ČASOPIS POSLUCHÁČOV SLOVENSKEJ
ŠKOLY EKONOMICKEJ V BRATISLAVE
Číslo

Ročník štvrtý - 1968/69 Kčs
•I

Sme zase v búrlivom období• Január 1569 bol svojím spôsobom
takisto "Januárom" ako Január 68•
Sebaobetovanie Jana Palacha, v civilizovanej Európe viac ako
neobyčajné, sa, možno povedať, minulo účinkom. Šľachetný čin neotesaný násilník nikdy nepochopíe
pred nami všetkými 3tojí otázka: Go teda robiť ?! Dostať sa
zase do pasívneho vleku, nechať svojich oficiálnych zástupcov hovoriť a robiť tie veci, ktoré sa od nich "tam hore" čakajú ? Alebo robiť akcie na vlastnú päsť ? Aké akcie ? A komu tieto akcie
prospejú ? Tým, ktorí si napriek tomu, že ležia realite v žalúdku,
udržiavajú svoje postavenie a vplyv ? Alebo realite ?
študenti, sme vždy patrili medzi avantgardu pokrokového
hnutia• V celom civilizovanom svete» Uvedomujeme si, že Mesiac sa.
v prvom rade otáča okolo Zeme a až potom okolo Slnka« Ale na rozdiel od Mesiaca sa nechceme prestať točiť okolo vlastnej osi» Ako
budúca inteligencia tohto štátu máme právo na vyjadrenie svojich
názorov» Pod vyjadrením názorov sa nerozumie len demonštrácia»
Jestvujú i iné formy vyjadrovania, menej "zneužitiaachopné"»
Avšak na tieto forrsy vyjadrovania názorov je treba mať k dispozícii fórum, z ktorého by sa naše názory, návrhy, podnety dozvedeli
i ostatné vrstvy»
A to nemáme»
A o to nám najmä ide
H» Charvát

Nie každá zápalka má právo zapáliť Svet
Duško

Prihláška do EKO

klubu»

Meno a priezvisko
•9

Dátum narodenia:

r

Smer a ročník;
Adresa

a/ trvalá
b/ prechodné

Členstvo v polit»a maso
vých organizáciách:
Reči,
ktoré aktívne ovládaš:
Cblasť Tvojho záujmu:
/podčiarkntfť,
do volných okienok
dopísať,
vedľa podrobnejšie
špecifikovať/

ekonomika
politika
kultúra
historia
filozofia
sociológia
special hobby

Co očakávaš od klubu ?

Zaväzujem sa k dodržiavaniu vnútroklubového
poriadku»
podpis

\

, História mé jednu veľkú výhodu. Zaznamenáva pohnuté udalosti bez
záchvevov osobného cítenia, zbaveného emócií a postojov« Má,punc objektívnej súdnosti. Gin sabalepšie motivovaný nemusí v historii obstáť.
Stane sa len nadosobným záznamom v rade iných. Budúce generácie nezaujímajú jeho motívy, pretože sú im cudze. Sú však miesta v dejinách,
ku ktorým sa nutne pri každom kroku v budúcnosti musíme vracať, sú
naším čierným svedomím.
Jan Palach sa upálil, aby prebudil svedomie všetkých, aby pohol
srdcom tých, ktor^ ho ešte nemajú. Neprehovoril, ale predsa svojou
výzvou začgl dialog so všetkými. Tak ako Danko v Gorkého balade si rozorval hrud a svojím srdcom svietil na cestu, i jeho memento bude majákom, ktorý nedovolí odchýliť sa od najvlastnejších túžob ľudstva - spravodlivosti. Palach odišiel spať na večnosť, ale my, ktorí sme
zostali, spať nesmieme. Všetci sme dědiči a to zaväzuje. Nezabúdať,
neodpúšťať krivdy, viesť nezmieriteľný boj s bezprávím. Len hrdým postojom k realitám môžeme dosiahnúť svojho. Ak necháme uhasnúť plameň
Palachovéj výzvy - prehrali sme všetko. Svoje šance, ideály, budúcnosť.
Bol som pri tom. ked sa v Prahe lúčili so svojim posledným mučeníkom0 Velebne a dôsíojne, s hrdosťou. Strašné ticho kričalo. Revalo
prísahu vernosti, a slzy nebolo vidieť, len zatnuté päste. V takýchto
chvíľach sa rodí odhodlanie uskutočniť nemožné. Bolo mi akosi dobre
pri pohľade na týchto nešťastných ale nepokorených: Existuje nejaká
možnosť nad odhodlaním týchto ľudí sgvíťažiť.? Vtedy asi ťažko.
Dnes však mám strach, aby história neodviala bezprostrednosť činu a urobila z neho tucty, na ktoré rýchlo pre svoje starosti zabudneme. Bojím sa znesvätenia rýdzo čistých pohnútok Jana Palacha pokusmi
psychopatov, liečiacich si "mindrák". Bojím sa vykladačov, ktorí sa
nám budú snažiť vysvetliť veci po svojom.
Napriek všetkým obavám som presvedčený, že Palachov čin nebol
márny, že bude odkazom pre prácu nás všetkých - živých.
^^ ' - \ * f ,
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4•1.1969
Juhoslávia: Požiadavka nastolenia československej otázky, pretože je
v^rámci programu jednania konferencie»
Norsko: Každý národ má právo na sebaurčenie, kritika 21.VIII.1968»
Studenti môžu ako duša národa ovplyvňovať vlády.
Poľsko: Nová taktika imperializmu, zápas progresu a reakcie, v ČSSR
bola kontrarevolúcia. V roku 1945 chceli USA ovládnuť svet, od tejto
doby ideologická diverzia. Varšavský pakt je dobrý, je treba rozširovať letáky o škodlivosti NATO. Studenti nie sú trieda, ale len skupina
a musia sa spojiť s progresívnym robotníctvom.
Anglicko: Odsúdenie demagogického vystúpenia Poľska, obava z neplodnej
diskuzie s Východom. Konferencia by mala mať ovzdušie dôvery, očakáva
sa aj kritika vlastných vlád /Poľsko/. Odsúdenie 21.VIJI.1968.
NSR: Vidía situáciu v Poľsku, demagógia je dvojsečná. ČSSR nemožno vynechať, keby existovala kontrarevolúcia, ospravedlnila by okupáciu.
Juhoslávia: Návrh na odročenie.
=
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5.i.i969 .
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pánsko: Kritika agresívnej politiky.
ČSSR: Zhodnotenie blokov, veľmocenská politika
voči
malým štátom
je zneužívaná.
Belgicko: Analýza obrodného procesu, československá vláda popustila
všetkým skupinám aj reakčným. Boj za plnoprávne postavenie študentov.
Juhoslávia; Hlavne československá otázka, otvorené agresia, dôsledné
peutralizovanie Európy.
Švédsko: Odsúdenie bombardovania Vietnamu a 21.VIII.1968 ako agresie,
proti zlým vládam bojovať turistickým bojkotom.
ZSSR: Nechce byť demagogický, ale je nutná väčšia podpora Vietnamu
/i ozbrojená/; analýza globálnej stratégie imperializmu a "plíživej"
kontrarevolúcie; československá otázka je iba ideologická. Svet nie
je rozdelený na bloky, ale na triedne tábory. Anglický neokolonializmus v Biafre má československé zbrane. Sik chcel kapitalizmus.
Juhoslávia: Ideologické spory sa neriešia zbraňami, aj Juhoslávia je
marxistická.
NSR: 0 Sikových teóriách mohla rozhodovať jedine ČSSR, žiadajú dôkaz
kontrarevolúcie.
ČSSR: Dokumenty o nenarušení socializmu.
ZSSR: Neprišli k sporu, ale k boju proti imperializmu, požiadavka vylúčenia československej otázky z diskuzie, vystúpenia niektorých delegátov sú novou ideologickou diverziou.
Juhoslávia: Stanovisko ZSSR je pre nich urážajúce.
NSR: Nechcú byť považovaní za agentqv imperializmu.
ZSSR: Návrh na separátne jednanie /ČSSR, ZSSR, Juhoslávia/. Dôkaz kontrarevolúcie podoprený Sikovou teoriou podnikových rád, opakovanie
"plíživej". kontrarevolúcie.
,
Juhoslávia: Neprijíma ekonomické teorie ZSSR, ani "plíživú" kontrarevolúciu.
NDR: Rôzne dokumenty sú rôzne chápané. Juhoslávia sa považuje za vzor,
je treba prestať jednať o týchto otázkach.

NSR: Západ požaduje slobodnú diskusiu.
Bulharsko: 21.august bola bratské pomoc.
a situácie na Strednom
yý<;hodg.
Skotsko: Najdôležitejší je Vietnam, odchod
severného z južného je predpokladom úspechu.
V otázkach suverenity sú analpgieké argumenty USA - Vietnam a ZSSR - ČSSR. Vystúpenie NDR bolo demagogické*
Rakúsko: Nutné je rozpustiť NATO a Varšavský
pakt.
6.1.1969
Jednania o. otázke zahraničných Študentov.
v noci beseda
§
členských krajín MZS a NATO'za účasti Juho
slévie, Belgicka, NSR, írska, Holandska,
Západného Berlína a východných delegácií.
Ostrá kritika NATO. ZSSR
rozpustenie
Varšavskej zmluvy
zániku
návrhy na celoeurópske ma
Pripravovali
nifestácie a demonštrácie proti NATO na jar.
Rumunsko navrhlo na rovnakej úrovni aj proti
Varšacskému paktu. Diskusia trvala asi štyri
hodiny a prakticky sa na nej nič nevyriešilo
0

/Výňatky zo správy zo seminára o európskej bezpečnosti v Budapešti v dňoch
januára 1969/*
Démj
Hécha

Docenta Sabatu Jaroslava nebudeme nijak zvlášť predstavovať, lebo
so svojimi názormi vystúpi koncom februára v Eko - klube. Len tak na o
kraj. Jaroslav Sabata má povesť progresívneho politika bytostne spätého s januárom 68. Jeho názory a postoje sú niekedy i v rozpore s oficiálnou dogmou. V týchto d^och sine zašli za ním na Filozofickú fakultu
Univerzity v Brne a položili mu niekoľko otázok.
1. Akú má mať náplň a zameranie študentské hnutie v súčasnom období ?
Š: Predovšetkým by som chcel povedať, že zameranie študentského hnutia
od januára a zvlášť po augustovom období je zásadne správne. Nie je teda nutnosť meniť obecný obsah /úsilie o špecifický prínos demokratickej
obrode spoločnosti/. Usudzujem však, že decembrový štrajk a akcie v januárovej kríze ukázali na nutnosť spresniť program na obdobie budúceho
roku i dalej. Nutné je vypracovať program s časovou perspektívou stredného dosahu. Inak existuje nebezpečenstvo, že sa v jednotlivých krízových situáciách hnutie postupne rozdrobi a vyžije. Základné východisko
pri spracovaní takéhoto programu vidím v koordinácii študentského hnutia s hnutím odborovým ako i činnosťou tvorčích zväzov; chcem tým podčiarknúť, že študentské hnutie je súčasťou širokého spoločenského hnutia, kde bez istej koordinácie dielčích programových cieľov nenájde

správnu ceátu vo vytyčovaní požiadaviek. Zo všeobecného rámca časovej
perspektívy stredného dosahu by som zdôraznil tri udalosti, na ktoré
treba sústrediť pozornosť:
\/ voľby do zastupiteľských orgánov
2/ zjazdy KSC
3/ medzinárodná porada .komunistických strán
Schopnosť organizovať hnutie k porozumeniu týchto cieľov a zorganizovať
špecifický príspevok mladej inteligencie, je samozrejme otázka, ktorá
sa rieši v praxi vlastného hnutia. Dnes je možné vysloviť len optimistickú nádej, že hnutie, ktoré sa v roku 1968 rozvinulo a predovšetkým
jeho "mluvčí* nazhromaždený kapitál skúseností rozmnoží a zužitkuje
tak, ako spoločnosť potrebuje.
2/ Ako pozeráte na študentský radikalizmus ?
Š: Ako štyridsaťročný človek, ktorý kedysi patril k študentským radikáTom, vo svojom niekdajšom radikalizme nachádzam jednu z najlepších stránok svojej minulosti. Radikalizmus /potreba ísť na koreň veci a dovádzať veci do konca/ je naprosto organickou potrebou každého politického
života. Rovnako organickou je aj potreba radikalizmus zušľachťovať v úsilí o čo najproduktívnejšiu politickú aktivitu. Chcieť aby študentský
radikalizmus bol zrelým a produktívnym radikalizmom by bolo naivné a kt
by sa toho silou-mocou dožadoval, skgnčí v mentorovaní a pedantérii.
rorokom - aký má bvť daľší vvvo.i realitv ?
Skúste
Š: Predpokladám daľšiu stabilizáciu politiky "stredu*, ktorá však neve
die k stabilizácii politických pomerov, lebo neprekračuje rozhodný
a zásadným spôsobom rámec starého politického nyslenia a starej politickej sústavy. Z toho vyplýva nutnosť najrôznejších krízových situácií
a napätia medzi pokročilejšími a zaostalejšími zložkami politického života vôbec a politickými zložkami, o ktoré sa opiera politika stredu
zvlášť. Napätia, ktoré takto vznikajú je možné redukovať dvojakým spôsobom: v prospech konzervatívnych záujmov alebo v prospech záujmov progresívnejších. Osobne verím, že celková krivka nášho politického vývoja,
nehľadiac na možné výkyvy, bude vyjadrovať celkové "sprogresívnenie
politiky stredu. Kedy a ako prebehne politická kríza, ktorá otvorí ces
tu ku skutočnej stabilite a normalizácii pomerov je ťažko predvídať,
lebo súhrn vnútorných a vonkajších /medzinárodných/ faktorov je príliš
ino]jotvár ny,
sa takáto predpoved dala vysloviť.
ste odkázali študenstvu
inteligencii na Slovensku ?
Š: Snád len toľko, aby sme sa snažili podstatu odlišnosti, ktoré charakterizujú situáciu Slovenska a českých krajín. Česká a Slovenská politická reprezentácia /ako aj študentské zložka/ sa pred januárom i po
januári, i po auguste vyvýjali rôzne. Chybou na obidvoch stranách by
bolo považovať vývoj tej, či onej strany za akýsi model pre stranu druhú. My v českých krajinách odmietame predpoklad, že tzv. nerovnomernosť
vývoja v oboch národných republikách je daná vyššou mierou konsolidácie
slovenskej časti štátu. Chápeme alebo sa snažíme aspoň pochopiť, že
z toho nevyplýva záver - čo je české je lepšie a 3tupeň vývoja v českých
krajinách by mal byť merítkom pre Slovensko. Rovnako tak i na druhej
strane bude treba pozerať na túto problematiku. Osobne sa domnievam,
že Slovensko môže významne prispieť k tomu, aby politika "stredu" sa
stala východiskom progresívnej politike. Predpokladá to však omnoho
väčšie porozumenie pr§ radikalizmus /nie vždy a bezozvyku zdôvodnený/,
v českých krajinách. Studenti a mladá inteligencia vôbec môžu úsilie
o zjednotenie produktívnych síl v oboch republikách vystupňovať a vykonať preň veľa. Prvým krokom k tomu však je, aby sa vedenie ich organizácií snažilo hľadať cesty k zbližovaniu zložiek študentského hnutia
oboch národných republík a spoluvytváralo podmienky.pre koordináciu
spoločného postupu.
Ivoš Kopřiva
Malé národy si musia svoju históriu vybojovať krvou
Duško
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Drahá Šelmo,
:av a priložený elab
jež
nožná smešný, ale za
pravdivý. Prosím Te aby jsi se
jeho
dekuji
Honza
/alias Pochodeň 6.1/
P »St Jestli mfižeš využít "Ekonama
tak využij. Pokusne se zpravit ma
sové organizace /Cs#spisovatel,
ROH, redakce, závody atd/
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Fotokopia listu, ktorý Jan Palach
poslal svojmu pria
telovi
/Poskytnuté redakciou
pražského EKONOMa/•

Fotografie z pohre
bu Jana Palacha*
Foto: H•Charvát
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Zimný semester je už prakticky za nami a za ten čas sa toho vela
zmenilo i v EKO-klube. V pozitívnom i negatívnom znesie.vK tým pozitívnym patrí zakúpenie spoločenských hier, magnetofonu, dálej vybavenie
baru chladničkou. A to sú prakticky všetky kladné zmeny.
Za celý zimný semester bol EKO-klub, ktorý má vo svojom štatúte
bližšie označenie "ekonomicko-politicky diskusný klub", schopný zorganizovať len 3 posedenia - so s. Laluhom, s. Gosiorovským a s.Fidrmucom
a našimi olympionikmi. Pri porovnaní s minulým obdobím činnosti je to
za semester veľmi, veľmi málo. V rozhovoroch na túto tému sa vedenie
EKO-klubu bráni zhruba tým, že v súčasnej "realite" málokto bude hovoriť otvorene - ak vôbec prijme pozvanie. Je to dosť zarážajúci názor,
lebo: EKO-klub predsa nemusí robiť len politické diskusie. Konečne hovoriť dnes o politike - to je viac-menej hádzanie hrachu o realitu.
Avšak je tu ešte jedna oblasť, ktorú má EKO-klub zachytenú vo svojom štatúte, a to oblasť ekonomiky. Je to oblasť, ktorá sa nás všetkých
dotýka aspoň tak, ako oblasť politická. A o našich ekonomických problémoch sa i napriek /'realite" môže otvorene, resp. otvorenejšie hovoriť.
Najmä k nám, ekonomom.
Zatiaľ však EKO-klub upadol do sladkej nečinnosti, jeho priestory
slúžia na schôdze rady EKO-klubu alebo predsedníctva parlamentu a na
kultúrnevvyžitie sa pri televízii alebo v bare. A to je veľmi málo.„
Snád sa to teraz po odhlasovaní povinného členského zmení, snád
by pomohlo niečo iné. Na každý pád si EKO-klub vyžaduje väčšiu iniciatívu, nápaditosť, proste schopnosť vynájsť sa. Chcel by som veriť, že
prvými lastovičkami, zvestujúcimi lepšie obdobie sú /v čase písania
článku ešte len plánované/ posedenia so s.Strhanom a s.Heretikom.
-
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KONFERENCIA O ŠTRUKTURÁLNYCH PROBLÉMOCH
EKONOMIKY SLOVENSKA

V dňoch 2 1 . - 2 3 1 9 6 9 uskutočnila sa na pôde VŠE vedecké konferencia na vyššie spomínanú tému. Poslaním konferencie bolo vyjasniť
vecijé problémy rozvoja ekonomických štruktúr a súčasne ukázať, akými
metodami sa dajú ekonomické štruktúry.skúmať. Nie všetky referáty mali organické spojenie s problémami rozvoja ekonomiky Slovenska, pretože výskum v mnohých smeroch tak daleko nepokročil, aby sa jeho výsledky dali aplikovať na slovenskú ekonomiku. Konferencie sa zúčastnili
poprední predstavitelia nášho politického života a to tajomník UV KSS
prof. Pavlenda DrSc., minister plánovania prof.J.Ferianc DrSc., ministerpoľnohospodárstva J.Janovig CSc. Konferencii poslal tiež pozdravný
list predseda vlády SSR ing. S.Sádovský CSc. Na konferencii sa zúčastnilo mnoho výskumných pracovníkov zo slovenských výskumných^ústavov*
zástupcovia vysokých škôl. Z CSR sa zúčastnili zástupcovia GSAV a VSE.
Celkový počet zúčastnených hostí činil cca 180 ľudí.
Konferencia pracovala jednak v plenárnych^zasadnutiach a jednak
v sekciách. Úvodný referát predniesol rektor VSE prof .J.Rosa, DrSc.
Vo svojom referáte analyžoval základné vecné problémy súvisiace s rozvojom ekonomickej štruktúry. V pléne odzneli daľ|ie referáty týkajúce
sa základných otázok rozvoja ekonoraetrických metod /prof.Walter/,

problém čs.plánovania /prof.J.Sojka/, agregátneho modelu ekonomiky
Slovenska /prof. Klas/, historického vývoja ekonomiky Slovenska /doc.
Faltus/, problémov slovenského poľnohospodárstva /prof. Hutník/, novej
sústavy riadenia /ingJP.Tomôík/, problémov slovenského priemyslu
/ing. Matějko/, začlenenia Slovenska do medzinárodnej deľby práce /ing.
Lipták, CSc,/.
Mnoho referátov a diskusných príspevkov odznelo v sekciách, ktoré
boli organizované podľa nasledujúcich problémov: Sekcia pre všeobecné
národohospodárske otázky, sekcia pre priemysel, sekcia pre poľnohospodárstva, sekcia pre služby a verejné stravovanie, sekcia pre matematické metody.
K mnohým závažným problémom zaujala konferencia stanovisko, mnohé
otázky ostali otvorené a mnohé treba doriešiť. Všeobecne však možno povedať, že konferencia splnila svoj účel a bola užitočná.
Prof.Ing. J.Sojka, CSc.

VLADIMIR TRNKUS, predseda študentskej komisie FNH
.
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Činnosť študijnej komisie na našej fakulte sa z rôznych objektívnych, možno i subjektívnych príčin ešte nedostala do žiadúceho tempa.
Ako viete, v polovici novembra nastala v Predsedníctve parlamentu výme
na stráží. Namiesto našich starších, v študentskom hnutí ostrieľaných
kolegov, nastúpili do funkcií poväčšine nováčkovia. Neustále napätá po«
litické situácia si vyžadovala, aby sa naše úsilie prevážne zameriavalo na túto oblasť. V dôsledku toho neostávalo dosť času na Riešenie
problémov- špecificky študentských, teda hlavne študijných. Daľším handicapom bolo skúšobné obdobie. My sme tiež v prvom rade študenti a až
potom funkcionári. Onedlho však začne nový semester a my by sme v ňnom
chceli sa pokúsiť urobiť viac ako v predchádzajúcom. K tomu však potrebujeme aj Vás.
Iste sami uznáte, že nie je
v možnostiach a schopnostiach
jedného, resp. niekoľkých ľudí
samostatne zistiť a preskúmať
všetky nedostatky v študijnom
procese. Vieme, že mnohí z Vás
majú k nemu rôzne výhrady, lenže tieto naše poznatky sú veľmi
všeobecné, takže s nimi nemôžeme argumentovať pri rokoyaniach
s predstaviteľmi školy. Ziaľ,
•• i ••
poslanci jednotlivých krúžkov
nesplnili dosiaľ naše nádeje a
neobracajú sa na nás so žiadnými požiadavkami alebo pripomienkami. Preto som sa rozhodol požiadať Vás touto cestou, aby ste
sa na študijnú komisiu obracali
sami. Svoje pripomienky, týkajúce sa študijného procesu môžete
odovzdať byd v kryte alebo priamo mne na Soltésovej 4/215» Verte nám, že našou snahou je vyriešiť a odstrániť rôzne nedostatky,
ktoré sa v systéme výučby vyskytujú. Vzťahy medzi predstaviteľmi
školy a študentským parlamentom
rt&x .v
dávajú predpoklad, že študijná
komisia bude mať priestor pre
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svoju činnosť.
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V každom spoločenstve, ked sa k moci dostane nová skupina ľudí,
snaží sa odstrániť, eliminovať vplyv svojich predchodcov /ako možných
protivníkov/» Lebo v kagdom človeku je pocit, že on to robí, robil dob
re, že on má pravdu. Ked sme sa vydali na novú cestu nik nebol z bývalého vedenia postihn-utý, okrem odchodu z politickej scény * Už ani oni
neverili, že by sa im podarilo niekedy ešte sa hrať na politikov.
Prišiel však august. Na čele ostali síce ľudia s dôverou más, no
do práce sa dali aj tí, čo mali byť už navždy vyradení z politického
života. Nečakaný zvrat situácie. Na jednej strane riadne zvolení predstavitelia a na druhej pomaly sa dostávajúci k moci konzervatívci. Na
každý ich zápas citlivo reagujú rožnými živelnými akciami, študenti,
novinári, robotnígi. Ich podpora je však na strane prvých.
Jedným, i ked porušujú platné spoločenské normy nemožno nič dokázať - sú pod ochranou /majú internacionálnu imunitu/ a tí druhí,, na
tých možno len nadávať, kritizovať,
Tak to robia mnohí a len poniektorí rozmýšľajú o príčinách. Podpredseda vlády dr. Samuel Falťan v Novom slove povedal nyšlienku, na
ktorú by sme nemali zabudnúť: "V tom ja vidím v súčasnom období aj javy,
ktoi^ým hovorím pravicové, ktoré nechcem izolovať len do tejto oblasti,
lebo ony súvisia aj s konzervatívny mi prejavmi. Reagujú na vzájomný pohyb ako spojené nádoby: akonáhle sa oslabuje dôvera v súčasné vedenie,
ktoré usiluje o konsolidáciu a progresívny vývoj, tak povediac krok za
krokom, milimeter za milimetrom, čiže
iže akon
akonáhle je napádaný z jednej
straky, okamžite má reakciu b druhej oblasti. Ak sa nám nedarí napríklad získavať predubčekovskú líniu, ktorá je veľmi reálna a nemožno ju
značovať za konzervatívnu alebo upadajúcu do závislosti,
akonáhle
ju
99
začínajú napádať zľava, už má reagenciu sprava.
Teda "pravigové sily" /napríklad Jaroslav Seifert, Emil Zátopek,
v
Jirí^Hanzelka atd./ tu nepôsobia nijako náhodne, ale ich akcie sú odpovedou na získavanie pozícií, či útoky ľavičiarov. Tí, ktorým sa nadávalo pred januárom, po ňom, pred augustom i po ňom a aj teraz sú
však svedomím národa. Ich slová vyjadrujú mienku národa, v krízových
situáciách sú to próve oni, čo nemlčia, uspokojujú, dávajú nádej-, premýšľajú, hovoria pred tvárou národa. Niekedy posobia rušivo, ale vždy
je to podporavprogresívneho vedenia.
Vždy, ked sa už zdá, že je pokoj, porušia sa nepísané dohody, či
zastaví sa tok informácii^pastávajú situácie hroziace katastrofou.
Národ je citlivý, reaguje áj na nepodstatné, neoverené informácie.
Je to strachvo-osudy novej poljtiky, strach pred návratom k rokom päťdesiatym: Ked nedostane odpoved, začne nahlas premýšľať. Jeho obavy zvyšuje aktívna činnosť Novotného chlapcov, ktorí horlivo pracujú, ilegálne sa schádzajú, rozširujú štvavé ohováračské materiály ako sa to stalo
napríklad v Ostrave, kde vydali brožúru ohovárajúcu J.Smrkovského. Kaž
dému je jasné, že ide o porušenie československých zákonov platných
pre všetkých občanov tohoto štátu /§ 103: Hanobenie ústavného činiteľa/,
a predsa sa proti nim podľa nich nepostupuje.
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Bolo to 21.januára odpoludnia, ked sme chceli v mojej izbe zaviesť centrálne osvetlenie. Zrazu elektrikár objavil v povale malú
dierku, ktorú som si nikdy predtým-nevšimol. Strčil do nej sraubovák
a ked zistil, že tam niečo je, roztrhal tapety.,Objavila sa kazeta, do
ktorej bol detskou plastelínou prilepený mikrofon. A tak som zavola VB..
Spisovateľ Václav Havel
Po hodine prišli súdruhovia z V3, keď sa zatiaľ niekto pokúšal odstrániť odpočúvacie zariadenie z povaly a po vypočutí vôbec nespísali

protokol.
Oprávnene vyvstáva pred nami otázka; "Zasa?".
Dúfam, že už nikdy neprídu tie doby, kedvsa spisovatel počítal
za dobrého a progresívneho len vtedy, ked bud sedel vo väzení, alebo
mal v byte inštalovanú celú batériu odpočúvacích zariadení. Konečne,
f,
dnes máme nato svoje paragrafy. § 231: Kto inému bez oprávnenia bráni
užíval osobnú slobodu, bude potrestaný až na dva roky odňatia slobody,
alebo nápravným opatrením'
Ale aj tak zostávam skeptickým.
/d/
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Nedávno sme dostali chu£ 'šprtat" do politiky. Bola to pre nás oblasť
zatiaľ nepreskúmaná a príťažlivá. Pocítili sme nutnosť ponovom sa organizovať, utvoriť si akýsi "aktívny priestor". Pojem parlamentu nám ho
i dával i začali úvahy o založení parlamentu študentskéhOo Dnes by sme
ich nazvali prílišným optimizmom, rojčením*
Parlament bude náš, slobodný, demokratický, bude hájiť naše práva,
vyjadrovať stanoviská, robiť študentskú politiku. Prídu horúčkovité
prípravy, volebná kampaň. Krúžok sa zíde pri pive na Zimáku, povie si,
že vlastne ten kvázi vyvrheľ kolektívu má filipa, tých absencií má síce
troškuríadpriemer,ale na prednáškaph poctivo tvrdne, že opisuje úlohy,
ale Keynesa má presudovaného, a že vlastne si ho všetci vážia. Zostarí
sa snemovňa ľudu študentského, zoženú sa fraky a cylindry a prvé zasadanie môže začať. Zasadania študentského parlamentu sa určia podľa možnosti pravidelne, niekoľkokraát za semester g termín ten aa vlastne stane zvykom. Po zasadaáí voliči dychtiví zvedieť čo nového sa zomlelo,
podrobia.c.k. poslanca krízovému výsluchu. Absencia na zasadaní sa trestá, niekedy nestačí ani zaplatená runda. Každý poslanec, vedomý si dôvery,
ktorú doň kolegovia vkladajú, usiluje sa ich nesklamať, bojuje sa ich po-
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žiadavkyc Po krátkom Čase sa ukážu výsledky a vtedy nás napadne, že sme
si to vymysleli sami, bez tútora a klape to.
Ale máme tu tak známe slovo dneška - realita:
Vyhradíme si na večer aulu, pár oznamov hlása nstávajúce zasadanie parlamentu a čaká sa na poslancov. Presnosť nikdy nebola našou doménou, nuž
po polhodinke čakania parlamentná ved. pom. sila nazrie do prezenčnej
listipy. A tu už začína prvý bod rokovania. Môžeme ho nazvať: postupná
amputácia štatútu. Niečo vyriešiť musíme, uzniesť sa ale nie sme schopní, výnimočne sa staneme mimoriadnym zasadaním 30 schopnosťou uznášať
sa. Zárovexl podáme návrh "vyššie" k prijatiu štatútu, aby sme boli uznášania schopní podpolovičnou väčšinou. Co nasleduje dalej si už domyslíte: druhé mimroriadne zasadanie, ktpré savuznáša nadtretinovou väčšinou,
tretie - podtretinovou väčšinou, atd., atd. To už je čas, aby sa ozval
poslanec s návrhom: stačí predsa §k to schváli predsedníctvo - my sme
ich volili, majú na to právomoc. Časom prehliadneme, ak sa malým nedopatrením objaví na pralamentnej tabuli oznam: "Schôdza FV o 18.00 v kryte.
Študentská obec začne nadávať, že vlastne byť zväzákom bolo lacnejšie, tá dupľovaná taxa /dokonca bez protihodnoty umelecky cenných známok/nesľubuje žiadne výhody - no a utiahneme sa pekne potichučky do
svojich ulít.
^
Nevyznám sa vo futurologii, snád nás to nestihne.
Vlastne, čo keby sme to ešte skúsili zahrať si na profesionálov
s predvolebný® gulášom.
-ef-

Milý Gustáv
Tvoj list ma značne potešil, ale som z neho akýsi smutný. Píšeš o
veľkej aktivite študentov na Morave, ktorí sami ponúkajú svoje služby
a nečakajú až za nich niekto n iečo spraví. Chápem veľmi dobre, že len
študenti samotní si môžu presadiť vyriešenie svojich problémov, a tým
viac aj tých spoločensko-politickych, ktoré sa ich dotýkajú. U nás je to
práve naopak. Niekoľko desperátov z predsedníctva sa môže strhať, v
aby niečo urobili a ten zbytok spí ako v zakliatom kráľ ovstve. Ked sa
ras za čas preberú k splneniu svojich bidogických potrieb, svorne zanadávajú na neschopnosť aktiváčkov a nedostatok progresívnej čtnnostA.
Pritom vsak nikdy nezabudnem zdôrazniť, ako sú ekonomovia progresívni,
ale že s takýmto vedením to vedie len ku krížu. To keby oni mohli - zbytočné rozprávanie. Práve teraz nadávajú na nedostatok informovanosti a neschopnosti spraviť rázny krok. Zaistili sme im skutočne fundovaných ľudí /prof. Kusý, Greguš/, od ktorých by sa mohli veľa dozvedieť,
ale z 2400 poslucháčov prialo len 47• Teraz v súvislosti s Palachovým
pohrebom bolo zhromaždenie poslucháčov, na ktoré sa dostali masy vo
fantastickom počte 45 študentov. Istotne uznáš, že je to trapas. Rovnako
to vyzerá aj s prácou na najrôznejších problémoch v jednotlivých komisiách. Všetko stojí a padá s jednými a tými istými ľudmi, ktorí prebiehajú z jedného zasadania na druhé, cestou vybavia ešte sociálne veci a zaisťujú zahraničné brigády a. zájazdy. Tí druhí z pozadia sledujú mnohomesačný chvat aktiváčkov a majú tiež veľa práce. Asi pletú
sveter a tkajú si režné nohavice na tú biedu, ktorá príde ich pričinením, lebo tú dvadsiatku snažicov skoro trafí šľak. Veľa sa toho od dôb
Novotného nezmenilo v myslení Studentstva. Zostal v nich silne zakorenený prakticizmus ničnerobsnia a výjav Mesááaša, ktorý všetko urobí za
nich* Neviem, Či je to klímou alebo svetonázorom. Len sa trasiem hrôzou
pred tým, až väčšina frekventantov nášhotístavunastúpi na vedúce miesta v ekonomik® štátu. To aby som si už dnes zohBal žobrácku tašku a palieu, lebo oni prespia a prešustrujú i zbytok t toho mála čo ešte márne«
Závidím Ti, Gustáv, Tvojich kolegov. Porad mi prosím Ťa čo máme robiť,
aby sme presvedčili ostatných o nutnosti byť nátlakovou skupinou na pred
sedníctvo. Toľko peňazí, aby som všetkých pozval na pivo alebo do cukrár
ne na šľahačku nemám0 Čakám na Tvoju radu. Ahoj
Tono

22.1. 19*00 EKO-klub:Zasadnutie predsedníctva ŠP VŠE za
Salo ako obyčajne. Hlavný bod jednania:Vyjadrenie sa k
listu CHFT a EF k vyhláseniu vlády SSR k občanom. Prečítanie listu.
.00-20.00:Návrh časti predsedníctva na nesúhlas s listom. Vystúpenie s protinávrhem: prijať list s dodatkami.Tento protinávrh po
vášnivých debatách s členmi ZO KSS študentov a MV KSS je prijatý.
20.00-22.00:Cítanie listu po Častiach, vypracovávanie dodatkov.
vypracovávanie dodatkov. Príchod viceprezidenta ZVS J.
Šestáka na zasadanie. Vyslovil nesúhlas s listom i dodatkami a snažil sa
ovplyvniť predsedníctvo, aby list zamietlo. Avšak väčšina predsedníctva
iu objasnila, že celý doterajší postup bol už odhlasovaný. Potom viceprezident navrhol odročenie zasadania na druhý deň pre vyčerpanosť členov
predsedníctva. Tento návrh sa zamietol, avšak uznala sa jeho pozitívna
časť, že predsedníctvo je dlhými rokovaniami skutočne unavené a preto sa
spravila polhodinová prestávka.
24.00-02.00:Väčšia časť predsedníctva vyšla s návrhom postaviť sa plne
za list bez dodatkov» čo bolo odhlasované systémom roll-coll v pomere 12
pre, 3 proti, s tým, že ráno /o daľších 7 hodín-pozmautorov/ vypracuje
vlastné Stanovisko, ktoré by pozitívne riešilo súčasnú politickú situáciu
a navrhlo koordinovaný postup v študentskom hnutí všetkým fakultám na
Slovensku.
9.00-14>00: Vypracovanie vlastného Stanoviska.
22.00: Koordinačné centrum - prečítanie Stanoviska zúčastneným bratislavským fakultám. Po diskugiách Stanovisko
prijali 2/3 fakúlt. Bol daný návrh VSE na zvolanie
mimoriadného Veľkého parlamentu ZVS, najneskôr do
1*11*1969•
24*1* 9.00: Mimoriadne zasadanie predsedníctva ŠP VŠE.
14*00: Vglná hromada študentov VSE. Program: Správa o činnosti 3P
VSE, prečítanie Stanoviska, zaujatie postoja k pietnej rozlúčkg s «¿anom Palachom*
5 členov ŠP VSE sa zúčastnilo pohrebu J.Palacha v Prahe.
Zbytok predsedníctva zabezpečil zverejnenie Stanoviska v tlači
/Smena z 25.Iol969A

27.1. 14.30-21.30: Zasadanie predsedníctva ŠP yŠE. Program; príprava komplexného stanoviska VSE na Veľký parlament
ZVS, ktorý sa koná l.a 2.II.1969 v Bratislave.
28.1. 14>00: Diskusné stretnutie s predsedom ARSu /Akademická rada
studentiV a šéfredaktorom pražského EKONOMa., Návrhvna
spoločnú samostatnú politiku študentoy-ekonomov v ČSSR.
16o00: Spoločné zasadanie predsedníctva ŠP VŠE a ZO KSS študen
tov.
31.1. 14.00-01.00: Kompletné zloženie stanoviska a zvolenie zástupcov do Veľkého parlamentu ZVS.
l.II.a 2.II. 9.00: Veľiý parlament ZVS.
/Podrobnosti z Veľkého par^a^entu si môžte prečítať v článku "QUO VADIS STUDENTSTVO ?" v tomto čísle EKA/.
Obrodný proces v ČSSR trval zhruba 8 mesiacov - a otriasol celým
svetom.
VOSR trvala 10 dní - a taktiež otriasla celým svetom.
Nemyslíme si, že našich 7 dní otrasie svejom, ale aspoň v študentskom hnutí na Slovensku načrtáva program daľšej čymosti študentov,
V súčasnejdobe 7 hodín stačilo na to, aby sa ekonomovia dostali "zo
závozu" „na čelo študentského hnutia.
Až história ukáže, či čelo naozaj razilo cestu ostatným, alebo sa
stalo jLch brzdou.
Démy - Hácha

Vážení a milí kolegovia !
Ako predseda kultúrnej komisie pri ŠP VŠE a zároveň redaktor tohto časopisu, využívam kumuláciu týchto funkcií,aby som Vás pomocou para a papiera bližšie oboznámil s plánmi a konkrétnou činnosťou našej komisie pre
najbližšie obdobie.Upozorňujem Vás,že v tomto prípade nejde o suché konštatovanie skutočnosti, informáciu či propagáciu,ale láskavo si dovoľujem apelovať na Vás a požiadať
Vás,ktorí ste schopní,nebojácni a pracovití,
o radu, pomoc ale hlavne o aktívnu prácu. No
podme k veci.O čo konkrétne ide? Už samotný
názov článku nám dáva čiastočnú odpoved. Pri
zostavovaní plánu činnosti práce na naše
funkčné obdobie sme sa my, zástupcovia kultúrnej komisie,okrem iných akci£ rozhodli
usporiadať voľbu Miss Economia ČSSR a Miss
Economia Európe v Bratislave. Milí kolegovia, otvorene sa zmienim ako s uvedenými akciami stojíme, načom sme a čo všetko nás
ešte čaká.Zodpovedne môžem prehlásiť,že voľba Miss Economia ČSSR bude.Byde sa konať dňa
7.marca 1969 v rámci plesu VŠE v hoteli Carlton, za účasti uchádzačiek z pražskej a našej Vysokej školy ekonomickej.
Dievčatá, ktoré sa umiestnia $a prvých troch miestach,budú hodnotne odmenené tým, £e Miss Economia ČSSR postupuje do predpokladanej súťaže

Miss Economia Európy.
Milé naše, pekné dievčatká, dúfame, že ani tohto roku nenecháte
našu školu v hanbe a využijete možnosť zúčastniť sa tejto súťaže, ur- .
čite sa Vám to oplatí .»•
#
Ako je to s akciou Miss Economia Európy ?
Máme už vytýčené konkrétne plány a vieme ako vo
veci postupovať, ng žiaľ je n4s na tú prácu málo.
Sami uznáte, že ked ide o európsku akciu, na ktorú treba vynaložiť maximálne úsilie, je vylúčené,
aby to zvládlo 6 ľudí! Milí kolegovia, pokúsme sa
čiastočne abstrahovať od politickej situácie a
skúsme robiť už určitú konkrétnu práqu. Viem, že
mnohí môžete a budete mať námietky. Ano, aj ja
si uvedomujem, že predovšetkým od politiky.resp.
od jej realizácie závisí budúcnosť nás všetkých.
Nebudme však vo všetkom radikálni,opoziční, nesnažme sa všetko negovať. Isteže máme.nárok mať
V
svoje požiadavky a chceme, aby boli akceptované.
No pokúsme sa zladiť tieto naše problémy s hejakou konkrétnou prácou. Preto znovu apelujem na Vás, zapojte sa do práce
i v tejto akcii a v mene všetkých nás Vás prosím, aby ste nám pomohli.
Sú prejednávané už i konkrétne veci ohľadom tejto akcie. Je prisľúbené, že volbu Miss Ekonomie Európy bude preberať bratislavská televízia
Smena nám poskytuje vo svojom denníku plné pole pôsobnosti na propagáciu
v štádiu jednania sú žiadosti o finančné dotácie z ministerstva školstva
ZVS a jednotlivých podnikov. Je naplánované, že sa pôjdu osobne dohodnúť
podmienky a pozvať účastníčky zo zahraničia. Je to skutočne nesmierne
množstvo prace, na ktorú treba jeden aspoň dvadsaťčlenný team schopných
a aktívnych ľudí.
Na záver len toľko. Kolegyne a kolegovia, ktorí móte záujem pracovať a pomôcť nám, prihláste sa v kryte denne od 9#00 do 13•OO u mňa,
alebo u kolegu Hustého. Taktiež prosím dievčatá, aby využili uvedenú
možnosť a prihlásili sa do súťaže.
Dúfajúc, že týmito slovami som vykopal aspoň kúsok dobrej práce
pre túto akciu, sa s Vami lúči a dakuje Vám za pozornosť pri čítaní
M.Končok
predseda kultúrnej komisie

/píše jediný novinár,ktorý sa napriek vyhosteniu
všetkých novinárov dostal
na zasadanie Parlamentu
Z 73/
Násov je síce široký, ale uvádza pre nedostatok miesta a času poslednú probelmatiku - Zasadanie Parlamentu ZVS v dftoch 1 dl.-2.II.1969.
Program dopredu pripravený, nedával velké možnosti. Bolo však chybou poslancov, že sa nepokúsili o jeho doplnenie, či zme$u.
Prvý deň doobeda okrem zdravíc a prejavov hostí /vid denná tlač/
sa niesol v znamení podvedomého hľadania akejsi koncepcie v študentskom hnutí, pričom však každý diskutujúci hovoril okrajovo k okruhu prob
lémov, ktoré zaujímali jeho.
V povetrí bolo cítiť, že sa čaká na Mesiáša. Mal ním byť premiér
Ský . MmjĚBmĚmaĚmj^^
Poobede prejav s. Sádovslcého.
Diskusia k nemu sa zvrhja na ečer otázok a odpovedí k ss. Sádov
skému, Gracovi, Gregušovi atd., ked niektor
niektoré, najmä mimobratislavské
fakulty, chceli vyplniť svoje informačné vákuum a iné kládli otázky už
vopred odsúdený navnezodpovedaníe: o Bezpečnosti, zatýkaní atd.
Predseda SP VSE P. Porubský urobil taktickú chybu, že v tejto atmosféry vystúpil s hlbokou a vyčerpávajúcou analýzou súčasného vývoja•
Urobil tak napriek tomu, že ho štyria poslanci VSE, predvídajúc odozvu,
upozornili na netektičnosť a nesprávnosť jeho vystúpenia. Myslím, že
telekomunikačné prostriedky VSE sa budú ešte vystúpením svojich poslancov na Parlamente zaoberať/.
Digkusia, prerušená týmto nešťastným pokusom o usmernenie, pokračovala dalej tým istým smero;
Večer sa prijali uznesenia obsahujúce problémy, ktoré sa akosi ná
padne vytratili z obsahu diskusných vystúpení. Hlasovalo sa vlastne o
dodatočnom schválení práce Predsedníctva ZVS, o ktorej sa hovorilo pri
liš všeobecne a málo.
,f
Druhý deň. Vstúpiť do Združenia detských a mládežníckych organi
zácií" . či nie ?
Proti: Je to staré CSZM v nových šatách, ing. R o Harenčár potrebuje
nové, stále miesto, ktoré by ho oprávňovalo vo voľbách kandidovať na
čosi, je to tlak zhora, ustanovujúca konferencia je pred prijatím ZVS
do NF#.*
Za: Väčšia akčná jednota mládeže0 ZVS je jednotnou zložkou NF, prá
vo veta v Združení, možnosť kedykoľvek vystúpiť, reálna ožnosť byť ve
dúcou zložkou tohto združenia«**
Výsledok: Drvivá vaešina sa s tým, že - funkcia predsedu Združeje Čestná, že Združenie nebude členom NF, že bude len koordinovať
činnosť /nie riadiť/ jednotlivých organizácií, že aparát bude fungovať
len financovaním zospodu, že vo funkcii predsedu sa budú striedať po
krátkych časových obdobiach zástupcovia jednotlivých organizácií, že
vstup musia ratifikovať fakultné parlamenty, atdo Zvolila sa 50-členná
delegácia, v ktorej sú za našu školu kolegovia Fgcko,Procházka,Klementis, Kopřiva, za predsedníctvo ZVS kolegovia Šesták a Husák. Dostali
politický mandát, ktorý, ked sa im podarí presadiť, znamená vysoké víťazstvo a možnosť viesť celú mládež /o materiálnych výhodách nehovoriac
- celý majetok CSZM, vrátané budov a finančných prostriedkov/. Ak sa i
to nepodarí, znamená to, že v tejto organizácií nemáme čo hľadať a vstup
by sme nemali ratifikovať*
V bode "Rôzne" sa pokúsil cien Predsedníctva SP VSE, kolega I. Kopřiva o rehabilitáciu záujmov VŠE, ktorá bola taká nutné po netaktickom

vystúpení kolegu Porubského. Po úvode , v ktorom vysvetlil negatívnu odozvu nášho vystúpenia, prečítal z menovanej anjalýzy len závery, ktoré
kolegovia prijali s uznaním, ale pre nedostatok času vôbec nejavili záujem zaoberať sa takou širokou tematikou. I preto, že neboli pripravení.
Výsledky - Nemá &mysel diskutovať o vážnych problémoch, ak má Predsedníctvo samé pracovať a všetko pripravovať, a naopak, ked má podvedomý strach z nedôvery a takto potom pripravuje program.
Až zarážajúca neinformovanosť, ktorá smrdí centrizmom vo všetkých
stupáocho
Nevieme sa ešte vysporiadať s parlamentnými formami riadenia.
Ako vrcholný orgán študentov to bolo pod úroveň, ak najväčší potlesk
zožali vt^py a osobne invektívy /z nich niektoré na mieste/.
Ekonomi by sa mali učiť taktike, zo stavovskej cti nerobiť hrošiu
kožu, ale stavať z nej most, ktorý by ich spájal s inými fakultami, lebo
hlavou múr neprebíješ , i kde je plná múdrosti.
Augiáš
C

j- • - , . - I,. ' • ž4. '
^ v' ^ j^f * ' j v íľ^* "
.r*'

.

SS Bí/r•
'"».

•
y
^ /^v^ŕ'il'ť

•

( v i ^ *'
..
í I Vv

4

^|

ll "
^ -N^

J

. ¡é- HC v |
.
a *

1 -fc. i 4: •

• M Ij p n

\

DVE BÁSNE PRE DÉMONA NÁKAZLIVÝCH CHORÔB
Q

_ ik

—J••

9 J^*

1 é * ~ft•

* ~ 1 m' 4 m *

• f** ' * ' ^ ^ t

Mao Ce-tung
30v júna som sa v Sen-min ž-pao dočítal, že v kraji Jíi-tiang bol zničený
črevný parazit. Nepretržitá reťaz n^šlienok a pocitov, ktoré vo mne tá
správa vyvolala, mi nedala spať. Ked ma potom ranný vánok pohladil milým teplom a paprsky vychádzajúceho slnka sa dotkli mojho okna, zadíval
som sa daleko k juhu a nevýslovná radosť ma primäla, aby som sa chopil
štetca.
MAO CE-TUNG
Načo sú nám spústy zelených vôd, načo všetky modravé hory,
ked ani Chva Tčho slávny nezahnal malého červa?
• Dediny naše žrala burina, smrť a útrapy ľudské,
v chalupách naháňal s vietor a v žihlave diabol si pískal.
Svoju sem si predstavím širokú a celú ju prekročím naraz,
k jej nebu sa zdvihnem a tisíc riek podomnou svieti. .
Pýta sa ma Nebeský pastier: Je koniec Démona skazy?
Odišli bolesť a strasti a rieky sa vyliali z hrádzí.
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tfľad, zore červené zjari tisícom prútov teraz tancujú,
má šesťsto milionov moja zem, múdrych a silných ako v báji.
Spustíme lejaky daždov, Červených a úradných po našom prianí,
z modrých hôr skujeme mosty a nič nám v tom nezabráni
Údery strieborných motýk a horské chrbty už zvonia,
zem sa v jazerách chveje, ako zviera ju železná ruka.
Dovládol si, Démon moru, len popol zostane z teba9
Ma loďka z papiera odplávaj a od sviečok chytí sa i nebo.

A) najlepšie dielo storočia nájdete koľkokrát na záchode
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Za gramofonem se sem staho
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dalo mluvit o opravdovém přá
Nikdy nemluvil ani o své rod
o svém soukromí. Dovgdl však uxuuz*«
a s§ zaujetím vyprávět o svých cestách
cestách
Chtěl toíi& poznat svět... Dvakrát navštívil Sovětský Svaz, naposled.byl ve
Francii. Přivezl mnoho fotografií. Fotografoval život, kulturu a památky
těchto zemíj
v
vZe Sovětského Svazu 3e vrátil te§ne pred srpnem. Srpnové události na neho hluboce zapůsobily* První srpnové
dny ho zastihly v ulicích Prahy. Fotografoval a přemýšlel. Na co asi tehdy
rmrcsl čti?V
iqyslel
Myslel na to, prog lidé, které
si
^
f-v •
tak zamiloval, projíždějí ulicemi Prahy
JL WW pi W ,
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Byl tichý, nenápadný, skromný. Zemřel
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Rozvoj spolupráce medzi redakciami pražského "EKONOM
bratislavského
"EKA" sa rozbehol v novom roku rýchlym tempom. Dôkazom tgho je
"Honz-a", ktorý pre "EKO" napísali redaktori "EKONOMA*" Š tepái
a Josef Blábol,
Dúfame, že táto spo
celý rok taká plodná ako v jeho
"M:
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POLITIKY

Pfftíj ¿"•Hfc*

Prednedávnom vyšla v nakladateľstve MF kniha "Základy politiky" od
jedného z najväčších marxistických filozofov 20.storočia. Antonio
Gramsci je niekedy považovaný za pokračovateľa Lenina, jeho myšlienky
sú niekedy filozofujúcimi úvahami, ale aj určitým konkrétnym výsledkom
jeho politickej praxe.
Patril k vodcom talianskeho proletariátu, polgžil základy nový
formám organizácie marxistickej strany* Možno aj vdaka jeho myšlienkam
je dnes Talianska komunistická strana stranou, ktorá sa snaží z domácich podmienok vyťažiť maximum pre svoj vplyv na verejnosť, na robotníkov.
Jeho úvahy platia aj dnes, môžu byť niekedy dobrým pomocníkom pre
súčasné politické hodnotenie, predvídanie, či konanie v praxi.
Aby jeho myšlienky nezapadli, uverejním na pokračovanie niektoré
jeho články.
olitika
A.Gramsci
Ps.vcholo^ia
^"Hlavne v obdobiach finančných kríz často počujeme hovoriť o "psychologii" ako o skutočnej prígine určitých okrajových javov. Psychológia /nedôvera/, panika, atd. Co však v tomto prípade znamená "psychológia"? Je to figový list hanby na označenie politiky, to znamená istej
politickej situácie.
> Pretože pod politikou rozumieme obvykle parlamentné frakcie, strany,
časopisy a -všeobecne povedané- každú akciu, ktorá sa vyznačuje viditeľnou a vopred určenou smernicou, názov psychologia sa dáva najjednoduchším masovým javom, ktoré nie sú vopred určené, nie sú organizované
a nie sú viditeľne riadené, ktoré sú dokladom zlomu v spoločenskej
jednote ovládaných a vládnucich vrstiev. Prostredníctvom tohoto "psychologického tlaku" vyjadrujú ovládané vrstvy nedôveru k vodcom a požadujú, aby sa zmenili osoby a finančné zameranie a tiež i ekonomické
činnosť, ••»
Môže stačiť "výchova" k tomu, aby sme sa vyhli podobným krízam všeobecnej nedôvery ? Tieto krízy sa vyznačujú týgi, že sú všeobecné a proti
všeobecnosti je ťažko vychovávať novú dôveru. Gasté striedanie takýchto
psychologických lrríz hovorí, že organizmus je chorý, čiže spoločnosť
ako celok nie je už schopná vyberať zo svojich radov schopných vodcov.
Potom ide o politické krízy a dokonca o p0litick0-30ciálnu krízu vládneho ay stému.
Mix
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Ak dáš človeku viac, než mu patrí, dostaneš od neho menej
ako očakávaš
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Pondelok
Začnem si písať denník, aby som mohol každému dokázať, ako mi krivdí • Dnes som sa rozhodol, ako už n-krát predtým, ale dnes vážne, že od
zajtra začnem nový život. Chcel som začať písať ráno, ale kedge človek
nevie písať v spánku,vzačínam až teraz, o štvrtej popoludní. Človek i
tak začína žiť, až ked sa prebudí! Pozerám na vedľajšiu postel, Lubo
ešte veselo spí, Janova posteľ je už prázdna. Polospiaci snažím sa po
zásuvkách i na balkone nájsť čosi na zjedenie - všade ako vymetené. To
znamená, že sa musím obliecť a trepať sa do mesta, čosi kdesi zjesť.
Ozaj, dnes mám o siedmej rande!
Utorok
Zobudil sgm sa na rinčanie budíka - dve hodiny poobede. Aha, musím vypadnúť, Lubo ma o to požiadal... Ešte o včerajšku. Kúpil som lístky do kina, najedol som sa, do siedmej mi zostala ešte pol hodina času,
skočil som sa pozrieť do Eko-klubu. Vraj tam zasadá akýsi parlament, píšu tam uznesenia a čo ja viem, čo. Ešte, že bol otvorený bar a mohol som
si dať pivo. Ktosi odoinňa niečo chcel, pomôcť či čo, ale už som ho nepočúval, musel som letieť na to rande. Film bol nanič, odprevadil som
Ju domov a ja som
prišiel na internát
s pevným predsavzatím, že sa idem učiť.
0 desiatej som zasadol nad skriptá, prečítam prvý riadok
a.«, bez zaklopania
do izby vrazil Jožo, ;
či vraj nemám kúsok suchého chleba, sadol si a začal rozprávať ako sa
celý deň učil zamknutý na izbe a ako sa tam chlapci snažili roztlcť dve
£e, ked im neodomkol, že zajtra má skúšku a nič nevie, že za ten chlieb
dakuje a zajtra sa zastaví pre mňa, že pôjdeme zapiť tú skúšku a vypadol. Bolo jedenásť a ja som znova prečítal prvú yetu /stihol som zabudnúť, o čom začala pojednávať/, ked sa dováli Duro a s rozžiarenou
tvárou mi oznamoval, že.má narodeniny, aby som si šiel s ní pripiť. Povedal som mu, že sa chcem učiť a on na to, že sa urazí a že tým kočkám
sľúbil, že ma privedie a^ja, že teda o hodinu prídem. A ešte raz som
prečítal prvý riadok, ked mi to nedalo, vedľa sa pije, baví a ja tu sedím a vôbec, už je i tak neskoro - a šiel som tam. Partia bola v mierne
dezolátnom stave, dal som si teda i ja zopár pohárikov - reku, pi, ký
je čo, podebatoval som, pofajčil a o druhej som už bol vo svojej izbe.
Povedal som si, že zajtra /to ako dnes/ vstanem o ôsmej, o deviatej sa
sačnem učiť, cez obed vyzistím ako a čo je s tý: parlamentom, čo vlast
le iy, študenti, chceme a tak by bolo načase zaľahnúť. Ale kdeže! Prá'e sa vrátil Lubo, bol dnes politicky činný, zúčastnil sa nejakej delonštrácie a tak sme museli prerokovať súčasnú politickúvsituáciu a
ěetko, čo s tým súvisí. Boli štyri hodiny nad ránom, ked sa Jano vráil z flámu, samozrejme nás prebudil, začal rozprávať o ženách a iry
fce museli prerokovať všetko, čo s nimi súvisí... skrátka, zaspali sme
siedmej ráno. A ja mám o ôsmej vstať? Všade mi nadávajú, že gič nero
'm, ani skúšky, ale, povedzte mi, ako mám všetko stihnúť?! Ked na nič
mám čas !
Ale zajtra, zajtra už iste začnem nový život
Petra
Blahoslavené budte, výnimky ! /pozn.autora/
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Myšlienky

o láske
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Krásne ženy nie
maľovali.
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ale aby sme ich
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Milovať niekoho znamená bojovať s celým svetom. Byť milovaný
r
znamenáT
bojovať
sám
so
sebou.
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Milenci, ktorí sa lúčia, hovoria iba o daľšom stretnutí.
+ + +
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Niekedy aj z tej najhorúcejšej lásky zostanú iba* ľady nenávisti
+ + +
. f"j J :
"
"
Iba mrtvi nemôžu milovať.
+ + +
#

Nemáme právo hovoriť niečomu - Láska*
Nemáme právo hovoriť niečomu - Šťastie.
Máme len právo bez veľkých slov ich prežívať.
+ + +
Odvrátené tváre nikdy neukazujú lásku.
+

+

+

Najčastejšou myšlienkou mužov sú ženy.
A naopak.
^
, n ;
=
+ + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Gianozzo:
Lionardo:
Gianozzo:
Lionardo
Gianozzo

Tri veci môže človek považovať ga svoje vlastníctvo. Šťastie, telo...
A tretia ?
Tá je najcennejšia, ani
ruky a oči si toľko neyéžim.
Qo to len môže byť ?
Gas, synček môj, čas.

L. B. ALBERTI

"Libri de la familia"

Cas, ktorý trápil Gianozzu, zaujal aj team doc. Petrenku, ktorý urobil ankety na tému "Využívanie voľného
času ekonomov", z ktorého prinášame
niektoré zaujímavé údaje.
Na úvod je nutné povedať niekoľko slov k ankete. Anketa si nerobí nárok na zovšeobecnenie, pretože výber
sa robil len na fakulte národohospodárskej a to so súhrnným počtom reprezentantov 676, z toho 57% mužov.
S najväčším počtom /53%/ z prvého
ročníka. Ostatné ročníky sú zastúpené
dosť reprezentatívne.
Názory na Čas, na voľný čas od čias Gianozza sa podstatne zmenili.
Za povšimnutie stojí aspoň Marxov, ktorý je nám najbližší. Pretrváva
v ňom jednotnosť v chápaní práce a voľného času, ktorá bola charakteristické pre Aristotela a celu epochu triednej spoločnosti.
Podľa Marxa, voľný čas najskôr prácu predpokladá. Ak je však práca činnosťou odcudzenou /nutnosť, direktívnosť/, v ekonomike nízka úroveň práce, práca len ako prostriedok obživy, ničia sa tvorivé momenty
vzťahu človeka ku svetu^a tento proces odcudzenia sa prenáša i do voľného času. Na otázku: "Co je voľrtf čas", odpovedá: JJ- je to čas, ktorý
sme hľadali v priebehu dňa a ktorý nachádzame až ked sú všetky základné činnosti uspokojené".
Voľný čas je čas zbavený od pracovných
a iných povinností, v ktorom človek prestáva
bezprostredne prispievať ku kolektívnej pro-'
dukcii. Je to čas, ktorý je oslobodený od nadvlády ekonomiky, je to čas daný ľudom k slobodnému využitiu.
Ako sa však s tým akto slobody vysporiadali učeníci Marxa ná ukážu nasledujúce, zdanlivo suchopárne čísla.
Z výberu 676 reprezentantov zaberá Studium viac ako 21 hodín týždenne 174 študentom,
¿32 opýtaných študuje týždenne 14 hodín. Z toho v sobotu a v nedeľu 11 respondentov študuje viac ako 8 hodín. Táto činnosť je silne individuálna a závisí od intelektu a stupňa intenzity štúdia.
Zaujimavé by bolo porovnať jednotlivých
študentov s rôznou dĺžkou štúdia a ich výsledky.
Využitie voľného času ovplyvňuje aj denná
doba štúdia. Najvyššie percento a to 30.3%

študuje večer, 20% opytovaných študuje dopoludnia, ostatné percento
sú pomerne rovnomerne rozdelené na ráno, popoludnie a noc.
Dosť smutný je prehľad o čítaní odborných časopisov /ekonomických/
190 respondentov odpovedalo záporne, 190 opytovaných číta 1 odborný
časopis, 135 študentov 2 časopisy a len 1 respondent číta viac ako
4 odborné časopisy.
Ešte viac zarážajúce sú odpovede na otázku: - koľko strán beletrie
prečítate týždenne. 81 odpovedí 0 strán, 289 opýtaných 100 strán,
s počtom pribúdajúcigh strán klesá počet odpovedí. 62% kladných odpovedí na otázku: - Čítate dejjnú tlač pravidelne? vôbec neprekvapuje.
Anketa savrobila v období, ked sa čítali noviny od prvej strany.
Pri daľšej otázke uvidíme, že naši kolegovia si zobrali k srdcu
slová Herberta Spencera:"Činnosť nadobúda mravné posvätenie, nečinnosť mravné odsúdenie". Totiž 304 respondentov odpovedalo na otázku,
či chodia s chlapcom, alebo dievčaťom záporne. Z daľších 359 opytovaných odpovedalo 150, že láska im zaberá asi 20 hodín týždenne a 146
len menej ako 5 hodín týždenne.
Z tohto reprezentatívneho súboru je 50% nefajčiarov. Avšak za .
tuhýcfc fajčiarov /30 ks cigariet/ sa považuje 101 respondentovo
Ľutoval som, že dotazník neobsahoval otázku na. obľúbenú spoločenskú hru - internátu na Soltésovej ulici, totiž kartári nie sú vôbec objavení. Snad nepriamo sa to prejavuje pri otázke: - kedy chodíte spať? 340 respondentov chodí spať o 24*oo a solídny počet 203
po polnoci.
Posledná otázka: - Považujete štúdium na našej fakulte /národohospodárska/ za náročné ?
512 študentov odpovedalo kladne, 148 gáporne a 16 sa nevyjadrili.
Co dodať na záver k tejto ankete? Snád len toľko, že popri pobavení sa nad niektorými údajmi bolo by vhodné zamyslieť sa nad tým, čo
všetko vyplňuje náš deň, v ktorom žijeme.
Bo Kuchár
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Stalo sa akýmsi zvykom, že politic
kí publicisti si vytvorili svoj okruh čitateľov. Každý máme svojho
publicistu, od ktorého si radi pre
čítame všetko, čo napíše. K mojim
obľúbeným patrí aj Ivan Sviták.
Prezeral som si Sešity, v ktorých
som narazil na jeho filozofickú
štúdiy o sexe. Prečítal som si ju,
aj ked som mnohé z nej nepochopil,
nebol som vôbec sklamaný. Myslím
si, že táto práca nám má čo povedať. Všetkým.

Láska je rovnako nevysvetliteľná ako
človek. Pokiaľ je človek bytosťou,
ktorá robí samu seba, sú jeho vlastné motivácie konečné a nemôžu podliehať vede. Veda sa nezaoberá.jedinečným. Zdroj lásky a jej konečná
motivácia je predmetom nystiky alebo introspektívnej analýzy jednajúceho človeka o sebe samom. Pochopiť,
čo njilujeme a či milujeme, môžeme vedieť len my sami a ak to nevieme,
tak to nevie nikto. Konečná motivácia prečo milujeme je absurdné ako
človek sám. Amo quia absurdum je jediná možné aplikácia motívov lásky.
Milovanie, na rozdiel od lásky, je plne charakterizovateľné pomocou vedy a nevymyká sa možnostiam vedeckého poznania a zobecňovania užitej praxe. Menej prudérne spoločnosti a kultúry, než je pozdno-kresť a n s k á európska kultúra, v ktorej dosiaľ žijeme, hlavne kultúra Východu,
majú obsiahlu a rozvinutú tradíciu zaznamenávajúcu milostnú prax, ktorú
moderná západná veda potvrdzuje vedecky exaktnými postupmi.
Ak aplikujeme na základnú formu milostnej aktivity človeka hľadisko
kybernetiky, tak jednanie človeka sa v milostnom vzťahu objavuje ako komunikácia, ako ľudské podanie prostredníctvom vlastného tela, ako prenos informácie, ako podanie Človeka človeku o absurditě a zmysle bytia.
Ak je milostivý vzťah pojatý ako komunikácia tiel, tak podlieha zákonnostiam prenosu in
formácie, zákonu úbytku informácie.Za určitých
okolností je možné obmedzovať vznikajúci šum
vzájomného neporozumenia, ale pokiaľ sa ľudské
telo opotrebováva v čase, je konečná hluchota
nutným dôsledkom samotného poňatia milovania
ako komunikácia tiel.
Láska nie je komunikácia tiel, ale komuni
kácia osobností, podávajúcich si prostredníctvom tela, t.j. prostredníctvom milovania, informácie o vlastných zmenách a o milovanom člo
veku. Táto komunikácia osobností nie je nutne
viazané na milostný styk, pretože roztržka milovania a lásky, mrzačiaca človeka, môže znemožňovať jedno i druhá bez toho, že by obmedzo*
vala kontakt tiel, či myslí. Ak budeme považovať milostnú komunikáciu za zvláštny prípad in
formácie, tak je potom možné zistiť priaznivé
faktory optimálneho spojenia. Akvbudeme vychádzať z dostatočnej predstavy o ľudoch, ktorí do
komunikácie vstupujú, t.j. z antropologických
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poznatkov o človeku jednak ako o
bytosti determinovanej biologicky,
sociologicky, psychologicky, jednak ho budeme považovať za bytosť
slobodnú a.objekt náhody. Ak vyme
dzíme pre každú oblasť ľudskej
štruktúry asi tridsať charakteris
tik, potom dostaneme asi sto špeciálnych ignifikačných znakov člo
veka, z ktorých niektorí sú veľmi
významné, iné menej.
Ak. vezmeme do úvahy možnosti
milostnej aktivity a ak pridáme
ku každej z možných foriem zhruba
desať variant, dostaneme opäť
tatočne podrobný abstraktný model
sexuálneho chovania obsahujúci asi
sto hlavných možných situácií.
Konečne je možné vziať zreteľ
k miestu a času, teda k situácii
lokalizovať a temporalizovať,
že vzniká možnosť permutácií s
tristo hodnotami. Záznarry pomocou šifrovaných značiek, či obrazcov je
zábava hodna bez výnimky každej schôdze a robí práve schôdzovú aktivitu
žiadúcim a ponúkaným miestom rozptýlenia. Taktiež väčšina vysokoškolských
prednášok volá po tejto zábave dôstojnej hravého ducha Človeka a naplňuje Schillerovu vetu, že človek je úplne človekom, len ked sa hrá.
/ukážky z práce Ivana Svitáka:"Problém
mladéj ženy" vybral a přeložil D.Mihál/

0 smrti Jana Palacha a daľších obetiach.Zapríčinili to štvavé reči a propaganda imperialistov, ako aj manévre amerických vojsk
blízko našicfr hraníc a príchod E.Goldstíickera a prof.O.Sika do vlasti.
Prečo savo tragickej smrti J.Palacha dozvedeli hned zahraniční novinári ?
Prečo boli hned na mieste činu ?
Vedeli azda o tom ?
Mali vopred dajaké informácie ?
Ten čierny mercedes, to už veľa hovorí !
Každý, kto by chcel vyzdvihovať J .Palacha, by si
mal uvedomiť existenciu nejakej cudzej, tajnej
organizácie, ktorá ako o tom svedčí čierny merce
des je dosť silná /asi toľko, koľko má konských
síl čierny mercedes-pozn.redaktora/.
Preto až ked sa dozviete všetko ako" sa to stalo,
bublina5 ktorá sa urobila okolo J.Palacha spľasne a všetci jej organizátori sa budú musieť
zodpovedať za svoje činy pred robotníckou triedou.
•

Čitatelia EKA
dostávajú do
rúk spolu s časopisom i prihlášku ¿o Ekoklubu . C o viedJ lo Radu k tomuto kroku? Predovšetkým snaha-* o
rozšírenie členskej základne o je
den ročník, lebo doterajší štatút
hovoril:"Členom klubu môže byť
každý riadny poslucháč Vysokej
školy v Bratislave ak má záujem
o prácu v klube/' a kritériom,
ktorá malo zabezpečiť určitú odbornú pripravenosť člena bola
podmienka, že prihlásený je pos~
1ucháčom najmenej tretieho-ročníka. Polročnej činnosti klubu došli sme k názoru, Že je potrebné,
aby sme mali širšiu a stabilnejšiu základňu a tak'členom klubu
môže byť už aj poslucháč 2.ročníka. Prihláška vychádza v Eku aj
ako prostriedok, ktorý má upozorniť poslucháčov V5E na existenciu
klubu so špecifickým charakterom
medzi klubmi a dáva
možnosť vysokoškolá«?ttH^HH^^H
kom, zaujímajúqim sa
bl i ž^i e o okonomi tj,
historiy a sociologiu, atd. získať nové poznatky a vedomosti formou prednášok, besied a voľných tribún s poprečnými vedeckými
pracovníkmi. Útulné
zariadenie kluboH I H H | H I
vých miestností poskyttje priestor pre oddych i zábavu a dáva
možnosti pre činnosť záujmových
Novinkou v existencii
klubu sú členské príspevky vo výš
ke Kčs 20*- semeatrálne a pri pri
maj ú H l ^ l
novia 2VS.
Rada klubu

"Vojská členských štátov Varšavskej zmluvy opustia £zemie ČSSR,
akonáhle o to vláda ČSSR požiada"
Citované z Dokumentu č. 1 o dočas

nom pobyte vojak na našom úz
Kontrarevolúcia, normalizáci
bojstranné rokovania v Prahe
Ivloskve a ... PREČO ? DOKEDY

o

Milan Psota,
predseda komisie pre zahraničné s ty
Br iĚŘŘ1L dop> rH a
končenie
v
NDR /II ľudí/
Valence
štud./
-august, D i j ^ ^ ^ m i ^ H
merné
zárobky
280-380
frs
Zá J a z d B H H H H ^ M H B H I
bezdevízový do Holandska
oktober
Plán: marec
Prištiny
Juhoslávia /15/, cesta do Tilburgu
Holandsko /15/,
apríl - Juhoslovania a Holan
v
dania u nás
Miss Economia Európe - tlmočníci
Čo sa pri ravu.ie, ? Brigáda do Juhosl^viei 200/, da^ej Francúzsko
/oktober/, N3R, Poľsko, Dánsko, Rakúsko
Prosíme študentov,
ochotných a obetavých
s jazykovými znalosťami o pomoc.

Zlámané mosty vedú vždy nadol
Na otvorené dvere sa neklope.
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