Robert Fico na východe

Aj keď sa zdá, že v prípade komunálnych volieb nejde o veľa, veď čo
môže zavážiť nejaká obec so stovkou či dvanástimi stovkami obyvateľov
v politickom spektre krajiny, opak je pravdou. Pretože keď poukladáte k
fliačiku zeme druhý, tretí a ďalšie, vznikne už poriadny lán. Svoje o tom
vedeli aj naši pradedovia...
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Aj napriek predpovediam, že SMER-SD v blížiacich sa komunálnych voľbách dotiahne svoje víťazné ťaženie v štyroch stupňoch volieb do
úspešného konca, vedenie strany nenecháva
nič na náhodu. Samotný predseda Robert Fico
strávil druhú polovicu predchádzajúceho týždňa
na východe krajiny, aby svojou osobnou váhou
podporil kandidátov na poslancov, starostov i
primátorov obcí a miest v Košickom a Prešovskom kraji. Svoju „operáciu“ na území Prešov-

ského kraja začal už vo štvrtok 18. novembra
v podtatranskom Poprade, aby tam vyjadril
podporu primátorskej nominácii Ing. Antona
Danka, terajšieho prvého muža mesta a kandidátom na poslancov. Robert Fico tam prišiel aj
napriek tomu, že Anton Danko patrí medzi živé
legendy slovenského športu a v primátorskom
kresle bol počas končiacich sa štyroch rokov
mimoriadne úspešný.
Pokračovanie na 6. strane

Zrkadlo

Ember november
PAVOL JANÍK
Väčšina ľudí zrejme nepozná pojem genitívna metafora, hoci sa často v živote a najmä v médiách
stretáva s jej názornými príkladmi a veľavravnými
prípadmi. Dokonca uvedené spojenie neobsahujú ani teoretické literárnovedné slovníky. Tak sa
odvážim termín svojpomocne a zrozumiteľne objasniť – genitív označuje druhý pád a metafora vyjadruje obrazné pomenovanie. Čiže – povedzme v
minulosti: vojaci strany (kádrovníci), robotníci literatúry (angažovaní spisovatelia), predvoj pracujúcich (komunisti), zástava marxizmu-leninizmu (všeličo, vrátane poučenia z krízového vývoja v rokoch
1968 – 69); po roku 1989: Žena Európy (Zuzana
Szatmáry), najnovšie Žena roka (Iveta Radičová)
či ľudia novembra (Ernest Valko a jeho priatelia).
Prikloňme sa k súčasnosti. Keď začiatkom 90. rokov
dnes už minulého storočia riaditeľka Nadácie Charty 77
získala titul Žena Európy, tak som vo vtedajšom denníku Koridor nevdojak vytvoril nový žurnalistický či publicistický žáner – otvorený fax, ktorým som ju požiadal,
aby neinformovanú verejnosť i nevedomých odborníkov
zoznámila so svojou predchádzajúcou literárnou tvorbou, keďže ocenenie jej udelili neznáme štruktúry ako
ešte neznámejšej spisovateľke. Pravdaže – redakcia,
čitatelia a ktokoľvek ďalší odpoveď nikdy nedostali. To
bol signál, že označenie spisovateľ nemá nijaký vzťah k
existujúcim či neexistujúcim literárnym dielam a možno
ho kedykoľvek nezáväzne používať ako nástroj ocenenia či zvýšenia kultúrneho a spoločenského významu
hocikoho.
K absolútne nejasnému titulu Žena roka sa nedokážem vyjadriť, pretože neviem, či ide o odmenu
za zásluhy z roka 2010, ktorý sa ešte neskončil,
alebo minulého roka či ktorékoľvek iného. Žasol
som iba pri pohľade na kostýmy ako vystihnuté z
futuristickej módnej prehliadky moderných čarodejníc.
Napokon poznámka k nežiaducej nomenklatúre, ktorú
predstavujú takzvaní ľudia novembra (určite rozumej
roka 1989). Mnohé historické dokumenty a knižné publikácie svedčia o tom, že do kategórie ľudí novembra
1989 rovnako patria prominenti bývalého režimu, ktorí
v uvedenom období odovzdali moc Občianskemu fóru
a Verejnosti proti násiliu (bez ohľadu na to, či ostali naďalej pri viditeľnej moci), ako aj skutoční či zdanliví disidenti, ktorí prevzali najprv politickú a následne – najmä
v procese privatizácie – ešte podstatnejšiu ekonomickú
moc.
Zlým znamením v tejto súvislosti je fakt, že vari
prvý začal pojem ľudia novembra používať bezpečnostný expert, ktorý dlhé roky pred prevratom i po
ňom pôsobil v oblasti ochrany významných osôb.
Kontextuálne vytvoril kategóriu nedotknuteľných
ľudí, keď sa zároveň kriticky vyjadril na adresu
niekdajšieho prezidenta policajného zboru, ktorý
si „človeka novembra“ pred časom dovolil zatknúť
ako advokáta spolu s nemenovaným miliardárom
a ktorý – mimochodom – tiež v predchádzajúcom
režime začínal policajnú kariéru v piatej správe
federálneho ministerstva vnútra (Zboru národnej
bezpečnosti – Štátnej bezpečnosti – všetky tri
možnosti sú správne).
Nuž – záverom len konštatujme, že by sme sa radi
dožili, keby sa ľudia prestali deliť na „ľudí novembra“, ženy Európy či ženy roka a keby si spoločnosť konečne začala vážiť ľudí zdravého rozumu,
ľudí uvážlivého konania a ľudí sociálnej zodpovednosti.

DUŠAN KONČEK

V Národnej rade Slovenskej republiky sa konal 17. novembra 2010 Deň otvorených dverí. Na snímke podpredseda NR SR Robert Fico medzi mladou generáciou.
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Čo nám dal, vlastne vzal November 89
Nedocenení protagonisti novembrových udalostí v roku
1989 by dnešnú oprávnenú
nespokojnosť našich občanov
opäť chceli využiť vo svoj prospech. V tých pohnutých prevratových časoch im tlieskali desaťtisíce občanov. Účastníci zhromaždení na námestí Slovenského
národného povstania v našom
hlavnom meste verili, že ich slová,
ako aj vyjadrenia ďalších manipulantov, sú myslené úprimne. Žiaľ,
ponovembrový vývoj ukázal pravý
opak. Dnes je už zrejmé, že niko-

mu z nich nešlo o slovenský národ
a jeho ľudí, ako to vehementne vykrikovali. Ďalší vývoj ukázal, že tak
ako tým, ktorí prevrat pripravovali, aj im išlo len a len o seba. Ján
Budaj, ale ani dramatik Václav
Havel, či herec Milan Kňažko
nepovedali občanom, že im pripravujú návrat do kapitalizmu,
v ktorom humánne spoločenské hodnoty vystrieda vláda kapitálu. Namiesto pravdy ich zavádzali vznešenými ideálmi. Využívali
pritom skutočnosť, že občania boli
vtedy schopní obetovať za národ-

noštátne záujmy snáď i život. Keby z ľudových tribún zaznel čo i len
náznak o tom, že sa národné bohatstvo sprivatizuje a odovzdá do
súkromných rúk, určite by ponovembrové zmeny nepripustili. V
ponovembrovom vývoji došlo aj k
razantnému nástupu prospechárov a to takmer vo všetkých oblastiach. Mnohí z nich sa predbiehali
pri zahadzovaní legitimácii komunistickej strany a následne sa prihlasovali do iných, nádejnejších
strán a hnutí.
Pokračovanie na 2. strane

Už zostáva len niekoľko
hodín a Slovensko začne
voliť komunálnych politikov, zastupiteľstvá, teda
všetko to, čo by hralo rozhodujúcu úlohu na ďalšie
štyri roky tam dole, kde sa
odohráva život. Mnohí nedokázali ešte komunálnu politiku doceniť, mnohí nad týmito voľbami mávnu rukou.
Robia jednoducho chybu.
Ale nie je to len ich chyba,
je to aj chyba všetkých doterajších vlád, ktoré nechali
napríklad zákon o obecnom
zriadení bez zmeny a ten je
naozaj dávno prežitý.
Na základe tohto zákona
si mnohí starostovia robia hlavne na dedinách, čo
chcú. Presadia si to, čo im
vyhovuje a nikto ich nekontroluje. Takzvaní kontrolóri existujú skôr len formálne,
aby sa naplnila litera zákona. Zákonné ustanovenia o
informovaní občanov sa obchádzajú, o rokovaniach zastupiteľstva sa ľudia nemajú
šancu dozvedieť. Starostov
nikto nekontroluje, obyvatelia obcí sú im vydaní na milosť a nemilosť. Potom sa
niet čo čudovať, že ich voľby v obci ani nezaujímajú. V
niektorých obciach došlo až
k takému stavu, že už nikto
ani nemá záujem o funkciu
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Pokračovanie na 6. strane

Rudolf Chmel vďačný za trafiku
Jedna z posledných iniciatív maďarskej
strany Most-Híd jasne dokazuje, že je predĺženou rukou súčasných protislovensky
orientovaných strán v budapeštianskom parlamente. Pri objektívnom posudzovaní zámerov,
ale najmä už konkrétnych iniciatív strany MostHíd zistíme, že spokojne môžeme z názvu strany
vypustiť nielen slovenské slovo most, ale aj híd.
Keď by chceli za každú cenu zachovať v názve
maďarské slovo híd, tak najvýstižnejšie by bolo pomenovanie „fél-híd.“ Čiže polovičný most.
Pretože nespája Maďarov so Slovákmi, ale len
medzi sebou. Pokiaľ autori názvu strany MostHíd mali na mysli spájanie slovenských občanov
maďarskej národnosti s ortodoxnými Maďarmi
spoza Dunaja a chceli len dodržať náš jazykový zákon, v tom prípade je uvedený názov výstižný. Názov strany nás však nemusí až tak trápiť,
ako jej ciele a konkrétne prejavy. Za vrchol ignorovania všetkého slovenského môžeme označiť
súčasnú iniciatívu predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára. Žiaľ, aktívne mu pritom sekundu-

VLADIMÍR DOBROVIČ
je vicepremiér pre menšiny Rudolf Chmel.
Evidentne sa asi chce odvďačiť za trafiku,
ktorú by mu za normálnych okolností zrejme žiadna slovenská strana nedala. Spolu s
B. Bugárom navrhuje v pripravovanej novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín
zníženie hranice pre používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku zo súčasných
20-tich percent na desať. Najsmiešnejšie pritom
vyznieva zdôvodnenie tohto kacírskeho podvrhu. Právna norma by mala podľa R. Chmela
posunúť postavenie príslušníkov národnostných menšín na európsku úroveň. „Je tiež istou odpoveďou na novelu zákona o štátnom jazyku. Treba totiž dať do rovnováhy tento zákon
so zákonom o používaní jazykov národnostných
menšín,“ tvrdí „slovenský“ vicepremiér. Vrcholom všetkého je, že R. Chmel považuje návrh
novely za veľmi dôležitý z pohľadu identity menšín. Pričom dúfa, že prejde v čo najoptimál-

nejšej podobe. Skutočný cieľ novely však
zahmlieva konštatovaním, že avizované zníženie hranice by sa najviac dotklo nemeckej menšiny. Používanie nemeckého jazyka by
sa, podľa R. Chmela, v úradnom styku rozšírilo z
jednej na desať až 11 obcí. Zaujímavé pritom je,
že zo strany slovenských občanov nemeckej národnosti sme nepočuli prejavy nespokojnosti s
právnou normou uplatňovanou v súčasnosti. Novela by podľa R. Chmela mala mať tiež vplyv na
rómsku, rusínsku či ukrajinskú menšinu. Ani ich
zástupcovia neprejavujú nespokojnosť. Je preto obzvlášť čudné, že s návrhom prichádzajú politici maďarskej strany Most-Híd. Až zarážajúce
je však, že nepovedia pravdu. Nepovedia nahlas
to, čo si už i vrabce čvirikajú, že chcú, aby sa
na celom južnom Slovensku hovorilo len po maďarsky. Dvadsať percent sa im už dnes zdá málo. Tzv. salámovou metódou intenzívne pokračujú vo svojom úsilí pomaďarčovať značnú časť
Slovenska.
Pokračovanie na 4. strane
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Šafárenie na
ministerstve

Minister, štátna tajomníčka a vedúci služobného úradu na ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny sa obklopujú
ľuďmi, ktorých prijímajú v inom režime,
ako je riadny pracovný pomer. Týmto
spôsobom sa zároveň vyhýbajú oficiálnym platovým triedam a tak svojim ľuďom
môžu dávať platy, ktoré možno minimálne v štátnej sfére označiť za nehorázne.
„Aby som bol konkrétny, máme kópie
deviatich dohôd o pracovnej činnosti pre ľudí, ktorí pracujú pre ministra
Mihála, pre pani štátnu tajomníčku
Nicholsonovú a pre vedúceho služobného úradu pána Kozického. Títo
ľudia pracujú na základe spomenutých dohôd v rozsahu spolu 10 hodín
týždenne, pritom ich plat mesačne
za takúto vykonanú prácu je v rozmedzí od 1 000 až takmer do 2 a pol
tisíca eur,“ povedal na margo veľkého
plytvania peniazmi daňových poplatníkov
na svojej tlačovej konferencii poslanec
NR SR za SMER-SD Braňo Ondruš.
Podľa Braňa Ondruša tak títo „dohodári“ dosahujú v niektorých prípadoch hodinovú mzdu až vo výške 40 či 50 eur.
Podľa prepočtov poslanca NR SR ak
by tak ministerstvo platilo aj ostatných
svojich bežných zamestnancov, ktorí
pracujú riadne 8 a pol hodiny denne,
22 pracovných dní v mesiaci, ich hrubé
mzdy by dosahovali priemerne 7 000 až
7 a pol tisíca eur mesačne.
Braňo Ondruš sa nazdáva, že podobné
dohody, obsahujúce tak vysoké odmeňovanie ľudí, ktorí sa na svoje pracovné
miesta v štátnej správe navyše dostali
bez akéhokoľvek výberového konania,
bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek
kritériá odbornosti, sú prejavom nehorázneho plytvania finančných prostriedkov, určených na mzdy. „Na jednej
strane vláda Ivety Radičovej a aj ministerstvo práce pripravujú prepúšťanie ľudí a hovoria o znižovaní platov
úradníkov a pracovníkov, ktorí sú
v riadnom zamestnaneckom pomere
v jednotlivých štátnych inštitúciách
a ministerstvách. A na druhej strane
tu máme takéto evidentné šafárenie
v rezorte. Samozrejme, spôsob „zamestnávania“ na nejaké krátkodobé
dohody tu existoval aj za predchádzajúcej vlády. Ale ten základný rozdiel je, že títo ľudia boli zazmluvnení
na úplne konkrétny projekt alebo riešenie nejakého konkrétneho problému. A predovšetkým, títo ľudia dostávali neporovnateľne nižšie odmeny,
ako odmeny, ktoré vypláca svojim
najbližším ľuďom v súčasnosti pán
minister Mihál alebo pani štátna tajomníčka Nicholsonová,“ dodal Braňo
Ondruš.
(kč)
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Vláda prináša len chaos a zdražovanie

Hlavnou úlohou pracovného snemu
strany Smer – sociálna demokracia,
ktorý sa konal 13.11.2010 v Ružomberku, bolo najmä stanoviť stratégiu toho,
ako sa bude Smer správať v opozícii,
a okrem toho aj zvoliť nové vedenie
strany. Podľa staronového predsedu R.
Fica snem prebehol vo veľmi pokojnej
atmosfére a potvrdil, že SMER-SD je
strana, ktorá sa nezaťažuje žiadnymi
vnútrostraníckymi problémami a má
tak možnosť reagovať na verejné témy,
ktoré považuje za podstatne dôležitejšie.
Snem zároveň ukázal, že Smer – sociálna
demokracia je nielen stabilná, ale aj veľká
strana s obrovským odborným potenciálom. V súčasnosti má Smer-SD asi 17 000
členov. „Len do komunálnych volieb staviame asi 1 700 kandidátov na primátorov
a starostov, plus asi 12 tisíc ľudí, ktorí kandidujú ako poslanci do obecných a mestských zastupiteľstiev. Toto všetko naznačuje, že sme naozaj na Slovensku od stredu
doľava dominantnou politickou stranou.
Je jasné, že na našej politickej scéne dochádza pravidelné k blokovým stretom –
na jednej strane je Smer, ktorý vyplnil celý
tento priestor, na druhej strane je skupina
pravicových strán, ktorá dohromady zase
predstavuje blok stredopravý. Medzi týmito
dvoma blokmi bude na Slovensku dlhodobo prebiehať hodnotová konfrontácia,“ povedal predseda Smer-SD Robert Fico.
Obsahovo sa snem zaoberal činnosťou
súčasnej pravicovej vlády, okrem toho sa
na ňom hovorilo aj o tom, ako sa Smer-SD
bude ďalej správať v opozícii. V tomto smere sa Robert Fico vyjadril, že je veľmi nesprávne a škodlivé pre Slovensko, ak nová
vláda odmieta všetko z predchádzajúceho
štvorročného obdobia. Podľa neho to nie
je dobré, pretože potom zaniká akákoľvek
kontinuita, zaniká akákoľvek možnosť strategického rozhodovania o zásadných otázkach slovenského smerovania. „Keď sme
my nastúpili do vlády, automaticky sme
nezrušili rovnú daň, ani sme nezrušili
2. pilier dôchodkového zabezpečenia,
nepristupovali sme k razantným zmenám a nepovedali sme, že úplne všetko, čo bolo pred nami prijaté, bolo zlé.
Hoci by sa nám to aj nepáčilo hodnotovo, ale povedali sme, že z hľadiska
kontinuity, z hľadiska toho, aby sme
nenabúravali tieto procesy každé štyri
roky, necháme spomenuté veci nedotknuté,“ poznamenal Robert Fico.
Podľa slov R. Fica na sneme strany je jasné, že oficiálnou politikou súčasnej vládnej
koalície sa stala veľká miera škandalizovania opozície, predovšetkým Smeru, čím
vládna koalícia prekrýva svoju nespôsobilosť a roztrieštenosť. Štvorčlenná vládna
koalícia s dvoma frakciami, vedená Ivetou
Radičovou, len veľmi ťažko prijíma rozhodnutia. Toto rozhodovanie je pritom často
spájané s chaosom a zdražovaním. „My
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Na snímke zľava Marek Maďarič, Dušan Čaplovič a Jana Laššáková prichádzajú
do rokovacej sály.
FOTO TASR - Štefan Puškáš

odmietame, aby oficiálnou politikou
vlády Slovenskej republiky bola škandalizácia Smeru. Sme toho názoru, že
oficiálnou politikou vlády Slovenskej
republiky by malo byť spravovanie
Slovenskej republiky a nie naháňanie,
kriminalizácia a škandalizácia predstaviteľov opozičnej politickej strany,“ vyjadril sa Robert Fico.
Strana nemá žiadny záujem na politických
prestrelkách, ktoré podnecuje súčasná vláda. A to aj preto, lebo takéto prestrelky otravujú verejnosť. „Ale na druhej
strane nedovolíme opľúvať Smer takým
spôsobom, ako to urobil pán Dzurinda
na poslednom kongrese SDKÚ. Ak niekto
povie na oficiálnych predstaviteľov strany
a na celú stranu, že to je banda skorumpovaných komunistov, no tak potom nemôže
očakávať nič iné, len to, že príde tvrdá odpoveď. A takáto tvrdá odpoveď príde vždy,
keď budú pokračovať v týchto urážkach
a v škandalizácii Smeru. A musím vám potvrdiť, že materiálov máme dosť.“ Robert
Fico na sneme položil aj strategickú otázku
pre pravicovú vládu: Aké Slovensko chce
pravicová vláda v roku 2020?
Podľa neho sa spomenutou témou členovia Radičovej kabinetu ani len nezaoberajú. Na rozdiel od nich však najsilnejšia
opozičná strana Smer túto otázku rieši
aj vďaka tomu, že strana dala spracovať strategické dokumenty ešte počas
obdobia jej vlády.
Smer-SD vyzval na sneme vládu, aby sa
zúčastnila takejto súťaže. Strana adresovala vláde výzvu, aby predmetom alebo
objektom jej činnosti nebol Smer, opozícia, Fico, Paška, Kaliňák, Maďarič a ďalší,
ale nech je to Slovenská republika. Aby sa
vláda jednoducho starala o Slovensko, nie
stále iba o Smer, a to preto, aby dokázala
prekryť fakt, že vláda nevie na Slovensku
normálne riadiť procesy.
Napriek kritike pravicového kabinetu R.
Fico ponúkol za Smer-SD vláde SR spoluprácu v boji proti kríze. Navrhol, že všade

tam, kde vláda príde s racionálnymi návrhmi, pokiaľ ide o dôsledky krízy, bude
Smer-SD nápomocný. To znamená, pokiaľ
to budú racionálne veci týkajúce sa štátu,
národnoštátnych záujmov, boja proti kríze,
Smer je a bude pripravený podporovať tieto
návrhy. „Na druhej strane nech ale nikto
nečaká, že by sme asistovali vláde pri
privatizácii, pri deregulácii, že by sme
asistovali pri kriminalizácii predstaviteľov Smeru,“ doplnil Robert Fico.
Smer-SD na sneme prisľúbil, že bude stále
v polohe predkladateľov alternatív k návrhom pravicovej vlády. Budú to alternatívy,
ktoré budú vychádzať zo solidarity bohatších k slabším a z európskeho modelu sociálneho štátu, založeného na poznatkoch.
Bude to alternatíva aj ohľadne platov ústavných činiteľov.
„Ďalšou takou alternatívou, ktorú ponúkame, bol návrh novelizácie zákona o verejnom obstarávaní z dielne šéfa Úradu pre
verejné obstarávanie Romana Šípoša.
Premiérka najskôr poslala predsedu ÚVO
preč z vlády s týmto návrhom zákona a teraz zrazu poslanci vládnej koalície predkladajú taký istý návrh zákona do parlamentu.
A teraz sa máme uraziť? Teraz máme prísť
na tlačovú konferenciu a vykrikovať, že to je
nepekné a nespravodlivé, že nám odpísali zákon, že nám ho ukradli? Buď chceme
sprehľadniť ešte viacej verejné obstarávanie, alebo nechceme. Ak dôjdeme k záveru, že návrh zákona zodpovedá kritériám,
ktoré pripravil Roman Šípoš, samozrejme,
že takýto zákon sme pripravení podporiť.
Ale musí to byť racionálny a rozumný zákon,“ vysvetlil Robert Fico.
Podľa Roberta Fica hlavným cieľom
strany je, aby sa Smer v krátkom čase
dostal opäť tam, kam patrí, a to do vlády Slovenskej republiky. Ako R. Fico
zdôraznil, je to legitímna ambícia strany. A on v spolupráci s ostatnými členmi bude robiť všetko preto, aby sa stala
realitou.
(ľkč)

Čo nám dal, vlastne vzal November 89
Dokončenie z 1. strany

V rámci prevratového ošiaľu,
hlavným nástrojom na postupné prevzatie moci sa stalo vyslovovanie nedôvery dovtedajším vedúcim pracovníkom.
Dnes, keď tieto pozície už
ovládajú, by už tento kvázi
prejav demokracie určite
odmietli. Novembrové udalosti neboli nežnou revolúciou, výstižnejším pomenovaním by bol spoločenský
prevrat. Podaril sa, pretože ľudia boli nespokojní so
stavom riadenia spoločnosti. Rozhodujúcu úlohu však
zohrala cieľavedomá, dobre
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organizovaná manipulácia
s verejnou mienkou a utopistické sľuby o zlatom živote v lone kapitalizmu. Postupne odstránili tých, ktorí
neboli ochotní prehodiť tričká
a hlásať ideológiu všemohúceho kapitalizmu. Dnes mnohí z tých podvedených, ktorí
na námestiach, aj pod vplyvom
davovej psychózy vytvárali koridor, pri zmienke o novembri
1989 sa aj začervenajú.

majú aj peniaze. Zrušila sa
povinnosť pracovať. Potešilo to tých, ktorým sa robiť
nikdy nechcelo. Žiaľ o prácu prichádzajú aj tí, ktorí si
na slušné živobytie musia
zarobiť svojou prácou.
Prestalo sa dotovať poľnohospodárstvo. Z takmer sebestačnej krajiny vo výrobe potravín
sme sa stali krajinou závislou
na dovoze potravín. Obdobne
sa zrušili dotácie aj v ostatných
oblastiach národného hosČo nám dal november? podárstva. Naše výrobky sú
Otvorili sa hranice pre preto nepredajné, následne
všetkých. Cestovať však sa zatvárajú slovenské podvlastne môžu len tí, čo na to niky a rastie nezamestna-

nosť. Keďže nie sú pracovné príležitosti, ľudia strácajú
sociálne istoty.
Reformami pravicovej Dzurindovej vlády v oblasti zdravotníctva sa úroveň zdravotnej
starostlivosti o občana nezvýšila. Zvýšila sa však jeho finančná spoluúčasť. Pre niektorých
je už i návšteva lekára nedostupná. Keď chcete ísť k lekárovi, musíte sa najprv pozrieť
do peňaženky.
Prišli sme o prednovembrové sociálne istoty. Vládne len
istota peňazí. Výrazne sa naštrbila ekonomická rovnováha medzi ľuďmi. November

splodil milionárov, ba i hŕstku miliardárov. Na druhej
strane priniesol so sebou aj
žobrákov, dovtedy príznačných len pre krajiny od nás
na západ. Diktatúru proletariátu nahradila demokracia.
Namiesto väčšiny nám diktuje hŕstka politikov závislých od peňazí svojich sponzorov.
Absolútna demokracia neexistuje. Najspravodlivejšia je však
tá, ktorá slúži nám všetkým.
V žiadnom prípade to nie je tá,
ktorú momentálne vyznávame
na Slovensku.
Vladimír Dobrovič

ajbližší víkend bude
patriť
komunálnym
voľbám. Výberu starostov, primátorov a poslancov, ktorí budú najbližšie
štyri roky spravovať mestá a obce. Očakávaný nízky záujem voličov, nechuť
občanov a prázdne sľuby
niektorých kandidátov nasvedčujú tomu, že víťazmi volieb môžu byť najnezodpovednejší kandidáti,
na ktorých sa usmialo viac
šťastia ako obdivu voličov.
amosprávy odrážajú
iné princípy a riešenia,
ktoré sú zrkadlom miestnych špecifík. Pravicové
strany sú schopné to prehliadať, nakoľko v mnohých mestách ich kandidáti ponúkajú vládne témy.
Prezentujú sa za veľkej
pomoci svojich ministrov.
Z letákov ponúkajú aj také riešenia na ktoré mestá nemajú dosah. Miestnu
politiku robia ešte viac nezrozumiteľnou. Voličom sa
dávkujú témy vysokej, parlamentnej politiky. To všetko je výsledkom predvolebného postupu, po ktorom
sa zákonite museli vytvoriť dva hlavné politické prúdy zoradené na línii koaličných a opozičných strán.
Keďže pravicová koalícia
spustila takýto štýl predvolebnej komunikácie, jeho
súčasťou by mala byť ich
neoddeliteľná zodpovednosť za opatrenia, ktoré
prijímajú napríklad v sociálnej oblasti. Veď ak sa ministri ponúkajú riešiť miestne problémy, lebo veria
svojim kandidátom, potom
by práve títo kandidáti mali
dohovoriť svojim priateľom
v exekutíve, aby prestali
deformovať sociálny systém, odstúpili od zámerov
privatizovať štátny majetok
a pokračovali vo výstavbe
diaľnic. Toto sú témy, ktoré
trápia občanov, a tí oprávnene od politikov očakávajú správne riešenia. Ak
sa kandidáti na pódiu prezentujú priamym spojením
s vládou, nech aj pod pódiom nesú zodpovednosť
za nesprávne, nepopulárne a nedôstojné politické
rozhodnutia svojej vlády.
está a ich občania
potrebujú solidaritu
a zodpovednosť. Preto im
SMER – sociálna demokracia ponúka takých kandidátov, ktorí v osobnom,
profesionálnom aj politickom živote preukázali skúsenosti,
zodpovednosť
a serióznosť. Kandidátov
by voliči nemali hodnotiť
podľa miery ich alibizmu,
ale schopnosti riešiť skutočné problémy.
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Otvorene o „otvorenej justícii“
Kritika slovenského súdnictva je v poslednom období „hitom“ nielen úvodníkov
printových médií, ale aj reálnym problémom našej súčasnosti. Tento problém
treba nesporne nielen pranierovať, ale s plnou vážnosťou aj riešiť, keďže dobre
fungujúca justícia (ale aj rozhodovacia činnosť vo verejnej správe) je zárukou
vymožiteľnosti práva, čo je neodmysliteľný atribút právneho štátu.
Ak na Slovensku občania a právnické osoby pre prieťahy v súdnom konaní sa nemôžu v optimálnom čase domôcť svojich
práv a právom chránených záujmov, potom sa ťažko možno hrdiť, že sme právny
štát. Vonkoncom sa nemožno uspokojovať
s tým, že prieťahy v súdnom konaní nie sú
iba
našou „boľačkou“,
ale že tento problém viac-menej ťaží aj iné
štáty EÚ. Naši občania totiž jednoznačne
za najzávažnejší problém justície považujú
prieťahy v súdnom konaní.
Preto prioritnou úlohou súčasnosti v justícii
je hľadať cesty minimalizácie a potláčania
toho, čo sťažuje pružnosť a efektívnosť
súdneho konania. Viaceré právne úpravy procesného postupu súdov, ktoré
boli v minulosti prijaté s cieľom zrýchliť
a spružniť súdne konanie, síce priniesli
určité zlepšenia, najmä v reštančných
kauzách (kauzy s viac ako 3-ročným
trvaním), výraznejšieho zrýchlenia rozhodovania súdov sme sa však nedočkali. Preto verejnosť úplne dôvodne od súčasnej politickej reprezentácie očakáva
opatrenia, ktoré by zrýchlili súdne konanie,
tam, kde sú
bezdôvodné prieťahy
a tým zlepšili nielen právnu situáciu občanov a právnických osôb – ale aj finančnú
záťaž štátu, ktorý už nemalú finančnú sumu
musel zaplatiť ako odškodné za „prieťahy“
v súdnom konaní priznané štrasburským
súdom.
Ak si položíme otázku, či tento najzávažnejší problém nášho súdnictva rieši súčasné vedenie justície, odpoveď bude značne rozpačitá. Ministerka spravodlivosti
predovšetkým presadzuje víziu akejsi
„otvorenej justície“, ktorá nie je rozpracovaná a definovaná nielen v slovenskej teórii práva a teórii riadenia, ale
s pojmovým zvratom „otvorená justícia“ sa nestretneme, ani v zahraničnej
právnickej literatúre. Tá obdobne ako
slovenská, frekventuje iba „otvorenosť pojednávania“, t.j. princíp verejného prerokovania predmetu konania (s výnimkou prípadov výslovne stanovených zákonom) a že

ré im umožňuje platná právna úprava. Čo
tak kvalifikovane, bez záujmu o politický
tromf, zamerať sa na jej skvalitnenie? S plnou zodpovednosťou tvrdím, že v našom
platnom práve je značný počet nedomyslených právnych ustanovení (regulácií),
umožňujúcich zneužiť ich na iné ciele, ako
je rýchle, zákonné a spravodlivé súdne
rozhodovanie.
Napríklad manipulácia s dokladmi o doručení rozhodnutia súdu sa
na prvý pohľad zdá ako nezaujímavá
administratívno-technická
operácia,
pričom je nesporný jej ďalekosiahly
dosah na právnu situáciu tých, ktorým
sa rozhodnutie doručuje. Až do roku
2005 sa ich žurnalizovaniu nevenovala potrebná pozornosť (platila Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 66/1992 Zb.).
Aj dnes platný Spravovací a kancelársky
poriadok pre súdy (Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z.) ukladá povinnosť doklady o doručení súdnych
zásielok založiť iba tak, „...že sa pevne
spoja s písomnosťou...“, ktorá sa doručovala. Pri takejto úprave je dôvodná otázka,
či nie je veľkým problémom jej
strata zo spisu,
keďže nemusí byť každá doručenka očíslovaná a pevne zviazaná v spise. Zdá sa,
že nie, lebo prax nám signalizuje snahy
advokátov „oživovať“ dnes už právoplatne
skončené staršie súdne konania s argumentom, že v minulosti ich klientovi nebolo
doručené súdne rozhodnutie a teda toto
rozhodnutie súdu nemohlo nadobudnúť
právoplatnosť. Takéto snahy sa v ostatnom období nápadne množia a keďže
nemajú reálne základy, zbytočne zaťažujú súdy a sú priestorom pre špekulantov.
Ak má niekto pocit, že zveličujem, tak
pripomínam smutne známe kauzy „vyrobených dedičov šľachtických nehnuteľností a rôzne „tančeky“ okolo darovacích káuz, na čom sa podieľali aj
slovenský notári.
Ak spomínané biele miesta platného práva
nezačneme dôslednejšie regulovať a sudcovia im nebudú venovať zvýšenú pozornosť, potom reči o „otvorenej justícii“ sú
iba „ondulovaním politických bublín“, čo
dokazuje, že súčasné vedenie justície nevie, alebo nechce riešiť reálne problémy
tohto rezortu.

aplikačná prax vonkoncom nemá problém
s verejným prerokovávaním civilných, ako
aj trestných káuz na súdoch, je všeobecne známou skutočnosťou. Ako cestu
dosiahnutia „otvorenej justície“ ministerka spravodlivosti presadzuje najmä
zrušenie inštitútu justičných čakateľov
a obsadzovanie voľných miest sudcov
záujemcami priamo „zvonku“.
Neviem, kde zostal zdravý sedliacky
rozum, ale keby sa použil, muselo by byť
zrejmé, že do povolania, v ktorom sa obrazne povedané
oblieka talár doživotne,
nemožno vstupovať bez náležitej, na toto
povolanie orientovanej prípravy, akou inštitút justičných čakateľov nesporne je.
Tým, že justičný čakateľ sa určité obdobie
na povolanie sudcu, pod skúseným odborným dohľadom pripravuje, minimalizujú
sa prípady, že sa do talára dostane ten,
kto nemá potrebné danosti na výkon tejto
ústavnej funkcie. Totiž, nie každý čakateľ
sa automaticky stane sudcom, resp. je
na neho podaný návrh na sudcu.
Ak ministerke spravodlivosti nejde
o „politické tančeky“, ale je skutočne
presvedčená, že obsadzovanie miest
„zvonka“ napomôže riešiť problémy
justície, potom je možným riešením obsadzovať miesta justičných čakateľov
„zvonka“. Myslím, že takýto kompromis
by bol prijateľný – i keď, priznám sa,
dodnes nechápem, v čom má spočívať
novota prijímania „zvonka“. Obávam sa
však, že v dosiahnutí politického vplyvu na výber nových sudcov.
Otvorene treba konštatovať, že riešenie
základného problému justície, ktorým sú
„prieťahy“ konania, návrhy, s ktorými prichádza súčasná koalícia, vonkoncom
problém neriešia.
Ilustratívne si možno položiť otázku, ako
navrhované opatrenia zamedzia takým
„klenotom“ súdneho rozhodovania, ako
je nekonečný príbeh kauzy tunelovania
nebankoviek BMG a Horizont. Ak si analyzujeme túto a jej podobné kauzy, zistíme,
že ani nie tak súd, ale šantenie advokátov
spôsobujú odročovanie pojednávaní, kto- prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Šetria na ľuďoch, nešetria ľudí
A všetko to skrývajú pod pojem
zodpovednosť. Zodpovednosť
je to náramne zaujímavá.
Veď pred voľbami tvrdili, že verejné financie sú rozvrátené a
jedným dychom tiež, že treba
znížiť dane. Rovnako sa tasili,
ako šibnutím čarovného prútika
znížia nezamestnanosť, naštartujú
ekonomiku ako zničia korupciu a
bude na Slovensku raj. Medovými
motúzikmi ohlupovali Slovensko
kade chodili.
Hneď po voľbách, keď zistili,
že Riško bude držať balónik a
potom zvládne aj svojich obyčajných ľudí, za cenu ktorá
nie je síce známa, ale musela
byť adekvátna, lebo líder obyčajných cimbaluje len sa tak
práši, mohli si dovoliť začať s
tým, na čo sú predurčení. Začať šetriť na ľuďoch a nešetriť
ľudí. Sú to ti istí ľudia, tie isté tváre, ktoré Slovensko katovali od
roku 1998 a predali všetko, čo sa
predať dalo. A pretože ešte čosi
zostalo, urobili všetko, aby sa
dostali k moci a znova začali katovať Slovensko. A ich korupčné

škandály sa objavujú deň čo deň,
Do úlohy premiérky strčili pani
Radičovú, ktorá to má všetko zaštítiť úsmevom a ženskosťou. Jej
výkriky do tmy, my to dokážeme,
verím, že to dokážeme, aj keď
nevie čo vlastne chce dokázať,
sú len dámskym vajataním, ktoré
ma prehlušiť rozhodovanie bytových hochštaplerov a účtovníkov.
Pripravili nesystémové opatrenia na takýchto vratkých základoch, hovoria o šťastných
zajtrajškoch a keď sa prebudíte, tak je stále dnes. Ani si
nevšimli, že vďaka Ficovej vláde
sa naštartovala ekonomika a už
sa znižovala aj nezamestnanosť.
Na budúci rok ekonomika podľa
plánu zodpovednej vlády padne
a nezamestnanosť sa balíčkom
opatrení a inými balíčkami zvýši. A
je v nedohľadne, kedy sa znova naštartuje a kedy sa začne
znižovať nezamestnanosť. A to
ešte nevieme, čo sa vo svete stane, pretože napríklad tejto vláde
blízky priateľ Soros publikuje horory o krachu eura a potom zasa o
krachu eurozóny. Americký dolár

padol takmer na dno a Američania urobia všetko preto, aby to
zmenili. Udiať sa môže všetko,
Slovensku stačí, keď sa objaví automobilová kríza a máme
požiar na streche. O zvýšených
daniach sa v slovenskom parlamente začína ešte len rokovať a
maďarské obchodné reťazce už
zaznamenali zvýšený nápor kupujúcich zo Slovenska, hoci forint sa
pohybuje na úrovni 270 forintov
za euro a nie 315, ako to bolo v
čase horúcej nákupnej turistiky,
nehovoriac už o slovenskej obchodnej turistike do Poľska. A je
celkom jasné, že sa nenaplnia
prognózy o tom, ako nám spotreba zabezpečí príjmy do štátneho rozpočtu. Keď si pozrieme
návrh štátneho rozpočtu, tak šetrenie výdavkov vyzerá skôr ako
uletená fantazmagória. A tak je
celkom jasné, že sa bude predávať, čo sa predať ešte dá. A keď
do tejto uletenej „zodpovednosti
vládnej koalície“ vstúpia odbory,
tak sú samozrejme spolitizované.
Ešte sa totiž nikdy nestalo, ani
za dvoch Dzurindových vlád, aby

sa odborom nevytýkalo spolitizovanie. Z jednoduchého dôvodu,
bránia, aby sa šetrilo na ľuďoch.
Pre bezduchý liberalizmus a neoliberalizmus je jasné, že možno
aj grécke odbory spolitizoval Robert Fico. Treba pripomenúť,
že druhá Dzurindova vláda
prerušila dialóg s tripartitou.
„Zodpovedná vláda“ si vôbec
nevšíma, že má na Slovensku
sotva 30 percentnú podporu
obyvateľov a verí, že za výdatnej podpory sa jej podarí túto
realitu zmeniť fanfarónskymi
vyhláseniami o spálenej krajine, gréckej ceste a ostrove
Lesbos. Inak nám zodpovedná
vláda aj cestou štátneho rozpočtu
a cestou baličkov a ústami Ivana
Mikloša radí: Nie je dôležité, že
sa máte zle, dôležité je naučiť sa
to dobre znášať, alebo stravujte
sa správne, ako vaši predkovia,
hoci sa zemiaky neurodili. V tom
blate sa ani nemohli, zato však súčasná vláda hádže blato na iných
a ako to už býva, nakoniec stratí
pôdu pod nohami.
DUŠAN KONČEK

Knihu Jozefa Sitka krstili: exprezident SR Rudolf Schuster a
generálny riaditeľ Považskej cementárte Ladce - Anton Barcík.
Čím? No predsa portlandským cementom, preosievaným cez
sitko.

Knižka autentických príbehov Jozefa Sitka:

NOVINÁRI a POLITICI
CEZ SITKO

Autor na základe osobných zážitkov hodnotí mnohé osobnosti žurnalistiky a politiky, ako sú Havel, Dubček, Kováč,
Schuster, Mečiar, Chňoupek, Válek, Guliš, Čomaj, Kaliský, Gryzlov a ďalší, ktoré vstúpili do nášho verejného života. Cez svoje kritické sitko sa snaží s nadhľadom, nepredpojatosťou a presvedčivo precediť to, čo s jednotlivými aktérmi
diania zažil, a čo by mohlo z blízkej minulosti náročnejšieho
čitateľa zaujímať. V podstate ide o Sitkovu osobnú výpoveď, v
ktorej sa však drží v pozadí ako vyprávač deja a vyhýba sa byť
jeho centrom. Snaží sa tiež vyhnúť pozícii glosátora, ktorý by
nadbytočne vyjadroval vlastné názory a úvahy. Skôr dej zaujímavo rozvíja opisom mozaiky vzťahov a konania ľudí,
ktorí v niečom zasiahli do života spoluobčanov. Kniha je
hutná, neopisná a úderná. Sitko šikovne využíva literárnu skratku, prirovnania a metaforu. Dobre preplával aj
cez mnohé časové horizonty svojich príbehov, ktorých
výber je pre čitateľa zaujímavým aj zrozumiteľným opisom nedávnych udalostí. Tie tlmočí cez konanie, postoje
aj zlyhania politikov i novinárov. Svojim prístupom nezaprel povesť skúseného žurnalistu, ale tiež aforistu, ktorý
predtým napísal aj knižku aforizmov a epigramov pod
názvom: Dobro nenaučíš.
Večný zápas dobra a zla druhoplánovo cítiť aj v Sitkovom novom diele, v ktorom má čitateľ dosť priestoru, aby sa aj sám
zamyslel, čo naša spoločnosť v priebehu polstoročia prežila.
Bez dopadov na konkrétnych vinníkov morálnych aj iných
prešľapov. Ich odsúdenie však autor ponecháva na vnímanie
čitateľa. Nikomu ho nevnucuje. Treba zdôrazniť, že vhodnou
formou a predovšetkým obsahom otvoril našu nedávnu minulosť, ktorá pre súčasnosť hovorí jasnou rečou: Zatiaľ sme sa
v ničom nepoučili, robíme tie isté chyby, hoci v celkom inej
historickej dobe! Ale nič nové pod slnkom ...
Na záver tohto stručného hodnotenia odcitujem časť textu z
úvodu Sitkovej knihy od novinára a spisovateľa literatúry faktu
aj mnohých monografií, Jána Čomaja:
„Nadhľad. Pochopenie vnútorných väzieb. Pokojné
uvažovanie. Komplexnosť pohľadu. Takto asi môžem
vyjadriť ďalšiu hodnotu knihy. Vlastne – charakterizovanie autora. Tieto vlastnosti prejavoval aj ako publicista,
najmä v politických komentároch a analýzach. Nezaprel ich ani vo svojom memoárovom diele“...
„Dejepisy, kroniky, historické diela a časopisecké články
obyčajne sledujú udalosti, prípadne ešte hlavného aktéra
či aktérov. Ľudia, mnoho razy aj významní, sa strácajú v tušenom komparze. Memoáre nám majú doplniť chýbajúce
tváre, vypovedať neznáme osudy, vykresliť úžasné súvislosti javov a udalostí, poľudštiť dejiny, hoci len nedávne.
Tým sa vo svojom súčte stávajú pre človeka aj najčítanejším, najzaujímavejším a najživším dejepisom. Sitkova kniha
takou je. Dokonca vo svojom zaľudnení išla tak ďaleko, že
vybrané postavy dala do popredia, obklopila ich aktívnymi
ľudskými bytosťami v ich činoch, postojoch a osudoch. Na
ich pozadí tvorí diorámu doby. A čitateľ má zrazu pred očami mimoriadne zaujímavý, plastický obraz jedného výseku
našej nedávnej minulosti. Spoznáva nielen človeka, ktorému je venovaná kapitola, ale cez neho ďalších aktérov, dôležité udalosti, zlomovú dobu. Najpríťažlivejším spôsobom.
A Sitko si vyberá dramatické deje, významné udalosti i prelomové dni.“
Vladimír Dobrovič

ZAUJALO NÁS
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Počet Dzurindovych najvernejších neustále klesá

Nikdy nevyhrali parlamentné voľby
Strana najneobľúbenejšieho politika na Slovensku SDKÚ-DS si pripomína 10. výročie
svojho zrodu a pri takýchto príležitostiach sa sluší aj bilancovať, aj mať určité predstavy
o budúcnosti. Pokiaľ má byť budúcnosťou to, čo si myslí staronový predseda SDKÚ-DS
Mikuláš Dzurinda, tak sa možno úprimne smiať. Aspoň na tom, že strana vo voľbách o
štyri roky môže získať až 20% zo všetkých voličských hlasov. Nuž, ťažko uveriť, že Mikuláš Dzurinda je až taký optimista. Určite nie. Je to predovšetkým robenie reklamy sebe
samému. Veľkému, neohrozenému vodcovi takej silnej a jednoliatej strany, ktorá by si
veľmi rada privlastnila výraz z už minulých čias – vedúca sila našej spoločnosti. Pritom
pánovi Dzurindovi stačí pripomenúť iba jednu skutočnosť: strana, na čele ktorej stojí,
ešte nikdy nevyhrala žiadne parlamentné voľby.
Keď už sme pri voľbách – tie na snemovaní SDKÚ-DS potvrdili, že jej predseda nie je až taký silný líder, ako sa na prvý pohľad zdá. Veď takmer
sto delegátov (!) vôbec nestálo o to, aby naďalej
sedel na predsedníckej stoličke. Svoje vedia aj
politológovia. Dzurinda na každom sneme
dostáva stále menej a menej hlasov a v súčasnosti jednoznačne vedie rebríček najneobľúbenejších politikov. Čo už, v SDKÚ-DS
je však stále dosť tých, ktorí si myslia, že
je nenahraditeľný. Alebo to len tvrdia preto,
lebo stále sedí na predsedníckej stoličke?
Odborníci zároveň tvrdia, že M. Dzurindu mali
v SDKÚ-DS vyprevadiť z kancelárie predsedu
strany vtedy, kedy oznámil, že nebude kandidovať na funkciu poslanca NR SR. Pamätáme sa
všetci dobre čo tomu predchádzalo. Odhalenie
ďalšieho zo škandálov, ktoré sprevádzajú SDKÚ
-DS od jej vzniku.
NEVYBERANÉ ÚTOKY
Ťažko pochopiť nenávisť staronového predsedu
SDKÚ-DS voči strane, ktorá má v súčasnosti
až 40-percentné preferencie v prípade predčasných volieb do NR SR. Obviňovať ju z toho,
že je protiľudová a komunistická organizácia, je
prisilná káva aj pre iných ideových nepriateľov
strany SMER-SD. Nuž, nikto netají, že v Smere
je dosť bývalých členov KSS. Prečo sa mu však
v rokoch 1998-2002 hodilo vládnuť so stranami, v ktorých bolo najviac bývalých komunistov
(SDĽ, SOP), na to nedokázal nikdy zrozumiteľne odpovedať. Prečo sa hrá na zarytého antikomunistu, keď s bývalými veľmi aktívnymi členmi
KSS nielen vládol, ale jedného z nich dokonca
presadzoval do funkcie prezidenta Slovenskej
republiky a nakoniec mu pomohol „zašiť sa“ v
europarlamente? A to dokonca napriek tomu,
že človek s takými istými údajmi sa ocitol aj v
zoznamoch ŠtB.
Ťažko pochopiť, prečo naše televízne stanice venovali taký priestor M. Dzurindovi po
straníckych voľbách, veď bol zároveň jediný kandidát na funkciu predsedu SDKÚ-DS.
Stanica TA3 sa akoby prezliekla do modrého rúcha, aspoň taký dojem mali diváci
pri sledovaní jeho rozhovoru v priestoroch
štúdia, o deň neskôr dostal veľký priestor
a dokonca bez oponentov v STV i Markíze.
Čo si o jeho zvolení myslia koaliční partneri,

to už necháme na nich. Pavol Hrušovský v
časoch, kedy stál na čele KDH, ho charakterizoval ako vierolomného človeka a súčasný
predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár vyhlásil, že už nikdy medzi štyrmi očami nebude s Dzurindom rokovať...
KAUZY, KAUZY...
Vláčiky, tunely, skupinky... Na prvý dojem celkom ľúbivé slová, za ktorými sa skrýva nejedna
blamáž a kauza, spôsobená SDKÚ-DS. Stačí spomenúť mená ako Gabriel Palacka, Ján
Badžgoň, Jozef Macejko, Vladimír Miškovský a
každý si pomyslí svoje. To ešte nespomíname
fiktívnych darcov finančných prostriedkov venovaných SDKÚ-DS, kupovanie poslancov, tunel
Branisko, švajčiarske účty, schránkové firmy v
Anglicku, atď. Na účet najčerstvejšej kauzy
môžeme iba s úsmevom dodať, že žiadna
krajina na svete sa nemôže pýšiť takým
politikom – humanistom, ako Slovensko.
Malo predsa premiéra, ktorému stačilo, aby sa
mu nejaký podnikateľ posťažoval na byrokraciu
a rôzne administratívne prieťahy pri vybavovaní
obchodných záležitostí na magistráte hlavného
mesta republiky a premiér po dokončení telefonického rozhovoru s ním, okamžite zavolá primátorovi, aby zasiahol v prospech radového,
ničím nápadného podnikateľa. Len akosi pred
mikrofónmi a televíznymi obrazovkami zabudol
dodať, že premiér oslovoval nešťastného muža
menom Vlado a ten pre zmenu prededu vlády
Miki. A samozrejme si tykali...
Nie, Mikuláš Dzurinda už dávno nemá nad
hlavou svätožiaru, i keď by ju tam tak rád
mal. Už mu k nej nepomôžu ani televízne
stanice, ani tí najvernejší a najoddannejší
spolustraníci. Skôr možno predpokladať, že
časť členskej základne sa raz vzbúri proti
svojmu predsedovi a jeho praktikám, nakoniec to všetko tu už raz bolo. Nasledovalo
tvrdé vylučovanie zo strany, podobné ako v
KSČ v časoch normalizácie. „Dzurindova“
strana má však vo svojom názve aj slovo demokratická...
Niektorí politológovia idú ešte ďalej. Podľa nich
Dzurindovo víťazstvo na nedávnom sneme SDKÚ-DS je zároveň aj začiatkom jeho definitívneho politického konca...
Vladimír MEZENCEV

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Skúsenosti hovoria, že starší
človek je oveľa náchylnejší naletieť podvodníkovi ako mladší,
ostrieľanejší. Je to preto, že sa
nestretol s typom podvodníka,
ako sa prezentuje dnes. Poctivý človek porovnáva správanie
sa podvodníka so svojím okolím, v ktorom sa síce stretol so
všelijakými ľuďmi, i s trestanými,
ale zväčša to boli drobní zlodejíčkovia a podvodníčkovia, ktorých domáci dobre poznali a vedeli sa pred nimi chrániť. Dnes
podvodné konanie „špecialistov“ presahuje akékoľvek predstavy týchto ľudí.
Charakterizujeme si teda podvod.
Podvod sa definuje ako úkladné
alebo úmyselné klamanie, s cieľom získať peniaze pomocou
pretvárky, rečí a sľubov. Žiaľ,
väčšina podvodníkov zostáva
nepotrestaná, pretože je ťažké dokazovať, že niekoho naozaj úmyselne oklamali. Naviac,
mnohí podvodníci vedia využiť
medzery v zákonoch – vedia,
ako podviesť ľudí spôsobom, za
ktorý je ich ťažké alebo nemož-
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né súdne stíhať. Okrem toho priviesť podvodníka pred súd si vyžaduje veľa času a peňazí. A
keď aj podvodníka chytia a potrestajú, pravdepodobne už minul peniaze, ktoré získal podvodom alebo ich niekam ukryl.
Obete preto zriedka dostanú
späť svoje peniaze.
Ako sa teda brániť proti podvodníkom? Strážte si predovšetkým
osobné údaje, osobné doklady a veci. Pretože ak podvodník
získa vaše osobné údaje, ukradne vám kreditnú kartu či informácie o vašom bankovom účte,
ukradne vám vlastne identitu.
Potom podvodník môže vybrať
peniaze z bankového účtu, nakupovať na vašu kreditnú kartu
i získať pôžičky na vaše meno.
Môžu vás dokonca zatknúť za
zločin, ktorý ste nespáchali.
Chráňte si preto starostlivo všetky doklady, na ktorých máte
osobné údaje, chráňte si svoje súkromie, nevpúšťajte neznámych do svojich príbytkov a neverte historkám neznámych.
Vyradené doklady nevyhadzujte do kontajnerov, ale ich spáľte. Pozor na krádež dokladov i
kľúčov. Nezúčastňujte sa pyramídových hier, aj to je podvod.
Obete podvodu sú okradnuté
nielen o peniaze a majetok, ale
aj o sebadôveru a úctu.

Odvádzanie pozornosti

Poslanci sa zas verejne, s divadelným nasadením - a samozrejme cez médiá - „hádajú“ o tom, ako si znížia a zároveň neznížia platy. Sulík sa pri svojich vyhláseniach škerí a všetci poslanci svorne dúfajú, že občania medzitým
zabudnú, že skutočné výdavky za poslancov sú v poplatkoch, ktoré každá strana v parlamente dostáva za voličské
hlasy. V období 1998-2002 to bolo 12,6 mil. eúr, no za
2006-2010 už 31,3 mil. eúr. Hrozí, že za súčasné obdobie
to bude vyše 50 mil. eúr.

(Ne)odluka cirkvi od štátu

Z cirkevných hodnostárov urobili štátnych zamestnancov komunisti, ktorí vtedy tvrdili, že je to preto, aby ich dostali pod kontrolu. Trochu pravdy v tom bude, ale v skutočnosti to vyhovovalo (a
vyhovuje) obom skupinám - politikom aj farárom - pretože sú len
opačné strany tej istej podvodníckej „mince“. Obe skupiny sa
„živia“ ohlupovaním a okrádaním svojich obetí.
„Zaujímavé“ tiež je, že iné skupiny, o ktorých by ste si mysleli, že
budú za odluku (napr. židia, mormoni, ...) vám namiesto súhlasu
pripomenú, že to nejde, mimo iného aj kvôli vatikánskej zmluve,
ktorú vraj nemožno vypovedať - čím vlastne prestáva byť zmluvou
a stáva sa len zápisom o prijatí otrockého nevoľníka.
Takže nebuďte prekvapení, ak namiesto odluky to skončí s povinnými príspevkami priamo z vašej výplaty, ako je to v Nemecku. Čo však povedia na moju „vieru“, že žiadne takéto poplatky
nechcem platiť?
Fred Nicholson

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

PRI DNEŠNÝCH CENÁCH
Pri dnešných cenách môže človek popíjať už iba
pod silným vplyvom alkoholu.
VÍŤAZNÝ MODEL
Víťazný model z autosalónu ekonomickej reformy?
Šliapací automobil.
ZDRAVOTNÍCTVO PO
NEŽNEJ
Koľko je u nás takých
zdravotníckych zariadení,
v ktorých si vás povšimne
len smrť?
TURISTICKÝ RUCH
Je to aktivita zameraná na
to, ako čo najviac vytĺcť z
našich vytlčených ciest.
TO NAJLEPŠIE DOMA
Ak chcete vidieť veľa krás,
cestujte. No ak chcete vidieť veľa krások, zostaňte
doma.
MÁTE SPONZORA?
Vraj chcete splodiť potomka? A máte sponzora?
VŠETKO PRE EURÓPU
Pripravujeme sa pre Európu: chlapi si kupujú montérky, dievky sexi-bielizeň.
POLIEVKY PRE
CHUDOBNÝCH
Polievky pre chudobných
vznikajú preplachovaním
kotlov, v ktorých sa varili
predvolebné guláše.
ANI PROTINOŽCI TO
NEMAJÚ ĽAHKÉ
Austrália je postihnutá
premnožením králikov, my
zasa premnožením politikov.
SLOGAN Z TEXTILNEJ
REVOLÚCIE
Sľúbili sme si lásku. A dali
sme si facku!

R. Chmel vďačný za trafiku GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Dokončenie z 1. strany
Už sme z úst politikov zažili všeličo, ale takéto odvádzanie pozornosti od podstaty problému, aké predvádza člen vlády I. Radičovej, nominovaný stranou Most-Híd, to tu ešte nebolo. Naši občania by si snáď zaslúžili aspoň toľko slušnosti, aby im, keď už nie B.
Bugár, tak aspoň člen slovenskej vlády povedal pravdu. Povedzte otvorene, že len plníte politické požiadavky z maďarskej strany
Dunaja, prezentované veľkomaďarskými ambíciami Viktora Orbána. B. Bugár sa síce naoko akoby dištancoval od nepriateľskej protislovenskej politiky V. Orbána, ale v skutočnosti sa čoraz intenzívnejšie usiluje presadzovať zákony okliešťujúce Slovákov vo vlastnej
krajine. Príkladom toho je aj jeho iniciatíva pri predkladaní novely
zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorej schválením by sa znížila hranica pre používanie jazykov menšín v úradnom
styku zo súčasných 20% na desať. Okrem iného zákon zavádza aj
sankcie. R. Chmel tvrdí, že je zásadne proti pokutám, ale napriek
tomu, musia v zákone byť. Bugár ozrejmil, že sankcie by sa mali
udeľovať vtedy, keď sa neumožní príslušníkovi národnostnej menšiny používať jeho materinský jazyk. R. Chmel priblížil, že udeľované by mali byť „len verejným, samosprávnym inštitúciám a právnickým osobám a fyzickým podnikateľským osobám“. Zrazu aká to
zmena. Keď išlo o pokuty za nedodržiavanie zákona o štátnom jazyku, tak to bolo nedemokratické. „Slovenskí“ Maďari, nepokúšajte sa zahmlievať vaše skutočné ciele a neklamte! Toto už vám Slováci neuveria.

November
Za vlády komunistov sme si v
novembri pripomínali výročie
Leninovej revolúcie, dnes si
pripomíname výročie nežnej
revolúcie. November paradoxne komunistom priniesol víťazstvo i porážku. Slávnostné prejavy, reportáže, dokumenty a
rozhovory, ktoré pri tejto príležitosti odzneli, sa snažili hodnotiť, kam sme sa za 21 rokov
dostali. Boli vzletné, formálne, kritické i chválenkárske.
Premiérka „obnovila revolučný sľub“, že jej vláda nedovolí,
aby sa zo Slovenska stal izolovaný ostrov ohradený múrom.
O múroch, ktoré si ľudia stavajú okolo seba, nikto nehovoril.
Na námestiach sme si sľubovali „lásku a vydržať“. Vydržali sme (čo iné nám ostávalo?),

ale láska sa vytratila. Ľudia prestávajú komunikovať, vytráca
sa porozumenie. Získali sme
politickú slobodu, ale stali sme
sa otrokmi kapitálu. Peniaze
rozhodujú o vzhľade miest aj
o hodnote človeka. Vrátilo sa
starozákonné zlaté teľa, ktorému sa treba klaňať. Naozaj
sme toto chceli, keď sme štrngali kľúčami?

Komunálne voľby
Politici potrebujú naše hlasy
a tak sme opäť na chvíľu pre
nich zaujímaví. Mali by sme
sa asi lepšie pozrieť na to, čo
sľubujú. Dá sa veriť, že desaťročia trvajúcu devastáciu Bratislavy zastaví Vášáryová, ktorá kandiduje za strany, čo túto
katastrofu spôsobili? Dá sa veriť, že svoje sľuby splnia politi-

ci, ktorí už pri kampani porušujú zákon? Asi by sme sa mali
konečne pozrieť na to, „kto to
k nám hovorí“. Staré tváre treba vyberať podľa toho, čo skutočne doteraz urobili a tie nové
ešte opatrnejšie. To, že niekto
tvrdí, že má čisté ruky, ešte neznamená, že ich bude mať aj
po štyroch rokoch vo funkcii.

Odborníci
Od vlády občania očakávajú stratégiu vývoja spoločnosti. Odpovede na otázku, kam
sa chce dostať za štyri roky a
akými krokmi. Zatiaľ nám vláda nepovedala kam a ani ako.
Chaotické rozhodnutia, ktoré
sa menia zo dňa na deň ukazujú na bezradnosť a tápanie.
Minister zdravotníctva neprináša systémové rozhodnutia, ale
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venuje veľa energie snahe zabezpečiť lekárňam silnejšie postavenie v systéme. Chce, aby
rozhodovali o lieku pre pacienta, ale zodpovednosť necháva na lekárov. Farmaceut podnikateľ sa nezaprie. Novinár
Krajcer si pochopiteľne zvolil
médiá. Chce vyriešiť 27 miliónový dlh Slovenskej televízie jej
zlúčením so Slovenským rozhlasom, na ktorom ušetrí 1,6
milióna. Obchodník, minister
obrany, využívajúc svoju odbornosť, navrhol predať prebytočný majetok. Vláde sa nápad
zapáčil a pripravuje totálny výpredaj. Dzurinda a Mikloš tak
môžu pokračovať v tom, čo začali keď vládli prvýkrát. Vo vláde je toľko odborníkov, že človek nevie, ktorý je Pat a ktorý
Mat.
Jozef Šucha

NÁZORY

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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„Celebrita“ v našom parlamente
Insitné vyrábanie celebrít sa na slovenskej
spoločenskej nekultúrnej scéne stalo doslova národným športom. Ich počet bez ohľadu
na vo svete stanovené prísne kritériá má v našej krajine stúpajúcu tendenciu. Celebrity sa
objavujú z večera na ráno ako huby po daždi.
Prezentujú sa na podujatiach rôznych agentúr a malých firiem. Podporu dostávajú najmä
od svorky dlhoročných novinárskych učníc, ktoré
sa v kyslých televíznych smotánkach navzájom
pasujú za celebrity. Konajú tak preto, lebo skutočný význam a obsah slova celebrita nepoznajú a
svojim správaním ho znevažujú. Veď slovo celebrita znamená vážená, chýrna a slávna osobnosť.
Medzi slovenskými celebritami je takých veľmi
málo. Do radov celebrít sa vynikajúci odborníci,
univerzitní profesori, lekári a skutočné osobnosti
nechcú rôznymi táraninami zaradiť. K označeniu
celebrita v dnešných časoch v našej krajine netreba ani veľké vzdelanie ani vysokú odbornosť profesií a už vôbec nie vysokú mravnosť. Práve naopak.
Celkom určite však treba mediálne krytie,
zabezpečované rýchlo kvasenými redaktorkami. Mnohým chýba aj štipka dobrej výchovy a
slušnosti. Sú nedovzdelané, čo sa prejavuje v ich
vystupovaní a mizernej slovnej zásobe na televíznych obrazovkách.
Vyrábanie celebrít na objednávku na slovenskom
blšom trhu zrazu preniklo aj do radov politikov. Stalo sa tak po nedávnych parlamentných voľbách.
Bulvár a ďalšie médiá, za pomoci aj tých verejnoprávnych, vyrobili prvú politickú celebritu. Stal sa

ňou poslanec parlamentu, ktorý spĺňa „špeciálne“ slovenské kritéria. K získaniu „honosného“
označenia nepotreboval bohviečo. Ani vysokú
inteligenciu, ani profesionálnu zdatnosť, či skúsenosti z parlamentného života, ani vysokú úroveň jazykovej kultúry. Do skupiny celebrít ho ich
tvorcovia zaradili vďaka vysokej dávke arogancie,
množstva táranín, surovému slovníku, ktorý dominuje v jeho prejavoch a najmä útokmi a ohováraním politických oponentov. Úspech mu prinieslo
aj pravidelné vypúšťanie jarmočných balónikov,
ktoré zavše príliš rýchlo spľasnú. Médiá sa doslova pretekajú v propagácii poslanca, ktorý
si medzi skúsenými politológmi a vzdelanými
novinármi vyslúžil príliš mierne označenie –
čudák. V médiách aj v parlamente sa prezentuje
s nevídanou dávkou zloby a nenávisti. Priam odporný je jeho absolútny nevkus a strašná neúcta
človeka k človeku prejavujúca sa vysokým stupňom nevychovanosti. Niekto z jeho súkmeňovcov
a propagátorov by mu mal konečne pripomenúť,
že ak človek vedome škodí, znevažuje a bezdôvodne ubližuje, vtedy takého jednotlivca, aj keď
je poslancom a svorka klamárov a pobehajov ho
presadzuje za celebritu, nemožno inakšie označiť
ako za človeka zlého a pre slušnú spoločnosť nebezpečného. Niektorí hovoria, že svojim správaním a opájaním sa podenkovými celebritami, iba
dôsledne plní konkrétne stranícke úlohy, s cieľom
odpútať pozornosť od vážnych problémov v oblasti vysokej nezamestnanosti kriminality a chudoby,
ktoré trápia väčšinu občanov. JOZEF BREHÁR

Nenásytní slovenskí poslanci
Problematika šetrenia a znižovania nákladov,
platov poslancov aj celej štátnej správy bola
okrem iného jedným z dôležitých bodov volebného programu strán vládnej koalície. Premiérka Iveta Radičova už pri nástupe do svojej funkcie oznámila 10% zníženie platov ústavných
činiteľov. Po mnohých diskusiách to bude podstatne menej. Bratislavskí poslanci prídu o 4,6% a ostatní o 3,6% z príjmu. Zvyšok do proklamovaných 10
percent si možno vezmú nie z platov, ale z celkových
nákladov. Mimobratislavskí budú zarábať o 109 eur
menej, a tí ostatní „až“ o 133. Je neuveriteľné, že
niektorým poslancom bude sto eur v rodinnom rozpočte chýbať. Celkom otvorene to pre denník Pravda povedal Ivan Štefanec z SDKÚ-DS, že o 133 eur
menej v jeho domácom rozpočte pocíti. Podobne sa

vyjadril aj Ondrej Dostál zo strany Most-Híd: „Každému budú nejaké eurá chýbať, treba sa tomu prispôsobiť“, hovoril, kde vo svojich výdavkoch uberie ešte
nepremýšľal. Škoda ďalších slov. Poslancovi budú
chýbať peniaze v rodinnom rozpočte. A čo majú povedať učitelia, zdravotné sestry, vedci a mnohí ďalší,
ktorých príjem dosahuje niečo vyše 1000 eur? Nesťažujú sa, lebo nemajú kde. Tých sto eur navyše by
im naozaj pomohlo. Poslancovi Štefancovi však treba sto eur pridať. Nenásytnosť niektorých politikov je
bezhraničná. Jedno je isté, keď terajší páni poslanci
prídu o svoj mandát i o veľké peniaze, z večera na
ráno sa stanú iba trpaslíkmi na politickej a spoločenskej scéne. Možno budú zarábať menej ako tisíc eur
a až vtedy si uvedomia, ako žije a obetavo pracuje
90% občanov tejto krajiny.
PETER HOREC

Tešia sa na Rusov

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Čosi tu nesedí!

Pred pár dňami odohnal jeden
starý pán (niekde pri Košiciach) drzého zlodeja. Podarilo sa mu to preto, lebo použil
zbraň, ktorú mal v dome jeho
syn, čím získal nad mladším (a
statnejším?) zlodejom prevahu.
Zlodeja náhodou do nohy trafila od zeme odrazená guľka z
výstražných výstrelov.
Avšak, myslím, že starý pán urobil
chybu, keď zlodeja nechal újsť,
pretože teraz nielenže hrozí, že sa
ten darebák vráti - buď sa pomstiť,
krivo svedčiť alebo aj na ďalšie
rabovanie. Zlodeja navyše „zadarmo“ (na naše náklady) ošetrujú,
starajú sa oňho a je len malá pravdepodobnosť, že súdy a polícia
budú spolupracovať natoľko, aby

ho aspoň na piaty pokus odsúdili
na nejakú pokutu alebo - výnimočne - na pár mesiacov za mrežami.
So starým pánom to však vyzerá
horšie. Polícia ho chce obviniť z
„nedovoleného ozbrojovania“, čo
je nielen riadna hlúposť, ale - v
boji proti zločineckým živlom - zaváňa snahou znemožniť akúkoľvek
konkurenciu. Hrozí mu za to až
8 rokov „na tvrdo“, pretože proti nemu nemusia zháňať žiadnych svedkov, nič mu dokazovať a je nepravdepodobné, že
mu pridelia právnika. Keby si
musel platiť nejakého sám, asi by
ho to vyšlo lacnejšie dať sa okradnúť prvým zlodejom. Toto je spravodlivosť?!?
Fred Nicholson

Kosť patrí Ivete Radičovej
Mladí sociálni demokrati 17. novembra o 14.00 hod v budove NR
SR vrátili SDKÚ-DS chrbtovú kosť, ktorá patrí Ivete Radičovej. Zástupcovia mládežníckej politickej organizácie SDKÚ-DS Nová generácia
majú totiž teplé miestečka na Úrade vlády SR napriek tomu, že ich
premiérka Iveta Radičová vyhlásila, že na tomto úrade nie sú žiadne
politické nominácie. Nová generácia SDKÚ sa začína nápadne podobať tej starej.
Andrej Kolesík

Proklamovaná kresťanská morálka
Rast životnej úrovne, zvyšovanie zamestnanosti, nová politická kultúra, sociálna spravodlivosť, transparentnosť a starostlivosť o rodinu i
mladú generáciu, boj proti klientelizmu a korupcii, to boli najfrekventovanejšie slová politikov z radov KDH a SDKÚ-DS na stretnutiach s
občanmi pred júnovými parlamentnými voľbami na Slovensku.
Žiaľ, po sto dňoch vládnutia pravicového zoskupenia sa takmer nič do konkrétnej podoby nepremietlo. Prekvapujúce je, že len veľmi málo sa dostalo do
štátneho rozpočtu na rok 2011. Rôzne
sľuby sú v ostrom protiklade s realitou
v riadení štátu. Ukázalo sa, že dnešní
mocní svojich voličov podviedli, keď
úmyselne sľubovali nesplniteľné.
Zostali len prázdne gestá, výhovorky,
prečo sa to, či ono nedá, a že o rok o
dva všetko bude lepšie. Nikoho z vládnej koalície už netrápi, že
organizovaný zločin,
vraždy, samovraždy, lúpeže, znásilnenia, kriminalita, drogy, ich výroba a
rozširovanie, ale aj vydierania, finančné
podvody sú takmer samozrejmosťou a
majú stúpajúcu tendenciu. Žalostné je,
že to všetko sa stalo trvalou súčasťou
života občanov na Slovensku. V štáte,
o ktorom sa hovorí, že je kresťanský,
katolícky. Z tohto uhla pohľadu by princípy morálky, slušnosti, ľudskosti a
vzájomnej žičlivosti mali byť na prvom

mieste. Navyše, keď v krajine mnoho
rokov vládli a aj dnes vládnu kresťanské strany KDH a SDKÚ-DS. Práve ich
predstavitelia a rôzni nominanti takmer
dvadsať rokov určovali vývoj a smerovanie našej krajiny. Predovšetkým ich
„zásluhou“ v celom procese výchovy,
vzdelávania a formovania mladej generácie dominuje
náboženská výchova
a cirkev. Najmä tá katolícka má k dispozícii mnoho moderných aj historických
objektov, kostolov a iných priestorov,
aj veľký počet teológov. Napriek tomu
pravidelne deklarované základné princípy kresťanstva mnohí až príliš často
hrubým spôsobom porušujú. Pozitívnym príkladom pre mladú generáciu
žiaľ nie sú ani všetci poprední činovníci
KDH aj SDKÚ-DS. V ich radoch zavládla zloba, závisť a nenávisť k politickým
protivníkom. Obludné počiny klientelizmu odhalené v Bratislave, ktorých sa
pri prideľovaní bytov bohatým ľuďom
dopustili pravicoví politici, aj členovia
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kresťanských strán, ako starostovia
bratislavského Starého Mesta Andrej
Ďurkovský, Andrej Petrek, Miloslava
Zemková a Peter Čierník, to jednoznačne potvrdzujú.
Zaráža, že najviac trestných činov, rôznych priestupkov, vydierania, podvodov,
obchodovania s drogami
pripadá na vrub mladých ľudí, ktorí
nedávno prekročili hranicu 35 rokov.
Teda generácie, ktorá do svojej dospelosti začala vstupovať a vzdelávať sa po
roku 1989 a v nových podmienkach
ekonomicko – spoločenskej formácie
získavala odbornosť v rôznych profesiách v rámci škôl, v ktorých dominovala
kresťanská výchova. Táto generácia
nemôže byť zaťažená, ako to politici
KDH nezmyselne tvrdia, ideológiou bývalého režimu. Práve naopak, tí, čo nežijú a nekonajú v súlade s kresťanskou
morálkou sú produktom času, ktorý
dvadsať rokov žijeme.
Fakty analýzy dlhodobo potvrdzujú, že
k príčinám terajšej zarmucujúcej situácie v spoločnosti, keď dominuje nenávisť a pomsta namiesto prikázania miluj
blížneho ako seba samého, treba vidieť
v prítomnosti a nielen v minulosti. Hlavnou príčinou zložitých problémov vo

výchove mladej generácie je nerovnosť
šancí. Na jednej strane nesmierne bohatí a na strane druhej veľká chudoba
vyplývajúca z nezamestnanosti, ale aj
nedostatočného odmeňovania za vykonanú kvalitnú prácu. Aj preto je účinnosť nových metód prípravy mladých
ľudí na život a prácu pravicovými stranami veľmi nízka a neefektívna. Obrat
k lepšiemu môže nastať vtedy, keď sa
v spoločnosti podstatne zlepšia medziľudské vzťahy, pracovné a
životné podmienky
pre rodičov a ich deti, a najmä vtedy,
keď sa zníži počet chudobných a biednych a zároveň aj počet tých veľmi bohatých. Keď rovnosť šancí bude platiť
pre všetkých, nielen pre malú skupinku
vyvolených, ktorá má a môže všetko
na úkor tých, čo nič nemajú a nič nezmôžu. Preto by všetci kompetentní a
vzdelaní politici mali čím skôr, v rámci
často proklamovanej kresťanskej morálky, pristúpiť k všeobecnému zmiereniu medzi ľuďmi, ale najmä k zmiereniu
medzi dnešnou koalíciou a opozíciou.
Bolo by dobré, keby sa tak stalo v záujme všetkých občanov žijúcich v krajine
pod Tatrami, s cieľom ďalšieho rozvoja
a pokojnejšej a žičlivejšej atmosféry.
JOZEF KUCHÁR

Dávno sú preč časy, kedy
Tatrancov prehovárali, že do
našich veľhôr budú húfne prichádzať Američania, Angličania a dokonca aj obyvatelia
alpských krajín, vrátane Švajčiarska. Našťastie, Vysoké
Tatry zatiaľ zostali Vysokými
Tatrami so všetkým dobrým i
tým problematickým čo k nim
patrí. Majitelia hotelov, penziónov, reštaurácií a všetkého,
čo k cestovnému ruchu pod
Lomnickým štítom a Gerlachom patrí však dnes vedia,
že najlepšie je sa spoliehať
na domácu klientelu, Čechov,
Poliakov a Maďarov, ale najviac môžu očakávať od Rusov
a Ukrajincov. Tí predsa v našich veľhorách nechávajú najviac peňazí.
V zimnej sezóne 2009 – 2010
navštívilo Vysoké Tatry asi
4000 hostí z Ruska a Ukrajiny, pričom vyše 1100 z nich
využili leteckú dopravu. Podľa
rôznych analýz každý z týchto
hostí utratil v Tatrách v priemere 1000 eur! Tatranci už dobre vedia, že Rusi a Ukrajinci
si potrpia na kvalitnú stravu,
dobré nápoje a sieť obchodov
s luxusným tovarom, predovšetkým textilom a obuvou.
Na druhej strane ich dokážu
„vytočiť“ prehnane vysoké
ceny za ubytovanie, ktoré nezodpovedá ich požiadavkám.
Naši hotelieri si akosi nechcú
uvedomiť, že mnohí Rusi, ktorí k nám prichádzajú lyžovať,
majú už skúsenosti zo zimných stredísk v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku, dokonca ich
možno stretnúť aj v Nórsku,
či na opačnej strane Európy
– v španielskych Pyrenejach.
Dokonca do Bulharska ich za
snehom chodí ešte stále viac
než na Slovensko.
Tatranci, ktorí pôsobia v cestovnom ruchu však vyhlasujú,
že ubytovacie služby budú
kvalitnejšie, než v nedávnej minulosti a zároveň lacnejšie. Zo
strany našich zastupiteľských
úradov v Ruskej federácii a na
Ukrajine prichádzajú tiež dobré informácie – na schengeské víza nebudú ich žiadatelia
čakať viac ako 14 dní.
Azda aj preto vládne vo Vysokých Tatrách zdravý optimizmus. Veď po azda najhoršej zimnej turistickej sezóne
pod tatranskými končiarmi za
uplynulé dve desaťročia tam
očakávajú lepšie časy. Aj zásluhou Rusov a Ukrajincov a
to nielen priamo v tatranských
strediskách, ale aj v Poprade,
Kežmarku a Levoči...
Len pre zaujímavosť, predpovede o tom, koľko u nás v
zime utratia Rusi a Ukrajinci sú
veľmi odlišné: od 8 do 15 miliónov eur. Nuž, buďme realisti.
Postačí keď to bude „iba“ tých
osem miliónov a budú odchádzať maximálne spokojní. Dôležité je i to, že prvé lietadlo
s turistami, ktorí zo sociálneho pohľadu patria do vyššej
strednej vrstvy, priletí do Popradu 23. decembra z Kyjeva.
Dosť času na to, aby sa na ich
príchod a najmä pobyt Tatranci dôkladne pripravili...
VLADIMÍR MEZENCEV
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Povolanie pomáhať iným

Zvoliť si mimoriadne skalistú a
kľukatú životnú cestu a to dokonca vedome, nie je ľahkým
rozhodnutím pre nikoho z človečenstva. Zvlášť, keď vďaka
tomu prichádzate denno-denne
do kontaktu s každým druhom
a typom tvorov, ktorých sme
si zvykli nazývať ľuďmi. Teda s
ľuďmi príjemnými, veselými, ale
aj so zamračenými, hašterivými,
nepríjemnými. Každý deň plný
ľudí...
PhDr. Alena Krištofíková v
sebe našla nielen odvahu upísať
svoj život ľuďom, ale aj vnútornú
silu vytrvať a trpezlivo pracovať v
oblasti, ktorú ktosi kedysi nazval
sociálna. Aj v minulosti, aj dnes
to v podstate znamená pomáhať
ľuďom, ktorí pomoc hľadajú a potrebujú, spôsobmi, aké daná spoločnosť umožňuje. A ešte navyše
hľadať možnosti, ako ich vylepšiť,
aby pomoc bola účinnejšia. Aj tá
štandardná, pravidelná, aj mimoriadna. Tá druhá je možno ešte dôležitejšia, pretože často je jediným
štítom proti zúfalstvu a beznádeji.
Toho všetkého si je Alena Krištofíková vedomá pri každom slove,

Zrkadlo
Dokončenie z 1. strany
Zdá sa, že takýto stav všetkým
doterajším vládam vyhovoval
a naďalej vyhovuje. Politické strany sa po komunálnych
voľbách pochvália koľko získali starostov, primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako
keby to bol ten najdôležitejší aspekt komunálnych volieb. Žiadna politická strana sa doteraz nedokázala
pochváliť aj tým, čo za ich
stranu zvolení starostovi či
primátori dokázali urobiť.
Niektorí tam sedia už aj tri
volebné obdobia a riadia
skôr pracovníčku obecného úradu a nie obec.
Márne si človek láme hlavu
nad tým, načo vlastne existuje organizácia zvaná ZMOS,
ktorá už pripomína Maticu
slovenskú riadenú tiež človekom „na večné časy“. Keď
som sa pýtal na niektorých
obciach, v čom im pomohla
táto organizácia, mávli rukou.
Komunálne voľby prebehnú,
účasť bude v jednotlivých obciach i mestách rôznorodá
a všetko pôjde ďalej po starom. V jednom však tohtoročné komunálne voľby budú vý-

ktoré vysloví, pri každom rozhodnutí a čine, ktorý vykoná. Keďže
nedávno ukončila svoju pracovnú
činnosť na prešovskom úrade práce, pozná ju mnoho obyvateľov
mesta nad Torysou, predovšetkým
z radov tých, ktorí hľadali a našli
pomoc. Pretože úrad práce, v ktorého čele stála štyri roky, je predovšetkým inštitúciou, v ktorej hľadajú pomoc ľudia bez ekonomického
či rodinného a často aj bez ľudského zázemia. Môžeme tomu hovoriť
aj stav, ktorý sme si nevedeli ani
predstaviť vtedy, pred vyše dvadsiatimi rokmi, štrngajúc po námestiach kľúčmi a nadšene vykrikujúc
To je ono! Je to skutočne ono, toto
sme chceli? Na to nech si odpovie
každý vo svojom vnútri.
Naša spoločnosť sa jednoducho
dostala do situácie, v ktorej sa
množstvo ľudí každej vekovej kategórie pohybuje na prahu slušnej
existencie, pričom mnohí tento
prah už prekročili. A nebyť obetavých a mimoriadne pracovitých
ľudí, práve takých, akou je Alena
Krištofíková, boli by sme na tom
podstatne horšie.
- Množstvo chudobných a sociálne odkázaných je v podstate
zrkadlom duchovného stavu
spoločnosti a toho, či sa vytvorenou spoločenskou atmosférou, zákonmi i smerovaním
chce stotožniť s cestou, moderne povedané, k „sociálnej spolupatričnosti a zodpovednosti“,
čo môžeme v biblickom kontexte preložiť aj do slov „pochopenie lásky k blížnemu“.
Tieto slová bývalej riaditeľky úradu
práce a bývalej i dnešnej vedúcej
pracovníčky odboru sociálnych
vecí Prešovského samosprávneho

nimočné, nastavia zrkadlo
súčasnej vládnej koalícii, do
ktorého sa radšej nebude pozerať. Nebude to nič iné, len
dôsledok doterajšieho chaosu a zdražovania, ktoré stihla
vládna koalícia za štyri mesiace. Toto zrkadlo príjemné
nebude, ale napriek tomu by najsilnejšia strana
v opozícii SMER mala začať s preorávaním obecného zákona cez parlament,
ak naozaj chce vyhrať nasledujúce voľby a vládnuť
tak, ako o tom hovorí. Komunálna reforma je už dávno nevyhnutnosť. Takmer
tri tisíc primátorov a starostov, či viac ako 21 tisíc poslancov je na zápis do Guinessovej knihy rekordov
na malom Slovensku, ďalšie tisícky kontrolórov. Obrovské deficity v kvalifikácii a kvalite výkonu funkcií
sú tak isto realitou, niekde
do neba volajúcou. Ignorovanie existujúceho zákona
o obecnom zriadení je pravidlom. Všetci vieme, že komunálna reforma je potrebná,
ale nikomu sa do nej nechce,
ako keby vyhovovala všetkým.
A tak hlavne, že môžeme demokraticky voliť, ale nemôžeme voliť skutočne demokratickú samosprávu...

kraja sú vlastne základom jej osobnej filozofie – snažiť sa pomôcť
každému, kto pomoc potrebuje.
Dnes je zbytočné hovoriť alebo písať o tom, že po rokoch nie príliš
lichotivých názorov na vedenie a
činnosť prešovského úradu práce
mu svojou trpezlivou a intenzívnou
činnosťou i novými formami prístupu k riešeniu spoločenských, ale
aj individuálnych problémov v sociálnej oblasti vrátila nielen dobré
meno, ale aj dôveru odkázaných
na pomoc zo strany tejto inštitúcie. Alena Krištofíková jednoducho
neopustila „svoju parketu“ z ktorej
pomáha iným, akurát teraz sa pole
jej pôsobnosti rozšírilo na väčšie
územie, prakticky na celý kraj. Pretože chudobní, invalidi, bezmocní
starkí i siroty a opustené deti, tí žijú
v každom kúte nášho kraja, nielen
v samotnom krajskom meste.
Alena Krištofíková však dnes už
reálnu sociálnu situáciu v Prešove pozná dôkladne. Práve vďaka
tomu sa v nej zrodilo ďalšie rozhodnutie, kandidovať medzi poslancov Mestského zastupiteľstva
v Prešove vo volebnom obvode
č. 4 (centrum mesta) za SMERSD: - Sociálna práca, to zďaleka
nie je iba návšteva starkých v domove dôchodcov v priebehu mesiaca úcty k seniorom. Mesto sa
musí stať skutočným domovom
všetkých obyvateľov, zázemím
poskytujúcim ochranu i pomoc,
jednoducho, mesto samotné musí
byť aj solidárne, musí si osvojiť tú
skutočnú sociálnu politiku. Tomu
chcem ako poslankyňa pomôcť
predovšetkým!
Chcieť zmeniť veci k lepšiemu, najmä v ťažkých časoch, nuž aj na to
treba kus odvahy...
(mog)
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Robert Fico na východe

Robert Fico dostal od Sabinovčanov ako dar obraz sabinovského námestia od domáceho maliara Jozefa Demka, odovzdali mu ho primátor Ing. Peter Molčan a poslanec
MsZ a kandidát v novom volebnom období František Miščík.
Foto: D. Dugas

Dokončenie z 1. strany
Potom zavítal predseda SMERu – SD v
sobotu večer do Bardejova, aby v tamojšej mestskej športovej hale vyjadril pred
občanmi mesta svoju podporu kandidátovi Ing. Borisovi Hanuščákovi, rovnako terajšiemu primátorovi mesta, ktoré si
pred niekoľkými dňami slávnostne pripomenulo desiate výročie zapísania historického jadra mesta na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Programovo ešte „nabitejšiu“ mal predseda Robert Fico aj nedeľu 21. novembra. Začínal ju v severovýchodnom cípe
republiky, v okresnom meste Medzilaborce, po celom svete známom svojim
Múzeom moderného maliarstva Andyho
Warhola. Až tam prišiel podporiť primátorského kandidáta PhDr. Vladimíra
Tarča.
Približne o jednu hodinu neskôr sa už
stretol s občanmi Humenného, ktorých
žiadal podporiť tamojšiu primátorskú kandidátku strany Mgr. Janu Vaľovú, poslankyňu NR SR.
O svoje druhé primátorské obdobie bojuje aj prvý muž Stropkova MUDr. Peter
Obrimčák. Robert Fico tam vyzdvihol
očividné úspechy, ktoré terajší primátor

dosiahol pri modernizácii a stabilizácii
mesta počas uplynulých štyroch rokov.
Nedeľa pre Roberta Fica týmto ešte neskončila, po zdolaní niečo vyše 70 kilometrov ho privítali občania Sabinova,
pred ktorými vyjadril svoju podporu a
dôveru kandidátovi Ing. Petrovi Molčanovi, ktorý by v prípade úspechu zasadol
do primátorského kresla už po štvrtý raz
za sebou.
Predsedova pracovná nedeľa skončila až
večer v Starej Ľubovni, kde sa s tamojšími občanmi stretol pri predstavovaní
kandidáta Ing. Petra Sokola, činného
už tretie volebné obdobie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
a 8 rokov aj v domácom mestskom parlamente.
Predvolebný maratón mal v konečnom dôsledku svoje pozitíva nielen
pre kandidátov strany v obecných
voľbách, ale aj pre samotného predsedu Roberta Fica. Kdekoľvek prišiel, všade sa stretol s úprimným
priateľstvom a sympatiami. Ale aj s
podporou súčasnej opozičnej politiky SMERu – SD. Ľudia mu dali najavo, že tejto strane dôverujú a spoliehajú sa na ňu!

VRÁTIŤ MESTU TVÁR METROPOLY VÝCHODU
Tepláreň Košice, a.s. so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu (Fond
národného majetku) čakali krásne
roky. Mala ju omladiť komplexná rekonštrukcia, ktorá mala potrvať až do
roku 2020. Tesne pred parlamentnými voľbami TATRA banka poskytla teplárni úver vo výške 40 mil. eur za veľmi
výhodných podmienok, úroky nemali
presiahnúť výšku 4% ročne. Stalo sa
tak v čase, kedy banky sa obávajú poskytovať pôžičky na veľké dlhodobé
projekty, jednoducho sú veľmi opatrné. Zo súťaže na dodávateľa nových
kotlov a rekonštrukčných prác vyšla
víťazne spomedzi 14 uchádzačov slovenská firma Istroenergo group z Levíc, ktorá má za sebou úspešnú realizáciu projektov v Británii, Nemecku a
ďalších krajinách.
Vtedajšie vedenie všetky investičné akcie pripravilo veľmi starostlivo a precízne.
Uvedomovalo si, že kotle, ktoré tvoria
srdce každej teplárne, majú v Košiciach
už vyše 40 rokov a ich výmena je nevyhnutná. Žiaľ, dnes je všetko inakšie. Po
odvolaní z funkcie gen. riaditeľa TEKO
Ing. Ladislava Lazára noví šéfovia nemajú
záujem o modernizáciu teplárne. Naopak,
v priebehu dvoch mesiacoch je už menovaný druhý najvyšší šéf spoločnosti. Radoví pracovníci sú toho znechutení a znepokojení. Kam táto spoločnosť, na ktorú
je odkázaná prevažná časť obyvateľov
Košíc, speje? Najmä teraz, pred zimnou

vykurovacou sezónou? Znižovanie emisií
CO2, výroba viac tepla za menej peňazí,
napriek spomínanému úveru, zostali iba v
projektoch. Ešte šťastie, že za Ing. Ladislava Lazára (SMER-SD) sa stihlo preinvestovať 70 mil. eur a z výsledkov tejto
práce bude žiť najmä nové politické vedenie Teplárne Košice.
Ing. L. Lazára, súčasného poslanca NR
SR terajšia situácia veľmi mrzí. „Je to
veľká škoda a pocítia ju predovšetkým
Košičania. Napriek tomu, že časť našich
predsavzatí sa nám podarilo zrealizovať,“
hovorí L. Lazár.
V súčasnosti sa venuje veľkej politike,
veď je podpredseda parlamentného
výboru pre eúropske záležitosti, člen
výboru pre zdravotníctvo a člen stálej delegácie NR SR v parlamentnom
zhromaždení Rady Európy (náhradník). Pôsobí aj ako poslanec Vyššieho
územného celku Košického kraja, v
ktorom predsedá komisii pre cirkevné
a spoločenské otázky.
Napriek tomu ho však láka aj komunálna
politika a v košických mestských častiach
Džungla, Kavečany a SEVER kandiduje za poslanca mestkého zastupiteľstva.
Čím chce získať voličov? Predovšetkým
tým, že Košiciam treba vrátiť štatút východoslovenskej metropoly so všetkým, čo
druhé najväčšie mesto republiky má mať.
Chce pomôcť získať nových spoľahlivých
sponzorov pre mesto. Nie takých, ktorí
síce prichádzajú do Košíc, poohliadnu

sa tu, zorientujú v podmienkach a v poskytovaných vládnych výhodách a potom
odídu inde. Nuž, noví investori znamenajú
aj nové pracovné miesta, ktoré Košice tak
potrebujú.
Košická mestská časť SEVER nemá akési prirodzené centrum, má však niekoľko
námestí pri nákupných strediskách Mier a
Merkur, ako aj Festivalové námestie. Tieto
tri centrá si zasluhujú podstatné zveľadenie. Všetky tri si však zaslúžia väčšiu pozornosť pri udržiavaní poriadku a čistoty.
Mnohí Košičania očakávajú, že Ing. L.
Lazár, uznávaný ekonóm, sa stane poslancom mestského zastupiteľstva a bude
presadzovať program, ktorý prispeje k
skvalitneniu života občanov mesta.
Vladimír MEZENCEV
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Lepšie je čítať ako žiť

PAVOL JANÍK

Najnovší umelecký výkon autorskej dvojice Ján Drgonec &
Andrej Ferko Jánošíkova banka (Perfekt, Bratislava 2010) je
originálnym východiskom z bezvýchodiskovej situácie, neuveriteľným príbehom neuveriteľného príbehu, vynachádzavým
záznamom tragického osudu ich inscenácie Lúpež dejín, ktorú
v roku 1996 realizovala Slovenská televízia a dodnes ju neodvysielala, hoci si ju možno z archívu STV kúpiť ako nahrávku na
DVD. Rešpektovaní spisovatelia v prvotnom dramatickom diele
i v jeho druhotnej knižnej nadstavbe uplatňujú popri nespornom
humoristickom nadaní aj svoje vedecké špecializácie – právo a
matematiku.

Post art I
Tvorba poštových známok.

Kým Lúpež dejín je duchaplnou fikciou založenou na teoreticky možnom absurdnom vývoji udalostí,
využívajúcom slabiny postmodernej
spoločnosti a tranzitívnej ekonomiky, skutočné dlhoročné peripetie
spojené s nedosiahnuteľnosťou
uvedenia hotového audiovizuálneho artefaktu na obrazovke verejnoprávneho elektronického média
predstihujú aj najbujnejšiu fantáziu.
Napokon – ako upozorňujú autori
– žijeme v údajne právnom štáte, v
ktorom veľa žiarivo neprehliadnuteľných úkazov svedčí o opaku – od
koaličnej rady cez špeciálny (medzičasom špecializovaný) súd až po
mestské polície.
Publikácia má rozsah približne 210
strán, z ktorých asi 80 približuje
čitateľom televíznu hru Lúpež dejín – ocenenú Literárnym fondom
v roku 1993. Autori konštatujú, že

Zarážajúce mediálne
nepresnosti
Prominentné zahraničné médiá
informujú o vražde známeho
slovenského právnika Ernesta
Valka, ale publikujú zarážajúce
nepresnosti. Viaceré britské
komunikačné prostriedky uvádzajú, že zavraždili českého
právnika Ernesta Galka. Takýto právnik v Českej republike
naozaj existuje, a dokonca bol
aj členom československého
federálneho ústavného súdu,
ktorého bol Ernest Valko predsedom. Uvedenú chybu uverejnili aj v britskom denníku Daily
Mail, v spravodajstve agentúry
Press Association či v dublinských novinách Irish Examiner.
Internetový portál Businessweek sa v uvedenej súvislosti zasa
zmieňuje o vražde právnika Balka. Renomované informačné
inštitúcie si tak vystavujú škandalózne vysvedčenie vo vzťahu
k elementárnej faktografii.

počas 90. rokov 20. storočia systematická pôvodná hraná filmová a
televízna tvorba na Slovensku prakticky zanikla. O uvedený historický
kultúrny zločin sa pričinili všetky
relevantné politické sily, ktoré sú
dodnes v rozličnej intenzite a kondícii prítomné na našej spoločenskej scéne. Audiovizuálna produkcia sa u nás opäť stala výsledkom
ojedinelých až náhodných podnikateľských pokusov a projektov, v
ktorých myšlienková závažnosť výpovede a estetické ambície tvorcov
splošťujú všadeprítomné komerčné
kritériá bezduchého životného štýlu
založeného na okamžitej spotrebe
a ešte okamžitejšom zisku.
Od realizácie doteraz neodvysielanej televíznej inscenácie Lúpež
dejín uplynulo štrnásť rokov. Predchádzajúce totality zakazovali publikovanie diel niektorých autorov

spravidla na obdobie desiatich rokov. Kapitalizmus priniesol zákazy,
ktorých dĺžku už vôbec nemožno
predvídať. Audiovizuálny jazyk sa
nepochybne za vymedzený čas v
celosvetovom meradle vyvinul do
nových polôh, ale profesionálna
kvalita obrazovo-zvukového stvárnenia nesporne inteligentnej a invenčnej komédie dozaista nebola
a nie je dôvodom pretrvávajúceho
nezaradenia diela do vysielania
STV. A nezodpovedanou otázkou
ostáva, dokedy bude absurdný stav
pokračovať.
Pre lepšie pochopenie absolútnej nelogickosti potenciálneho
výkladu a aplikácie právnych
noriem autori uvádzajú množstvo názorných príkladov. Ak sa
v Desatore prikazuje, že muž nemôže požiadať manželku svojho
blížneho, znamená to, že žena
môže požiadať manžela svojej
blížnej? Keď sa v pesničke spieva,
že „mama v dnešnú noc spí s anjelmi“, treba na autora a interpreta
textu podať trestné oznámenie za
ohrozovanie dobrých mravov propagovaním nezvyčajných sexuálnych praktík vlastnej matky? Áno,
objektívny pokrok nemožno zastaviť
ani v oblasti ľudských práv a – ako
pripúšťajú autori knihy v jej závere –
lepšie je čítať ako žiť.

Rodený básnik Pavol Stanislav Pius
Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF
v Nitre, Trnavský samosprávny
kraj a mesto Senica usporiadali
odborný seminár Život a dielo
Pavla Stanislava Piusa, ktorý sa
uskutočnil 30. 9. 2010 v Dome
kultúry v Senici. Rokovanie otvorili vedecký garant podujatia
A. Červeňák a predseda SSS J.
Tužinský, ktorí v nasledujúcej
časti predniesli aj svoje štúdie
mapujúce rozmanité stránky
a ťažiskové hodnoty literárnej
tvorby básnika Pavla Stanislava
(občianskym menom Pavla Piusa).
Prítomným sa ďalej prihovorili vedúci Kancelárie prezidenta SR M. Čič,
primátor Senice Ľ. Parízek, starosta
autorovej rodnej obce Nemčiňany
J. Bahýl, predseda rady pre vedu,
vzdelanie a kultúru Konferencie
biskupov Slovenska F. Rábek. Na
seminári sa zúčastnili zástupca Trnavského samosprávneho kraja J.

Slobodník, prednostka mestského
úradu v Senici K. Vrlová, riaditeľ
Domu kultúry v Senici M. Jakubáč
a riaditeľka Záhorskej knižnice v
Senici K. Soukupová. Na seminári zazneli príspevky P. Janíka, A.
Matulákovej, B. Habovčíkovej, P.
Farkaša-Žišku a M. Piusa, pričom
súčasťou rovnomenného zborníka z konferencie budú aj práce P.
Libu, V. Šabíka, L. Zrubca, J. Lomenčíka. P. Dinku a P. Hudíka. S
príslovečným zmyslom pre humor
jubilujúcemu autorovi udelil čestné
občianstvo Záhoráckej republiky jej
prezident P. Nemec. Analýzy autorových osemnástich knižných
súborov poézie, ktoré vyšli aj
vo viacerých jazykových mutáciách, potvrdili jeho významné postavenie v aktuálnych tvorivých
úsiliach slovenskej lyriky, ako aj
v európskom a globálnom kontexte kľúčových myšlienkových
a estetických prúdení.

Post art
Post art II
Umenie vyššie postavených.
Post art III
Postarší pop art.
Post art IV
Postrach postmoderny.
Post art V
Postrihané posteľné scény.
Post art VI
Postlané herečky.
Post art VII
Postískané tanečnice.
Post art VIII
Postýkané styky.
Post art IX
Obchod s postrannými
dielami.
Post art X
Film, pri ktorom si postenáte.

Kóšer sex s nepriateľom
Získavať od nepriateľa informácie dôležité pre bezpečnosť Izraela aj za cenu udržiavania pohlavných
stykov požehnal rabín Ari Schvat agentkám izraelskej tajnej služby Mossad (HaMossad leModi‘in
uleTafkidim Meyuchadim – Ústav pre spravodajstvo
a špeciálne operácie). Súlož s nepriateľom možno
v uvedených prípadoch pokladať za jeden z najvýznamnejších dobrých skutkov, citoval denník Yediot Achronot (4. 10. 2010) závery zo štúdie experta
na židovské náboženské pravidlá halacha. Autor v
odbornej práci s názvom Zakázaný sex pre blaho
štátnej bezpečnosti vyhlasuje telesný kontakt s teroristami a zahraničnými špiónmi za kóšer – ale nie
vždy. Spravodajské volavky musia od svojho partnera pri súloži vymámiť informácie, ktoré povedú k jeho
zatknutiu, alebo posilnia bezpečnosť Izraela. Stanovisko k sexu s nepriateľom má ešte ďalší háčik – pre
misiu medovej pasce treba z náboženského hľadiska prednostne vyberať slobodné agentky. Manželstvá agentiek nasadených do sexuálnej akcie sa
majú dočasne formálne rozviesť, aby podľa židovského náboženského práva nedošlo k manželskej
nevere. Po ukončení spravodajskej operácie využívajúcej erotické vzťahy sa manželstvá môžu obnoviť. V materiáli sa rabín Schvat odvoláva na niekoľko
miest v Biblii. Najmä poukazuje na príbeh židovského dievčaťa Ester, ktorú si v 5. storočí pred naším letopočtom vybral za ženu perzský kráľ Xerxes (Achašveroš). Kráľovná Ester potom využila svoje dráždivé
pôvaby na to, aby prekazila panovníkov zámer zničiť
celý židovský národ v perzskej ríši.

CIA podniká razantné kroky

Hneď v úvode sa priznám, že kniha
Dana Browna Stratený symbol (Slovart, Bratislava 2010) síce nie je prvým, ale s najväčšou pravdepodobnosťou posledným bestsellerom
uvedeného autora, ktorý som čítal.
Úprimne povedané – od kúpy knihy
ma dlhší čas odrádzala bombastická kampaň, vrátane samostatných
billboardov. Mohutný marketing,
ktorý už má aj svojich miestnych
domácich napodobňovateľov, totiž kladie legitímnu otázku, aké
má vlastne reálne šance presadiť
sa na našom knižnom trhu kvalitná pôvodná slovenská literatúra
vo vzťahu k absolútnej mediálnej
a distribučnej presilovke titulov,
využívajúcich obrovský a nákladný vydavateľský servis spojený s
kompletným mechanizmom ove-

rených komerčných trikov.
Knihu na prebale charakterizuje tvrdenie: „Nič nie je také, ako sa na prvý
pohľad zdá,“ čo sa týka i nasledujúcich propagačných citátov z prestížnych amerických periodík: „...neuveriteľne nápaditý triler“ (New York
Times), „Vzrušujúce, nabité dejom...“
(San Francisco Chronicle), „Ohromne
napínavé“ (Washington Post). Dielo
však v skutočnosti odhaľuje myšlienkovú vyčerpanosť, estetické limity a
priehľadnú konštrukciu. Posolstvo,
ktoré možno vyjadriť niekoľkými vetami, autor rozrieďuje na približne 560
stranách textu, pričom čitateľa unavuje
umelým naťahovaním jednotlivých sekvencií a opakovaním už známych faktov. V podstate sa vnímateľ na začiatku knihy dozvie všetko, čo mu ústami
postáv spisovateľ láskavo pripome-

nie aj na jej konci, a vice versa. Dan
Brown nám na pozadí dnes už módnej
vlny slobodomurárskych tém (najmä
titulov Christophera Knighta a Roberta Lomasa) znova pripomína, že lóžoví
bratia si v duchu vlastných ideálov založili Spojené štáty americké ako svoju
veľkú krajinu. Vďaka technologickému
pokroku by sme sa svojím dávnym
predkom javili ako bohovia. Boh stvoril
ľudí na svoj obraz – teda ako stvoriteľov. Boh je inteligentná energia, ktorá
je obsiahnutá vo všetkom. Osvietení
znalci tajomstiev starých kultúr chránili
poznatky, ktoré sa mohli stať nebezpečné v nepovolaných rukách. Človek
môže mysľou ovplyvňovať hmotu. Veda
a náboženstvá nie sú v rozpore. Racionalita nevylučuje vieru a naopak. Biblia
a ďalšie pramene obsahujú množstvo
zašifrovaných vedeckých informácií.

Biblický Boh (po hebrejsky Elohim) je v
množnom čísle. (Mám poznamenať, že
moja kniha básní z roku 1985 sa nazýva Do videnia v množnom čísle?)
Vzhľadom na načrtnuté témy a
schémy, ktoré už prežulo celé spektrum prostriedkov informačného
i zábavného priemyslu v celosvetovom meradle, zostáva záhadou,
prečo záznamy zachytávajúce americké mocenské elity pri slobodomurárskych obradoch, sú naďalej
prísne stráženým tabu a CIA na ich
utajenie podniká razantné kroky,
pri ktorých sa neštíti nijakých násilných metód. Asi to súvisí s tým, že
napriek úsiliu mnohých generácií
mudrcov sa ľudstvo počas tisícročí
dodnes nestalo dostatočne uvedomelé na to, aby pochopilo a prijalo
zmysel svojej existencie.

Post art XI
Postupne postúpané
postupy.
Post art XII
Postoj k postoju po postoji.
Post art XIII
Postroj bezzubých autorov.
Post art XIV
Umenie postávať bokom.
Post art XV
Príbeh postavený na tom,
čo sa náhodne postávalo.
Post art XVI
Postačí postláčať klávesy.
Post art XVII
Tĺkmi postĺkané artefakty.
Post art XVIII
Postvárané tvary.
Post art XVIX
Postretávanie nezmyslov.
Post art XX
Postekané farby na plátne.
Post art XXI
Postrek na papieri.
Post art XXII
Postierané obrazy.
Post art XXIII
Postínané sochy.
Post art XXIV
Postŕhané plagáty.
Post art XXV
Posťahované plagiáty.
Post art XXVI
Estetický pôst.
Post art XXVII
Postrácané hodnoty.
Post art XXVIII
Postrádanie dobrého vkusu.
Post art XXIX
Postkomunistická avantgarda.
Post art XXX
Postavy zomierajúce postojačky.
Post art XXXI
Postrapatení gentlemani.
Stranu pripravil
PAVOL JANÍK
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Chudík získal body na pravici
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja majú za sebou
už svoje ôsme tohtoročné zasadnutie, ale o niekoľko dní
ich čaká ďalšie. Verejnosť zaujímala predovšetkým otázka
či konečne nájdu správnu formu komunikácie, aby ich práca a postoje priniesli pozitíva pre terajšok i budúcnosť kraja aj napriek doterajším doslova nezmieriteľným politickým,
ale najmä osobným názorom na riešenia problémov kraja.
Program totiž obsahoval nielen návrh rozpočtu krajskej samosprávy na roky 2011 až 2013 (návrh
rozpočtu na rok 2011 budú poslanci posudzovať samostatne na
najbližšom rokovaní), ale na rad
prišla aj úprava tohtoročného rozpočtu, museli sa zaoberať prokurátorským protestom i Správou
Najvyššieho kontrolného úradu o
výsledkoch kontroly operačného
programu cezhraničnej spolupráce Poľska a SR, ktorá v prihraničných regiónoch už niekoľko rokov
bola a je mimoriadne živá. Hodnotili aj návrh opatrení cestárov na
obdobie prichádzajúcej zimy i koncepciu rozvoja škôl a školských
zariadení vo svojej zriaďovateľskej
kompetencii. Verejnosťou najviac
rezonovala otázka, či konečne
schvália návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných príspevkov na činnosť
jazykových škôl a školských zariadení a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných a cirkevných základných umeleckých a
jazykových škôl a školských zariadení. Predmetné VZN č. 18 o prí-

spevkoch a dotáciách totiž pravicoví poslanci odmietali odobriť už
od februára 2010 (na schválenie
VZN PSK je potrebná 3/5 väčšina
hlasov zastupiteľstva, ktorú ľavica v
krajskom parlamente nemá). Keďže tieto školy a školské zariadenia,
roztrúsené po celom kraji, doteraz
fungovali na základe finančného
provizória a mnohí z krajských poslancov kandidujú v blížiacich sa
komunálnych voľbách na funkcie
starostov a primátorov či poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, nechceli si to u svojich domácich „poškrabať“, takže
normalizáciu financovania týchto
vzdelávacích inštitúcií radšej odsúhlasili. Aj napriek tomu, že ich
doterajší postoj tým nadobudol dimenziu nezmyselnosti.
Rozsiahlu diskusiu vyvolal materiál
„Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011“. V tomto prípade však nehrala úlohu politická
príslušnosť, ale subjektívne posudzovanie problému kontroly nad
peniazmi, ktoré samosprávny kraj
poskytuje štvorici prepravcov, pô-

sobiacich na území kraja. Z pléna
zaznelo na túto tému aj vážne varovanie: - Musíme dosiahnuť stav,
pri ktorom budú naši verejní prepravcovia schopní konkurovať
individuálnej automobilovej doprave, aby sme verejnú prepravu
nechtiac nezlikvidovali. Neviem
si ani predstaviť rozsah spoločenského a ekonomického dopadu takého stavu.
Pri sumarizovaní „vývrtiek“, ktoré spôsobovali pravicoví poslanci
na doterajších rokovaniach pléna
je toto nebezpečenstvo prakticky stále reálne. Klinec po hlavičke však trafil predseda PSK Peter
Chudík: - Faktom ostáva, že počet prepravovaných osôb klesol
medziročne o 18 percent. Aj to je
dôsledok krízy a zatvárania podnikov.
Ďalšou neradostnou skutočnosťou v súvislosti s vyhliadkami do
najbližších rokov je rapídny pokles
počtu žiakov na stredných školách kraja (medziročne viac ako
1.600), čo si bude žiadať sériu
ekonomicky a organizačne účinných opatrení. Súčasná ťažká finančná situácia však spôsobila, že
poslanci sa po troch rokoch opäť
vrátia aj k nepopulárnym racionalizačným opatreniam v oblasti kultúry. Aj keď niektoré kroky sú jasné
už teraz, celkový návrh racionalizačných opatrení by mal byť hotový v polovici budúceho roka.

Kam šliapne SaS, tráva neporastie
Hovorí sa síce, že až sedem rokov, ale v prípade
„politických odborníkov“ zo strany SaS to budú
maximálne štyri. Čo všetko dokážu majstri na
slovo vzatí z tejto strany, dokazuje najnovšia politická tragikomédia z malej dedinky Gregorovce
pri Prešove. Tamojší Kresťanskodemokratický klub
(KDK), hľadajúc politickú podporu pre svojho kandidáta na starostu, najskôr oslovil „geneticky“ najbližšiu
stranu SDKÚ-DS v Prešove, no nepochodil. Od 18.
septembra sa však karta obrátila, keďže vyjednávania o podpore s krajským šéfom strany SaS v Prešove nakoniec dopadli úspešne a teda kandidát KDK
mal vlastne už koaličnú podporu na volebný úspech.
Zástupca KDK doručil potvrdenú kandidátsku listinu na miestnu volebnú komisiu (30. septembra) a
všetko vyzeralo v najlepšom poriadku. Kým... Kým
členovia Miestnej volebnej komisie v Gregorovciach
nezistili, že ten istý krajský šéf SaS potvrdil aj druhú

kandidátsku listinu, pre zástupcu koalície SDKÚ-DS,
MOST-HÍD a prirodzene, SaS (1. októbra). Teda,
„saska“ sa rozhodla bojovať na dvoch politických
frontoch súčasne, čo akosi nie je v súlade ani s platným volebným zákonom ani s kostolným poriadkom.
Márne sa gregorovský KDK obrátil na Okresný súd
v Prešove, aby svojim rozhodnutím vyhlásil uzavretie
druhej koaličnej zmluvy za neplatné. Sudkyňa vyriešila problém jednoducho, zrušila platnosť oboch
koaličných zmlúv a teda vzala možnosť hry o
starostovskú stoličku obom kandidátom. Definitívne, pretože proti jej rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. A tak sa celý prešovský okres zabáva
na tom, ako sa krajskému predsedovi SaS podarilo
jediným elegantným ťahom vyradiť z politickej hry v
Gregorovciach štyri pravicové politické subjekty. Povedané šachovým žargónom, bol to ťah hodný veľmajstra Kasparovského.

Natešení motoristi

O čerpaní eurofondov v PSK informovali novinárov (zľava) Ing.
Svetlana Pavlovičová a hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.

Pravda o eurofondoch

Nedávna až príliš hlasná bratislavská mediálna kampaň,
prekypujúca negatívami na mizerné čerpanie eurofondov
zo strany Slovenska, „najmä vďaka laxnému prístupu regiónov“ bola poriadne zavádzajúca a účelová. Reagovala na
ňu tlačová konferencia Prešovského samosprávneho kraja
(PSK), ktorá osvetlila pravdu takú, aká je.
Vedúca odborného pracoviska PSK pre túto oblasť (SO/RO)
Ing. Svetlana Pavlovičová na konferencii síce konštatovala, že
„spoločným cieľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a PSK je efektívne čerpanie eurofondov v
oblasti regfionálneho rozvoja (rekonštrukcia regionálnych ciest,
regenerácia sídiel a rozvoj cestovného ruchu)“, ale na druhej
strane musela aj zdôrazniť reálny stav v tejto agende: Niektoré
obce, úspešné svojimi projektmi napríklad v opatrení 1 - regenerácia sídiel... čakajú na potvrdenú zmluvu od ministerstva
už rok. Obec Čaklov (pri Vranove nad Topľou nemá potvrdenú zmluvu z príslušného ministerstva od septembra 2009,
obec Udavské dokonca od 2. júna 2009 atď. Bez potvrdenej
zmluvy nemôžu žiadatelia čerpať ani cent, nikto by im náklady už nepreplatil. Neradostná a paradoxná situácia je aj v
projektoch opatrenia 4.1 c – regenerácia sídiel s prioritou
obcí s rómskym obyvateľstvom. Kým obce, ktoré svojimi projektmi neuspeli už rozhodnutie ministerstva dostali, 12 obcí
so schválenými projektmi zväčša v hodnote cca 2 milióny eur
na písomné kladné rozhodnutie a potvrdenie zmluvy márne
čakajú dodnes. O nič lepšie to nie je ani v rámci Opatrenia
3.2 Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, kde je schválených 15 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov
Eú. Hovoriť o márnom čakaní môžu v Novej Ľubovni, Malej
Domaši, Spišskom Hrhove atď. V rámci opatrenia 5.1 Dopravné komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov... je iná situácia, z 30 milónovej hodnoty 17-tich schválených projektov bolo dodnes preplatených cca 3 milióny eur.
Zdá sa, že úradníci na bratislavských ministerstvách nemajú na
prácu čas a čerství šéfovia pre samé politikárčenie zase nemajú
čas to zistiť. Je preto jasné, že najjednoduchšie je vinu za zlý
stav hodiť „na tých dole“!

Čakanie od 2. svetovej vojny skončilo

Predstavitelia slovenských i poľských
prihraničných regiónov slávnostne
otvorili 21. októbra v bardejovskom
okrese obnovenú cestu III/557 24 a
nový cestný slovensko-poľský hraničný priechod Nižná Polianka – Ozenná.
Slovenskí cestári tu namiesto prašnej
zarastenej poľnej cesty postavili takmer
tri kilometre novej asfaltovej komuni-

kácie, ktorá po 65. rokoch opäť spojí slovensko-poľské pohraničie. Cestári tak vybudovali pre motoristov najkratšie spojenie medzi historickými mestami Krosno, Jaslo a Bardejov.
Všetky práce boli realizované v rámci
projektu Rozvoj cestnej infraštruktúry
medzi okresmi Krosno-Jaslo-Bardejov,
v rámci Programu cezhraničnej spolu-
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práce Poľsko – Slovensko 2007-2013.
V rámci tohto programu je to prvý investičný projekt v oblasti dopravnej infraštruktúry. Partnermi sú Správa a
údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja a poľské powiaty Krosno a
Jaslo. Celková hodnota projektu dosahuje 4,58 mil. € - spoločne na poľskej
i slovenskej strane, kde bolo spolu rekonštruovaných 15,5 km ciest. Projekt
je rozdelený do štyroch etáp od augusta 2008 do decembra 2010.
Hodnota slovenskej časti projektu
predstavuje objem 1,88 mil. €. Zahŕňa
modernizáciu cesty III/55724 na úseku Nižná Polianska – štátna hranica s
kompletnou rekonštrukciou cestného
telesa. „Dnes sme urobili veľmi významný krok. Obnovujeme spojenie medzi poľským a slovenským
regiónom, ktoré bolo prerušené po
2. svetovej vojne. Pomôže to podpore cezhraničnej spolupráce,“
zdôraznil predseda PSK Peter Chudík.
Slovenskí i poľskí predstavitelia očakávajú od otvorenia hranice výraznejší

rozvoj cestovného ruchu. „Naši turisti sa ľahko a rýchlo dostanú k turisticky zaujímavým miestam na Slovensku. Predpokladáme, že preto sa v našom regióne dlhšie zdržia,“ tvrdí starosta powiatu Jaslo Adam
Kmiecik.
Komunikácia bude slúžiť pre vozidlá do
7,5 tony a výnimku budú mať aj autobusy. Ako zdôraznil riaditeľ organizácie
Správa a údržba ciest PSK Ing. V. Kozák, „konštrukčne je cesta vybudovaná na vyššiu záťaž.“ Tú však musia
odsúhlasiť obe strany, „pretože nosnosť vozovky je potrebné harmonizovať podľa nosnosti mostov a
priepustov na oboch stranách hranice.“ Prešovský samosprávny kraj
získal Z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013
finančné prostriedky aj na projekt Niedzica – Osturňa. Tu sa plánujú práce
na modernizácii cestnej siete v objeme 2,988 mil. € na slovenskej strane
s ukončením v novembri 2011.
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

Cez nádhernú a nedotknutú krajinu Spišsko-šarišského medzihoria prechádza cesta tretej triedy III/5334, na ktorej tohtoročné povodne zničili dva mosty. Prvý z nich na úseku Krásna Lúka Šarišské Dravce, ktorý dravá voda podmyla začiatkom júna, cestári zrekonštruovali a pred niekoľkými dňami dali do užívania
obyvateľom tohto kúta Slovenska. Na radosť domácich motoristov začali hneď s rekonštrukciou druhého zničeného mosta na tejto ceste, medzi obcami
Šarišské Dravce a Bajerovcami.
Tu mostné teleso zároveň rozšíria, keďže pre svoju nevyhovujúcu šírku sa stalo trvalou motoristickou hrozbou. Kým oprava prvého mosta si vyžiadala od Prešovského samosprávneho kraja cca 300 tisíc eur, rekonštrukcia druhého bude stáť viac ako
450 tisíc.

Dni medu a včiel
Na záver tohtoročnej včelárskej
sezóny pripravili v Stropkove už
4. ročník Dní medu. Aj napriek
tomu, ako konštatovali tamojší
včelári, že „rok 2010 bol historicky najhorším vďaka častým a
dlhotrvajúcim dažďom i ničivým
povodniam“. V Prešovskom kraji funguje 21 včelárskych organizácií s fondom 35 tisíc včelstiev.
Stropkovskí včelári patria medzi
najúspešnejších a zbierajú dokonca aj zahraničné ocenenia.
Čo je však najdôležitejšie, vychovávajú si aj novú generáciu mladých včelárov a milovníkov prírody.

Už 130 rokov
Prekrásne jubileum 130 rokov
svojej existencie si nedávno pripomenula Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity. Jej historickým dňom bol 12.
september 1880, kedy bol otvorený prešovský seminár a bohoslovecká fakulta. Na slávnostnom zhromaždení akademickej
obce prevzal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a
prvý prodekan Jozef Tóth tituly
honoris causa z rúk rektora univerzity René Matloviča. Dekan
fakulty Peter Šturák pri príležitosti jubilea zdôraznil, že pre budúcnosť cirkví sú potrební predovšetkým vzdelaní kňazi. Gréckokatolícka teologická fakulta patrí
medzi zakladajúce články terajšej Prešovskej univerzity.

Malý zázrak
K cestným mostom sa vrátime
ešte raz. Doslova neuveriteľný
výkon podali pracovníci Správy a údržby ciest PSK pri oprave tohtoročnými povodňami zrúteného cestného mosta v Novej Ľubovni. Jedinečnou technológiou dostali mostné teleso
do pôvodnej nivelity, ale do zimy, pred začatím ktorej by chceli most dať do prevádzky, ich čaká ešte kopec roboty. Obyvatelia
obce doteraz používajú pontónový most, ale čo s ním v zime?
Novoľuboviansky most je jedným z dvanástich, silne poškodených povodňami. Cestári na
ňom vďaka použitej technológii ušetrili poriadny balík peňazí,
ale oprava celého tucta mostov
vyjde samosprávny kraj na nie
menej ako 4,7 milióna eur. Kde
ich vziať?

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH
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Ako vlk Fujko starú mať hladom utrápil
Sofistikovaný vlk Fujko zo slovenskej modernej rozprávky už
nečaká na Červenú Karkulku a
ani sa nesnaží napodobniť jej
hlas. Ide to aj jednoduchšie,
ako starú mať hladom utrápiť.
Červená Karkulka v košíku nosila starej mame jedlo, pravidelne
a dosť. Vlk Fujko sa neulakomil
ani na to jedlo. Jednoducho sa
rozhodol vyčkávať, poslal svojho
mladšieho vĺčika za Červenou
Karkulkou a ten ju už spracoval,
postupne Karkulka k starej materi
prichádzala nepravidelnejšie, až
nakoniec prestala vôbec chodiť.
Nevychádzalo jej, pretože stále
viac a viac peňazí ju stála marihuana a stará mať v jednoizbovom

byte márne čakala na Karkulku.
Vlk Fujko sa teda dočkal a starú
mať hladom utrápil a potom ju mohol aj zožrať, aj keď z chudučkej
a hladom umorenej starej matere
toho veľa nezostalo. V liberálnom
lese, kde sa stretávali všetci malí
a veľkí vlci spolu s inými šelmami, zaznelo jednej noci krédo do
budúcnosti. Za nasledujúce štyri
roky musíme znížiť počet dôchodcov aspoň o polovicu, našimi návrhmi a balíčkami opatrení. Našou
budúcnosťou je nová mládež –
marihuanová, surfujúca na internete, ktorá sa ani veku dôchodku
nedožije. Starí sú nám nanič, nesurfujú na internete, nekupujú si
marihuanu a tak im treba jednodu-

Novinárski bezdomovci

Nový predseda Slovenského syndikátu novinárov po nástupe aspoň
jasne charakterizoval, v akom stave sa vďaka členom tohto stavovského
združenia nachádza žurnalizmus a aké je jeho pomenovanie vo verejnosti. Pritom treba povedať, že to pomenovanie je niekedy vo verejnosti ešte kvetnatejšie. Stav teda Slovenský syndikát novinárov pomenoval
a teraz by mal aj podľa nového predsedu tento stav zmeniť. Treba celkom jasne tiež povedať, že tzv. etický kódex, nech je v ňom napísané
čokoľvek vrátane desiatich Božích prikázaní, stav súčasného slovenského žurnalizmu nezmení. Niekoľko potentátov v minulosti jasne povedalo, že o všetkom rozhodujú kádre, teda v tom demokratickom poňatí ľudia a len tí ľudia žurnalisti, o ktorých možno povedať, že sú ľudia s
veľkým L tento stav dokážu zmeniť. Takých však treba nielen vychovať,
ale aj kamsi viesť. Novinárski bezdomovci v bulvárnych médiách (veď
sú vlastne bulvárne takmer všetky), sa z etického kódexu skôr vysmejú,
ako ho zoberú za svoj. Sú totiž platení za výtvory. Slovenský syndikát to
nezmení, aj keby sa pretrhol. Jediným riešením je vytvorenie štátom dotovaného periodika, ktoré by existovalo bez akéhokoľvek dosahu štátu
(okrem kontroly finančného vynaloženia financií nezávislou agentúrou,
kde by prekvital žurnalizmus vo všetkých kategóriách, formách a obsahu) a kde by bolo cťou pracovať pre každého schopného novinára. A to
by bola latka, ktorá by sa nedala podliezť a ani preliezť.

Veľký brat sa pozerá
Amnesty International víta, že sa
slovenský veľvyslanec v Nórsku
zúčastní na odovzdávaní Nobelovej ceny. Amnesty International
všetko vidí a všetko pozoruje.
Teda Veľký brat. Mikuláš Dzurinda
vymení aj štyroch veľvyslancov,
vraj kvôli odbornosti, lebo Veľký
brat musí byť spokojný. Za vlád
Mikuláša Dzurindu pôsobili na

slovenských veľvyslanectvách takí
odborníci, že nevedeli celkom
dobre ani v ktorej krajine sa nachádzajú. Tvrdé stranícke nominácie boli úplná samozrejmosť.
Mikuláš na novej funkcii tomu zasa
hovorí odbornosť. Nuž v súčasnej
vláde SR sedia tiež takí odborníci,
že sa až hory zelenajú – hoci je už
neskorá jeseň.

Vydrží riaditeľ až do konca?

Generálny riaditeľ Štefan Nižňanský neodstúpi z funkcie, lebo ako sa
vyjadril na otázku poslanca mediálneho výboru z KDH, „takú radosť vám
neurobím“. Je jasné, že náhlou a nahlúplou Krajcerovou sonátou Dmol, bola snaha zlomiť generálneho riaditeľa, aby abdikoval a tak uvoľnil
ruky tejto notovej osnove a kombinatorike. Ba čo viac, Štefan Nižňanský začína o verejnoprávnu televíziu aj bojovať. Keby sa totiž vzdal funkcie, mediálne jahňatá by jačali ostošesť o tom, že je na vine aj tomu, čo
spravil v STV Rybníček. Ešte by bolo zaujímavejšie, keby sa do tohto
boja zapojili aj súčasní a bývalí televízni pracovníci. Hoci je to zrejme boj
beznádejný, ale dobrý pocit by im zostal.

Smutné návraty z Ameriky

To, keď sa vydal na cestu do Ameriky Mikuláš Dzurinda a potom sa
aj vrátil, vždy nastal mediálny boom a médiá z neho urobili div nie Kolumba. Teraz bola v Amerike jeho podriadená a zároveň aj nadriadená a vrátila sa celkom tíško a zdá sa, že aj smutne. A to pritom rokovala s kadekým a všelikým. Ticho o tejto ceste je naozaj neskutočné,
ako keby nikde ani nebola. A predsa bola, ako vyhlásil jej podriadený, minister zahraničných vecí, u nášho najväčšieho strategického
partnera... A možno už ani to nie je pravda, lebo u tejto vlády nie je
pravdou to, čo povedala včera a nie je pravdou ani to čo povie zajtra.

Až príliš prihlúple hodnotenia

Reportéri Bez hraníc zverejnili znova svoj rebríček slobody tlače, kde
sa Slovensko ocitlo na 35. mieste. Oproti minulému roku si však polepšilo o 9 miest. Ide o rok 2010, pričom napríklad Taliansko je na
49. mieste. Pre zaujímavosť treba pripomenúť, že v roku 2007 bolo
Slovensko na 3. mieste. Samozrejme, akože inak, Reportéri bez
hraníc Slovensko hodnotia aj osobitne a píšu, že sa „práve vynára
z divokej éry Róberta Fica“. V roku 2007 bol pri moci tiež R. Fico a
boli sme tretí a teda nebola žiadna divoká éra. Teraz im „vynáranie“
prilepšilo 9 miest. Pritom akýkoľvek laik v médiách na Slovensku má
možnosť za celé štyri posledné roky pozorovať, že na slobode tlače
na Slovensku sa nič nezmenilo, funguje všetko tak, ako v roku 2004,
2006, 2007 či 2010. Podobné prihlúple hodnotenia svedčia len o
jednom – idiot je hlupákovi brat.

Bolo 21. výročie

cho zakrútiť krkom. A najlepšie je
umoriť ich hladom. Okrem toho sa
uvoľnia byty pre našu marihuanovú
mládež, pre naše lesbičky a gayov, aby sme dodržali solidaritu aj
s touto skupinou populácie, ktorej
rady sa rozširujú úmerne závislosti
na mäkkých či tvrdých drogách.
Moderný sofistikovaný vlk Fujko to
má dobre premyslené. Podporu
má aj v lesnej matkocirkvi, ktorá
čoraz častejšie navštevuje seansy
v liberálnom lese a usúdila, že dôchodcovia sa málo modlia k Bohu
zvanému svätý Ján a zato musia
byť potrestaní.
Resumé: Ak si dôchodcovia nepomôžu sami, ani Pán Boh im nepomôže a skončia v zuboch vlka...

Fraška

V súvislosti so zavraždením
právnika Ernesta Valka sa odvíja poriadna policajná fraška a
už dávno mal kvôli nej odstúpiť
tak minister vnútra ako aj policajný šéf. Druhá obhliadka miesta
činu po niekoľkých dňoch objaví zbraň a krvnú stopu. Aká
bola teda prvá obhliadka miesta
činu? O vražde informuje minister vnútra a policajný šéf, jeden
je ústavný činiteľ a druhý štátny
zamestnanec, prečo o tom neinformuje vyšetrovateľ alebo šéf
vyšetrovacieho tímu?
Čo na to hovoria veľkí priatelia
tohto právnika, ktorí sa napríklad v Hríbovej lampe tak pekne
vyjadrovali o svojom priateľovi?
Nuž nič, akosi zmĺkli, ako keby
im niekto zapchal ústa. A fraška
pokračuje ďalej. Všetko, čo doteraz zistili je, že išlo o úkladnú
vraždu. To vedel od začiatku
takmer každý a nepotreboval sa
producírovať na televíznych obrazovkách.

SaS plní program
Najpopulárnejšou drogou na
Slovensku zostáva marihuana a
Slovensko v jej užívaní už konkuruje krajinám západnej Európy. Vyplýva to zo zverejnenej
správy agentúry EÚ pre drogy.
Najrozšírenejšiu drogu si v roku 2008 vyskúšalo 15 percent
mladých Slovákov a v tomto roku to bude už možno po volebných snahách strany SaS aj
tridsať percent. Správa konštatuje, že negatívnym dôsledkom,
ktorý prináša takýto vývoj je násilie a kriminalita. Problémom Slovákov je aj pervitín, pričom sa
stále rozširuje počet výrobní a
konzumentov tohto opiátu. Najväčšiu radosť z tejto správy majú vraj v Liberálnom dome strany
SaS, pretože takto si nevedome
plnia svoj volebný program.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Peniaze za povodne v nedohľadne
Z Európskej únie peniaze za povodne nechodia a nechodia. Okolo našej žiadosti je náramne ticho. Ako keby nám EÚ spočítala,
ako sme sa zachovali pri otázke pôžičky Grécku. Iné vysvetlenie
na tento proces niet. Všetko tomu aj nasvedčuje, lebo slovenská premiérka už niektorými naivnými opatreniami robí čo sa dá, aby sa na odstraňovanie škôd dostalo viac z peňazí slovenských daňových poplatníkov. Bruselský dopisovateľ novín Liberatión Juan Quatremer v jednej
odpovedí na otázku, čo ho napadne pri tom, keď sa povie Slovensko,
odpovedal dosť jasne – krajina, ktorá nedodržala slovo. A dodal – že
všetky demokratické krajiny dodržiavajú slovo. Treba však vedieť aj to,
že euroval vznikol hlavne preto, že sa meškalo s pôžičkou Grécku, čiže
Slovensko sa naozaj nezapísalo v EÚ dobre, márne sa to premiérka
snaží obhajovať a zdôvodňovať.

Budú tabule aj v rómčine?
Podpredseda vlády R. Chmel
chce znížiť z 20 na 10 percent
formuláciu v zákone o viacjazyčných obciach, tak aby už
pri desiatich percentách mohli
byť tabule obcí v jazyku, kde
žije takéto percento menšín.
Na Slovensku sú však obce, kde
žije nie desať ale 80 percent rómskej menšiny a nemajú tabule.
Podpredseda vlády argumentoval,
že ide o to, aby boli spokojní aj
Nemci, Ukrajinci či Rusíni. Ale aj

Rómovia. Nuž, je celkom jednoduché z niektorých Rómov urobiť
Maďarov. Ale na druhej strane,
ako by znela napríklad tabuľa dedinky, kde žije viac ako 80 percent
Rómov? Teda tak ako je doteraz,
pretože Rómovia nemajú adekvátne pomenovanie na názov obce v
ich jazyku. Ergo majú, s dodaním
prípony – os. Tak napríklad Košice by sa volali potom aj Košicos,
čo je už naozaj nezmysel. Potom
je už naozaj lepšie Bazmeg City.

Veľké maďarské rozpínavosti

To, že v susednom Maďarsku sa od čias nástupu súčasnej slovenskej
vlády pohovorilo kadečo, netankuje ani Ministerstvo zahraničných vecí
slovenskej republiky. Reči o nerešpektovaní Trianonu a o novom územnom usporiadaní Európy zaznievajú z najvyšších kruhov už ako týždenne
modlitby. Rovnako, ako snahy o volebné právo pre zahraničných
Maďarov. Na Slovensku sú tieto maďarské rozpínavosti jednoducho ignorované, tak premiérkou krajiny, ako aj ministerstvom zahraničných vecí. Kým sa totiž predseda strany SDKÚ-DS nerozhodne,
tak jeho podriadená v kresle premiérky nepovie ani mäkké F. Susedná
maďarská diplomacia vidí, v akom stave vládne na Slovensku koalícia a
tak si dovoľuje čoraz viac a viac tlačiť na pílu. Modrá garnitúra to ticho a
poslušne so sklonenou hlavou prijíma, lebo strýko a veľký brat G. Soros
jednoducho zakázal reagovať na megalomanské snahy svojich krajanov.
Maďari snívajú svoj sen o Veľkom Maďarsku a slovenskí janičiari odstraňujú sochu Svätopluka. A premiérka prízvukuje, pri návšteve USA, že
zákon o dvojakom občianstve upravíme tak, aby nepostihoval občanov,
ktorí sa uchádzajú o dvojaké občianstvo a dokonca už o tom informovala
aj Viktora Orbána, ktorý to zobral na vedomie s pochopením.

Vládny chaos pokračuje
Dohoda o GP je už pomaly
nedokončený seriálový príbeh
na slovenskej politickej scéne,
ale vládny chaos pokračuje
ďalej. Ministerka spravodlivosti ide trestať predsedu Najvyššieho súdu, lebo to je najdôležitejšia časť agendy tejto
„právnej veličiny“, ako keby
inej roboty nemala, len sa vytŕčať na tlačovkách a vyhlasovať
podobné bludy sprevádzané
odkukanými grimasami od Mikuláša Dzurindu. Ďalšia vládna
strana tesne pred komunálnymi
voľbami ide vykrikovať o znižovaní
platov starostov a primátorov, ako
keby chcela všetkým pohroziť, že
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sa nemajú pri zvolení na čo tešiť. Je to evidentne podprahový
zásah do kampane do komunálnych volieb, ktorý paradoxne iniciuje vládna strana. Pritom, platy
poslancov si nevedia znížiť, nie
je to len v nezmyselnom návrhu
predsedu parlamentu, je to v neochote vzdať sa svojich privilégií.
A tento krok sa mohol udiať už v
prvom mesiaci vládnutia, stačilo
prijať návrh strany Smer, ktorý je
čitateľný a vypovedateľný. Najnovšie ani daň z piva nebude taká
akú sľubovali, ale predpokladané
príjmy z tej vysokej dane bude treba čímsi nahradiť. A zasa vymyslia nejakú habaďúru na občanov.

Aj registračné pokladne sa už
snažia zaviesť, predtým ich
odmietali. Takto si už štyri mesiace strieľajú z voličov, ktorí
samozrejme majú iné starosti,
ako sledovať tieto hry na guľôčky. Aj preto, že im tie starosti
spôsobuje chaotické vládnutie,
ktoré, ako sa zdá, nemá konca
a všetky avizované kroky či ďalšie skryté či mierne publikované
zámery avizujú, že v tejto „mútnej
vode“ sa najlepšie loví a tak mútne vody nás budú sprevádzať až
dovtedy, kedy sa mútne vody nevyčistia. A na to budeme potrebovať mnoho čistiaceho prostriedku
SAVO.

Dvadsiate prvé výročie Novembra sa už oslavovalo skôr
okrajovo. Čím viac rokov je od
Novembra 1989, tým sa oslavy tohto výročia stávajú menej zaujímavé. A tohto roka
zo strany obyvateľov bolo cítiť skôr letargiu. Pripomína to
čas po roku 1968, keď sa k
moci dostal G. Husák. Prišlo
k previerkam a ľudia sa zbalili do svojho vnútra. Tí, čo
to privítali, sú už na dôchodku a mladým je to jedno. Keď
všetci vidia, ako to vyzerá na
demokratickej politickej scéne na Slovensku, tak už sa
im nechce na to ani pozerať,
nieto ešte čosi oslavovať. A
na Slovensku po príchode súčasnej vládnej koalície nikomu naozaj nie je do spevu.
Vianoce predo dvermi hlásajú, že budú chudobnejšie ako
inokedy. A tak výročie prešlo
okolo nás. Ani sme si ho nevšimli.

Skákali na háčik
Predseda strany Smer Robert
Fico, svojim tvrdením, že ponuka Manchestru United sa neodmieta, doslova vydesil vládnu
koalíciu a novinárske rybky na
tento háčik skákali ostošesť. Moderátor na TA3 sa ho totiž opýtal, či by reflektoval na funkciu
GP a ten uviedol príklad futbalistu Hamšíka, ktorý hrá za Neapol, kde aj podpísal zmluvu, ale
tiež povedal, že ponuka Manchestru United sa len ťažko odmieta. Neapol najnovšie vyhlásil,
že MU týmto spôsobom deptá
ich kmeňového hráča a vraj mu
preto poklesla aj forma. Vyhlásenie predsedu SMER-u spôsobilo tiež pokles formy vládnej koalície, ktorá sa nevie za živého
Boha dohodnúť na mene nového GP. A tak prekladajú aj koaličnú radu, akási komisia sa radí
celé dni a noci a nič. Komentátorské rybičky už začali hlásiť,
že sa Robert Fico pokúša zradiť
stranu, či z nej ujsť a podobné
nezmysly. Skoro si však uvedomili, že vlastne skočili na háčik
predsedu najsilnejšej opozičnej
strany, ktorý ich tak, hoci možno nechtiac, poriadne dobehol
a napálil.

Balamutiari
Jeden týždenník prišiel so
správou o tom, koľko za Mečiara zaplatili hercom, čo vtedy otvárali diaľnice. Tak isto
herci či topmodelka mali vtedy svoj rang a tak tá suma až
tak veľká nebola. Čo keby týždenník priniesol aj správu o
tom, koľko Dzurindove vlády
napchali do kešene slovenských kvázi umelcov, ktorí sa
producírovali za modrú a producírujú sa doteraz? Zrejme
im tá suma stojí za to, aby sa
tak angažovali. Samozrejme,
tento týždenník nebude po
týchto peniazoch pátrať, pretože by sa musel pozrieť aj na
svoje účty a iné polienka, dodané až ku krbu tohto týždenníka i vydavateľstva. Tieto peniaze boli z vtedajšieho VSŽ,
teda od Rezeša. Kto vie, aký
zisk dokázali VSŽ vyprodukovať za mesiac, ľahko si spočíta aj to, ako ľahko sme ich
darovali Američanom. A dividendy z tejto transakcie sa
nepohybovali na úrovni honorárov hercov či topmodelky.

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK

ŠPORT/INZERCIA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Naši futbalisti podľahli piaty raz - Bosne a Hercegovine 2:3 (1:1)

Rozlúčka s rokom – a opäť prehra
Po svadbe býva často aj bolenie brucha. To prežili aj naši futbaloví reprezentanti potom,
keď sa prebojovali po prvý raz na MS do JAR, tam postúpili zo skupiny a vyhrali dokonca
nad obhajcami titulu z Talianska 3:2, ktorých tým poslali domov. To bolo pekné, historické a zaslúžilo si to veľkú pochvalu. Ostatok roka už nebol taký radostný. Rozohraná
je totiž kvalifikácia na ME 2012, v ktorej naši nastúpili štyrikrát. Ostali síce v hre, ale
odohrali iba jeden dobrý polčas v Moskve proti Rusku a vyhrali zápas 1:0. Taký polčas
a ani výsledok a hru už v kvalifikácii nezopakovali. Nad Macedónskom vyhrali doma len
1:0, rovnako doma remizovali s Írskom 1:1 a prehrali v Jerevane s Arménskom 1:3. Od
účastníka MS to vôbec nie sú oslnivé výsledky, rovnako ako neboli výkony.
Iba výnimočne dobrá hra
V priebehu celého roka v trinástich zápasoch
bola forma nášho mužstva neobyčajne kolísavá a
pomerne nekvalitná. Až na malé výnimky nemali
hráči z rôznych príčin formu z MS. Niektorí vo
svojich mužstvách hrávali málo, iní prestupovali, boli zranení, ba aj súkromne málo na
sebe pracovali. Pocítilo to celé mužstvo. Opory, na ktoré sa tréneri i priaznivci spoliehali,
nezaberali tak, ako sa čakalo. Brankár Mucha
nemá v Evertone isté miesto, výkony Škrteľa
kolísali od skvelých po mizerné, ospevovaný
Hamšík výkonmi v reprezentácii ničím neupútal, až sme sa mohli čudovať, čo tie veľké
mužstvá na ňom vidia, že ho chcú z Neapola
získať za veľké peniaze. Mladým nádejam Weis
sovi a Stochovi v reprezentácii forma nevyrástla,
azda aj preto, že ich súperi poznali. Náš kolektív
po zranení Vitteka, ktorý dal 5 gólov, nemal prakticky žiadneho dobrého strelca. Stoch, Weiss a
Kopúnek dali potom po dva góly, Šesták, Hološko, Šebo, Ďurica a Grajciar po jednom a to
je aj vzhľadom na viacerých slabších súperov
veľmi málo. Vlastne, celý spôsob hry nášho
mužstva súperi odhalili, lebo je priehľadný a
nepevný a preto sa celé mužstvo nedokázalo presadiť. Ročná bilancia je preto iba 13 4 4
5 16:17 a kvalifikačná len 4 2 1 1 4:4 a štvrté
miesto v tabuľke.

Doma sa musí vyhrávať
Jedna s pevných futbalových zásad pre popredné
európske mužstvo znie, že doma sa musí vyhrávať
nad akýmkoľvek súperom. Naše mužstvo to nedokáže. Prehralo doma s Nórskom 0:1 a remizovalo
1:1 s Chorvátskom aj s Írskom. Ba pritrafila sa
naostatok aj prehra v Bratislave s Bosnou a
Hercegovinou 2:3 (1:1), čo bol tretí neúspech
v rade po prehre v Arménsku a remíze v Žiline
s Írskom. Tréner V. Weiss na margo celého roka
po zápase povedal, že najlepším našim hráčom bol
najstarší Karhan a my dodávame, že je to pre celý
ostatný káder od najmladších cez stredných hanba,
že ho nikto nedokázal napodobniť. V. Weiss ešte
povedal, že na prstoch jednej ruky môže zrátať
dvoch-troch hráčov, ktorí ho uspokojili. To je jasný signál, že s mužstvom sa niečo udialo, pretože
malo rozhodne viac zápasov vyhrať a mať viac bodov aj v kvalifikácii. Hrou v Jerevane s Arménskom
a v Žiline s Írskom odplávali tri body, s ktorými sa
naisto rátalo. Keby sme ich mali boli by sme grófi.
Pomôže poučka od Bosny?
Ostatnou prehrou s Bosnou a Hercegovinou dostalo naše mužstvo riadnu lekciu. Zaznela stará
pieseň, že sme zaplatili za chyby. Počúvali sme
ju celý rok, lebo jej konštatovanie patrí do umenia
hrať futbal a keď sa záver už roky nemení, znamená
to, že naše mužstvo nevie kvalitný futbal bez chýb

hrať a na druhej strane góly na vyrovnanie a výhry
dávať. Ostatný súper bol v bratislavskom zápase vo
všetkom lepší. Ukázala sa súčasná slabá sila nášho
futbalu a hráči predviedli málo umenia, rýchlosti,
bojovnosti i presnosti. Lepších však nemáme a musíme si pestovať týchto. V zápasoch Žiliny, Slovana, Košíc či Trnavy sa na medzinárodnom javisku ukázalo, že konkurentov doma niet a nie
sú ani v mužstve do 21 rokov. Preto nás Bosna
prekonala. Má rýchlosť, kombinačné schopnosti, lepšie bránila. Jej hráči majú vyššiu techniku a
dobre zmýšľajúcich hráčov pri vedení útokov aj ich
zakončovaní. Edin Džeko je mimoriadna trieda, ale
naši nedosahujú ani úroveň ďalších. Vlastne, ani nemôžu. Systém nášho mužstva nie je pevný ani moderný, často sa obmieňa a hráči nie sú na svojich
postoch špecialisti, skôr plniči taktických príkazov,
aj to nie dôsledne. Mužstvo chce vyhrávať, ale zo
strachu hrá najčastejšie len s jedným vysunutým útočníkom, ktorý je pre pre slabú podporu
krídiel, čiže krajných záložníkov, odsúdený k
neúspechu. Po jednej dvoch súcich strelách na
bránku nemožno vyhrávať zápasy, lebo aj premieňanie šancí je žalostné. V zimnej prestávke majú o
čom naši zodpovední za reprezentáciu premýšľať.
S receptom roku 2010 by sa mužstvo na ME 2011
v Poľsku a Ukrajine neprebojovalo.
Fakty zo zápasu
Slovensko - Bosna a Hercegovina 2:3 (1:1) V Bratislave pred 7822 divákmi. Góly: 3. min. Šebo,
64. min. Grajciar - 28. min. Medunjanin, 50. min.
Pjanič, 60. min. Džeko. Rozhodoval Mikulski z
Poľska. V prípravnom zápase vystriedali tréneri
všetkých možných hráčov. Slovensko: Mucha
(83. Perniš) - Pekarík (78. Kopúnek), Saláta, Ďurica, Jendrišek- Weiss ml. (61. Hološko), Karhan,
Sapara (46. Grajciar), Stoch (61. Zabavník) - Šesták, Šebo(46. Hamšík). Žlté karty videli: Jendrišek
a Hološko - Vranješ.
IGOR MRÁZ
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Bude už lepšie?

Už v sobotu 27. novembra budeme voliť. Kandidáti aj v oblasti športu sľubujú, čo všetko
bude v nasledujúcom období lepšie. Jedným
z nich bude je Peter Hochschorner, známy tréner olympijských víťazov vo vodnom slalome.
Kandiduje v Petržalke a hodlá pracovať v zastupiteľstve Bratislavy. Z jeho myšlienok vyberáme:
„Športové výsledky, povedzme že aj olympijské,
nemôže dosiahnuť žiaden národ, ktorému chýbajú masové športoviská. Poznáme to z hokeja,
futbalu, aj z vodáckeho športu. Ak by sme chceli mať ešte raz takú zlatú medailistku, akou bola
dlhé roky M. Moravcová, nemôžu kryté plavárne
miznúť, ale pribúdať. Ak by sme chceli ešte raz
byť majstrami sveta v hokeji, musia mať mladší nasledovníci Šatana v Bratislave aj inde viac krytých
ľadových plôch, a nie menej. Teraz sa veľa hovorí
a píše o drahej prestavbe zimného štadióna, ale
sotva sa kto na vec pozeral očami športovcov. Ľadová plocha totiž ostane tá istá. Možno sme mali
postaviť novú športovú halu na inom mieste a starú ponechať. V mene šírenia záujmu o šport sa
musí zastaviť aj ničenie ihrísk pri školách, aj tých
na sídliskách a okrajoch miest. Napr. Bratislava
mala pred 20 rokmi dva bazény päťdesiatky, dnes
len jeden. Aj cyklistický štadión je výsmechom.
Chcem pracovať v oblasti športu, chcem urobiť
v Bratislave všetko pre udržanie a rozširovanie
športovísk každého druhu. Obyvatelia by mali mať
šport dostupný ako samozrejmé právo každého.
Tak ja vidím svoju víziu.“
To je jeden pohľad na šport, akých sme si mali
možnosť všimnúť v týchto dňoch veľa. Kandidáti
na rôznych úrovniach sľubujú nám športovcom
zlepšenie podmienok, čo má zo zákona zabezpečovať vláda štátu. Doteraz sa to celkom nedarilo, hoci vláda R. Fica urobila zatiaľ pre šport zo
všetkých najviac. Po voľbách budú na ťahu aj obyvatelia, ktorí by mali dôslednejšie všetky sľuby aj
na športovom úseku kontrolovať a vyžadovať ich
plnenie. Iba tak sa dá zabezpečiť pokrok a napredovanie.
(im)

Nadácia Slovak Gold oceňovala kvalitu
Štyridsiate šieste slávnostné odovzdávanie Certifikátov Slovak Gold bolo
trochu výnimočné. Uskutočnilo sa v
rámci spoločenského programu prvej
celoslovenskej konferencie o agrobiznise. Nejde však o náhodu. V systéme
Nadácie prevažujú subjekty z agrosektora.
Zo všetkých 536 doteraz udelených Certifikátov Slovak Gold totiž patrí potravinárom
temer polovica (247). Samozrejme, prihlásených produktov do systému zaznamenala Nadácia Slovak Gold ešte viac, no nie
každý v náročnom hodnotiacom konaní
uspel. Skoro 15 percent prihlášok – konkrétne 84 – odborné hodnotiace komisie
neodporučili. Značka Slovak Gold sa
totiž nedá kúpiť, ale len získať cez kvalitný a výnimočný produkt. Aj tento raz
dominovali medzi ocenenými potravinárske produkty. Adriana Petrová, prezidentka Nadácie Slovak Gold, ako aj
odborná porota, mali opäť ťažkú úlohu
pri posudzovaní kvality prihlásených
výrobkov. S ohľadom na znižovanie celosvetových zásob pitnej vody je pozitívnym
krokom prezentácia kvality slovenských minerálnych a pramenitých vôd. Certifikátom
Slovak Gold Nadácia ocenila Trenčianske
minerálne vody za Mitickú minerálnu
vodu. Zdrojom tejto minerálky je Augus-

tínov prameň v lokalite Mitická Slatina na
južnom svahu Strážovských vrchov. Ide o
studenú, slabo kyslú, vysoko mineralizovanú vodu. Zo zdravotného hľadiska si pozornosť zaslúži najmä pre veľmi nízky obsah
sodíka a dusičnanov, a to aj v porovnaní s
obdobnými minerálnymi vodami. Vhodný
pomer obsahu vápnika a horčíka pritom
priaznivo ovplyvňuje nežiaduce ukladanie
vápnika v organizme. Mitická minerálna
voda je medzi konzumentmi obľúbená
pre čistú chuť, optimálnu mineralizáciu
a vyvážené chemické zloženie. Optimálne dopĺňa najmä dennú spotrebu vápnika
a horčíka. Možno ju zaradiť medzi najkvalitnejšie minerálky v stredoeurópskom
priestore.
Certifikátom kvality bola ocenená aj pramenitá voda Lucka. Jej zdroj sa nachádza v
čistom horskom prostredí, na katastrálnom
území obce Hubina, neďaleko Piešťan, na
okraji Považského Inovca. Čerpá sa z hĺbky viac ako 100 metrov. Podzemná voda je
viazaná na dolomitické vápence stredného
triasu, dotované výlučne atmosférickými
zrážkami. Ide o prírodnú pramenitú vodu
hydrogénuhličitanovú, vápenato-horečnatú, s nízkou mineralizáciou. Má veľmi nízky
obsah sodíka, ako aj žiaduci pomer obsahu vápnika a horčíka. Obsah dusičnanov

a dusitanov je hlboko pod požadovanou
hranicou. Vďaka svojmu zloženiu sa mimoriadne hodí na prípravu dojčenskej
stravy. LUCKA je vhodná na každodennú konzumáciu všetkými vekovými
kategóriami, pretože nezaťažuje telo
vysokým obsahom minerálov. Na Slovensku sa už stala synonymom pre dojčenskú vodu. Na 46. slávnostnom odovzdávaní Certifikátov Slovak Gold, ktoré sa
uskutočnilo netradične v Senci, ocenili 8
výrobkov a tiež ôsmim výrobkom Nadácia
predĺžila platnosť certifikátu. Spoločným
menovateľom ocenených výrobkov je ich
kvalita a výnimočnosť.
Dobrá myšlienka Jozefa Sitka, zakladateľa Nadácie Slovak Gold, zostáva naďalej jednou zo zaujímavých ciest propagovania kvalitných a výnimočných
slovenských výrobkov a služieb, firiem,
ako aj významných osobností. Aj na seneckom odovzdávaní Certifikátov kvality
vládla pozitívne naladená atmosféra. Opäť
sa potvrdilo, že medzi našimi podnikateľmi
je záujem aj touto formou prezentovať svoje výrobky a služby. Nadácii Slovak Gold
patrí poďakovanie za jej cieľavedomé
dlhoročné úsilie zamerané na zvyšova- V hoteli na Seneckých jazerách v Senci odovzdali 11. nonie kvality slovenských výrobkov a slu- vembra 2010 certifikáty kvality Slovak Gold. Jeden z nich
získala aj minerálna voda Mitická.
žieb.
(vič)
FOTO TASR - Vladimír Benko
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