MUDr. RICHARD RAŠI, kandidát na primátora mesta KOŠICE
Košiciam chýba manažérske riadenie so sociálnym rozmerom. Radnica
zabúda na ľudí, na seniorov. Vedenie
mesta a úradníci na Magistráte mesta Košice robia veľmi málo pre to, aby
mohli mať naši starší spoluobčania pocit, že sú plnohodnotní ľudia, že nieko-

mu na nich záleží a že im mesto vytvára podmienky na dôstojné prežitie staroby. Magistrát musí byť úradom, ktorý
predovšetkým slúži občanom a nesmie
byť miestom na odloženie ľudí, oblečených do rovnakého politického trička.

Čítajte na strane 5

Ing. Ján Sandtner, kandidát na starostu MČ Bratislava-Dúbravka
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Moje rozhodnutie vychádza z poznania, že komunálna politika sa dá robiť
slušne, otvorene a transparentne. Dokázal som presvedčiť takmer 85 percent poslancov, či už z pravého politického spektra alebo aj ľavého, že dôle-

žitejší je princíp občiansky, a nie úzko
stranícky. Výsledky jasne hovoria, že
všetky rokovania Miestneho zastupiteľstva Dúbravka boli úspešné, s prínosom hlavne pre našich občanov.

Kriminálka Slušné Mesto

Čas sľubov

PAVOL JANÍK
Známy slovenský humorista sa preslávil viacerými vtipnými myšlienkami a s odstupom
času sa prihlásil aj k autorstvu jedného zo
sloganov Nežnej revolúcie: „Nie sme ako
oni“. Pri tejto príležitosti poznamenal, že si
vtedy ešte neuvedomil, že ani oni nie sú ako
my. Nuž – áno, väčšina ľudí nie je taká duchaplná, taká populárna, taká bohatá, ani taká
schopná získavať výhody v každej životnej a
historickej situácii ako niektorí ich úspešnejší blížni. O úspešnosti sa však hovorí výlučne v
komerčnej reklame, v politickej propagande sa
uprednostňuje pojem slušnosť – tá sa pred dvadsiatimi rokmi mala stať vlastnosťou celej československej spoločnosti (žiaľ, nepodarilo sa) a v rámci
aktuálnych komunálnych volieb by sa mala stať aspoň charakteristickou črtou hlavného mesta Slovenska (žiaľ, opäť sa to – ako vždy – nepodarí). Iný
mysliteľ, ktorého si dovolím aj menovať, Vladimír
Mináč koncom roka 1989 a začiatkom roka 1990
upozorňoval, že – keď sa priveľa hovorí o slušných
ľuďoch – treba si dávať pozor na peňaženky. To
ešte ani on netušil, že si treba dávať pozor aj na
celý štátny majetok a že slušní ľudia nepohrdnú
ani prestížnymi adresami (aj keby to mali byť rovno sociálne byty v centre bratislavského Starého
Mesta).
Manželka (ne)uvedeného humoristu sa celkom
vážne uchádza o úrad primátorky Bratislavy a
vo svojej predvolebnej komunikácii okrem iného používa spojenie: „Začína to drobnosťami“.
Áno – takou drobnosťou je aj chýbajúce zvratné
zámeno „sa“, pretože korektne po slovensky má
veta znieť: „Začína SA to drobnosťami“. Práve tak
aj záverečná sentencia („Zmena začína od nás.“)
skvejúca sa nad jej pekným autogramom by mala
mať správnu jazykovú podobu: „Zmena SA začína
od nás“. To by azda – ako niekdajšia prominentná herečka a zaslúžilá umelkyňa – mohla vedieť aj
sama, alebo by jej v tom mohol pomôcť manžel,
ktorý sa popri herectve profiluje i ako autor – najmä piesňových textov, estrádnych scénok, filmových dialógov, muzikálových úprav, divadelných
hier, ale aj revolučných hesiel.
Ak môžem niečo poradiť takému skúsenému mediálnemu mágovi (čiže mudrcovi a čarodejníkovi),
ktorý najnovšie prepožičal svoju tvár detektívovi v
televíznom seriáli Kriminálka Staré Mesto, mali by
do komunálnych volieb vyrobiť jeden mimoriadny diel s pozmeneným názvom Kriminálka Slušné Mesto. Námetom by mohlo byť prideľovanie
atraktívnych bytov v centre Bratislavy, z ktorých
sa zhodou okolností jeden ušiel aj ich rodine. Ale
to zrejme nemožno očakávať od natoľko surrealistického seriálu, v ktorom postavu starého (čiže
socialistického) policajta stvárňuje bystroumný intelektuál bývajúci v byte zariadenom ako múzeum.
Mimochodom, keď je reč o prepožičiavaní tvárí,
asi treba pripomenúť, že ďalší obľúbený komik z
novembrových tribún kričal: „Ukradli nám tváre“.
Žiada sa mi doplniť, že hercom bývalý režim tváre neukradol, ale si ich od nich riadne odkúpil (v
prípade zaslúžilých a národných umelcov predstavoval honorár za jeden filmovací deň alebo za
jeden deň strávený na Medzinárodnom filmovom
festivale v Karlových Varoch 1500,- Kčs, čo zodpovedalo približne nástupnému mesačnému platu
vtedajších absolventov vysokých škôl). Teda v skutočnosti niekto iný niekomu inému niekedy inokedy ukradol niečo iné – napríklad nám občanom
obecné byty v bratislavskom Starom Meste.

Čítajte na strane 7

JOZEF KUCHÁR

Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč (vpravo) a slovenský prezident Ivan Gašparovič si priateľsky podávajú ruky
počas ich stretnutia v Kyjeve 6. októbra 2010.
(TASR / AP)

Prezident SR Ivan Gašparovič rokoval v Kyjeve
Prezident SR Ivan Gašparovič začal oficiálnu návštevu Ukrajiny 6.
októbra 2010 rokovaním so svojím partnerom Viktorom Fedorovičom Janukovyčom. Prezidenti potvrdili záujem oboch krajín o rozvoj dobrých susedských vzťahov. „Ukrajina má záujem o integráciu
do Európskej únie a ďalších európskych štruktúr,“ potvrdil politické priority prezident Janukovyč. Podľa neho chce v tejto súvislosti
Ukrajina vyriešiť tri podstatné úlohy: „podpísanie asociačnej dohody s EÚ, dohody o voľnom obchode a bezvízový režim s EÚ“.
Ivan Gašparovič vyslovil jednoznač- bilným partnerom SR aj Európskej
nú podporu integračným ambíciám únie,“ konštatoval slovenský preziUkrajiny a ako dodal, SR má záu- dent v Kyjeve.
jem o spoluprácu s Ukrajinou aj v Viktor Janukovyč poprosil svojho
programe Východného partnerstva, slovenského partnera, aby SR z tituktoré treba intenzívne rozbehnúť. lu predsedajúcej krajiny Vyšehrad„Pre nás je Ukrajina jedným z prio- skej štvorky pomohla Ukrajine preritných partnerov, pretože je dôle- sadiť zrušenie vízového režimu pre
žitá pre stabilitu celého regiónu a jej občanov cestujúcich do schenmy chceme, aby Ukrajina bola sta- genského pásma Európskej únie.

Podľa Ivana Gašparoviča „urobíme
všetko pre zlepšenie a liberalizáciu
vízového styku a pre zlepšenie cez
hraničnej spolupráce s Ukrajinou“.
Hlava štátu na rokovaniach so svojím ukrajinským partnerom ocenila
aj zlepšenie komunikácie a spolupráce pri živelných pohromách a
preventívnych opatreniach. „Slovensko podporuje urýchlenie prác
na príprave systému včasného varovania v prípade živelných pohrôm,
predovšetkým povodní,“ zdôraznil
slovenský prezident.
Janukovyč uviedol, že Ukrajina v súčasnosti prechádza obdobím ekonomických i politických reforiem.
Pokračovanie na 3. strane

Mnohí, čo sa dali na politiku,
túžia predovšetkým po moci,
po bohatom, bezstarostnom
živote, aj výhodnom postavení v spoločnosti. Toto konštatovanie potvrdzuje aj terajší
neľútostný boj o získanie
poslaneckým mandátov v komunálnych voľbách. Prípravy
na voľby charakterizujú rôzne
často nereálne sľuby a zároveň
zhoršujú vzťahy aj pomery v stranách, kde zavládla predovšetkým
závisť. Na povrch sa dostala aj
politika osobnej nenávisti. Jej nositeľmi sú predovšetkým politickí
turisti, ktorí už neraz s cieľom získať moc zmenili partajné tričká.
Niektorých politikov ani v tomto
čase rôznych sľubov a predsavzatí nezjednocuje myšlienka
ako lepšie a úspešnejšie riešiť
zložité problémy, ale za prvoradý
cieľ považujú, čo najviac získať
pre seba.
Pohľad na jednotlivé kandidátky, najmä vo väčších mestách ukazuje, že na scénu sa
opäť dostali aj nedôveryhodní
ľudia. V boji o moc ich netrápi, že svojich voličov už neraz
sklamali, že nezvládali úlohy,
ktoré prijali. Notoricky zamlčujú svoje chyby a omyly, ktorých sa vo svojej poslaneckej
práci dopustili.
V každej demokratickej krajine, v
každom právnom štáte, by takíto
ľudia nemali ani najmenšiu šancu kandidovať, tobôž nie uspieť.
V Slovenskej republike je zatiaľ
všetko úplne ináč.
Pokračovanie na 3. strane

Mikloš chce šetriť na ľuďoch, nie na štáte
Predložený návrh štátneho rozpočtu zo strany pravicovej vlády
Ivety Radičovej podľa exministra financií a poslanca NR SR za
SMER-SD Jána Počiatka potvrdzuje, že Ivan Mikloš klame. Minister financií nebude šetriť na
štáte, ako to veľakrát deklaroval,
ale na ľuďoch. Z predloženého
návrhu rozpočtu jasne vyplýva,
že znižovanie deficitu sa uskutoční predovšetkým cestou zvyšovania daní, odvodov a poplatkov, čiže zaplatia to bežní ľudia.
„Keď si pozrieme čísla z návrhu rozpočtu a tiež zo správy o vývoji verejných financií, je zrejmé, že na
príjmovej stránke je očakávané zvýšenie príjmov o 770 miliónov eur a
na strane výdavkov je šetrenie ma-

ximálne 149 miliónov eur. To znamená, že úspory výdavkov tvoria len
16 % plánovanej konsolidácie v budúcom roku,“ tvrdí Ján Počiatek.
Veľmi kriticky sa na návrh rozpočtu
na rok 2011 zo strany pravicovej vlády Ivety Radičovej pozerá aj predseda SMER-SD Robert Fico: „Rozpočet Slovenskej republiky, ako ho
predstavila vláda, považujeme za
reštriktívny, ktorého výsledkom bude aj v roku 2011 prepad hospodárskeho rastu, prudké navýšenie
inflácie a zastavenie rastu reálnych
miezd. Toto sú konkrétne výsledky,
ktoré dosiahne vláda Slovenskej republiky svojou reštriktívnou, nezmyselnou politikou zdražovania, pretože neexistujú žiadne dôvody na
kroky, ktoré vláda Slovenskej repub-

liky dnes robí,“ povedal na margo
návrhu Robert Fico.
Exminister financií navyše podozrieva vládu, že tá sa snaží minúť všetky finančné prostriedky, ktoré sú v
tomto roku k dispozícii, aby maximalizovala deficit v tomto roku, aby
jej šetrenie v budúcom roku vyzeralo výraznejšie. „A to vrátane rezervy
380 miliónov eur, ktorú sme im zanechali,“ upozorňuje Ján Počiatek.
Návrh štátneho rozpočtu podľa
Počiatka tiež dokazuje, že medziročne klesnú štátne peniaze do
vysokého školstva, tiež na vedu a
techniku, na zdravotníctvo, na bývanie a výstavbu. Rozpočet potvrdzuje podľa Jána Počiatka aj to,
že sa nepripravuje žiadne ďalšie
intenzívne stavanie diaľnic. Veľ-

kým rizikom rozpočtu podľa exministra financií je aj plánované
medziročné zvýšenie čerpania
eurofondov o takmer 450 miliónov eur. „Toto je jedna z najrizikovejších častí rozpočtu,“ dodal
Ján Počiatek. Pritom boli to práve zástupcovia súčasnej koalície, ktorí v minulosti, keď boli ešte v opozícii, kritizovali eurofondy
ako rizikovú zložku rozpočtu.
V kontexte spomenutých rizík rozpočtu bývalý štátny tajomník rezortu financií Peter Kažimír (SMER-SD)
upozornil, že vláda odložením zavedenia pokladníc s fiškálnou pamäťou
necháva „ležať na zemi“ prostriedky
v objeme okolo 150 miliónov eur. „Z
pohľadu našej strany je to veľký luxus,“ dodal Peter Kažimír.
(bo)
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Vodu kážu a víno pijú

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, podpredseda vlády a predseda
Kresťanskodemokratického hnutia Ján
Figeľ nepovažuje za rodinkárstvo
vymenovanie svojho švagra za šéfa
investičného odboru Národnej diaľničnej spoločnosti v Prešove. Ten je
navyše podľa vyjadrenia poslanca Národnej rady SR, podpredsedu strany
Smer-SD Roberta Kaliňáka predstaviteľom firmy, ktorá „dodáva diaľnice“. Podľa J. Figeľa, jeho švagor je znalý témy, v
oblasti cestných stavieb pracuje 25 rokov a pozná problém obchvatu Svidníka, ktorý má vyriešiť. Do funkcie je vraj
vymenovaný len dočasne. Aká to zrazu zmena postoja k vymenovaniu
príbuzného, keď sa ho to bytostne
dotýka. Joj, keby to bol švagor bývalého ministra Ľubomíra Vážneho počas
vlády R. Fica, to by bolo poučovania
o rodinkárstve. To by bolo kriku, možno i Brusel by predstavitelia KDH požiadali o nejaký ten demarš. O kriku, ktorý by spustili „nezávislé“ nadácie, ani
nehovoriac. Je to už na Slovensku ráz
tak! Všetko sa posudzuje podľa politickej príslušnosti. Vláda Ivety Radičovej
pritom už od svojho nástupu dáva
jasne najavo, že to, čo pred voľbami hovorili, neplatí na všetkých rovnako. Vyzerá, že im vôbec neprekáža, že svojimi sľubmi pred voľbami
oklamali tých, ktorí im dali svoj hlas
a pomohli im dostať sa k moci.
Veľké sklamanie z pôsobenia tejto pravicovej vlády a jej protagonistov nevedia preniesť cez srdce ani ich spriaznené duše. Diváci televízie Markíza, opäť,
v diskusnej relácii Na telo, svoju dôveru vyslovili zástupcovi dnešnej najsilnejšej opozičnej strany Smer-SD. Poslanec Národnej rady SR, podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák dostal v elektronickom hlasovaní sedemkrát viac podporných hlasov ako J. Figeľ z KDH. Keďže náš volebný systém
neumožňuje odvolávanie poslancov NR
SR pre nespokojnosť s ich pôsobením,
tak im voliči dávajú najavo svoju nespokojnosť aspoň prostredníctvom televízneho hlasovania. Od našej poslednej
informácie prehral boj o dôveru divákov
aj predseda NR SR a predseda SaS Richard Sulík s predsedom Slovenskej
národnej strany Jánom Slotom. Takže aktuálne skóre je sedem nula v prospech opozičných politikov. Pošepkáva sa pritom, že niektorí predstavitelia vládnej koalície tlačia na Markízu, aby zrušila telefonické hlaso-

vanie. Uvidíme, čo je na tom pravdy, dokedy sa bude v relácii Na telo
ešte hlasovať.
Je len na škodu, že obdobné elektronické hlasovanie nezaviedla STV, podobne by asi dopadol aj súčasný minister kultúry Daniel Krajcer (SaS) v konfrontácii s bývalým ministrom kultúry
Marekom Maďaričom z vlády Roberta Fica. Súčasná vláda, tak ako vláda
Mikuláša Dzurindu v roku 1998, aby
mohla prevziať priamy politický vplyv
nad verejnoprávnou Slovenskou televíziou, okamžite po nástupe pristupuje
k zmenám v zákonoch. Keďže súčasne platné zákony neumožňujú uskutočniť také zmeny, aké by si priali,
D. Krajcer vymyslel účelové zlúčenie. Zdôvodňuje ho ekonomickým
šetrením. Pritom, aj z tejto diskusnej relácie medzi riadkami vyplynulo, že Slovenský rozhlas bude samostatne hospodáriť a predpokladám, že i keď to minister nepovedal, tak samostatne bude hospodáriť aj STV. Takže sa ušetrí maximálne
na duplicitných prvkoch. Škoda, že ich
D. Krajcer nevymenoval. Z toho všetkého mi vychádza, že pôvodný zámer
M. Maďariča nezlučovať STV a Sro, ale
len vybudovať spoločný moderný mediálny komplet pre tieto verejnoprávne
subjekty vrátane TASR by bol omnoho
prezieravejším krokom do budúcnosti. Pripravovaný postup súčasnej vládnej moci by mohol byť aj pozitívnym poučením pre Smer-SD. V prípade dostatočného úspechu v parlamentných voľbách by sa mohli oprostiť od dodržiavania noriem prijatých pravicovou vládou
a neotáľať s prijatím mediálnych zákonov. Len tak budú môcť informovať slovenskú verejnosť o skutočnej sociálnej
politike, vrátane národnoštátnych záujmov Slovenska.
Je len prirodzené, že túto svoju nezastupiteľnú úlohu nemôžu verejnoprávne média naplňovať bez personálnych zmien. Pre redaktorov, ktorých vláda M. Dzurindu internovala na 28. poschodie STV, riaditelia
Slovenskej televízie kreovaní počas
vlády R. Fica nemali pracovné pozície. Zrejme zo strachu, že by sa
zdvihla vlna protestov zo strany protivládnych médií si ponechali tých
redaktorov, ktorých im tam dosadili. Teraz, keď už majú moc, nepotrebujú ani Štefana Nižňanského. Využili ho a dosadia si svojho.
Vladimír Dobrovič

M

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Bugár nad prepadliskom
Podľa
výsledkov
posledného
prieskumu volebných preferencií
Agentúry MEDIAN SK by sa strana
Most-Híd do parlamentu nedostala.
Podporu jej vyjadrilo 4,3 percenta
respondentov. Najsilnejšou politickou stranou na Slovensku naďalej
ostáva Smer-SD, ktorému by v parlamentných voľbách odovzdalo svoj
hlas 40 percent voličov.
Druhé miesto by obsadila SDKÚ-DS,
ktorá by získala podporu 17,9 percenta.
Brány parlamentu by prekročila aj KDH,
podporu jej deklarovalo 11,5 percenta

občanov. Pre SaS by sa rozhodlo 10,5
percent opýtaných, nasleduje SNS so
7,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu
volebných preferencií, ktorý realizovala
Agentúra MEDIAN SK od 16. augusta
do 12. septembra 2010.
Nasleduje Most-Híd s 4,3-percentnou podporou respondentov. ĽSHZDS by svoj hlas odovzdalo 2,5
percenta voličov, SMK 1,9 percenta,
KSS 1,3 percenta a SDĽ 1,1 percenta respondentov. Podpora žiadnej
ďalšej strany ani hnutia by nepresiahla jedno percento.
(TASR)

Konflikty v koalícii za prvých sto dní
V porovnaní s prvými 100 dňami vlády Roberta Fica (Smer-SD) je začiatok
vlády Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) poznačený väčšími spormi vnútri vládnej
koalície. „Konflikty vyplývajú zo zložitosti útvaru, ktorý vytvoril koalíciu,
keďže sú tam formálne štyri, ale reálne ešte viac skupín, ktoré sa musia
dohodnúť,“ povedal pre TASR Pavel
Haulík z agentúry MVK.
„Tých prvých sto dní bolo predovšetkým
o hľadaní mechanizmov ako predchádzať
konfliktom, ktoré pri takto zložitom útvare
sú takmer nevyhnutné,“ dodal. Relatívne najvážnejšie podľa neho pôsobil spor
ohľadne štátnych tajomníkov za SaS Martina Chrena a Most-Híd Ivana Švejnu, ale
aj ten sa podarilo „minimálne odsunúť na
neskôr“. Pohyb straníckych preferencií
od začiatku nového volebného obdobia
sa podľa Haulíka hodnotí veľmi ťažko,
keďže len agentúra Focus urobila dva
prieskumy, ktoré je možné dávať do súvisu s predchádzajúcimi výsledkami, ostatné prieskumy nie je s čím porovnávať,

keďže požívajú rôzne metodiky.
Vo všeobecnosti sa podľa neho preferencie krátko po voľbách výrazne nemenia,
výnimka však bola pred štyrmi rokmi,
keď v porovnaní s volebným výsledkom
okamžite narástli preferencie Smeru-SD.
„Podľa mňa je to dané tým, že je väčšia základňa, z ktorej sa vypočítavajú
preferencie v prieskumoch, ako je
účasť na voľbách,“ poznamenal s tým,
že Smer-SD má preto v prieskumoch
lepšie výsledky ako priamo pri hlasovaní. Druhá vec je, že podľa neho
časť potenciálnych voličov Smeru-SD
nešla voliť kvôli kauzám medializovaným krátko pred voľbami a teraz sa v
prieskumoch „vracajú naspäť“.
Politológ Juraj Marušiak napriek rôznosti
prieskumov považuje za zaujímavý fakt, že
v niektorých pomerne značne klesli preferencie nových strán, teda SaS a MostHíd. „Nemám pocit, že by sa preferencie
nemenili. Tie strany, ktoré sprevádzali
kauzy v médiách, majú problém s preferenciami,“ povedal.
(TASR)

Vláda počas prvých sto dní nebojovala s krízou, ale s ľuďmi
Napriek tomu, že Smer-SD ponúkol vláde SR pomocnú ruku pri boji s krízou, kabinet Ivety Radičovej počas prvých sto dní v žiadnom prípade
nebojoval s touto nepriaznivou ekonomickou
situáciou, ale začal chaotický boj s ľuďmi. Na
tlačovej konferencii 14. októbra to vyhlásil líder
Smeru-SD Robert Fico s tým, že Slovensko si takúto vládu nezaslúži.
„Vláda sa rozhodla za dôsledky krízy potrestať radových ľudí. Prvých sto dní potvrdzuje aj jej absolútnu
nepripravenosť. Je to jedno zmätočné rozhodnutie
za druhým,“ povedal. Radičovej kabinet označil za
vládu jednodňových rozhodnutí, keďže to, čo platí
dnes, už neplatí zajtra. „Je to vláda chaosu a zdražovania,“ podčiarkol.
Lídra Smeru-SD mrzí, že premiérka tento chaos odôvodňuje hrozbou gréckej cesty, keďže tá Slovensku
nehrozila. „Naša alternatíva je jasná. Je postavená na
hospodárskom raste a nemá nič spoločné so zdražovaním a chaosom. Ich väčšinu rešpektujeme, no
našu alternatívu budeme dôsledne presadzovať ďalej,“ uistil.

Vláda podľa neho prijíma rozhodnutia, ktoré vedú najmä k zníženiu hospodárskeho rastu, k vysokej inflácii
a k zmrazeniu platov. „Je veľmi zlé pre SR, že kabinet nemal odvahu pokračovať vo veľkých projektoch.
Došlo k definitívnemu rozhodnutiu zastaviť výstavbu
národného futbalového štadióna, nebude sa ďalej
stavať letisko. Je zrejmé, že vláda sa pripravuje na
masívnu privatizáciu,“ tvrdí Fico. Prekvapilo ho, že sa
uvažuje aj o privatizácii Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. „Je to štátna akciová spoločnosť, ktorá je
mimoriadne dôležitá a za posledné štyri roky mala
vynikajúce výsledky,“ zdôraznil.
Za najväčšie negatívum počas prvých sto dní
kabinetu označil rozhodnutie ísť najjednoduchšou cestou, a to vytiahnuť peniaze od ľudí, hoci
ich môžu nájsť niekde inde. Naopak najpozitívnejšie vníma to, že slovenská verejnosť môže
plasticky vidieť, aký je rozdiel v prístupoch sociálnodemokratických strán a v prístupoch pravicových subjektov. „Pozitívne je aj to, že vláda
v takom krátkom čase dokázala odignorovať
svoj program a predvolebné sľuby, pretože ľu-

dia budú môcť zhodnotiť, ako to myslela vážne.“
Podľa Fica si exekutíva musí uvedomiť, že ak
bude pokračovať v týchto antisociálnych krokoch, začnú sa ľudia ozývať. „My nie sme za deštrukciu tohto štátu, nie som žiadnym fanúšikom štrajkov. No v kombinácii takýchto vládnych rozhodnutí a
sociálnej nespokojnosti bude vláda pod obrovským
tlakom a budú prichádzať ďalšie chyby,“ odvetil na
otázku, ako dlho podľa neho kabinet vydrží pokope.
Deklaroval, že Smer-SD si ide svojou cestou a tou je
víťazstvo v komunálnych a neskôr aj v parlamentných
voľbách.
Fico neobišiel ani prezidenta Inštitútu pre verejné otázky (IVO) a politológa Grigorija Mesežnikova, ktorý podľa neho nemal k jeho vláde
jediné dobré slovo, no od prvého dňa Radičovej vlády sa k nej stavia absolútne nekriticky a
podporuje ju. „Ak si má vláda vypomáhať takýmito
nedôveryhodnými ľuďmi, tak už musí byť na tom naozaj veľmi zle,“ dodal. IVO zverejnil svoju pravidelnú
štúdiu, na základe ktorej sa kvalita demokracie na
Slovensku po výmene vlád zlepšila.
(TASR)

imoriadne aktuálna
kauza lacného predaja bytov v bratislavskom
Starom meste siaha do
dávnej minulosti. Do čias,
kedy mestskej časti šéfoval terajší primátor Bratislavy a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za
Kresťansko-demokratické
hnutie Andrej Ďurkovský.
redaj lacných bytov pokračoval aj po jeho odchode zo starostovskej stoličky do kresla primátora
hlavného mesta. Nechajme
však teraz kauzy hlavného
mesta bez povšimnutia a
vráťme sa ku kresťanským
demokratom. Za ich bašovania dostal za približne
54 000 korún byt niekdajší štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a už vtedy vysoký
predstaviteľ KDH. Ten istý
pán, ktorý sa stal prvým slovenským eurokomisárom,
ktorý teraz zastáva post ministra dopravy, predsedu
KDH a významného člena
vládnej koalície. Ján Figeľ
pridelenie bytu odôvodňoval zložitou situáciou svojej
rodiny a tým, že byt mohol
užívať až po obrovských investíciách a rozsiahlych rekonštrukciách. Nuž ak je
top politik vo vážnej situácii, tak mu preto musia kolegovia dohodiť lacnú strechu nad hlavu? Nevadí, že
v rovnakom čase, ale aj teraz, je bytová otázka jednou
z najväčších nočných mor
mladých rodín. Ľudí, ktorí
tak ako Figeľ odišli z východu, ale na rozdiel od neho
robia vo fabrikách, prespávajú na ubytovniach a horko-ťažko splácajú tridsaťročné hypotéky. Kým KDH
hovorí, že robí politiku v mene rodiny, Figeľ dokazuje,
že najlepšia politika je pre
vlastnú rodinu. Kúpou bytu
ospravedlňuje netransparentnosť. Falošnou solidaritou zahmlieva neskutočné príjmy. Predstieraním
skromnosti zakrýva stratu
súdnosti.
oho sa ešte dočkáme
od kresťanských demokratov, keď ich predseda má plat ministra, rentu
eurokomisára a stále rýchlejšie ho dobieha vlastná
minulosť? Asi aj vďaka svojmu nadštandardu sa nedokáže vžiť do kože obyčajných ľudí, pre ktorých
má byť politika, hlavne v
dnešných ťažkých časoch
skutočnou oporou. Lakomstvo a strata súdnosti jednoducho nepoznajú hraníc.
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Chaotické koaličné vládnutie
To, čo predvádza nová vláda
na čele s premiérkou Radičovou, nemá na Slovensku obdobu. Možno to charakterizovať
len slovami – chaos, Kocúrkovo, Zvonodrozdovo – dohromady. Na také niečo by človek nepomyslel ani v najhoršom sne.
Pred štyrmi rokmi, keď nastupovala vláda Roberta Fica, prevzatie moci
bolo kultúrne,
bez podobných vývrtiek a kauzoskratov. Súčasná vláda pripomína stádo splašených bizónov,
ktorí sa rozbehli po prérii a nikto
ich nevie dať dohromady. Ukazuje sa, že premiérka jednoducho
na funkciu nestačí. Jej vyhlásenia sú jeden deň také, druhý deň
onaké. Ministri namiesto toho,
aby sa venovali svojim rezortom, zvlášť v tých prípadoch,
kde nemajú odbornosť na
funkciu, venujú sa vyťahovaniu akýchsi malicherností, nad
ktorými napríklad Ficová vláda pri svojom nástupe nonšalantne mávla rukou. Je skutočne pozoruhodné, keď sa minister
práce, sociálnych vecí a rodiny
na tlačovkách namiesto zmysluplného vyjadrenia odľahčuje odborným – Fúj. Minister obrany sa
vyjadruje k veciam, ktorým
evidentne nerozumie
a ešte dlho nebude rozumieť.
Alebo vôbec. Minister hospodárstva tiež zisťuje, že tento post je
nad jeho sily a minister dopravy
sa tvári, že rozumie diaľniciam,
iba niekedy mu jeho poradcovia
zabudnú čo to povedať a tak sa
ocitá mimo logickej argumentácie. Minister zdravotníctva pripomína lekárnika, ktorý vám ochotne predá liek na recept aj bez
receptu. Suverénne tváriaci sa

DUŠAN KONČEK
minister financií, ktorý už dva mesiace nerobí nič iné iba trúsi reči
o spálenej krajine, sa zrazu ocitol
tvárou v tvár vlastnému pôsobeniu spred štyroch rokov vo funkcii
a jedinou jeho obranou je
– ja nič, ja muzikant.
A tak to treba rýchlo spláchnuť,
agentúru treba zrušiť, nech sa deje, čo sa deje. Ale niekto to vyšetruje a zrejme po jeho zrušení sa
to zametie pod koberec, tak ako
kauza financovania SDKÚ-DS,
alebo tak, ako kauza štátnych tajomníkov – hayekovcov. Vykrikovanie jedných na druhých, vzájomné sa obviňovanie a namiesto
toho, aby sa vládlo a krajina sa
dostávala z krízy,
nabíjajú sa zbrane
a padajú výstrely. Podobné to bolo aj pri prvej Dzurindovej vláde,
už chýbajú len semtexom rozstrelené dvere bývalého premiéra. Túto hru ergo tento manuál prijala aj
premiérka, je to v podstate hra,
ktorá má zakryť všeobecné zdražovanie a budúce predaje, ktoré sa súbežne s tým pripravujú. A
tak sa vlastne treba spýtať, čo
konkrétne urobila súčasná vláda, za tie tri mesiace, okrem
Miklošovho balíčka? Celkom
nič. Jej celú agendu tvoria vlastne
kopance a výkriky o akomsi kradnutí predchádzajúcej vlády, ktoré
sú len takými výkrikmi zo zúfalstva
z vlastnej neschopnosti. Slovensko to vie a hoci všetci
neveria výskumom
verejnej mienky, tá je k tejto vláde
neúprosná. Je to realita, ktorú tu
máme ako na dlani. Odbory tiež
pochopili, že tento chaos škodí,
rovnako ako chaotické „riešenia“
a tak pozýva ľudí do ulíc. Samo-

zrejme, že ľudia pôjdu, čo iného
im zostáva, len to isté, čo za Dzurindu a Mikloša neblahej pamäti
– oči pre plač. Jesenný kauzoskrat a nie slnovrat bude horúci
a ak príde ešte aj babie leto, zrejme dôjde aj k tomu, že namiesto
premiérky budeme mať zasa premiéra. Ak to nepokazia „obyčajní
neobyčajní“ alebo nebodaj Šebej
boys, ktorí ešte nezačali jančiť.
Dobre zakuklený maratónsky bežec, držiaci sa od začiatku v pozadí, už začína
vystrkovať rožky
a tak na Mikuláša môže prísť naozaj Mikuláš. Pôdu si pripravuje
nielen sám, ale pripravuje mu ju
aj jeho sputnik Mikloš. Po takmer
troch mesiacoch vlády totiž premiérka evidentne nevie kam z konopí, čo bolo zrejme aj súčasťou
strednodobého manuálu, ktorý sa zrodil vtedy, keď maratónsky bežec bol na konci s dychom
po nečakanom objavení sa financovania jeho strany. S pomocou
blízkych zahraničných finančných maklérov sa z toho
postupne dostal
a keďže je všetko ako má byť, začína Mikuláš byť Mikulášom. Je
to vlastne jedno, aj tak tomu velí z pozadia, tak či je v pozadí alebo v popredí, je to vlastne fuk.
Všetci to v koalícii vedia ale tvária sa, ako keby sa nič nedialo.
Jeden farizej horší od druhého
a všetci dúchajú do farizejovho
mecha. Hovoria tomu síce demokratické vládnutie, ale je to
liberálny chaos, kde si každý
robí čo chce. A to sa prenáša
až dole, na kraje a okresy a na
ľudí a ich konanie. Slovensko
je jednoducho v skrate. Takže
sa netreba dotýkať drôtov na
zem spadnutých.

Dzurindovci sa „pretunelovali“ do Švajčiarska
Niečo sa stalo na novovybudovanom diaľničnom úseku D1 na Spiši. Prejavili sa niektoré
nedostatky, ktoré súvisia s použitím nových
materiálov. Išlo síce o modernú technológiu s
novovyvinutými materiálmi, samozrejme overenými v praxi, ale v našich podmienkach sa
začali správať akosi inakšie. Jednoducho povedané, mali prepúšťať vodu a oni ju zadržujú.
Nuž, problém je na svete.
Súčasná vládna koalícia tento technologický problém veľmi rýchlo premenila na politickú záležitosť.
Veď tento úsek diaľnice sa dokončil počas pô-

sobenia vlády R. Fica a zhodou okolností to bolo
pred júnovými voľbami do NR SR... Prečo potom z
toho nevytĺcť politický kapitál? Pravicoví politici sa
začali predháňať vo vyjadreniach, ako celá stavba
pri Spišskom Podhradí mala slúžiť ako reklama –
samozrejme načasovaná – strane SMER-SD, ako
sa pracovalo rýchlo a nekvalitne, teda v znamení
príslovia, ktoré všetci poznáme zo základnej školy – „práca chvatná, malo platná.“ Dovolíme si poznamenať, že podobné problémy, ako ten náš na
Spiši, sa vyskytujú aj v takých krajinách, ktoré sú
Pokračovanie na 6. strane

Prezident SR I. Gašparovič ...
Dokončenie z 1. strany
Potvrdil záujem o intenzifikáciu predovšetkým hospodárskych a obchodných vzťahov so Slovenskom. Vyjadril potešenie, že SR spolu s Ukrajinou
pripravuje modernizáciu tranzitu ropy a plynu do západnej Európy. Náš
východný sused má záujem o užšiu spoluprácu aj v oblasti železničnej
dopravy a strojárenstva. Slovenská republika má podľa nášho najvyššieho predstaviteľa záujem, aby Ukrajina bola spoľahlivým partnerom v oblasti tranzitu ropy a plynu cez svoje územie do západnej Európy. Privítali
sme aj skutočnosť, že v septembri sa Ukrajina stala členom Európskeho
energetického spoločenstva, čo môže uľahčiť aj našu vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Ivan Gašparovič vyjadril potešenie, že spolu s ním
do Kyjeva vycestovala aj slovenská podnikateľská delegácia, ktorá mala
možnosť nadviazať už konkrétne kontakty s ukrajinskými podnikateľmi aj
vďaka pripravovanému ekonomickému fóru.
(TASR)

Aj
na Kube je Amerika
Kuba síce neoplýva takým materiálnym bohatstvom ako jej sused USA,
na tamojší pobyt mám však aj po mnohých rokoch len tie najkrajšie spomienky. Kubánci sú veľmi spoločenskí. Srdečne vítajú vo svojej vlasti
rovnako všetkých hostí, nech sú z ktoréhokoľvek kúta sveta. O dobrosrdečnosti Kubáncov, ako aj o mojich osobných zážitkoch z Kuby sme
hovorili na tlačovej besede na Kubánskom veľvyslanectve v Bratislave.
S hostiteľmi sme pritom svorne skonštatovali, že by sme sa mali častejšie stretávať a tak sa aj lepšie spoznávať. Osobné kontakty nemôže nič
nahradiť, čo sa ukázalo aj pri tomto stretnutí na veľvyslanectve. Už teraz
sa teším na ďalšie stretnutia s našimi priateľmi.
Milan Piovarči
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Zavádzajú občanov

Na snímke vľavo nový podpredseda NR SR Robert Fico
(SMER-SD), uprostred šéf parlamentu Richard Sulík zo SaS
a vpravo podpredseda parlamentu Béla Bugár z Most-Híd
FOTO TASR - Martin Baumann
počas schôdze NR SR.

Minister má asi svoje plány...

Pán minister Ivan Mikloš v poslednom období veľmi rád a často
hovorí o tom, že štát je veľmi zlým vlastníkom výrobných prostriedkov. Teda nevie a nemá záujem úspešne podnikať... Medzi týmito
slovami musíme vidieť jeho myšlienku: „Treba všetko privatizovať
čo sa len dá, lebo len v tom je záruka stability štátnych financií,
ktoré ja riadim.“
Ťažko povedať, kde prišiel k takýmto názorom, veď na prednáškach to
určite nepočul a dokonca mu to nevtĺkali do hlavy ani na seminároch z
politickej ekonómie. Nuž, niekde to ale počuť musel. V Anglicku asi nie,
napriek tomu, že práve v tejto krajine sa zrodil moderný kapitalizmus. Aj
tam je dosť veľa firiem, ktorých majoritným vlastníkom je štát.
Žiaľ, na Slovensku málokto s pánom ministrom súhlasí. Samozrejme
okrem tých, ktorí s jeho súhlasom niečo privatizovali. Našej republike tá
slávna privatizácia priniesla predovšetkým vybrakované továrne, chátrajúce objekty, nefunkčné hotely... Buďme však konkrétni. Tak napríklad v
Košiciach v 80-tych rokoch vybudovali najmodernejší mlyn s najväčším
silom v celej strednej Európe. Samozrejme aj s pekárňami. Dnes z toho
nefunguje nič. Druhé najväčšie mesto v republike malo dve moderné
mliekarne, mäsopriemysel, hydinárske závody... Do Košíc sa dnes priváža mlieko zo všetkých svetových strán, dokonca aj z Poľska a Českých
Budějovíc. Východoslovenské strojárne (VSS) boli niekedy pýchou nielen
slovenského strojárenstva. Začala však ich privatizácia a v prázdnych obrovských halách organizovali dokonca autosalóny! Z obrovského kolosu
zostalo iba torzo. Stručne povedané: privatizácia po slovensky priniesla
výrazné obmedzenie výroby, predaj strojov a celých technologických komplexov – najčastejšie do cudziny a zároveň vytvorenie armády nezamestnaných. Tak teda, len do toho pán minister. Ešte že máte čo privatizovať...
Pán minister v boji za privatizáciu štátnych podnikov používa jednu, trochu
nefunkčnú zbraň. Poukazuje na to, že ich manažéri majú nadštandardné
príjmy. Ako a prečo? Veď ide predsa o štátne peniaze.
Nuž, renomovaní ekonómovia majú na to iný názor. Podľa nich významný
štátny podnik musí riadiť vysoko vzdelaný a skúsený odborník, ktorý by
sa hocikedy uplatnil v súkromnej sfére, ktorá ho dokáže aj dobre oceniť,
teda zaplatiť. Preto aj musí byť materiálne ocenenie manažérov na úrovni
súkromných. Aj preto, aby nenastalo to, čo poznáme ako lanárenie hviezd
v športe. Samozrejme, pokiaľ podnik nebude fungovať tak, ako má, tak tí
dobre platení manažéri musia odísť. Alebo dokonca aj vyletieť – ale bez
zlatých padákov. Štát vie byť dobrým a spoľahlivým vlastníkom výrobných
prostriedkov alebo infraštruktúry. Vie to určite dobre aj pán financmajster.
Len sa mu to akosi nehodí do jeho plánov....
JÁN SLIAČAN

Dokončenie z 1. strany
O mandát poslanca sa uchádzajú aj rôzni
karieristi, neschopní a leniví, ale aj nedovzdelaní, preto, že sú v tých správnych
straníckych tričkách. Aj tentoraz sa doslova natlačili na výhodné pozície.
Vďaka svojej bezohľadnosti, neobjektívnosti a hrubosti sa im už viac
rokov na slovenskej politickej scéne
darí. Mnohí šéfovia strán, ktorí ich v
tomto nemorálnom úsilí podporujú si
ešte stále nechcú uvedomiť, že takto
škodia celej spoločnosti. Niektorí, čo
sú vyše desaťročné obdobie v politike
sa nenaučili, že každý zápas, aj ten
predvolebný, musí mať svoju kultúru,
etiku. Musí rešpektovať princíp úcty
človeka k človeku, ale aj k politickému protivníkovi. Žiaľ, opäť raz na svoje
prichádzajú intrigáni aj politickí turisti.
Väčšina občanov je sklamaná, znechutená a oprávnene roztrpčená z doterajšieho
priebehu a príprav na komunálne voľby.
Zdá sa, že aj po nich do poslaneckých lavíc zasadnú aj tí, čo v obciach a mestách
prijímali nekvalitné protiľudové rozhod-

nutia a uznesenia, ktoré občanom nepomohli a neboli ani užitočné ani potrebné.
Slúžili len úzkej skupine jednotlivcov.
Neuveriteľné je, že azda po prvý raz sa
na kandidátky dostali občania, ktorí mali

Čas sľubov
a majú vážne problémy so zákonom, sú
trestne stíhaní, aj takí, ktorí boli alebo sú
vo vyšetrovacej väzbe. Voliči by si konečne mali uvedomiť, že pre spoločnosť nie
je dobré, keď jednotlivec za každú cenu
robí politickú kariéru s cieľom získať výhody pre seba i svojich blízkych bez ohľadu
na svoje schopnosti, odbornú prípravu,
morálku a osobné možnosti. Musia vyžadovať, aby každý kandidát, usilujúci sa
o poslanecký mandát, presvedčivo pred
ľuďmi dokázal, že žije morálnym život, že
napriek mocenskému postaveniu v spoločnosti si dokázal udržať poriadok, čistotu duše a charakteru, že nie je zapletený
do ekonomických alebo iných podvodov.
Každý kandidát by mal dokázať, že je mu

Písanie čiernych kníh, bezhlavá
kritika všetkého čo urobila vláda
Roberta Fica, nepreženieme,
keď to označíme za jednu zo
základných charakteristík súčasnej vlády Ivety Radičovej.
Nie ináč tomu je aj v prípade
diaľničného úseku D1 medzi
Bratislavou a Trnavou. Nemám
k dispozícii prehľad o počte dopravných nehôd na tomto veľmi
frekventovanom, možno najfrekventovanejšom diaľničnom úseku v ranných a popoludňajších
hodinách. Zodpovedne však
môžem konštatovať, že pokiaľ
sa nerozšírila diaľnica z Bratislavy do Trnavy o tretí jazdný pruh,
takmer každé ráno Slovenský
rozhlas informoval o tom, že
bola dopravná nehoda pri nájazde na diaľnicu pred Sencom
a najmä pri diaľničnom odpočívadle Triblavina. Rozšírením
diaľnice medzi Bratislavou a
Trnavou sa tieto správy takmer
úplne z rozhlasového vysielania vytratili. Som veľmi ďaleko
od toho, aby som podozrieval
redaktorov, ktorí sú viac ako
priaznivo naklonení súčasnej
pravicovej vládnej garnitúre,
že len prestali informovať o dopravných nehodách na spomenutom úseku D1. Takže nech
sa na mňa súčasný minister
dopravy Ján Figeľ nehnevá, ale
jeho kritiku riešenia diaľničného
úseku medzi Bratislavou a Trnavou pokladám za zavádzajúcu.
Zakladá sa možno len na jednej
väčšej dopravnej nehode, ktorá
sa stala na tomto úseku. Možno
sa pritom tiež domnievať, že ide
o účelovú prípravu na zdôvodnenie zákazky pre „spriatelené
duše.“ Výstavba ďalších odpočívadiel, aj vzhľadom na ich súčasnú hustotu, by bola len ďalším zbytočným plytvaním v čase
hospodárskej krízy. Zrejme vládny predstaviteľ KDH J. Figeľ má
pri cestách v zahraničí zakrytý
výhľad, alebo využíva len leteckú dopravu. V opačnom prípade
by vedel, že v okolitých štátoch
na 40 kilometrovom diaľničnom
úseku je zvyčajne len jedno odpočívadlo. Pred nezmyselnou
kritikou by nezaškodilo, keby sa
súčasní „vládcovia“ najprv opýtali na názor tých, ktorí takmer
denne využívajú diaľnicu medzi
našim hlavným mestom a Trnavou a až následne sa vyjadrovali.
Vlado Boršanský

cudzí klientelizmus a úplatkárstvo. Voliči
nemôžu mať ani trochu porozumenia a
zľutovania nad tými, čo konali alebo v tomto predvolebnom čase konajú v rozpore
so zákonmi, morálkou a etikou. A navyše
starajú sa iba o seba, o svojich blízkych,
bratov, švagrov, a neraz aj rôznych lotrov
s cieľom, aby sa im žilo podstatne lepšie,
ako tým ostatným. Mandát poslanca by
nemali dostať ľudia poškodzujúci životné
prostredie, čo znivočili hodnotné poľnohospodárske objekty aj lesy, hory, lúky
a stráne a svojim arogantným konaním
spôsobili iba spúšť v ľudských dušiach.
Každý volič by si mal všimnúť tých, ktorí
zneužívali svoje postavenie napríklad pri
prideľovaní bytov alebo lukratívnych pozemkov. Šancu musia konečne dostať
predovšetkým tí schopní, pracovití a
čestní, ochotní riešiť zložité problémy s ohľadom na potreby a záujmy
všetkých občanov. Patria k nim mnohí
z radov mladej generácie, ktorí už neraz dokumentovali svoj dobrý vzťah k
vlasti a celej spoločnosti.
JOZEF KUCHÁR

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Jedna druhej riekla ...
Na tlačovke vlády po chválení rozpočtu na budúci rok nás
pani premiérka srdcervúco ubezpečovala, že nie je šťastná,
že to bude mať dopad na ľudí a tvárila sa takmer nešťastne.
Vzápätí dostal slovo pán minister financií, ktorý hneď povedal, že je rád, že rozpočet vláda schválila. Jeden teda nie je
šťastný a druhý je rád. A tak nevedno, čo je vlastne pravda
a čo vlastne platí. To sa však opakuje pri súčasnej vládnej
koalícii už pravidelne.
Pani premiérka div nie s no- mzdu či dôchodok pod 500 eúr,
žom v ruke ide urobiť radikálny to je mu fuk. Minister financií tiež
rez v agentúre a všetci pôjdu tvrdí, že na Slovensku rástol veakože do Prčíc. Ale vzápätí sa rejný dlh rýchlejšie ako v iných
žiadny rez nekoná a nikto nejde krajinách, ktoré pritom museli
do Prčíc. Lebo medveď. Ženy zachraňovať banky. Akosi neponaozaj niekedy skôr hovoria, strehol, že banky zachraňovali aj
ako myslia. Nuž, jedna druhej v Nemecku, aj vo Francúzku či
riekla, keď koláče piekla... Ale Veľkej Británii. A verejný dlh tu
to platí aj o mužoch, minister rástol rovnako ako na Slovenpráce sociálnych vecí a rodiny sku, ak nie aj viac, ako napríklad
berie mamičkám eurá, potom v Írsku. Minister dopravy zasa
zasa neberie, lebo zrazu našiel tvrdí, že diaľnice budú pokrafinancie, hoci predtým tvrdil, čovať, lebo on tomu verí, čo je
že všetko je rozkradnuté a fňu- to isté, ako keby veril, že prekal pri každej príležitosti. Mladá svedčí tvrdého ateistu, že Boh
štátna tajomníčka ako nastrčená existuje. Tvrdenie tohto Janka
verklikárka pletie čosi o sociál- Zlatoústeho, že projekt diaľnice
nych podnikoch a spletá hrušky Nitra-Banská Bystrica za najleps jablkami. Resumé je jasné, ší vyhlásili banky (ktoré, to neveď ona nevie o čom hovorí a čo povedal) je scestné a vidno, aký
hovorí. Minister financií si zasa je minister dopravy „odborník“.
myslí, že všetci Slováci spadli z Žiadne banky to neboli, ale Prohrušky na hlavu, keď im tvrdí, že ject Finance International, čo
zdražovanie bude len minimál- nie je žiadna banka, ale agenne, tuším len jednopercentné. túra. A tak nám ten čas pekne
To, že 65 percent zarábajúcich uteká, uteká aj súčasnej vláde,
a nezarábajúcich Slovákov má za sto dní už dokázala spáchať

toľko káuz, ako ostatné vlády za
štyri roky a to sme sa ešte nedostali k tým zoznamom bytov
v bratislavskom Starom Meste,
ktoré sa skartovali, aby náhodou
znova stadiaľ nevypadlo nejaké to známe meno. Predseda
parlamentu a zároveň predseda
poslaneckého klubu strany SaS
zistil, že sedieť na dvoch stoličkách sa nedá, predsednícku
funkciu v parlamente evidentne
nezvláda a tak prepustil šéfovanie v poslaneckom klube strany
SaS svojmu poslancovi. Svojmu preto, lebo keby sa ním stal
„obyčajný človek“ to by nebol
svoj. Ďalší „svoj“ Martin Poliačik
– adept na šéfa Múzea Louvre
vyhlásil, že Radičová je dobrá a
Svätopluk je nepodarok. Ako to
ide dohromady sa treba spýtať
tohto kunsthistorika. Ďalší obyčajne neobyčajný sa rozhodol
provokovať odborárov a postavil
sa pred NR SR s transparentom,
len aby sa znova dostal do pozornosti televíznych kamier. Je
dobré, že odborárom nestál ani
za to zaucho. Odborári mu však
povedali, čo si o ňom myslia. Ale
to je všeobecne známe, čo už
nepopiera ani on sám a najlepším dôkazom sú jeho vystúpenia
v parlamente.
DUŠAN KONČEK

O cenách potravín koalícia mlčí
Samozrejme, nikto sa neopováži u nás tvrdiť,
že vládne, tzv. úsporné opatrenia nedopadnú na všetkých. Bez ohľadu na rodinný stav,
vzdelanie, vierovyznanie. Experti sa akurát
rozchádzajú v tom, koľko eur na hlavu občana bude toto šetrenie predstavovať. Rozdiely
sú také veľké, že dokonca vzbudzujú úsmevy.
I keď také smutné. Tak napríklad podľa jedných 4-členná rodina bude mať mesačné výdavky vyššie o cca 10 eur, iní však tvrdia, že
až o tridsať. Ba ešte aj o viac.
Jedno je však isté: ani jeden z týchto ekonómov
nebral do úvahy rast cien potravín! Jedna vec sú
ekonomické, tzv. úsporné opatrenia vlády, druhá
pohľad na tabuľky, ktoré porovnávajú ceny základných potravín pred rokom a teraz! S tým si ani politici, ani im spriaznení ekonómovia hlavy nelámali.
Podľa tých serióznejších odborníkov už k 1. októbru 2010 ceny potravín vzrástli o tretinu (!) v
porovnaní s augustom 2009. A to je ešte iba začiatok... Len samotné zemiaky sú drahšie o 28%
a zainteresovaní tvrdia, že v priebehu niekoľkých

mesiacov môže jeden kilogram stáť až jedno euro.
Až o štvrtinu sa očakáva rast cien hydiny, o pätinu mliečnych výrobkov a cukru, múka a chlieb
zdražia asi o 10-15%, rovnako aj mäso a mäsové
výrobky. To už nespomíname, že obilniny zdraželi
o štvrtinu, surové kravské mlieko o 23%, zelenina
takmer o pätinu, živé ryby o 18 percent.
Na jednej strane ide o celosvetový trend, na ktorý
upozorňuje FAO, svetové organizácie pre výživu
pri OSN, na druhej svoju negatívnu úlohu zohralo aj nepriaznivé jarné a letné počasie u nás, ale
zároveň je tu ešte nevhodná súčasná hospodárska politika štátu, založená na poučke „trh vyrieši všetko“. Teda na tej, ktorá síce platí, ale nie v
každej situácii, nie v každom prostredí a preto jej
naplňovanie neraz zlyhalo. Čo je v našich podmienkach zaujímavé – ešte ani jeden koaličný
politik sa nezaoberal dopadom rastu cien potravín
na obyvateľstvo republiky. Veď či potraviny budú
drahšie v priemere o 10%, alebo o štvrtinu, ich
rodín sa to až tak nebude týkať...
Vladimír MEZENCEV

Pravda oslobodzuje

Svätý za dedinou, alebo lepšie svätec so svätožiarou na hlave z dedinky pri Vranove vždy vymyslí nejakú múdrosť, do ktorej sa nakoniec
ako pavúk chytí. Pred voľbami tvrdil, že nie je dôležitý smer, ale dôležitá je cesta. Ako minister dopravy hneď po svojom nástupe cesty
zrušil, teda diaľnice. Potom tvrdil, že pravda oslobodzuje. Pravda ho
nakoniec oslobodila od bytu získaného, ako sám tvrdí, „za službu štátu“. Aj bača Jano Kračún slúžil štátu, keď pásol a dojil stovky oviec
a zadarmo dával žinčicu zahraničným turistom a dajsamisvete, býval
stále v tej istej maringotke. Komunisti dávali byty tiež len zaslúžilým
členom strany. V Košiciach vybudovali pre nich aj sídlisko Luník IX a
ako to skončilo sa dnes dozvedáme denno-denne. Nášho Janka Zlatoustého pravda tak vehementne oslobodila, že keď ten byt „praskol“,
okamžite ho ponúkol charite. Bez toho, aby sa čo len zmienil o tom,
že to bola chyba, že to nemal urobiť, že mal konať čestne, v súlade
s kresťanskými hodnotami. Na ten byt totiž roky čakali ľudia s rodinami, ktorí „slúžili štátu“ tak, že si založili rodiny, splodili deti a nemali
kde bývať. A samozrejme nemali ani také finančné zdroje ako Janko
Zlatoústy. Inak, niektorí jeho kolegovia, ktorí tiež „robili“ komisárov,
zriekli sa platu na rok po skončení funkcie. Pravda Janka Zlatoústeho
ani v tomto prípade neoslobodila, hoci tie peniaze, ktoré poberá, sú
tiež aj naše peniaze. Človek, ktorý je slušný, a spraví možno aj nevedome, podobné psie kúsky, rozhodne sa radšej chodiť po kanáloch,
keď to vyjde najavo. Vtedy hovoríme, že v ňom zostala aspoň štipka
slušnosti. Minister dopravy by mal jednoducho čím skôr, ak nie hneď,
začať s výstavou diaľnic a potom sa ticho utiahnuť do ústrania, kde by
meditoval nad tým, ako pravda človeka oslobodzuje. JÁN HORÁR

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

O životných istotách začína
človek vážnejšie rozmýšľať až
vtedy, keď prekračuje hranicu
svojej bezstarostnej mladosti, zakladá si rodinu a svoj životný osud sa snaží vziať do
vlastných rúk. Naviac do rúk
človeka, ktorý sa musí neraz
postarať nielen sám o seba,
o rodinu, ktorú si zakladá, ale
riešiť aj vzťah s rodinou, ktorú opúšťa. Všetky tieto životné
procesy nútia človeka vytvárať si dobré medziľudské vzťahy, ktoré nespočívajú iba v náhodných stretnutiach s inými,
ale majú byť základom jeho
adaptačnej schopnosti v spo-

Október 2010
ločnosti. Rozvoj priemyslu a
automatizácie priniesol do medziľudských vzťahov nové podoby existenčného boja. V takýchto situáciách sa spojivá
medzi ľuďmi narúšajú, takže
jednotlivec sa neraz ocitá v
ovzduší osamotenia, izolácie,
v atmosfére neistoty, napätia
a stresu. Tieto strety o existenciu vnášajú do jeho mysle nepokoj a strach. Niekedy stačí
len malý náznak možnej straty
existencie a človek vyburcuje
v sebe všetok obranný poten
ciál. Boj o životné istoty býva
tvrdý, neľútostný, rúcajú sa
dovtedy zaužívané postoje, neberie sa ohľad na iných. V krutom boji obyčajne vyhráva mladosť nad staršou generáciou,
ktorá už nebráni len svoje pozície, ale svoje základné práva
na život, nie na živorenie.

Experti Stasi slúžia NATO

Kryptológovia a matematici, ktorí pôvodne pôsobili pre bývalú východonemeckú tajnú službu Stasi (Staatssicherheit
– Štátna bezpečnosť), pracujú pre súčasnú nemeckú vládu
a pre NATO (North Atlantic Treaty Organization – Organizáciu severoatlantickej zmluvy). Uvádza to nemecký magazín
Der Spiegel č. 39/2010 zo dňa 27. 9. 2010. Po páde Berlínskeho múru expertov Stasi tajne zhromaždila vtedajšia západonemecká vláda kancelára Helmuta Kohla, aby zabránila
možnosti, že špičkoví odborníci dajú svoj talent do služieb
niektorých krajín Blízkeho východu alebo iných nepriateľských štátov.
„Ide o vynikajúcich matematikov, ktorým nemožno osobne nič vyčítať,“ konštatoval Otto Leiberich, niekdajší šéf západonemeckých
tajných služieb zapojených do operácie. Spolková republika Nemecko však východonemeckých expertov nemohla prijať do svojich služieb oficiálne, lebo vtedajšia bonnská vláda sa po zjednotení
krajiny v roku 1990 zaviazala, že v štátnych úradoch nebudú pôsobiť nijakí bývalí pracovníci Stasi. Preto sa rozhodla uvedenú akciu
zamaskovať a formálne zamestnala všetkých odborníkov zo Stasi v
súkromnej firme Rohde & Schwarz SIT so sídlom v Berlíne, ktorú
založili výlučne pre tento účel v januári 1991.
Niektorí z bývalých kryptológov Stasi sú dodnes zamestnancami
podniku, ktorý má v súčasnosti približne 150 pracovníkov a sám sa
označuje za privilegovaného dodávateľa bezpečnostných produktov pro Severoatlantickú alianciu. Firma vyvinula šifrovací systém
Elcrodat, ktorým sú vybavené ponorky, lode a vojenské vrtuľníky
aliancie. Podnik dodáva nemeckému ministerstvu vnútra aj
mobilné telefóny zaistené proti odpočúvaniu. Jeden z nich
používa kancelárka Angela Merkelová. „Z Mielkeho kryptológov sa stali Merkelovej kryptológovia,“ glosoval časopis
aktuálnu situáciu s odkazom na bývalého ministra štátnej
bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky Ericha Fritza
Emila Mielkeho (28. 12. 1907 – 21. 5. 2000). Spoločnosť
Rohde & Schwarz SIT nechcela uvedené informácie podľa
magazínu vôbec komentovať. O tom, ako veľmi si terajšia nemecká vláda cení služby odborníkov zo Stasi, svedčí fakt, že jedného z jej niekdajších vedúcich pracovníkov dokonca vyznamenala
spolkovým krížom za zásluhy.
PAVOL JANÍK
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POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

DEFINÍCIA
CHLADNOKRVNOSTI
Chladnokrvnosť je schopnosť písať oslavné články o vedeckotechnickom pokroku ešte aj v zablokovanom výťahu.
KTO SÚ PRAVÍ SENIORI?
U nás sa úctyhodného veku dožívajú už len rodinné automobily.
TRI PODOBY ŽIVOTA
Tri základné podoby života: slabí konzultujú, silní inzultujú, ľahostajní konzumujú.
VEĽMI SMUTNÁ BÁJKA
Obidvoch len jemne pristrihli,
aby sa zmestili do formátu: líške
odstrihli chvost a baranovi hlavu.
Z NEJEDNÉHO ŽIVOTOPISU
Zbohatol z poctivej práce – svojich dôverčivých klientov.
DIEŤA TRHOVÉHO REŽIMU
V školskej lavici mizerný matematik – ale na ulici svetový
vekslák!
JEDNOU VETOU O TELEVÍZII
Televízia je kolískou strašidelných duchov a zloduchov, no
rozhodne nie je kolískou veľduchov.
KOLOBEH ŽIVOTA V INFLÁCII
Odstupné nám dávajú na to, aby
nám vrátili prískočné.
ČUDNÉ NO PRAVDIVÉ
K ohlušujúcemu revu sa utiekajú
najmä papierové tigre.
PODIVNÝ TVOR –
MORALISTA
Moralisti nezriedka pôsobia tak,
ako keby boli posadnutý anjelom.
UŽ VIEM
Už viem, ktože to nedočkavo vytláča stupaje do nezaschnutého
betónu mestských chodníkov.
Sú to šľapky!
O INTRIGÁNOCH
NIELEN V POLITIKE
Vyrývať je oveľa ľahšie ako rýľovať.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Omyl – omyl
Vláda dovŕšila svojich sto dní
a premiérka sľúbila, že metóda pokus – omyl je už za nimi
a odteraz to bude v koalícii naozaj fungovať. Chcel by som jej
veriť, ale koľko už bolo sľubov?
Pred voľbami sa chválili tým, ako
vedia urobiť všetko v prospech
Slovenska. Predstavovali svoje programy a sľubovali – nebudú sa zvyšovať dane, nebude sa
privatizovať, nebude sa šafáriť so
štátnym rozpočtom.
A skutočnosť? Už vládny prog
ram vznikol ako slabý odvar z
ich programov. Prijímané opatrenia menené zo dňa na deň
svedčili o nepripravenosti na
vládnutie, sedem miliónov eur
na zbytočné referendum atď.
Napokon siahli k osvedčeným
pravicovým metódam – zníženie sociálnych príspevkov, zvýšenie daní (ale tak aby to nedaj-

bože nepostihlo horných desať
tisíc). Zatiaľ to bolo vládnutie
systémom omyl – omyl. Myslíte
si, že dosiahnutím stého dňa sa
z noci na ráno stali z koaličných
politikov iní ľudia?
Sociálna diera
Sociálna poisťovňa je zadlžená
až po uši. Nebudem teraz rozoberať podrobne príčiny, ale nedávna skúsenosť ma upozornila na to, že chorý je celý systém
sociálnej poisťovne. V júni som
si podal žiadosť o prepočet dôchodku. Po troch mesiacoch mi
poslali oznámenie, že moju žiadosť poslalo ústredie na overenie do pobočky. Ústredie a pobočka sú vzdialené na desať
minút chôdze (o internete sa asi
ešte nedozvedeli). Tento list ich
stál 40 centov. Vynásobte si to
pár tisíc žiadateľmi a máte peknú sumu zbytočne vyhodených

peňazí. Maličkosť? Nuž keď má
sud dieru (aj keď je malá, a určite nie je jediná) bude z neho
voda stále unikať a musíte ju dolievať. Od podania žiadosti už
uplynulo päť mesiacov a výsledok som sa nedozvedel. A načo? Veď dôchodca má tisíce eur
v banke a na nejaké to pár eurové zvýšenie dôchodku môže čakať. To je sociálny postup sociálnej poisťovne.
Obyčajní ľudia
Obyčajní ľudia sa dostali do parlamentu, pretože sľubovali, že
budú na strane tých chudobných obyčajných ľudí, ktorí sa
nemajú ako brániť. Prvý problém mali s hlasovaním o programe vlády, pretože je veľmi ďaleko od toho čo sľubovali. Ale
predýchali to, zdôraznili, že budú prísne dohliadať na to aby sa
nekradlo. Kradnutie je aj nehos-

podárne nakladanie so štátnym
rozpočtom. Peniaze poplatníkov
sú „ukradnuté“ aj vtedy, keď sa
nimi platia politickí diletanti, neodborníci stranami dosadení
do lukratívnych funkcií, zbytočné referendum, keď sa privatizujú štátne podniky namiesto toho
aby ich zverili schopným manažérom.
Obyčajní ľudia mlčia. Vlastne nemlčia, ale odborárov, ktorí prišli protestovať proti nezmyselnému zdražovaniu sa pýtajú
kde boli doteraz. Nuž za minulej vlády im stačilo rokovať a podarilo sa im udržať slušný sociálny status. Obyčajní ľudia sa
už zviditeľňujú iba nadávaním na
predchádzajúcu vládu. Pochopiteľne. V skutočnosti totiž nepatria medzi chudobných a pravicový program im vyhovuje.
Jozef Šucha
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Hovoríme s MUDr. Richardom RAŠIM, MPH. kandidátom na primátora Košíc za stranu SMER - sociálna demokracia a Most-Híd

MESTU CHÝBA MANAŽÉRSKE RIADENIE SO SOCIÁLNYM ROZMEROM
Poslanec Národnej rady SR MUDr. Richard Raši, MPH. (SMER-SD) patrí v súčasnosti
medzi najobľúbenejších slovenských politikov. V júnových parlamentných voľbách dostal 33 000 preferenčných hlasov a tento počet ho v strane, ktorá vyhrala voľby, zaradil
do TOP-desiatky. Aj to bol jeden z rozhodujúcich dôvodov pre ktorý ho vedenie strany
navrhlo za kandidáta na primátora Košíc, druhého najväčšieho mesta v krajine. V súvislosti s touto nomináciou sme ho požiadali o rozhovor.
• Hľadali sme na vás telefonický kontakt
a vaši známi nám poradili, aby sme sa pozreli do klasického telefónneho zoznamu. Vraj
v ňom máte uvedené číslo domácej linky už
celé roky. Netajíme sa tým, že nás to poriadne prekvapilo. Nebýva predsa zvykom, aby
hocikto mohol priamo zatelefonovať ministrovi, či poslancovi NR SR. Vo vašom prípade skutočne nejde iba o nejaký imidž: zatelefonovali sme na uvedené číslo v zozname
a skontaktovali sa priamo s vami...
- Moje domáce telefónne číslo mám verejne prístupné ešte z čias pôsobenia ako lekára na košickej úrazovke a nikdy som nemal dôvod ho utajovať. Teda ani v časoch, kedy som
bol námestníkom riaditeľa Fakultnej nemocnice
L. Pasteura, ani riaditeľom nemocnice, či ministrom zdravotníctva. Len pre zaujímavosť – najviac telefonátov domov som mal počas môjho
pôsobenia vo funkcii námestníka riaditeľa FN L.
Pasteura a neskôr riaditeľa nemocnice v Bratislave. Volajúci potrebovali väčšinou v niečom
poradiť alebo usmerniť.
• Terajšia koalícia sa snaží vyvolávať rôzne
kauzy, ktorými chce poukazovať na nedostatky predchádzajúcej vlády pod vedením
Roberta Fica. Teda tej, v ktorej ste boli v rokoch 2008 -2010 ministrom zdravotníctva.
Tvrdá a nekompromisná kritika je adresovaná takmer všetkým ministerstvám a ďalším inštitúciam. Zdôrazňujeme, že takmer
všetkým, lebo napríklad v súvislosti s vašou
osobou sa nespája žiadne obvinenie a osočovanie. Určite však niekoľkí tzv. experti neúnavne pracovali na tom, aby vyprodukovali aspoň jednu veľkú kauzu, ktorú by spojili
s vaším menom. Napriek snahe sa im to nepodarilo. Prečo?
- V čase, kedy bol ministrom zdravotníctva
MUDr. Rudolf Zajac, sa z jeho iniciatívy začala
kampaň proti nášmu zdravotníctvu i samotným
lekárom. Pán minister sám vyzval občanov, aby
sa na lekárov bez váhania sťažovali vždy, keď to
uznajú za vhodné. K tejto jeho aktivite sa pripojila aj časť médií. Nečudo, že sa zhoršili vzťahy medzi lekármi a pacientmi. Začala sa vytrácať dôvera pacientov v odbornosť a schopnosti lekárov a autorita lekárov sa oslabila. Ja som
sa snažil vždy pokojne reagovať na problémy a
nedorozumenia, pretože keď sa zle reaguje, tak
sa aj zle komunikuje a nič sa potom nemôže vyriešiť. Slušná komunikácia pri riešení problémov môže byť základom úspechu. Poznám to už
z čias mojej práce na pozícii úrazového chirurga. V súčasnosti by sme sa mali sústrediť na riešenie problémov, ktoré so sebou priniesla hospodárska kríza. Namiesto hľadania týchto riešení s čo najmenej bolestným dopadom na obyvateľstvo vládna koalícia presadzuje pritvrdé ekonomické opatrenia. Snaží sa od nich odpútať
pozornosť verejnosti rôznymi kauzami a kompromituje ľudí z opozície, ktorí boli ešte nedávno ministrami, štátnymi tajomníkmi a ďalšími verejnými činiteľmi. Tieto snahy o diskreditáciu vnímam veľmi negatívne a som presvedčený, že nič
dobré neprinesú.
• Pred niekoľkými rokmi kandidoval za
primátora Košíc rektor jednej z univerzít.
Tvrdil, že riadiť takúto akademickú inštitúciu sa vyrovná riadeniu druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Vy ako kandidát na
primátora prichádzate síce nie z akademickej pôdy, ale zo zdravotníctva, v ktorom ste
prešli cestou od začínajúceho lekára po ministra. Ako sa pozeráte na to, že v prípade
úspechu v komunálnych voľbách sa stanete
prvým mužom v Košiciach?
- Dovolím si pripomenúť, že som ako riaditeľ

bratislavskej nemocnice priamo riadil nemocnicu s 5 000 zamestnancami a rozpočtom približne 133 miliónov eur. Mesto Košice ročne hospodári so sto až stotridsať miliónmi eur. Na magistráte pracuje necelých 400 ľudí.
• Ktoré sú momentálne najväčšie nedostatky v práci vedenia mesta?
- Košiciam chýba manažérske riadenie so sociálnym rozmerom. Radnica zabúda na ľudí, na
seniorov. Vedenie mesta a úradníci na Magistráte mesta Košice robia veľmi málo pre to, aby
mohli mať naši starší spoluobčania pocit, že sú
plnohodnotní ľudia, že niekomu na nich záleží a že im mesto vytvára podmienky na dôstojné prežitie staroby. Magistrát musí byť úradom,
ktorý predovšetkým slúži občanom a nesmie byť
miestom na odloženie ľudí, oblečených do rovnakého politického trička. Ľudí, ktorí neuspeli
v niektorých z volieb a momentálne nemajú žiadne vhodné teplé miestečko. Viem, že dostať sa
napríklad k primátorovi je v súčasnosti takmer
nemožné a aj riaditelia mestských podnikov čakajú niekedy celé týždne kým sa k nemu dostanú a môžu tak riešiť naliehavé záležitosti. Prvý
muž v meste by mal mať zvláštnu telefonickú linku, prostredníctvom ktorej by sa s ním dalo v naliehavých prípadoch bez problémov skontaktovať, či už zo strany poslancov, starostov, prednostov, občianskych združení a podobne.
• Hovorí sa, že malé mesto má malé
problémy, veľké mesto ich má veľmi veľa
a okrem toho sú zložitejšie. Čo sa podľa vás
musí v Košiciach riešiť prioritne, čo teda považujete za najväčšie bolesti nášho veľkomesta?
- Za najdôležitejšie problémy Košíc považujem bežné problémy, ktoré trápia Košičanov
a návštevníkov mesta. Nedostatok parkovacích
miest, nekvalitná mestská hromadná doprava,
neuspokojivá bezpečnostná situácia, čistota,
resp. neporiadok na uliciach a trávnikoch, neudržiavaná zeleň, chátrajúce športoviská, chýbajúce centrá pre seniorov. Je toho viac. Teda
všetko to, čo Košičania potrebujú pre pokojný
a dôstojný život. K tomu všetkému mesto potrebuje solventných a spoľahlivých investorov, ktorí
vytvoria nové pracovné príležitosti a ktorí postavia v Košiciach nové bytové domy s cenovo dostupnými bytmi.
• Košice sú však dnes aj smutne známe
sídliskom Lunik IX, na ktorom žijú už iba príslušníci rómskeho etnika. Napríklad britskí
policajti tu boli len preto, aby spoznali korene rómskej kriminality, ktorú už dobre poznajú a v Anglicku a Škótsku. Situáciu v tejto mestskej časti už treba riešiť oveľa, oveľa dôslednejšie, ba dokonca radikálne. To si
aspoň myslí veľká časť Košičanov...
- Definitívne riešenie nepredstavuje ani výstavba múra, ani vysťahovanie obyvateľov Luníka IX z Košíc. Múr sa dá obísť a ľudia sa vrátia tam, odkiaľ museli odísť. Obyvatelia Luníka
IX potrebujú mať motivačný systém, veď ani tu
nie sú všetci neprispôsobiví. Aj na Luníku IX žijú
Rómovia, ktorí platia všetky poplatky, spojené
s užívaním bytov. Na druhej strane, pre tých neprispôsobivých musíme zaviesť inštitút osobitného príjemcu. Musia sa naučiť dodržiavať pravidlá platné pre všetkých a ak sa nechcú naučiť ich rešpektovať, musia vedieť, že sú opatrenia, ktoré nám umožňujú prijať zákony tejto krajiny a oni pocítia následky svojho konania. Na Luníku IX sú byty rôznych kategórií a tie lepšie by
mali dostať tí, ktorí túžia lepšie žiť a niečo pre to
aj urobia. Významnú úlohu musia zohrávať aj terénni sociálni pracovníci. Práve oni musia presadzovať motivačný systém, denno-denne pôsobiť medzi všetkými vekovými skupinami Ró-

MUDr. Richard RAŠI, narodený 2. apríla 1971 v Košiciach. V roku 1995 absolvoval
s vyznamenaním (červený diplom) Lekársku fakultu UPJŠ Košice. Lekársku prax začal
na Klinike úrazovej chirurgie FN L. Pasteura, v roku 2004 sa stal námestníkom riaditeľa tohto obrovského zdravotníckeho komplexu a v roku 2007 riaditeľom bratislavskej
fakultnej nemocnice. V rokoch 2008 – 2010 bol ministrom zdravotníctva SR. Od júna
t. r. je poslancom NR SR za stranu SMER-SD. Je ženatý, manželka Mária je tiež lekárka.
Majú spolu tri dcéry – 1,5 ročnú Romanu, 11-ročnú Adrianu a 13-ročnú Barborku.
mov. Možností je skutočne dosť. Môžeme využívať aj financie zo štedrých eurofondov, ktoré
sa doteraz akosi strácajú cestou na miesta, kde
sú potrebné najviac. Nemôžeme si zakrývať oči,
Rómovia tu boli, sú a budú. Žiadne vysťahovanie
im nehrozí. Sú tu predsa doma, ako všetci ostatní. Ale aby som to zhrnul. Najdôležitejšie je dôsledné uplatňovanie motivačných prvkov. Rovnako je ale dôležité, aby sme dôsledne a v súlade so zákonom postupovali voči tým, ktorí nechcú spolupracovať a prispôsobiť sa.
• Ste lekár a máte záujem – a podľa mnohých aj tie najlepšie predpoklady – pôsobiť
v komunálnej politike. Na Slovensku si v nej
úspešne počínajú mnohí lekári a ich poslanecké mandáty sú úplnou samozrejmosťou.
Čo si myslíte, prečo sa lekárom v mestských
a miestnych zastupiteľstvách tak darí?
- Každý lekár sa stretáva vo svojej každodennej práci s ľudským utrpením a preto má sociálny rozmer. Okrem toho majú široký okruh známych, nielen pacientov, jednoducho tam, kde
žijú nepredstavujú anonymných občanov. Pri
vstupe do politiky lepšie chápu potreby ľudí, vedia ich pochopiť aj predovšetkým pre už spomínaný sociálny rozmer.
• Vžite sa na chvíľu už do úlohy primátora Košíc. Čím by ste začali svoje štvorročné
pôsobenie v tejto funkcii?
- Už som v rozhovore uviedol, ktoré problémy vnímajú samotní Košičania ako najvážnejšie.
Myslím, že tie je potrebné prioritne riešiť. Dôležité je, že dnes už viem nielen to, ktoré problémy treba prioritne riešiť, ale mám po stretnutiach s odborníkmi aj konkrétnu predstavu, ako
ich treba riešiť. A čím by som začal? Tým, aby
mali Košičania kde zaparkovať v centre mesta aj
na sídliskách. Aby sa netlačili v preplnených autobusoch a nečakali na spoje desiatky minút. Je
toho viac, do čoho sa treba pustiť hneď od začiatku.
• Na verejnosti sa hovorí, že máte v Bratislave hausboat a okrem toho si staviate
dom v Košiciach...
- Žiadny hausboat v Bratislave nevlastním,
mám len povolenie na jeho ukotvenie, ak by som
ho v budúcnosti mal. Dom v Košiciach staviame od roku 2007 a o rok by mal byť dokončený.
Obaja moji rodičia sú architekti, otec teraz pôsobí na stavbe ako stavebný dozor a tak ma prakticky odbremenil od všetkých problémov, ktoré
so sebou taká stavba prináša. To, že budeme
mať dom v Košiciach znamená, že tu chceme

všetci žiť a pracovať. V Košiciach som sa narodil
a som tu doma. V Košiciach chcem aj zostarnúť.
• Keď sme už pri tom domove – bývate
v klasickom paneláku na jednom z košických sídlisk a doma vás vždy čakajú až štyri ženy. Okrem manželky, tri dcéry vo veku
od poldruha roka až po trinásťročnú slečnu.
Ako sa vám žije medzi nimi ako jedinému
príslušníkovi silnejšieho pohlavia?
- Zvykol som si na to a rozhodne si nesťažujem. Dva roky som bol prevažne v Bratislave
v súvislosti s mojou ministerskou funkciou, teraz
veľa času trávim v poslaneckej lavici v NR SR.
Našťastie, manželka pevne drží všetko v rukách
a okrem starostlivosti o deti vytvára to správne a spoľahlivé rodinné zázemie. Samozrejme,
teším sa na tie dni a týždne, kedy budem viac
doma a teda viac sa venovať môjmu ženskému
šťastnému štvorlístku.
• Ako lekár viete najlepšie, že zamestnaný človek musí relaxovať a nazbierať sily do
ďalšej práce. Ako teda oddychujete? Azda
nie tzv. klasiky – s nohami na gauči a pred
televíznou obrazovkou?
- Takto rozhodne nie. Patrím medzi vyznávačov aktívneho oddychu. Rád chodím do fitcentra, hrávam squash a najlepšie si oddýchnem
s rodinou pri tradičných lesných prechádzkach.
Košičania veľmi dobre vedia, aká krásna môže
byť pešia túra z Jahodnej cez Horný Bankov až
na sídlisko Terasa.
• Podľa mnohých odborníkov súčasný zákon o Košiciach je už dávno prežitý a v ňom
najmä časť o 22 mestských častiach. Ako
by ste vyriešili tento problém?
- Predovšetkým otvorenou diskusiou s Košičanmi, starostami, magistrátom a poslancami mestského zastupiteľstva. Nech teda samotní ľudia povedia ako ďalej. Jedno je však isté:
niektoré prímestské obce, ktoré tvoria samostatné mestské časti, fungujú práve preto dobre, lebo majú určitý stupeň samostatnosti.
• Ako bude prebiehať vaša volebná kampaň?
- Medzi ľuďmi. Chcem počúvať ich názory.
Veľa času plánujem stráviť medzi skôr narodenými v Košiciach, vzhľadom na ich životné skúsenosti a na to, že mesiac október je mesiacom
úcty k starším. Kampaň bude pomerne skromná, bez mažoretiek, letov v balóne i vypúšťania
balónikov.
Vladimír MEZENCEV
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Utopia sa v pive?

Možno sa raz zobudíme
Kauza hayekovci je typickým príkladom
toho, že premiérka Iveta Radičová nemá politickú silu. V rozhovore pre TASR to uviedol
šéf Smeru-SD Robert Fico s tým, že je ľahko
použiteľným nástrojom a to jej raz zlomí krk.
„Môžu ju použiť, aby zohrala nejakú úlohu
v prvých mesiacoch. Možno sa raz zobudíme a zistíme, že nie je premiérka, ale je tam
niekto iný z pravicovej koalície,“ poznamenal.
Fico spomenul odvolávanie bývalého ministra
pôdohospodárstva za ĽS-HZDS Miroslava Jureňu. „Žiadal som ho, aby odstúpil z funkcie a on
to odmietol. Povedal som mu, že mu ráno o päť
minút deväť zavolám a keď mi zopakuje tú istú
odpoveď, tak o deviatej pôjdem k prezidentovi
s návrhom na jeho odvolanie. Jeho reakcia bola
– toto nikdy neurobíte, lebo si to nemôžete dovoliť. Sú veci, kde som mohol ísť do súboja, lebo
som bol predsedom silnej politickej strany. Ale s
kým pôjde pani Radičová do súboja? Sama so
sebou? Kto sa s ňou bude baviť, keď sa medzi
sebou bavia predsedovia politických strán?“ zamyslel sa.Súčasná vláda podľa neho za 100 dní
neukázala nič. Domnieva sa, že bola dokonalá
iba v nadávaní na neho a jeho kabinet. „Toto zvládla perfektne. Ale nepočul som nič koncepčné,“
zdôraznil. Expremiér očakával iný nástup, aj to,
že využije priaznivú mediálnu atmosféru a že sa
ujme moci s istou mierou noblesy. „Ale zdá sa,
že toto slovo je pre nich príliš cudzie,“ konštatoval.
Je toho názoru, že najväčšie starosti vládnej koalícii môže vyvolať OKS. Nie však kvôli tomu, že
by sa postavili na stranu Smeru-SD. „Ich dogmatickosť môže spôsobovať v niektorých situáciách problémy a mám taký pocit, že bezmocnosť

Bélu Bugára voči týmto štyrom ľuďom začína byť
do neba volajúca,“ upozornil expremiér.
Ďalšie otázky by mohli vyplynúť aj z nerešpektovania elementárnych pravidiel hry v parlamente zo strany Richarda Sulíka (SaS). Pripomenul jeho nedávne slová na adresu odvolaného
štátneho tajomníka ministerstva dopravy Ivana
Švejnu (Most-Híd), čím ako zdôraznil, urazil
veľa poslancov koalície. Šéf NR SR Sulík totiž
nepovažuje jeho odstúpenie za riešenie kauzy
hayekovci. Vyhlásil, že Švejna bude mať tie isté
peniaze, dostane 6000 eur odstupné, bude
mať menej roboty a nebude za nič zodpovedný.
„Myslím si, že toto mu tak ľahko nezabudnú a
ani iné veci, ktoré urobil a povedal. Je to absolútny dešpekt k NR SR, ktorý môže byť dovnútra
veľmi problematický,“ prízvukoval Fico. Poukázal
tiež na ideologické rozhranie medzi SaS a KDH.
Predpokladá však, že si na to budú dávať pozor
a nepríde k vzájomným provokáciám.
Zoskupenie okolo občianskeho hnutia Obyčajní ľudia komentovať nechcel. „Bol som
štyri roky predsedom vlády a vediem veľkú
stranu, nemôžem sa zaoberať týmito úchylkami na slovenskej politickej scéne,“ zdôvodnil.
Na druhej strane uznal, že kabinet pod jeho vedením spravil množstvo chýb. Nechce, aby vznikol dojem, že za jeho éry bolo všetko dokonalé
bez nedostatkov a škandálov. „Ale niesli sme za
to zodpovednosť. ĽS-HZDS je mimo parlamentu, SNS je deklasovaná. My sme obstáli, ale
za cenu, že nie sme vo vláde,“ vymenoval. Ako
podotkol, snažil sa ministrov riadiť tak, aby vláda
vytvárala jeden fungujúci celok. „Ale taký obrovský rozmer chaosu ako je teraz, tu nikdy nebol,“
uzavrel.

Dzurindovci sa „pretunelovali“ do Švajčiarska
Dokončenie z 3. strany
skutočné veľmoci vo výstavbe diaľnic – napríklad
Taliansku, Nemecku a Francúzsku. Nikde tam však
politickí protivníci neprejavujú radosť z toho, že
nové, i keď preverované technológie a materiály s
úspešnými výsledkami, v iných podmienkach sklamú a nikto v tom nehľadá politický kapitál. Naopak,
takáto situácia dokáže spojiť opozíciu i vládnucu
garnitúru k tomu, aby sa dôkladne zistila príčiny
zlyhania materiálu. Všade inde, len nie u nás...
Keby terajšia opozícia chcela byť škodoradostná,
tak dzurindovcom bude neustále pripomínať tunel
pod Braniskom. V roku 1998 prevzala prvá vláda
M. Dzurindu stavbu od odchádzajúcej politickej
garnitúry v perfektnom stave. Za osem rokov, teda
dve volebné obdobia, mala vtedajšia vládna koalícia pod vedením SKDÚ-DS skutočne dosť času na
to, aby sa o tomto tuneli hovorilo s úctou v celej
strednej Európe. Stal sa však úplný opak. O tuneli

sa stále hovorí ako o nekvalitnom diele, v ktorom
zmizli obrovské finančné prostriedky, pričom symbolicky tento tunel viedol veľmi ďaleko – až do švajčiarskych bánk. Veď si len spomeňme na to, ako
po prepuknutí škandálu okolo financovania výstavby tunela pod Braniskom predseda SDKÚ-DS M.
Dzurinda oznámil celej republike, že nebude kandidovať za poslanca NR SR! Nie, nezabudli sme na
to. Dnes pri cestách medzi Popradom a Prešovom
či Košicami vodič vozidla nikdy nemôže byť istý, že
bude môcť prejsť tunelom. Neustále je „z technických príčin“ odstavený, jednoducho neprejazdný.
Pritom si dovolíme opäť zdôrazniť – SDKÚ-DS so
svojimi partnermi mali osem rokov na to, aby vybudovali nádherný a kvalitný cestný tunel, pričom
stavbu prevzali do rúk v prvotriednom stave. Nuž,
na terajšiu vládnu garnitúru možno použiť výstižnejšie príslovie. Napríklad o tom, kedy zlodej kričí
„Chyťte zlodeja!“
JÁN SLIAČAN

Vakcíny a bývalá opozícia

Možno sa pamätáte, ako búšila opozícia do ministra zdravotníctva, aby už konečne doviezol tie vakcíny proti prasacej chrípke.
Slovenský rozhľad vtedy napísal, že to vyzerá, ako keby niektorí
poslanci z vtedajšej opozície boli na dodávkach vakcín zainteresovaní, nebodaj ako díleri. Ministra zdravotníctva vtedy v priamych
prenosoch takmer ukrižovali a kreslili scenár div nie katastrofy,
ktorá nás čaká, ak nebudeme mať vakcíny. Vakcíny nakoniec prišli, hoci už vtedy niektoré krajiny vakcíny vracali späť. Ale opozícia
na Slovensku tlačila na pílu. Teraz nám vakcíny zostali na sklade a
tá opozícia, ktorá je dnes vládnou koalíciou, ide obviňovať bývalého ministra zdravotníctva, prečo ich doviezol tak veľa. Rozumiete
tomu? A pýtate sa komu šibe? Odpoveď je jednoduchá a celkom
jasná. Príroda fandí v tomto prípade skrytým chybám.

Národný štadión nebude

Súčasná slovenská vládna kamarila zrušila dotáciu na Národný
futbalový štadión, ktorý schválila vláda predchádzajúca. A tak nám
namiesto futbalových štadiónov budú vyrastať golfové ihriská. Radičovej vláda zrejme usúdila, že slovenský úspech na MS v JAR
nebol dostatočne veľký a tak Národný futbalový štadión nepotrebujeme. Je to obrovská hanba pre Slovenskú republiku a pre slovenský futbal vôbec. Zrejme sa to už prenáša aj do národného
mužstva, ktoré v posledných dvoch kvalifikačných stretnutiach
neoslnilo, hoci nesklamalo. Ešte šťastie, že Robert Fico pootváral
desiatky ihrísk na dedinách, kde sa futbal bude dať hrať a šťastím
je, že sa podarí dokončiť hokejový štadión v Bratislave ešte predtým, ako sa ho zmocnili Miklošoví gladiátori.
JÁN HORÁR
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Kresba: Andrej Mišanek

Slovensko má jednu z najvyšších daní na výrobu piva v
Európe. A ešte ju treba zvýšiť,
lebo vraj tak súčasná vláda
bude šetriť. Samozrejme, že
to položí pivovary na lopatky, pri
zdražovaní, ktoré sa chystá a bude
mať dopad na domácnosti, bude
sa piť menej piva, lebo naň už
neostane. Likvidácia slovenského
piva pokračuje, začala ho Dzurindova vláda a teraz tá istá vláda len
v bledoružovom prevedení, v tomto trende pokračuje. Ak sa teda
táto vláda neutopí v pive, utopí sa v
chaose, ktorý ju sprevádza od začiatku vládnutia.
(dk)

Kto nerieši prospech občanov, nemá morálne právo byť v politike

Rodinkárstvo v medziach zákona
Na mimoriadnom zasadaní staromestských poslancov s nájomníkmi reštituovaných bytov konštatovali,
že by bolo potrebné zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta, aby zrovnoprávnilo občanov bývajúcich v reštituovaných bytoch s nebývajúcimi. Jednoduché riešenie, ktoré sa omeškalo o desať rokov.
Zaujímavé, že takéto riešenie
nehľadali vtedy, keď sa začal
problém reštituovaných bytov,
keď v parlamente novelizovali
zákon o regulovanom nájomnom v týchto bytoch. Zákon,
ktorý len oddialil problém nájomníkov a súčasne poškodil
majiteľov, ktorí sú zodpovední
za technický stav domov, ale
nemajú možnosť so svojim majetkom narábať.
To samozrejme prinieslo rôzne „riešenia“ na hranici ľudskosti: vypínanie kúrenia,
odstavenie vody a elektriny –
jednoducho znepríjemňovanie života nájomníkom v snahe dostať ich z bytu preč. Ale
kde? Vo väčšine prípadov ide
o starších ľudí a dôchodcov,
ktorí nemôžu svoje bývanie riešiť hypotékou. Podali si žiadosti
o pridelenie bytu na obvodný
úrad. A vrchnosť, ktorá dnes
(po odhalení šafárenia s bytmi)
dospela k názoru, že keby sa
zmenilo všeobecne záväzné
nariadenie (čo môžu poslanci
urobiť) mohli by tieto byty do-

stať aj obyvatelia reštituovaných
domov. Vtedy však problémy
zúfalých občanov odsúvala
s odôvodnením, že byty pre
nich nemajú. Kde boli kresťanské hodnoty vtedajšieho
starostu starého mesta a
neskôr primátora Bratislavy
Andreja Ďurkovského a jeho
spolustraníkov? Kde bola rodinná politika kresťanských demokratov, ktorí mali najsilnejšie
pozície na bratislavskej radnici?
Dnes všetci tvrdia, že zákon
neporušili. Áno, neporušili,
ale ani ho nezmenili tak, aby
pomohli tým, ktorí to potrebovali, občanom ktorí ich
volili v dobrej viere, že budú
spravovať majetok mesta v
prospech všetkých jeho obyvateľov. Lenže pomoc dostali
iba rodinní príslušníci, spolupracovníci a spolustraníci.
Mladí ľudia, ktorí mohli svoj
bytový problém riešiť hypotékou, dostali „dar z nebies“ a
dôchodcovia, starí obyvatelia
Bratislavy boli ponechaní napospas osudu. Takto v praxi

vyzerá kresťanská pomoc
svojmu blížnemu v spolupráci so spriaznenými pravicovými stranami.V Bratislave už
raz s bytmi šafárili komunisti.
Po znárodnení museli v rámci
akcie „B“ mnohí obyvatelia, ktorí
sa „previnili“ napríklad tým, že
boli živnostníci, vlastnili majetok
a podobne, opustiť zo dňa na
deň byty a odsťahovať sa. Takto
museli odísť aj moji rodičia a
starí rodičia. Do „uvoľnených“
bytov sa nasťahovali prominenti
a prisluhovači komunistického
režimu. Možno sú mnohí z ich
aj medzi obyvateľmi reštituovaných bytov. Ale aj tak si myslím, že demokratický štát
má riešiť problémy svojich
občanov (nielen straníkov a
pochlebovačov). Na námestiach sme kričali. „Nie sme
ako oni“. Ale je to skutočne
tak? Platí to aj na funkcionárov mesta a na tých, ktorým
bola zverená správa vecí verejných? Myslíte si, že náprava
starých krívd krivdami novými
je humánnym a demokratickým
riešením? Osobne si myslím,
že politici, ktorí využili pre nich
výhodný zákon o bytoch a nehľadali riešenie v prospech občanov, nemajú morálne právo
pokračovať v politike. Rozmýšľajme o tom pred každými voľbami.
Jozef Šucha

otvára sa cesta podnikateľom
Stalo sa už tradíciou, že v sprievode prezidenta SR Ivana Gašparoviča,
na jeho zahraničných cestách, sú aj významní slovenskí podnikatelia.
Tak to bolo aj pri jeho októbrovej oficiálnej návšteve Ukrajiny, kde bol
na pozvanie jej prezidenta Viktora Fedoroviča Janukovyča.
Ukrajina v súčasnosti prechádza obdobím ekonomických i politických reforiem a
má záujem o intenzifikáciu predovšetkým
hospodárskych a obchodných vzťahov
so Slovenskom. Ukrajinský prezident V.
F. Janukovyč na stretnutí s našim prezidentom ocenil, že Slovenská republika
spolu s Ukrajinou pripravuje modernizáciu
tranzitu ropy a plynu do západnej Európy
a má záujem o užšiu spoluprácu aj v oblasti železničnej dopravy a strojárenstva.
Slovensko, podľa I. Gašparoviča má záujem na tom, aby Ukrajina bola spoľahlivým
partnerom v oblasti tranzitu ropy a plynu
cez naše územie do západnej Európy. Pripomenul tiež, že v septembri sa Ukrajina
stala členom Európskeho energetického
spoločenstva, čo môže uľahčiť v tejto oblasti našu vzájomnú spoluprácu a komuni-

káciu. Slovenský prezident ocenil, že spolu s ním do Kyjeva vycestovali aj slovenskí
podnikatelia. Mali tak možnosť nadviazať
konkrétne kontakty s ukrajinskými podnikateľmi na spoločnom ekonomickom fóre
v hlavnom meste Ukrajiny. Našim podnikateľom sa črtajú na Ukrajine zaujímavé možnosti investovania v rôznych oblastiach.
Veľký rozvojový potenciál má obchodná
spolupráca. Slovensko a Ukrajina sú na
jednej strane schopné prijímať investície
samostatne, na strane druhej nie je pre
nich problém spoločne podnikať v tretích
krajinách.
Medzi podnikateľmi, ktorí využili možnosť a
vycestovali s našim prezidentom na Ukrajinu, bol i významný slovenský podnikateľ
Ing. František Jaš, CSc. Podniká najmä v
oblasti distribúcie špeciálnych náterových

hmôt. Jeho firma Renojava je výhradným
dovozcom kvalitných špeciálnych farieb
nielen pre Slovensko, ale aj pre Českú republiku, Maďarsko, Srbsko a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu S podnikateľmi už
sprevádzal prezidenta SR I. Gašparoviča
počas jeho návštevy Srbska. Vzhľadom
na geografickú polohu, jazykovú a historickú blízkosť našich národov, považuje
Ukrajinu za perspektívnu krajinu ďalšieho
rozvíjania svojich podnikateľských aktivít.
V Kyjeve svojim potenciálnym obchodným
partnerom tiež ponúkal kvalitné farebné
náterové hmoty na kov ako sú Zinga (plne
nahradzuje tepelné zinkovanie) a Osmo
oleje a vosky na prírodnej báze na výrobky z dreva. František Jaš očakáva, že sa
na ukrajinskom trhu presadí vďaka kvalite,
ktorú jeho firma už roky ponúka. Slovenský prezident pri svojich návštevách otvára
pre našich podnikateľov cesty. Je len na
nich, ako tieto exkluzívne možnosti dokážu zužitkovať v prospech svojich firiem.
Vladimír Dobrovič
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Slovo má Ing. Ján Sandtner, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Mám jasnú víziu ďalšieho rozvoja
Záujmy a potreby občanov sú určujúce pre koncepčnú prácu starostu. To zdôrazňuje Ing. Ján Sandtner pri každej príležitosti. Dal si za cieľ zastaviť ďalšiu
zástavbu Dúbravky, skvalitniť jej školskú, sociálnu, obchodnú i dopravnú infraštruktúru, posilniť bezpečnosť, zvýšiť akcent na poriadok. Všetko podľa želania tých, čo ho volili. Ako sa mu to všetko podarilo?
■ Ako sa zmenila kvalita života Dúbravčanov za uplynulé 4 roky?
Odpoveď vyžaduje veľmi zodpovednú analýzu,
na ktorej v prvom rade by sa mali podieľať naši
občania. Preto túto otázku považujem len čiastočne za osobnú. Vychádzam pritom najmä zo
spätnej väzby, ktorú som nadobudol na stretnutiach s občanmi. Podľa mojich poznatkov sa
v poslednom období jednoznačne zlepšila informovanosť občanov. Významný podiel na tom
majú aj miestne noviny, ktoré sú do obsahu a estetickej úpravy na vyššej úrovni ako v minulosti.
Rovnako pozitívne možno hodnotiť web-stránku
miestneho úradu. Včasnosť a rozsah informácií
dáva ucelený prehľad o dianí vo veciach verejných všetkým občanom. Miesto prvého kontaktu svojimi výsledkami potvrdilo svoju opodstatnenosť, žiadosti a problémy občanov sa flexibilne
riešia.
Veľmi pozitívne výsledky sme dosiahli v práci
s mládežou, ako aj so seniormi. To sú dva oporné stĺpy mojej komunálnej politiky. Vítanie detí
do života, oceňovanie osobností, kultúrne akcie
pre jubilantov, kluby dôchodcov a školské krúžky s pestrými aktivitami sú toho dôkazom. Nemôžem opomenúť záslužnú činnosť miestneho
úradu pri zimnej údržbe, starostlivosť o zeleň,
opravy lavičiek, oživený amfiteáter, zimné klzisko, zmodernizované parky, opravené komunikácie a chodníky...
■ Vnímajú Dúbravčania pozitívne zmeny
uskutočňované v doprave, službách, školstve a v sociálnej sfére? Aké máte ohlasy?
Jednoznačne aj v týchto oblastiach sme zaznamenali posun vpred. V doprave sú ukončené
projekty na predĺženie Saratovskej a rozšírenie
Harmincovej ulice. Občania oceňujú vytvorenie
256 parkovacích miest. Výrazne sme pomohli
školám. Opravami a rekonštrukciami kotolní,
výmenou okien a tepelných rozvodov v základných a materských školách sme vylepšili škol-

ské objekty. Vybudovaním dvoch viacúčelových
športových ihrísk a rekonštrukciou hokejbalového ihriska sme potešili najmä športovcov a našu
mládež. Na kultúrnom poli poteší zrekonštruovaní amfiteáter na Valachovej ulici. Vďaka viacerým
kultúrnym akciám, najmä „Kultúrnemu letu “ sme
priniesli občanom veľa radosti z hudby a zábavy.
Určite veľa spokojnosti prinesie 52 nájomných
bytov pre mladé a sociálne slabšie rodiny. Dokázali sme to, čo doteraz žiadna z bratislavských
mestských častí, a to napriek neprajnosti niektorých poslancov. Pre seniorov sme zriadili denný
stacionár, na ktorý sme vyčlenili a upravili 3-izbový byt. Klub seniorov a Dúbravské múzeum budujeme. V mesiaci november bude dokončená
hrubá stavba. Oceňovanie jubilantov má stále
miesto v činnosti našej samosprávy.
■ A čo verejnosťou citlivo vnímaná starostlivosť o zeleň, parky, dreviny, lesopark?
Rozhodne sme na túto oblasť nezabudli. O zelené plochy mestskej časti sme sa starali nadštandardne. Pre porovnanie: My sme trávnaté plochy kosili 5-6 krát ročne, kým plochy v správe
hlavného mesta sa kosili trikrát za rok. Vysadili sme do 250 stromov a drevín. Upravili sme výsadbou kruhový objazd pri Lidli a okolie Domu
kultúry Dúbravka. Opravili sme vyše 100 lavičiek. Pripravujeme projekt bikrosovej dráhy.
■ Iste máte ďalšie plány. Čo by ste navrhli
v záujme vylepšenia života v Dúbravke?
Dúbravka potrebuje vybudovať centrum so širokou ponukou služieb a obchodov. Verím, že sa
dožijem, keď Dúbravka bude mať hotel, veľký
obchodný dom typu AUPARK, veľké Tesco alebo podobný obchod. Mojím snom je vnútrosídlisková doprava, ktorá by pomohla hlavne seniorom pri ich cestovaní do obchodov za nákupmi, a za svojimi blízkymi do sociálnych zariadení.
■ Dúbravka patrí medzi čisté a pekne upravené mestské časti nášho hlavného mesta.
Vžilo sa už udržiavanie poriadku do povedo-

mia všetkých Dúbravčanov?
Nie, ešte stále sa stretávame aj s nezáujmom,
nevšímavosťou, neochotou a možno i strachom
niektorých spoluobčanov pri ochrane čistoty
okolia ich obydlia. Najčastejšie to vidíme pri kontajnerových stojiskách. Tie sú určené pre komunálny odpad. Ale bez povšimnutia tam niekto vyhodí nábytok alebo iný veľkoobjemový odpad.
Namiesto toho, aby nespratníka spoluobčania
upozornili, že je to v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením, sú ľahostajní, nanajvýš si frflú. Podobne je to s čiernymi skládkami. Pre samosprávu nastáva situácia buď sankcionovať
správcu bytových domov, alebo to nechať odviesť. Potom súdnou cestou vymáhať náklady
alebo ich uhradiť z verejných prostriedkov. Ak
to uhradí samospráva, tak určite to bude niekde
chýbať. Viackrát som sa vyjadril, že každý občan tvorí integrálnu súčasť našej samosprávy.
Veď zmyslom samosprávy je pokojný a dôstojný
život občanov a rozvoj mestskej časti, preto by
mal konať každý občan nielen vo vlastnom, ale
i verejnom záujme. Neuškodila by lepšia disciplína vodičov (parkujú aj tam, kde nemajú), majitelia psov by nemali zabúdať na zbieranie psích
exkrementov a nemali by sme byť tolerantní ani
k znečisťovateľom priestorov pred veľkými obchodmi a na zastávkach MHD.
■ Pán starosta, na septembrových hodoch
vás moravskí hudobníci Bojané, v Dúbravke
veľmi obľúbení, vyzvali na pódium a verejne
sa vás spýtali, či ich pozvete aj v roku 2011.
To predurčovalo opätovnú kandidatúru na
starostu, keďže komunálne voľby sú 27. novembra 2010. Prekvapila vás ich rafinovaná
otázka?
Veru, prekvapila, lebo som nepredpokladal, že
prvý záujem a prvú otázku na túto tému dostanem zo zahraničia. Úprimne som odpovedal:
áno. Áno, v záujme plynulého rozvoja Dúbravky, v záujme toho, aby som dokončil rozrobené rozvojové projekty, rozhodol som sa
kandidovať ako nezávislý kandidát. Ak ma
podporia aj politické strany, občianske združenia, športovci, kultúrnici, skôr či neskôr narodení, dodá mi to silu. Lebo či budem starostom,
o tom rozhodnú sami Dúbravčania.

■ Čo najviac ovplyvnilo vaše rozhodnutie
kandidovať?
Moje rozhodnutie vychádza z poznania, že komunálna politika sa dá robiť slušne, otvorene a transparentne. Dokázal som presvedčiť
takmer 85 percent poslancov, či už z pravého
politického spektra alebo aj ľavého, že dôležitejší je princíp občiansky, a nie úzko stranícky. Výsledky jasne hovoria, že všetky rokovania Miestneho zastupiteľstva Dúbravka boli úspešné, s
prínosom hlavne pre našich občanov.
Dodajme, že starosta Mestskej časti BratislavaDúbravka Ing. Ján Sandtner presadzuje zásadu
otvorenej samosprávy. Chodí medzi ľudí, prijíma
ich bez stanovených stránkových hodín, všetci
majú k nemu vždy otvorené dvere. Ako hovorí,
je Dúbravčan a Dúbravka je preňho na prvom
mieste. „Vnímam ju srdcom i rozumom. Mám
jasnú víziu, ako by sa mala uberať a rozvíjať. Ja môžeme sľúbiť iba reálne projekty
a všetkých ubezpečiť, že budú na prospech
ich života v našej krásnej, bezpečnej a pohodovej Dúbravke,“ dodal na záver nášho rozhovoru.
Vladimír Dobrovič

V bratislavskej bytovej afére mnoho rokov účinkovali iba pravicoví starostovia

MAJÚ UŽ OČI OTVORENÉ DOKORÁN!
Tak naše hlavné mesto sa opäť zmieta v škandále. Môžeme ho nazvať bytový. Niektorí hodnotitelia, pričom vôbec nepochádzajú z
politických kruhov, hovoria dokonca o akejsi bytovej mafii. Tá prideľovala byty ani nie po jánošikovsky, teda od buka do buka, pretože tie buky rástli v 18. storočí za čias spomínaného hrdinu veľmi
blízko pri sebe. Byty však boli také priestranné, nakoniec ešte stále
sú, že na ich ploche by v prírode vyrástlo niekoľko statných bukov.
Aféra sa teda prevalila. Tí, ktorých sa
to týka tvrdia, že jej odhalenie niekto
naplánoval na obdobie pred komunálnymi voľbami, teda na tieto dni.
Možno, ale to vôbec nie je podstatné. Vezmime si iba jednu z nich. Tú,
ku ktorej došlo v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Ešte za čias
starostovania Andreja Ďurkovského,
vtedy nominanta KDH. Dnes už celá
republika vie, ako pán Ďurkovský
umožnil kúpiť si drahé byty „za babku“ niektorým významným politikom.
Takým, ktorí si mohli kúpiť byt v Bratislave aj pri tých nekresťanských cenách nehnuteľností v našom hlavnom
meste. Pridelil komunálne byty s možnosťou následnej výhodnej kúpy ľuďom s vysoko nadštandardnými príjmami a niektorí z nich, ako napr. Ivan
Mikloš, aj s nadštandardnými majetkami. Tým, ktorí tak radi hovoria, že u

nás mladá rodina sa k bytu prakticky
môže dostať iba cez hypotéku a zadlžiť sa tak na celé desaťročia. Tým,
ktorí tak radi hovoria o láske k blížnemu, ale ako ukazuje život, niektorí sú
najbližší, iní veľmi blízki, ďalší dobrí
blízki známi a priatelia – a na tých
jednoducho blízkych, teda všetkých
ostatných, už nič nezostane.
Nemusíme zdôrazňovať, že v západnej Európe sú komunálne byty symbolom pomoci a starostlivosti o nemajetných a ľudí s nízkymi príjmami,
najčastejšie o početné rodiny s malými deťmi. Žiaľ, v bratislavskom Starom
Meste sú komunálne byty symbolom
spolupráce politikov rovnakej politickej, alebo veľmi blízkej strany, samozrejme na najvyšších stupienkoch
partajnej hierarchie. Takéto prideľovanie komunálnych bytov je vzdialené sociálnemu cíteniu a akejsi forme

sociálnej spravodlivosti a pomoci asi
tak, ako naša planéta Zem od Venuše. Bez ohľadu na to, či išlo o Jána Figeľa, Ivana Mikloša, Luciu Žitňanskú
a ďalších. Jednoducho, ich mená sa
teraz stali výsmechom spolupatričnosti, či už kresťanskej, alebo – ako
oni sami často zdôrazňujú – novej
politickej kultúry! Skutočne smiešne.
Veľmi často sa odvolávajú na západoeurópsku politickú kultúru (samozrejme len v prípadoch, v ktorých je to
pre nich výhodné), ale keby ju nemali
akceptovať aj po odhalení spôsobov
získavania nimi komunálnych bytov,
tak by sa s politikou museli navždy
rozlúčiť. Po tom, samozrejme, ani jeden z nich netúži. Veď nebyť ich pôsobenia v politike, nedostali by sa ani
k týmto bytom.
Čo je však zaujímavé, mnohí koaliční partneri odsúdili správanie sa J.
Figeľa a spol. Čo sa týka Figeľovho vyhlásenia o venovaní tohto bytu
charite, tak to verejnosť považuje len
a len za púhe farizejstvo. Nakoniec,
to je už tradične známe a charakterizuje politikov KDH. Keby sa J. Figeľ
chcel zbaviť svojho bytu, napríklad v
časoch, kedy vykonával funkciu euro-

komisára a z vlastnej iniciatívy, tak by
sme mu dokonca zatlieskali. Urobil to
však iba po odhalení celého bytového
škandálu a nakoniec nikto ešte nevie,
ako to s tým bytom skončí. Od koho
a koľko peňazí bude pýtať, veď investoval niečo do rekonštrukcie, akým
spôsobom sa vzdá vlastníckych práv
na tento byt, atď. Nuž, uvidíme. A čo
urobia ďalší? Možno počkajú než média odhalia nejakú novú kauzu – a na
nich sa zabudne. Veď aj také niečo
sa môže stať a život predsa ide ďalej.
Veľa ľudí u nás má však ten správny,
ktorému hovoríme sedliacky rozum.
Tí si dávajú otázku: čo by asi urobil
pán Figeľ keby bol ateista? Takto to
má jednoduchšie. Pôjde na spoveď,
vyspovedá sa z niekoľkých hriechov,
takých tých obyčajných ľudských, ale
k nim pridá aj ten „bytový.“ Samozrejme, dostane rozhrešenie – a bude
všetko v poriadku. Ako keby sa nič
nestalo... Veď tie rodiny, ktoré majú
štyri deti, majú predsa možnosť navštevovať jednotlivé banky, pôsobiace
na finančnom trhu a nájsť si najvhodnejšie podmienky na hypotéku. Len
nech čítajú inzeráty a rôzne reklamné
letáky a pútače. Bytov za trhovú cenu

je predsa na trhu stále dosť. Tak aký
problém?
Dovolím si na záver ešte jednu poznámku: V bratislavskom Starom
Meste je to úplne jedno, či na starostovskej stoličke sedí Ďurkovský,
Zemková, alebo niekto iný. Skôr
ide o to, že mnohí obyvatelia srdca nášho hlavného mesta si dávali
záležať na tom, aby Staré Mesto
malo vždy pravicového starostu.
Nuž, keď sa im doteraz neotvorili oči, tak ich po odhalení bytovej
aféry majú otvorené dokorán. Najmä tí, ktorí desať aj viac rokov neustále počúvajú, že Staré Mesto už
veľmi dlho nemá ani jeden voľný
byt. Pritom starostovia „tým svojim“ pridelili stovky a stovky bytov!
Také, ktoré sa veľmi rýchlo a za
lacný peniaz stali ich majetkom.
Jedno je určite isté: Bratislavčania
si v nastávajúcich komunálnych voľbách asi poriadne rozmyslia, komu
dajú svoje hlasy, či už na poslancov
mestskej časti alebo starostu a primátora. Veď čo už môže viac otvoriť
oči ako toto šafárenie s bytmi „v rámci
neporušenia zákona“...
Vladimír MEZENCEV

KULTÚRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

VOJTECH MIHÁLIK: Zákonitosti verša
Stručne si pohovoríme o rytme a rýmoch.
Môžem vám podať len základné informácie na vás záleží, ako si ich osvojíte v
praxi. Ani atlét, ani básnik sa nezaobíde
bez sústavného tréningu. Ak sa chcete
dostať ďalej, musíte mať tajomstvá viazaného verša v malíčku. Preto si robte
domáce cvičenia a v nich uplatňujte všetky
poučky, o ktorých bude reč nižšie; to ešte
nie je poézia, ale je to technická príprava,
nevyhnutná pre vznik poézie
O rytme
Keď sa pozrieme na obraz alebo sochu, môžeme ich obsiahnuť jediným pohľadom. Ale
na vypočutie hudobnej skladby, na prečítanie knižky potrebujeme určitý čas. Všimnime si, ako sa tento čas člení na pravidelné
celky, ako sú organizované podľa prízvukov.
Hovoríme, že skladba alebo báseň má svoj
rytmus. Ak sa učíte tancovať, viete, že iný rytmus má valčík, iný foxtrot a iný zasa samba.
Na tento rytmus vás nikto nemusí upozorňovať – rozpoznáte ho sami, keď počujete prvé
takty skladby. A viete vopred, že až do konca
skladby sa tento rytmus nezmení. Hudobný
rytmus je daný taktom, v poézii taktu zodpovedá stopa – najmenšia rytmická jednotka.
Prečítajte si nahlas túto vetu: Padá zlaté slnko za vysokú horu.
Čo počujete? Počujete, že sa tu strieda prízvučná slabika s neprízvučnou a že sa to
opakuje 6-krát. Vo vete, ktorá sa tak stáva
dvanásťslabičným veršom, sú prízvuky na
každej nepárnej slabike, teda na prvej, tretej, piatej atď. Je to v súlade s pravidlom, že
v slovenčine je prízvuk vždy na prvej slabike
slova; v predložkových spojeniach (náš príklad: za vysokú) sa prízvuk presúva vždy na
predložku. Pri dlhších slovách sú vedľajšie
prízvuky aj na tretej, piatej, prípadne siedmej
slabike; tieto prízvuky sú z hľadiska verša rovnocenné s prízvukom hlavným.
Máme teda pred sebou verš, zložený zo
šiestich dvojslabičných stôp; každá stopa sa
skladá z prvej slabiky prízvučnej a z druhej
neprízvučnej. Uvedený verš si graficky označíme takto:
x´ x / x´ x / x´ x / x´ x / x´ x / x´ x
pričom x´ znamená prízvučnú a x neprízvučnú slabiku. Zapamätajme si, že je to
rytmus trochejský. Je to základný a najprirodzenejší rytmus našej poézie, častý

najmä v ľudových piesňach.
Pridajme teraz za začiatok tohto verša jednu
neprízvučnú slabiku:
Už padá zlaté slnko za vysokú horu.
Čo sa stalo? Vznikol nám trinásťslabičný
verš. Prízvuky v jednotlivých slovách síce zostali na svojich miestach, ale z hľadiska verša
ako celku sa posunuli z nepárnych na párne
slabiky. Slovo „už“ je to akousi nápoveďou k
zmenenému charakteru verša. Takého jednoslabičné slovo na začiatku trochejského
verša sa volá predrážka a celý verš trochej
s predrážkou. V slovenčine je takto organizovaný verš plnohodnotnou náhradou za klasický jamb, ktorého základným pravidlom sú
prízvuky na párnych slabikách verša.
Na začiatok pôvodnej vety teraz pridajme nie
neprízvučnú, ale prízvučnú slabiku:
Zapadá zlaté slnko za vysokú horu.
Vidíme, že prvá stopa sa zmenila na trojslabičnú, pričom prízvuk je na prvej slabike, a
druhá a tretia slabika sú neprízvučné; zvyšok
verša sa rytmicky nezmenil. Tento typ verša
nazývame daktylo-trochejský; je to verš v
praxi rovnocenný trocheju s predrážkou a
možno ho s ním ľubovoľne zamieňať. Jambický a daktylo-trochejský rytmus rozvinul
najmä Hviezdoslav a dodnes je najčastejším
rytmom našej poézie. Predstavuje už vyššiu
formu umelého básnictva.
A napokon premeňme dvojslabičné stopy na
trojslabičné:
Zapadá slniečko za horu vysokú.
Dostali sme dvanásťslabičný verš, ale sú v
ňom len 4 stopy, ktoré možno vyjadriť takto:
x´ xx / x´ xx / x´ xx / x´ xx
Každá stopa má tri slabiky, prvú prízvučnú a
dve neprízvučné. Je to daktyl. S daktylským
rytmom sa stretávame najčastejšie v poézii
symbolistov, v Kostrovej básni Ave Eva a v
niektorých prekladoch francúzskeho verša,
nazývaného alexandrín.
Poznáme už teda tri základné druhy rytmu
našej pohviezdoslavovskej poézie: trochej,
jamb (daktylo-trochej) a daktyl. Existujú,
pravdaže, aj iné rytmy, ale tie nateraz nie sú
pre nás dôležité, niektoré z nich sú v slovenčine nepoužiteľné.
Keď spojíme niekoľko riadkov (veršov), dostaneme strofu (slohu). Najčastejšie sa vyskytujú strofy štvorveršové. Rozmer verša je
daný počtom jeho stôp; u nás sa obyčajne

pohybuje v rozmedzí troch až šiestich stôp.
Najmä spočiatku sa učte prísne dodržiavať
princípy, ktoré si zvolíte. Ak teda začnete písať báseň v trochejskom rytme, ak si zvolíte
napr. päťstopový verš a štvorveršovú stopu,
rešpektujte tieto pravidlá až do konca básne.
Tú istú skladbu predsa nemôžete tancovať
najprv ako polku, a potom ako valčík.
V rytme básne počúvame tlkot jej srdca.
Rytmus jej vdychuje život, pomáha vytvárať
atmosféru, vnucuje ju do čitateľovej pamäti,
obohacuje jej výrazový register. Kto si nevypestuje zmysel pre rytmus poézie, uviazne
na plytčine.
O rýme
Teraz si pohovoríme o dôležitej zložke sylabotonickej poézie, o rýmoch. Rým nemožno
chápať len ako nejakú básnickú ozdobu; je
organickou súčasťou verša, vyrastá z jeho
zmyslu a rytmu a korunuje ho. Preto práci s
rýmami musíme venovať maximálnu pozornosť.
Prečítajme si štvorveršovú strofu:
Keby šťastie prišlo, keď my chceme,
keby láska vzbĺkla na rozkaz,
nebolo by šťastia v tepnách zeme,
ani lásky nebolo by v nás.
Z predošlého výkladu už vieme, že tu ide o
päťstopové trochejské verše, pričom posledná stopa druhého a štvrtého verša je neukončená: má len jednu slabiku. Desaťslabičný verš sa strieda s deväťslabičným. Všetky
verše sú zakončené rýmom (chceme – na
rozkaz – zeme – v nás), ale všimnime si, že
sa navzájom rýmujú len tie verše, ktoré sú
rytmicky – a teda aj počtom slabík – úplne
zhodné.
Mohli by sme pri zachovaní daného rytmu rýmovať desaťslabičný verš s deväťslabičným?
Skúsme si napísať prvé dva verše takto:
Keby šťastie prišlo, keď my chceme,
keby láska vzbĺkla zo zeme...
Vidíme, že je tu zvuková zhoda hlások na
konci oboch veršov, mal by to teda byť rým.
A predsa tu čosi podstatné nesúhlasí – je
to rozloženie prízvukov. V rýmovom slove
prvého verša (chceme) je prízvuk na slabike „chce-“ a slabika „-me“ je neprízvučná.
Zakončenie druhého verša tvorí trojslabičný
celok „zo zeme“, lebo predložka strháva na
seba prízvuk – a tak hlavný prízvuk je na slabike „zo“ a vedľajší na slabike „-me“. Prízvu-
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ky v rýmujúcich sa slovách sú teda v príkrom
rozpore – takýto rým nie je možný.
Rým teda neznamená len zvukovú zhodu
hlások na konci veršov, ale je podmienený
aj zhodou prízvukov. Z toho vyplýva praktické poučenie pre celú pohviezdoslavovskú
poéziu: nemožno rýmovať dvojslabičné slovo
s trojslabičným alebo jednoslabičné s dvojslabičným. Zato však možno rýmovať dvojslabičné slovo nielen s dvojslabičným, ale aj so
štvorslabičným a jednoslabičné s trojslabičným. Rýmujeme výlučne párnoslabičné slová
s párnoslabičnými (slovo „chceme“ v našom
prípade môžeme rýmovať takto: chceme –
zeme – nezadrieme – poobnovujeme; z toho
vzniká tzv. ženský rým, označovaný veľkými
písmenami zo začiatku abecedy: A, B, C
atď.). Nepárnoslabičné slová rýmujeme výlučne s nepárnoslabičnými (v našom prípade:
v nás – čas – na rozkaz a pod.; dostávame
tzv. mužský rým, označovaný malými písmenami: a, b, c atď.). V tomto smere najmä
začiatočníci robia mnoho závažných chýb,
možno pod vplyvom štúrovskej poézie, ktorá
nebola budovaná na prízvučnom základe. V
starších učebniciach sa nesprávne uvádza
rým v trojslabičných slovách typu „ozvena –
znamená“ ako rým ženský. V trojslabičných
slovách treba zásadne rýmovať najmenej dve
slabiky (nestačí napr. „ozvena – sklamaná“,
ale z rozloženia prízvukov je zrejmé, že ide
o rým mužský.
Ak sa rýmujú dva susedné verše, hovoríme
o rýme združenom; ak sa rýmuje prvý s tretím a druhý so štvrtým, ide o rým striedavý;
a ak sa rýmuje prvý verš so štvrtým a druhý
s tretím, máme pred sebou rým obkročný. V
našej ukážke ide teda o rýmy striedavé, ktoré
môžeme označiť: AbAb.
Dúfam, že materiál Zákonitosti verša
bude užitočný nielen pre mladých autorov, ale aj pre literárnych vedcov, vrátane
tvorcov literárnych rukovätí. Napríklad
Peter Valček v dvojdielnom Slovníku literárnej teórie pri rytmoch nesprávne
hovorí o dlhých a krátkych slabikách
namiesto o prízvučných a neprízvučných
slabikách, čo je v prípade slovenčiny a
češtiny naozaj hlboké nedorozumenie.
Nebohý František Štraus v Príručnom
slovníku literárnovednej terminológie aspoň používa adekvátnejšie pojmy ťažká
a ľahká doba.
Zo súkromného archívu PAVLA JANÍKA
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Pre milovníkov kvalitného humoru a duchaplnej satiry
vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave zbierku humoristických a satirických
útvarov pod názvom CELOPLOŠNÝ ALZHEIMER. Jej
autorom je náš renomovaný satirik a humorista BERCO TRNAVEC. Ktorý nám v tomto zväzku ponúka v poradí už svoju šiestu knihu.
Už samotný ironizujúci názov Celoplošný Alzheimer
zábudlivému našincovi naznačuje, že často stráca sebazáchovnú pamäť. Trnavec je nielen humorista, ale
aj humanista, a preto nám opätovne ponúka knihu ako
kritické, satirické svedectvo našich čias, kde vstupný
epigram, zhodný s názvom knihy, predstavuje absolútnu
diagnózu doby: „Pomery až hrôzu budia, jak s Alzhei-

merom v čiernej dráme dnes zabúdame, zabúdame...
zabúdame už byť ľudia!!!
Táto nová kniha je pestrým spektrom kratších literárnych
útvarov: aforizmov, epigramov a ultramikropoviedok. Po
prechádzajúcej kolekcii s názvom KROTENIE KLAUNOV,
prinášajúcej humoresky, v tejto najnovšej autor opustil
svoj azda najmilší poviedkový žáner, aby sa tu koncentroval na briskné, stručné sarkastické diagnózy, veršované
i neveršované. Také, ktoré môžete vpisovať iným do pamätníka, alebo bezbolestne vrývať do vlastnej pamäti. Pre
nás, čitateľov, pripravil nápaditý a lákavý humoristicko-satirický mix.
Nájdete tu mnohé pozoruhodné aforizmy, jednak nadčasové, ktoré môžu ako aktuálne prechádzať všetkými režimami i stáročiami, jednak sú špecifickým svedectvom našich
čias, sondou od brutálneho, baskerwillského kapitalizmu.
Ťažko vybrať z bohatej ponuky, ale pripomeňme si aspoň
niektoré, čo si to rozhodne zaslúžia. Najmä také, ktoré prinášajú globálny nadhľad, pohľad zhora na modrú planétu
Zem, ubolenú planétu s modrinami: • Šťastná budúcnosť
nás možno naozaj čaká, len si zrejme už nepamätá,
kde sa máme stretnúť • Vo svete hore nohami musia
byť aj vodcovia padnutí na hlavu • Čím žijeme vo väčších časoch, tým sme úmerne menší • Človek by ani
nevedel, koľko je bezvýznamných, keby ich stále nevyznamenávali • Kde sa dvaja bijú, tretí reční o mieri a
dodáva zbrane • Konečne som natrafil na presné hodinky: stále ukazujú o päť minút dvanásť • Nekonečno – priestor utvorený na to, aby múdrejší stále mali
kam ustupovať • Najväčší apetít na svete majú ideály:
Na záver vždy zhltnú aj samy seba • Hurá globalizácii!
Vďaka nej všetci stojaci na hranici chudoby môžu už
slobodne vykročiť vpred!
Nádherná pitva, však? No nemej zaujímavé a fascinujúce
sú aj Trnavcove epigramy. Aforistická myšlienka, paradoxná a vtipná konštrukcia, získava vo vyjadrenom veršovom a
rytmizovanom útvare zvanom epigram svojský pôvab a magickú príťažlivosť. Pravdaže, len vo vydarenom epigrame,
aké nachádzame aj v tejto knihe. Epigramy Majstra Trnavca

majú svoju príťažlivosť a sú zároveň tým, čo zdôrazňuje aj
talianska spisovateľka Simona Vinciová krátkou, výstižnou
vetou: “Písanie je svedectvo,“ Na tomto mieste si uvedieme
niekoľko veršovaných, úderných a brilantných svedectiev z
Trnavcovej knihy.
Epigram O ZBROJENÍ:
Prečo sa súperi jak psiská // v pretekoch zbrojenia tak
perú? // Pretože víťaz vždycky získa // Medzinárodnú cenu
mieru.
Alebo satirický portrét udavača:
Ozaj On nikdy nebol sebec, // čistý je s krásou nebeskej
dúhy, // takého, Bože, hneď ber k sebe: // upozorňoval
len na tých druhých!!!
Ak by sme si chceli trocha zaspytovať svedomie nad epigramom CESTA: Strašne sú tu úzke cesty, // dav sa na
ne nepomestí, // predísť druhých chuť tak zviedla // preto
mnohých šliapnuť vedľa.
A naostatok jeden z najtrpkejších autorových epigramov s
názvom ALKOHOLIZMUS, o cielenom zabúdaní: Metlou
ľudstva v každej ére // bedár zmetá // špinu sveta // v
márnej snahe pod koberec.
Berco Trnavec sa v tejto svojej novej knihe neorientoval iba
na krátke aforizmy a epigramy. „Nadýchol sa“ aj na o voľačo dlhšie texty, na mikropoviedky až ultramikropoviedky.
Pozoruhodné postrehy a nápady prináša napríklad textová
sekvencia PÚŠŤ. Napokon púšť je – akoby paradoxne –
veľmi úrodná pôda pre satirikov. V nejednom z Trnavcových
krátkych útvarov som tu objavil chorobopis nášho sveta,
nášho predpeklia, našej púšte. A náš osud v kapitalistickej
oáze zobrazil autor na minime riadkov takto:
Blúdením v púšti vyčerpaný muž sa šťastne doplazil do
oázy. „Konečne zachránený,“ vzdychol. Oči mu padli na
cenník: GLG VODY – 3 piastre, DATLE – kus, 1 piaster,
FIGY – kus, 4 piastre, BANÁN – 5 piastrov, KOKOS – 7
piastrov. „Pre Alaha“, zaúpel, „veď ja nemám ani piaster!“
„Potom máte smolu“, povedal majiteľ oázy. Muž skonal.
Majiteľ oázy napísal úmrtné oznámenie: „Zomrel prirodzenou smrťou uprostred hojnosti.“
Poznáte lepšiu pointu pre recenziu?
Milan KENDA
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Minister kultúry
prijal spisovateľov
Minister kultúry a cestovného
ruchu SR Daniel Krajcer 11.
10. 2010 prijal predstaviteľov
oboch relevantných združení
literárnych tvorcov – predsedu Spolku slovenských spisovateľov Jána Tužinského a
podpredsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
Petra Juščáka. Prerokovali
viaceré okruhy koncepčných
a organizačných otázok týkajúcich sa pôvodnej literatúry. Z
rozhovoru vzišli podnety, ktoré
budú užitočné pri hľadaní optimálnych riešení v nadchádzajúcom období.
(pj)

PAVOL JANÍK

Babylono
Premiér pre mier
Mierumilovný šéf vlády.
Vinárske závody
Preteky v pití vína.
Vikslajvantderful
Nádherné voskové plátno.
Literárni vredci
Bolestivé postihnutie literatúry.
Strach z impérií
Doby dobyvateľov.
Krach impérií
Dobi dobyvateľov!
Sídlo zbohatlíka I
Stavba roka.
Sídlo zbohatlíka II
Stav baroka.
Babylono
Rodisko viacjazyčnosti.

Poradňa dňa
Buc
Buchnutie hlavou.
Kibuc
Kolektívne buchnutie hlavou.
Kibicovanie z kibucu
Porady z osady,
v ktorej je všetko spoločné.
Spoločženstvo
Spoločné ženstvo.
Inštitút pre verejné
otázky I
Poradňa dňa.
Inštitút pre verejné
otázky II
Bezradná poradňa.
Otázka
Čo je inštitút pre verejné
otázky?
Odpoveď
To je tajné.

JAN ONDŘEJ

Povolebná
Knieža a či mafiáni
to sú teraz veľkí páni
len my prostí občania
budeme vždy zodieraní
nik nás nikdy nezachráni
dočkáme sa zúfania
Tak si vravím milý pane
nech sa stane čo sa stane
všetkého mám zrazu dosť
mám len stále platiť dane
aby všade mohla za ne
kvitnúť ľudská stupídnosť?
Preložil pj
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O jednom akceptovanom politickom tabu
Kľúčový výsledok volieb spočíva v strate politickej reprezentatívnosti parlamentu
V parlamentných voľbách 2010
z celkového počtu 4 362 369
oprávnených voličov odovzdalo
stranám zastúpeným v parlamente svoj hlas 2 127 223 občanov.
Predstavuje to menej ako polovicu: 48,76%. Parlament tak po prvý
krát v histórií volených parlamentov od r. 1918 nemá dokonca ani
formálne legitimitu od (väčšiny)
občanov. Väčšina občanov si alebo
nevybrala medzi žiadnou zo systémom ponúkaných alternatív, alebo
bol jej výber systémom eliminovaný. Keďže de facto každý politický
systém sa legitimizuje ponukou určitých „alternatív“ výberu, tým základným výsledkom každých volieb nie je množstvo hlasov pripísaných jednotlivým alternatívam ktoré sú ponúkané v rámci systému,
ale hlavne celková legitimita rámca systémom ponúkaných alternatív, čiže vlastne systému.
Údaj o formálnej legitimite je v tomto
prípade kľúčový. Formálna legitimita
(formálna podpora väčšiny) môže byť
podrobená kritickej analýze svojej reálnosti s ohľadom na vyššie naznačený fakt, že systémy reálne ponúkajú
vždy iba určitý rámec alternatív výberu,
ktorý je z hľadiska stability systému akceptovateľný. I formálne legitímny systém tak môže byť podrobený analýze
tohto procesu ponuky alternatív, a môžeme uvažovať o jeho reálnej legitimite. V prípade že systém nespĺňa ani
podmienky formálnej legitimity, je samozrejme logicky zbytočné uvažovať
o tom, či je reálne legitímny. Otázka
legitimity – t.j. stotožnenie sa občanov
so systémom ponúkaným rámcom výberu „alternatív“ – sa potom celkom
logicky viaže na problém „otvorenosti“ (či inak povedané demokratickosti)
systému, t.j. na otázku, nakoľko reálne
sú alternatívy výberu ponúkané systémom. Čiže nakoľko reálne sú programové odlišnosti strán, politické orientácie masmédií (a iných pridružených
štruktúr) – t.j. aktérov oficiálnej politiky – z pohľadu v spoločnosti existujúcich záujmov a týmto záujmom zodpovedajúcich názorov. A nakoľko je oficiálny systém od spoločnosti uzavretý.
Informácia, ktorá hovorí, že systém
– z pohľadu dôsledného uplatnenia zastupiteľského princípu, ktorý ešte stále aspoň v rétorickej rovine stojí za ideologickou legitimizáciou režimov – vlastne nie je legitímny, vypovedá zásadným spôsobom o situácií daného režimu.
Že je zásadná, naznačuje i fakt jej
dôslednej tabuizácie, dokonca aj
u opozične či disidentsky sa tváriacich subjektov. Celkom nesporne nejde o informáciu, ktorú by nebolo nutné spomenúť ani slovkom,
dokonca aj ak by bola vedľajšia.
Preto jej absolútna ignorácia naznačuje, že informácia je práveže až veľmi podstatná. Tomu sa niet čo čudovať, veď strata (väčšinovej) legitimity je
z pohľadu systému fundamentálnym
politicky krízovým javom.
Žeby strata legitimity spadla
len tak z neba?
Problém naznačený vyššie zjavne nemožno oddeliť od takých formálnych
aspektov fungovania politického režimu ako: absencia mediálneho pluralizmu ako súčasti pluralizmu straníc-

Karol Krpala
keho (deklaratívneho), či nahrádzanie reálnej občianskej spoločnosti jej
„oficiálnou“ verziou. Na tom nič nemení, že médiá oficiálna línia v každom
systéme interpretuje ako „nezávislé“:
v kapitalizme „súkromné“, v socializme kontrolované rôznymi „spoločenskými“ organizáciami. Politická funkcia a z nej vyplývajúca väzba masmédií
je zjavný a mnohokrát dokázaný fakt –
od neho sa odvíja potreba mediálneho pluralizmu, analogicky ako u toho
straníckeho, čo je aspoň deklaratívne
vo vyspelých systémoch rešpektované. Občianska spoločnosť zasa určite nie je systém oficiálnych mimovládiek napojených na určitú časť politického spektra. Ako naznačuje implicitné porovnanie s dnes o čosi bezproblémovejšie „analyzovateľným“ bývalým
režimom, ide o faktory ktoré sa na alternatívnosť systému (a na fakt politicko-ideologickej hegemónie) priamo
viažu. Tým výstupným prejavom jeho
alternatívnosti je potom reálny dosah
volieb na politickú zmenu, čiže na obsahovú alebo aspoň formálnu zmenu
politiky. Problematickosť a tabuizovanie týchto aspektov fungovania systému je pre súčasnú úroveň
politického, ale aj politologického
diskurzu typické. Pritom je iróniou,
že ide o ignorovanie reálnych parametrov, ktoré objektívne, sú mierou fungovania každého režimu. Ak
by sme sa zamerali len na formálnolegálne (deklaratívne) aspekty politických režimov, potom by sme mali veľký problém logicky zdôvodniť kritiku,
ktorú radi (a niekedy oprávnene) uplatňujeme na tie režimy, ktorých kritické
hodnotenie už dnes, či v našich zemepisných šírkach nepredstavuje ideologický problém.
Po parlamentných
voľbách 2010
Po parlamentných voľbách 2010 samozrejme stále možno určité dôležité,
konkrétne informácie o povahe systému tabuizovať. Možno tiež tabuizovať
všeobecné informácie o fungovaní politických systémov bývalých či aktuálnych, priateľských, alebo tých nepriateľských a snažiť sa týmto spôsobom
podsunúť občanom natoľko od reality
odtrhnutý referenčný rámec, že stretnutie sa s reálnou, čo ako banálnou
informáciou o povahe politických systémov ako takých či toho aktuálneho,
môže mať za následok už len buď rozpad celého referenčného rámca a s
ním spojeného politického presvedčenia, psychologický únik od tejto reality, alebo riešenie rozporu agresivitou a ideologickým fundamentalizmom. Aby tento referenčný rámec
bolo možné verejnosti podať, možno samozrejme politickú minulosť,
budúcnosť či priestorovo vzdialenú politickú realitu, v porovnaní
s tou našou aktuálnou vykresľovať
v od reality odtrhnutých alebo „démonických“ kategóriách. Tento ideologický extrémizmus a fundamentalizmus potom možno a zrejme je i nutné, de facto uzákoniť ako oficiálnu a
povinnú líniu. Napríklad prijímať zákony o tom, aká časť minulosti sa má
s akým výsledkom skúmať a ustanovovať inštitúcie ktoré túto funkciu plnia –
a tým prinajmenšom v tomto aspekte,
stavom ideologickej legislatívy prekro-

čiť i úroveň ktorú dosahovala za kritizovaného predchodcu dnešného režimu. Prípadne usporiadavať oslavy
„Veľkej Revolúcie“ spôsobom a slovníkom, že oslavy VOSR pri tom vyznievajú ako inteligentná spomienková slávnosť. No a nakoniec, ako sa to aj
systematicky robí v celej Strednej
a Východnej Európe, možno tiež
propagovať (nepriamo kampaňou
v oficiálnych médiách či priamo
prostredníctvom deklaratívne „disidentských“ webov) činnosť organizácií prostredníctvom ktorých sa
kreuje akýsi „neofašizmus“ a podsúvajú rasistické stereotypy. To
preto, lebo ide o odskúšanú stratégiu, ako frustráciu vyplývajúcu z povahy systému (kritický vzťah k nemu) nasmerovať na rasovo či etnicky odlišné
skupiny a potenciál nesúrodej reformy či zmeny systémových parametrov
zmeniť na preferenciu ešte väčšieho
„pritiahnutia“ systémových parametrov
(„inštitúcie systému sú dobré, to cigáni ich kazia“). Teda odpor ku systému
posunúť od uvažovania v rovine „systém-systémová alternatíva“ do roviny
„systém-pritiahnutie parametrov systému“, využívajúc primitívne rezíduá mladých a nostalgiu u niektorých starších,
ktorí nepochopili, že o uznanie zrnka
osobnej spravodlivosti pre prezidenta 1. SR tu nejde: Zrnko spravodlivosti pre neho je len prostriedkom reštaurácie fašistickej doktríny (a sankcionovania systémovo-alternatívnych doktrín ktoré s ním zahrnieme do jednej
skupiny) aspoň u istých skupín, a tým
splnenia istých ideologických cieľov...
Možno teda skrátka robiť všetko
to, čo sa i obligátne robí a čeliť následkom, ktoré zatiaľ systém dokáže kanalizovať do pre seba prijateľnej formy – pravda iná vec je,
nakoľko je prijateľná pre ľudí. Nemožno sa však tváriť, že systém je
reprezentatívny a tým pádom nemožno ignorovať objektívnu potrebu pomenovania tých aspektov
jeho fungovania, ktoré sa od deklarovaného ideálu odchyľujú zásadným spôsobom. Väčšine občanov systém alternatívu podľa všetkého neponúka, keďže neumožňuje realizáciu ich politických preferencií. Proti tomuto konštatovaniu ťažko niečo namietať po parlamentných
voľbách 2010, i napriek obligátnej demagógií, že ľudia voliť nechodia, pretože sú na záhradke. Je síce pravda,
že niektorí potenciálni voliči sú na záhradke, no logicky musíme predpokladať, že najmenej také množstvo
ľudí ide do volieb stereotypne a ich
účasť je len výberom menšieho zla.
Pritom, keďže všeobecne propagovaná je účasť, a nie neúčasť, logickejšie je predpokladať, že tá druhá skupina prinajmenšom vyváži prvú... To,
čo nám zostáva, je empirický fakt,
ktorý v ideálnom prípade vypovedá
jednak o podpore jednotlivých alternatív, no hlavne, o podpore systémom ponúkaných alternatív ako
takých. Empirický fakt vypovedá
tiež o tom, že systém „rozptyľuje“
a spolu s legálnymi mechanizmami
neutralizuje volebnú podporu prakticky len na jednej strane politického spektra. Myslíte, že strany, ktoré
vládli od r. 1998 fakticky neustále
a zachovali si kontrolu niektorých
ministerstiev aj v rokoch 2006–10
reálne vyhrali nejaké voľby?

Kresba: Andrej Mišanek

Figeľ predstiera solidaritu
Bývalý eurokomisár Ján Figeľ sa po
návrate z Bruselu udomácnil na našej
politickej scéne. Najskôr ako predseda Kresťanskodemokratického hnutia
a následne aj na poste ministra dopravy. Po odchode zo služieb Európskej
komisie si užíva výsluhovú rentu, hoci
mu patrí aj plat ministra. V čase krízy,
uťahovania opaskov, škrtov v nemocniciach, obmedzovania výdavkov v
domovoch sociálnych služieb a odvážnych vyjadrení vládnej pravice sa
nestíhame čudovať, ako sa apel na solidaritu a ústa plné skromnosti menia
na účty plné peňazí. Hoci sa niektorí
odídení top euroúradníci vzdali výsluhovej renty po tom, čo začali aktívne
pôsobiť v rôznych organizáciách či v
domácej politike, výnimku predstavuje
náš prvý eurokomisár. Teší sa každý
mesiac takmer 10 000 eurám. Veľkorysé vreckové, hlavne, ak naďalej pôsobí v politike, žije z daní občanov a je
členom vlády, ktorá odmietla solidárnu
pôžičku Grécku. Jednoducho, koná v
súlade so svojím najlepším vedomím
a svedomím, aj keď to na ostatných
môže pôsobiť ako bezočivosť hraničia-

ca s aroganciou. Musíme si zvyknúť,
že aj takéto prejavy môže mať politika
dvadsať rokov od revolúcie, v ktorej
ľudia žiadali viac ako sú mocenské
prejavy sily. Figeľ sa veľmi pohodlne
zaradil medzi koaličných politikov, ktorí si z politiky urobili atraktívny biznis.
Poniektorí si mýlia politiku s vlastnými
obchodnými spoločnosťami, iní len
prepisujú podiely na manželky a na facebooku robia reklamu svojim firmám.
Ďalším príkladom je jeho vlastný stranícky kolega. Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský sa po parlamentných
voľbách stal poslancom parlamentu a
hoci si KDH vo svojich dokumentoch
zakotvilo právo jednej volenej funkcie,
voči vlastným povinnostiam sa otočil
chrbtom. Zdá sa, že KDH je viac demokratické ako si v skutočnosti myslí,
hlavne ak ide o voľbu osobných pôžitkov. Vtedy je demokracia odrazom
osobnej slobody, solidarita len frázou
a pokora pózou. Na takéto postoje netreba zabúdať hlavne teraz pri komunálnych voľbách, keď sa rozhoduje o
osude niektorých „politikov“.
Stanislav Kubánek

Vyškrtnú nás v rámci škrtania

Súčasná vláda škrtá všetko na čo siahne, jedného rána sa prebudíme a zistíme, že nás vláda už tiež vyškrtla, aj zo zoznamu voličov. Po jej škrtoch nám
bude v bruchu škvŕkať, tak je to vlastne jedno, či nás vyškrtne alebo inak zmárni. Človek si nemôže byť istý ani jeden deň, pretože jeden vyškrtne, na
druhý deň ďalší škrtne čosi iné a verejnosť je zmagorená a vlastne ani
nevieme na čom sme. Platí, že národ môže zmagoriť len vláda magorov,
alebo inak povedané, najviac škôd narobia tí, čo sa tvária zodpovedne
a konajú nezodpovedne. Po kreovaní vlády euforistka Iveta Radičová
spievala o tom, akí odborníci budú v tejto vláde, ako starostlivo ich budú
vyberať. To, čo môžeme pozorovať za sto dní vlády, je skôr k plaču. A kto
sa chcel smiať, aj toho už smiech prešiel. Ľudia to vidia takto, vláda im spadla
do rúk, potom zistili, že majú väčšinu v parlamente a tak sa začali vrtieť v rytme
toho čardášu, ktorý im zatrhol v roku 2006 SMER. Na budúci rok a aj ten ďalší
sa chcú nabaliť, na úkor občanov, aby potom mohli v predvolebnom roku hodiť
chudobe zopár mincí. To je celá a jednoduchá stratégia súčasnej vlády. Keby
boli aspoň troška zodpovední a popremýšľali, prišli by na to, že šetriť sa dá aj
tak, aby na to nedoplatili tak radikálne ľudia. Spomenúť treba registračné pokladnice, zdanenie bánk a finančných inštitúcií, progresívna daň, napríklad zastavenie valorizácie platov ústavných činiteľov, zrušenie nehorázneho odstupného v niektorých prípadoch, iste aj zrušenie tzv. „mŕtvych duší“ na úradoch,
zbytočné vyhadzovanie vládnych výdavkov. Jednoducho, je mnoho možností,
kde sa dá šetriť, a nie jednoducho škrtať a zdaňovať. Keď dvaja chcú robiť to
isté, výsledok vždy môže byť iný. Ak by totiž boli v tejto vláde odborníci, tak by
sa mohli zamyslieť a prísť na to, čo je možné urobiť, aby výsledok nebol krutý k
ľudom. Ale pretože v tejto vláde niet odborníkov, nikto teda nemyslí a výsledok
je taký, aký nám predkladajú. Komu dal Boh úrad, tomu dal aj moc. A aby to
nevyzeralo celkom tak uletene, našli si aj vinníka. Vinníkom je nielen Smer, ale
aj odbory a my všetci. A tak nám to dajú pocítiť. Jednoducho nás vyškrtnú v
rámci všeobecného škrtania. A ešte dlho si ani neškrtneme.
DUŠAN
KONČEK

Nenahraditeľná internetová strana
Tí, čo sledovali odozvy na radikálne
vyhlásenie ministra kultúry v súvislosti
so zlúčením SRo a STV a zachovanie štyroch okruhov v SRo, kde by
podľa ministra nemalo byť FM rádio,
postrehli, akú búrku nevôle spôsobilo práve FM rádio. Už v ten deň tam
začali vznikať pomaly petičné výbory
a výzvy k organizovaným akciám, proti zrušeniu FM. Internetisti zo strany
SaS to sledovali pozorne, lebo však

ich voliči sú práve tí digitalizovaní a
zistili veľmi ľahko, žeby im táto chyba
neprešla a keď to zvrátia, tak len získajú. Ajhľa stalo sa. Šéf strany Sulík,
ktorý podporuje návrh svojho ministra na zlúčenie, kategoricky zmietol
zo stola návrh straníckeho kolegu o
zrušení FM. A bodka. Pán Sulík jasne
povedal, kto je v strane pánom. A tak
Krajcer si môže dovoliť navrhovať len
odtiaľ potiaľ.
DANIEL BACHÁT
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Východniari nespokojní s ministrom
Medzi občanmi východného Slovenska začína panovať názor, že súčasná
pravicová vláda očividne rieši svoje
boľačky opäť na úkor najchudobnejšej časti štátu. Pre bratislavské centrum ako by Slovensko končilo za
tunelom Branisko, čo dokumentujú
aj dva čerstvé prípady likvidovania finančnej pomoci na výstavbu cestných
komunikácií od tunela na východ.
Na rozdiel od ostatných vlád európskych
štátov, ktoré sa usilujú o čo najživšiu
obchodnú a ekonomickú spoluprácu s
krajinami ležiacimi na východ od schengenskej hranice, naša pravicová vláda
týmto smerom ani nechce pozerať. Ešte
v októbri roku 2008 začali rokovania
medzi slovenskou a ukrajinskou stranou o vybudovaní cestnej spojnice s
hraničným prechodom na trase Ulič
(SR) a Zabriď (U). Obe sídla patrili kedysi do jedného spoločného okresu,
ale vytýčenie novej hranice po 2. svetovej vojne ich rozdelilo. S nimi aj rodiny, známych, ba dokonca aj majetky.
Spoločnou ukrajinsko-slovenskou iniciatívou začali prípravné práce na vybudovaní nielen cestnej komunikácie (cca 1,05
km na slovenskej a 1,3 km na ukrajinskej
strane), ale po zhodnotení preťaženosti
ostatných piatich hraničných prechodov
sa ukázala aj potreba vybudovania ďalšieho, ktorý by bol určený pre vozidlá do 3,5
t. Kompletné náklady boli vtedy odhadnuté na cca 800 miliónov Sk. Súčasná alternatíva je však podstatne lacnejšia.
Aj napriek tomu, že v priebehu necelých dvoch rokov obe strany pripravili
množstvo podkladových materiálov
pre túto stavbu strategického významu, na ostatnom rokovaní slovenskoukrajinskej medzivládnej komisie (na
ukrajinskej pôde) nastolili slovenskí
zástupcovia požiadavku na ďalšiu
analýzu súčasného stavu vyťaženosti
existujúcej pätice hraničných priechodov, ktorými denne prejde niekoľko
tisíc automobilov.
Predseda Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Peter Chudík sa na margo
tejto situácie vyjadril v tom zmysle, že už
nevie, čo by bolo potrebné ďalej predkladať a dopracovávať, keď ukrajinská
strana je na realizáciu projektu kompletne

pripravená a PSK má pripravenú štúdiu,
takže iba čaká na rozhodnutie vlády. Podľa predsedových slov je najvyšší čas pustiť
sa do konkrétnych projektových prác, ak
bude dnes povedané áno aj v súvislosti s
čerpaním európskych fondov, bude možné samotnú výstavbu odštartovať niekedy
v rokoch 2015 alebo 2016.
Nová komunikácia a hraničný priechod by mohli podľa Chudíkovho
názoru pomôcť najmä rozvoju turistického ruchu v tejto okrajovej časti
Slovenska, keďže práve na území, kde
sa stretávajú hranice troch štátov (SR,
Poľsko, Ukrajina) sa nachádzajú tri národné parky. Partnermi v tomto európskom projekte cezhraničnej spolupráce by mali byť Správa a údržba ciest
PSK (SR) ako žiadateľ a Cestné služby
Zakarpatskej oblasti (U). Zdá sa však,
že novej vláde normalizácia na našej
východnej hranici akosi nevonia. Rovnako, ako dzurindovej vláde nevoňala
príprava schengenskej hranice...
Druhý prípad očividnej nespokojnosti občanov začal nedávnym vyhlásením ministra dopravy o zastavení prác na výstavbe
diaľničných úsekov v oblasti Prešova, na
úkor stredného Slovenska. Toto rozhodnutie sa dotýka aj prípravných prác na
budovaní obchvatov krajského mesta.
Hlavnými dopravnými koridormi východzápad a sever-juh prejde v tesnej blízkosti
centra mesta a tromi veľkými sídliskami
denne cca 50 tisíc vozidiel, čím vznikol
pre občanov už doslova kritický stav. V
Prešove vznikol petičný výbor, ktorý bude
zbierať protestné podpisy občanov mesta
a okolia proti rozhodnutiu ministra.
- Je neuveriteľné, že Východniar, akonáhle sa stal ministrom, viditeľne
poškodzuje svojich spoluobčanov a
uprednostní pri budovaní diaľnice
malú dedinku Ivachnovú na úkor tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Nechápeme ani jeho štátneho
tajomníka, ktorý má ešte stále trvalý
pobyt na jednom z dopravne neúnosne preťažených prešovských sídlisk,
- konštatovali členovia petičného výboru
s tým, že chcú dosiahnuť zmenu ministerského rozhodnutia občianskymi iniciatívami povolenými slovenskými právnymi
normami.

Astronómovia finišujú

„Študenti“ nemusia ale chcú
Už v roku 1965 fungovala vo vysokoškolskom internáte prešovskej Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika tzv. fotoskupina G,
ktorá združovala nielen záujemcov
o fotografovanie, ale aj výtvarníkov,
ba dokonca aj hudobníkov. Pôvodný krúžok sa „pretransformoval“ na
klub, v ktorom už pracovala aj sekcia filmárov a od roku 1967 vzniká
tradícia vysokohorských tatranských
umeleckých plenérov.
V roku 1968 je už v Prešove aj Filozofická fakulta, záujem o neformálnu prácu
je veľký, vzniká na Slovensku prvý Vysokoškolský klub Matice slovenskej a v
ňom žije aj AMFO klub, teda klub amatérskych fotografov, s ktorými ťahali za
jeden slák stále aj výtvarníci a muzikanti.
Klub žil aktívne do roku 1978, potom
jeho činnosť ochabla. Koľko generácií
vysokoškolákov sa v ňom dovtedy vystriedalo?

O AMFO klube by sme nepísali, ale dá
sa to, keď existuje dodnes? Bývalí spolužiaci na univerzite a spolubývajúci
na internáte sa aj teraz, po bezmála
polstoročí pravidelne stretávajú už
aj ako dôchodcovia (tí z roku 1965),
medzi ktorými stále fungujú renomovaní vysokoškolskí pedagógovia,
známi výtvarníci a majstri fotografie
i hudobných nástrojov. Mottom tradície ich pravidelných stretávaní a
plenérov organizovaných každý polrok v inom kúte Slovenska je známe
„Nemusíme, ale chceme!“
Pred niekoľkými dňami sa stretli na pôde
svojej alma mater, dnešnej Prešovskej
univerzity. Hrdí na to, že sú členmi klubu
ktorý nemá stanovy ale prežil polstoročie, ktorý nie je oficiálnou inštitúciou ale
spoločenstvom priateľov, spolužiakov,
ktorých spája umenie, ale nie dotácie,
granty a podpory. Priateľstvo je silnejšie
ako peniaze...

Prešovská konferencia o chudobe
Akademická pôda Prešovskej
univerzity sa stala koncom septembra pôdou medzinárodnej
konferencie na tému Chudoba a
sociálne vylúčenie ako problém
súčasnosti. Odborníci z Českej
republiky a Slovenska sa venovali
téme celosvetového boja s chu-

dobou a sociálnou vylúčenosťou
z potreby vzdelávania dospelých.
Na program prišli aj najnovšie celosvetové trendy zmierňovania a
eliminácie dôsledkov chudoby,
akým spôsobom realizovať sociálnu prevenciu a ďalšie súvisiace
témy.

Francúzsky záujem o poklady z Medzilaboriec

Po mimoriadne úspešnom spoločnom
kultúrnom projekte „Dialógy“ partnerských regiónov Prešovský samosprávny kraj a Conseil Général Hautes
Pyrénées (Generálna rada regiónu
Horné Pyreneje v južnom Francúzsku)
na tému spoločných koreňov tamojšieho cisteriánskeho opátstva L´Escaladieu v Bigorre a Červeného Kláštora
na Pieninách, žne obrovský úspech
a záujem francúzskej verejnosti ďalší
spoločný multiprojekt s názvom „I am
from nowhere“ (Pochádzam odnikiaľ).
Jeho dôkladná príprava a plánovanie tr-

vali od tohtoročného februára, keďže ide
o udalosť mimoriadnych rozmerov a citlivosti: Výstavu diel kráľa pop-artu Andyho
Warhola, ktorý má svoje korene v Mikovej
pri Medzilaborciach.
Spolupráca oboch regiónov trvá už bezmála desaťročie a teda niet divu, že z
oboch strán bola v tomto prípade prejavená nielen mimoriadna dôvera, ale aj pracovné nasadenie, najmä zo strany medzilaboreckého múzea. V jedenástich sálach
Abbaye Cistercienne de l´Escaladieu totiž
dnes Francúzi obdivujú originálnych diel a
obrazových sérií pop-artovej ikony, ktoré
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pochádzajú z Múzea moderného umenia
v Medzilaborciach a zo zbierok slovenských súkromných zberateľov. Nie je to
však iba samotná výstava obrazov, ktorá
láka obyvateľov celého Francúzska, ale
predovšetkým skutočnosť, že kolekcia je
doplnená faktografiou, približne stovkou
dokumentov o pôvode, živote, tvorbe a
umeleckom odkaze Andyho Warhola.
Kolekcia je rozdelená do jednotlivých sál
podľa tém, jednou z nich je Ikona. Mnohovýznamový výraz však zrejme patrí nielen
Andymu, ako ikone pop-artu, ale ikonám
ako takým, ako vysoko hodnotným umeleckým dielam minulosti i prítomnosti so
svojim religióznym nábojom, keďže v tomto priestore je nainštalovaných aj niekoľko
originálnych historických ikon zapožičaných Šarišským múzeom v Bardejove.
To všetko je však súčasť histórie umenia.
Dnešok slovenskej výtvarnej moderny reprezentuje v spoločnosti Warhola a ikon
svojimi dielami trojica Daniel Brogyányi,
Radoslav Repický a Martin Kudla.
Francúzi sa na tento pre nich mimoriadny
kultúrny sviatok pripravovali nezvyčajne
starostlivo. Štáb tamojšej televízie Canal
3 nakrúcal v Mikovej, Medzilaborciach i
v Prešove tri dni materiál pre informačný
snímok, ktorý má predstaviť nielen pôvod
samotného Andyho, ale v tejto súvislosti
aj partnerský prešovský región. Tým však
aktivity Canal 3 nekončili.

Vernisáž expozície sa uskutočnila v sobotu
9. októbra za účasti približne 250 prítomných, medzi ktorými bola aj delegácia Prešovského samosprávneho kraja na čele s
jeho predsedom Petrom Chudíkom, ktorý
v krátkom príhovore predstavil náš región
a vyzdvihol obojstranný prínos vzájomnej
spolupráce. Svoje zastúpenie v nej mali
aj poslanci a múzeá v Medzilaborciach a
Bardejove i Spoločnosti Andyho Warhola
(Eugen Gališin). Celá slovenská reprezentácia, v ktorej nechýbala ani šéfka Slovenského inštitútu v Paríži Božena Krížiková,
bola vedená veľvyslancom SR vo Francúzskej republike J. E. Marekom Eštokom.
Televízny Canal 3 venoval slávnostnému
aktu otvorenia výstavy pol hodinový prenos
vo svojom hlavnom večernom vysielacom
čase!
Záujem o medzilaboreckú kolekciu inštalovanú na francúzskej pôde je mimoriadny, v priebehu prvých dvoch dní ju videlo
viac ako deväť stoviek návštevníkov. Želanie predsedníčky Generálnej rady Horné
Pyreneje pani Josette Durrieu, aby táto
výstava oslovila čo najviac Francúzov, vyslovené počas otváracieho aktu výstavy,
sa teda naplňuje.
V prípade, že vás cesty zavedú do kraja
pod severnými svahmi Pyrenejí, máte v
Bigorre možnosť vidieť tento jedinečný
kultúrny projekt do nedele 28. novembra
tohto roka.

V areále astronomického observatória v Kolonickom sedle, ktoré je vďaka svojim svetelným podmienkam už dlhé roky úspešným
vysunutým pozorovacím pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, panuje v týchto dňoch
čulý stavebný ruch. Výsledkom
bude nová moderná vizáž observatória s kompletným servisným
zázemím, ktoré bude slúžiť astronómom na medzinárodnej platforme. Ide o projekt zahraničnej poľsko-slovenskej spolupráce Čisté nebo, na realizáciu ktorého sa
hvezdárom podarilo zabezpečiť z
európskych zdrojov 310 tisíc eur.
Hotovo! by malo zaznieť do konca
tohto roka.

Stropkovčania pritvrdili
V centre okresného mesta Stropkov odštartovali 1. júla rozsiahly
a náročný projekt rekonštrukcie
a modernizácie Námestia SNP.
Podľa harmonogramu by mohli
byť prvá a možno aj druhá etapa
prác ukončené do konca novembra, vedenie mesta však stavbárov nenaháňa splniť termínovník
za každú cenu. Počas nedávneho kontrolného dňa totiž vyjadrili svoje výhrady voči kvalite prác
zabezpečovaných dodávateľom
stavby, takže spoločnou prioritou
sa nestali termíny, ale kvalita!

Šampióni už známi
Bez akejkoľvek finančnej podpory štátu sa v Prešove uskutočnil
už 15. ročník celosvetového festivalu vinárov a pestovateľov révy
MUVINA 2010, ktorý sa už stal
trvalou súčasťou kalendára svetových prehliadok ich medzinárodnej organizácie. Zúčastnili sa
ho vinári z 18 krajín, medzi nimi
aj z Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a
Európy, ktorí zaslali 507 vzoriek
svojich ušľachtilých produktov,
po prvý raz si zasúťažili aj poľskí
vinári. Šesť medzinárodných komisií už hodnotilo súťažné vzorky bodovaním v rámci novej celosvetovej normy. Klenotom súťaže bolo bezpochyby španielske
sherry Pedro Ximenez Robles,
ročník 1927! Porotcovia udelili 7
titulov šampiónov, 12 veľkých zlatých medailí, 140 zlatých a 154
„honorárnych strieborných medailí“. Na dražbe pri slávnostnom
odovzdávaní cien však vyvolávaciu cenu Pedra Ximeneza (300
eur) nebol ochotný zložiť nikto!

Prešli všetci
Mestská volebná komisia pre
obecné voľby 2010 v Prešove
oznámila prekvapujúcu správu,
že po prekontrolovaní všetkých
kandidátskych listín a petičných
hárkov nezávislých kandidátov na
funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove boli zaregistrovaní všetci 193 prihlásení.
Z nich je 84 nezávislých kandidátov, ostatní sú nominovaní 15
politickými subjektami pôsobiacimi na území mesta. Z celkového
počtu je 44 žien, pričom najstarší
kandidát má 67 rokov a najmladší
23. Perličkou je, že jeden z kandidátov namiesto povinných 400
podpisov na svojich petičných
hárkoch „dodal“ volebnej komisii
až 2163. Komisii prešlo cez ruky
až 59.573 podpisov.
Na boj o kreslo primátora mesta
sú zaregistrovaní šiesti kandidáti
(1 žena), dvaja sú politickí nominanti a štyria nezávislí.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH

POLiTICKÁ SATIRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Projekt Afrika sa páči G. Sorosovi
Pod vedením nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
sa pripravuje projekt, ktorý by eliminoval ergo zmenšil počet
dôchodcov na Slovensku. Liberální odborníci na túto problematiku vymysleli veľmi jednoduché a účinné riešenie. Projekt
má jednoduchý názov: Afrika.
Aby sme znížili počty dôchod- o jeho prevoz na Slovensko a túto
cov na Slovensku, ktorí majú v cestu zaplatila, tak ako cestu do
prevažnej miere dôchodky na Afriky. Všetky náklady z programu
úrovni životného minima, bude- OSN samozrejme znáša OSN,
me ich exportovať do Afriky. Na vrátane chorôb a liečenia. TaSlovensku sa s takým nízkym kýmto spôsobom by štát ušetril
dôchodkom veľmi nepodieľajú na dôchodkoch a samozrejme
na spotrebe, čo je tiež neúnos- zarobil na odvodoch. Zomrelých
né pre štátnu kasu a stále viac dôchodcov by vystriedali ďalší
plačú a nebodaj vytiahnu do ulíc. živí a celý cyklus by pokračoval
V Afrike by pracovali a na Slo- až do odvolania, teda dočasvensku by sa im zastavil dô- ne.. V prípade, že by dôchodcu
chodok, ale percentá by im zožral lev či iná šelma, poistné
išli naďalej. V Afrike by zarobili zaplatí tiež OSN, lebo budú pooveľa viac, podieľali by sa totiž istení v rámci OSN. Takýmto spôna programe OSN pre chudob- sobom sa podarí na Slovensku
né krajiny a mohli by tamojších zmenšiť podiel dôchodcov voči
nedôchodcom.
obyvateľov všeličomu naučiť, sa- zamestnaným
mozrejme aj tomu, čomu naučili Ak by o takúto misiu prejavili
svoje deti na Slovensku, ktoré záujem aj predčasní dôchoddnes vládnu. Zo mzdy v Afrike by covia, vláda to bude len a len
však museli odvádzať odvody. V kvitovať. Projekt vychádza aj z
prípade úmrtia takéhoto dôchod- toho, že v tamojších podmiencu v Afrike by sa vláda postarala kach by pracujúci dôchodcovia

nemuseli platiť drevo, kúrenie,
elektrinu a podobné nezmysly a
valuty by ušetrili, ktoré by zasa
posielali deťom na Slovensku.
Zostáva ešte vymyslieť, že či
by sa doláre potom nemenili, tak ako voľakedy bony na
poukážky, napríklad do siete
predajní Metro. V prípade, že
by sa objavili prípady potentných
dôchodcov, je možnosť vytvoriť
v niektorých afrických štátoch aj
slovenské osady, kde by potom
slovenské cirkvi vyslali pánov farárov pre duševnú potechu obyvateľov osady. Projekt by okrem
ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny zastrešovala Aliancia Fair play, Transparenty internacional a Open Soviety Found.
Projekt treba ešte v niektorých
detailoch dotiahnuť (napríklad
lieky zdarma, Viagra, lekárska
starostlivosť a podobne). Projekt
by sa mal spustiť v roku 2012.
Projekt sa veľmi páči G. Sorosovi
a preto hlavným koordinátorom
projektu je minister zahraničných
vecí SR Mikuláš Dzurinda.

Krajcerová sonáta D-mol
Minister kultúry sa rozhodol z večera na ráno
zrušiť STV a zároveň ju zlúčiť s SRo. V programe Radičovej vlády nič také niet, ale čo už,
nie je tam aj tak nič, čo sľubovali voličom pred
voľbami. Je tam však niečo celkom iné. Sľuby
a taľafatky sú sprievodným znakom súčasnej
vlády, takže aj krok ministra kultúry je vlastne
len súčasťou týchto kotrmelcov. Jedinou pravdou Krajcerovej sonáty je len to, že je jedno
ako sa tieto dve verejnoprávne média budú
volať – či SRoT alebo SRaT – k týmto skratkám bude ešte treba pridaj aj iniciály nového
generálneho riaditeľa, ktorého si 79 poslancov vládnej koalície zvolí v parlamente. Nájde
sa aj zopár hlupákov, ktorí uveria, že to bude nezávislý odborník či manažér, ktorý by výplod ministra
kultúry mohol riadiť. Netreba byť ani premúdrym
slovenským politológom typológie Mesežnikov
and Kusý, aby človek pochopil, že ide hlavne o
spôsob, akým sa vládna koalícia chce zmocniť verejnoprávnych médií, lebo inak nevedela odvolať
z funkcie terajšieho generálneho riaditeľa STV. A
tak bude generálneho riaditeľa znova voliť parlament, kde ma vládna koalícia väčšinu, čiže bude
to politický riaditeľ. Boli to práve Dzurindovci, ktorí
za Chmela prišli s návrhom voliť Radu STV, ktorá bude akože apolitická a spievali chválospevy,
ako to bude vynikajúce a správne, demokratické
a bohviečoešte. Teraz tí istí, šľahnutí liberálmi, menia svoje rozprávky a vracajú ich do stavu, ktorý
bol „akože zlý“. Neuveriteľné, neskutočné. Roz-

Pravda spoza hraníc
Strana SaS sa chce stáť členom Európskych liberálnych
demokratov (ELDR). V európskom parlamente funguje
ELDR pod hlavičkou ALDE
(Aliancia liberálov a demokratov pre Európu). Súčasťou
ALDE je aj strana EDS (Európska demokratická strana),
ktorá ústami svojho predsedu
Antonia Parzialeho kritizuje
SaS, že doteraz neprejavila
dostatočný záujem o presadzovanie liberálnych princípov
do slovenského politického
života. SaS nedokáže garantovať plnenie liberálneho programu a po diskreditácii dôveryhodnosti nemôže v tejto chvíli
ani garantovať stabilitu strany
hovorí sa v stanovisku, ktoré
predseda EDS poskytol TASR.
Aj na západ od našich hraníc
pochopili, že strana SaS je
stranou len na jedno použitie...

právky ministra kultúry o efektívnosti a podobné
nejasnosti, ktorým ani sám neverí, sú už len sprievodnou vysvetľovacou „polievočkou“ návrhu. Samozrejme, pri takomto návrhu si zvýskli komerčné
televízie z ktorých minister kultúry vyšiel a kde si
urobil moderátorské meno. Takže možno povedať,
že jednou ranou zabil dve muchy, čo mu bzučali
okolo uší. Po Rybníčkovom „cunami“ je to ďalšia
„rana z milosti“ pre Slovenskú televíziu, ktorá ak
to prejde, sa už nikdy z týchto rán nespamätá a
nakoniec zanikne.
Nakoniec zrejme o to aj ide, ibaže sa to urobí
sofistikovanou formou. Minister kultúry si tak
zabezpečil aj svoju budúcnosť, keď skončí v
tejto funkcii, stane sa riaditeľom jednej z komerčných televízií „za zásluhy o ich rozvoj“. Je
jasné, že pojem kultúra a Daniel Krajcer ide
dohromady asi tak ako moslimské náboženstvo s katolíckym, ideálne by teda bolo, keby
sa zrušilo ministerstvo kultúry so školstvom a
terajší minister kultúry by bol znova „de facto“ faktickým moderátorom. Inak sa celkom
vážne šušká, že parlament, teda jeho vládna
väčšina, sa chce zbaviť obyčajného človiečika
a tohto podnikateľa umiestniť na čelo SRaT
(Slovenský rozhlas a televízia), samozrejme s
bodygardami z SDKÚ a KDH, v úlohe námestníkov, ktorí budú riadiť, jeden rozhlas a druhý
televízne torzo z STV. Pre príklady netreba
chodiť ďaleko, rovnako zdatne ovládol média
v Maďarsku Fidesz.

Zrušme všetko, aj OSN

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Policajné p�le-m�le

Policajti v súčasnosti nevedia, či sú ešte vlastne policajti, alebo sa
majú správať ako národné kojné. Aká škoda, že už na nás motoristov nečíhajú za kríčkami, teraz už vieme, že kde sú, kde budú alebo
nebudú. Motorista ši všímal kríčky vedľa ciest, ktorých je požehnane a tak vlastne dával celou cestou pozor a bol v strehu. Teraz
bude vedieť, že popri tých kríčkoch môže „preletieť“ a brzdiť akurát
na tom úseku kde vie, že mu budú salutovať policajti. Možno pred
Vianocami budú dávať motoristom aj salonky. Slovensky „Cattani“
urobil nečakané rozhodnutie, bude sa totiž o ňom diskutovať oveľa
viac, ako o Devínskej Novej Vsi. O nej sa začalo diskutovať veľmi
nebezpečne. Policajti tam totiž vypálili na šialenca 15 striel a z tejto
paľby nemal ani škrabnutie, dokonca sa hovorí, že niektoré výstrely nielenže škrabli civilov ale spôsobili aj čosi viac. Minister vnútra
všetkých vyznamenal, takže sa z toho nič nedokáže. Z pätnástich
výstrelov by totiž správne trafil aj cowboy, ktorému prestrelili pravú ruku a drží kolt v ľavej. A to ešte minister vnútra rozhodol, že
všetkým policajtom pridelí škorpióny, čo je nebezpečné ohrozenie
Slovenska a jeho obyvateľov. Takže tým viditeľným policajtom na
cestách radšej zastaňte, lebo ak spustia paľbu zo škorpiónov, je
ohrozené aj vtáctvo a zverina v blízkom okolí.

Dámsky puč nevyšiel

Dámsky puč sa v Slovenskej národnej strane nekonal, lebo na
puč treba aspoň dve dámy, ako
sme boli svedkami pred pár rokmi, keď ho organizovali tri dámy.
Je skutočne rarita, že v najstaršej strane na Slovensku sa konajú občas dámske puče. Vyzerá
to tak, že páni v tejto strane majú pre dámy slabosť. A potom im
dámy prerastajú cez hlavu. Dámsky puč sa nekonal aj preto, lebo hlava strany sa skoro spamätala a uvedomila si, že hrozí znova
to, čo pred rokmi. Z toho vyplýva,
že pre SNS je najväčším nebezpečenstvom dámsky puč, čo by
si páni v tejto strane mali uvedomiť. Teraz sa nekonal, čo najviac
mrzí slovenských politológov-janičiarov, aby svoje sklamanie zakryli tak vyhlásili, že zvolenie Já-

na Slotu za predsedu je dobrá
správa, lebo takto SNS zanikne
ako HZDS. Toto zbožné želanie
je len zbožným želaním, pretože nič také sa neudeje, aj preto,
lebo janičiarov pribúda úmerne
pribúdajúcim liberálom. A to, že
hlavná pučistka vyhlasuje, že tu
bude vždy, ako V. I. Lenin, svedčí
o jej sebavedomí, ktoré však nemá pevnú podstatu. Slovenská
národná strana za Martina Rázusa mala vo svojich radoch vážené
osobnosti, súčasná SNS padá a
vstáva na osobnostiach. Tých je
tam zatiaľ poskromne, lebo aj tí,
čo kandidovali na predsedu osobnosťami nie sú, ale to isté platí aj o
nových podpredsedoch. Inak sa
načim aj spýtať, ktože to pracuje
na rozdelení SNS? Alebo, kto príde na večeru?

Balónová volebná fiesta
Začalo to hneď počas volebnej noci,
keď jedna pani riekla jednému pánovi,
aby držal balónik. Ten balónik statočne
držal, hoci bol v tom momente celkom
mimo, nevedno či z toho balónika alebo
z niečoho iného. A táto pamätná veta,
ako keby bola leitmotívom všetkých udalostí, ktoré nasledovali po tej volebnej
noci. Keď balónik po pár dňoch takmer
vyfučal, onen pán, čo ho držal, ho znova nafukoval a čo je príznačné, začal sa
nafukovať aj sám, lebo veď držať balónik nie je hocijaká pocta, ale nesmierne
dôležitá. A tak sa mu aj dostalo pocty,
za držanie balónika, síce nie tej, ktorú
chcel, ale inej. Tá síce jeho odbornosti
nezodpovedala, ale bola ocenením statočného držania balónika. Ale hneď sa
ukázalo, že všetok talent určitých ľudí
sa scvrkáva na umenie presvedčovať, že
majú talent, ktorý nemajú.
Z predavačov urobiť ministrov či ústavných
činiteľov je to isté ako sa rúhať Bohu. Učiť
sa cnosti totiž znamená aj odúčať sa ne-
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restiam. Ale balónik sa stále drží, treba ho
občas dofukovať, stále častejšie ako to býva
zvykom v prípade balónikov, ktoré kúpite na
trhu. Raz treba balónik nafúknuť a zavolať
si na pomoc Svätopluka, lepšie povedané
„odbornú komisiu“, ktorá nafúkne aj balónik
aj Svätopluka. Potom zistíme, že je jeseň a
je načase vykopať chren, ktorý nastrúhaný a
pomiešaný s cviklou chutí najlepšie. Chren
je vykopaný, aj ho postrúhali, ale oná pani,
ktorá radila držať balónik, prišla a povedala,
cviklu ešte do neho nedávajte, tú dám ja. A
tá cvikla sa volá Najvyšší kontrolný úrad.
Takže ten chren nebudeme jesť ani na
tohtoročné Vianoce. A ani vtedy, keď pán
držiaci balónik otvorí ten Freedom House v
Bratislave. Ale, čo už, kto má mrcha ženu,
netreba mu chrenu, hovorili naši predkovia.
A ktovie, či Svätopluk jedol chren, na to sa
treba spýtať odborníčky Zavackej, tá to určite vie. Alebo šľachtiteľ bratislavskej architektúry Šľachta.
Balónová fiesta na Slovensku panuje a bude
panovať asi celú jeseň. Lebo to už nie je

dnes jesenný slnovrat ale jesenný kauzoskrat, kde sa kauza za kauzou valí a pod
pláštikom káuz pripravuje komunálny účtovník Mikloš balíčky opatrení. Budú také, že
všetci na Slovensku vypustíme dušu, len balónik onoho pána z volebnej noci bude viať
nad našimi hlavami. A časom si ho možno
naplní aj marihuanou a budeme mať balón v
extáze. Keďže je celá vláda v extáze, môže
byť aj balón. Ministri v extáze nachádzajú
koberce, žiarovky, ktoré boli predražené, už chýbajú len špendlíky, ceruzky,
či farbičky. Lenže s vaničkou sa niekedy
vyleje aj dieťa. A to sa stalo v prípade
agentúry malého a stredného podnikania. Keď pani z volebnej noci, ktorá radila
pánovi, aby držal balónik s odhodlaním
náčelníka Apačov, vyriekla nad agentúrou
smrteľný ortieľ. Netušila, že tým oskalpovala
svojho verného dodávateľa manuálov, ktorý
sa síce tvári ako muzikant, iba nota mu zamrzla v úsmeve. A bohvie čo nás ešte čaká v
tejto balónovej fieste počas jesenného kauzoskratu. Nič dobrého, to určite.

Liberálna vláda, ktorá sa tvári, že je demokratická sa snaží
rušiť všetko čo sa dá. Vyskytol
sa problém agentúry pre malých a stredných podnikateľov,
ktorá sa dotýka veľmi nápadne Ivana Mikloša a jeho sputnikov, tak ju jednoducho zrušíme
a tým pádom sa za ňou zľahne
zem. Maturantka Nicholsonová
nevedela ani dobre prečítať, čo
jej napísali o sociálnych podnikoch a hrozí nebodaj bývalej ministerke väzením. Ujko Fujko sa
zmohol len na Fuj. Možno bude
prekvapený, keď mu odborári a
dôchodcovia zaujúkajú také Fúúúúj, že mu zľahne v ušiach.
Ale popri tom všetkom, čo rušíme, vrátane sochy Svätopluka, mohli by sme sa zviditeľniť a
navrhnúť zrušenie OSN. Alebo
ešte lepšie zrušenie Európskej
únie, dodávateľ manuálov G.
Soros by sa potešil a praskol by
sa po vačku. A možno táto vláda
nakoniec zruší aj samú seba. A
to by bola skutočne potešiteľná
správa pre celé Slovensko.

Žiak zmaturoval
Maturitu z angličtiny minister
obrany SR zvládol, jeho angličtina je už na úrovni maturanta.
Vyskúšala ho samotná premiérka počas návštevy v Kosove,
teda ďaleko od domova bez
asistencie kamier a novinárov.
Podľa slov premiérky minister
v tejto skúške obstál a všetci sa
tvárili, že mu rozumejú, vrátane
slovenskej predsedníčky vlády.
Po tejto návšteve Kosova premiérka síce ochorela, diagnózu
sme sa síce nedozvedeli a tak
sa možno len domnievať, či to
bolo prechladnutie alebo anglická chrípka spôsobená komunikáciou ministra obrany.

Poslanci a imunita
Imunita poslancov, to je ako
večná pieseň slovenského parlamentu. Pritom, keby poslanci
neboli zahľadení do seba, mohli
by sa rozhodnúť naozaj chlapsky. Poslanec parlamentu by
mal dostávať priemerný plat na
Slovensku, pričom by im zostali paušálne náhrady a aj imunita, teda okrem toho alkoholu pri
jazde a podobných „ľudských
slabostiach“. Od nás, ktorí sme
ich volili, by sa líšili teda tou imunitou za výroky v parlamente a
paušálnymi náhradami, pretože
sú naši poslanci. A tým by sme
celú večnú pieseň vyriešili, tak
k spokojnosti voličov, ako aj k
spokojnosti s demokraciou.

Sulíkova omáčka
Návod: na poli nakopete chren,
očistíte ho, nastrúhate na jemno, potom zvaríte vodu s troškou
octu, cukru a soli. Týmto roztokom, ktorému hovoríme Švejnov roztok, zalejete nastrúhaný
chren, do každej fľašky pridáte jednu paRadičku. Fľaše pevne uzavriete a dinstujete pri 90
stupňoch Figeľa, potom si takúto fľašku hocikedy otvoríte a
urobíte si s pridaním ingrediencií Sulíkovu omáčku s chrenom,
ktorá sa hodí najmä k husacine.
Z ingrediencií je vylúčená Csákyho paprika, odporúča sa paprika Híd, zvaná aj Šebejovka v
malom množstve, lebo inak je
taká csípós, že vyvracia tráviaci trakt.

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK

ŠPORT/INZERCIA
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Kvalifikačný rok našej futbalovej reprezentácie bol slabší než minulý

Slovenské mužstvo prezimuje až na štvrtej priečke tabuľky
Kvalifikačný rok futbalovej reprezentácie sa skončil a je čas na hodnotenie. Mužstvo odohralo
v B-skupine štyri zápasy s bilanciou, ktorá stači len na štvrté miesto v tabuľke. Znamená to európsky priemer, hrubšie povedané, niekam na rozhranie tretieho a štvrtého výkonnostného koša. Na
účastníka MS v Afrike veľmi slabé a nielen z hľadiska matematiky, ale najmä z pohľadu výkonnosti.
Mužstvo sa doma ledva prebrodilo cez Macedónsko 1:0, v Moskve dosiahlo rovnaký výsledok len
zásluhou bránenia a šťastia. To však boli a sú zlaté body. Čakalo sa na pokračovanie zbierania úrody v zápasoch proti Arménsku v Jerevane a potom aj doma proti Írsku. Tu sa už objavili veľké slabiny. S Arménskom prehra 1:3 a odsúdenia hodný výkon, priam zahanbujúci. Domáci s hráčmi domácej ligy predčili našich legionárov vo všetkých ukazovateľoch.
Doma sa má vyhrávať
ní, iní vo svojich mužstvách nehrávali, ďalší prestupovali
Tréner V. Weiss sa však zastal svojich zverencov a ho- a udomácňujú sa v novom prostredí. Naše mužstvo neci povedal, že ôsmi hrali hlboko pod svoje možnosti, bral má stále ustálený štýl hry, mení sa zostava, chýba zopár
prehru, výber zostavy, taktiku a celkový prejav na seba, hráčov európskej triedy, keď ani Škrtel a Hamšík neukáhoci nemusel a nemal. Hrali predsa hráči a to veľmi sla- zali potrebnú stabilitu. Chýbajú strelci minulosti, Vittek,
bo. Tréner dokonca povedal, azda po prvý raz, že teraz Šesták a bez gólov nemožno v tabuľke napredovať a víťaje tu čas na kritiku. Komentátori a kritici však tieto chví- ziť. Slovensko dalo len štyri góly: Hološko, Stoch, Weiss,
le nevyužili, nerozobrali hráčov na drobné, nevyčítali im Ďurica. Iba jeden útočník z mnohých, ktorých za takých
chyby, ktoré boli jasne viditeľné, brali na nich pred po- pokladáme: Jendrišek, Oravec, Šebo, Šesták, Jakubko.
sledným zápasom sezóny s Írskom príliš veľký ohľad. Ani Bez výraznejšej streleckej osobnosti je postup nemožten ostatný súboj sa však doma nevydaril, zrodila sa iba ný. Zbierať jednogólové omrvinky na postup nemôže staremíza 1:1, azda iba po trochu lepšom výkone než v Je- čiť. Ako však dávať viac gólov, keď naši hrávajú s jedným
revane. Záver chybne znel, že aj bod je dobrý, lebo sú- vysunutým útočníkom, ktorého zozadu nemá kto podper bol kvalitný. Takto sa nemožno pozerať na kvalifiká- porovať, lebo súperi nás tlačia a všetci hráči musia bráciu a výsledky mužstva, ktoré si robí nárok na postup na niť? Všetci sme videli, ako sa útočí a ukázali nám to RuME 2012 v Poľsku a na Ukrajine. Tu platí jednoznačne, si, Íri aj Arméni. Taký je moderný futbal a nie nevystreliť
že doma musí mužstvo vyhrať nad všetkými súpermi a z do priestoru bránky, alebo to urobiť slabo raz či dvakrát.
vonku priniesť ešte body najmä so slabšími. To sa však
Veľa chýb v mužstve z MS
nestalo. Strata s Arménskom priam bolí a remíza doma Naše mužstvo však nemalo v tomto roku iba útočné
s Írskom bola neprípustná.
chyby. Brankár Mucha napríklad nepôsobí takým isPo MS prišiel pokles
tým dojmom ako vlani. Najväčšiu chválu zožal, keď chySpoliehať sa na to, že sme ešte v hre a bude sa rozho- til jedenástku Íra Keana, ale málo kritiky dostal za ďalšie
dovať až v závere, je tiež scestné. Pretože ďalšia pouč- zbytočné a chybné vybehnutie s faulom, čím jedenástka znie, že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. ku zapríčinil. Obrana sa zdala byť dobudovaná, no aj tá
Naše mužstvo sa dostalo do nezávidenia hodnej situácie sa často menila a chýbala jej istota, ktorú už mala. Ako
najmä vďaka nečakane slabým výkonom. Ani jeden ne- môže byť zrazu Škrtel (proti Arménsku) našim najslabším
bol uspokojivý. S Macedónskom trápenie, s Ruskom iba hráčom? Hrá nečisto, fauluje, vykartičkoval sa, debatubránenie, s Arménskom prepadák a proti Írsku len prie- je s rozhodcami. Po skvelom výkone v Rusku sa vrátil
merný výkon na hraniciach súčasného stavu mužstva, do starých koľají. Všetky štyri zápasy hral Saláta. Mladý
aký by na celkový postup nestačil. Prečo to tak bolo? Po hráč, ktorý má ešte málo skúseností, preto aj nepresnosveľkom úspechu na MS v JAR prišiel pokles výkonnosti tí, chybný výber miesta, nepresné hlavičkovanie, slabé
priam zákonite. Býva to tak, kým to hráči strávia, doosla- vyvážanie lopty. Nie je to ešte ani Ondruš, ani Čapkovujú, naberú nové sily. Navyše, viacerí naši boli zrane- vič, musí na sebe pracovať, najmä keď sa mu vrátila kon-

kurencia v podobe Ďuricu a je tu aj Pečalka. Na krajoch
obrany je tiež konkurencia. Zabavník, Hubočan, Pekarík, máme aj Čecha. Iba musia hľadať stabilitu, spôsob
hry kedy brániť a kedy útočiť, spresniť prihrávky, čaká sa
zlepšenie. Záloha? Najväčší problém. Zloženie, rozmiestenie, úlohy pri bránení a útočení, súčinnosť, rýchlosť,
presnejšie prihrávky a najmä rýchlosť. Že býva Karhan
najlepší, to by malo všetkých adeptov stredu poľa mrzieť
a mali by sa snažiť za každú cenu ho prekonať, najmä
Hamšík, ale aj Kucka, Kopúnek, Sapara. O útočníkoch
sme sa už zmienili.
Potrebujeme stabilné mužstvo
Máme dobrých a súcich hráčov, tréner V. Weiss vyzdvihuje často ich potenciál, vraj majú na to, vedia hrať futbal na úrovni. Lenže, v mnohých prípadoch to neukazujú, neuspokoja divákov, nezískavajú tzv. jasné víťazstvá,
zaostávajú ďaleko za súčasnou modernou hrou. Ak sú
teda dobrí a k dispozícii ich bolo v štyroch zápasoch 22,
je úlohou trénera, aby z nich urobil kompaktné, útočné,
rýchle, presné a dobre zakončujúce stabilné mužstvo typu Ruska, Írska či Arménska, ktoré nám to ukázali. Naše mužstvo také v doterajšej kvalifikácii nebolo a nie je.
Vlani prekvapilo súperov a karta sa začala obracať v náš
prospech najmä vtedy, keď V. Weiss naordinoval mužstvu rýchlosť. Aj s kusom rizika, ktoré k súčasnému turnajovému spôsobu hry v skupinách patrí. Prišiel V. Weiss ml, M. Stoch, M. Sapara, F. Hološko, E. Jendrišek,
D. Švento a koleso sa rozkrútilo v správnom tempe. Od
zdokonaľovania tej hry, ako by sa bolo upustilo, blysla
sa ešte na MS proti Taliansku a Holandsku a pomaly sa
vytráca. Vymizla rýchlosť a ktovie, či nie sú príčinou samotní hráči. Ešte horšie, že aj v súčasnej pomalosti sa
vytratila presnosť prihrávok, istota pri spracovávaní lopty
a preto chýba účinná rozohrávka, postupné útoky a z toho vyplývajúce možnosti na ohrozovanie súperovej bránky. Prekopávanie lôpt na jedného útočníka je nanič. Nie
sme si na čistom ani s hrou popri postranných čiarach,
pokiaľ ide o obrancov a záložníkov, ktorým sa teraz hovorí, že sú to krídla. Nefunguje medzi nimi súčinnosť a
vlastne, popri čiarach nevedia naši hráči hrať, kedy sa
ich držať, kedy sa zapojiť do kombinácie, kedy sa stať
skutočne krídlom a dávať góly či presné centre. Weiss

ml. i Stoch často menia miesta, no nemá to plán, logiku, kedy a ako to urobiť. Obidvoch chlapcov a ich rýchlosť i techniku už súperi aj odpozerali. Zdvojujú ich, bránia v únikoch, nedovoľujú centrovať a naše objavy akoby
strácali zo svojej prvotnej hry. Bývajú menej pri lopte,
neodvážia sa k prienikom, nedostávajú sa k streľbe, žiada sa od nich aj dôslednejšie bránenie a oni to všetko nevládzu plniť. Pre toto všetko boli kvalifikačné zápasy nevýrazné a menej úspešné než sme čakali. To je
však pre realizačný tím a najmä pre zodpovedného trénera najťažšie. Urobiť z pomerne kvalitného kádra súdržný, kompaktný súbor, ktorý vie čo má hrať, určiť mu
teda systém, aby bolo jasné, čo a ako robiť a dobíjať
pokutové územie, utvárať si šance, ako častejšie prekonávať brankárov. A ako čo najmenej meniť základnú
jedenástku i posty jednotlivcov. Slovensko nemá univerzálnych hráčov. Každý z nich reprezentuje pre jednu-dve výrazne vlastnosti a keď sa im pridáva tretia či
štvrtá možnosť, to už nevedia zahrať, sú iba špecialisti.
Malo by byť teda jasné, kto patrí do základnej jedenástky a kto je na ktoré miesto náhradníkom, nie prehradzovať a striedať len preto, aby si hráč zapísal reprezentačnú čiarku. Samozrejme, k ideálu sa možno iba
približovať, lebo k realite pristúpia vždy aj iné okolnosti,
ale hlavné zásady by mali byť isté a jasné. V zápasoch
o body a postup už nemožno improvizovať a spoliehať
sa len na šťastie.
Tabuľka na zimu
1. Rusko
4 3 0 1
6:3 9
2. Arménsko
4 2 1 1
9:4 7
3. Írsko
4 2 1 1
7:5 7
4. Slovensko
4 2 1 1
4:4 7
5. Macedónsko
4 1 1 2
4:4 4
6. Andorra
4 0 0 4 1:11 0
Futbalový život a výkon majú svoje pevné zásady, čo sa
pri našom mužstve často neprejavuje a aj preto nebýva
hra pekná, kvalitná a efektívna. Isteže, hlavné sú výsledky a nie hra, ale keď nie je jedno ani druhé, treba hľadať
chyby. Platí totiž aj to, že hrať sa má pre divákov, to je pre
futbal najväčšia reklama. Keď sa na to zabúda, postup
na ME je zahataný nielen pre Slovensko, ale pre každého, kto si takto počína.
IGOR MRÁZ

Špeciálna ponuka! vydavateľstva Eko-konzult
Vážení priatelia, dovoľujeme si Vám ponúknuť vybrané publikácie vydavateľstva Eko-konzult za ceny,
ktoré sme dohodli špeciálne pre Vás, našich čitateľov.

Maďarské podvody (4 €), Maďarské blúznenie (4 €), Maďarské
klamstvá (2 €), Džúsová diéta (3 €), Kecy a fakty o tzv. demokracii (3 €), Vytunelovaní (5 €), Zázračná sila lásky (2,50 €),
Stratený syn Slovenska (7 €), Trianonská trauma (Sprisahanie
proti Slovenskej republike) (6 €), Zdraví za 10 dní (2,50 €),
Hore sa Slováci! (3 €), Eupraxosofia - v čo veria ateisti (1,50 €),
Vitamínová bomba (2,50 €), Pozor - ide o život! (3 €), Občania
proti maďarizácií (4 €), Víťazstvo demokracie (2 €) Vzbura proti maďarizácií (5 €), Devín - božská perla Slovenska (5 €), Tichý
zabijak (4 €), Zakázané zvony (7 €), Vstávajte vlastenci (5 €), Právnicky humor (3
€), Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene (9 €), Sen môjho otca (5 €)
Objednané publikácie zasielame formou dobierky. K cene objednaných kníh účtujeme
poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Svoju objednávku pošlite na adresu: EKO-KONZULT, P.O. Box 61, 850 07 Bratislava
57, alebo na e-mail: eko-konzult@chassco.sk

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

EXKLUZÍVNE NÁTEROVÉ HMOTY
ZINGA – studený zinok, porovnateľný so žiarovým pozinkovaním
OSMO – kvalitný prírodný materiál na podlahy, terasy, fasády a nábytok z čistého dreva
BÖHME – nanoskopická ochrana výrobkov z dreva proti UV žiareniu, vode

a biologickým škodcom

HERBOL – farby pre celý dom
HESSE LIGNAL – farby, laky a moridlá pre nábytok v interiéri
Dostanete ich v našej predajni:

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
02/53630116, 0918725110, 0917521290 bratislava@renojava.sk,
Bulharská 26, 080 01 Prešov, 051/7721789, 0905651297 www.renojava.sk

Čítajte
SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke:
www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete
3. novembra 2010
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava
na celom Slovensku
a v našej redakcii
na Dobšinského 16 v Bratislave
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