Robertom Ficom,
ktorý jediný môže s pokojným svedomím
povedať, že voľby vyhral. Radičová ako
volebná líderka SDKÚ jednoznačne voľby prehrala.
Víťaz môže byť v každom zápolení len jeden.
Radičová je však už tak „nadupaná“ ako budúca premiérka, že zrejme odmieta aj takéto logické myslenie. Jednoducho neprehrali,
tvrdí. Ak neprehrali, tak čo, remizovali? Mohla pokojne povedať, že vyhral Smer, ale vládnuť budú oni. Ale také niečo nedokázala pretisnúť cez ústa. Prečo? Hanbí sa Radičová
za spôsob, akým prišli k moci?
Umožňuje to náš politický systém, ktorý jednoznačne nie je demokraciou, ale zjavne manipulatívnou demokraciou. Teda, kto chce,
vytvorí si stranícky výbor poskladaný z rôznych strán. Udržiava tieto strany v kondícii

získať hlasy do parlamentu vďaka rozličným
sľubom. A potom z týchto rôznych viacerých
strán poskladá vládu.
Ale ústredný výbor týchto strán je len jeden.
Ľudia majú pocit, že volia rôzne, ale v skutočnosti volia toho istého. Len o tom nevedia. Potom im trebárs predseda takejto jednej strany povie, zabudnite. Sľubovali sme
registrované partnerstvá. Nebudú. Sľubovali
sme dekriminalizáciu drog. Nebude. Sľubovali sme odvodový bonus. Zabudnite naň.
Je toto demokracia? Možno až tak hazardovať s dôverou ľudí? Smer aj ĽS-HZDS
či SNS sľubovali v kampani v roku 2006, že
zrušia doplatky v nemocniciach. Nezavedú
školné na vysokých školách. Vrátia dôchodky invalidom. Všetky tieto sľuby splnili. Ocenili to ľudia?
Voliči sa nechali oklamať. Masochisticky si vybrali platené zdravotníctvo i školstvo. Dobrovoľne si vybrali zníženie životnej úrovne. Našu
voľbu nechápu ani v únii. Chcú od nás pod-

poru pre euro. A my im vďaka Radičovej porážke vo voľbách, túto podporu nevieme garantovať, lebo Radičová aj tak bude vládnuť.
Je pravdou, že budúceho ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu, nebudú v EÚ
rešpektovať, ak nepodporíme pomoc euru?
Je pravdou, že EÚ nás vylúči zo svojej podpory a pomoci, ak my zablokujeme pomoc
euru, ktorú potrebujú všetci Európania? A to
všetko preto, lebo sme volili tak, ako sme volili. Umožnili sme vládnuť tým, ktorí voľby nevyhrali. Oni však tvrdia, že voľby neprehrali.
Inými slovami môžeme povedať, že líderka
SDKÚ zrejme stratila súdnosť. Ak voľby nevyhrali, ako ich mohli neprehrať? To nie je hra
so slovami. Už z tohto výroku vidno, že sa nerešpektujú fakty. A to ani fakty potvrdené
voľbami. Demokratickými voľbami. Ich
výsledky si Radičová prispôsobuje tak,
ako chce, preto môžeme pochybovať, či
vôbec žijeme v skutočnej demokracii.
Stanislav Háber
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Premiér ohľadom postov nebol spokojný
Predseda SaS Richard Sulík, ktorý 29. júna potvrdil svoju kandidatúru na post predsedu Národnej rady (NR) SR, sa nechá do
tejto funkcie zaškoliť šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským. Práve títo
dvaja v minulosti viedli zákonodarný zbor.
Zároveň potvrdil, že ministerstvo za KDH, Figeľ zatiaľ neprezradil.
hospodárstva povedie Juraj Miš- Pripustil, že Pavol Hrušovský na
kov, rezort sociálnych veci Jozef to má predpoklady. „Je to jeden z
Mihál, ministerstvo kultúry Daniel dobrých tipov. Rozhodneme o tom
Krajcer a obranu Ľubomír Galko. v krátkom čase,“ uistil.
O tom, že by mali voči týmto me- Ani líder kresťanských demokranám zo strany koaličných partne- tov sa nevyhol hodnoteniu Sulíka
rov padnúť výhrady, Sulík nevie. ako predsedu parlamentu. „Bude
„Počúvam klebety, ale žiadna to iné. Je na ňom, aby prispel aj
relevantná výhrada nebola,“ kon- svojím osobným a straníckym príštatoval na margo kuloárnych in- nosom, no je to post, ktorý repreformácií, že KDH sa nepozdáva zentuje aj koaličnú väčšinu. Mal
nominácia Miškova.
by spájať všetkých 79 koaličných
Líder Mosta-Híd Béla Bugár potvr- poslancov,“ uzavrel.
dil, že bude ašpirovať na post pod- Predseda najsilnejšej opozičnej
predsedu parlamentu. „No ešte strany Smer-SD Robert Fico možsme sa nerozhodli“ informoval. Na nosť obštrukcie nepotvrdil, ani
otázku, či je s pridelenými rezortmi nevyvrátil. „Ja by som nekomentopre svoju stranu (post vicepremié- val, čo sa bude diať,“ povedal. S
ra pre menšiny, rezort životného rokovaniami s rodiacou sa koalíprostredia a pôdohospodárstva) ciou ohľadom postov v parlamente
spokojný, odvetil, že každý musel však spokojný nebol, prístup SDustúpiť.
KÚ-DS, SaS, KDH a Mosta-Híd
Predseda KDH Ján Figeľ je pre- označil za arogantný. Naznačil, že
svedčený, že ak rodiaca sa koa- Smer-SD sa novej situácii bude velícia ponúka opozícii predsedov dieť prispôsobiť.
deviatich výborov, 15 podpredse- Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzudov výborov, podpredsedu parla- rinda verí, že zo strany budúcich
mentu, tak je to korektná, férová a opozičných strán Smeru-SD a
vyvážená ponuka. „Dôležité je, aby SNS nedôjde na pôde parlamentu
boli tieto dohody začiatkom júla k obštrukcii v čase, keď koalícia
naplnené a mohli začať fungovať,“ stratí väčšinu vymenovaním niektoprízvukoval.
rých poslancov do exekutívnych
(TASR, krátené)
Kto bude podpredseda NR SR funkcií.

Piaty element v novej vláde?
Obyčajní ľudia zo Slobody a solidarity zrejme niekomu pijú krv. Podarilo sa im na kandidačnej listine SaS z posledných miest postúpiť do parlamentu a tak sa stali neoficiálnym piatym elementom
novej vládnej koalície. Ešte nová koalícia ani poriadne nevznikla a noví
poslanci nezasadli do parlamentu, už sa dostal do „preša“ poslanec Igor
Matovič. Stal sa terčom na kritiku za svoj slovník, akým sa rozhodol pomenovávať rómsky problém. Jeho slovník má blízko vraj k Jánovi Slotovi
či Mariánovi Kotlebovi. Problémom sa stal tak Matovič sám a svoju kritiku
proti nemu vznáša stranícka kolegyňa Lucia Nicholsonová. Bez servítky
sa snaží od Matoviča dištancovať, lenže Matovič patrí k štyrom mušketierom, ktorí obohatili nielen poslanecký klub SaS, ale aj novú koalíciu.
Snaha diskreditovať v očiach verejnosti nového vládneho poslanca je teda
počudovaniahodná, ak si uvedomíme, že 79 kresiel zasa nie je žiadna
skutočná prevaha v parlamente. Navyše, táto maličká väčšina je poskladaná z prečudesných politických táborov. Chce teda vôbec nová vládna
väčšina vládnuť? Alebo si takýmto vytváraním rôznych piatych elementov
chystá zadné vrátka, ktorými vybehne z vlády, ak sa ukáže, že nedokážu v
súčasnej zložitej situácii vládnuť?
(has)

Slovensko odovzdávame...
Dokončenie z 1. strany
„Odovzdávame krajinu v dobrom stave tak,
že ktokoľvek sa bude k nej správať primeraným spôsobom, dokáže pokračovať s
dobrými výsledkami aj naďalej. Vyhlásenia
typu, že štát je v bankrote a ide gréckou
cestou, sa dostávajú do absolútne smiešneho svetla v tomto období a bolo by veľmi
zlé, keby si niekto na týchto klamstvách založil svoje vládne pôsobenie niekoľko týždňov alebo mesiacov,“ vyhlásil.
Odchádzajúci premiér rešpektuje volebný
výsledok, dnes preto odovzdá poverenie
na zostavenie vlády prezidentovi Ivanovi
Gašparovičovi. Hlave štátu oznámi, že sa
nepodarilo naplniť predstavu Smeru-SD
o zostavení stabilnej a silnej dvojkoalície.
Taktiež ho čaká stretnutie s predsedom
parlamentu Pavlom Paškom (Smer-SD).
Zopakoval, že budúcej garnitúre bude jeho
strana dôslednou a razantnou opozíciou.
V súvislosti s podaním demisie poukázal na
znenie Ústavy SR, na základe ktorého tak
spravia až po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR.
(TASR)

N

ová vládna koalícia ešte oficiálne ani nevznikla, napriek tomu už stihla dať
svojim voličom jasný odkaz.
Zabudnite! Presne takto sa
dajú vyjadriť zmeny v rétorike
a rozhodnutiach, ktoré pravicový šesťlístok avizuje pred
oficiálnym začiatkom svojho
politického spolunažívania.
rincipiálnosť týchto strán
sa odkryla ešte skôr, ako
ich dokázala politická opozícia usvedčiť z klamstiev.
Principiálne Kresťansko demokratické hnutie rozbilo
vládnu koalíciu v roku 2006
kvôli neochote podporiť ich
prioritnú kresťanskú agendu. Tú zrazu vymenili za zopár ministerských kresiel.
Strana Richarda Sulíka balamutila voličov na odvodový bonus, bezproblémové
fajčenie marihuany, manželstvá mužov s mužmi a sobáše žien so ženami. K ničomu z toho sa zrazu nehlásia.
Skôr sa snažia krotiť štyroch
poslancov, ktorí sa cez nich
chtiac-nechtiac dostali do
parlamentu. Podobnú „domácu úlohu“ má aj Bugárov
Most-Híd. Ten pre zmenu do
Národnej rady Slovenskej republiky prepašoval politikov
vyznávajúcich čierno-biele
videnie sveta. V tomto momente môžeme len tápať o
konkrétnej podobe programového vyhlásenia novej vlády. Z programových téz šiestich strán je jasné, že vláda
Roberta Fica, ktorá spravovala Slovenskú republiku pod
taktovkou dominantnej strany Smer – sociálna demokracia, bola veľmi úspešná a
racionálna. Ak by tomu tak
nebolo, nová vláda by prichádzala s radikálnymi opatreniami napríklad v ekonomike
a hospodárstve. Jej škrtanie
vo volebných programoch
jasne naznačuje, že niečo
iné tárali pred voľbami a úplne ináč sa správajú po nich.
Ľudí so srdcom na ľavej strane môže len tešiť, že pravicové spoločenstvo pod taktovkou Ivety Radičovej nehlása
napríklad odvodový bonus a
podobné chúťky politických
nováčikov. Horšie sú na tom
ich voliči.
ravicové strany utekajú
od sľubov. Oklamali voličov a teraz klamú aj občanov. Samé jednoducho neverili tomu, čo hovorili a už
teraz potvrdzujú, že nevedia
robiť lepšiu politiku ako bývalá vláda. Ľutujem ich voličov, ktorí budú len veľmi
ťažko obnovovať dôveru voči svojim zástupcom. Ubezpečujem ich, že ľavicová rétorika je iná. Slova vyslovené
pred voľbami sa po voľbách
stali politickou agendou. Aj
v tom je naša úprimnosť, čitateľnosť a zodpovednosť,
ktorú neponúkame len našim voličom, ale všetkým občanom.

P

Predseda parlamentu Pavol Paška sa stretol v utorok 29. júna 2010 s predsedami politických strán a hnutí, ktoré získali vo voľbách 12. júna 2010 mandáty v Národnej rade SR.
Na snímke vľavo predseda parlamentu Pavol Paška, v pozadí zľava Mikuláša Dzurindu
(SDKÚ-DS), Richard Sulík (SaS), Ján Figeľ (KDH), Béla Bugár (Most-Híd) a Robert Fico
(Smer-SD).
FOTO TASR - Martin Baumann

Štátna správa slúžkou sponzorov
Podľa Ivety Radičovej sa nemusíme ničoho báť v prípade blokácie pomoci
euru, lebo ona sa rozprávala so šéfom
Európskej komisie José Manuelom Barrosom a vraj sa nič nestane. Teraz však
v komisii rozhodujú o rozpočte pre všetky členské krajiny a Slovensko sa trasie, či dostane toľko, koľko mohlo mať z
európskych fondov pred krízou, v ktorej
sme nepodržali plány Francúzska či Nemecka zachrániť európsku menu.
Ide o krajiny, ktoré úniu najviac ťahajú
vlastnou ekonomikou. Pritom sme od
rastu týchto ekonomík závislí aj inak.
Veď ak budú Nemci uprednostňovať
domácu spotrebu a zahrnú do nej aj
výrobky z našich fabrík vyrábaných pre
tento trh, dokážeme v ťažkých časoch
prežiť. Je však na týchto veľkých ekonomikách ako sa rozhodnú. Čo budú
považovať za domáce výrobky. Či aj tie,
ktoré sú vyrábané v Slovenskej republike subdodávateľským spôsobom pre
zahraničný trh.
K tomu si prirátajme fakt, že naša vlastná
domáca spotreba slovenský trh neoživí.
Jednoducho je naša ekonomika postavená
z 80 percent na vývoze. Ak nebudeme mať
vývoz, domáca spotreba na tak malom trhu
nič nenaštartuje. Navyše, sme tak otvorená
ekonomika, že dokážeme doviezť aj to, čo
sme tradične dokázali vyrábať sami.
Hydinu máme z Číny či z Maďarska, ošípané z Belgicka či z Poľska a jogurty v pohode dovezieme z Čiech. A to všetko na úkor
nášho deficitu v zahraničnej platobnej bi-

lancii. Dovážame tak zo zahraničia prácu,
o ktorú tak prichádzajú naši ľudia žijúci na
vidieku.
Nuž ale dôležité je, že si budúca vláda
konečne podelila ministerské posty.
Toľko sa o ne hádali, až už vieme, že
vzniknú zasa nové ministerstvá. Z kultúry odíde cestovný ruch na ministerstvo
dopravy spolu s výstavbou z ministerstva
hospodárstva. Tak aspoň zrejme ľahšie pochopíme, ktorá strana má akých sponzorov.
Prečo KDH musí na ministerstve dopravy
kontrolovať cestovný ruch? Akú to má logiku? Nehovoriac o výstavbe, ktorá však s dopravou má predsa len trošku viac spoločné.
Na druhej strane, ak sa majú opäť zastaviť
diaľničné programy pre Slovensko, nuž potom je výstavba zrejme na doprave nadbytočná. Navyše, ako bude ministerstvo dopravy rozhodovať trebárs o výstavbe bytov?
Nemalo väčšiu logiku nechať výstavbu na
hospodárstve? Lenže tam, kde rozhodujú
sponzori, logiku ťažko hľadať.
Ozaj, čo hovoria sponzori novej vlády trebárs z petrochemického priemyslu na fakt,
že nová vláda nechce podporiť euro? Veď
jeho chystaná devalvácia zjavne poškodí
práve ich majetok. Alebo je sponzor skôr z
druhej strany oceánu a investoval špekulatívny kapitál práve na pád eura? A tak sme
kŕmení nasladlými rečičkami designovanej
premiérky. V každom prípade zmena kompetencii ministerstiev napovedá, že sponzori novej vlády si urobili zjavne zo štátnej
správy poslušnú slúžku.
Stanislav Háber

Deštruktívne aj povýšenecké postoje
Ani prvé povolebné stretnutie predstaviteľov parlamentných strán neprinieslo pozitívnejšiu zmenu vo
vzťahoch medzi novou koalíciou
a opozíciou. Prejavy a vystúpenia
niektorých politikov z pravicového
spektra potvrdili, že proklamovaná
nová alternatíva vládnutia a nová
politická kultúra, či väčšia úcta k
politickým oponentom raz opäť
ostali na vedľajšej koľaji. V pomerne krátkej debate dominovali povýšenecké aj protirečivé postoje
k obsadzovaniu postov vo vedení
Národnej rady Slovenskej republiky
a v jednotlivých výboroch. Koalícia
oznámila svoje rozhodnutia a neakceptovala žiadne návrhy ani oprávnené požiadavky opozičných strán.
Nuž čo už. Zopakoval sa starý scenár
z roku 1998, ktorého tvorcami okrem
iných boli aj dnešní opäť veľmi mocní
M. Dzurinda, I. Mikloš, P. Hrušovský,
B. Bugár a D. Lipšic. Potvrdili, že ostré,
Slovensko poškodzujúce súboje medzi
koalíciou a opozíciou budú pokračovať.

Dohody o vzájomnej spolupráci pri riešení strategických zámerov v dlhodobom horizonte rozvoja štátu a riešenie
problémov, ktoré trápia väčšinu občanov, sa len veľmi ťažko dostanú na spoločný program dňa. Prednosť pri tvorbe
vládneho programu už teraz majú stranícke a osobné záujmy, rozširovanie
radov bohatých na úkor tých čo nič
nemajú a nič nezmôžu. Proklamovanú novú alternatívu vládnutia s akcentom na slušnosť, spravodlivosť
a solidaritu nedokážu realizovať
politici, ktorí v rokoch 1998 – 2006
pre väčšinu občanov nič užitočné a
potrebné neurobili. Starali sa o seba,
o svojich blízkych a najmä o tých, čo
im vo voľbách všestranne pomáhali.
Mnohí sa podpísali pod výpredaj strategických podnikov, likvidáciu poľnohospodárstva a deštrukciu v justícii. Do
spoločnosti vnášali rozvrat, nepokoj,
prenasledovali politických protivníkov a
potom prehrávali mnohé súdne spory s
bývalými poslancami a ministrami.
Roky vládnutia kapitálu, závisti a nená-

visti priniesli nielen biedu, vysokú nezamestnanosť, ale aj nivočenie ľudských
duší. Navyše pravicoví politici nemali
ani najmenší záujem o vytváranie národnej hrdosti a pocitu spolupatričnosti
s národom. Slová o vlastenectve a štátnom jazyku arogantne a neprofesionálne znevažovali. V novej, teraz sa tvoriacej vláde, si opäť vybojovali výhodné
miesta aj ľudia s menami, s ktorými sa
spájajú viaceré kauzy, a najmä mnohé
protiľudové rozhodnutia. Nezvratne
ovládli celý ekonomický, hospodársky
aj mediálny priestor. Využívali ho aj v
predchádzajúcom volebnom období,
keď sedeli v opozičných kreslách.
Len ťažko možno očakávať, že v novom parlamente zavládne namiesto
deštrukcie tvorivosť, kontinuita a
profesionálne rozhodovanie. Pravica bude naďalej zatracovať tých, čo
odmietajú rozdeľovanie spoločnosti
a usilujú o zbližovanie a znášanlivosť medzi obyčajnými ľuďmi aj politikmi z rôznych straníckych zoskupení.
Jozef Kuchár

P

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Júl 2010

3

Euro bude mať horšie vyhliadky
Nová vládna koalícia má už designovanú premiérku a
Slovenskom otriasajú každú chvíľu ďalšie strašidelné
správy. Od budúceho roka už nebudú vklady v bankách chránené ako doteraz za vlády Roberta Fica v
plnej výške. Ľudia musia rozmýšľať, kam uložiť úspory, aby o časť z nich neprišli.
Programové tézy budúcej vlády hovoria aj o znížení dotácií
do poľnohospodárstva. Odborníci už dnes bijú na poplach a vypočítavajú, čo to
prinesie vo zvýšení nezamestnanosti a najmä v poklese kúpyschopnosti obyvateľstva. Slovensko je malé a
tak malí či strední podnikatelia
nebudú mať pre koho vyrábať,
lebo nebude toho, kto by si ich
výrobky mohol kúpiť. Jednoducho,
sme závislí
na domácom dopyte iných velikánov v zahraničí - najmä Nemecka.
Po voľbách sa tak Slovensko
dostáva do začarovaného trhu.
Budúca vláda túži zrušiť projekt širokorozchodnej trate z
východu Slovenska do Bratislavy. Argumentuje niekoľkými desiatkami pracovných
miest na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Zatiaľ v
Maďarsku sa už tešia, že táto
investícia príde k nim a zarobia
na tom, čo Slováci ľahkovážne
chcú zahodiť.
Nuž ale taká je
mediálna demagógia,
s ktorou sa u nás stretávame
roky. Politici a ich subjekty sú
ponúkané, ako ich prirovnal
Vladimír Mečiar, k plechovkám - výrobkom na trhu predávanými šikovnými reklamnými
agentúrami. Potom, po voľ-

bách, povie predseda úspešnej strany, že nestihnú za štyri roky splniť všetko, čo sľúbili.
A to hovorí o hlavných bodoch, s ktorými masíroval voličov. Chystáme sa sprivatizovať
Cargo v situácii, keď Európska
únia označila za svoju prioritu
prepravu tovarov práve po železničných tratiach. Predpokladá sa, že do piatich rokov
budú vlakmi prepravované
podstatné časti tovarov a
obmedzí sa kamiónova doprava. Lenže to už slovenské
Cargo bude zrejme v iných ako
slovenských rukách...
My vytrvalo ideme proti tomuto
európskemu prúdu aj v iných
cieľoch. Lídri novej vlády svorne
dlhodobo broja
proti podpore pre euromenu,
ale zároveň sa spoliehajú na
európske fondy. Zatiaľ najväčší investor na svete Čína rozhodol o uvoľnení vlastnej meny
od väzby na dolár. Žiaľ, odmietajú aj euro a hľadajú inú, tretiu cestu. Namiesto podporenia európskej meny, ktorá by
tak mala väčšiu šancu na svetových finančných trhoch, sa
vládni Slováci nepochopiteľne
tvária, že sa ich to netýka.
Vzniká tak dojem, že nová vláda možno napomáha špekulantom, ktorí vsadili na dolár
a vyhovuje im likvidácia eura.
Lenže dnes už nie je v záuj-

Radičová zavádza

Dezignovaná premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) podľa odchádzajúceho predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutí 30.
júna s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom zavádzala. Zatiaľ čo
pred voľbami aj po nich povedala podľa neho novému ochrannému
valu eurozóny rozhodné nie, teraz sa už vyhovára, že niečo zdedila
a že ide o nezvratný proces. „Z jej strany je to typický príklad
podvodu na vlastných voličoch, keďže sa im pred voľbami
usilovala zapáčiť a teraz im oznamuje, že všetko je inak a že
predvolebné sľuby už neplatia,“ konštatuje Fico v stanovisku,
ktoré TASR poskytol riaditeľ tlačového a informačného odboru úradu vlády Braňo Ondruš.
Podľa neho sa Radičová nemôže zbaviť zodpovednosti za svoje
sľuby „smiešnym vyhováraním sa na iných“ či neschopnosť dohodnúť sa s partnermi vo vznikajúcej vláde. „Smer-SD sa k tzv.
ochrannému valu eurozóny otvorene hlási, ale nemá väčšinu
v NR SR na jeho presadenie,“ vysvetlil Fico potrebu jasného stanoviska k tejto téme od vznikajúcej novej koalície stredopravých
strán SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd.
Fica s Radičovou 30. júna na spoločné rokovanie o novom európskom ochrannom mechanizme pre krajiny eurozóny vo finančných problémoch pozval prezident SR Ivan Gašparovič. Budúca
premiérka na stretnutie prišla, odchádzajúci šéf kabinetu sa však z
neho bez bližšieho vysvetlenia ospravedlnil.
Radičová po stretnutí s hlavou štátu konštatovala, že nová vláda po
svojej predchodkyni dedí politické rozhodnutie o vytvorení nového
európskeho garančného mechanizmu, ktoré je nezvratné. Je preto pripravená na zodpovedné rokovania v Bruseli aj na pôde slovenského parlamentu, v súčasnosti však nemá právomoci na vyslovenie akýchkoľvek záruk za úspešnú ratifikáciu rámcovej zmluvy.
Spustenie mechanizmu v objeme 750 miliárd eur pre krajiny, ktoré
by sa v budúcnosti ocitli v podobných finančných problémoch ako
Grécko, čaká momentálne na podpis Slovenska, ktoré sa má na
zárukách podieľať sumou takmer 4,4 miliardy eur. Podľa medializovaných informácií pritom SR dostala ultimátum, na základe ktorého
má rámcovú dohodu podpísať do 1. júla, v opačnom prípade nemôže v budúcnosti počítať so solidaritou zo strany EÚ.
(TASR)

me samotných Američanov,
aby euro padlo, keďže časť
vlastnej ekonomiky už naviazali na európsku menu. Situácia sa teda zmenila, len ktovie, kedy si to všimnú aj v
Radičovej družine? Dokonca
sa uvažuje nad tým, že na nás
čaká horúca euro - dolárová
jesenná vojna. Vyhliadky v nej
má euro oveľa horšie. Hovorí
sa o jeho devalvácii až o dvadsať percent.
Dopad to bude mať však, žiaľ,
oveľa hrozivejší na
všetkých porazených,
teda aj na slovenské domácnosti, lebo energetické médiá
sú zúčtovateľné v dolároch.
Euro sa znehodnotí. A tak budeme svedkami nového preratávania platieb za ceny energií,
teda pôjde hore všetko, aj tovary a služby. Z čoho to budú
ľudia platiť, ak nová vláda
chce zvýšiť zamestnanosť
znižovaním miezd? Jednoducho, budeme porazení
v tejto vojne, lebo budeme
platiť horibilné sumy za základné životné náklady.
Čo nás čaká, to nás neminie.
Čakajú nás pritom ťažké roky
(2011 až 2014) splácania dlhopisov hospodárenia dvoch
Dzurindových vlád. A Slovensko sa vďaka spomínaným
predpokladom prepadne do
hlbšej recesie, než akú si vieme predstaviť. Žiaden balónik
v ruke akéhokoľvek súčasného
vládneho lídra tento pád nestlmí a ani nezastaví. Dnes je už
jasné, že ním nebude ani toľko
ospevovaný odvodový bonus.

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v pondelok 28. júna 2010 v Bratislave nových profesorov vysokých škôl. Na snímke Ivan Gašparovič (vľavo) odovzdáva menovací dekrét Eve Horvátovej (financie, bankovníctvo a investovanie).
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Slovenské solídne hospodárstvo noví profesori

Nový stredo-pravicový politický zlepenec sa túto informáciu
bude snažiť – obrazne povedané – zakopať pod čiernu zem.
Jednoducho preto, lebo sa mu vôbec nehodí do jeho hodnotenia obdobia rokoch 2006 – 2010, kedy vládnu koalíciu viedol SMER-SD. Podľa údajov Eurostatu v eurozóne rástli ceny
energií, pričom na Slovensku zlacneli. Medziročne o 0,5%,
pričom v krajinách eurozóny, naopak, vzrástli o vyše 9%!
Okrem toho tempo inflácie je pomalšie než na Slovensku už iba v
Holandsku, v Írsku dokonca nastala deflácia. Teda sa zlacňovalo.
Inflácia v eurozóne v priemere dosiahla výšku 1,6%, čo je z pohľadu
dlhodobých sledovaní veľmi vysoká. Najvyššiu hodnotu dosiahla v
Grécku (5,36%) a v Luxembursku (3,1%). Finanční analytici zatiaľ
nepredpokladajú v slovenskej ekonomike žiadne inflačné tlaky. Nebyť povodní a ich konkrétnych následkov na poľnohospodárstvo,
tak by sme v najbližších dňoch pocítili aj zlacnenie potravín. V tomto
roku však nemožno očakávať ani letné zlacnenie ovocia a zeleniny. Slovensko patrí aj do silného priemeru „hospodársky zdravých“
krajín EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením európskej
ekonomickej udržateľnosti v roku 2007 sa hodnotenie našej republiky prakticky nezmenilo. Každá krajina sa pritom hodnotí v šiestich
oblastiach, pričom SR je na 11. mieste. Rebríček sa zostavuje na
základe analýzy rozpočtového deficitu, národného dlhu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, štátnej správy a korupcie,
Stanislav Háber ako aj nákladov na starnutie populácie. Vladimír MEZENCEV

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval v Bratislave 54 vysokoškolských profesorov z
viacerých vedných odborov.
Vo svojom príhovore zdôraznil,
že profesorský titul so sebou
prináša aj nemalé očakávania,
účasť na ďalšom formovaní slovenského vysokého školstva,
ale aj kultivovaní mladých generácií. „Všetci znalí problémov
v našom vysokom školstve
od vás právom očakávajú, že
udelením titulu univerzitného profesora vám priznávajú
nielen nové pedagogické a
spoločenské postavenie, ale
aj nové práva a povinnosti,“
skonštatoval prezident. Podotkol, že udelením profesúry prevzali na seba noví profesori ešte
väčšiu zodpovednosť za vlastné
vzdelávanie a vzdelávanie mladých generácií.
(TASR)

Ako ďalej v školách s vyučovacím jazykom maďarským?

CHCÚ MAŤ VŠETKO POD PALCOM!
Bugárovi sa na našom školstve všeličo nepáči. Možno by sme mu mohli dať v niečom
za pravdu, veď okolo nášho vzdelávania je
problémov stále dosť, ale... Bugárovi ide o
niečo iné. Predovšetkým je mu proti srsti
dávanie prednosti školám s vyučovacím
jazykom slovenským občanmi maďarskej
národnosti. V jednom interviu nedávno doslova povedal: „V Šamoríne až 30% rodín, v
ktorých je maďarčina ich rodným jazykom,
dáva svoje deti do slovenských škôl. Tam
dochádza k ich asimilácii, čo je pre nás,
samozrejme nežiadúci jav...“
Nuž, toľko pán Bugár. Okrem toho, že rád
používa výraz „maďarské školy“ a každý novinár, ktorý s ním hovorí na túto tému musí ho
opraviť a pripomenúť mu, že maďarské školy
sú na území Maďarskej republiky a nie v SR,
nemá pravdu a zavádza. Vyučovací jazyk ešte
nikdy nikoho neasimiloval a neasimiluje. Potom
by sa k Slovákom musel hlásiť aj on, Csáky a
ďalší politickí predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku, pretože všetci absolvovali
vysokoškolské štúdium v slovenčine, teda na
vysokých školách s vyučovacím jazykom slovenským.
Áno, môže niekto namietať, že najdôležitejšie kroky pri vzdelávaní sú na základnej
škole. Tie, na ktorých sa vyučuje v slovenčine v súčasnosti u nás navštevujú aj Číňania, Vietnamci, Arabi, Albánci, Afričania
a ešte nikto z nich sa Slovákom nestal.
Akurát sa naučil takmer dokonale ovládať
jazyk krajiny, v ktorej žije so svojimi rodičmi. Bez ohľadu na to, či je to natrvalo ale-

bo prechodne. Naučí sa dejiny krajiny, ktorá
sa mu stala na určitý čas domovom. Vezmime
si len takých Rómov: konkrétne tých, ktorí
dosiahli úplné stredoškolské vzdelanie. Ako
sa asimilovali? S príslušníkmi majoritného národa rozprávajú vždy po slovensky, vo svojom
prostredí zásadne po rómsky. Žiadna škola ich
neasimilovala tak, aby zabudli na svoj pôvod,
svoj materinský jazyk a aby s rómskou komunitou prerušili svoje kontakty. Pánovi Bugárovi
a mnohým jeho bývalým kolegom v SMK
a terajším v Moste-Híde vždy vyhovovalo,
keď časť občanov SR maďarskej národnosti neovládala slovenčinu. Tým viac a
lepšie mohli a môžu s nimi manipulovať.
Tu začínajú aj debaty o tom, či sa slovenčina na
školách s vyučovacím jazykom maďarským má
učiť ako cudzí jazyk alebo ako materinský. Túto
debatu v skutočnosti vyvolal už pred časom
maďarský prezident Sólyom. Je to síce nepochopiteľné, prečo sa hlava susednej krajiny
pletie do metodiky vyučovania na základných
školách cudzieho štátu, ale od našich južných
susedov sme si už zvykli na všeličo. Maďari, bez ohľadu na ktorej strane hraníc žijú, by
najradšej chceli mať od slovenčiny pokoj. Našťastie nie všetci. Keď sa ju už musia učiť, tak ju
jednoznačne preferujú ako cudzí jazyk. Veľká
škoda... Vieme dobre, kto a čo z nás sa naučil v škole z vyučovania cudzieho jazyka. Za
celé roky sme sa naučili povedať v ruštine
niekoľko jednoduchých súvislých viet. Aj tí
Slováci, ktorí roky žijú v cudzine tvrdia, že
kvalitne sa naučili ten jazyk, ktorý sa učili
ako materinský. Druhý, ktorý sa vyučoval ako

cudzí, neovládajú. Pritom v oboch prípadoch
išlo o jazyk, ktorý spočiatku vôbec nepoznali!
Nie náhodou maďarskí pedagógovia teraz cítia
svoju šancu. Dokonca sa uspokoja s tým, že
minister školstva môže byť Slovák, ale štátny
tajomník by mal byť politik maďarskej národnosti... Tešia sa aj na zmenu zákona o štátnom
jazyku. Učitelia, pôsobiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským, sú jednoducho
chudáci. Zápisy z vyučovania vraj musia robiť
dvojjazyčne. To však nie je chyba zákona o
štátnom jazyku, ale systému práce na týchto
školách. Veď celá agenda a administratíva
by mohla byť iba v slovenčine, tú predsa
majú ovládať všetci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou na školách s vyučovacím
jazykom maďarským! Nuž, to však nie je
všetko. Iba niekoľko dní po voľbách pedagógovia z týchto škôl majú ešte jedno
želanie: mať vlastné, teda samostatné pedagogické centrum pre ďalšie vzdelávanie
učiteľov. Cieľ je jednoznačný: len aby náhodou
pri tomto vzdelávaní nezaznela slovenčina a len
aby metodika vyučovania sa čím ďalej, tým viac
odlišovala od škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Most-Híd chce mať teda štátneho tajomníka pre národnostné školstvo. Vraj im ide iba o
návrat kvalifikovaných ľudí do oddelenia národnostného školstva na ministerstve školstva. Ako
by tam doteraz bola vzduchová bublina. Niekto
sa opäť teší na časy, ktoré tu už boli: že celá korešpondencia ministerstva so školami bude iba
v maďarčine! Ako vždy v podobných prípadoch
za názvom „národnostné“ by sa skrývalo iba maďarské...
Vladimír MEZENCEV

ZAUJALO NÁS
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Maďarské požiadavky sa budú stupňovať
Maďarskí televízni tvorcovia odštartovali nové požiadavky
slovenských občanov maďarskej národnosti v oblasti televízneho vysielania. V Štúrove založili Zväz maďarských
televíznych tvorcov na Slovensku. Ich cieľom je účinnejšie
uplatňovať právo vlastnej národnej komunity na všestranný
prístup k informáciám v materinskom jazyku.
Ako ďalej informoval TASR člen
dozornej rady Zväzu Csaba Pereszlényi, novozaložený Zväz je
prvá a doteraz jediná stavovská
a odborová organizácia maďarských televíznych tvorcov. Podľa
neho, aj keď rozširovanie a prijímanie informácií v materinskom
jazyku je základným právom
Maďarov žijúcich na Slovensku,
toto právo sa v dôsledku zákona o štátnom jazyku uplatňuje
len v obmedzenej miere. Zákon
o štátnom jazyku, podľa Zväzu maďarských televíznych
tvorcov na Slovensku, neumožňuje vysielanie interaktívnych televíznych relácií v
celoštátnych, regionálnych či
lokálnych médiách. Predpisuje
povinnú dvojjazyčnosť, ktorú oni
považujú za diskriminačné opatrenie, znevýhodňujúce maďarské médiá v oblasti hospodárskej
súťaže. Toto obmedzenie, podľa
vyjadrenia Csabu Pereszlényiho,
prekáža rozvoju televízneho vysielania na Slovensku v maďarskom jazyku. Podľa jeho vyjadrenia slovenský Zákon o štátnom
jazyku má diskriminačné prvky
a preto medzi krátkodobé ciele

maďarských televíznych tvorcov
patrí ich zrušenie.
Je zaujímavé, že Zväz maďarských televíznych tvorcov na
Slovensku vznikol len týždeň
po skončení parlamentných
volieb. Zo zamerania Zväzu, ako
aj z prednesených kategorických
požiadaviek je zrejmé, že ich
veľmi posmelila práve opätovná
účasť poslancov maďarskej strany, na čele s Bélom Bugárom, vo
formujúcej sa pravicovej slovenskej vláde. Medzi strednodobé
ciele Zväzu maďarských televíznych tvorcov na Slovensku patrí
založenie televízie vysielajúcej 24
hodín v maďarskom jazyku a iniciácia audiovizuálneho vzdelávania
na stredných a vysokých školách
vyučujúcich v maďarskom jazyku. V konečnom dôsledku je ich
cieľom naplniť ideu komplexného
televízneho vysielania na Slovensku v maďarskom jazyku.
V tomto smere by sa na tejto
aktivite mohli poučiť najmä
naše politické strany SmerSD, SNS a najmä ĽS-HZDS,
ktoré dlhodobo podceňujú
silu elektronických médií. Namiesto vyhadzovania peňazí na

bilbordy a rôzne letáky by mohli
združiť svoje finančné prostriedky a mali by pouvažovať nad
založením slovenskej televíznej
spoločnosti. Tá by mohla 24 hodín denne prezentovať národnoštátne záujmy Slovákov, pretože
tie sú pre súčasné televízne spoločnosti pôsobiace na Slovensku často viac ako cudzie. Aj na
základe minulých skúseností z
obdobia, keď boli predstavitelia
SMK, na čele s Bélom Bugárom
v slovenskej vláde sa môžeme
oprávnenie domnievať, že požiadavky novovzniknutého Zväzu
maďarských televíznych tvorcov
na Slovensku sú len začiatkom
budúcich zvyšujúcich sa maďarských nárokov.
Slovenskí politici zastávajúci
národnoštátne záujmy Slovenska by mali byť preto na pozore. Nemali by dovoliť, aby sa tu
vyprázdnil dôležitý mediálny
priestor. Najlepšou odpoveďou
by preto bolo založenie skutočne
slovenskej televíznej spoločnosti, ktorá by eliminovala pôsobenie maďarského elektronického
média a prinášala by dôveryhodné informácie aj pre takmer 45
percentnú skupinu občanov,
ktorí dali vo voľbách do Národnej
rady SR svoj hlas strane SmerSD (takmer 35 percent), SNS
(vyše 5 percent) a ĽS-HZDS (4,3
percent).
Vladimír Dobrovič

Neúspešní predsedovia odchádzajú
Neúspech vo voľbách často prináša so sebou
zmeny na vodcovských stoličkách. Ako prvý
sa porúčal Pál Csáky a to dokonca s celým
predsedníctvom SMK! Už niekoľko hodín po
vyhlásení výsledkov volieb.
Jozef Hrdlička po nástupe do funkcie predsedu KSS pred štyrmi rokmi sľúbil, že stranu
privedie do parlamentu. Nestalo sa tak, naopak,
komunisti získali najmenej hlasov počas svojej
existencie po roku 1992. Ani nie jedno percento voličov odovzdalo hlasy KSS a to je skutočné
fiasko. Ústredný výbor KSS sa osobnou zodpovednosťou predsedu a ďalších členov predsedníctva bude zaoberať síce až o niekoľko dní, ale
J. Hrdličku k odchodu z funkcie nebude treba
prehovárať - odíde z vlastnej iniciatívy. To, že sa
vzdal napríklad predseda Únie, to prakticky nikto
ani nezaregistroval. Azda ani to, že Aliancia za Európu národov (AZEN), ktorá v počte získaných hlasov skončila na poslednom 18. mieste „0,13%“,
napadne výsledky volieb na Rade Európy i Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Jej predseda Milan Urbáni sa chce sťažovať
na diskriminačnú predvolebnú kampaň a malý
priestor v médiách.
S najväčším záujmom sa očakávajú reakcie predsedov v SNS a najmä v HZDS. Vladimír Mečiar prežil nejeden otras a nemalý počet odchodov poslancov HZDS z jeho radov. Nič však
neotriaslo jeho pozíciou lídra, ani od roku 1998
sústavný pokles voličov Hnutia. Teraz je však
situácia oveľa, oveľa zložitejšia, veď HZDS
od svojho vzniku v roku 1991 po prvýkrát
nebude mať zastúpenie v parlamente. O jeho
odchode z pozície predsedu sa zatiaľ v Hnutí nevyjadril nikto. Zdá sa, že ťažšiu pozíciu bude mať
Ján Slota. V SNS akoby mnohí čakali iba na
neúspech vo voľbách a ten sa v tomto roku dostavil, i keď mu predchádzal aj uplynulý s voľbami
do VÚC a EP. Zázrak sa teda nekonal... V každom
prípade musíme počkať do jesene. Dovtedy hlavy
vychladnú a neúspech vo voľbách sa bude riešiť
racionálne a dúfajme, už po objektívnych analýzach výsledkov volieb.
Ján SLiačan

Bauer na košickú radnicu?
Čo s bývalými poslancami NR SR, ktorí už nezasadnú do poslaneckých lavíc? Niektorí si hľadajú uplatnenie ťažšie, iní
ľahšie a jednoduchšie. Zdá sa, že problémy s uplatnením
nebude mať ani RNDr. Rudofl Bauer a to predovšetkým preto, lebo na košickej radnici sedia jeho dlhoroční priatelia z
KDH, vrátane primátora Ing. Františka Knapíka.
Rudolf Bauer si od roku 1989, kedy vstúpil na politickú scénu ako
úplne neznáma osoba, preskákal dosť. Bol primátorom, námestníkom primátora, prvým županom Košického samosprávneho kraja.
Potom sa musel uspokojiť „iba“ s poslaneckou stoličkou v NR SR,
i keď počas štyroch rokov zmenil stranícke tričko. Poslancom sa
stal ako člen KDH, neskôr bol medzi jej piatimi členmi, ktorí materskú stranu zradili a založili stranu Konzervatívni demokrati Slovenska (KDS). Samozrejme, táto ministrana po neúspechoch vo
voľbách do vyšších územných celkov a Európskeho parlamentu už vo voľbách do NR SR nekandidovala a bolo jasné,
že Bauer, Mikloško, Palko a spol. si budú musieť hľadať nové
teplé miestečka.
Zdá sa, že R. Bauera prichýlia jeho starí priatelia a to i napriek
tomu, že z KDH oficiálne odišiel. Budúcim poslaním R. Bauera
budú rokovania s významnými spoločnosťami, pôsobiacími v SR
o podpore Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku
2013! Zatiaľ bude pre mesto pracovať externe. Napriek tomu, že
v „hre“ sú desiatky a desiatky miliónov eur.
(mez)

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Všeobecne platí zásada, že pozitívne myslenie je polovicou úspechu v živote. Aj človeku, ktorý má
už pracovné povinnosti za sebou, zostalo ešte veľa povinností
najmä voči sebe, svojim blízkym i
svojmu okoliu. Má teda nárok na
to, aby si naplánoval čo, kedy a
ako bude robiť a podľa toho sa aj
riadil. Neraz však musí čeliť mylným predstavám svojho okolia,
že on môže šafáriť so svojim časom. Hoci sa nemusí denne ponáhľať do práce, povinnosti mu
často „pribalia“ najmä rodinní príslušníci. Aj na neho však pôsobí
stres, aký prežívajú ostatní členovia rodiny – syn, dcéra, vnuk či
vnučka. Rád by im pomohol, ale
neraz nemôže. Staré známosti
už nezaberajú – ľudia jeho mladosti sú v takej istej situácii ako
on. Môže ich iba vypočuť a vliať
nádej. To je to pozitívum, aj keď
zdanlivo nepatrné. A čo čo ak
človek ostane sám, trápi sa s postihnutým príbuzným, s domácnosťou dcéry či nevesty. Do toho
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všetkého sa neraz zamieša neplánovaná návšteva, ktorá nemala doma čo robiť, nuž prišla do rodiny iných. Aj v starobe môžu do
života zasiahnuť manželské krízy, vyplývajúce z choroby partnera alebo z iných príčin. Keď
sa k tomu ešte vyskytne alkoholizmus partnera, nastáva situácia ozaj na zbláznenie. No a keďže láska kvitne v každom veku, aj
tu môže byť problémom hľadanie partnera, aby sa človek zbavil
pocitu osamelosti. K tomu všetkému sa často pridružujú problémy s hmotnosťou, nohy už menej poslúchajú i vyrovnať chrbát
je čoraz ťažšie. A tak problémy
pribúdajú, ale peňazí nieto nazvyš. Byt, strava, lieky, odev, veď
aj starší sa musí slušne obliecť.
Naviac, ak pri návšteve syna či
dcéry môže dráždiť okolie, ak je
čo len trochu na seba nedbanlivý: aha, mladí sa obliekajú, ale
o rodičov sa nestarajú... Takže aj
v týchto situáciách uplatnite pozitívne myslenie: musím zvládnuť toto všetko za polovicu toho,
čo som si voľakedy mohol dovoliť. Nielen preto, aby neboli klebety, ale aby v človeku zostal dobrý
pocit, že ešte zvládne situáciu...
A to je to pozitívum, čo ho drží na
nohách...

Mali by sme sa tešiť?

Priznávam, že výsledky volieb ma nepotešili. Hlavne kvôli tomu,
že víťaz volieb nedokáže vytvoriť novú vládu, v ktorej by sa maličkí pri tomto obrovi necítili dosť dôležito. Až toľko radosti, šťastia a ovácií v ich táboroch som však predsa len nepredpokladal. Nikdy som si nepomyslel, že na Slovensku je toľko ľudí ktorí chcú
tomuto národu slúžiť, posluhovať mu a byť jeho verným a poslušným
služobníkom. Tak dajako nám to o poslancoch a ministroch tvrdievali počas revolúcie tribúni nových poriadkov a teórií ktoré mali nastať.
Žiaľbohu, nič také sa nestalo, vždy išlo iba o uchopenie moci a o peniaze, ku ktorým sa možno cez politiku prepracovať. Som už dosť starý
na to, aby som tým dnešným víťazom uveril, že sa tak tešia iba preto,
aby nám mohli slúžiť. V ich radoch poznávam príliš veľa osôb, ktoré aj
tie najmenšie hospodarské ťažkosti dokázali riešiť iba rozpredávaním,
zdražovaním a uťahovaním opaskov. Pochybujem o tom, že tentokrát
sa zachovajú inakšie. Po finančnej a plynovej kríze, po povodniach a
nešťastiach ktoré nám záplavy po sebe zanechali, máme novú vládu,
mali by sme sa tešiť.Obávam sa, že úsmev na tvári každému zmizne
už po prvých stretnutiach nových vládnych predstaviteľov s plynármi,
elektrárňami, potravinármi...vtedy vlastne vypláva na povrch aj to, komu
bude táto vláda slúžiť a komu bude posluhovať.
Rudolf Slezák

Čo dostanú noví poslanci: mesačný plat vo výške 2 009
eur * paušálne náhrady pre bratislavských poslancov 1406 eur a pre
mimobratislavských 1 607 eur * peniaze na plat asistenta najviac do
výšky 80 percent platu poslanca * 11 tisíc eur ročne na prenájom
kancelárií * služobný mobil, notebook a ďalšie technické prostriedky
S čím odchádzajú končiaci poslanci: odstupné vo
výške piatich mesačných platov, t. j. vyše 10 tisíc eur * notebook
s tlačiarňou, ktoré zakúpila Národná rada SR * ďalšie technické
prostriedky, ktoré poslancom nakúpili ich kluby, ako napr.: iPody,
GPS navigácie do auta, minipočítače PDA čka, vreckové prekladače
translátory, externé pamäte, USB klúče
(vd)

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

POZOR!
Mnohé pasce znútra pôsobia celkom útulne.
ČITATEĽOM TOHTO
STĹPCA
Slovenský aforista je perlorodka v honorárovanej pustatine.
OTÁZKA PRE
OCHRANCOV PRÍRODY
Čo ak má civilizácia právo
na samovraždu?
ASPOŇ TO!
Vošli sme do pasce, ale môžeme v nej slobodne bedákať.
RECEPT
Aké chcete kreslá, také kričte heslá!
VYZNÁ SA V TLAČENICI
Žije ako planktón. Vždy sa
dá unášať prevládajúcimi
prúdmi.
EVOLÚCIA ZBOJNÍKOV
Klasický zbojník mieril na
prepadnutého.
Moderný
zbojník mieri nahor.
POKROK AJ V ZBOJNÍCTVE
Starí zbojníci strieľali sami.
Za nových zbojníkov strieľa
ich ochranka.
V ČASE VOLEBNÝCH
KAMPANÍ
Dnes by Jánošíka s jeho zelenou angliou pokladali za
agitátora Strany zelených.
UVAŽUJME SPOLU!
Možno sme stratili okovy.
Len či to nebolo výmenou
za ohlávku?
DVE JABLKÁ
Dve jablká sa zakotúľali až
do dejín: hadovo a Newtonovo.
OBÁVAM SA
Obávam sa, že naši policajti
zmúdreli. Začínajú sa pridávať na stranu silnejších.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Budeme krajania?
Pozorný poslucháč si určite všimol stúpajúcu frekvenciu používania výrazu krajina. Vo vystúpeniach novej koalície sa
zásadne hovorí o tejto krajine,
o tom, čo treba urobiť pre túto
krajinu a ako treba reprezentovať túto krajinu. Názov našej
republiky – Slovensko, sa vyskytuje v ich vyjadreniach tak
zriedkavo, že chvíľami neviete
o ktorom štáte rozprávajú.
Pripravujú nás na zmenu názvu na Republika krajina, alebo
Krajanská republika? Možno je
to originálny spôsob ako vyriešiť problém vlasteneckej výchovy, požiadavky na väčšie práva
menšín i problém dvojitého občianstva. Už sa nebude pred
voľbami hrať maďarskou kartou. Už nebudeme Slováci, ani
príslušníci Maďarskej, Rómskej

či inej menšiny. Všetci budeme nil slovami, že „...rezort nie je
len armáda, ale aj verejné obKrajania. A je to!
starávanie, tendre – teda veci v
ktorých by som mohol byť príOdbornosť
nosom“. Nuž, ak sú tendre to,
a zodpovednosť
Odbornosť a zodpovednosť sa prečo treba mať na ministerstve
vyskytuje takmer v každej vete, „svojho človeka“, bude treba
ktorou nás informuje nová ko- pozorne sledovať, či nová koaalícia o dohodách a budúcom lícia naplní deklarovanú zodpofungovaní vlády. Ako sa tieto vednosť inak, ako naplnila slová
o odbornosti.
verbálne signály napĺňajú?
Len niekoľko príkladov. Predsedom parlamentu bude Richard Klamlivá reklama
Sulík, ktorý nemá žiadnu skú- Jeden zo spoluzakladateľov
senosť z politickej a najmä par- strany SaS Juraj Miškov povelamentnej činnosti. Pri obsa- dal: „Prvý mýtus s ktorým sme
dzovaní funkcií vôbec nevyužili sa stretli bol, že mladí ľudia nepolitické a diplomatické skúse- majú záujem o politiku. My sme
nosti a európsky kredit Jána Fi- chceli urobiť takú ponuku pogeľa. Nádejný minister obrany litickej strany a značky, ktonemá skúsenosti s armádou, rá bude sexi a atraktívna aj pre
politikou ani s diplomaciou, je mladých ľudí“. To skutočne uroobchodník a manažér. Svoju bili. Nevzbudili však záujem o
kvalifikáciu na funkciu odôvod- politiku, ale zaktivizovali v mla-
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dých ľuďoch revoltu, ktorá ich
dostala k urnám. Témy ako registrované partnerstvá, legalizácia marihuany a volenie cez
internet hovorili mladým z duše,
konečne prišlo niečo iné ako
„nudné“ reči o rozpočte, šetrení a dôchodkoch. Lenže v marketingu (a to ani v politickom) sa
nemá klamať. Tieto témy komunikované v kampani možno zaradiť pod pojem klamlivá reklama, alebo ako zbožné želania.
Poslanec za SaS Juraj Droba,
ktorý politický marketing študoval v USA povedal (hodnotiac kampaň iných subjektov),
že „niekedy má úspech dobre odkomunikovaná priemerná stratégia, svojim spôsobom
niekedy voliča „oblbnú“ pekné obrázky a prázdne sľuby“. A
presne to sa aj stalo...
Jozef Šucha

NÁZORY
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Zlovestná politika aj žurnalistika
Uplynulé dni a týždne v čase pred parlamentnými voľbami ale
aj po nich odhalili skutočné pomery v politike a zároveň aj postavenie žurnalistiky v mediálnom priestore na Slovensku. Tlač
sa stala nedôveryhodnou a jej tvorcovia si vyslúžili z radov odborníkov skôr pohŕdanie ako úctu. Hlavnou príčinou tejto zarmucujúcej situácie bola nevídaná nadpráca úzkych svoriek
nedovzdelaných a všetkého schopných pisateľov. Práve oni
reprezentovali vysoký stupeň arogancie, mnoho lží, poloprávd,
rôznych vymyslených káuz a zároveň veľkú neúctu k hodnote
slova.
Na stránkach novín až príliš často
dostávala priestor zlovestná opozičná politika a jej nositelia, ktorí prispievali k výrobe rôznych škandálov
a úmyselných omylov. Priam úboho
pôsobili výroky a názory dlhoročných novinárskych učníc na adresu
politikov strán, pre nich a ich chlebodarcov neprijateľných. Obsahová
orientácia v predvolebnej a povolebnej kampani doslova určená
jediným smerom
ukázala, že nezávislosť, etika a objektívnosť sa nateraz z radov žurnalistiky, do ktorých sa žiaľ zaradili aj
niektorí skúsení novinári, celkom
vytratila.
Špinavá kampaň proti strane
SMER-SD ukázala, aké zúfalé pomery v mnohých novinách vládnu. Absencia odbornosti, poklonkovanie predstaviteľom opozície
a znevažovanie vládnej koalície
dominovali takmer každý deň.
Na tlačových besedách niektoré
dievčatá „celebrity“ a chlapci s mikrofónmi v rukách iba bzučali ako
včely v úli. Neustále opakovali jedno a to isté. Predvádzali nekonečné
množstvo zloby, primitívnej nenávisti,
arogancie i absolútnej neschopnosti
presnejšie formulovať otázky na odborné témy. Naháňali sa doslova
v jednom šíku
za senzáciami a škandálmi, ktoré sa
nikdy nestali. Ohováranie a vedomé
ubližovanie niektorým jednotlivcom,
uchádzajúcim sa o poslanecké mandáty, boli hlavnou metódou predvolebnej kampane.
Ak by voliči uverili protivládnym médiám, ich nadhodnotenej sile a najmä
dôveryhodnosti v boji proti SMERu,
tak by sa táto strana do Národnej
rady Slovenskej republiky v žiadnom
prípade nedostala.
Do žurnalistického marazmu sa zaradili aj niektoré elektronické médiá.
Televízne moderátorské „celebrity“
nerešpektovali ani základnú zásadu,
že pozvaní politici do televíznych a
rozhlasových relácií boli ich hosťami
a nie ľuďmi, ktorých mohli arogantne
a
beztrestne napádať.
V presadzovaní prevzatých názorov
a naučených fráz a za pomoci neuveriteľného množstva písomných
podkladov sa nezastavili pred nikým
a ničím. Nemali žiadnu úctu ani k najvyšším predstaviteľom štátu. Prerušovali ich v reči, kládli jednostranné
a neobjektívne otázky a do omrzenia
opakovali svoje nezmyselné priam
jarmočné verzie. Urážali nielen politikov vládnej koalície, ale aj rozhlasových poslucháčov a televíznych
divákov. Zreteľne preukázali, že slúžili záujmom viacerých skupín a skupiniek pôsobiacich v politike a ani sa
neusilovali to zakrývať. Tendenčnosť
a nenávisť zjednocovali redaktorov

aj opozíciu v boji proti vláde Róberta
Fica.
Podľa analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť NEWTON MEDIA,
rôzni novinári, redaktorky a pisatelia spomenuli stranu SMER-SD
až v 2357 príspevkoch. Takmer
všetky boli negatívne. Istý denník
v jedinom čísle spomenul meno
Roberta Fica až 51 krát.
Opozícia podporovaná médiami
nadobudla presvedčenie, že tlač
znivočí v predvolebnom boji stranu
SMER-SD a osobitne jej predsedu.
Avšak výsledky volieb im spôsobili
vrásky na tvári. S rekordným víťazstvom strany SMER-SD sú zahraniční vydavatelia
veľmi nespokojní.
Drahá kampaň a zníženie dôveryschopnosti žurnalistiky sú trpkým
výsledkom ich predvolebných činov
a výčinov. Prehra v boji s Robertom
Ficom potvrdila, že tlač, rozhlas a
televízia definitívne stratili svoju silu
aj bývalé dlhoročné postavenie v
procesoch ovplyvňovania verejnej
mienky.
Žalostné a zároveň alarmujúce je, že
na adresu väčšiny tých, čo sa hrdia
novinárskymi preukazmi a pretŕčajú
na televíznych obrazovkách, až príliš často z úst mnohých manažérov,
ekonómov, vedcov, lekárov, pedagógov a objektívnych analytikov i politológov, ktorí sa do politiky nemiešajú,
zaznievajú ostré a odsúdeniahodné
slová. Priebeh a výsledky volieb
ukázali, že spoločenská a profesionálna prestíž novinárskej obce
je dnes v očiach spoločnosti na
spodných priečkach dôležitosti a
vážnosti. Niektorí pracovníci pôsobiaci v rôznych médiách sú iba
žalostnými postavičkami. A na
politickej a spoločenskej scéne
už takmer nič neznamenajú.
V tejto súvislosti sú mimoriadne aktuálne slová, ktoré pre
literárny dvojtýždenník
5. mája 2010 povedal spisovateľ,
vynikajúci novinár a publicista Ján
Čomaj - Okrem iného zdôrazňuje:
„Mnohí mladí novinári sú v redak
ciách akoby na jedno použitie, editori ich uštvú v honbe za stupídnymi
banalitami – a odhodia, len čo sa
objaví na obzore iný chtivý mladík,
nadržaný na senzácie. Stretol som
chlapcov, ktorým sa očividne chcelo hrýzť kôrku tvrdého novinárskeho chlebíka, a pritom vystriedali už
tri – štyri redakcie, pričom ani v jednej neboli riadne zamestnaní. Buď
robili externe, na zmluvu, alebo si
museli vybaviť živnosť, len aby za
nich vydavateľ nemusel štátu odvádzať povinné dávky sociálneho,
nemocenského a zdravotného poistenia a – najmä – aby ich mohol
kedykoľvek poslať k vode. Zaráža
ma nesčítanosť mladých žurnalistov a moderátorov, ktorá sa preja-

vuje v chudorľavej slovnej zásobe.
Potom si donekonečna pomáhajú
vsúvanými bezobsažnými slovíčkami, alebo sa uchyľujú ku klišé. Aj
také pekné slovné spojenie ako „v
tej chvíli“ vás otrávi, ak ho televízny
reportér alebo rozhlasový moderátor opakuje ako prasknutá gramofónová doska a ani si neuvedomí,
že sa tento pojem dá vysloviť aj
inak. Dokonca sa mi zdá, že v televízii už ani nepoznajú slová teraz,
práve, v tomto okamihu...
Jednému z našich najznámejších
moderátorov som v polhodinovej
televíznej súťaži narátal osemnásť
„v tejto chvíli“. Taký lapsus by sa
dal povedzme odpustiť, aj keď nesvedčí o profesionalite. Odpornejší
mi je absolútny nevkus dnešnej
tlače, otrasná neúcta k ľudskému
súkromiu, opájanie sa podenkovými celebritami, poklonkovanie
zbohatlíkom a absencia sociálneho cítenia... Aj navonok ušľachtilé
charitatívne akcie v réžii bulvárnych médií vyznievajú ako preteky
o senzačnejší krutý osud mentálne či telesne ťažko postihnutého
človeka a človiečaťa. Zlovoľný je
postoj takmer celej žurnalistickej
obce k sociálnej politike. Práve v
tomto segmente, aby som sa vyjadril rečou dnešných médií, je jasný
obraz tzv. nezávislosti. Majiteľom
média je súkromná spoločnosť,
ktorej logickým cieľom je zisk a
teda čo možno najväčší zisk. Sociálne ciele sú jej nielen vzdialené
ale antagonistické. A novinári pracujúci pre túto spoločnosť „musia
tancovať“ ako majiteľ hvízda, aj to
je celkom logické. Takže, aká tu
nezávislosť? Myslím si, že azda to
raz pominie, že je to len dôsledok
našej rýchlokvasenej demokracie,
alebo baskervillského kapitalizmu.
Len to všetko – podobne ako procesy s mafiánmi – pridlho trvá. Aj
tak sa priznám, za svoje remeslo sa
dnes hanbím.“
História nás učí, že lož, klamstvo
a ohováranie v sebe vždy obsahujú účel. Lož v médiách a v politike niektorých strán osvecovala
v minulých týždňoch prostriedky,
ktorými sa plnili stranícke a osobné záujmy pravicových strán aj na
úkor slušných a dôverčivých občanov. Mediálna kampaň zameraná
iba na kritiku odchádzajúcej vlády
bola ukážkou politického barbarstva
a surovosti niektorých dobre platených mediálnych svoriek. Všetci by
si mali uvedomiť, že terajšie aj budúce roky sa stanú raz dejinami. Historici sa na
pôsobenie médií
vo voľbách v roku 2010 na Slovensku nebudú pravdepodobne pozerať
s veľkou úctou, ale skôr s pohŕdaním.
Ono, v každom normálnom človeku
(a týka sa to aj kvalitných novinárov aj
novinárskych učňov) príde čas, keď
sa objavia jazvy svedomia. A na túto
skutočnosť by všetci, ktorých sa to
týka, nemali zabúdať. Aj keď hľadanie spravodlivosti je odjakživa trpké
a neľahké. Avšak vlieva vieru a nádej.
„Neubližujme si, nebudeme sa
musieť ospravedlňovať“ - povedal
pred časom Ladislav Ťažký, jeden z najvýznamnejších slovenských
spisovateľov.
JOZEF KUCHÁR

Kresba: Andrej Mišanek

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Ministerské rošády a škandály

Budúca premiéra Iveta Radičová to so svojou vládou nebude mať zďaleka
také ľahké, ako to na prvý pohľad prezentuje. Prijímať zodpovedné rozhodnutia pre Slovensko ako zvrchovaný štát, ale aj plnoprávneho člena Európskej
únie a pritom ukočírovať túžby šiestich dresov v rovnakom mužstve! Nie je to
jednoduché a pôjde to na niečí úkor. Určite na to nebudú trpieť lobisti čakajúci
na privatizácie známe z dvoch Dzurindových vlád.
Ak doteraz boli najväčšie hádky v tvoriacej sa koalícii ohľadom ministerských kresiel,
zdá sa, že technológovia moci veľmi dobre vedia, z ktorého ministerstva vedia uspokojiť svoje túžby. Zarážajúce ostávajú nielen pozadia za ministerstvami, ale aj tváre v prvej línii. SDKÚ – DS navrhuje na post ministra financií Ivana Mikloša. Pána, po ktorom
ostali rozpredané strategické podniky. Napriek tomu, že končiaca vláda v mnohých z
nich postupne získala vplyv a ten sa podpísal napríklad pod nerastúce ceny energií,
teraz sú opäť vážne ohrozené viaceré hospodárske funkcie štátu. Minimálne kvôli
snahe pravičiarov biznis a príjmy z neho ponechať súkromníkom a nie štátu. Mikuláš
Dzurinda odišiel pred voľbami kvôli nevysvetlenému kšeftovaniu svojej strany. Teraz
by mal prezentovať v zahraničí politiku SR. Juraj Miškov na poste šéfa rezortu
hospodárstva bude vzhľadom k svojim doterajším podnikateľským aktivitám
asi takým ochrancom férovej hospodárskej súťaže ako ministri-podnikatelia
Harach, Rusko, Malchárek. Nezabúdajme, že na ministerstvo obrany vysiela SaS
Ľubomíra Galka, podľa ktorého obrana nutne potrebuje obrovské investície. Pre ľudí
nič dobré neveští ani Zsolt Simon na ministerstve pôdohospodárstva. Jeho pozitívny
vzťah k dotáciám bol dobre známy už v čase, kedy sa prikrýval perinou SMK. Je zaujímavé, že vláda, ktorá ešte ani oficiálne nevznikla, už má čo vysvetľovať a má koho
obhajovať. V čase, kedy nepredstavila svoje programové vyhlásenie, má jednoducho
plné ruky práce. A to vôbec nesúvisí s politikou pre ľudí.
Stanislav Kubánek

KDH prehralo zápas o zmluvu
Dohoda budúcich koaličných partnerov o tom, že sa do programového
vyhlásenia vlády nedostanú registrované partnerstvá homosexuálov a
dekriminalizácia marihuany, ale na
druhej strane ani dve čiastkové zmluvy s Vatikánom, je prehrou KDH. Pre
TASR to uviedol jeho bývalý dlhoročný člen a podpredseda strany a exminister za KDH Vladimír Palko.
„KDH prehralo tento zápas, lebo ústupky,
ktoré jednotlivé strany urobili, nie sú na
rovnakej úrovni,“ povedal. Hoci Sloboda
a Solidarita (SaS) má vo svojom programe
registrované partnerstvá aj dekriminalizáciu marihuany, k týmto krokom neexistuje
medzinárodný záväzok Slovenskej republiky. „Nikto nemá nijakú povinnosť prijať
registrované partnerstvá alebo dekriminalizáciu marihuany, ale povinnosť schváliť
zmluvu o výhrade vo svedomí je záväzok
Slovenskej republiky, ktorý vyplýva z už
schválenej základnej zmluvy medzi SR a
Svätou stolicou,“ pripomenul Palko.
„Je to prehra KDH a o to väčšia je historická zodpovednosť Mikuláša Dzurindu, ktorý, a teraz to už vieme, zmaril
prijatie zmluvy o výhrade vo svedomí
na dlhé roky,“ pripomenul bývalý pod-

predseda KDH nesúhlas predsedu vlády
z roku 2006 Mikuláša Dzurindu s pôvodným návrhom textu zmluvy. Kresťanskí
demokrati vtedy na protest proti Dzurindovmu rozhodnutiu odišli z vlády a vyvolali
predčasné voľby. Tentoraz sa s ostatnými koaličnými partnermi dohodli na tom,
že túto otázku v tomto volebnom období
otvárať nebudú. „Neprekvapuje ma, že
sa KDH nepresadilo, pretože KDH už
v roku 2006 nezvládlo svoj odchod z
vlády, lebo vnútorne tento krok oľutovalo. Toto však vedia iba ľudia, ktorí
boli vo vnútri KDH,“ poznamenal Palko.
„KDH chýbala najmä vnútorná sila,
aby si za týmto svojím cieľom stálo.
Nezvládnutie odchodu z vlády potom
smerovalo ku konfliktu v KDH, ktorý
skončil naším odchodom z KDH a založením Konzervatívnych demokratov
Slovenska,“ pripomenul Palko.
Na otázku, či KDH malo šancu presadiť
svoje požiadavky v požadovanej podobe,
ak k nim mali výhrady všetci traja potenciálni koaliční partneri, Palko odpovedal, že
áno. „Keby KDH bolo vyžarovalo odhodlanie, tak to bolo presaditeľné. Ale KDH
také odhodlanie nevyžarovalo, ani vyžarovať nemohlo,“ uzavrel Palko.

KULTÚRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Český básnik Michal Černík spovedá svojho slovenského kolegu Pavla Janíka

Život sa nedá vysvetliť
Mgr. art. Pavol Janík, PhD., sa narodil 15. 10. 1956 v Bratislave,
kde absolvoval štúdium na Vysokej školy múzických umení (VŠMU).
Pracoval na ministerstve kultúry (1983-87), v médiách a v reklame.
Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003-07) a tajomník SSS
(1998-2003, 2007- ). Jeho básnická tvorba sa vyznačuje iróniou a sebairóniou, ako aj humorným rozmerom jazykových hier. Dramatické
texty majú groteskný až absurdný rozmer, založený na významovom a
myšlienkovom posune. Napísal aj knihy aforizmov a odborné analytické
publikácie. Získal viacero ocenení na Slovensku i v zahraničí.
• O čem v poslední době nejvíc
přemýšlíte?
Cestu k ozbrojeným konfliktom
lemuje vyvolávanie negatívnych
emócií. Z tohto hľadiska je aktuálna mediálna prax nanajvýš varujúca.
•	Chtěl byste něco ze svého života škrtnout?
Zo života sa nedá nič vygumovať.
Chyby omylného človeka sú zdrojom jeho poučenia. Každý sa musí
v živote popáliť sám, aby zistil, že
niečo je naozaj horúce.
•	Co vám dalo dětství?
Môj záujem venovať sa literárnej
tvorbe a študovať na VŠMU pôsobil u nás doma ako neuskutočniteľný. Ukázalo sa však, že motyka niekedy predsa len vystrelí. V
detstve som sa dozvedel o svete
takmer všetko. Odvtedy je to už
iba opakovanie schém a vzorcov
života.
• Komu byste chtěl poděkovat?
Popri rodine, priateľoch a kolegoch, ktorí mi pomohli, by som rád
poďakoval aj ľuďom, ktorí mi ublížili. Veď čo nás nezabije, to nás
posilní.
• Které knihy natrvalo vstoupily
do vašeho života?
Všetky, ktoré mám vo svojej rozsiahlej domácej knižnici a ktoré
som ešte nevyhodil, aby uvoľnili
miesto ďalším. Je to široké rozpätie – od povznášajúcich Válkových
Štyroch kníh nepokoja a Rúfusových básnických zbierok cez vynikajúce diela Jána Tužinského a
Karla Sýsa až po kuriozity, akými
sú napríklad autorské výkony Dominika Tatarku a Juraja Špitzera zo
začiatku 50. rokov 20. storočia.
• Čemu vás naučil život?
Všetkému, čo viem, ale aj všetkému, čo neviem a nikdy vedieť nebudem.
•	Co vás nejvíc v životě zklamalo?

Človeka môže sklamať iba on sám.
Ani v tomto zmysle nie som nijakou
špecifickou výnimkou.
•	Co je pro vás nejdůležitější?
Byť užitočný pre iných, ale zároveň
nebyť hlupák, ktorý si dá na sebe
kálať drevo.
• Myslíte si, že umění má tu
moc, aby dělalo lidi lepšími?
Dnes už viem, že umenie robí lepšími iba ľudí, ktorí majú záujem o
umenie a ktorí majú záujem byť
lepšími, teda zdokonaľovať sa.
• S novou dobou se změnil i
vztah k hodnotám. Které hodnoty mají pro vás trvalou platnost?
Láska, múdrosť a ohľaduplnosť sú
najväčšie poklady ľudstva, ktoré
treba ustavične chrániť a obnovovať.
• O čem jste si dělal iluze?
Takmer o všetkom. O demokracii,
najmä o sociálnej demokracii. O
svete. O Slovensku. A – pravdaže
– o ľuďoch všeobecne.
• Jaké máte ideály?
Verím, že vo vývoji vždy napokon
mierne prevažuje pozitívne nad
negatívnym, preto je vôbec možný pohyb vpred, čiže objektívny
pokrok.
• Na co jste zvědav, co byste se
rád dozvěděl?
Dozvedel som sa toho už v živote
toľko, že úplne rozumiem tradičnej
múdrosti, podľa ktorej, čo oči nevidia, to srdce nebolí. Nechcem byť
neinformovaný, ale ani vševedúci.
Občas sa mi zdá, že je celkom
zbytočné a márne, keď vidím skryté súvislosti tam, kde iní nevidia
vôbec nič.
• Litujete něčeho?
Ľutujem najmä niekoho. Napríklad
miliardy ľudí, ktorí denne živoria
z menej ako 1,5 dolára a nemajú
nijakú šancu na tom niečo zmeniť.
• Daří se vám rozpoznat lež od
pravdy?

Obávam sa, že áno.
•	Co si dnes lidé nejvíc nalhávají?
Ľudia sú od nepamäti predmetom
manipulácií a dezinformácií. Pôsobí na nich divergentná aj konvergentná propaganda. Úlohou prvej
je rozložiť v ľuďoch predchádzajúci hodnotový systém. Účelom
druhej je nastoliť novú hierarchiu
hodnôt.
•	Co dnes považujete za statečnost?
To, čo vždy – myslenie a pravdovravnosť. Nemysliaca väčšina – na
rozdiel od autorov publikujúcich
svoje autentické názory – vždy
smelo a ľahostajne robí kariéru
bez ohľadu na akékoľvek režimy,
s ktorými vopred automaticky súhlasí.
• Stojíte si za vším, co jste vytvořil, anebo byste se k něčemu nejraději neznal?
Všetky moje diela sú verejne dostupné. Dokonca mi nedávno po
dlhšom čakaní vyšla kniha rozhovorov, ktoré som poskytol za
posledných 25 rokov rozličným
médiám. Chápem, že hodnotová
kontinuita je pre niekoho nepríjemná až iritujúca.
• Jaká přání se vám v životě
splnila?
Život mi možno poskytol až príliš
veľa v porovnaní s inými ľuďmi,
hoci to nemuseli byť vždy práve
moje želania a predsavzatia.
• Stálo vás to hodně úsilí?
Mám šťastie, že moja práca je pre
mňa skôr zábavou ako námahou.
• A která přání se nesplnila?
Nemôžem sa sťažovať – iba ak
opäť sám na seba.
• Myslíte si, že žijete jako svobodný člověk?
Určite, hoci som ženatý a nie som
šľachtic, teda slobodný pán.
• Myslíte si, že jako národ umíme zacházet se svobodou a demokracií?
Nijaký národ ani jednotlivec na
tejto Zemi nevie zaobchádzať so
slobodou a demokraciou. Okrem
tých, ktorí pod zámienkou slobody
a demokracie vedú vojny, zabíjajú,
mrzačia a zotročujú ľudí.
•	Cítíte se jako tvůrce naprosto
svobodný?
Absolútne. Demokracia ma už

oslobodila od možnosti publikovať v mainstreamových médiách,
kapitalizmus ma oslobodzuje od
väčšiny honorárov, ako aj od celoplošnej distribúcie a propagácie
mojich literárnych diel.
• Myslíte si, že žijete tak, jak by
ste chtěl žít?
Áno. A nežiada sa mi to objasňovať. Život je ako láska alebo anekdota. Po vysvetlení to už nikdy nie
je ono.
• Jak by ste charakterizoval
svůj světový názor?
Dynamicky. Názor na svet sa vyvíja spolu s poznaním premýšľavého človeka. Instantné, hotové,
prefabrikované svetonázory sú
pre primitívov a pre väčšinu ľudí,
ktorí nie sú ochotní či schopní samostatne myslieť.
• Jak chápete pojmy jako
sociální spravedlnost? Socialismus?
Sú to ideály, ktoré sa nikdy neuskutočnia, ale ku ktorým by sme
mali smerovať. Spoločnosť teraz
otvorene kráča opačným smerom
– napriek ľavicovej rétorike časti
politikov, ktorí v skutočnosti tiež
slúžia záujmom vplyvných kapitálových skupín.
• Jaké poznání vám přinesla
nová doba?
Nová doba mnohým umožnila stať
sa zo spoločenských núl uznávanými a zámožnými osobnosťami.
Spoločenská prax sa arogantne
vzďaľuje proklamovaným vznešeným heslám. Napriek tomu nestrácam vieru v človeka a v jeho
zdravý rozum.
•	Co byste napsal pod slova –
živote, díky?
Na túto otázku odpovedám v básni Divadlo Život zo zbierky Niekto
ako boh: „Čas je ako pohár po
vrch naliaty, / odznova a stále
preteká. / Stúpame si sami sebe
na päty / a chceme nájsť v sebe
človeka. // Na duši a na opone
záplaty... / Na konci nám smrť dá
riadny mat. / Hrať tú hru sa napriek tomu oplatí, / že si bol, raz
budeš iste rád. // Zaujmite svoje
prázdne sedadlo, / naučte sa život naspamäť. / Keby sa vám pri
živote zívalo, / nechajte si vstupné
vrátiť späť.“
MICHAL ČERNÍK

Svet v črepinách zrkadiel
Poéziu Martina Vladika postupne charakterizovalo niekoľko kompetentných
literárnych pozorovateľov, ktorých vyjadrenia sú citované v záverečnej časti
aktuálneho výberu básní z piatich autorových zbierok, ktorý vychádza pod
názvom Čas poznania (Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2010), preto sa vyhnem opakovaniu viacerých platných a príznačných
konštatovaní.
Vzhľadom na prevažujúcu stručnosť autorových lyrických výpovedí si dovolím obdobne
smerovať k úspornému pomenovaniu podstatných čŕt kreatívnych úsilí jubilujúceho
básnika a pokúsim sa pridať vlastný uhol
pohľadu. Martin Vladik prináša najmä postrehy všedného dňa, ale všedného dňa nevšedného človeka – nevšedného povolaním
(predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) a predovšetkým nevšedného
schopnosťou vnímať dôležité detaily, okolo
ktorých väčšina ľudí prechádza bez povšimnutia.
Hoci práve každodenný život je zázrak,
väčšina ľudí zázrak hľadá na nesprávnych miestach – na exkluzívnych dovolenkách či v extatických stavoch. Martin

Vladik objavuje zázraky tam, kde naozaj
sú – uprostred každodennosti. Básnik
ponúka zdanlivo jednoduché riešenia
s jemnými náznakmi priehľadných slovných hier, lenže v jeho jednoduchosti
sa zračí nielen povestná a príslovečná
krása, ale aj celé spektrum autorských
predností.
Martin Vladik disponuje darom jasnozrivo
vidieť, presne vystihnúť kľúčové momenty,
telegraficky zaznamenať lyrické posolstvo,
pôsobivo ho oznámiť a aforisticky ho sformulovať. Tak vznikajú jeho vybrúsené slovesné klenoty, v ktorých sa ako v črepinách
zrkadiel odrážajú mnohé aspekty životnej
skúsenosti a múdrosti.
Autor sa už od svojho debutu kontinuálne predstavuje ako zrelý básnik, ktorý
obohacuje inštrumentárium súčasnej
lyriky svojskými poetickými rozsudkami,
dôvodovými správami a interpretáciami
zákonov ľudského údelu. Zachováva si
optimistický prístup k životu a hlbokú
citovosť napriek poznaniu a uvedomovaniu si mnohých sociálnych hrozieb i
národných rizík, úzkostí a obáv.
Básne Martina Vladika sú poetickými rozhovormi so živými i mŕtvymi, s blízkymi i vzdia-

lenými, so známymi i neznámymi ľuďmi na
kľukatých cestách pozemského i transcendentálneho bytia. Ako človek logického
myslenia a jasného úsudku s ironickoúsmevným nadhľadom reflektuje ministra, ktorý zbiera odpadky, prípadne
ministra, ktorý ešte nemá toľko rokov,
koľko rokov odbornej praxe majú jeho
podriadení.
V slovenských pomeroch si počína odvážne,
keď otvorene dáva najavo aj svoje vlastenectvo a špecifickými literárnymi prostriedkami
upozorňuje na reálne úkazy signalizujúce
rozmanité nebezpečenstvá ohrozujúce existenciu našej krajiny, jej územnú celistvosť,
zachovanie nášho jazyka a autochtónnej
kultúry. Veľmi výstižne zároveň zdôrazňuje,
že od roku 1993, teda od vzniku samostatnej modernej demokratickej Slovenskej republiky sa úspešne utláčame sami.
Martin Vladik funkčne využíva širokú
škálu neobyčajných autorských daností – popri výbornom pozorovateľskom
talente, spontánnej percepčnej pohotovosti, tematickej naliehavosti a mysliteľskej dôslednosti treba podčiarknuť
výbornú gradáciu a briskné pointovanie.
PAVOL JANÍK
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Príbehy možno vymyslieť
Môže jedinec za to, že sa narodil? Filozof bude nad tou
otázkou uvažovať. Lekár odpovie záporne. Môže človek
za to, že jestvuje, že žije? Áno, určite áno. Môže však, za
to, že čosi v živote dokázal alebo nie? Aká je a aká bude
jeho recepcia pri bilancovaní? Kde je hranica hodnotových hraníc? Napokon, ako ich definovať, a dešifrovať a
nájsť adekvátnu platnosť spoločenskej potreby? Človek,
ten môj fiktívny tvor, keby nebol? Čo by sa stalo svetu, keby
svetlo sveta neuzrel napríklad Ezop, Archimedes, Bach, Beethoven, Sládkovič, Dostojevskij, Hviezdoslav, alebo Caruso
či F. K. Veselý? Komu, akým experimentátorom by tieto mená
chýbali? Kto by ich nahradil, lebo by nenastal hiát? Človek teda
je. Ak si hľadá miesto na tejto zemeguli, je jeho povinnosťou posunúť remeslo, umenie, o šteblík vyššie k periskopu poznania.
Potom môžeme hovoriť, že nežil podaromnici. Každý má svoju
tvár a čo je pod jej pokožkou ukáže (alebo neukáže) zub času
časov. Žiť však len pre seba v kolobehu života je málo, aj keď
si príbehy vymýšľal.
Kedy si teda človek začína uvedomovať, či môže za to,
že sa narodil? Uverím tomu, že podstatná časť našej populácie nad touto otázkou zrejme nikdy neuvažovala. Ani
verbálne. Možno ešte menej ako nad pôvodom a vznikom
svojho priezviska. Komu a kedy prišlo na um pátrať po
rodokmeňoch svojich predkov do štvrtého či piateho kolena?
Niekto sa narodil len pre radosť a šťastie matky, iný pre potechu
rodiny, etnogenézu nasledujúcich generácií. Žiaľ, sú aj takí,
ktorí prichádzajú na svet nie pre radosť rodičov... Vše aj otec
cúvol... Z minulosti, z archívnych dokumentov, poznám dva prípady synov, ktorí svojich otcov nikdy ani nevideli. Pravda, bolo
to v poslednej tretine 19. storočia. Otcovia zutekali. Starali sa o
opustených iní a nechali ich vyštudovať. Vynikali. Jeden z nich,
maliar, namaľoval desiatky obrazov, ilustroval desiatky kníh a
hoci žil ďaleko od svojho rodiska, maľoval svoj rodný kraj, kde
uzrel svetlo sveta. Nad kolískou sa nenaľakal otec, iba matka a
vysoké zimnično – jesenné slnko. Prišiel na svet ako nežiaduci,
a predsa si ho neskôr obľúbil aj starý otec, čižmár, ktorého neskôr namaľoval. Aj matkinu kuchyňu Na babke.
Karol Mühlbeck sa neľahko predieral peripetiami života. V istom čase mu otcom boli štiavnické hory, stromoradia, na ktoré
namaľoval svojich učiteľov. Neskrútil sa do klbka márnivosti a
nekládol si otázku, prečo práve ja? Konal tak, aby matka bola
na neho hrdá. Virtuálna sila duchovenstva ho hnala k výšinám.
Práve preto je jeho meno skloňované s úctou a jeho heslo v
encyklopédiách demonštruje, že žil, aby sa nikdy nestratil. Príbehy možno vymyslieť, ale človeka s plnokrvným životom sotva.
Človek môže toľko, koľko mu je dané.

Hodnoverný i falošný svedok

Svedkom nie je len vypovedajúca osoba pred súdom v
prospech alebo neprospech tej či onej stránky. Svedok
môže byť korunný, hlavný, falošný, hodnoverný... Svedok
však môže byť aj sám Boh a vlastné hodinky, topánky,
kravata, ale aj slnko či mesiac, alebo ťarcha hriešneho
hriechu, ktorej sa neraz pokúšame zbaviť. Aj pred vlastným svedomím. Ak sa nám spoveď podarí, je to bezhlavosť
a môžeme vystúpiť z temnoty povedomia. Imaginatívny svedok sa však nikdy netlačí sám od seba do popredia. Nevie,
komu a o čom má svedčiť. Ako keby ho obchádzala virtuálna
realita. Ak si napr. sused okázalo povie, že od zajtra prestane
piť alkohol, a tieto slová vyslovil nahlas hypotetickým svedkom
svojho okolia, aj pred mŕtvymi obrazmi – je zodpovedný sám
pred sebou. Zbabelcom sa stáva vtedy, keď túto prísahu, predsavzatie poruší, keď z vlastného svedectva urobil len prestávku.
Stáva sa trúdom nevyvolených. Nesvedomitosťou si prepil svoj
charakter. Nie, nemá mu kto vyčítať zdaru na sebe. Tak, ako
sú slová niekedy flexibilné, tak aj svedectvo voľnomyšlienkara nikdy nebude sväté. Je na jedincovi, ako sa vie
pozrieť sám do svojho svedomia. Aj laik musí pochopiť,
že nejestvujúci imaginárny svedok je zrkadlom vlastnej
kreativity. V tomto prípade nie je sudcom súd, ale vlastné
svedomie. Ak teda povieme, že Boh nám je „očitým“ svedkom,
ako keby sme riekli: Sám pred sebou sa musím vyspovedať,
vyniesť rozsudok a očistiť sa od hriechu.
Nemí svedkovia mlčky hovoria do duše. Raz požehnane zhovievavo, inokedy racionálne tvrdo so zvýšeným hlasom. Aj tak,
aby ranili. Pre mňa je verným svedkom aj košatá stará hruška
pri studni v barónkinej záhrade, kde bol záhradníkom môj starý
otec. Koľko huncútstiev si ten peň, konáre a zem, z ktorej berie obživu, pamätá. Koľkokrát som ten mohutný peň v detstve
objal, aby mi dodal silu pasovať sa so životnými peripetiami tak,
ako to robili Kelti pred naším letopočtom. Neraz som sa tomuto
starému, vráskatému stromu požaloval, veru neraz...
Živý svedok musí podať bezpečný a presvedčivý dôkaz, inak
je jeho svedectvo neplatné. Mŕtvy svedok je naše svedomie.
Nosíme ho stále so sebou. Nikdy sa nestratí.
LACO ZRUBEC, autor je spisovateľ a publicista

SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Júl 2010

7

Väčšina Slovákov sa obáva biednej staroby
Jeden Európan zo šiestich uvádza, že má neustále problémy platiť
účty za domácnosť a tri štvrtiny sú presvedčené o tom, že za posledný rok sa chudoba v ich krajine zvýšila. Toto sú kľúčové výsledky z
nového prieskumu Eurobarometer, ktoré Európska komisia prezentovala a ktoré sa týkajú sociálnych vplyvov krízy. Prieskum urobili v
máji 2010, v polovici Európskeho roka proti chudobe a potom, ako
sa lídri EÚ 17. júna dohodli, že v ďalšom desaťročí pomôžu 20 miliónom Európanov vymaniť sa z chudoby a sociálneho vylúčenia. Informáciu poskytlo 22. júna SR Európske informačné stredisko.
Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, László Andor pri rozhovore s médiami v Bruseli
povedal: „Výsledky prieskumu potvrdzujú, že chudoba je v EÚ závažným
problémom a súčasná hospodárska
a finančná klíma danú situáciu len
zhoršujú. Kríza si vyberá svoju daň
a veľká časť Európanov žije v súčasnosti od výplaty k výplate.“ Zároveň
dodal: „Nová stratégia EÚ pre nasledujúce desaťročie Európa 2020, ktorej cieľom je do roku 2020 pomôcť
20 miliónom Európanov vymaniť
sa z chudoby, vysiela jasný signál
o úprimnej snahe všetkých štátov
dospieť k badateľným výsledkom, k
Európe, ktorá bude spravodlivejšia a
otvorenejšia.“
Podľa oficiálnej správy z Bruselu vo
všeobecnosti sú
obyvatelia EÚ
presvedčení o tom, že chudoba sa v
predchádzajúcom roku zvýšila, a to na
všetkých úrovniach: 6 z 10 obyvateľov
je presvedčených o tom, že chudoba
sa zvýšila v ich okolí, tri štvrtiny majú
pocit, že v ich krajine a 60 % si myslí,
že v celej Európe. 60% občanov SR
zastáva názor, že sa chudoba zvýšila mierne až veľmi. 61% Slovákov
si myslí, že takmer 20% ich spoluobčanov žije v chudobe. Počet respondentov zo SR, ktorí zastávajú
tento názor, sa znížil o 7% v porovnaní s marcom 2010 (68%).
Kríza a nutnosť úsporných opatrení
ovplyvňujú vnímanie chudoby. Grécko
vyčnieva s 85 % respondentmi, ktorí
si myslia, že chudoba v ich krajine sa
zvýšila. 83 % Francúzov, 82 % Bulharov, 77 % Rumunov a 75 % Talianov
má rovnaký názor na situáciu vo svojej
krajine. Pokiaľ v niektorých krajinách
ľudia očakávajú ďalšie ťažkosti, ako
napríklad sedem z desiatich Rumunov
a Grékov očakáva, že sa finančná situácia v ich domácnosti ešte zhorší,

v iných krajinách sa vyhliadky zlepšili.
Napríklad skutočnosť, že sa finančná
situácia v ich domácnosti zhorší, očakáva 23 % Lotyšov (pokles oproti 65 %
z júla 2009), 32 % Litovcov (pokles v
porovnaní s 58 % z júla 2009) a 20 %
Maďarov (pokles zo 48 % z júla 2009).
V súčasnosti je
menej respondentov
v Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Belgicku a Fínsku presvedčených o tom, že by zostali nezamestnaní, ak by stratili prácu.
Jeden zo šiestich Európanov uviedol,
že v jeho domácnosti minimálne raz v
minulom roku neboli peniaze na zaplatenie pravidelných účtov, nákup stravy
alebo ostatných položiek dennej spotreby a 20 % malo v čase prieskumu
(vykonanom počas mája 2010) problémy platiť účty za domácnosť a plniť svoje úverové záväzky. V Grécku má tento
problém až 58% občanov. Na rozdiel
od Grékov, až 77% slovenských občanov nemá problém s platením účtov a
splácaním pôžičiek.
15 % respondentov EÚ27 stále čelí
finančným problémom, pričom 3
% meškajú s platením niekoľkých
účtov a úverových záväzkov a 2 %
majú vážne finančné problémy a
meškajú s platením mnohých platieb týkajúcich sa domácnosti.
Pre približne 30 % občanov EÚ je ťažšie platiť náklady na zdravotnú starostlivosť. Zhruba 3 z 10 Európanov uviedli,
že za posledných šesť mesiacov
ťažšie znášali náklady
na zdravotnú starostlivosť, starostlivosť
o deti alebo dlhodobú starostlivosť o
nich alebo ich príbuzných: 11 % si myslelo, že tieto náklady sa znášajú „oveľa
ťažšie“ a 18 % sa vyjadrilo, že ich znášajú „o niečo ťažšie“.
Jeden Európan zo šiestich je nie
veľmi alebo vôbec presvedčený o
tom, že si udrží zamestnanie.
V marci 2010 18 % zamestnaných res-

pondentov nebolo veľmi alebo vôbec
presvedčených o tom, že si udržia svoje súčasné zamestnanie v nasledujúcich 12 mesiacoch a 49 % si myslelo,
že ak by ich mali prepustiť, bolo by to
dosť alebo úplne nepravdepodobné,
že by si do šiestich mesiacov našli
nové zamestnanie. 61% občanov SR je
presvedčených alebo viac menej presvedčených, že si udržia prácu. Pokiaľ
ide o našich susedov, tí sú si svojou
prácou istejší (Česko a Poľsko 72%,
Maďarsko 78%; EÚ27 77%).
Očakávaný vplyv krízy
na starobný dôchodok
Nakoniec, čo sa týka budúceho príjmu, 73 % obyvateľov EÚ očakáva buď
nižšie dôchodky alebo si myslí, že
budú musieť odložiť svoj odchod do
dôchodku alebo šetriť viac peňazí na
starobu. Medzitým 20 % vyjadrilo vážne obavy, že ich príjem v starobe bude
nedostatočný na zabezpečenie slušného živobytia a 34 % sa takejto predstavy značne obáva. 15% Slovákov si
myslí, že dostane nižší dôchodok, ako
pôvodne očakávalo. Na otázku, ako
bude vyzerať dôchodok v budúcnosti,
odpovedalo 39% Slovákov, že si budú
musieť viac sporiť na starobu. 62%
občanov SR si myslí, že ich príjem v
starobe im nedovolí žiť dôstojne. Pre
porovnanie, v júli 2009 to bolo 50%.
Kontext
Názor verejnosti na sociálny dopad
krízy, ktorá vypukla na jeseň 2008 sa
od júna 2009 pravidelne monitoruje
pomocou prieskumov Eurobarometer,
špeciálne navrhnutých na tento účel.
Sú meradlom vnímania existencie chudoby, stupňa finančnej záťaže na domácnosti, zmien v cenovej dostupnosti
zdravotnej a sociálnej starostlivosti a
toho, ako ľudia vnímajú svoju finančnú
situáciu v starobe. Paradoxne správa
uvádza výsledky prieskumu, nie však
príčiny, prečo v jednotlivých štátoch
únie majú ľudia takýto názor, čomu to
pripisujú a aké východiská zo situácie
vidia pre seba, pre svoj štát a pre Európsku úniu a čo by od Bruselu vlastne požadovali. Nie je ani jasné z tejto
správy, ako vlastne Brusel chce pomôcť 20 miliónom Európanov vymaniť
sa z biedy a ako to dosiahne a ako sa
to vlastne v ďalekom, preďalekom roku
2020 bude merať?
Dávid Golt

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Raz sa k moci dovydierajú
Šnurujú, šnurujú, ale uzol sa im zatiaľ
nepodarilo zauzliť. A tak budúca vládna
koalícia neustále rokuje a jej lídri kŕmia
verejnosť správami, že to robia preto
tak dlho, lebo ako zdôrazňuje designovaná premiérka Iveta Radičová, chcú
postupovať zodpovedne.
Tento ich zodpovedný prístup má horkú
chuť. Už je jasné, že v budúcej koaličnej
zmluve sa vzájomne zviažu do silného straníckeho chomúta. Poslanci vládnych strán
nebudú môcť klásť v parlamente otázky
ministrom slobodne podľa vlastného uváženia. Budú musieť najprv predkladať svoje
otázky predsedom jednotlivých poslaneckých klubov.
Takýto stranícky bič bude plieskať nad
ich hlavami zjavne dosť razantne, ak si
uvedomíme, že hlasovanie spoločne s
opozičnými poslancami sa klasifikuje
ako hrubé porušenie koaličnej zmluvy.
Dokonca budú môcť pri takomto prípade odstúpiť od koaličnej dohody a riešiť
to má koaličná rada.
Zlepenec je ťažké zlepiť aj potom, čo
sa vypustili sporné otázky o legalizácii
drog, či registrovaných manželstvách
osôb rovnakého pohlavia a tzv. Vatikánska zmluva. Sporné sú totiž ministerské
posty. Príliš veľa hladných koaličných krkov pokukuje po vládnom válove. A do
tohto koaličného mumriavku vstúpil na

scénu budúci poslanec Igor Matovič.
Tento nezávislý kandidát v strane SaS
oznámil, že mu mal jeho priateľ ponúkať úplatok za nehlasovanie celej skupiny Obyčajných ľudí za programové
vyhlásenie vlády. Richard Sulík mu verí,
že neklame. Bodaj by nie, veď Matovič
tak v skutočnosti vytvoril nový stranícky
bič. Ak by sa totiž nejakému vládnemu
poslancovi čosi nepozdávalo, tak by
ťažko zdôvodňoval, prečo by za koalíciu nehlasoval. Hneď by sa našli dôvody na úvahy, či za tým nie sú úplatky.
Celá kauza má teda zrejme slúžiť len na
zvyšovanie straníckej disciplíny budúcej
koalície. Na iné účely zjavne neslúži, ak
Matovič celú vec odmieta nahlásiť orgánom
činným v trestnom konaní s odôvodnením,
že nebude hlásiť na stíhanie svojho priateľa. Okrem úvahy, akých to má kamarátov, je
namieste aj otázka, aký má on sám morálny
kredit, ak nechce nahlásiť podozrenie zo
spáchania trestného činu?
Celé dlhonočné rokovania budúcej koalície nasvedčujú skôr tomu, že sa vzájomne možno nakoniec predsa len dovydierajú až k moci. Je to ich starý štýl
vedenia politiky. Vydieraním však nikdy
nevzniká nič hodnotné, čo by malo dlhú
trvácnosť a tak o stabilite môžu po voľbách Slováci len snívať.
Stanislav Háber

Nevyhral program, zvíťazil záujem spoločne vládnuť

Okrem toho že v predvolebnej kampani okydali strany Smer-SD, ĽS-HZDS
a SNS, všetci svojim voličom sľubovali slušnosť, zásadový, principiálny a
zodpovedný prístup v prípade, že dostanú ich dôveru. Akú slušnosť mali
na mysli už predviedli, keď odmietli pozvanie na rokovanie od jednoznačného víťaza parlamentných volieb. Prezident SR Ivan Gašparovič ako prvého poveril zostavením vlády Roberta Fica. Nie z osobných sympatií, ale
preto, že dostal 34,79 percent hlasov voličov, ktorí sa zúčastnili na tohtoročných voľbách do NR SR.
Ako dopadli strany, ktoré sú víťazmi len
vďaka pomernému systému, ktorý umožňuje, aby niekoľko strán spojilo svoje
mandáty a neumožnilo volebnému víťazovi vládnuť? SDKÚ-DS s volebnou líderkou
Ivetou Radičovou získalo 15,42 percent,
KDH s volebným lídrom Jánom Figeľom
8,52 a Most-Híd na čele s Bélom Bugárom, ktorého
vypudili z SMK
získal 8,12 percent hlasov. Po sčítaní hlasov zistíme, že dokopy tieto strany získali
len 32,06 percent hlasov. To znamená,
že dostali o 3,36 percent hlasov menej
ako strana Smer-SD. Nehovoriac o tom,
že SDKÚ-DS i KDH pritom získali menšiu podporu ako mali v parlamentných
voľbách pred štyrmi rokmi. Takže nebyť
vo veľkej politike neznámych politikov na
čele s ešte neokukaným Richardom Sulíkom, len ťažko by sa s takou ľahkosťou
mohli opäť dostať k moci na úkor skutočného víťaza volieb, s ktorým odmietli čo i

len rokovať. Pritom Sulíková strana so ziskom 12,14 percent voličov dostala len o
málo viac ako je jedna tretina voličských
hlasov strany Smer-SD. Po takmer desaťhodinovom rokovaní
volebná líderka
SDKÚ-DS Iveta Radičová oznámila, že
predstavitelia stredopravých strán SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd dospeli
k dohode na programových tézach, s
ktorými chcú predstúpiť pred občanov a
ktoré chcú pretaviť do programového vyhlásenia. Medzi spoločné priority zaradila
ozdravenie verejných financií, zastavenie
zadlžovania Slovenska, boj proti korupcii
a klientelizmu, zásadné zmeny v súdnictve, zúženie poslaneckej imunity len na
výroky v parlamente, reformu odvodov
či rýchlu realizáciu protipovodňových
opatrení. Až na protipovodňové opatrenia, akoby opäť zabudli na občana.
Ani zmienka o sociálnom postavení obyčajných ľudí, ktorým nepomôže ubez-

pečenie o tom, že sa nebudú zvyšovať
dane. To je skôr veľavravné gesto pre
tých majetnejších. Zrejme si ťažkú hlavu
naši budúci vládni nerobia z predvolebných sľubov, ktoré dali svojim voličom.
Jednoducho sa rozhodli ignorovať všetky
sľuby, pri ktorých sa nedokázali dohodnúť
a preto nebudú ani súčasťou programového vyhlásenia novej vlády. Ide napr. o
ochranu svedomia, vzťah štátu a cirkvi,
registrované partnerstvá či dekriminalizáciu marihuany. „Uprednostnili sme
spoločný záujem
pred niektorými prioritami strán,“ vyhlásila
Iveta Radičová s tým, že každá zo strán
z niečoho ustúpila. Podľa jej vyjadrenia
platí dohoda, že tieto témy sa nebudú
počas funkčného obdobia vôbec otvárať.
„Budeme presadzovať len to, čo je súčasťou programového vyhlásenia vlády,“
ubezpečila. Potvrdila, že SDKÚ-DS takto
ustúpila v oblasti rezortu sociálnych vecí
alebo zdravotníctva a vo viacerých ekonomických návrhoch. „Na rokovania sme
ani nepristupovali s témami, o ktorých
som vedela, že by mohli byť problémom,“ poznamenala volebná líderka
SDKÚ-DS. Predseda SaS Richard Sulík,
ktorý nepresadil dekriminalizáciu marihuany a registrované partnerstvá, priznal, že
svojim voličom to bude musieť vysvetliť.
„Vždy bude niekto, kto nebude spokoj-

ný s našimi rozhodnutiami, no ja osobne
budem radšej vysvetľovať, prečo nebude
dekriminalizácia marihuany a registrované
partnerstvá, ako by som musel vysvetľovať, prečo sme odmietli túto vládu,“ povedal. Aj z tejto jeho odpovede je zrejmé,
že aj v strane, ktorej volebný výsledok
patrí medzi veľké prekvapenia, tiež
zvíťazila túžba po moci. Niekoľko dní
po voľbách natoľko SaS zmenila svoju rétoriku, že len ťažko si môžeme vysvetliť,
o čom bude ich „zásadová“ politika po
určitom čase vládnutia. Podľa R. Sulíka
sa skutočne snažili nájsť dohodu, ktorá
by voličov uspokojila viac, ale ako dodal,
zvíťazila rozpočtová zodpovednosť. Čo tá
má spoločného s volebnými prísľubmi v
oblasti dekriminalizácie marihuany a
registrovaného partnerstva
už nepovedal. V ničom v oblasti realizácie
predvolebných sľubov nezaostal ani šéf
KDH Ján Figeľ. Tvári sa, že je spokojný
s výsledkami rokovania, aj keď nepresadil výhradu vo svedomí, kvôli ktorej už ráz
KDH vystúpilo z vládnej koalície. „Dohoda je viac než nedohoda. Niektoré témy
budú potrebovať ďalšiu, hlbšiu a možno
opätovnú reflexiu,“ konštatoval na margo
ústupkov kresťanských demokratov Ján
Figeľ. Zrejme KDH v tomto prípade aj
málo stačí, keďže ich predseda prejavil
radosť z toho, že sa do programu dostane

princíp jeden mandát stačí. Pritom však
práve KDH ešte jasne nedeklarovalo,
či sa súčasný primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský rozhodne pre post poslanca
NR SR, za ktorého bol zvolený, alebo
zostane primátorom. Podľa Bélu Bugára
jeho strana Most-Híd sa snažila o maximálny kompromis. „V tézach budú veci,
ako odstránenie nezmyselných reštrikcií
v oblasti menšín,
budeme pracovať
na zákone o financovaní menšinových
kultúr, ako aj na právnej norme, ktorou
odstránime negatívny dopad zákona o
štátnom občianstve na občanov SR,“
poznamenal predseda maďarskej strany.
Pripustil síce, že do téz sa nedostal menšinový zákon. Len ťažko môžeme hovoriť
o kompromisnom postoji Bugárovcov.
Zrejme, za tieto „kompromisy,“ sa konečne dočká uznania aj spoza Dunaja. Horšie to však bude mať pravicová koalícia s
pochopením zo strany našich občanov. Tí
dali svoj hlas pravicovým stranám v dobrej
viere, že sa budú mať lepšie. Zatiaľ to vyzerá tak, že občanovi predostreli len kompromis o spoločnom vládnutí. Rozhodli sa
pritom ignorovať svoje predvolebné sľuby.
Spoliehajú sa na to, že im občan opäť
uverí. Možno, ale nemusí. Rozhodnú
skutky, nie výhovorky.
Vladimír Dobrovič
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Pomohlo ministerstvo školstva
Pred niekoľkými dňami sa v Prešove uskutočnil 18. ročník Medzinárodného halového
futbalového turnaja nepočujúcich chlapcov
do 16 rokov, ktorý od nultého ročníka organizuje občianske združenie Športový klub
nepočujúcich detí v Prešove. Nadšenci pre
charitatívnu športovú činnosť zháňajú každý rok peniaze na zabezpečenie turnaja po
celom Slovensku, tradične im pomáhajú
Ministerstvo školstva SR, Višegrádsky fond
(keďže turnaja sa zúčastňujú zástupcovia
štátov V-4), Prešovský samosprávny kraj a
ďalšie samosprávne a súkromné inštitúcie.
Žiaľ, organizácie sluchovo postihnutých sú
viac či menej chudobné na celom svete a
tohto roku, vzhľadom k ekonomickej kríze, v
kruhu 12 účastníckych reprezentácií chýbali
ďalšie, ktoré do Prešova cestovali s radosťou
každoročne. Prešovský turnaj pre mládež je jediným svojho druhu na svete a účastníci ho preto
nazývajú „naše majstrovstvá sveta“! Tohto roku
sú umocnené skutočnosťou, že (opäť podľa názoru nepočujúcich mládencov) „paralelne s nami
hrajú svoje majstrovstvá aj dospeláci“.
Pre mnohých zdravotne handicapovaných
chlapcov (často z chudobných rodín) je
tento turnaj jedinou životnou príležitosťou
vycestovať do sveta na podobnú športovú
akciu a stretnúť sa s rovnako postihnutými
rovesníkmi. Aj to bol jeden z rozhodujúcich
momentov pre to, aby reprezentanti z krajín
mimo Európskej únie dostali prostredníc-

tvom našich diplomatických zastupiteľstiev
vstupné víza do Slovenskej republiky zdarma. Rovnako ústretový bol aj Dopravný podnik
mesta Prešova, ktorý poskytol účastníkom turnaja bezplatnú prepravu na linkách mestskej hromadnej dopravy.
Tohto roku najviac kilometrov cestovali reprezentácie Azerbajdžanu a Kuvajtu, no v
priebehu predchádzajúcich ročníkov vošli
do štatistiky aj väčšie vzdialenosti (z Kazachstanu či USA). Pravidelnými účastníkmi turnaja sú reprezentácie Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska,
Ruska a Bieloruska. Tesne pred otvorením
tohtoročného turnaja sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnili reprezentanti Maďarska.
Čo iba potvrdzuje, že letné teploty začali konečne „úradovať“ aj v strednej Európe. Napriek tomu
Prešov sa každoročne stáva na prelome končiaceho sa školského roka a začínajúcich prázdnin
akýmsi pupkom sveta mládežníckeho futbalu.
Hneď po skončení halových majstrovstiev nepočujúcich začína komerčný mládežnícky turnaj
Fragaria Cup.
Tohtoročnými víťazmi čoraz obľúbenejšieho prešovského turnaja sa stali reprezentanti Ukrajiny pred Kuvajtom a bronzovým
Azerbajdžanom. Pred národnými inštitúciami
sluchovo postihnutých i pred samotnými organizátormi však začal vyrastať ďalší problém –
na turnaj chcú aj nepočujúce dievčatá v rámci
emancipácie športu...

Ďakujeme, priatelia!
Známa pravda, že skutočného priateľa najlepšie spoznáš vtedy, keď potrebuješ
pomoc, platí aj dnes. A v
tragických časoch povodní
platí dvojnásobne. Čo sa dá
povedať k pomoci, ktorú operatívne poskytol Prešovskému samosprávnemu kraju
partnerský Pardubický kraj?
Pol milióna korún je slušná
suma, ktorá v časoch najhorších pomôže nielen zmierniť škody, ale predovšetkým
rozohriať srdcia a pohladiť
duše...
Takže,
ďakujeme, priatelia!

Primátor Bardejova pozýva

Po júnových hrách rytiera Rolanda, ktoré sú pripomienkou
získania certifikátu o zápise historického centra Bardejova do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, žije toto slobodné
kráľovské mesto, centrum horného Šariša, už prípravou ďalšieho veľkého, ale tradičného projektu, ktorý najmä svojimi
sprievodnými programami oslovuje všetky vekové kategórie.
Je to slávny Bardejovský jarmok, ktorý píše svoju niekoľko storočnú tradíciu aj dnes. Nielen návštevníkov neďalekých Bardejovských kúpeľov, ale všetkých záujemcov o dobrú zábavu
a nezabudnuteľné kultúrne zážitky pozýva na tieto sviatočné
kupecké dni primátor mesta Ing. Boris Hanuščák: - Ako v minulosti, tak aj dnes sa tu počas našich jarmočných dní schádzajú predávajúci, kupujúci aj záujemcovia o jedinečné zážitky
doslova z celého Slovenska i z južnej časti Poľska. A všetci
sú spokojní, pretože sa nám darí jarmoky postupne presúvať z polohy obchodu do roviny spoločenskej zábavy, teda so
širokým spektrom sprievodných kultúrnych podujatí. Darí sa
nám to, spokojní sú všetci, ba mnohých záujemcov o predaj
ani nemôžeme uspokojiť. Súčasťou tohtoročných trhov bude
napríklad aj kontraktačno-predajná výstava Bardkontakt ale
pre mladých pripravujeme aj rockový festival, 12. ročník BARDROCKu. Pozývam preto k nám širokú slovenskú verejnosť,
ktorá má vzťah k histórii ale aj dobrej súčasnej zábave, na v historickom poradí už 659. a súčasne 39. novodobý Bardejovský
jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 29. augusta 2010.
Túto návštevu nášho mesta určite nikto neoľutuje, ba môže ju
umocniť chýrnou liečivou vodou v našich kúpeľoch. Všetci ľudia dobrej mysle a dobrej nálady sú u nás srdečne vítaní!
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Kde sa dobre varí

Na našej fotografii sme zachytili riaditeľa turnaja Mgr. Vladimíra
Kohuta (vľavo), dlhoročného špeciálneho pedagóga, známeho
špičkového slovenského futbalového trénera Mikuláša Komanického, prezidenta Športového klubu nepočujúcich Kuvajtu
Mansoura A. Al-Harbi a jeho zástupcu Faheeda M. Al-Ajmi.

Slovenská reprezentácia obsadila na turnaji 9. miesto, čo možno považovať za prechodný ústup zo slávy.

Spolupráca so Švajčiarmi
Poslanci prešovského krajského parlamentu schválili na svojom predprázdninovom rokovaní 29. júna návrh
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Predložený
projektový zámer „Budovanie kapacít a konkurencieschopnosti turizmu v Prešovskom kraji je vlastne žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok zo švajčiarskeho finančného mechanizmu
v rámci výzvy Programu svajčiarsko-slovenskej spolupráce. V
rámci tohto mechanizmu je schvaľovací proces dvojfázový. V
prvej etape musí byť schválený projektový zámer, až potom nasleduje schvaľovanie samotného konkrétneho projektu. Aktivity
schváleného projektového zámeru a spracovávaného projektu
sú v podstate obsahom Memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré bolo prijaté vlani v októbri a v rámci ktorého prijalo záväzok koordinovať svoje
kroky v oblasti turizmu 35 subjektov verejného a súkromného
sektora s vplyvom na túto oblasť. Samotný projekt by mal byť
(v prípade prijatia) odštartovaný na prelome rokov 2011-2012 a
mal by trvať štyri roky.

Pravica opäť pohorela
Nová právna úprava na prideľovanie finančných dotácií pre základné umelecké školy,
jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných zriaďovateľov (úprava zákona NR SR č. 596/200
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) spôsobila, že samosprávne kraje,
ktoré tieto finančné prostriedky prideľujú jednotlivým školám, musia ich výšku schvaľovať
každoročne. Najjednoduchší spôsob riešenia
je schválenie nového všeobecne záväzného
nariadenia (VZN).
Vinou obštrukcií pravicovej časti poslaneckého
pléna Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja nebolo VZN o rozdelení dotácií na rok 2010
pre tieto školy doteraz schválené, aj keď školský
rok končil a je ho potrebné účtovne uzavrieť. Pravica, v snahe čo najviac sťažiť rokovania krajského
parlamentu, v ktorom dnes oproti minulosti má väčšinu ľavicový blok pod vedením SMER-SD, bojkotovala prijatie VZN (pri jeho schválení je potrebná
3 pätinová väčšina) nezmyselnými požiadavkami,
ktorými sa zrejme chcela blysnúť pred cirkevnou
časťou zriaďovateľov. Nie nadarmo sa však hovorí,
že na každú dieru sa záplata nájde a tak tomu bolo
aj v tomto prípade. Po škandalóznom predčasnom
ukončení rokovania zastupiteľstva 22. júna, kedy
pred hlasovaním o rozdelení dotácií poslanci pravi-

ce po vzore svojich kolegov z národnej rady vytiahli
svoje karty z hlasovacích zariadení, čím sa zhodou
okolností stalo zastupiteľstvo neschopným uznášania, a teda bolo nutné predčasne ukončiť rokovanie tohto zasadnutia. Predseda PSK okamžite
zvolal jeho pokračovanie o týždeň s tým, že dotácie budú školám pridelené priamym návrhom bez
nutnosti prijímania VZN. V podstate teda schválením normálneho uznesenia prostou väčšinou. Na
toto rokovanie sa poslanecký klub SMER-SD
pripravil dôkladne predovšetkým účasťou svojich členov, nechýbali dokonca ani tí, ktorých
bolo v predchádzajúcom volebnom období vidieť v poslaneckých laviciach až príliš zriedka.
Takže na štvrtý raz sa konečne podarilo rozdelenie
dotácií pre spomínané školy schváliť, aj keď z prítomných nehlasovalo 17 poslancov pravicového
poslaneckého bloku. Aby však celý proces bol
skutočne „fér“ (keďže pod pláštikom politicky deformovanej férovosti pravica pol roka bojkotovala
prijatie VZN), poslanci zároveň druhou časťou prijatého uznesenia uložili „hlavnému kontrolórovi v
súčinnosti s odborom školstva a odborom financií
Úradu PSK vykonať kontrolu vykazovaného počtu
žiakov na školách prijímateľov dotácií za roky 2008
až 2010 s cieľom overiť účelovosť, hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pridelených finančných
prostriedkov za toto obdobie...“.

Už 8. ročník majstrovstiev Šarišskej župy vo varení kotlíkového gulášu usporiadal v poslednú tohtoročnú júnovú sobotu
DSS Stráň v Demjate (okr. Prešov). Nepriaznivá predpoveď počasia síce ovplyvnila počet súťažných družstiev, no zo súťaže osmičky prítomných vzišlo niekoľko doslova skvostných turistických jedál, ktoré vysoko ohodnotila nielen odborná porota pod
velením prešovského Klubu kuchárov a cukrárov, ale aj „koštovači“ z radov verejnosti. V súťaži
bol nielen guláš, ale aj pivná súťaž a sladký „habošový prebor“.
Tohtoročný župný gulášový titul
získalo družstvo klientov domáceho DSS pred renomovanými
prešovskými formáciami.

Umenie sprayerov
V priebehu posledného júnového týždňa sa mali možnosť legálne realizovať prešovskí sprayeri.
Ponuku radnice vyzdobiť oporný
múr terasy letného kúpaliska na
Sídlisku III využili piati, vraj najlepší sprayeri mesta. Nech už je
na tento druh umenia akýkoľvek
názor, plocha oporného múru je
otočená smerom k nábrežiu rieky Torysa, takže obyvateľom sídliska prekážať nebude. Zápisné do tejto akcie bolo symbolické, z neho za každého sprayera mesto kúpi a zasadí jeden
strom...

Kto je rasista?
Prekvapujúci posledný deň školského roka zažili na ZŠ na Ul.
17. novembra v Sabinove. V tento deň cez zadný vchod vtrhol do
triedy nultého ročníka hrdinsky
podnapitý Laci D. a začal nadávať triednej učiteľke, že je rasistka, lebo na svojho syna nedostal sociálne dávky. So samotnými dávkami mal síce pravdu, ale
zabudol pritom na svoje rodičovské povinnosti každodenne vypraviť syna do školy, keďže jeho
dochádzka bola redšia ako noty
na bubny.
Aj keď to nebol prvý verejne známy podobný prípad riešenia situácie zo strany Laciho D., mestská polícia ho doslova na smrť
vyľakala upozornením: No, no,
no, nech sa to viac nestane! Vyzerá to tak, že žiadna z manželiek sabinovských mestských policajtov neučí rómske deti...

Víťazná Martina
Nádherná Dolina kežmarskej
Bielej vody a nádherné počasie,
to bola kulisa tretieho tohtoročného podujatia Slovenského pohára v behu do vrchu. Po zdolaní bezmála 8 kilometrov vysokohorského chodníka s prevýšením 636 metrov čakal na rekordných 265 bežcov (bežci do
vrchu, bliatlonisti, lyžiari i cyklisti) cieľ pri Brnčalovej chate (dnes
Chata pri Zelenom plese) v nadmorskej výške 1554 metrov. Prvou dámou Zeleného plesa sa
stala Zvolenčanka Martina Merková. Nečudo, je to slovenská
reprezentantka v behu do vrchu.
Z mužov bol najrýchlejší tiež reprezentant, pre zmenu však v
orientačnom behu, Marián Davidík. Kategóriu veteránov nad 60
rokov vyhral Stano Sviták zo Žiliny. Vyhrali však aj tí, ktorí si dali
tú námahu a urobili si túru k Zelenému plesu, aby mohli povzbudiť
súťažiacich.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH
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Kresba: Andrej Mišanek

Fiktívny rozhovor s designovanou premiérkou Ivetou Radičovou

Budem krotiteľkou ambícií a vášní
• Pripadla vám úloha zostaviť Vládu SR, aj
keď nie ste predsedníčka strany ktorú zastupujete, je to v poriadku?
- Áno, je. Môj pán predseda mi natoľko verí, že ja
sama tomu verím.
• Mnohé veci z volebných programov strán
sa nedostali do programového vyhlásenia vlády, alebo sú tam len v inotajoch?
- To nie je pravda, všetko, čo sme voličom sľubovali aj splníme, len netreba, aby to ostatné strany
vyťahovali skôr ako im to dovolím.
•	Ešte predtým ako začnete vládnuť, v povetrí lieta horúci zemiak v podobe gréckej pôžičky či ochranného valu, čo ste pred voľbami
zavrhli...
- Ale my sme nič nevedeli, aj keď som o tom rokovala s pani Merkelovou, tá mi tiež nič neprezradila
a po voľbách som hovorila s pánom Barossom aj
tomu som povedala, že nič neviem. A keď nič neviem, tak s Merkelovou a Barossom rokovať môžem, ale s Ficom nie.
• A keď budete vedieť?
- Vtedy sa správne rozhodneme, ale všetko podpísal pán Fico už predtým, takže vina je na ňom.
• Vina imidžu Slovenska v EÚ?
- Poviem vám to takto, kto je bez viny, nech hodí
kameňom. Pán Mikloš ako odborník je tiež za to,
aby sa rokovalo a mohli by sme možno kúpiť aj nejaký grécky ostrov, sú na predaj.
• Keď sme už pri tých predajoch, ako vstúpia
investori do teplárni, letiska a Carga?
- Normálne, v topánkach a v obleku.
• Vráťme sa však k zostavovaniu vlády. Aký
ste mala z toho pocit?

- Veľmi dobrý, tak isto sa vyjadril aj pán Sulík, ktorý dobre držal balónik. Všetci budeme ťahať za jeden povraz...
• A čo opasky, neutiahneme si občania
opasky?
- Nie, lebo keď si ich nebudeme uťahovať my, nebudú si ani občania, všetky riešenia budeme prijímať pre občana, je na ňom, aby sa v nich správne zorientoval.
• Vraveli ste, že na každom poste ministra
bude len odborník na danú problematiku, celkom tak to nevyzerá?
- Všetci sa učíme, Sulíka bude učiť Bugár a Hrušovský, mňa učí Dzurinda, na každý post máme
pripravených učiteľov, ktorý každého ministra naučia všetko, majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich vlád.
• Vy sama ste učiteľka, pardon profesorka,
rada učíte?
- Veľmi, hoci v poslednom čase nie, ale pána Kaníka som naučila tiež všeličomu.
• Ako premiérka ste sama, teda bez manžela, nedávno si istá premiérka zobrala za manžela ženu, nezvyčajné však?
- Prečo, ak by sme dostali do programu vlády Sulíkove predvolebné sľuby, bolo by to normálne aj
na Slovensku. Sociálny atavizmus, to je dnes tiež
moderné, rozumiete čo tým myslím.
• Myslíte si, že zvládnete úlohy byť premiérkou, ako žena, keďže máte v koalícii dosť mužov, ktorí majú tiež veľké ambície?
- Budem krotiteľkou mužských ambícií a aj vášní.
Keď toto zvládnem, niet sa čo obávať. Skrotený
muž je to najposlušnejšie zvieratko na svete.

(Ne)Obyčajní ľudia sa zviditeľňujú
Mediálna pozornosť, to je to,
o čo ide Sulíkovej strane a
išlo jej o to isté aj vo voľbách.
Mediátorov má v strane požehnane a tí konajú, akýsi Trnavčan Matovič, zrazu pocítil
potrebu „byť neobyčajným“
a tak prišiel s bombou - ktosi mu núkal vraj 20 miliónov,
aby zradil Sulíka. Tento pán zo
slovenského Ríma sa nedajbože
aj zľakol, ale potom vysvitlo, ako
to sám povedal, že išlo len o žart
priateľa, ktorého meno nechcel
prezradiť. Milá informačná bub-

lina, ktorá mala zviditeľniť obyčajných ľudí, aby sa stali neobyčajnými. A tak to musela hasiť
tetka Ivetka aj so Sulíkom, ktorí
prinútili obyvateľa slovenského
Ríma, aby utekal na políciu, kde
akože mal podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Do funkcie však nastúpi nový
minister vnútra, ktorý predsa už
zariadi, aby sa všetko zamietlo
pod koberec. Ale obyčajný sa
stal neobyčajný. Ale nie je sám v
tejto strane, kde neviete, čo vypukne zajtra či pozajtra, ďalší a

dokonca adept na ministra zasa
kuviká, že niekto ho očierňuje,
že berie drogy a že to je kampaň
proti nemu. A znova mu to zvestoval priateľ, ktorého nechce
menovať.
Takže máme tu novú formu ráno už nenájdete materiály na
stole – ale takmer plačúceho
priateľa – pod stolom, ktorý vám
prichádza zvestovať horúce novinky, aby bol sýty bulvár, lebo
mediálna pozornosť, to je alfa
a omega strany SaS (Sulík and
Sulík).

Povedal na plné ústa

Na plné ústa povedal po voľbách pravdu len Ján Fígeľ, ktorý poďakoval médiám, že poslali vládu Roberta Fica preč. Ostatní to
nepovedali, lebo to nielenže veľmi dobre vedia, ale tieto kroky
médií aj riadili. Za týmto poďakovaním sa skrýva nielen pravda,
ktorú všetci vieme, ale aj čosi viac. Tam, kde sa čítajú tzv. mienkotvorné denníky, teda v mestách, zabodovali strany ako SaS,
či SDKÚ. Takzvaný bulvár udržiava svojich verných v „dobrej kondícii“. Celý čas, čo bol Smer pri vláde spolu s HZDS a SNS, bili a útočili
na koalíciu každý deň ergo od začiatku vypovedali koalícii vojnu. Každá vojna čosi stojí, na každú treba peniaze, tak je to od nepamäti. Aj tu
sa našli, nie na stole, ale priateľ priniesol, ktorého nemožno menovať.
Figeľovo poďakovanie médiám má aj druhú stránku. Nová opozícia
potrebuje svoje noviny vydávať pravidelne. To by si mal uvedomiť aj
Smer, ktorý suverénne vyhral voľby. To inak znamená, že aktivity jeho
poslancov v parlamente a aj medzi ľuďmi by bez novín zostali bez
povšimnutia. Nebude záujem ich zverejňovať, ale skôr ignorovať. Ak
aj, tak len v negatívnom obraze. Je celkom zjavné, že sa začnú prehodnocovať také či onaké zmluvy, strana Smer sa bude kriminalizovať, veď na to majú aj ministra vnútra, mladého, na všetko schopného
Lipšica. Strana Smer sa nebude vedieť brániť, ak aj dostane priestor,
vytvorí sa v komerčných televíziách či printových médiách zdanie, ktoré bude negatívne. Figeľ povedal, že slovenské voľby vyhrali médiá.
Nie je to pravda. Vyhral presvedčivo Smer. Ukázalo sa, že sila médií
nie je až taká veľká. Aj preto sa Ján Figeľ nechtiac preriekol...

Slovenské agentúry skolabovali
Zaujímavé je, že po voľbách, ako
keby všetky agentúry verejnej
mienky skolabovali, odstala len tíšina. Inokedy už dokázali skúmať,
ako na koalície reagujú obyvatelia, teraz nič. Nuž, nevyznamenali
sa veľmi pri predvolebných prognózach a tak sa radšej odpratali,

aby nebodaj neohrozili vytváranie
koalície, ktorá naozaj nemá veľkú dôveru občanov. A tak sú radšej
ticho, keby totiž začali so serióznou
odozvou verejnej mienky, ich veritelia
by im to neprepáčili. A to je celá pravda o agentúrach výskumu verejnej
mienky na Slovensku.

Nedôveryhodní kupci sa nevedia dočkať
Bilbordy SDKÚ-DS sú po voľbách prelepené veľkým „Ďakujeme“. Toto poďakovanie je naozaj vhodné. Nielen SDKÚ-DS, ale všetky strany, ktoré
sa nevedia dočkať vládnutia, jednoducho slovenských voličov parádne
„zneužili“. Použili na to rovnaký trik, ako v roku 1998, keď pod sloganom
„zmena“ udiala sa na Slovensku takmer tragická pohroma.
Túžbu po vládnutí vidno na všetkých
lídroch a najviac na pani Radičovej. Bolo naozaj zábavné sledovať rokovania
štyroch koaličných strán, kde sa veselo
kupčilo a hovorilo sa tomu pre verejnosť
ako o kompromisoch. Žiadne kompromisy, ale bohapusté kupčenie a tak to vníma aj väčšina obyvateľov Slovenska. Do
kupčenia sa zapojilo aj KDH, ktoré vie, že
kupci do chrámu nepatria,
ale túžba po moci aj tu bola silnejšia, ako
všetky sľuby pred voľbami. To, čo sme
počas predvolebného hrmotu počuli z
úst členov zoskupenia štyroch ergo šiestich strán, boli z dnešného pohľadu skôr
žarty na účet voličov ako seriózne prejavy. Zmestili sa pod Putifarov plášť kompromisov. Pletky tetky Ivetky o akejsi mape, na ktorej figurujú div nie nositelia
Nobelových cien sa tiež stratili v hmle.
A tak ministerstvo dopravy obsadí naslovovzatý odborník na dopravu Ján Figeľ,
ktorý sa často „dopravoval“ ako komisár
z Bruselu do Bratislavy. A aby bolo KDH
spokojné, tak mu tam prihodili kosti, nie
sú to kosti ohlodané, ale práve KDH sa
s nimi môže ľahko zadrhnúť. Dzurindov-

ci a Sulíkovci pekne krásne vmanipulovali
predsedu KDH do slučky, ktorá môže byť
osudná nielen pre neho ale aj pre jeho
stranu. Medzi odborníkmi je samozrejme
ako odborník akože „kariérny diplomat“
Mikuláš Dzurinda, ktorý bude ministrom
zahraničných vecí. Predseda strany, bude teda musieť počúvať svoju podriadenú podpredsedníčku alebo bude počúvať sám seba. Nehovoriac už o tom, že
ministrom zahraničia sa tak stane človek,
ktorý
musel čeliť podozreniu
z prania špinavých peňazí vo svojej strane, ktorej predseduje. Takže naozaj máme odborníkov vo vláde, akých tu ešte
nebolo. Podobné to je aj u Sulíkovcov,
odkiaľ bude šéfovať ministerstvu obrany, čo je určite odborník na túto funkciu
naslovovzatý. Drog je v Afganistane nadostač a možno sa tak stanú naši vojaci v tejto krajine aj dílermi, čim by sme
si vylepšili rozpočet obrany. Z televízneho moderátora sa stane minister kultúry
a keďže si na tento post brúsila zuby pani
Vášáryová, určite mu ho spríjemní. Predpokladá sa, že „Krajcerova sonáta“ na
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tomto ministerstve bude krátka, tak isto
ako účinkovanie ďalších odborníkov. Najhoršie teda, čo sa dalo očakávať dopadlo
v tejto štvorke-šesťke KDH, ktoré si „zlízlo“ nielen dopravu, ale ešte aj zdravotníctvo, ktoré nikto nechcel, hoci všetci sľubovali ako
zdravotníctvo vyšperkujú
tak, že už ani chorí nebudeme. KDH ešte
bude dlho ľutovať, že sa zapojilo do tejto
„hry“ SDKÚ-DS a Sulíkovcov, lebo minister vnútra Daniel Lipšic bude musieť čeliť štrajkom a nepokojom, ktoré budú nasledovať, kríza totiž nekončí a opatrenia,
ktoré „zlepenec“ pripravuje už teraz, desia občanov Slovenska.
Spolok kádehákov s liberálmi, neoboľševikmi, extrémistami a ešte aj nekontrolovateľnými „obyčajnými“ je skutočne unikát v histórii slovenských vlád. Ešte aj to
zahraničie ustrnulo, kým na začiatku hovorilo niečo o pravici, teraz nevie, čo to
vlastne na Slovensku vzniklo a kam sa to
bude vlastne uberať.
Keby sa tak po voľbách rozbehli bažiaci
po moci po Slovensku, hravo by zistili, že
až 70 percent obyvateľov
je rozčarovaných
z tohto zlepenca a presne taký istý počet
obyvateľov neverí tvoriacej sa vládnej koalícii ani slovo. Tá nedôvera je pozoruhodne veľká, hoci sa tetka Ivetka snaží a privádza pred kamery predstaviteľov strán,

lenže evidentne ich už teraz nezvláda a
nezvládne ani v budúcnosti. A toto ľudia
postrehli a majú naozaj zmiešané pocity.
Môže nastať celkom očakávaný scenár,
lebo treba vedieť aj to, že strana Solidarita a Sloboda vznikla ako alternácia SDKÚ-DS, ktorá mala získať niečo viac ako
päť-šesť percent hlasov, oslovením cez
marihuanu a manželstvá lesbičiek a gayov či tvrdením, že manželstvo je sociálny
atavizmus. To, že sa zo začiatku vymedzila voči Dzurindovi, bola len
súčasť
informačnej kampane.
A tak sa plánovalo, že SaS spolu s SDKÚ, KDH a SMK alebo Bugárovou lavičkou vytvoria vládu. Podarilo sa to, ale bez
SMK. V Bugárovej „lavičke“ zohrali úlohu
aj dosť veľké peniaze o ktorých SMK vie,
ale nebude ich zrádzať.
A ten scenár je nasledovný, tetka Ivetka podľa predpokladov nezvládne úlohu
premiérky na ktorú ju jej predseda predurčil, stane sa potom to, že sa vzdá funkcie premiérky a vládu bude zostavovať
potom Dzurinda. To znamená, že vláda
nemusí padnúť a nemusia byť nové voľby,
len sa vláda rekonštruuje. A tak sa vráti k
moci Mikuláš Dzurinda, aby dokončil dielo skazy, ktoré začal, spolu s ministrom financií Miklošom. A tým pádom sa začne
koniec KDH, ktorý sa dokončí v nasledujúcich voľbách.

Karikatúra nešportovca
Takzvaný politický komentátor
denníka, ktorý sa zaoberá len
tým, čo sa mu hodí do krámu,
zrazu z ničoho nič opustil svoje bojové pole a pustil sa do trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa,
lebo čosi nejakému novinárikovi povedal z mosta do prosta. Takmer pol novinovej strany venoval tento komentátor
„skutočne naslovovzatý odborník na šport“ úsudkom a posudkom, čo sa samozrejme hodilo
do krámu, lebo sme prehrali s
Paraguajom a s Novým Zélandom len remizovali. Človek,
ktorý len troška rozumie športu
musel byť zdesený, to, čo tento „komentátor“ vo svojej plodnosti spotvoril, bolo naozaj neuveriteľné. Keby nebodaj išlo o
nejakého odborníka na futbal či
na šport vôbec, tak by sa dalo
povedať, no je to názor, troška
streštený, ale v novinách môže
vyjsť všeličo. Ale k športu a k futbalu a k trénerovi i človeku, ktorý žije futbalom, tak jeho otec,
či syn sa vyjadrovať podobným
spôsobom je naozaj zvrhlosť. O
to väčšia, že keď sa pozriete na
tohto pán komentátora live tak
zistíte, že je to ako vyšitá karikatúra na nešportovca, ktorá keby
bola v múzeu madam Tussaud,
bola by aj tam „ozdobou“, ako
vyzerá nešportovec či športový
antitalent. Ak chcete strašiť svoje deti aby sa nestali futbalistami, ukáže im obrázok tohto komentátora s futbalovou loptou...

Referendum vyhodené milióny
Pozeral som sa v televíznych
správach, ako Sulík so svojou suitou a zväzkami podpisov
občanov tiahol do prezidentského paláca, aby hlave štátu odovzdal dostatočný počet
podpisov na vypísanie referenda s otázkami jeho úsilia tromfnúť reláciu „Vtipnejší vyhráva“.
Tváril sa pritom ako „čínsky boh
srandy“. A tak prezidentovi po
preskúmaní hárkov neostávalo nič, len referendum vypísať.
Vypíše ho, ale bude to referendum o ničom a ešte dvakrát to
isté. Bude stáť samozrejme ďalšie milióny z daní slovenských
občanov a tak ešte ani nezačali
Sulíkovci vládnuť, už zbíjajú občanov a aj svojich voličov referendom, ktoré je prachobyčajná sprostosť, čo je ešte mierny
prívlastok pre toto plodotvorné
dielo strany Sulík and Sulík.

Stranu pripravil
veštec DUŠAN KONČEK

SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Malá dohoda
Malá dohoda – voj. politická
aliancia Československa, Juhoslávie a Rumunska 1921-39.
Vznikla spoločným postupom
týchto štátov pri rokovaniach o
Trianonskej mierovej zmluve.
Jej základ tvorili dvojstranné
vojenské zmluvy: československo-juhoslovanská (1920),
československo-rumunská a rumunsko-juhoslovanská (1921).
Štáty Malej dohody uzavreli
1924-27 dvojstranné zmluvy
s Francúzskom, čím sa stali aj
súčasťou francúzskeho mocensko-aliančného systému. Malá
dohoda bola zameraná proti
revizionistickým iredentistickým
snahám horthyovského Maďarska. Zároveň v rámci tzv. cordon sanitaire bola namierená
proti ZSSR, jej účastníci mali
byť nástupišťom pre prípadný útok proti Sovietskemu
zväzu. Pôvodné zmluvy boli
v roku 1922 doplnené tromi
multilaterálnymi
zmluvami
o politickej a hospodárskej
spolupráci a v roku 1930
dohodou o pravidelných
schôdzkach ministrov zahraničných vecí členských štá-

tov. Tzv. organ. paktom, podpísaným v Ženeve (1933), bola
predĺžená platnosť všetkých
základných zmlúv na neurčito,
zriadená Stála rada (Sekretariát) pre koordináciu zahraničnej
politiky a Hospodárska rada pre
riadenie ekonomickej spolupráce. ČSR mala rozhodujúcu úlohu v Malej dohode. Jej kapitál sa
okrem iného výrazne podieľal na
vyzbrojovaní rumunskej i juhoslovanskej armády, v 2. polovici 30. rokov však v Juhoslávii a
Rumunsku zosilnel vplyv nacistického Nemecka a fašistického Talianska. Návrh Stálej rady
na nadviazanie diplomatických
stykov so ZSSR z januára 1934
realizovali len ČSR a Rumunsko.
Dezintegrácia aliancie pokračovala v marci 1937 podpísaním
protisovietskej zmluvy Juhoslávie s Talianskom a Rumunska s
beckovským Poľskom bez vedomia ostatných partnerov. Po
mníchovskej dohode sa Malá
dohoda fakticky rozpadla, vo
februári 1939 Rumunsko a Juhoslávia zrušili svoje záväzky aj
oficiálne.
PhDr. Milan Piovarči

Na snímke E. Beneš, rumunský korunný princ Mihai, rumunský kráľ
Carol, juhoslovanský princ Pavol a jeho brat kráľ Alexander.

Satira

Satira

Satira
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MANDERLÁK lákal aj láka navštevníkov
Keď si z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku chcú dohodnúť stretnutie v Bratislave, obyčajne je tu návrh, že to bude
pri Manderláku. Ale nielen hostia, aj Bratislavčania majú
toto miesto na zreteli nech sú z ktorejkoľvek časti mesta,
alebo z jeho širšieho okolia. A pritom si ani nespomenú na
to, kedy a prečo sa toto miesto stalo takou dominantou,
hoci je tu mnoho nových reprezentatívnych budov. Pozrime sa teda bližšie na tohto velikána v strede mesta.
Dunajská ulica v Bratislave bola ešte v druhej polovici 19. storočia
pomerne krátka. Siahala od dnešného Námestia SNP iba po blízku Klemensovu ulicu, k niekoľkým cintorínom, k Dunaju, do polí.
V 80. rokoch postavila stavebná firma Kittler und Gratz na nároží
Dunajskej a Klemensovej (pôvodne Kempelenovej) ulice výstavný
dom. Nebolo to nič zvláštne. Na pohľad pripomínal obydlie šľachtica – na prízemí mal veľkú, moderne zariadenú údenársku dielňu.
Dom obýval majiteľ, mäsiar a údenár Rudolf Manderla. Nádvoria obkolesovala pavlač a priestory, kde boli ubytovaní služobníci a
personál. Objekt patril tejto rodine až do roku 1945. Bolo to rok po
vojne, nikomu sa nechcelo obnovovať a skrášľovať ho. Hrozilo, že
sa čoskoro stane ruinou. Zachránila ho prestavba na sídlo banky.
V tomto dome sa narodil v roku 1919 Fritz Manderla, ktorý musel v
50-tych rokoch ako Nemec opustiť vtedajšie Československo. Venujme sa teda histórii dnešného Manderláku.
V dolnej časti Trhového námestia (teraz Námestie SNP) pred Laurinskou bránou bývalo vždy rušno. Tento priestor sa využíval ako obilný
trh, neskôr hydinový trh, ale predávala sa tu aj zelenina. Objavovali
sa tu aj trhovníci s prázdnymi putňami, keď kapustu už vypredali. V strede stál barokový stĺp svätého Floriána z roku
1732. Od roku 1938 stojí táto zaujímavá sochárska kompozícia ochudobnená o viaceré pôvodné detaily pred Blumentálskym kostolom. V pozadí tunajších budov vystupovala budova, v
ktorej bol výčap pálenky zo Slubekovho liehovaru. Budova mala dva
vchody. Jeden bol pre pánov, druhý pre ľud. Na tomto mieste postavil v roku 1933-34 bratislavský mäsiar Rudolf Manderla prvý bratislavský „mrakodrap“, ktorý mu pripomínal návštevu svetoznámych
chicagských jatiek. Dom vyprojektoval Christian Ludwig a Ernest
Spitzer. Nad budovou sa skvel nápis MANDERLA. Situovanie tejto
budovy nešlo po vôli otcom mesta, lebo zhoršovala dopravnú
situáciu na tejto veľmi frekventovanej križovatke. Problém sa
vtedy vyriešil zriadením podchodu na prízemí stavby, ktorý sa ešte
v 80. rokoch rozšíril. Susediaci jednoposchodový dom ostal na pôvodnom mieste. Dvojposchodový dom vľavo nahradila v 40. rokoch
novostavba.
Bratislavský Manderlák lákal aj v čase výstavby i po nej pozornosť
mnohých návštevníkov aj z okolitých štátov. Bol pýchou mesta.
Jeho stavba bola moderná, na vtedajšie pomery bol vysoký a tým aj
jedinečný. Často upútaval svojou odvážnou modernosťou aj odborníkov-stavbárov. A ako vidieť, aj dnes je terčom poznámok preplneného mesta automobilmi, ale obdivujú ho dodnes i odborníci, ktorí

Satira

Satira

Búrlivé slovenské výšiny

V tomto čase by sme už mali mať na Slovensku vládu. Vládu,
ktorá chce vládnuť. Vlastne musí, čo iné jej zostáva? Veľmi
to chcela, aby vládla. A preto bola schopná urobiť všetko.
Pred voľbami veselo klamala voličov predvolebnými sľubmi,
ktoré nakoniec zapadnú prachom.
Celá táto šestica strán vlastne dole nemá žiadnu, respektíve
mala pred sebou len jedno, má minimálnu podporu, ktorá
kopu miliárd z Európskej únie, nestojí ani za reč. Ešte nikdy to
ktorá by mala začať prichádzať tak nebolo, aby sa po voľbách
na Slovensko a to jedno spojilo obyvatelia krajiny tak letargicky
všetkých dohromady, liberálov, stavali k formujúcej sa vláde,
kresťanov, extrémistov a po- jednoducho ju ignorujú ako
tuteľných kladivárov Trianonu. keby bola bez chuti a bez aróPočas volebnej noci sa tak my. Ešte aj v roku 1998 to bolo
silili, že očami tlačili percen- po onej „zmene“ akési euforictá, len aby si mohli zvýsk- kejšie, menej už v roku 2002,
nuť, a zasa budeme Bašovci ale v roku 2006 ako keby sa
na slovenských zámkoch. znova niečo nové narodilo, len
Znova sa teda na televíznych teraz ako keby narodené už aj
obrazovkách budú objavovať zomrelo. Vyjadrenia tých butuctové figúrky akože kvázi po- dúcich vládcov ako keby boli
litikov typu Dzurinda, Mikloš, mimo reality, módne by bolo
Bugár, či oddýchnutí a nadržaní povedať, že niekedy ako
po moci Zajac, Šebej, Dostál, keby boli nadrogovaní. TriezOsuský et cetera. Medzi nimi vo uvažujúci politik, teda politik
bude lietať lastovička, ktorá jar v tom pozitívnom slova zmysle,
na Slovensko neprinesie, lebo mimo tých, ktorí sa na Slovennielen pre globálne otepľova- sku tak tvária, by sa mal možno
nie bude horúco aj v zimnom ráno pozrieť nielen do zrkadla
slnovrate. Keby sme sa pozreli ale aj von oknom, aby zistil, či
na Slovensko z vtáčej perspek- to, čo hovorí, zodpovedá retívy a mali možnosť vypočuť si alite. Triezvo uvažujúci politik
hlasy stamodtiaľ zdola, hravo by mal vedieť niečo o podpore
by sme zistili, že táto vláda chce krajiny pre svoje zámery, nie
byť vládou len sama sebe a tam stranícke, ale štátne. Teraz na
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Slovensku šesť igricov spieva
a každý inú pesničku. Naozaj
je designovaná premiérka taká
naivná a neuvedomuje si, že to
handrkovanie o posty, kupčenie
s ministerskými kreslami, kupčenie o euromilióny a všetko,
čo sa okolo toho udialo, hovorí
o politike v tom negatívnom slova zmysle? Skutočne si predseda KDH myslí, že všetko toto je
v súlade s kostolným poriadkom
a kresťanskými hodnotami ku
ktorým sa on a jeho strana hlási? Hovorím zámerne len o týchto dvoch stranách, lebo hovoriť
niečo o strane SaS je celkom
zbytočné, tak ako je zbytočné
hovoriť o zbrataných extrémistoch a janičiaroch s predstaviteľmi maďarskej politickej menšiny, nie menšiny ako takej.
Vlády prichádzajú a odchádzajú a život pôjde ďalej.
Obava, že na Slovensku sa
zastaví sú reálne, ba čo viac,
je to reálna hrozba. V kríze,
ktorá nekončí a prídu ďalšie,
je to nie najlepšia správa pre
Slovensko. Na toto konštatovanie si stačí prečítať pozorne tézy bažiacich po moci,
ktoré sa objavia v onakvejšej
podobe v programovom vyhlásení.

Satira

vysoko uznávajú stavbu i odvážnosť majiteľa. Je to dodnes ojedinelá
stavba čo sa týka stavbárskeho umenia i historická, lebo vzbudzuje
záujem obyčajných návštevníkov z domova, ale aj zo zahraničia. A
tak stretneme sa napriek týmto snahám pochváliť ho alebo
pohaniť vždy s touto ostro sledovanou a históriou opriahnutou stavbou už nie kvôli týmto námietkam, ale preto, že je
to dobrý a ľahko nájdený bod stretávania sa ľudí. Tým plní
svoju úlohu – spája ľudí. A tak pri stretnutiach pri ňom dajme
tomuto dielu úctu, akú si zaslúži človek, keď dosiahne vek, akého
sa „dožíva“ aj v tomto modernom čase historická cena tohto diela.
Veríme, že bude ešte dlhé roky znieť: Stretneme sa pri Manderláku.
Voľakedy sem chodili odborníci i hostia aj z okolitých krajín pozrieť
sa na toto dielo. Majme ho v úcte aj my. Splnil svoju úlohu modernosti v čase výstavby a plní ju aj v stave historickej dokumentality v
súčasnosti. Tak ako aj my, ľudia.
PhDr. MILAN Piovarči, foto autor
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7.5.2010 - Najsilnejšia opozičná strana SDKÚDS nechce brániť parlamentom iných krajín eurozóny, aby pomohli Grécku, ale samotné poskytnutie pôžičky zo
Slovenska naďalej
odmieta. Na tlačovej
konferencii to uviedla volebná líderka SDKÚ-DS
Iveta Radičová.
9.5.2010 – Napokon to nie povedal svojim spôsobom aj pán premiér, ktorý odkladá odpoveď na
túto otázku až po voľbách (Sic!) I. Radičová v relácii o 5 minút 12 na otázku, či SDKÚ hovorí nie
požičke Grécku.
20.5.2010 Je logický nezmysel, aby chudobnejší požičiavali bohatším, teda nie je dôvod Grécku
požičať (Iveta Radičová v SME). Po voľbách I.
Radičová ešte niekoľkokrát zopakovala, že postoj
voči Grécku nemení a naďalej pôžičku odmieta.
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Potom keď jej to začalo dochádzať, tak sa snažila
zvaliť vinu na R. Fica, ktorý by mohol pôžičku a
ochranný val podpísať.
Potom údajne telefonovala s pánom
predsedom EK Barossom a vraj sa dohodli, vraj je pripravená na
rokovania, lebo vôbec tu zmluvu nevidela a nevie
čo je v nej.
Logická otázka znie: odmietala potom to, o
čom nevedela a čo ani nevidela? Čo je to za
politik, ktorý hovorí o tom, čo nevidel a nevedel a
má k tomu zásadné stanovisko? Takýto politik má
viesť Vládu SR?

Pletky tetky Ivetky

Trik pre veriacich ...
Rodiaca sa vládna koalícia vraj ušetrí niekoľkých
štátnych úradníkov a tak žiadna krížová kontrola na
ministerstvách nebude. Za každé ministerstvo bude
zodpovedná len tá strana, ktorá bude mať ministra
a štátny tajomník nude len jeden z tej istej strany. Aj
takto si vraj budujú dôveru noví vládcovia. Ono to
však nie je o dôvere, ale skôr o nedôvere. A zabalilo
sa to do alobalu o znížení počtu štátnych tajomníkov.
Inak povedané, jedna strana neverí druhej ani tretej,
štvrtej či piatej alebo šiestej, druhá rovnako prvej tretej atď. V prípade dvoch štátnych tajomníkov by sa
všeličo potom z tejto „dôvery“ mohlo vyniesť na verejnosť. Takto bude zodpovedná za jedno ministerstvo
jedna rodina, jedna partia a nič sa na verejnosť nedostane, všetko zostane v rodine a čo je zlé sa zametie
pod koberec rodinnej obývačky. Presne na tomto
princípe funguje aj sicílska mafia, všetko zostane v
rodine, len strelci sa najímajú a potom skončia v betóne či asfalte diaľničného úseku.

Z toho všetkého čo I. Radičová povedala, nedopovedala, či nepovedala vysvitá, že logika
žien je niekedy naozaj logický nezmysel.

Mená a osoby v éteri

Už celý minulý týždeň poletovali v éteri či v tlači mená
ministrov budúcej vlády a zrazu sa všetko zaseklo a
keď v piatok mali byť známe, zostali zasa utajené.
Stalo sa to vraj preto, lebo témou koaličného zbratania sa stali eurofondy o ktoré sa naťahujú a nevedia na ktoré ministerstvo ich dotiahnuť. Tento koláč
je veľký a naozaj sladký a každý by si chcel z neho
ukrojiť svoj diel. Nuž ale sú na to šiesti a to je priveľa žalúdkov na krájanie pecňa. Je celkom jasné,
že jedni budú ogabaní a druhí zasa nachovaní. Kráľ
Šalamún medzi nimi nie je a ani by sa tu nijako nevynašiel. Každý ide tvrdo za svojim cieľom, teda za peniazmi. To je jediné spojivo tohto zlepenca, ktorému
okrem tohto prívlastku nikto nevie prísť na meno. A
tak je vlastne aj jedno, aké meno a aká osoba bude
na tom či onom ministerskom kresle sedieť, podstatné bude, kto si ukrojí väčší kus koláča.

Pripravil DUŠAN KONČEK
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Pohľad na vystúpenie Slovenska v Juhoafrickej republike

OZV E N Y

Nebolo to zlé, chlapci
Jediný nováčik na MS v Afrike, Slovensko, nikoho z celkového
pohľadu nesklamal. Doma ani vo svete. Po prvých dvoch zápasoch s Novým Zélandom (1:1) a Paraguajom (0:2) síce vzbudil
pochybnosti, ale keď mu už začalo tiecť do kopačiek, nečakane sa vzchopil a poslal domov po kvalitnej hre obhajcov titulu
z Talianska (3:2), čo bola senzácia MS. Slovensko postúpilo zo
skupiny, splnilo svoj cieľ a bolo s určitými výhradami vyrovnaným
súperom favoritov z Holandska (1:2). Keď to zrátame, vyjde z
toho lúčenie so cťou, dôstojná reprezentácia, ktorá zaplní v našej
histórii popredné miesto na najkrajších stránkach. Bez ohľadu
na akékoľvek chyby a chybičky, aké sa na takom dlhom turnaji
vyskytnú. Lesk nesporného úspechu okrášlil štyrmi gólmi aj Robert Vittek.
Nešlo to všetko podľa
lepší a nasledovala naša rozlúčka
plánu
Dvakrát
Rátalo sa s víťazstvom nad Novým
sme sa zviditeľnili
Zélandom a bola iba remíza so Raz to zapríčinila skvelá hra proti
šokom pre nás. Mužstvo dostalo Taliansku, ktorá vniesla do šamvyrovnávajúci gól 30 sekúnd do pionátu nevídaný vzruch a to bolo
konca nadstaveného času! Koho pozitívne. Ešte predtým však malo
by to nevyviedlo z miery? Horšie Slovensko na pleciach aj škvrnu
však, že mužstvo nehralo dobre, okolo nečakaného, neprípustobjavili sa staré nedostatky, Ham- ného a vulgárneho správania sa
šík a Šesták nepremenili šance, trénera V. Weissa voči novinárom
nikto nedokázal zápas poistiť dru- a následne aj „štrajku“ hráčov,
hým gólom, až prišlo nečakané odmietnutím informácií čakajúcim
vyrovnanie a hneď na začiatku novinárom. Teda búrka v pohári
pokazená nálada, škrt do plánov. vody na najvyššom fóre. Nebola to
Vedelo sa, že Paraguaj je silnejší, nová situácia. Náš tréner na tomto
vzbudil strach a podľa toho vyze- poli už viackrát porušil normy porala aj hra. Naše mužstvo iba raz vinnosti a slušnosti, všetko chce
vystrelilo do priestoru súperovej mať vo svojich rukách a uplatňovať
bránky a aj to až v nadstavenom tak svoje predstavy. Chcel by, aby
čase. Nevideli sme optimálnu zo- sa písalo iba podľa jeho predstáv
stavu a čo sme mohli registrovať, a ak sa tak nedeje, stáva sa aroto boli iba nedostatky v hre, pohy- gantným, čím škodí sebe i futbabe, nasadení, boji o loptu, súbo- lu. Slušné vysvedčenie mužstva
joch, zakončovaní, celkovo to bol na MS však zakryje opäť aj tento
nemajstrovský prejav. Už sme sa problém, lebo sa treba držať závideli von zo skupiny.
sady, že „víťaz“ sa nekritizuje. Aj
Takmer neuveriteľné, ako sa hráčom však treba pripomenúť,
mohlo všetko zmeniť proti Talian- že tak ako v JAR sa profesionáli
sku. Slovensko i svet otvárali oči, k novinárom a tým aj k fanúšikom
zrodila sa senzácia, naši dali tri nemajú správať.
góly a až na záver mali jasne naÚspech je dielom
vrch. Hovorilo sa o senzácii a o
kolektívu
najväčšom prekvapení majstrov- Pri pohľade na všetkých 21 hrástiev. Slovensko hralo vo veľkom čov, ktorí si na MS zahrali, môžeštýle, ukázalo jeden zo svojich naj- me konštatovať, že hráča svetovej
lepších výkonov vôbec. Všetkých triedy stále nemáme, všetko je
hráčov bolo možné chváliť. Výhra dielom kolektívu. Najlepšie meno
znamenala postup zo skupiny.
si urobili R. Vittek a J. Kucka. Prvý
V osemfinále čakalo Holandsko a mal pred MS dosť neprajníkov,
tiež sa s nami dosť natrápilo. Vy- najmä fanúšikovia ho kritizovali,
hralo len o gól, Slovensko s ním no pokladá sa za trénerovho miládržalo krok do druhého gólu a nie- čika a jeho pozícia bola stabilná.
koľko výborných šancí naši zakon- Hral vo všetkých zápasoch a dal
čovatelia nepremenili. Holandsko štyri góly, čo je slovenský unikát.
bolo svetové, Slovensko ešte ta- Zavrel nimi všetky kritické brány a
kým nie je, zaslúžene postupoval vyslúžil si titul najlepší. Zaujímavé,

že ten druhý hral vlastne iba vo
dvoch stretnutiach plus dve minútky, no vyslúžil si samé pochvaly.
Stal sa vynikajúcim a perspektívnym. Ďalej je najväčšia skupina
hráčov, ktorí nesklamali a boli
kostrou. Brankár J. Mucha veľa
zachránil, je dobrý, ale v ťažších
chvíľach urobil aj chybičky. Jeho
hra a pokoj nie sú štýlové, nepôsobí ako veľký, ale efektívny je.
Náhradníci D. Kuciak a D. Perniš
si nezachytali. Obrana bola a mala
by aj ostať stabilná: P. Pekarík, M.
Škrtel, J. Ďurica, R. Zabavník. Nenarobila veľa zmätkov, ale niektoré
tradičné chyby sa opäť objavili a
tých sa budú musieť samotní hráči
moderného futbalu sami zbavovať.
Martin po zranení neukázal pravú
formu z Liverpoolu. Je zbytočne
impulzívny, nehrá vždy čisto. Ďurica má neobyčajnú dôveru trénera,
hral tiež vždy. Je to náš Gattuso,
nevídaný bojovník, ale stále s najviac chybami v mužstve. Musí sa
mať na pozore. Číha kvalitný M.
Čech, ale aj nádejný K. Saláta a
je tu aj M. Petráš, ktorí nastúpili
raz, ale sú nachystaní. Na prekvapenie, do druhého sledu sa zapísal aj Trnavčan K. Kopúnek, hoci
bol na trávniku len 44 min. v troch
zápasoch. Dal však rozhodujúci
gól Talianom a nekompromisnou
hrou upútal. Do tejto kategórie
najlepších patria aj M. Hamšík,
M. Stoch, V. Weiss a Z. Štrba.
Hamšík je hráč, podľa trénera náš
najlepší, ale neukázal vrcholnú neapolskú formu, čakalo sa viac. Štrba vytlačil zo stredu poľa J. Kozáka, ukázal veľa užitočnej práce, je
bojovnejší a akoby užitočnejší pre
mužstvo. Obaja sú však pre súčasný futbal pomalí, ale lepších dirigentov zatiaľ nemáme. Mladí M.
Stoch a V. Weiss nesklamali, ale
videli sme ich už zahrať aj lepšie.
V ďalšej skupine sú tí, od ktorých
sa čakalo viac. Týka sa to teraz S.
Šestáka, E. Jendriška, F. Hološku. Sapara a M. Jakubko naskočili
len na 3-4 minúty, aby si pripísali
štart, na vážnejšiu skúšku si budú
musieť trochu počkať. Do histórie
však vojdú všetci, aj šestica, ktorá
bola v príprave: Ľ. Kamenár, M.
Karhan, M. Pečalka, T. Hubočan,
Ľ. Michalík, D. Švento.

Príde kopec peňazí

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti, zľava Ján Ďurica, Martin
Škrtel a Zdeno Štrba po prílete na letisko Schwechat vo Viedni z dejiska
FOTO TASR - Martin Baumann
MS vo futbale v JAR 30. júna 2010.

Nitra otvorila európske ligy
Už sa začala medzinárodná futbalová sezóna. Slovensko reprezentujú:
v Lige majstrov MŠK Žilina, v Európskej lige FC Nitra, Dukla B. Bystrica a Slovan Bratislava. Nitra už prvým zápasom (1. júla) Európsku ligu
otvorila v prvom predkole. Stretla sa v medzinárodnom súťažnom zápase po 20 rokoch s maďarským ETO Györ doma a iba remizovala pred
2560 divákmi 2:2 (1:1). Pred odvetou 8. júla nijaká sláva. V tejto súťaži
štartuje 52 mužstiev. Sotva teda naše mužstvo postúpi proti FC Atyrau z
Kazachstanu. Dukla B. Bystrica bude hrať v 2. predkole (15. a 22. júla)
s víťazom zápasu FC Zestafoni (Gruzínsko) - SC Faetano (San Marino).
Naši začínajú vonku. Slovan Bratislava sa zapojí až v 3. predkole, ktoré
vyžrebujú 16. júla.
V Lige majstrov sa bude hrať 13. a 14. júla 2. predkolo a v ňom náš
majster MŠK Žilina prvý zápas vonku proti víťazovi z dvojice FC Santa
Coloma (Malta) - FC Birkirkara (Andorra). Súperi našich zástupcov nie
sú silní a povinnosťou slovenskej štvorice je po prvých zápasoch postúpiť ďalej. V Lige majstrov sa budú hrať štyri predkolá a až potom hlavná
fáza. Finále bude 28. mája 2011 v Londýne.

Aj hádzanári sa pochlapili
Majstrovstvá sveta v hádzanej
mužov budú v ôsmich švédskych
mestách od 14. do 30. januára
2011. Vyžrebujú ich už 9. júla v
Göteborgu. Dvadsaťštyri družstiev
rozdelia do štyroch 6-členných
skupín, z ktorých po tri najlepšie
postúpia. Slovenskí reprezentanti
sa rovnako ako futbalisti pochlapili, budú už druhý raz za sebou na
MS. Vlani obsadili v Chorvátsku
10. miesto. V poslednom boji o
postup sa stretli v baráži s Ukrajinou. Doma prehrali 25:30 a zdalo

sa, že je všetko stratené. V Záporoží však zabrali, vyhrali 30:21 a
miestenka na MS je ich. Za poznamenanie stojí, že všetci hrali,
na rozdiel od futbalistov, pre seba,
o účasť na MS, nikto nie pre peniaze. Uvidíme, ako si budú počínať na MS, lebo ich snom je ešte,
prebojovať sa aj na OH 2012 do
Londýna. Úspešným trénerom SR
je Zoltán Heister, uznávaný odborník. Jeho zverenci opäť ukázali, že
majú veľké srdcia, nepoddali sa a
bojovali v každej situácii.

Superpohár tentoraz Žiline
O futbalový Superpohár bojovali v Bratislave MŠK Žilina a Slovan Bratislava, dovtedy trojnásobný víťazí. Štvrtý raz získala trofej Žilina po výsledku 1:1 (0:0) a 4:2 na jedenástky. Veľký futbal pred 1237 divákmi
sme nevideli. Kto chcel vidieť nové posily, či niečo exkluzívnejšie v hre,
nevidel nič. Jediný nový muž na trávniku „posila“ Žiliny Zošák, inak všetko staré tváre z ligy s ešte horšími výkonmi. Po 1:1 zaujali jedenástky.
Majtán 1:0, Halenár 1:1, Bello nad, Dosoudil 1:2, Angelovič 2:2, Dobrotka nepremenil, Leitner 3:2, Grendel nad, Jež 4:2.

v HRE nám Zostali iba štyria Kandidáti

Futbalový maratón MS sa ešte neskončil.
Na koniec tohto týždňa nám ostali štyri rozhodujúce zápasy o medaily. Najprv
semifinále, potom v sobotu o bronzové,
v nedeľu o zlaté. Vieme už aj mená dvojíc: Holandsko - Uruguaj a Nemecko Španielsko. Teda na prekvapenie, medzi
najlepšou štvoricou traja Európania a jedna Južná Amerika. Na pôde Afriky je to
úspech starého kontinentu, na ktorom
stroskotali všetky domáce kolektívy,
ale aj Brazília, Argentína, Francúzsko,
Anglicko, Taliansko... Krátko sa môžeme
vysloviť k štvrťfinálovým zápasom, v ktorých
sa stretli Holandsko s Brazíliou (2:1), Uruguaj s Ghanou (1:1 a 4:2 na jedenástky),
Argentína s Nemeckom (0:4) a Paraguaj
so Španielskom (0:1). Favoriti veru nepostupovali. Nerátalo sa s rozlúčkou Brazílie a
najmä nie Argentíny s takou vysokou nádielkou. Naopak Ghana a Paraguaj si na viac
sotva mohli trúfať, hoci Afričania pripravili s
Uruguajom infarktový zápas. Z veľkej dvojice Argentína - Nemecko musel jeden odísť,
iba sa nečakalo, že Argentína dostane taký
vysoký prídel. Hoci prekvapenia boli, futbal
predsa ukázal, že má svoju logiku a o me-

daily budú hrať konsolidovanejšie mužstvá,
najmä rýchlejšie, kompaktnejšie, s viacerými hráčmi svetovej triedy. Ak by šlo ďalej
všetko podľa predpokladov, o medaily by
sa delili Nemecko, Holandsko a Španielsko
a to by nikto nemohol povedať, že nevyhral
variabilný, útočný, rýchly, atraktívny a dramatický futbal s enormnou kondíciou hráčov. Záver by mal teda patriť najmä Európe,
ktorá v Afrike dokázala, kde sa hrá najlepší
a najkvalitnejšie.
Pred hľadaním finalistov a víťaza turnaja si
ozrejmime, po akej ceste sa najlepšie mužstvá tak ďaleko dostali: Nemecko: Austrália
4:0, Srbsko 0:1, Ghana 1:0, Anglicko 4:1,
Argentína 4:0. Holandsko: Dánsko 2:0,
Japonsko 1:0, Kamerun 2:1, Slovensko
2:1, Brazília 2:1. Španielsko: Švajčiarsko
1:0, Honduras 2:0, Čile 2:1, Portugalsko
1:0, Paraguaj 1:0. Uruguaj: Francúzsko
0:0. Mexiko 1:0, JAR 3:0, Kórea 2:1, Ghana 1:1, na 11 m 4:2. Všetci postupujúci vyhrali svoje skupiny, neprehrali ani v ďalších
dvoch zápasoch, ale až traja raz body stratili. Španieli v skupine raz podľahli Švajčiarom, Nemecko Srbsku. Bez prehry idú iba
dvaja semifinalisti - Holandsko a Uruguaj.
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Menším prekvapením v osmičke bola len
Ghana a azda aj Paraguaj, ktoré sa v tipoch
na medaily neobjavovali a dostali sa ďaleko.
O medaily sa v utorok a v stredu, 6. a 7. júla
a potom v sobotu a nedeľu 10. a 11. júla
„pobijú“ Nemecko, Holandsko, Španielsko
a Uruguaj. Všetky začiatky zápasov sú o
20,30 hod.
Najviac nečakaných výsledkov sme
mohli zaznamenať hneď v ôsmich základných skupinách. Pripisuje sa to najmä novým podmienkam na zápasoch
(zima a vietor) ale aj tomu, že väčšina
mužstiev, vrátane tých najlepších, nastupovala s opatrnou taktikou, so skúšaním viacerých hráčov a systémov hry.
Preto boli nečakané výsledky na programe
každého dňa. Šturmovalo sa až v záverečných tretích stretnutiach, keď výsledky rozhodovali o postupe v každej skupine. Deväť
mužstiev neokúsilo ani jednu prehru, no zaujímavosťou sa stalo, že Nový Zéland, ktorý
aj našich vyučoval modernej hre po bilancii
3 0 3 0 2:2 3 nielen že nevyhral skupinu,
ale ani nepostúpil, lebo Paraguaj aj Slovensko ho bodovo predstihli. Priam senzáciou
bolo vypadnutie Francúzska a Talianska,

lebo ich mužstvá skončili na posledných
miestach, pripojili sa k Nigérii, Alžírsku,
Kamerunu, Novému Zélandu, KĽDR, ktoré
tiež nevyhrali ani raz a ako to už býva, vrátili
sa domov bez slávy a dokonca s hanbou.
Najviac gólov v skupinách dali Argentína a
Portugalsko po 7, ani raz nekapitulovali v
skupinách brankári Portugalska a Uruguaja. Najhoršie skóre zaznamenala KĽDR,
keď dosiahla v troch zápasoch len 1:12
a bola s Kamerunom druhým mužstvom,
ktoré z tridsiatich účastníkov nezískalo ani
bod. Po jednom bodíku za remízy si pripísali popri Francúzoch Nigéria, Alžírsko a Honduras. Alžírsku a Hondurasu sa nepodarilo
vsietiť ani jediný gól.
V osemfinále, kde hralo aj Slovensko, sme
sa už prekvapení nedočkali. Iba ak by sme
za neho rátali prehru Ameriky s Ghanou
1:2. Z dvoch vyrovnaných dvojíc museli po
nežičlivom žrebe odísť Anglicko po prehre
1:4 s Nemeckom, a Portugalsko po tesnom
výsledku 0:1 so Španielskom. Ich odchody
však boli zaslúžené. To boli, čo sa výsledkov týka, najväčšie udalosti majstrovstiev.
Teraz už len, aby sa majstrom sveta stalo
mužstvo, na ktoré ste tipovali vy...

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín vydáme po letných „prázdninách“. Dostanete ho v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

Každý vie, že na MS v JAR sa nehrá o fazuľky. FIFA rozdá medzi
účastníkov, vrátane Slovenska,
330 miliónov eur. Je to o 60 percent viac, než sa delilo pred štyrmi rokmi v Nemecku. Ujde sa aj
Slovensku. Za účasť na MS 8 miliónov dolárov, ku ktorým pripadol za postup do osemfinále ďalší
milión. Spolu asi 7,3 milióna eur.
Zo základnej sumy dostanú hráči
40 percent, čo bolo vopred dohodnuté. Hlavným deličom bude
tréner V. Weiss. V kvalifikácii hralo 32 hráčov, v JAR ich bolo 23.
Široký je realizačný tím, poradcovia, odrátajú sa výdavky, deliť sa
bude ťažko. Toľko peňazí zarobili hráči SR (aj pre zväz) po prvý
raz a málokto im to závidí. Bodaj
by to zopakovali aj v budúcnosti.

Vuvuzely sú slávne
Z JAR sa stal Vuvuzeland, lebo
ten hrozne bzučiaci nástroj sa
stal hitom majstrovstiev. Je to
škrekľavá trúbka rôznej veľkosti
a stojí najmenej tri eurá, no sú aj
oveľa drahšie, výstavnejšie, rôznych farieb a tvarov, ba aj hukotu. Ich koncert sa nepodarilo odstrániť ani z televízorov a je ich
už plná Európa, Ázia i Amerika.
Hrozné decibely už skúmajú lekári i vedci, zaoberajú sa nimi aj
kluby, obávajúce sa hurhaju na
tribúnach a škodlivosti na uši i
nervy. Sparta Praha udala tón a
oznámila, že na svojom štadióne
vuvuzely zakáže. K výtržnícvu sa
teda možno pridá ďalšia disciplína na štadiónoch, sledovať, pokutovať či dokonca súdiť ohrozovačov životného prostredia.

Futbal je vážna vec
Ako veľká, to dokazuje čo len
jedna prehra, zbytočný gól, nepremenená jedenástka, nepostup, prehra. Dokonca parlamenty štátov to musia riešiť. Britský sa
už zaoberal skorým vypadnutím
Anglicka a hodlá preskúmať výkony hráčov. Vo Francúzsku za
zatvorenými dverami poslanci vypočúvali trénera R. Domenecha
i šéfa federácie J. P. Escalettesa a hneď sa s nimi aj rozlúčili.
Prezident Nigérie G. Jonathan
suspendoval celé reprezentačné mužstvo a zakázal nasledovníkom hrať zápasy. Ktovie čo sa
ešte udeje, no FIFA opäť vyhlásila, že politika do futbalu nepatrí a
hodlá takéto štáty vylúčiť zo súťaží, ak budú ich politici zasahovať
do diania.

Blatter sa umúdruje
Ako to často býva, aj teraz je na
MS veľa pripomienok a kritiky na
rozhodcov. V popredí je gól Anglicka proti Nemecku (1:4), ktorý dal Lampard, keď trafil za stavu 1:2 brvno a od neho skončila
lopta ďaleko za bránkovou čiarou no uruguajskí rozhodcovia,
Larrionda - Fandino, Espinosa,
gól neuznali. Padlo aj niekoľko dôležitých gólov pre zlé posúdenie postavenia mimo hry a
protestov je veľa. Po prvý raz sa
rozumne ozval predseda FIFA
Sepp Blatter keď povedal, že
mení názor a o technických pomôckach vo futbale bude príslušná komisia pre pravidlá rokovať a to doteraz všetci odmietali.
Futbalu na vyššej úrovni to celkom isto pomôže.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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– vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

SUN CARE 800/900 • WOOD CARE • PERL COLOR BOMOL • AQUA STOP
určené na dokonalú ochranu a estetickú farebnú i bezfarebnú úpravu výrobkov z dreva v interiéri, ale predovšetkym v exteriéri

Sú to nanoskopické tenkovrstvové, tzv. moridlové olejovo
polymerné lazúry, ktoré odolávajú UV žiareniu a svojou
hydrophobiou bránia vnikaniu vody do dreva, čím si drevo
zachováva svoju krásu a kvalitu výrobku.
Vhodné na: drevodomy, fasády a strechy z drevených šindľov,
altánky, pergoly, ohrady, ploty, záhradný nábytok a iné.

Vysoká výdatnosť, priaznivá cena,
vysoká životnosť náterov
i samotných výrobkov z dreva.
Výhradný dovozca a predaj v SR, ČR, MR, PR, RU, UA:

RENOJAVA s.r.o.
080 01 PREŠOV, ul. Bulharská 26,
www.renojava.sk, renojava@renojava.sk,
00421-51-7721789,
00421-905941984

projekt
SMER TV

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

www.strana-smer.sk
alebo na

http://www.youtube.com/smersd
Najnovší je spot z Odhalenie sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade.
Nájdete tam rozhovory s Robertom Ficom, Pavlom Paškom, Ľubomírom Vážnym, Vierou Tomanovou, Ľubomírom Jahnátekom, Marekom Maďaričom, Jánom Počiatkom, Robertom Ficom, Richardom Rašim, Robertom Kaliňákom,
Jaroslavom Baškom, ako aj Miroslavom Lajčákom.

vždy online
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