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Putinov darček

Zodpovedný extrém

Pokles cien pohonných látok na predvojnové úrovne je 
dobrou predvianočnou zvesťou, no pominie tak ako 
vôňa vianočného stromčeka po Troch kráľoch. Rozho-

dujúcim faktorom je embargo na reexport produktov z rus-
kej ropy, ktoré bude platiť od pondelka 5. decembra.

To je zlomový bod, ktorého cenové dôsledky sa analytici 
boja predpovedať, hoci väčšina sa logicky prikláňa k verzii, 
že nedostatok je dôvodom na rast, nie pokles cien. Rusi pre-
to predávajú ako besní a to prispieva k všeobecnému pokle-
su cien. Ropa je v porovnaní s marcovým vrcholom o 50 do-
lárov lacnejšia. Čas medzi stanovením embarga a termínom 
jeho platnosti využili hráči na trhu na naplnenie svojich zá-
sobníkov. To potvrdzuje aj krivka termínovaných kontrak-
tov na ropu, kde je cena na okamžitom trhu nižšia ako do-
dávka suroviny o mesiac až sedem mesiacov. Pre rafinérie 
je výhodnejšie predávať dočasne lacnejšie produkty ako fi-
nancovať skladovanie. Za horizontom júna 2023 má krivka 
futurít klesajúci trend a ropa s dodávkou v januári 2025 sa 
obchoduje na úrovni zhruba 77,5 dolára za barel, čo je o ďal-
ších osem percent menej ako dnes. Hospodárske spomalenie 
Číny ako dôsledku tvrdohlavého zaslepenia politikou nulo-
vej tolerancie covidu, ktorý zasiahol asi štvrtinu ekonomi-
ky, nerobí cenám ropy dobre. Aktivita vo výrobnom i v ne-
výrobnom sektore Číny preto v novembri prudko klesla na 
druhú najnižšiu úroveň od prepuknutia pandémie.

Po zime príde čas opäť naplniť zásobníky a cenové tla-
ky sa vtedy zdvihnú ako cunami na pláži. Na jar nám dôj-
de, že lacná nafta bola len vianočný darček báťušku Putina.

Zjednodušene si zadefinujme, že opozícia sú tí, čo sa 
nepodieľajú na vládnutí. V parlamente sa však môže 
zúčastňovať na tvorbe zákonov a ich prijímaní. Na-

príklad aj štátneho rozpočtu. Ak funguje väčšinová vláda, 
zvládne to sama. Ak sa z nej stane menšinový trpaslík, mu-
sí svoju životaschopnosť obhájiť s časťou opozície.

Za posledné mesiace sa to darilo vo veľkom štýle. Napätie 
však prináša návrh štátneho rozpočtu. Koalícia v jeho pros-
pech argumentuje viacerými krízami, ktoré sa na Slovensko 
zvalili, pričom minister práce Milan Krajniak ani ministerka 
pre informatizáciu Veronika Remišová si nevedia predstaviť, 
že by niekto v zlých časoch nezahlasoval za pomoc ľuďom. 
Minister financií Igor Matovič verí, že sa nájde dosť zodpo-
vedných poslancov, ktorým na ľuďoch záleží. Koalíciu spája 
nádej, viera, láska, ale stále to nezaručuje dostatok spolupra-
cujúcich opozičníkov. Štipku pragmatizmu vnáša predseda 
parlamentu Boris Kollár, ktorý by zvážil doručenie pomo-
ci ľuďom v rámci obchodu s opozíciou. Tá takmer celá kri-
čí, že zákon nepodporí, keďže Matovič pripravil nepodarok 
a odložil si 3,5 miliardy na svoje „atómovky“.

Opozícia z princípu nemá podporovať vládnutie, ale sna-
žiť sa o jeho uchopenie. Na druhej strane je okyptená koa-
lícia, ktorá musí loviť v opozičných vodách, aby prežila. Po-
tiaľ je to o. k. Lenže u nás začína platiť, že topiaci sa aj ex-
trémistu chytá. A to nie je dobré, keďže na základe tušených 
pokútnych dohôd sa ľudia z okrajov politického spektra za 
hlasného koaličného chválospevu o ich zodpovednosti stá-
vajú akceptovaným partnerom pri správe príkladne demo-
kratickej krajiny.

Martina je malá planét-
ka s číslom 981. Pome-
novanie dostala po fran-

cúzskom historikovi Henrim Mar-
tinovi. Jeho zásluhy tak bude 
pripomínať malé svetielko v neko-
nečnom vesmíre. Asi sa zhodneme, 
že „Igorka“ sa žiadna planétka vo-
lať nebude, hoci držiteľ mena by za 
primeranú satisfakciu považoval as-
poň súhvezdie.

Igor Matovič sa vždy primárne 
staval do pozície protikorupčného 
aktivistu. Dnes je jasné, že jeho boj 
dopadol ako všetky jeho atómov-
ky. Vybuchla mu rovno v rukách 
a zanechala obrovské škody. Status 
s úplatkom mozgovému chirurgovi 
to smutne rámcuje. Príbeh, v kto-
rom nastúpený zdravotnícky tím 
čaká s operáciou, kým manželka 

pacienta donesie požadované mo-
tivačné peniaze, pôsobí, akoby bol 
scenáristicky dotvorený pre zážitok 
publika. Tým nechcem povedať, že 
rodina Matovičovcov nebola obeťou 
poruchy spoločnosti. A určite sa 
nechcem radiť medzi zlomyseľní-
kov, ktorí tvrdia, že minister finan-
cií udal vlastnú matku z korupcie. 
Mohla sa cítiť vydieraná, veď išlo 
o život. No keďže ani neskôr nena-
šli odvahu prípad nahlásiť, je to už 
len urbánna legenda. Verejnosť si 
však zapamätá, že kým bol Matovič 
naozaj obyčajným človekom, úpla-
tok akceptoval a nenahlásil.

Dôležitejšie je, čo sa stalo potom. 
Obyčajný človek bol poslancom od 
roku 2010 a od roku 2020 vládne. 
Za ten čas nepredstavil nástroj na 
boj proti korupcii v zdravotníctve, 
hoci je to preňho zjavne dôležité. 
Tému vytiahol, až keď potreboval 
dehonestovať súpera, ktorého ne-
dokázal poraziť. Ak však máme 
pre niekoľko korupčných prípa-
dov odsúdiť celý stav, mali by sme 
to urobiť aj pri politikoch. Veď „ur-
čite kradnú všetci“. Volá sa to ko-
lektívna vina a likviduje to dôveru 
verejnosti. Smutným faktom, kto-
rý neustále opakujeme, je, že Ma-
tovič pre podkopávanie dôvery ro-
bí oveľa viac aj tým, ako sa po fi-
covsky vyhýba kontrole vlastného 
majetku.

A čo robí v boji proti korupcii? 
Polícii sa síce uvoľnili ruky, no 
mnoho prípadov neskončí až pred 
súdom. Pre právomoci Generálnej 
prokuratúry. Tá pomohla exšéfo-
vi SIS Vladimírovi Pčolinskému, 
guvernérovi NBS Petrovi Kažimí-
rovi – zhodne pri obvinení z ko-
rupcie, a najnovšie aj Robertom Fi-
covi a Kaliňákovi. S nadľahčením 
by sme mohli povedať, že svätá 
tri šesť trojka je doslova patrón-
kou Slovenska a tunajšej mentali-
ty. Platí prezumpcia neviny, no pri 
obvinených z najvyšších politic-
kých poschodí verejnosť právom 

očakáva, že verdikt o vine či nevi-
ne povie nezávislý súd, nie poslan-
cami zvolený úradník. Napokon, 
Kažimírove obvinenie NAKA teraz 
obnovila.

Špičky Smeru by adventný dar-
ček nedostali, ak by sa Matovičo-
vi podarilo obmedziť paragraf 363. 
Ale to narazilo na odpor Sme rodi-
na. S Kollárom má Matovič zvlášt-
ny vzťah. Odobril mu top body ich 
volebného programu, ako nájom-
né byty či rodičovský bonus. Bez 
protihodnoty im umožnil zasta-
viť reformu 363, dokonca poslanci 
Sme rodina môžu hlasovať za od-
volanie ministra vnútra s opozí-
ciou. To však potápa protikorup-
čnú agendu.

Paradoxne, keď sa Matovič spo-
ril so Sulíkom, nerobilo mu prob-
lém z trucu blokovať časti škol-
skej reformy. Proti Sme rodina si to 
však nedovolí. Radšej bude kričať, 
že: nevie „sedieť a ,rokovať’ s ľuď-
mi, pre ktorých chorý človek je len 
nástroj na vydieranie pre vlastný 
prospech“. Matovič má obľúbe-
ných a neobľúbených prospechá-
rov. Aj preto mu to nikdy na vlast-
nú planétku za boj proti korupcii 
nevydá. Ale možno dostane po-
menovanie „Igor“ niektorý vlek 
na Donovaloch. Teda zariadenie, 
ktorého úlohou je ťahať hore tých, 
ktorí zaplatia.

Martina ani iná nebudú 
odmenou pre Matoviča

KRESBA: ĽUBOMÍR KOTRHA

DNES PÍŠE

Asociácia vodárenských spo-
ločností dlhodobo upozor-
ňuje kompetentných vlád-

nych predstaviteľov na vážnu si-
tuáciu v súvislosti s enormným 
nárastom cien elektrickej energie 
a plynu pre prevádzkovateľov ve-
rejných vodovodov a verejných 
kanalizácií. V snahe nájsť riešenia 
sme predložili návrh legislatívnych 
zmien, ktorým by boli prevádzko-
vatelia verejných vodovodov a ve-
rejných kanalizácií zaradení do 
kategórie chránených koncových 
odberateľov elektriny a plynu. Náš 

návrh však prepadol pomyselným 
výberovým sitom a do podpor-
ných opatrení nebol zaradený.

Je zarážajúce, že Národná ra-
da schválila podporu pre domác-
nosti aj pre 120 energeticky ná-
ročných podnikov. O pomoci pre 
prevádzkovateľov verejných vo-
dovodov a verejných kanalizácií, 
ktorí vykonávajú svoju činnosť 
v prospech nás všetkých, neuva-
žuje. Akú účinnosť bude mať po-
moc domácnostiam, keď nebudú 
mať prístup k pitnej vode?

Ako bude prebiehať výro-
ba v 120 vysoko energeticky ná-
ročných podnikoch, keď do vý-
robných technológií nebude prú-
diť voda? Voda je esenciálna 
zložka životného prostredia a zá-
kladná surovina všetkých výrob-
ných procesov.

Bez trvalého prístupu k vode sa 
zastaví hospodárstvo celej kraji-
ny. Preto nerozumieme postupu 
kompetentných, ktorí začínajú 
s podporou od konca reťazca. Ak 
chcem budovať niečo pevné a sta-
bilné, musím začať od základu, 
a tým základom je pre nás voda. 
Dovolím si upozorniť, že všetky 
oblasti nášho hospodárstva, ob-
čianskej vybavenosti a života sú 
závislé od nepretržitej dodávky 
pitnej vody. Pre trvalú udržateľ-
nosť kvality životného prostre-
dia je zasa potrebné odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd.

V súčasnosti bežné prevádzko-
vé náklady na elektrickú energiu 
tvoria okolo 12 percent z celko-
vých nákladov našich spoločnos-
tí. Od januára 2023 narastú tie-
to náklady na 40 a viac percent. 

Pri takom enormnom náraste pre-
vádzkových nákladov nebudeme 
schopní zabezpečiť plynulú do-
dávku pitnej vody ku koncovým 
odberateľom, čo ochromí bežný 
život všetkých občanov Sloven-
ska a zastaví hospodársku čin-
nosť priemyslu.

Ešte väčší problém nastane 
v prípade zastavenia prevádz-
ky čistiarní odpadových vôd. Ich 
vyradenie z činnosti bude viesť 
k environmentálnej katastrofe 
s medzinárodnými dôsledkami. 
Ako zástupca prevádzkovateľov 
verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií žiadam vládnych 
predstaviteľov, aby zakročili a za-
bezpečili prístup k pitnej vode 
pre naše Slovensko.
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TÉMA
Svätá tri šesť trojka 
je doslova patrónkou 
Slovenska a tunajšej 
mentality.

Nebudú základné výrobné procesy
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