Ročník 30
13 – 14/2015
4. apríl 2015

Cena 1,– €

PÁPEŽ JÁN PAVOL II.:
Z KRÍŽA SA NEUTEKÁ
Strana 5.

SLOVO O SLOVENSKU
Rok Ľudovíta Štúra

je dnes
prítomný v každom médiu. Bolo
by dobré, aby z toho nebola
kampaňovitosť, zvyčajný akcionizmus, akých sme tu už zažili iks...
Pre noviny a médiá to môže
znamenať pochopenie toho, čo
chcel zakladateľ prvých politických novín na Slovensku vydávaných v slovenskom jazyku.
Predovšetkým chcel vytvoriť
alternatívu k všetkému a k všetkým, čo tu bolo dovtedy. To sa mu
podarilo. Veď ešte po sto rokoch,
najmä vďaka rímskokatolíckej
diecéznej knižnici v Nitre, vyšli
štúrovské Slovenské národné
noviny a Orol Tatranský vo vydarenej kópii – boli nanovo vydané.
Je to unikát v našich dejinách
a zrejme aj v dejinách európskej
žurnalistiky.
Štúr chcel v roku 1845, keď
vyšli prvé slovenské politické
noviny – a vydával ich dvakrát do
týždňa – predovšetkým iné noviny
písané iným jazykom. Dnes by
sme povedali, že chcel alternatívu.
Lepší príklad dnešným médiám
nemohol dať. Naozaj treba
alternatívu k dnešnému mediálnemu takmer monopolu a monopolnému jazyku vo vysvetľovaní medzinárodných udalostí.
Nehovoriac o nevyhnutnosti
alternatívy voči jazyku inštitúcií
Európskej únie, okrem iného aj
voči mediálnej bruselčine.
Uvediem konkrétny príklad:
spoločná mena euro mala slúžiť
ako nástroj na zjednocovanie
Európy a Európanov. Výsledok:
nie je to nástroj integrácie, ale
z udržania eura sa stal cieľ.
O jeho hodnote rozhoduje nikdy
nikým nevolená Centrálna banka.
Chystá sa napríklad spoločný
nákup plynu – niečo, čo sme
kedysi poznali ako Federálnu
plánovaciu komisiu – tiež sme
ju nevolili. Nejde o to bezhlavo,
nekvalifikovane, bulvárne brojiť
proti všetkým a ísť hlavou proti
múrom, ktoré neprebijeme. Ide
len o to, aby sme vytvorili alternatívu kriticky mysliacich ľudí,
aká je aj inde v Európe. Presne
to robil Štúr. Slovenské národné
noviny založil v roku 1845, aby
sa v roku 1847 stal poslancom
uhorského snemu. Lebo alternatíva novín, alternatíva jazyka musí
zrejme mať aj politickú alternatívu.
Dušan D. KERNÝ
R - 2015017
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Veľkú noc si kresťania pripomínajú už od druhého storočia tohto letopočtu

Predobrazom Veľkej noci bola židovská Pascha
Eva ZELENAYOVÁ – Reprodukcia diela Snímanie z kríža El Greco (1541 – 1614)

Veľká noc je najstarší a najv ýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka. Počas Zeleného št vr tka, Veľkého piatka, Bielej sobot y
a Nedele Vzkriesenia si 2 , 2 miliardy veriacich vo svete pripomínajú umučenie, smr ť a v zkriesenie Ježiša Krista. Slávenie Veľkej noci
sa v kresťanskej cirk vi začalo veľmi skoro, už v druhom storočí nášho letopočtu.
nosť Paschy. V predvečer tohto
veľkého sviatku obetovali otcovia rodín na chrámovom nádvorí
v Jeruzaleme jednoročného bezchybného baránka. Ježiš zomrel
práve v tú hodinu, keď sa v chráme
zabíjali baránky na veľkonočnú
slávnosť. Aj na základe toho, ale aj
mnohých proroctiev je Ježiš chápaný
ako novozákonný nepoškvrnený
baránok. Preto veľkonočný baránok
s víťaznou zástavou a radostným
Aleluja symbolizuje Ježiša ako
víťaza nad smr ťou.“

Vážení čitatelia,
priaznivci,
bratia a sestry,
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„Pre kresťanov, a nielen pre nich,“
pripomína biskup Viliam JUDÁK,
„zaznieva tieto dni úžasná pravda:
Kristus vstal z mŕtvych! Viera
v Ježišovo zmŕtvychvstanie patrí
k základnej pravde kresťanstva od
začiatku,“ zdôrazňuje a pokračuje:
„Starozákonná židovská Veľká noc
(Pascha) sa slávila ako spomienka
na vyslobodenie Izraelitov z Egypta.
Pamätnú židovskú Paschu slávil aj
Kristus vo večeradle s apoštolmi
pred svojím umučením pri Poslednej
večeri, keď ustanovil Eucharistiu.

3 OTÁZKY PRE:

Židovská Pascha bola predobrazom
kresťanskej Veľkej noci.“
Veľká noc nemá pevný dátum
v kalendári. Slávi sa vždy v nedeľu po
prvom jarnom splne mesiaca. Časovo
sa zhruba prekrýva s pohanskými
oslavami príchodu jari a aj niektoré
ľudové tradície pochádzajú z predkresťanských dôb. V Pravoslávnej
cirkvi sa Veľká noc na rozdiel od
Katolíckej cirkvi časovo posúva podľa
juliánskeho kalendára.
Veľká noc ako iné sviatky
má svoju symboliku. Približuje ju

biskup Judák: „Z hľadiska vznikajúceho nového života v prírode je to
napríklad vajíčko alebo rozkvitnutá
ratolesť. Z pohľadu posvätného
tajomstva je to veľkonočná svieca –
paškál, ale aj veľkonočný baránok.
Baránok bol pre Židov symbolom
zmierenia, obety, ale aj záchrany:
krv baránka, ktorou natreli veraje
dverí pri odchode z egyptského
otroctva,
zachránila
vyvolený
národ pred smr ťou. Na pamiatku
tohto zázračného vyslobodenia sa
v Izraeli konala každoročne sláv-

dovoľte v mene vedenia
Matice slovenskej aj v mene
kolektívu tvorcov matičného týždenníka popriať vám
milostiplné,
požehnané
blížiace sa sviatočné dni
a pripomenúť jednu z večných právd evanjelií: „Ja
som vzkriesenie a život, kto
verí vo mňa bude žiť, aj keď
umrie.“ Jn 11, 25
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť
požehnania od vzkrieseného Pána vám i vašim rodinám.
Redakcia SNN

Borisa BRENDZU, spisovateľa a v ysokoškolského pedagóg a

Pestrosť a rozmanitosť vládnu i v prírode
● Ako autor ste vyšli z tvorivej
dielne časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Aký je
rozdiel medzi mladou literatúrou
a literatúrou pre mladých?
Rozdiel v tom je. Keď hovoríme
o mladej literatúre, myslíme tým
autorov, ktorí svojou tvorbou vstupujú do literárno-umeleckého sveta.
Ak myslíme literatúru pre mladých,
vtedy sa zaoberáme dielami určenými
najmä mladým čitateľom. Čo sa týka
pôvodnej spisby, teda poviedok, básní
a iných žánrov, Dotyky sú o mladých
a pre mladých umelcov i čitateľov.
Prirodzene, publikujeme aj rozhovory
so staršími spisovateľmi a prezentujeme ich umeleckú tvorbu. Najmä
preto, aby sme udržiavali medzigeneračný dialóg.

● Učíte na vysokej škole,
vychádzajú vám knihy poézie, máte
funkcie v spisovateľských spolkoch. Ako to stíhate, ak chcete
naplniť aj svoje autorské plány?
Ťažko. Najmä v posledných
rokoch je to s mojou tvorbou skromnejšie. No aspoň neotravujem čitateľov záľahou slov a všetko si dobre
premyslím, kým to predostriem verejnosti. V každom prípade som na seba
a svoju tvorbu prísny. Možno aj preto
mi vyšla zbierka Ochutnať z plameňa
po ôsmich rokoch. Práce okolo jej
finalizovania a cizelovania bolo neúrekom.

Celkovo môžem hodnotiť situáciu v slovenskej literatúre za relatívne stabilizovanú. Próza je na tom
podstatne lepšie ako poézia, no je
to prirodzené, a básne sa už nikdy
nebudú čítať na štadiónoch, ani by sa
nemali. Čo sa týka slovenskej autentickej kultúry, verím, že si zachováme
naše národné tradície. Unifikácia
a uniformita sú nešťastné záležitosti,
naopak, práve pestrosť a rozmanitosť
vládnu aj v prírode. Mali by sme sa
tešiť z rôznorodosti a navzájom sa tak
obohacovať. Žiaľ, v dnešnej „globálnej
dedine“ sa deje opak a treba sa pýtať
prečo.

● Kde vidíte budúcnosť autentickej slovenskej kultúry a v nej
i literatúry o dvadsať rokov?

Zhováral sa
Roman KALISKÝ-HRONSKÝ,
Foto: autor
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Ak sa sociálni demokrati nevyhrania v rodinnej politike, môžu veľa stratiť

Špekulovanie KDH už unavuje voličov
sa po roku 2016 objavia ich zástupcovia v parlamentných laviciach.

EVA ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Poslanec NR SR Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) obvinil Smer-SD, že nové návrhy sociálneho zabezpečenia
diskriminujú niektorých dôchodcov. Kaník, ktorému prischla prezýva „sociálny pitbull“, sa ako minister
práce sociálnych vecí a rodiny preslávil svojou reformou dôchodkového systému, ktorou zo dňa na deň
rozdelil dôchodcov na starodôchodcov a novodôchodcov – s rozdielom v príjmoch niekoľko stoviek eur,
aj keď išlo o rovnako pracujúcich.
Len s tým rozdielom, že niektorí
mali tú smolu a odišli do dôchodku
pár dní, možno týždňov skôr ako
tí, ktorých Kaník vítal vytvorením
dôchodkov podľa zásluhovosti.
Dodnes neboli rozdiely vyrovnané,
aj keď ministerka Viera Tomanová
istý pokus urobila, no diskrimináciu
neodstránila. Mnohé tisíce dôchodcov, ktorí desiatky rokov pracovali
pre štát a vytvárali hodnoty, žijú na
pokraji biedy. Ich dôchodky oscilujú
okolo minimálnej mzdy na Slovensku – čo je vskutku výsmech.
■ PENIAZE V POLITIKE
Na Smer-SD mnohí pravicoví
politici útočia, že vo svojich radoch
má tých najpravicovejších politi-

kov, pričom narážajú na niektorých
s výnimočne dobrým finančným
zázemím. Akoby pravicový znamenal
automaticky bohatý. Nuž ale, keď sa
pozrieme na opozičné spektrum politikov, v posledných rokoch sa do politiky dostali práve cez peniaze. Cez
veľa peňazí. A najmä cez všelijaké
mimovládne organizácie. Najkrikľavejším príkladom je prezident Andrej
Kiska. Peniaze dostali do politiky aj
Sulíka, Matoviča či Hlinu. V ostatnom čase sa ukazuje, že i ďalšie
občianske združenie – Aliancia za
rodinu – bolo zrejme zneužité na
politické ciele. Za takýchto okolností
sotvakto ešte presvedčí občanov
tohto štátu, aby podporovali aktivity
tretieho sektoru.

Pravdou je, že Smer-SD je
ideologicky nesúrodý subjekt,
v ktorom sa nachádza od ľavicových extrémistov (Flašíková- Beňová, Blaha) až po kresťanských demokratov (Podmanický)
celé názorové spektrum. Má to
svoje historické opodstatnenie.
Predovšetkým si Ficova pronárodne orientovaná politika, po
zániku HZDS, získala jeho voličov.
Stalo sa tak aj preto, lebo najbližšie voliteľná SNS bola dlhodobo
nestabilnou stranou. Národniari
pod vedením mladého predsedu A .
Danka však vstali z popoľa a ich
preferencie tradične prekračujú
hranicu päť percent, aj keď tesne –
ale predsa. Je preto predpoklad, že

Publikácia Štatistického úradu o demografickom vývoji na Slovensku

Slovákov je menej, trend sa nemení
IVAN BROŽÍK – Foto: archív SNN

Podstatná časť publikácie je venovaná obyvateľstvu. Poskytuje prehľad a porovnania vývoja počtu obyvateľov, ich vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúry. Súčasťou publikácie sú údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti
i v súkromí, ďalej o ich ekonomickej aktivite a počítačových znalostiach.
Slovensku v období nateraz posledného sčítania v roku 2011 žilo 5 397 036
trvalo
bývajúcich
obyvateľov.
V predchádzajúcich rokoch štatistici zaznamenali najnižší prírastok obyvateľov od druhej svetovej
vojny. Trend znižovania prírastku
obyvateľov pokračuje od roku 1991
a ovplyvňuje ho predovšetkým zmena
životného štýlu obyvateľov Slovenskej
republiky, ktorá je charakteristická
zmenou reprodukčného správania,
konzumnejším spôsobom života,
globalizáciou či v lepšom prípade
pokrokom v oblasti medicíny.

K dispozícii je mimoriadne zaujímavá publikácia Štatistického úradu
SR, ktorú si možno stiahnuť priamo
zo stránok Štatistického úradu SR
(ŠÚ SR). Dozvedáme sa z nej, že na

■ VIDIEK VYMIERA
V slovenských mestách žije už
viac ako päťdesiatštyri percent obyvateľov Slovenska. Trend sa dynamizuje a najviac sa prejavuje v hlavnom
meste Bratislave. Súčasne sa však
zrýchľuje starnutie celej našej popu-

lácie. Za posledných tridsať rokov sa
starnutie obyvateľstva zrýchlilo až
trojnásobne. Súbežným trendom je
zistenie, že nám klesá počet zosobášených párov, zvyšuje sa podiel
rozvedených manželstiev – tu je
nárast v porovnaní napríklad s rokom
1991 až desaťnásobný.
Často sa stretávame s nezodpovednými politickými vyhláseniami
o úbytku počtu obyvateľov tej alebo
onej menšiny, ktoré okrem politického zámeru nemajú žiaden racionálny podklad. V publikácii, ktorá
nás zaujala, sa však dozvedáme
prekvapujúcu skutočnosť – najviac na
Slovensku ubudlo obyvateľov slovenskej národnosti. Toto zistenie sa týka
obdobia 2001 až 2011. Počet Slovákov žijúcich na Slovensku sa za desať
rokov znížil o viac ako štvrť milióna
osôb. V prehľade podľa veľkosti národností je na Slovensku po slovenskej

■ TÉMY VOLIEB
Tí, ktorí v KDH hľadali národne
a kresťansky orientovaný subjekt,
sa neraz presvedčili, že táto strana
iba využíva cirkev a kresťanské
hodnoty. O reálnom presadzovaní
národno-štátnych záujmov kresťanskými demokratmi vôbec nemožno
hovoriť.
V tejto mizernej voličskej
ponuke sa prebúdzajú národne
a kresťansky orientovaní aktivisti a pripravujú subjekt, ktorý by
mohol zaujať kresťansky a konzervatívne poňatou politikou. Najviac
zraniteľným v tejto súvislosti by bol
Smer-SD, a to najmä pre vnútorný
antagonizmus niektorých jeho politikov. Ale ubral by voličov aj KDH
a SNS.
Ukazuje sa, že do predvolebnej kampane vstúpia témy rodiny
a odluky cirkvi od štátu ako dve
súperiace agendy. Na ktorú stranu
sa postaví Smer? Doma koketovať
maďarská, žije tu takmer pol milióna (8,5 percenta) obyvateľov, ktorí
sa hlásia k tejto národnosti. Na tretej
priečke sú Rómovia s viac ako stotisíc
príslušníkmi národnostnej menšiny.
Pri tejto skupine obyvateľstva zaujme
aj nasledujúce konštatovanie –
v období 2001 – 2011 sa zvýšil počet
obyvateľov hlásiacich sa k rómskej
národnosti v štyroch krajoch SR –
v Prešovskom (o 36,2 percenta),
Košickom (o 22,4 percenta), Bratislavskom (o 1,6 percenta) a Banskobystrickom kraji (o 0,4 percenta). Najvyšší
pokles trvalo bývajúcich obyvateľov
s rómskou národnosťou bol zistený
v Trenčianskom kraji (o 62, 9 percenta).
Slovensko k rozhodujúcemu
okamihu sčítania malo vyše 2,630
milióna ekonomicky aktívnych obyvateľov, t. j. pracujúcich, pracujúcich
dôchodcov, osôb na materskej dovolenke a nezamestnaných, ktorí tvorili
48,7 percenta z celkového počtu
obyvateľov. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím znížil
a 2,4 percenta. Na Slovensku je viac
ekonomicky aktívnych mužov ako
žien. Máme tiež veľkú skupinu pracujúcich dôchodcov. Ide však o ľudí minimálne s maturitou a väčšinou s vysokoškolským vzdelaním. V skupine
vzdelaných je oveľa väčšie percento
zamestnaných ako v skupine obyva-

s rodinnou politikou a v Európskom
parlamente podporovať gender
ideológiu nie je pre slovenského
voliča prijateľná cesta. Napriek
nespornej ústretovosti v sociálnej
politike.
teľov len so základným vzdelaním. Tí
tvoria väčšinu nezamestnaných. To by
malo byť signálom najmä na rozširovanie kapacít stredného odborného či
učňovského školstva, pretože pätnásťročný absolvent základnej školy
nemá ani právnu možnosť, ale ani
šancu zamestnať sa. V praxi sa tak
overila funkčnosť modelu z nie až tak
dávno minulých rokov, keď sa školská
dochádzka končila zavŕšením veku
blízkemu plnoletosti.
■ JEDNODUCHÝ ZÁVER
Z vyššie uvedených faktov vyplývajú aj aktuálne úlohy pre štátne
inštitúcie. Akútnu podporu najmä
v zamestnaneckých príležitostiach
potrebuje slovenský vidiek. Naďalej už zrejme nie je možné zahusťovanie obyvateľstva vo veľkých
mestských aglomeráciách, pretože
ich infraštruktúra nie je pripravená
a ani v budúcnosti nebude schopná
prijať ďalších „utečencov“ z vidieckych regiónov. Rodinná politika
musí prejsť zásadnými zmenami
a tu sa javí ako opodstatnené volanie k návratu k tradičným rodinným
hodnotám. Štát sa musí dôsledne
pripraviť na populačnú explóziu
penzistov a taktiež by sa mal zamyslieť nad príčinami dynamického rasu
príslušníkov rómskej národnostnej
menšiny.

VŠIMLI SME SI

Profesorku Emíliu HRABOVEC nominovali na Slovenku roka

Keď náhodou zapnem televíziu a objaví sa tam Smotánka, chce sa
mi zahrešiť, lenže to sa ani doma nepatrí, tak prepínam. Minule som
však ešte postrehol, ako opisovali doplnky jednej dámy a uvádzali
aj čísla. Nie vnád, ale čo na nej čo stálo: topánky deväťsto, kabelka
tritisíc, hodinky sedemdesiatdvatisíc. Jej manžel je v popredí sociálnej demokracie. Zrejme chceli ukázať: takto sa bude mať onedlho
slovenský ľud...

Historička, ktorá nám vracia dejiny

Mali by dosť na šesť rokov...
Prepol som a na inej stanici sledoval reláciu o nevyliečiteľne a dlhodobo chorých. Konštatovali v nej, že títo ľudia sú od novembra 1989 na
pokraji záujmu, ak nechcem povedať že na odpis. Oddelenia dlhodobo
chorých v nemocniciach takmer nemáme, hospicov je málo, staníc domácej ošetrovateľskej služby dvadsaťdva, ak odrátame Bratislavu, štyri
okresy na jednu stanicu. Na pobyt v hospicoch si pacienti priplácajú,
rovnako musia platiť aj opateru vo svojom byte.
Slovenská katolícka charita je najväčším poskytovateľom tejto služby
– spravuje tri hospice, dvanásť mobilných hospicov a dvadsaťdva staníc
domáceho ošetrovania. Je to biedne málo, ale na viac charite peniaze
nestačia. Aby aj toto zvládla, každoročne organizuje verejnú zbierku.
Z nej hradí všetko, čo odmietajú uhrádzať zdravotné poisťovne a na čo
pacientom z dôchodku nedochodí. Posledná zbierka na jeseň v roku 2014
a v januári t. r. vyniesla 13 513 eur, ktoré charita rozdelila medzi hospice
a stanice ošetrovateľskej služby. V tej chvíli mi prišiel na myseľ údaj, čo
som počul krátko predtým – hodinky za sedemdesiatdvatisíc. Predstavte
si, ten jeden jediný doplnok garderóby mladej panej, tie jedny jediné
hodinky by vyniesli viac ako celoslovenská charitatívna zbierka. Tie jedny
jediné hodinky by stačili – a dlhodobo či nevyliečiteľne chorí by na šesť
rokov mali dvojnásobok!
Je to tak: kam sa človek pozrie – samá relativita!
Ján ČOMAJ
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O prodekanke Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec sme
pred dvoma rokmi napísali, že je sviežim vánkom v slovenskej historiografii. Je jedinou slovenskou zástupkyňou v Pápežskom výbore pre historické vedy a riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme. Je
nominovaná na titul Slovenka roka v ankete, ktorú v spolupráci s RTVS a so Slovenským národným divadlom
organizuje týždenník Slovenka. Tohto roku sa uskutoční siedmy ročník tejto čitateľskej súťaže pozostávajúcej
z ôsmich kategórií. Prof. E. Hrabovec je nominovana v kategórii veda a výskum.
slovenkaroka.sk a www.zenskyweb.
sk. Slávnostný galavečer sa uskutoční v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave 24. mája, keď vyhlásia mená
víťaziek. Titul Absolútna Slovenka
roka získa nominantka s najvyšším
počtom hlasov.

ČO INÍ NEPÍŠU
Prof.
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O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci a poslucháči
RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka
formou SMS hlasovania, kupónov
a prostredníctvom internetového
hlasovania na stránkach www.
SLOVENSKO

Favoritkou SNN je historička
Emília Hrabovec. Nielen preto, že
je úspešnou vedkyňou vo svojom
odbore, ale najmä preto, s akým
zaujatím sa usiluje vrátiť Slovákom
dejiny. Hovorí, že v historickej vede
„prevládajú tendencie zredukovať
dejiny na mýty, mysticizmy, odmietanie historickej prítomnosti akýchkoľvek trvácnych hodnôt“. A upozorňuje
na ahistorizáciu európskych náro-

dov, ktorá vedie k strate povedomia
vlastnej identity a k vytváraniu ľahko
manipulovateľných más.
Prof. Emília Hrabovec je
rodáčka z Bratislavy. V roku 1984
emigrovala, aby mohla študovať
najnovšie a cirkevné dejiny. Pre náš
týždenník o tom povedala, že „v tom
čase boli mnohé témy z najnovších
slovenských a cirkevných dejín úplne
tabuizované alebo ideologicky dokaličené“. Diplomové skúšky zložila na
univerzite vo Viedni, kde aj obhájila
dizertáciu, habilitovala sa a vymenovali ju za mimoriadnu profesorku.
Hosťovala na univerzitách v Belgicku
a Taliansku až sa napokon v roku
2004 vrátila na Slovensko. Prečo?
Preto, lebo ako povedala: „Slovensko
pre mňa vždy zostalo domovom, do
ktorého som sa chcela vrátiť.“
Eva ZELENAYOVÁ
WWW.SNN.SK
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Vlastné góly a ústavné fauly
Roman MICHELKO

Pointa
celého
príbehu
o pr vom zjavnom porušení ústav y
prezidentom Kiskom by sa dala
zhrnúť do vetičk y: „ Keď dvaja
robia to isté, nie je to isté.“ Aspoň
ak to hodnotíme podľa reakcií
našej „ctenej a v ždy nestrannej“
opozície.
Pandorinu
skrinku,
skr ý vajúcu podobné kauzy, ot vo ril Ústavný súd SR, keď dal prezidentovi Gašparovič ovi v kauze
Čentéš možnosť za ist ých podm ienok nev ymenovať funkcionára
zvoleného iným ústavným orgánom, teda parlamentom, Súdnou
radou SR a podobne. Prezident
však nesmie konať svojvoľne, ale
musí svoje rozhodnutie zdôvodniť. Ani v tedy však nemá v yhrané.
Závažnosť jeho dôvodov môže
ďalej skúmať Ústavný súd SR
a v prípade, že v yhodnotí prezidentove dôvody ako nedostatočné, musí prezident svoje

rozhodnutie prehodnotiť, alebo ak
sa to už nedá, tak musí poškode ného (nev ymenovaného) f inančne
odškodniť. To, ako vieme, sa
v prípade Čentéša aj stalo.
Poďme si teda aspoň letmo
porovnať obe kauzy. Čentéš sa
správal ako nesvojprávne indivíduum, ktoré na slovo počúvalo,
kedy má kandidovať a kedy
nie. Okrem toho sa zachoval
ako „skutočný charakter “, keď
z
nekompetentnosti,
roztr žitosti alebo bohviepreč o skar to val v ýpoveď poslanca Matovič a
o korupčných praktikách jeho
koaličných kolegov a obranu tohto
(ne)pochopiteľného skutku potom
hrdinsk y hodil na svoju sekre tárku. O tom, či tieto dôvody boli
relevantné alebo nie, nechceme
polemizovať. Nakoniec Ústavný
súd SR povedal že nie. Každo pádne, zdôvodnenie preziden-

tovej žiadosti malo deväť strán
a prezident len v yužil priestor,
ktor ý mu Ústavný súd SR dal.
V prípade nev ymenovania
dvoch z troch ústavných sudcov
bola situácia predsa len podstatne

K OME N TÁ R
iná. Predovšetk ým prezident si
v yberá z dvojnásobného počtu
kandidátov, ktor ých mu na schválenie predložia.
Už samotný
charakter
tejto
voľby
dáva
prezidentovi možnosť relatívne
veľkého manévrovacieho priestoru – veď zo šiestich kandidátov
má v ybrať len troch. Zdôvodne nie, že z ponuk y šiestich kandidátov v ybral len jednu kandidátku, pretože ostatní sa dlho dobo a systematick y nezaoberali
ústavným právom, je jednoducho
absurdné. Je to podobné, ako

o podporu svojej ďalšej činnosti, ktorá
jej, ako uvádza, vzišla z referenda.
A to je podľa AZR „jasný záväzok mať
rodinu v centre pozornosti“. Preto
spúšťa rokovania s relevantnými politickými stranami, aby pomohla presadiť referendové hodnoty do budúcej
koaličnej zmluvy novej vlády. A tu
sa jazyk aktivistov Aliancie vzácne
zhoduje s líniou KDH, ktorú prezentoval jej predseda Ján Figeľ po jubilejnom sneme strany. KDH síce chce

nahradiť Smer-SD, no je viac než isté,
že samotné vládu nezostaví. Musí
teda rátať so zlepencom ideologicky
protichodných strán, a tým už teraz
prostredníctvom AZR vysiela signál,
že predpokladom budúcej koaličnej
zmluvy bude naplnenie podstaty
všetkých referendových otázok.
Takže Aliancia sa ukázala ako
mimovládna organizácia KDH. Indícií je viac než dosť. Členovia AZR
žiadajú o podporu na svoju činnosť
a sľubujú, že vyrazia do regiónov
na stretnutia s ľuďmi. A iba tak na
okraj pripomínajú, že „referendom sa
naplno ukázalo, že slovenské médiá
vôbec nereprezentujú konzervatívny
pohľad na svet“, a preto ich vraj veľmi
potešila „skvelá správa o vzniku
konzervatívneho denníka. Ak môžete,
presedlajte naň čitateľsky a staňte sa

jeho pravidelným podporovateľom“,
vyzýva Aliancia za rodinu.
Nuž, nový konzervatívny denník
predstavili verejnosti v bratislavskom Dome Quo Vadis predstavitelia liberálnych médií Sme, Denníka
N a týždenníka .týždeň. Podujatie
pritom organizoval konzervatívny
internetový portál postoy.sk. Dá sa
teda predpokladať, že do rodiny hlavnoprúdových médií pribudne ďalší
člen, vybudovaný na potenciáli referenda.
Nie tak dávno pre náš týždenník
Ján Čarnogurský priznal, že hnutiu po
novembri 1989 s kampaňou pomáhalo
zahraničie, lebo veď kde sa to malo
naučiť. V súčasnosti je evidentné,
že KDH do budúcich volieb pôjde
s agendou rodiny. V referende získalo
obrovský kapitál, najmä v ľudských
zdrojoch Aliancie.
Aliancia oslovila aj predstaviteľov SNS, ale ich rokovania neviedli
k nijakému zmysluplnému výsledku.
Takže vyhlásenie Aliancie, že bude
rokovať so všetkými relevantnými
politickými stranami, pripomína organizovanie výberového konania so
známym víťazom.

Na konferencii o Malej
vojne, ktorú minulý týždeň
v Spišskej Novej Vsi zorganizovali Mestský úrad a Ústav pamäti
národa, odcitoval historik Martin
Lacko slová vojaka Štefana

Utrpel ťažké zranenie. Vyslovili
mu „uznanie vlády i národa“.
Po oslobodení ho obvinili zo
„zločinu domácej zrady a kolaborantstva“. V gulagu skončil
mladý lekár, čatník aspirant

a musel pracovať ako robotník.
Akákoľvek angažovanosť za
pr vej Slovenskej republiky sa
po vojne považovala za hriech.
V päťdesiatych rokoch v Nitre
učiteľoval Ján Kamil Beňadik.

Vykľulo sa šidlo z vreca
Eva ZELENAYOVÁ

Podozrivé ticho, ktoré nastalo po
referende, prerušilo v týchto dňoch
občianske združenie Aliancia za
rodinu (AZR), jeho hlavný iniciátor.
V centrále Aliancie niekoľko týždňov
nikto neodpovedal na maily ani na
telefonáty napriek tomu, že má troch
hovorcov. Mediálny priestor teda zaplnili špekulácie o tom, či AZR nepôjde
ďalej cestou politickej strany, alebo
či sa jeho aktivisti neocitnú na kandidátkach niektorých politických strán.
Keďže však išlo o tému z politického
hľadiska výsostne konzervatívnu, do
úvahy prichádzalo najmä KDH.
V polovici marca sa skutočne
ľady prelomili a AZR opäť oslovila
verejnosť. Svojich priaznivcov ubezpečila, že „pokračuje vo svojom úsilí
chrániť rodinu aj naďalej“ a silný
mandát od vyše osemstopäťdesiatti-

AKO BOLO, ČO BOLO
P red dvadsiatimi dvomi
rokmi sme spolu so Štefanom
Oľhom nakrúcali na východnom
Slovensku
dokument
Veľký poker alebo malá vojna
a o dva roky neskôr Spišské
memento. Pr vý film hovo ril o maďarskej agresii proti
Slovenskej republike v marci
1939 a druhý o bombardovaní
Spišskej Novej Vsi maďarským letect vom. Starší ľudia
si pamätali výbuchy bômb
i pohreb obetí, na ktorom sa
zišlo šestnásťtisíc ľudí. Keď
sme sa opýtali, či by nám to
povedali na kameru, zväčša
odpovedali: „ Ja s tým nechcem
mať nič. Aj ľudia, čo im vtedy
pozabíjalo príbuzných, mali po
vojne problémy.“
Ešte v roku 1995 strašil
obludný
socialisticko -internacionalistický výklad dejín.
Nešťastníci, ktor ých pozabíjali maďarské bomby, aj ich
príbuzní boli považovaní za
nepriateľov socializmu. Ešte
horšie boli na tom tí, čo pri
obrane vlasti riskovali život.

WWW.SNN.SK

by ktosi namietal, že poslancom
parlamentu sa môže stať len ten,
kto sa dlhodobo a systematick y
venoval politológii. Nav yše, ak
by sa tento princíp mal skutočne
generálne aplikovať, znamenalo
by to, že ústavnými sudcami by
sa mohlo stať akurát tak zopár
profesorov ústavného práva či
niekoľko exper tov z Ústavu štátu
a práva SAV, teda v ýber by bol
veľmi úzk y. Nav yše takmer nikto
z t ýchto exper tov by nemal nijakú
sudcovskú skúsenosť.
Čo je však podstatné, túto
„múdrosť “
prezidentovi
iste
vsugeroval jeho poradca, bý valý
predseda Ústavného súdu SR
Ján Mazák, ktor ý z tohto prestížneho postu utiekol na síce menej
prestížny, zato však oveľa lepšie
platený post generálneho advo káta Súdneho dvora Európskej
únie. Ďalším prejavom arogancie a nekompetentnosti bolo,
že zdôvodnenie nev ymenovania
bolo veľmi lakonické a prezidentská kancelária si s ním nedala
takmer nijakú prácu – rozhodne to
nebolo deväť strán ako v prípade
prezidenta Gašparoviča. Navyše
Mazákovo (Kiskovo) zdôvodnenie nevymenovania je absurdné
aj preto, že za jeho vedenia mal

síc aktívnych voličov hodlá „premieňať na konkrétne kroky k hodnotovej
i praktickej pomoci rodinám“.
Prvé oslovenie verejnosti Alianciou vyznieva sebavedomo a signalizuje jasné zámery. Žiada verejnosť

P O Z N Á MK A

O konci strachu v Spišskej Novej Vsi
Peter VALO

Nemca zo Solivaru, ktorý prešiel
bojmi na Podkarpatskej Rusi,
Malou vojnou, poľským aj sovietskym ťažením, povstaním
a prežil zajatie v Nemecku:
„V neskoršom čase o mojej priamej účasti v tomto konflikte
s Maďarmi bolo pre mňa nebezpečné hovoriť.“
Osudy dobrovoľníkov, ktorí
bránili vlasť, boli kruté. Juraj
Ťažár z čaty útočnej vozby spolu
s kamarátmi pri Nižnej Rybnici
zničili nepriateľské pancierové
auto a niekoľko guľometov.

Štefan Ňukovič, ktorý bol pri
úspešnom výpade na obec
Budkovce, obsadenú Maďarmi.
JUDr. Jozef Pichonský odrážal skupinu horthyovcov, ktorá
už 16. marca 1939 prenikala na
Zemplín. O niekoľko dní neskôr,
24. marca, sa pričinil o zajatie
dvoch maďarských dôstojníkov. Po vojne sa stal obeťou
ŠtB. Učiteľ Juraj Kohút pomáhal s nasadením života zachraňovať troch ranených vojakov
a pri prenose dvoch mŕtvych.
Po vojne ho vyhodili zo školstva

NÁZORY

V roku 1958 ho udali, že učí dejepis v slovenskom duchu. Obžalovali ho ako klérofašistu, ktorý
sa dopustil zločinu rozvracania
republiky. V rozsudku o. i. stálo:
„V marci 1939 bol vymenovaný
za pobočníka veliteľa pr vého
práporu HG v Topoľčanoch
a dobrovoľne sa zúčastnil bojov
tohto práporu HG na východnom Slovensku.“ Len tak mimochodom, z okresu Topoľčany sa
prihlásilo až tritisíc dobrovoľníkov! Noví mocipáni nehodnotili
ľudí podľa skutkov, ale podľa

Ústavný súd SR na svojich kolegov podstatne nižšie profesijné
a morálne nároky. Trebárs ani
na chvíľu neprotestoval, keď sa
sudcom Ústavného súdu SR stal
politický trafikant z SMK Juraj
Hor váth, ktor ý to pred kariérou
ústavného sudcu dotiahol akurát
tak na podnikového právnika
v roľníckom družstve. Čo je však
ešte podstatnejšie, Mazákovi vtedy
ani v najmenšom neprekážalo,
že dotyčný pán spáchal úmyselný
trestný čin krátenia dane, za ktor ý
bol aj právoplatne odsúdený. Keď
sa táto kauza prevalila, množstvo právnických a morálnych
autorít vyzývalo ústavného sudcu
Hor vátha, aby abdikoval. Ako
vieme, sudca Hor váth dokončil
napriek spomenutým okolnostiam
celý svoj dvanásťročný mandát
a „strážcov právnických cností“ to
nijako nevyrušovalo.
Ústavný súd podľa očakávaní konštatoval, že Kiska hrubo
porušil ústavné práva kandidátov
na sudcov Ústavného súdu SR.
Veríme, že sa zo svojho prešľapu
poučí a v budúcnosti nebude len
nemohúcou a nevedomou f igúrkou
v rukách Mazáka, ktor ý už dávno
stratil akúkoľvek profesijnú č esť,
a ako sa zdá aj zdrav ý úsudok.

straníckych preukazov a uniforiem.
V roku 1991 požiadalo predsedníctvo Štúrovej spoločnosti
primátora Spišskej Novej Vsi,
aby na námestie vrátil pamätník
obetiam bombardovania. Odvetil,
že vec budú riešiť v rámci parkových úprav. Sochár Ladislav
Sulík, ktorého strýko tu zahynul
ako pilot, ponúkol pomoc bez
nároku na honorár. Na list nedostal odpoveď. Ďalší primátor
tiež sľúbil, že vyriešia osadenie
pamätníka v rámci sadovníckych
úprav. Ostalo pri slovách. Zmenu
priniesol posledný primátor Ján
Volný. Už vlaňajšie sedemdesiate piate výročie bombardovania mesta si pripomenuli pri
novom dôstojnom pamätníku
a pri tohoročnom usporiadali
v Redute konferenciu, na ktorej
historici Ján Mitá č, Pavel Mičianik, Vojtech Ká rpá ty, Ondrej
Podolec, Ján Petrí k, Ferdinand
Vrábel a Peter Jašek odkryli
dosiaľ neznáme pohľady na
Malú vojnu. Pričinili sa o to,
aby aspoň v Spišskej Novej Vsi
zmizol strach z tabuizovanej
minulosti.
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Zbyšek ŠUSTEK, predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti

V e r e j nop r ávna
RT VS
o d v ysie lala v ma r ci aut o r sk ý
dokume nt á r ny f i l m D. Kysla nove j
k
se de mde siat e mu
v ý r o čiu v y v r ažde nia a v ypá l e n i a o b c e Kal i š t e , k t o r á b ol a
po potlač e ní S N P sr dco m
t z v. Pa r t izánske j r e publ i k y.
Situácia bola s blížiacim sa
konco m voj ny p r e Kal iš t e
mi mo r iadne k r itická , p r et ože
p r i ne me ck ých akciách bol i
ne ust ále v p r ia mo m oh r oze ní
ži vot a naj mä ci vi l ist i.

Bankovky v spleti historických dejov

Tragická kapitola
na prahu jari
Ich situácia sa ešte zhoršila,
keď sa do osady dostala par tizánmi zajatá skupina maďarsk ých vojakov, bojujúcich na
strane nemeck ých okupantov.
Po príchode Maďarov prepukla
v osade epidémia tý fusu. Okrem
maďarsk ých
vojakov
v tedy
zomrelo na tý fus aj dvadsaťpäť
oby vateľov Kališťa.
Posledná tragická kapitola
osady sa zapísala do jej histórie na
samom prahu jari 17. marca 1945.
Najprv prenikla do obce nemecká
výzvedná hliadka a hneď na druhý
deň ráno vtrhol do malej horskej
obce oddiel nemeckej armády
v počte asi tristo mužov. Nemci
obkľúčili južný i východný okraj
Kališťa a ostreľovali hlavnú cestu,
ktorá jediná bola vo vysokom snehu
aspoň trochu schodná. Pri pokuse
o útek padol Alexander Bučko,
ktorý býval v prvom dome pri ceste
od Moštenice. Rovnako zahynul
aj mladý robotník Július Kaliský.
Manželku Alexandra Bučka Jolanu
Bučkovú zastrelili na prahu vlastného domu. Dávkou zo samopalu
bola pri tom istom dome zasiahnutá dvadsaťjedenročná Tonka
Komorová. Vo vlastnom dome
nacisti
zavraždili
šesťdesiatjedenročného Jána Kaliského.
Na hornom konci osady v dome
s číslom 7 zhorela zaživa v plameňoch Sabína Mistríková spolu
so svojím synom Emilom Mistríkom. V tom istom dome zhoreli aj
sedemnásťročný Vasiľ Longauer
a jeho osemnásťročný priateľ, robotník Vlado Kamhala.
V horiacich troskách ďalšieho
domu našli smr ť Gustáv Kaliský
a Anna Kaliská. Nemci zaživa
upálili aj bezvládnu deväťdesiatročnú starenku Máriu Kostúrovú.
Podobný osud stihol aj Karola
Komoru a Antóniu Kaliskú. Nacisti
pokračovali
v
systematickom
likvidovaní obce. Výsledkom ich
vyčíňania bolo to, že celá osada
sa zmenila na zhorenisko. Zo
štyridsiatich dvoch domov ostalo
stáť len šesť. Do nich sa dočasne
nasťahovali tí, čo si po vražednom
besnení nacistov zachránili aspoň
holé životy. V snehu a mraze
nemali dosť síl ani možností na
únik z dymiaceho pekla, ostávali
im len obavy, či sa Nemci opäť
nevrátia. Na siedmy deň po tragédii, 25. marca 1945, bola obec,
teda to, čo z nej ostalo, oslobodená. Ďalší život v nej už nebol
možný. Pre tých, čo katastrofu
prežili, boli neskôr postavené
nové domy na Fončorde v Banskej
Bystrici, v Moštenici, v Podbrezovej a v Slovenskej Ľupči.
Od vojnovej tragédie Kališťa
uplynuli desiatky rokov. V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, pár rokov po páde komunistického režimu, v Kališti opäť horelo.
Skupina zlodejov zapálila horáky
na zváračskom prístroji a pustila
sa do pálenia nôh bronzovej sochy
partizána. Z osamotenej malej
kaplnky a zo zarasteného cintorína
v Kališti sa občas ozývajú tiché
slová modlitby: A dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane...
Robert LANDIS
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Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: autor

Ako vedec v Ústave zoológie SAV sa špecializuje na bioindikáciu a ekológiu hmyzu. Verejnosť ho však pozná
najmä z popularizačných prednášok o peňažníctve a numizmatike, ktorými objasňuje a ozrejmuje nielen medzníkové udalosti, ako sú povedzme menové reformy či emisie nových platidiel, ale aj také pragmatické záležitosti, ako
je trebárs psychológia mladej gazdinky pri zaobchádzaní s peniazmi v domácnosti...
●
Slovenská
numizmatická spoločnosť pôsobí pri
SAV. Je to dobré partnerstvo, keď sme nedávno registrovali „náreky“ vrcholných vedcov
na nedostatok financií?
Táto otázka má dve roviny – etickú
a materiálnu – a dve časové dimenzie
– dlhodobú a momentálnu. Osobne
považujem pridruženie Slovenskej
numizmatickej spoločnosti
(SNS)
k SAV za veľký úspech. Nazdávam sa,
že tento krok sa mal a mohol vykonať
oveľa skôr. Bolo však naň treba veľa
presviedčania a, žiaľ, dodnes sa nie
všetci s ním stotožnili a chápu jeho
zmysel. Numizmatickú spoločnosť to
pozdvihlo na neporovnateľne vyššiu
úroveň celospoločenského postavenia
a prepožičalo jej to „značku kvality“.
Partnerské spoločnosti v zahraničí
nám toto postavenie závidia. Pridruženie k SAV stálo aj nemálo námahy
v rámci Rady slovenských vedeckých
spoločností (RSVS), ktorá vedecké
spoločnosti pri SAV koordinuje.
Z dôverného zdroja viem, že o našom
prijatí mala pochybnosti. Ale organizovaním medzinárodných sympózií,
rôznych domácich seminárov a edičnou činnosťou sme už jej funkcionárov presvedčili. Už len to, že údaje
o SNS sa objavujú na stránkach informačných publikácií SAV, znamená
veľa. Preto z etického a dlhodobého
hľadiska hodnotím toto partnerstvo
jednoznačne dobre.
Finančná podpora, ktorú SAV
poskytuje vedeckým spoločnostiam
prostredníctvom partnerských ústavov
SAV, naozaj nie je veľká, ale ani úplne
zanedbateľná. Pre SNS predstavuje
asi dvadsaťpäť členských príspevkov,
resp. každoročne kryje náklady na
zborník súhrnov pre účastníkov medzinárodného sympózia alebo asi štvrtinu nákladov na zborník prednášok
z menšieho sympózia. Je to dôsledok
naozaj nedostatočného financovania
nielen SAV, ale aj iných kultúrnych
a vzdelávacích inštitúcií a spolkov.
Tie „náreky“ spomínané v otázke
naozaj nie sú bezdôvodné a vonkoncom nie sebecké. Všimnime si len,

O ČOM JE REČ
S pomínam si rád na začiatky SNN po roku 1990... Hľadali
sme spôsoby, ako spestriť noviny,
aj náš novinársky život; tak som
založil rubriku Nepovedzte nikomu,
že... Tam som písal krátke správy
o všelijakých, na prvý pohľad vymyslených udalostiach, ktoré však boli
pravdivé. Vždy som si vybral za terč

že sa „nenariekalo“ na platy, ale na
podmienky na prácu. Diskusia, ktorá
koncom roka vyústila až do medializovaných protestných akcií, by v rozvinutej, kultúrnej a kultivovanej spoločnosti
vôbec nemala vzniknúť. Pritom spôsob,
akým ju rozdúchavali niektorí novinári,
odborníci „na všetko“ či anonymní
„blogeri“ je doslova hanebný. Bezproblémové fungovanie takýchto inštitúcií
je pre existenciu modernej spoločnosti
nevyhnutnou podmienkou. To by malo
byť vecou samozrejmej spoločenskej
zhody. Rozbor týchto otázok presahuje
možnosti tohto rozhovoru, no ich jadro
v skratke dokonale vystihuje výrok
Leva Trockého: „Byrokracia sa inštinktívne bojí všetkého, čomu nerozumie
alebo čo jej priamo neslúži.“ K SAV
osobne pociťujem hlbokú lojalitu. Preto
partnerstvo s ňou nemôžem hodnotiť podľa ťažkej situácie, v ktorej sa
momentálne nachádza.
● Čitatelia SNN vás poznajú
z ich stránok ako autora zaujímavých statí o finančníctve a všetci,
čo sa zaujímajú o numizmatiku,
vedia o vašich encyklopedických
vedomostiach z tohto odboru. Ako
dlho sa numizmatike venujete,
aj keď váš vedný odbor v SAV je
celkom iný...
Venujem sa jej od detstva, i keď
naozaj intenzívne a na bádateľskej
úrovni až po vysokej škole. Je pravda,
že sa profesionálne zaoberám niečím
úplne iným. No nemyslím si, že je to
v nejakom rozpore. Prinajmenšom
preto nie, že je to účinná prevencia
proti zhubnej a priam pandemickej
chorobe dneška – „fachidiotstvu“.
Tento vtipný, pôvodom nemecký
výraz označuje priúzku špecializáciu a stratu schopnosti porozumieť
čomukoľvek inému ako vlastnému
odboru. S dôsledkami sa stretávame
často....

z rokov 1939 – 1945. Čo je na nich
zaujímavé?
Prvá téma je zaujímavá tým, že
sa u nás neraz chápe (ale aj odsúva
bokom) iba ako súčasť maďarskej,
nie našej histórie. Slovenské národné
hnutie meruôsmych rokov síce naozaj
nemalo s emisiou týchto platidiel nič
spoločné, no ich obeh sa vtedy dotkol
takmer každého obyvateľa Slovenska.
Tieto peniaze bývajú súhrne označované ako „košútky“ či „košútovky“.
Vytvára to dojem čohosi jednoliateho,
homogénneho. V skutočnosti však
išlo o právne i hospodársky rôznorodý súbor platidiel, ktoré odrážali
rôzne fázy revolúcie a jej dramatické
zvraty, vrátane vývoja vzťahu revolučnej vlády k habsburskej dynastii
– od začiatočnej lojality k jej detronizácii. Preto po porážke revolúcie mali
aj veľmi rozdielny dosah na ich vlastníkov. Patria sem aj okupačné peniaze
vydané v Uhorsku rakúskymi úradmi
po potlačení revolúcie

● Zaujalo nás vaše nedávne
vystúpenie v Múzeu SNR v Myjave,
kde ste prednášali o peniazoch
z revolučných meruôsmych rokov,
ako aj o slovenských bankovkách

● Samostatnou kapitolou sú
ceniny a peňažné znaky, ktoré L.
Košút vydával v emigrácii, aj keď
v monarchii sa medzitým uskutočnila menová reforma. Čo tým sledoval?
Pokúšal sa tým finančne zabezpečiť pokračovanie revolúcie a vytvoriť technické predpoklady na obnovu
samostatnej uhorskej meny. Ukazuje
to nielen jeho vytrvalosť, názorovú
pevnosť a stratégiu, ale aj to, ako sa
stával nástrojom cudzích mocností
v ich snahe oslabiť monarchiu. Najmä
tieto zahraničné emisie dokazujú, že
L. Košút – minister financií revolučnej
vlády a duchovný vodca emigrácie –
nedokázal v exile sledovať menový
vývoj v monarchii a nemal potuchy o menovej reforme z roku 1857
a jej progresívnych prvkoch. Preto
v rokoch 1860 a 1866, teda vždy,
keď monarchiu destabilizovala vojna
a svitala nádej na obnovu odboja,
dával tlačiť peniaze v archaickej
hodnotovej sústave, ktoré už boli
v Uhorsku nepoužiteľné. A to aj keby
sa odboj obnovil a bol úspešný.

kritikom a vedcom, pracovníkom
Slovenskej akadémie vied, no aj
úradujúcim
tajomníkom
Svazu
československých spisovatelů a mal
plnú dôveru súdruha Milouše Jakeše
a ÚV KSČ. Treba pravdivo priznať,
že sa vo svojej funkcii príliš neskompromitoval. Nemal kedy, zlé jazyky
tvrdia, že tú funkciu ani nevykonával, vyvážal sa po svete za zväzové
peniaze a hral tenis! Na letisko ho
chodievala vždy vyzdvihnúť zväzová

začal si robiť posmech z národného
umelca Alexandra Matušku a jeho
účasti v SNP. Prebehol prstami po
klávesnici a vysokým hlasom parodoval: „Boli takí partizáni....!“ zahral
niekoľko akordov: „Povstalci ako
Šaňo Matuška? Sedeli v Bystrici
v kaviarni, hrali karty a popíjali
koňak!“ Matuška zbledol a pomedzi
zuby precedil: „Ešte raz to zopakujte,
pán Chmel, a dostanete odo mňa po
papuli!“ Rudo si trúfal, znovu zabrn-
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● V druhej prednáške v Myjave
ste poslucháčom priblížili úzky
vzťah emisie slovenských papierových platidiel s jednotlivými
etapami vývoja vtedajšej slovenskej
štátnosti.
Najmä na podiel jednotlivých
umeleckých osobností na výtvarnom
a ideovom stvárnení vtedajších bankoviek. V širšom povedomí sa uchováva
len autorstvo Aurela Kajlicha (päťdesiat
a päťsto Ks) a Štefana Bednára (sto
a tisíc Ks). Tí sú ako autori uvedení
priamo na bankovkách. V uplynulých
dvoch desaťročiach sa však preukázalo aj autorstvo Jozefa Vlčeka, grafika
Neografie (päťkorunáčky, desaťkorunáčky, dvadsaťkorunáčky a dvetisíckorunáčky, líca päťtisíckorunáčky a
nevydaných jednokorunáčok a stokorunáčok), Ľudovíta Fullu (rub päťtisíckorunáčky), ako aj ideový podiel Martina
Benku na desaťkorunáčkach a dvadsaťkorunáčkach stvárnených J. Vlčekom.
Benkov podiel na týchto bankovkách
sa nedávno významne rozšíril. Ikonografický rozbor však dokazuje aj nepopierateľný vplyv ďalšieho významného
slovenského grafika – Jozefa Kubasa,
inak aj autora dodnes používanej
učebnice grafických techník z roku
1959. Motívy z jeho neprijatých návrhov na stokorunáčku prepracoval Š.
Bednár na konečnej podobe líca tejto
bankovky.
Nemožno zabudnúť ani na Dr.
Jozefa Cincíka a prof. Vladimíra
Droppu. Svojimi pokynmi, ale aj
náčrtmi usmerňovali A. Kajlicha a Š.
Bednára pri úprave ich pôvodných
návrhov do konečnej, značne odlišnej
podoby známej aj širšej verejnosti. Dr.
Cincík stál pri zrode aj ďalších slovenských papierových platidiel. Z tohto
obdobia je však sčasti dokumentovaný
len jeho odborný a organizačný podiel.

do toho nemiešajte! My sme si to už
s pánom Chmelom náležite vyjasnili.
Však, Rudko?!“ Chmel sa dvíhal zo
zeme červený ako rak, takýto vývoj
udalostí tento bonviván, lev salónov
– nečakal! Pilo sa ďalej, no spoločenská debata viazla, najmä chýbal
odviazaný
smiech
srandičkára
Chmela, márne ho prítomné dámy
vyzývali, aby ešte zahral na klavíri,
či povedal nejaký vtip. Akosi mu to
nešlo! Povráva sa, že sa s Alexandrom Matuškom rýchlo udobrili, ba
Rudo Chmel ho údajne ako satisfakciu rozvážal do smrti na svojom
aute, lebo Alexander Matuška hoci
bol vlastníkom auta nikdy nešoféroval.
Aby som sa vrátil na začiatok
k mojej rubrike v SNN, kde napokal na klavíri. Spoločnosť stŕpla. kon vyšlo: „Nepovedzte nikomu, ako
A on: „ Akí partizáni? V povstaní, Rudolf Chmel dostal od národného
cha-cha-cha...? Kaviarenskí pova- umelca Alexandra Matušku po papuli...“
ľači!“ Alexander Matuška už nepočkal, pristúpil ku klaviristovi a dal
U čitateľov SNN bola rubrika
mu poriadnu facku. Bolo po zábave veľmi populárna, nie však u tých,
aj po spoločnosti. Podaktorí horlivci, z ktorých sme si robili dobrý deň.
ako istý nemenovaný funkcionár Čakali sme odozvu aj z Maďarska,
Matice z Martina, hneď chceli volať ale pán veľvyslanec sa neozval,
políciu nie pre nečakanú inzultáciu len od šéfa kultúrneho inštitútu
Chmela, ale preto – že niekto urazil v Budapešti Karola Wlachowského
národného umelca Matušku a robil pod podmienkou, „že to nepovieme
si posmech zo Slovenského národ- nikomu“, sme sa dozvedeli, že pán
ného povstania. Problém vzápätí veľvyslanec každý týždeň hľadal
vyriešil Matuška: „Kto ste?“ spýtal ako prvé Slovenské národné noviny,
sa horlivca. Ani nepočkal na jeho či tam o ňom náhodou nebude zas
meno, striktne ho zahriakol: „Tak sa nejaká zlomyseľnosť.

Ako tenista, politik a hungarista dostal po papuli
Peter ŠTRELINGER

môjho, často nemiestneho žartovania nejakú významnú persónu.
Najlepšie, keď to bol nejaký politik.
Tak sa dostal do hľadáčika mojej
drobnej satiry aj vtedajší slovutný
veľvyslanec ČSFR v Maďarsku
Rudolf Chmel.
V novodobej histórii Slovenska
si ho mnohí pamätajú najmä ako
podpredsedu vlády pre ľudské práva
a menšiny vo vláde Ivety Radičovej
a dvojnásobného ministra kultúry vo
vláde M. Dzurindu, dnes poslanca
parlamentu za stranu MOST – HÍD.
Pred prevratom bol tento uhladený
elegán, vynikajúci tenista a príležitostný hráč na klavíri literárnym

Tatra 613 so záclonkami! Áno, Rudo
Chmel bol jednoducho – frajer.
Vek aj ministerské funkcie
tohto bývalého hungaristu dosť
zmenili, ale keď ho už spomínam, tak mi zišiel na um rok 1972,
začiatok normalizácie. Na zámku
v Smoleniciach sa konala vedecká
konferencia o štúrovcoch. Večer po
rokovaní pri popíjaní vína si sadol
Rudo Chmel, ako mal vo zvyku, ku
klavíru a zabával spoločnosť. Spievať nevedel, zato rečnil rád a ešte
radšej ironizoval. A rád si na svoje
posmešky vybral nejakého kolegu,
ktorý nebol na jeho žartíky pripravený. Ale vtedy zaťal privysoko:
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ZAHRANIČIE

Ukrajina smeruje k statusu poľnohospodársko-surovinovej kolónie

Vlastná cesta s cudzími smerníkmi
Peter JÁNOŠÍK – Ilustrácia: ukrajinský internet

Európska únia robí v Ukrajine rozsiahlu mediálnu kampaň na podporu svojho priaznivého obrazu a túto
taktiku má dobre prepracovanú. Obyčajným ľuďom sľubuje zlepšenie životnej úrovne, modernizáciu všetkých oblastí života, vrátane zmeny národnej identity, ktorá sa po pridružení k EÚ zbaví pozostatkov sovietskej mentality a premení sa na pokrokovú európsku.
Hmlisto sa hovorí aj o možnosti
splnenia ukrajinského sna na bezvízový styk s EÚ. Dnes je totiž pre
väčšinu Ukrajincov získanie víza
pomerne namáhavým procesom,
pri ktorom je jedným z požadovaných dokumentov povedzme aj
lekárska správa o zdravotnom stave
a o absencii chronických chorôb. EÚ
zneužíva komplex menejcennosti
voči Rusku. A tak je väčšina Ukrajincov spokojná aj preto, že veľká časť
spoločnosti je sklamaná spôsobom
vládnutia vlastného establishmentu
a prikláňa sa k myšlienke vonkajšieho
riadenia krajiny. Zdá sa, že mnohí na
Ukrajine sú skutočne presvedčení,
že EÚ záleží na rozvoji ich štátu,
a nie na čerpaní ukrajinských zdrojov
a premene krajiny na poľnohospodársko-surovinovú kolóniu.

čo bude mať za následok zničenie
zostávajúcich domácich producentov hotových výrobkov, hospodársku
degradáciu a zbedačenie obyvateľstva. Podobnú chybu urobila Ukra-

■ PRIESTOR NA DOVOZ
Ak sa nepredpojato pozrieme na
to, kam a k čomu Ukrajina smeruje,
pochopíme, že stráca svoje pozície.
V roku 2012 predstavoval vývoz
Ukrajiny do EÚ pätnásť miliárd eur.
Hlavnú jeho časť tvorili výrobky
s nízkou pridanou hodnotou a suroviny, zatiaľ čo dovoz z EÚ predstavoval dvadsaťštyri miliárd eur. Jednoduché odstránenie ciel pri tejto štruktúre
povedie k stimulácii vývozu surovín
z Ukrajiny a na druhej strane k nárastu dovozu hotových výrobkov z EÚ,

jina pri vstupe do Svetovej obchodnej
organizácie (WTO) za podmienok,
ktoré zhoršili postavenie miestnych
výrobcov a otvorili krajinu lacnému
zahraničnému dovozu. Následky tejto
dohody už začínajú mať tragický vplyv
na ukrajinskú priemyslovú výrobu
a úplné zrušenie ciel s EÚ zlikviduje
tých producentov, ktorí ešte prežívajú.
Presnejšie, na Ukrajine dnes existujú
dva životaschopné exportné zdroje
– metalurgia a poľnohospodárstvo.
V asociačnej dohode podpísanej s EÚ
sa tvrdo trvá na prísnych kvótach

vývozu výrobkov z kovu do Európskej
únie, ktoré EÚ nepotrebuje. Navyše,
hutné závody na Ukrajine silno závisia
od ruského plynu. Napriek tomu, že
ukrajinská strana deklaruje diverzifikáciu dodávok, alternatíva k ruskému plynu
v realite neexistuje. Ešte horšia je situácia
v obchode s poľnohospodárskymi
produktmi. EÚ skutočne zrušila
dovozné clá na všetky poľnohospodárske produkty, ale zaviedla striktné kvóty
na importy z Ukrajiny. Tak na kľúčovú
vývoznú komoditu – ukrajinskú pšenicu,
predstavuje kvóta iba milión ton ročne,
zatiaľ čo krajina ročne vyprodukuje asi
päťdesiat miliónov ton.
■ RUSKÁ NERVOZITA
Ak Ukrajine hrozia také vážne
ekonomické problémy, prečo je
z toho nervózne Rusko? Rusko ľahko
oželie ukrajinské poľnohospodárske
produkty. Problémy sú s produkciou
jadrového strojárstva, integrovaného
do ruského výrobného reťazca. Už
dnes Rusko nemôže posielať objednávky na výstavbu lodí pre potreby
čiernomorskej flotily, podobný osud
postihol výrobu motorov pre ruské
rakety v podniku Južmaš. Okrem
toho Rusko získava na svojich hraniciach základňu NATO v krajine,
ktorá má obmedzenú zvrchovanosť,
nesamostatnú politiku a nekontroluje
svoje obyvateľstvo. Je to preto, že
v skutočnosti sa ukrajinská armáda

ako taká likviduje a zostáva iba tzv.
centrum špeciálnych operácií, ktoré
sa bude zúčastňovať na vojenských
operáciách pri riešení kríz na strane
EÚ. Znamená to, že sa Ukrajina bez
toho, aby vstúpila do NATO, ocitne
na druhej strane barikády a napríklad
v prípade konfliktu, podobnému vojne
v Gruzínsku v roku 2008, bude mať
povinnosť robiť zahraničnú politiku
v súlade s krajinami EÚ. Inými
slovami to znamená stratu suverenity.
■ V POZÍCII PROTEKTORÁTU
Pre EÚ bolo hlavným problémom presvedčiť veľký ukrajinský
biznis, silno orientovaný na Rusko.
Ten súhlasil s podpísaním dohody,
pretože mu urobili „ponuku, ktorú
nemožno odmietnut“, t. j. pritlačili ho
a pohrozili mu odobraním kapitálových účtov v Európe, ako to urobili
Cypru. Asociačná dohoda s EÚ
transformuje Ukrajinu do postavenia
protektorátu. Skúsenosti z integrácie východoeurópskych štátov
pritom ukázali, že skutočnú výhodu
od integrácie s EÚ môžu získať iba
krajiny, ktoré majú vlastný plán rozvoja
ekonomiky a ktoré tvrdo presadzujú
podmienky zmlúv s EÚ, zodpovedajúce ich plánom. V Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku zničila EÚ takmer všetku výrobu
a na oplátku nevybudovala nič. Podľa
expertov asociačná zmluva s Európskou úniou privedie k uzatvoreniu
vyše osem tisíc veľkých podnikov,
o malom a strednom podnikaní nehovoriac. Najvyšší predstavitelia ukrajinskej priemyslovej výroby sa usilujú
vyrokovať si osobitné podmienky s Ruskom. Lenže na pozadí historicky sa tvoriaceho aktu národnej
samovraždy to vyzerá úboho. Ukrajina chcela nástojčivo ísť svojou
cestou. O jej schodnosti už tak
zaujato nepremýšľala.

PROGRAM
9.30 hod. Devín, nám. pred Farským kostolom Svätého kríža
Položenie vencov pri pamätníku sv. Cyrila a Metoda, pamätnej tabuli A. Bernoláka,
soche kráľa Rastislava a pamätníku obetiam železnej opony
10.30 hod. hrad Devín
Evanjelické služby Božie, káže Mgr. Milan Krivda,
biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku
11.30 hod. hrad Devín
Vystúpenie zborového spevokolu Laudate z Bratislavy-Petržalky
a FS Bystričan zo Záhorskej Bystrice
Položenie venca k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra
13.00 hod. hrad Devín
Hudobno-dramatická kompozícia Vzlietli orli vysoko
Príbehy štúrovcov rozpráva a z ich tvorby recituje Juraj Sarvaš
Piesne slovenských skladateľov spieva mužský spevácky oktet
Danubius Octet Singers

VSTUP ZDARMA

POSOLSTVO

Z kríža
sa neuteká
D ruhého apríla uplynulo
desať rokov od smr ti svätého
Jána Pavla II., rímskeho pápeža,
ktor ý dal kresťanstvu výnimočné impulzy najmä svojou
spiritualitou. Vždy sa verne utiekal k Duchu Svätému a Panne
Márii, ktorej kult si nadovšetko
cenil. Občianskym menom Karol
Jozef Wojtyla bol pr vý netaliansky pápež od roku 1522 .
Te n t o s vä te c , i n t e l e k t u á l ,
b á s n i k , d r a m a t i k , p r o f e s i o n á l ny
f i l ozo f v y š ko l e ný v o f e n o m e n o l o g i c ke j t r a díc i i , k t o r á s a
u s i l ova l a p o k r e s ťa n č i ť ex i s tencializmus, svojimi vyše sto
z a h r a n i č ný m i c e s t a m i p r i t i a h o l k u k r e s ťa n s ke j v i e r e ve ľ ké
m n o ž s t vá ľ u dí (n i e k t o r é s t r e t n u t i a b o l i v ô b e c n a j m a s ove j š i e
v h i s t ó r i i ). Tý m i t o c e s t a m i
p r e š i e l vä č š i u v zd i a l e n o s ť a ko
o s t a t ní p á p ež i d o h r o m a d y. Ľ u d i a
s a n a n e h o p oze r a l i a ko n a m o s t
z b l i ž u j ú c i r ôz n e n á r o d y a n á b o že n s t vá , n a č o s a p o č a s s v o j h o
p o n t i f i ká t u n a j v i a c s ú s t r e d i l .
D ĺ ž ko u ú č i n kova n i a n a P e t r o v o m s t o l c i p r e d s t i h o l p o n t i f i ká t
p á p ež a L eva X I I I . a j e h o p ô s o b e n i e v o f u n kc i i p á p ež a s a s t a l o
t r e tí m n a j d l h š í m v h i s t ó r i i ( p o
P i ov i I X . a s v. P e t r ov i ). D ĺ ž ka
j e h o s l u ž by e š te v i a c ko n t r a s t u j e s d ĺ ž ko u p o n t i f i ká t u j e h o
p r e d c h o d c u J á n a P av l a I ., k t o r ý
n á h l e zo m r e l p o t r i d s i a t i c h
t r o c h d ň o c h p o n a s t ú p e ní n a
č e l o K a t o l í c ke j c i r k v i . N a j e h o
p a m i a t k u s i z v o l i l s v o j e p á p ežs ké m e n o . B l a h o r e č i l a ka n o n i zova l v i a c ľ u dí a ko h o c i k t o r ý
z j e h o p r e d c h o d c ov. D o o k t ó b r a
2004 to bolo tisíc tristoštyridsať
ľ u dí. Č i t o b o l o v i a c a ko v š e tc i
j e h o p r e d c h o d c ov i a d o h r o m a d y,
a ko s a t o n i e ke d y p r eze n t u j e , j e
ťa ž ké d o ká z a ť, p r e t o že zoz n a my
s ko r š íc h ka n o n i z á c i í s ú n e ú p l n é.
P á p ež J á n P av o l I I . zo m r e l p o
d l h o m b o j i s P a r k i n s o n ov o u
c h o r o b o u a ďa l š í m i c h o r o b a m i
p r v ú s o b o t u p o Ve ľ ke j n o c i n a
v i g í l i u s l áv n o s t i B o ž i e h o m i l o s r d e n s t va 2 . a p r í l a 2 0 0 5 . J e h o
p o s l e d n é s l ová b o l i: „ P oz w ó l c i e
m i i ś ć d o d o m u O j c a .“ ( N e c h a j te
m a ís ť d o d o m u O tc a .
N a N á m e s tí s v. P e t r a v o
Va t i ká n e 13 . m á j a 19 81 s p á c h a l
n a p á p ež a n e ú s p e š ný a te n t á t
Tu r e k M e h m e t A l i A ğ c a . N e b o l
t o j e d i ný t a k ý t o ú k l a d ný č i n .
P r e z l ý zd r av o t ný s t av v p o s l e d nýc h r o ko c h ž i v o t a m n o hí d áva l i
n a j av o , že by m a l r ez i g n ova ť
a l e b o o dís ť n a o d p o č i n o k . J á n
P av o l v š a k n a z n a č i l , že a kc e p t ova l B o ž i u v ô ľ u , a by zo s t a l
p á p ežo m , a b o l r oz h o d n u t ý o s t a ť
v o f u n kc i i a ž d o s v o j e j s m r t i .
„ Z k r íž a s a n e u te ká .“ Z a t o
v š e t ko s i v y s l ú ž i l ve ľ k ú l á s k u
k r e s ťa n ov i n eve r c ov. J e h o
p a m i a t ka zo s t a n e n av ž d y ž i vá .
Pe t e r JÁN O Š Í K
K r e s b a: An d r e j M I ŠAN E K
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EKONOMIKA

NA OKRAJ

Peter BACO: Je nenormálne, že agrárny sektor sa tak bagatelizuje

zrkadlom ekonomicky nepriaznivého
prostredia.

P rípravu dohody Transatlantické obchodné a investičné
partnerstvo (TTIP) odsúhlasili
v lete 2013 vtedajší predseda
Európskej komisie José Manuel
Barroso a americký prezident
Barack Obama. Na dvadsiatich štyroch kapitolách dohody
pracuje tristo odborníkov a doteraz sa uskutočnilo osem kôl
rokovaní.

Poľnohospodárstvo je na chvoste Únie

● O poľnohospodárstve na
Slovensku sa takmer neinformuje –
maximálne na začiatku jarných prác
a potom po skončení žatvy.
Je nenormálne, aby slovenský
agrárny sektor bol až taký zabudnutý médiami, verejnosťou a bagatelizovaný politikou štátu. Novinárov
v mienkotvorných médiách, ktorí
rozumejú poľnohospodárstvu, by
sme spočítali ľahko na prstoch jednej
ruky. Pritom vo viacerých krajinách,
vrátane Poľska a Rumunska, pracujú
samostatné kanály televízie orientovanej len na pôdohospodárstvo. Je
to smutný obraz celkového postoja
spoločnosti k chlebovému rezortu.
Aj prezentované rezortné informácie sa opakujúco orientujú väčšinou na škandály
a nedostatky
v hygiene potravín, ktoré sa mimochodom už roky v rovnakej miere opakujú.
Vláda a médiá prezentujú úspešnú
konsolidáciu verejných financií SR.
No treba vidieť, že pre tento efekt
sa okrem iného zdecimoval agrárny
podnikateľský priestor. Pritom je však
jasné, že je väčší efekt z možných až
stopäťdesiattisíc pracovných miest,
ktoré by vznikli v najviac nezamestnanosťou postihnutých regiónoch
Slovenska, ak by sme mali podporné
nástroje agrárnej politiky na úrovni
priemeru EÚ.

Nebezpečné
monštrum
Členské štáty EÚ sú len
skromne informované o obsahu
dohody, ktorú právom sprevádzajú mnohé pochybnosti, napríklad
zníženie štandardov kvality potravín a ekologických štandardov,
problematika geneticky modifikovaných potravín, ochrana osobných
dát, nadradenosť nadnárodných
spoločností pri riešení možných
sporov a ušlý zisk v dôsledku regulácií. Proti dohode sa stavia celý rad
európskych štátov. Vedúcou skupiny
vyjednávačov za EÚ je komisárka
pre obchod Cecilia Malmstrőmová.
Švédka C. Malmstrőmová
pôsobila v EK ako komisárka pre
vnútornú politiku v rokoch 2010 –
2014, kde sa prejavila ako tvrdý
vyjednávač – uviedol nemecký
denník
Süddeutsche
Zeitung.
Musela však prijať aj kritiku, keď jej
vyčítali príliš laxné zaobchádzanie
s právom občanov EÚ na ochranu
dát. V novej EK prevzala rezort
obchodu, ktorý je jeden z najchúlostivejších. Má pripraviť spomínanú
dohodu o voľnom obchode medzi
EÚ a USA a tá sa medzitým stala
najspornejšou zo všetkých doterajších. Mnohí Európania pokladajú
TTIP za nebezpečné monštrum,
ktoré obmedzí ich občianske práva
a poškodí ich životnú úroveň.
Malmstrőmová sľúbila viac transparentnosti a lepšie informovanie
Európanov o dohode ubezpečujúc,
že chceme spoločne s USA zaviesť
globálne štandardy, pričom sa
nebudú znižovať tie európske. Komisárka absolvovala už viac ako sto
stretnutí s novinármi a odborníkmi,
no napriek tomu kritiky pripravovanej dohody pribúda.
Odporcovia TTIP už zozbierali
vyše 1,4 milióna podpisov a zaznamenali takmer stopäťdesiattisíc
námietok proti zvlášť spornej kapitole o ochrane investorov. Stovka
významných francúzskych vedcov,
aktivistov a umelcov podpísala petíciu proti TTIP. V posledných mesiacoch sa konali mnohé protestné
pochody v mestách. Skúsená
európska politička však nehodlá
vypustiť kapitolu o ochrane investícií, čo požaduje napríklad rakúska
vláda. Ako viacerí komisári aj
Malmstrőmová (štyridsaťšesťročná
matka dvojčiat) patrí k liberálom:
je členkou liberálnej ľudovej strany
v Švédsku, ktorá má asi päť percent
voličov. Títo politici každú formu
obchodných bŕzd, napríklad prísne
zákony ochrany životného prostredia, radšej otupia ako sprísnia.
Svoj sľub o transparentnosti môže Malmstrőmová splniť
iba vtedy, keď aj americká strana
bude postupovať rovnako. Zatiaľ
to tak nevyzerá, keďže Američania
trvajú na utajení svojich pozícií.
EK medzitým síce zverejnila viac
informácií, ale nie tie, na ktorých
skutočne záleží a ktoré požadujú členovia európskeho parlamentu. Vážna situácia nastane už
v jarných mesiacoch t. r. Vtedy sa
dostanú transatlantické rozhovory
do rozhodujúcej fázy, keď sa bude
formulovať text zmluvy, ktorý platí
ako prísne záväzný. Môžeme úplne
dôverovať hlavnej vyjednávačke za
EÚ? A aký postoj k TTIP vlastne
zaujíma reprezentácia SR?
Ivan LUŽÁK

CRTÍN

Jeden z bý valých ministrov agrárneho rezor tu Ing. Peter BACO sa v t ýchto dňoch dožíva životného
jubilea – sedemdesiatich rokov. Slovenské národné noviny mu popri želaní zdravia do ďalších rokov
položili aj niekoľko otázok.
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: SNN

● Čo sa u nás stalo s chovom
dojníc, keď teraz pred zrušením
mliečnych kvót sa ich naši farmári
zbavujú a v mnohých krajinách práve
ich stavy už dlhodobo rozširujú
a pripravujú sa tak intenzívne na
prvý apríl 2015?
Je to smutné, ale bohužiaľ je to
fakt. Znižovanie stavu kráv sa medziročne zrýchľuje. Súčasný výpredaj
dojníc a jalovíc zo Slovenska pripomína roky 1990 – 1993, charakterizované prudkou finančnou reštrikciou a katastrofálnym úpadkom
rezortu pôdohospodárstva. Súčasná
situácia je taká, že máme len štvrtinu dojníc oproti roku 1989, ale pri
dvojnásobnom zvýšení dojivosti je
dnešná produkcia približne polovičná oproti produkcii pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Naši konkurenti
v EÚ majú zrozumiteľný, trvalý,
plynulý a dôveryhodný systém nástrojov stimulujúcich rozvoj jednotlivých
oblastí pôdohospodárstva, a osobitne
mlieka. V SR je výrazne horšie
podporovaná
produkcia
mlieka.
Súčasná agrárna politika SR neakceptuje osvedčené nástroje predchádzajúcich agrárnych politík. Žiaľ,
súčasné opatrenia vlády na podporu
a stabilizáciu situácie po zrušení
mliečnych kvót v EÚ sú neadekvátne a oprávnene vládnu obavy
a neistota u producentov mlieka.
Vláda vyčkáva na akýsi „zázračný
mliečny balíček EÚ“.
● Výrobcovia mlieka sa obávajú
výkupných cien. Tie naozaj takmer
neumožňujú ziskovosť. V ktorom
článku reťazca od produkcie mlieka
až po konzumáciu mliečnych výrobkov sa teda strácajú „najvyššie
marže“?
Pravda je, že výkupné ceny
mlieka trvalo klesajú. V súčasnosti

tomu napomáha aj pretlak ponuky
mlieka z EÚ – po zastavení exportu
do Ruska.
● A o pár týždňov ten pretlak
niekoľkonásobne vzrastie.
To áno, ale treba tiež povedať, že
napríklad nadnárodné mliekarne platia
slovenským producentom o desatinu
nižšie ceny, ako platia farmárom v ich
domovských krajinách. Pravda je aj to,
že zahraničné obchodné systémy, aj
keď kupujú mlieko a mliečne produkty
od našich mliekarní lacnejšie, uprednostňujú výpredaje v akciách až
s tridsaťpercentnými zľavami namiesto
toho, aby plošne reagovali na zvýšenú
ponuku lacnejších výrobkov. Slovenskí mliekari tiež poukazujú na to,
že obchodné reťazce dávajú vyššiu
maržu na slovenské mliekarenské
výrobky ako na dovážané.
● Dovážame z Česka, Poľska,
Maďarska, Nemecka a iných krajín –
trh s mliečnymi výrobkami teda nie je

presýtený. Prečo domáci producenti
nedokážu konkurovať dovozom?
V skutočnosti, koľko mlieka do
SR za rok dovezieme, toľko aj vyvezieme, vrátane mliečnych výrobkov
v prepočte na surové mlieko. To, že sme
v súčasnosti v mlieku sebestační, je
však preto, že naša súčasná spotreba
mlieka za rok na obyvateľa by mala byť
takmer o sto litrov vyššia, aby dosiahla
lekármi odporúčanú úroveň. Z pohľadu
verejného zdravia sme v produkcii
mlieka vysoko deficitní a postupne
budeme odkázaní stále viac na dovozy
mlieka. Stavy dojníc v SR z roka na
rok klesajú, klesá výroba, produkčné
kvóty EÚ plníme iba z troch štvrtín,
teda najhoršie zo všetkých štátov
EÚ. Analýzy ukazujú, že farmárske
náklady na liter mlieka na Slovensku
sú až o pätinu nižšie, ako sú napríklad v Rakúsku. Nekonkurenční nie
sú teda slovenskí producenti mlieka,
ale celý podporný systém formujúci
ekonomické prostredie pre výrobcov
mlieka.
● Kde sa stala chyba, že chov
hovädzieho dobytka prakticky iba
prežíva, napriek tomu, že hovädzie
mäso je na trhoch žiadané?
Sme hornatá krajina s vysokým
podielom lúk a pasienkov, kam patrí
najmä chov dobytka. Odporúčaná
spotreba hovädzieho mäsa na jedného
obyvateľa za rok je trinásť kilogramov, ale skutočná je len 4,3 kilogramu
(na začiatku transformácie to bolo
dvadsaťtri kilogramov). Takže, aj keď
máme dnes vývozno-dovoznú bilanciu v hovädzine aktívnu, v odporučenej spotrebe máme obrovský deficit.
Dnešná vysoká, nedotovaná maloobchodná cena hovädzieho mäsa je pre
slovenského spotrebiteľa ťažko akceptovateľná a nie je tak ani odrazom
vysokých produkčných nákladov ako

Vládna koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

Vzťah k pôde sa nerodí vypísaním výzvy
Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Ministerst vo pôdohospodárst va a rozvoja vidieka SR v ypracovalo Koncepciu rozvoja potravinárskeho
priemyslu, k torú schválila vláda Slovenskej republik y. Dokument prioritne v ychádza z programového
v yhlásenia kabinetu na rok y 2012 – 2016 a zohľadňuje aj rast efek tívnosti a produk tivit y potravinárskeho priemyslu či zv ýšenie v ýznamu potravinárskeho priemyslu v zamestnanosti a rozvoji vidieka.

„Potravinársky priemysel je veľmi
dôležité odvetvie, ktoré má potenciál
zabezpečiť do roku 2020 potravinovú
sebestačnosť našej krajiny na úrovni
osemdesiat percent, čo patrí medzi
strategické ciele koncepcie,“ informovala generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Zuzana
Nouzovská. Potravinársky priemysel
na Slovensku dosiahol v roku 2012
hospodársky výsledok 97,6 milióna
eura, pričom tržby za vlastné výrobky
a predaj tovaru dosiahli hodnotu 4,04
miliardy eura a výroba 3,08 miliardy eura.
„Po vážnom prepade v rokoch 2009 –
2010 môžeme v nasledujúcom období

2011 a 2012 sledovať mierne oživenie
potravinárskeho priemyslu vo výrobe,
v tržbách a vo výsledkoch hospodárenia,“ povedal koncom minulého roku
minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka MPRV SR Ľubomír Jahnátek.
■ OHROZENÁ SEBESTAČNOSŤ
V rámci prípravy Koncepcie rozvoja
potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020
bola vykonaná aj analýza sebestačnosti vybraných základných komodít
jednotlivých odvetví potravinárskeho
priemyslu. Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe údajov z roku 2012
o výrobe a spotrebe, bez zohľadnenia
EKONOMIKA

vývozu. „Situácia nie je vôbec uspokojivá v konzervárenskom, cukrovarníckom, tukovom priemysle a v mäsopriemysle, ďalej vo výrobe hydinového
mäsa, mlieka, mliečnych produktov,
trvanlivého pečiva a vína,“ konštatovala
Zuzana Nouzovská. Najväčšie pokrytie
spotreby bolo v prípade produkcie ražnej
múky (124,7 percenta), pšeničnej múky
(96,7 percenta), hovädzieho mäsa (108
percent) a vajec (93 percent). Najnižšie
hodnoty sa vyskytli v konzervárenskom
odvetví, kde sa spracované ovocie pohybuje na úrovni 48,8 percenta a spracovaná zelenina na 16,1 percenta. Vysoká
nie je ani sebestačnosť vo výrobe
jedlých olejov a tukov, ktorá predstavuje
v priemere 53,5 percenta. Priemysel
nealkoholických nápojov pokrýva svojou
výrobou spotrebu Slovenska na 96,3
percenta, pričom výroba vína v SR nepokrýva ani polovicu domácej spotreby
(46,8 percenta)!
■ AKO ĎALEJ?
Na zvýšenie potravinovej sebestačnosti, resp. potravinovej suverenity
Slovenska, a tiež ponuky kvalitných,
bezpečných a cenovo dostupných
potravín je nevyhnutné podporiť rast
efektívnosti a konkurencieschopnosti
slovenského potravinárstva. „Zlepšia
sa tak aj väzby na domáce poľnohospodárstvo, podmienky v rámci ochrany

● Môžu naši farmári prežiť liberalizáciu trhu v Európe?
V aktuálnych hodnoteniach EÚ
patrí výkonnosťou slovenské poľnohospodárstvo medzi úplne najhoršie
v EÚ, pri medziročnom zhoršovaní
o sedem percent. Produkciou obilia
a olejnín sme v lepšej polovici EÚ, ale
v zemiakoch sme napríklad poslední
a v živočíšnej výrobe až na dvadsiatom šiestom mieste z celkového
počtu dvadsiatich ôsmich členov
EÚ. Nesmieme sa tomu čudovať,
lebo to zodpovedá najhorším ekonomickým podmienkam, aké vlády EÚ
vytvárajú pre svojich agropodnikateľov. Máme najvyššie dane a odvody
a najnižšie a nestabilné podpory
a demotivujúce ekonomické prostredie. Máme teda tomu zodpovedajúci
výsledok.
životného prostredia a energetická
efektívnosť,“
konštatoval
minister Jahnátek. Konkrétne by mohlo
ísť napríklad o investície do technologickej modernizácie výroby a spracovania, zvýšenie efektívnosti využívania existujúcich kapacít, inováciu
a výrobu nových druhov potravín
a potravín s vyššou pridanou hodnotou. Určite by však mali farmári, najmä
tí mladí a začínajúci, cítiť vyššiu
ústretovosť zo strany rezortu. Slovenská národná strana (SNS) považuje
nastavenie pripravovanej podpory pre
mladých farmárov za nesystémové
a diskriminačné. Diskriminačné pre
tých, ktorí už podnikať začali.
■ PODPORA SLOVAMI...
„Od roku 2012 dostávajú mladí
farmári od vedenia rezortu pôdohospodárstva neúrekom sľubov o budúcej
podpore. Vlastnú podporu žiadnu.
O tú sa budú môcť uchádzať až od
roku 2015. Zo zdrojov programovacieho obdobia 2014 – 2020. Ale nie
všetci. Rezort pripravil podpory len
pre mladých farmárov, ktorí ‚vzniknú‘
po vypísaní výzvy. Mladý farmár
dokonca nesmie byť štatutárom
posledných päť rokov. Čo napríklad
samostatne hospodáriaci roľník je,“
pripomína podpredseda SNS Vladimír
Chovan. Podporiť začínajúcich farmárov je dôležité. Rovnako ako udržať
pri podnikaní tých, ktorí našli odvahu
a začali v posledných rokoch v poľnohospodárstve pracovať. Vzťah k pôde
a k práci so zvieratami sa nerodí vypísaním výzvy. Cieľom takejto podpory
musí byť udržanie mladých ľudí pri
poľnohospodárskej výrobe dlhodobo.
Najlepšie niekoľko generácií. U farmárov, ktorí už hospodáriť začali, je
k tomu najvyšší predpoklad. A najjednoduchšie rozlíšenie špekulácie od
poctivej a tvrdej práce.
WWW.SNN.SK
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Svet starých národov prežil vďaka mýtom, legendám a obradovej mágii K R Á S Y S L O V E N S K A

Rozprávka je akoby bozk na srdce
Miroslav PIUS – Ilustrácie: archív

V našej modernej spoločnosti považujeme rozprávky a mýty za niečo falošné a zavádzajúce, za výplod fantázie,
ale pôvodný svet najstarších národov prežil len vďaka týmto rozprávkam, mýtom a mágiám. Mýty a rozprávky
opisujú usporiadanosť sveta, mágia riadi kolobeh každodenného života. To, že sme dnes stratili toto historické
vedomie, je podmienené naším roztriešteným životom, ktorý sa už neodohráva v harmónii so zákonmi prírody.
Vidím pravekých lovcov sedieť
pred jaskyňou nepohnute v kruhu.
Tváre im osvetľuje oheň, ktorý na
skalnú stenu za nimi kreslí tajomné
magické obrazy. Uprostred hlúčka
na najväčšom kameni sedí staršina
a rozpráva súkmeňovcom príbeh,
ktorý sa nestal, pretože len tie príbehy, ktoré sa nestali, sa môžu stať
mýtmi...
■ DUŠA ROZPRÁVKY
Rozprávky sú relikty prastarého
sveta a čias, keď ešte bohovia chodili po zemi a mali
podobu ľudí. Sú návratom
k úplnému začiatku ľudstva,
keď tráva, stromy a zvieratá mali dušu ako človek.
Človek sa ocitol vo svete,
ktorému nerozumel, a preto
sa ho pokúšal vyložiť. Nepotreboval vedieť pravdu, ale
túžil ju zakúsiť a zažiť, lebo
podľa neho svet vzniká až
vtedy, keď ho človek objavuje, keď sa človek zlepšuje
skrze lásku a zhoršuje skrze
nenávisť, pretože čo dávame
– nestrácame, ale naopak:
na čom ľpieme, sa stráca.
Taká je elementárna filozofia a úžasný humanizmus
rozprávky.
Každá rozprávka je
vlastne archetyp. Archetypy
sú prvopočiatočné, prastaré,
obecné
obrazy uložené
hlboko na dne našej duše.
Tieto archetypy sa vyskytujú v rozprávkach a mýtoch
v dejinách všetkých národov.
Ktoré archetypy sú v našich
ľudových
rozprávkach
najčastejšie?
■ RAJSKÉ JABLKO
Biblický mýtus o vyhnaní z raja
pozná každý z nás. Hovorí o tom,
že prvý akt, ktorý človek vykonal, bol
hriešny. Ale tento prvý akt voľby bol
zároveň prvým prejavom jeho slobody. Naši prarodičia mali zakázané
jesť zo stromu poznania dobra a zla.
Oni však toto tabu porušili a zároveň
touto neposlušnosťou narušili stav
existujúcej harmónie medzi človekom
a prírodou. To, že človek ochutnal
jablko zo stromu poznania, že konal
proti Božiemu príkazu, znamenalo
oslobodiť sa od priamej autority.
V očiach samotného Boha sa naši
prarodičia dopustili hriechu, ktorý
cirkev nazvala „dedičný hriech“. Ale
pre našich prarodičov to bol aj prvý
akt slobody.
■ PARIDOVO JABLKO
Problém s jablkom mal aj trójsky
princ Paris, syn kráľa Priama a kráľovnej Hekaby. Bohyne Héra, Palas
Aténa a Afrodita sa hádali, ktorá je
najkrajšia. Najkrajšia mala dostať
zlaté jablko, ktoré medzi ne hodila
bohyňa sváru Eridom na svadbe
kráľa Pelea. Bohyne Paridovi dovolili,
aby uzrel celú ich krásu, pričom ho
lákali rôznymi sľubmi, keď im vloží
zlaté jablko do rúk. Héra mu sľúbila,
že bude kráľom Ázie. Aténa, že bude
nesmrteľným hrdinom, ale len Afrodita vytušila, že Paris miluje krásne
ženy, a preto mu sľúbila najkrajšiu
ženu sveta...A to zabralo.
Tento mýtus priam evokuje našu
rozprávku o Snehulienke, v ktorej sa
egocentrická kráľovná až príliš často
pýta svojho zrkadla, ktorá žena je
najkrajšia na svete?
■ ZLATO HESPERIDIEK
Hesperidky boli dcéry bohyne
Noci, ktoré mali na ďalekom západe,
blízko Atlantovho sídla strom so zla-
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tými jablkami, ktoré dostala Héra
od bohyne Gaie ako svadobný dar.
Tie strážil trojhlavý drak Ladón.
Kráľ Eurystheus uložil Heraklovi
ako jedenástu úlohu, aby mu priniesol tri zlaté jablká z tejto záhrady.
Heraklovi sa to podarilo. Hesperidky,
ktoré zlaté jablká strážili, sa volali
Hesperethúsa, Aiglé, Erychtheia
a Arthehúsa...
Granátové jablká sú zas nerozlučne spojené s asýrskou kráľovnou
Semiramis. V Babylone dala posta-

viť visuté záhrady (na stupňovitých
terasách), ktoré sa stali divom sveta.
Rozvoniavali v nich pomaranče, citróny, figy..., ale najviac bolo granátových jabĺk. Aspoň tak sa o nich
zmieňuje Filón z Byzantia, grécky
mechanik, vo svojej knihe Peri tón
heptatheámatón (O siedmich divoch
sveta).
■ JABLKÁ U SLOVANOV
Na svadbe našich predkov
nevesta aj ženích dostávali dary.
Najvýznamnejším darom bolo vzájomné si podarovanie jabĺk. Tento
obrad obsahoval v sebe akt plodnosti
a predstavu afrodiziaka. Svadobné
jablká boli ozdobené tak, že sa do
nich zastrčili malé sviečky alebo
peniaze. Niekedy si ich nevesta dala
za záňadrie. V Dalmácii a v Slavónii
bolo darovanie jablka také dôležité,
že po nich dostali pomenovanie celé
zásnuby – jabuka. Prijatie jablka
bolo znakom obojstrannej dohody a
znakom lásky. Darované ozdobené
jablko bolo ešte v minulom storočí
na Slovensku symbolom ľúbostného
vzťahu – Červenô jabĺčko v oblôčku
mám, koho ja milujem, tomu ho
dám... V Perzii a v starom Grécku
musel zjesť ženích pred pohlavným
aktom jablko. Hádzanie jabĺk na
svadbe bolo u starých Slovanov symbolom lásky a trvanlivosti. Nevesta
rozkrojila jablko a podala polovicu
ženíchovi predtým, ako si ľahli do
postele. Pred pohlavným aktom
každý zjedol svoj diel.
Nezabudnime na portrétovaných
kráľov. Každý z nich má odznaky
svojej moci: kráľovské insígnie –
regálie – korunu, žezlo a v pravej
ruke zlaté jablko.
■ SYMBOL KOLESA
Zvykneme hovorievať: Krúti sa
koleso času. Tým vlastne vyjadrujeme prastarú predstavu o čase,
ktorý naši predkovia chápali ako

kruh, teda koleso. Slnečné koleso je
starý mytologický motív, možno najstaršia náboženská predstava vôbec.
Jej stopy možno hľadať už v paleolite. Naši pradávni predkovia delili
koleso na štyri alebo osem dielov.
Tento obraz takto deleného kruhu je
symbolom, ktorý nachádzame veľmi
často vo všetkých etapách histórie ľudstva. Je pravdepodobné, že
práve toto slnečné koleso bolo inšpiráciou pre neznámeho „vynálezcu“,
ktorý v bronzovej dobe vytvoril skutočné reálne koleso. A práve
toto skutočné reálne koleso
prudko zmenilo ľudské dejiny.
■ VITALITA VODY
„Duch boží sa vznášal
nad vodami... Buď obloha
uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami...
I urobil oblohu a oddelil
vody, ktoré boli oblohou, od
vôd, ktoré boli nad oblohou.“
(Genezis,1,1-11,26). V Mithrovom kulte, z ktorého pochádzajú mnohé prvky ranej
kresťanskej cirkvi, hrá voda
dôležitú úlohu. Zarathustra,
zakladateľ perzského náboženstva, venoval Mithrovi jaskyňu s viacerými prameňmi.
Vo Francúzsku v Provence je
prekrásne mithraneum, ktoré
má veľkú piscinu (krstiteľnicu)
s krištáľovo čistou vodou.
Voda v hlbinách symbolizuje nevedomie. V hlbinách
je spravidla poklad strážený
hadom alebo drakom. Čistota
a čírosť vody dostáva zmysel pri očistných rituáloch.
Kristus bol pokrstený vodou
z Jordánu, naši rozprávkoví hrdinovia
sú kropení „živou vodou“ , na Veľkú
noc sú dievčatá polievané vodou...
Prastaré venuše alebo veľké
matky, ktoré uctievali v pôvodných
agrárnych spoločenstvách, boli vždy
spojené s vodou. Je to magické
spojenie ženského princípu a vody.
Veľká matka vládne životodarnou
silou vody. Predstava o prvotnosti
vody, z ktorej vzniká alebo je stvorená zem, má univerzálny charakter
a nachádzame ju vo všetkých mytológiách a v rozprávkach všetkých
národov. Predstava o vodnom chaose tvorí základ mýtu o potope sveta.
Voda je duch dolín, lebo vždy tečie
dole.
■ VZNIK ŽIVOTA
Vznik kozmu sa v mýtoch veľmi
často zobrazuje ako zrodenie sa
z vajca. Vznik z vajca sa veľmi často
spájal s motívom potápača – vodného vtáka. V egyptských mýtoch
sa vajce pokladalo za symbol života.
Prahus vzniesla do bahna vajce,
z vajca sa vyliahlo slnko a jeho objavením začal jestvovať usporiadaný
svet.
V egyptských mýtoch vychádzajú z vajca prví ľudia – prvopredkovia. Z vajca potom vytvárajú bohovia rôzne časti vesmíru. Zo spodnej
časti zem, z vrchnej nebo. Veľmi
pôsobivý poetický obraz stvorenia
sveta z vajca nám podávajú karelofínske epické runy, ktoré sú súčasťou
Kalevaly.
Vajce za symbol života považovali aj naši predkovia – starí Slováci.
Ešte aj dnes na Slovensku dávame
polievačom na Veľkú noc maľované vajce. Ornamentika na našich
krasliciach je najkrajšia na svete.
Staroindický mýtus o stvorení sveta
nás poučuje, že „vznešená bytosť
stvorila vodu a vložila do nej svoje
semeno. Semeno narástlo do jagavého zlatého vajca ako slnko“.
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Zimu máme za sebou, na veľké výlety a dovolenky vo vychýrených
zahraničných destináciách je ešte priskoro. Ale pre našinca sa už jarnými
dňami otvárajú možnosti vychádzok do krásnych zákutí a pozoruhodných
lokalít, ktorými naše Slovensko oplýva oveľa viac, ako si to uvedomujeme.
Nedávno som taký malý výlet absolvoval po prvý raz k stredovekému kostolíku nad osadou Sádok a bol som očarený – také kúzlo prostredia a taký
intenzívny zážitok genia loci som ani zďaleka neočakával.

Historický šperk v strednej Nitre

Sádok pod Tríbečom
Július HANDŽ ÁRIK – Foto: autor
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Osada Sádok leží na západnom
predhorí Tríbečských vrchov a pre cestujúceho vlakom či autobusom ju od
Topoľčian až takmer po Partizánske
zďaleka zviditeľňuje nabielo natretý kostolík, postavený nad na pôvodnom staroslovenskom hradisku na vrchole kopca
Chríb.
Prvé roľnícke populácie zhruba päťtisíc rokov pred n. l. založili v topoľčianskej
a prievidzskej kotline na najvhodnejších
miestach pre poľnohospodársku produkciu niekoľko roľníckych osád. Patrila
k nim aj osada Čížik, dnes Sádok, ktorá
sa už v praveku vyznačovala aj výrobou
náradia a pálenej keramiky, archeológmi
zaraďovanej do obdobia kultúry s lineárnou keramikou.
■ HRADISKO ČÍŽIK
Nadväzovalo na praveké osídlenie
z obdobia lengyelskej kultúry ( 4.– 3.
tisícročie pred n. l. ) a významné postavenie malo najmä v období lužickej
kultúry asi pred tritisíc rokmi, keď bolo
Slovensko zbrojárňou Európy. Obyvatelia hradiska a osady sa už vtedy vyznačovali výbornou znalosťou metalurgie
a vyvinutým kovolejárstvom. A navyše,
Čížik – Sádok – bol už od prehistorického
obdobia až hlboko do stredoveku dôležitým bodom na strategickej komunikácii,
ktorá spájala Považie a strednú Nitru
s horným Požitavím cez Tríbečské pohorie prejazdným priesmykom pri Skýcove
na Topoľčianky a tiež cez Klížske Hradište a Veľké Pole smerom k Žarnovici
a Banskej Štiavnici.
Málokedy si uvedomujeme, že
žijeme v takom pásme Európy, ktoré
je nepretržite osídlené človekom už od
praveku a usadeným roľníckym obyvateľstvom minimálne sedemtisíc rokov.
A ešte menej si uvedomujeme, že
dnešní obyvatelia Slovenska sú prinajmenšom v strednej Európe, ale skôr v
celej kontinentálnej Európe najstaršími
autochtónnymi obyvateľmi na svojom
území. Podľa celoplošného genetického
prieskumu obyvateľstva štátov Podunajska, financovaného zo štátneho rozpočtu USA, totiž takmer osemdesiatpäť
percent dnešných obyvateľov Slovenska
sú potomkami ľudí, ktorí tu žili už v paleolite ( 20 000 až 50 000 rokov pred n.
l. ), približne desať percent našich občanov má tunajších predkov z neolitu a len
asi päť percent pochádza od predkov,
ktorí na Slovensko prišli za ostatných
tritisíc rokov. Potvrdzujú to aj doterajšie
výsledky archeologických prieskumov,
ktoré, hoci boli väčšinou len náhodné a
sporadické, zdokumentovali na Slovensku už stovky pravekých lokalít a osád,
nepretržito osídlených až dodnes.

■ HISTORICKÉ LOKALITY
Osobitnú
kapitolu
medzi
nimi tvoria staroslovenské opevnené sídliská a výšinné hradiská,
ktoré sa najčastejšie vyskytujú
v strednom pásme slovenského osídlenia od dnešného východného Rakúska
a Moravy až po podkarpatský Užhorod.
Ak máme zostať iba na území dnešného
Slovenska, musíme spomenúť aspoň
najhustejšie osídlené pásmo s doteraz
archeologicky preskúmanými staroslovenskými lokalitami a hradiskami,
ako sú napríklad Valy pri Kopčanoch
a Mikulčiciach, Podolie, Pobedim,
Ducové, Moravany nad Váhom, Nitrianska Blatnica, Bojná, Hradište pri Partizánskom, Dražovce, Jelšovce, Sádok,
Krnča, Klížske Hradište, Kostoľany pod
Tríbečom atď., atď., trebárs až po Čičarovce pri Trebišove a ďalej na východ.
Zrejme nie je náhoda, že na viacerých
týchto staroslovenských lokalitách
a hradiskách vznikli aj naše najstaršie
kresťanské kostoly, napríklad na lokalitách Devín, Bratislavský hrad, Ducové,
Nitra-Martinský vŕšok, Dražovce, Kostoľany pod Tríbečom, Hradište pri Partizánskom, Klížske Hradište a pod., niektoré azda až z predcyrilo-metodského
obdobia.
■ VZÁCNY KOSTOLÍK
Patrí k nim aj Kostol Panny Márie,
Kráľovnej anjelov pri osade Sádok.
Postavili hov 11. storočí v dominantnej
opevnenej polohe na vrchole kopca Chríb
a slúžil ako farský kostol pre šesť osád:
Čížik, Klátova Nová Ves, Janova Ves,
Bošany, Práznovce a Krnča a neskôr do
jeho farnosti pribudli aj obce Baštín, Horňany a Kutňa. Tak ako celé Slovensko
aj kostolík mal pohnuté historické osudy.
Na jar 1241 ho dokonca vypálili Tatári, v
16. a 17. storočí bol v rukách evanjelikov
a viackrát bol vo veľmi zlom stave. Havarijný stav kostolíka odstránila až obnova
šindľovej strechy v roku 1993, financovaná zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, a pokračujúca oprava, iniciovaná
najmä občianskym združením Slovakia
incognita a financovaná dotáciami Ministerstva kultúry SR. Dnes je kostolík v dobrom technickom stave a stal sa z neho
naozaj krásny historický klenot strednej
Nitry, ktorý žiari svojou belosťou do
širokého okolia. V interiéri sa pokračuje
v pamiatkarskej záchrane a čiastočnej
obnove sporadicky zachovalých fresiek,
urýchlenú obnovu by si však zaslúžil
aj pôvodný kamenný múr s unikátnym
šindľovým zastrešením, ktorý dnes plní
funkciu ohrady cintorína okolo kostolíka.
Július HANDŽÁRIK
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Nemcom sa nepodarilo odpáliť zamínované centrum Bratislavy

GLOSA
Prezident

SR Andrej Kiska
sa nezúčastní na oslavách
sedemdesiateho výročia skončenia druhej svetovej vojny
v Moskve, čo oficiálne potvrdila aj
kancelária prezidenta. „Rozhodol
som sa, že výročie konca druhej
svetovej vojny si pripomeniem
doma na Slovensku a nepôjdem do
Moskvy. Vzhľadom na udalosti na
Ukrajine a na Kryme sa nechcem
zúčastniť oslavy sily armády na
vojenskej prehliadke, ale chcem
si pripomenúť tých, ktorí si to
od nás zaslúžia najviac – vojakov
padlých v druhej svetovej vojne,“
povedal prezident Kiska.

Kto pôjde kam?
Prezident SR plánuje v deň
výročia zapáliť sviečku na čo najviac cintorínoch od východu na
Dukle až po západ na bratislavskom Slavíne, teda „na hroboch,
kde sú pochovaní vojaci sovietskej
Červenej armády – Rusi, Ukrajinci a vojaci iných národov, ale aj
vojaci česko-slovenskej armády,
Rumuni, Francúzi a mnohí ďalší,“
vyhlásil prezident. Zároveň vyzval
ľudí, s apelom najmä na mladých,
aby 8. mája v deň výročia víťazstva nad fašizmom urobilo celé
Slovensko ľudské gesto spomienky
a úcty. „Mám takú predstavu, že
v tento deň zapálime na Slovensku
sviečku doslova na každom jednom
hrobe padlého vojaka a partizána,“
povedal s tým, aby ani jediný hrob
vojaka nezostal opustený.
Prezidentovo vyhlásenie prišlo paradoxne iba deň po tom,
ako ruská tlačová agentúra TASS
informovala o tom, že na oslavy do
Ruska vycestuje premiér Robert
Fico. Jeho kancelária to však v tom
čase nepotvrdila.
Verejnosť prijala rozhodnutie prezidenta kontroverzne. Časť
občanov schvaľuje, že A. Kiska
dáva najavo svetu, ako stojí za snahou Ukrajiny pričleniť sa k NATO.
Iná časť obyvateľstva si myslí, že
spájať oslavy konca svetovej vojny
so súčasnou situáciou je prejavom neúcty k štátu, ktorého vojaci
obetovali životy pri oslobodzovaní
Slovenska od nemeckej okupácie.
Premiér Fico ako možný náhradník
prezidenta na oslavách dostal akýsi
odkaz od zástupcu USA na našom
území. Veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick považuje za
dôležité, aby sa západní lídri nezúčastnili v Moskve na májových oslavách
ukončenia druhej svetovej vojny. Na
podujatie pošlú USA svojho veľvyslanca v Rusku.
„Myslím si, že je dôležité, aby
sa západní lídri nezúčastnili. Agresia
by nemala byť odmeňovaná takýmito výletmi do Moskvy,“ skonštatoval veľvyslanec Sedgwick. Podľa
neho je súčasná doba veľmi citlivá
a domnieva sa, že ani Slovensko
sa ešte nerozhodlo, koho na podujatie vyšle, aj keď účasť už v čase
vyjadrenia veľvyslanca USA odmietol slovenský prezident Andrej Kiska.
V súvislosti s krízou v Ukrajine a podporou ekonomických sankcií uvalených na Rusko považujú USA podľa
veľvyslanca Slovensko za veľmi
spoľahlivého partnera. „Chceme,
aby všetci naši spojenci podporovali
sankcie. Sú veľmi dôležité, keďže sa
Západ rozhodol situáciu v Ukrajine
neriešiť vojensky, ale ekonomicky,“
uviedol veľvyslanec Sedgwick.
Aj slovenský veľvyslanec
pri NATO Tomáš Valášek považuje otázku účasti na oslavách
v Moskve za veľmi citlivú. „Nikto
nespochybňuje, že to bola sovietska armáda, ktorá mala počas
vojny najviac obetí. Existujú však
určité obavy zo zneužitia ceremónie na propagandistické ciele.
Hľadá sa citlivé riešenie,“ uviedol
T. Valášek.
Robert LANDIS
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Štvrtý apríl pred sedemdesiatimi rokmi
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: archív

Po roku 1990, v ešte čerstvej eufórii zo zmeny režimu, zrazu akoby nebolo nikoho, kto by v deň výročia oslobodenia Bratislavy kládol vence na Slavíne pri pamätníku tých, čo v apríli 1945 položili svoje životy ďaleko od svojich
domovov. Trpká pachuť zo začiatku okupácie 1968 stále čpela vo vzduchu nad hlavným mestom Slovenska. Objavili sa aj hlasy, že Slavín treba zlikvidovať, neboli však vyslyšané. Po odsune sovietskych okupačných vojsk v roku
1992 sa nezmyselné ignorovanie pamätníka ešte stupňovalo, objekt aj s okolím sa pomaly bez údržby rozkladal.
Pán Jurij Vasin, rodák z ruského
mesta Jaroslavľ, žijúci v Petržalke,
spolu s naším redakčným kolegom
Marošom M. Bančejom sa bez ohľadu
na to, či je to v zhode s aktuálnym
trendom, každý rok 4. apríla vybrali
na Slavín. Priniesli kvety, fľašu vodky
a čierny chlieb. Podľa ruskej tradície
si uctili mŕtvych s tým, aby živí na nich
nikdy nezabudli. V roku 1995 pri päťdesiatom výročí oslobodenia Bratislavy
sa aj vláda samostatnej SR pričinila
o to, že sa Slavín dočkal rekonštrukcie a bol pripravený na dôstojné oslávenie pamiatky padlých. Vedia Slováci
v súčasnosti, čo nám má pripomínať
Slavín o minulosti?
■ FESTUNG – PEVNOSŤ
Po potlačení Slovenského národného povstania a prechode protifašistických síl na partizánsky spôsob boja,
Bratislava sa stala centrom nemeckej
okupačnej moci. Treba zdôrazniť, že
za mostom cez Dunaj v Petržalke už
od Viedenskej arbitráže bolo územie
vyhlásené za súčasť Nemecka. Teda
Bratislava na juhu priamo susedila
s Hitlerovou ríšou a na juhovýchode
s horthyovským Maďarskom, ktoré okupovalo veľkú časť južného Slovenska.
Hitler v polovici decembra
1944 nariadil pripraviť Bratislavu na
dlhodobý odpor proti silám postupujúcej Červenej armády, doplnenej
o oddiely rumunských vojakov. Mesto
Bratislava sa podľa Hitlera malo stať
nedobytnou pevnosťou s názvom
Festung Pressburg. Celé týždne budovali pracovne nasadení obyvatelia Bratislavy pod hlavňami nemeckých samopalov tri obranné línie mesta. Lenže
to už hlavný prúd sovietskeho vojska
pod velením generála, neskôr maršala
Rodiona Malinovského systematicky
postupoval smerom na Bratislavu.
■ VOJNOVÁ VEĽKÁ NOC
Biela sobota v roku 1945 bola
31. marca. Vtedy naposledy vyšli
noviny Slovák. Denník ešte publikoval
článok Tida J. Gašpara, spisovateľa
a šéfa Úradu propagandy. Gašpar
napísal: „Skutočnosť, v akej nás nachádza tohtoročná Veľká noc, je taká, že
nášmu národu prichodí zase trpieť. No
práve v tomto utrpení nesmieme prestať
veriť, že je to cesta cez novú Golgotu
k novému víťazstvu.“ Noviny tiež oznámili, že zatemnenie v meste trvá od
ôsmej hodiny večer do šiestej ráno. Aj
vedúcemu posledného vydania denníka
bolo jasné, že čitateľov treba pripraviť
na najhoršie možnosti, preto v novinách
zverejnili aj spôsob ochrany okien pred
tlakovými vlnami z výbuchov.
Rozhlas v ten istý deň vyzval všetkých bratislavských Nemcov, aby do
šestnástej hodiny bezodkladne opustili
mesto. Treba dodať, že mestské úrady
odporučili evakuáciu aj ostatným civilistom bez ohľadu na národnú príslušnosť. Verejné výzvy dokonca priamo
žiadali najmä matky s deťmi a starých
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ľudí, aby odišli z mesta, ktoré malo
čakať na to najhoršie. Na Veľkonočnú
nedeľu odcestovala z Bratislavy slovenská vláda najprv do Holíča a potom
cez Skalicu a Brodské do Rakúska.
V Bratislave vtedy už nejazdila
verejná doprava a postupne prestala
tiecť voda, čo znamenalo, že nebola
dostupná ani na hasenie požiarov po
výbuchoch z delostreleckého ostreľovania. Logicky bolo treba odstaviť
všetky plynové prípojky, ale aj elektrické rozvody. Vtedy už bolo počuť
rachot sovietskych kaťuší z prímestských obcí dokonca v centre Bratislavy.
Dovtedy ich počúvali iba Petržalčania,
ktorí za Dunajom boli obsadzovaní
sovietskymi silami z Maďarska od
mesta Mosonyimagyaróvár.
Hitlerova predstava o nedobytnej
„pevnosti Pressburg“, bránenej jeho
oddanými a na všetko odhodlanými
fanatikmi, sa na začiatku apríla v Bratislave zrútila rovnako ako všetky jeho
iné choré vízie.
■ DRUHÝ APRÍL...
Delostrelecká paľba strategicky
rozloženého sovietskeho vojska sa
z východných predmestí na predpokladané vojenské ciele nepriateľa
začala 2. apríla. Bola taká intenzívna,
že nemecké jednotky začali rýchlo
ustupovať, aby sa neocitli v zovretí,
z ktorého by už neunikli, lebo obchvatom Bratislavy zo severu ich uzavrela
armádna skupina generála Plijeva.
Z juhu postupovalo sovietske vojsko na
Petržalku, podporené bojovými loďami
na Dunaji. Nemci nemali veľmi kam
utekať, usilovali sa dostať na juhozápad do Rakúska, ale tam už boli sovieti
pripravení útočiť na Viedeň. Ustupovať na Záhorie tiež veľmi nemohli,
lebo z Malých Karpát ich ostreľovali
a prenasledovali vojská severného
krídla Červenej armády. Na petržalskej strane zaujala obranné pozície 6.
nemecká a 3. maďarská armáda...
Keď oddiely sovietskych vojsk
2. ukrajinského frontu druhého apríla

Červ
Če
rven
enú
ú ar
armá
mádu
du v ít
ítal
alii ob
obyv
yvvat
atel
elia ak
ako
o os
oslo
lobo
bodi
d te
di
teľk
ľku
u od
o f aš
ašizm
mu
mu.

HISTÓRIA

oslobodili Vajnory, na ďalší deň nastala
hlavná ofenzíva Červenej armády.
V skorých ranných hodinách po krátkej leteckej príprave a prudkej raketovej a delostreleckej paľbe vyrazili jej
pozemné sily do útoku. Velitelia oslobodzovacej armády možno tušili, ale
skôr asi nevedeli o tom, že sa síce prebijú do centra mesta, ale ak by došlo
k najhoršiemu, nijaké centrum by tam
nenašli.
Fanatickí okupanti sa totiž rozhodli
za akúkoľvek cenu zničiť v Bratislave
všetko, čo sa dalo. Jednoznačne na
všetkých frontoch prehrávajúci nacisti
už koncom marca 1945 podmínovali
všetky významné administratívne aj
kultúrne budovy v Bratislave a napojili
ich na jednotný odpaľovací systém!
Nielen pamätníci vtedajších udalostí, ale neskôr ani historici, ba vlastne
nikto doteraz nevie vysvetliť, čo v apríli
zabránilo Nemcom odpáliť systém
s výbušninami a znemožniť tak na dlhší
čas život v širšom centre Bratislavy.
Bola to azda absolútne nekompromisná razancia sovietskeho útoku?
Alebo je vari možné, že sa dobre utajeným odbojovým skupinám podarilo
predísť najhoršiemu? Ak áno, kto boli
príslušníci tých skupín a prečo sa
o tom po vojne nevedelo? Alebo ak to
skutočne bolo tak a tí ľudia existovali
a prežili, je možné, že o tom informovali? Ale kde sú potom ich vyjadrenia?
Priveľa otáznikov...
V tých hodinách ťažkej paľby však
bolo najdôležitejšie, že Nemci nestihli
pri ústupe zničiť vodné ani energetické zdroje Bratislavy. Už dva dni po
skončení bojov malo mesto elektrinu aj
pitnú vodu. To znamená, že infraštruktúra aj v najväčšom ohrození a počas
bojov nemohla byť celkom v rukách
okupantov. Hitlerovi vojaci dokonca pri
ústupe nedokázali zničiť ani vlastné
muničné sklady, čo je naozaj nepochopiteľné, lebo keď sa sklady dostali
do rúk Červenej armády, našla v nich
množstvo použiteľných výbušnín.
■ MOST ODPÁLILI
Jedno sa však ustupujúcim
okupantom podarilo. Deň pred úplným oslobodením Bratislavy, teda
3. apríla 1945, nemeckí ženisti most
odpálili. Oceľová konštrukcia bola
úplne zničená, jeden pilier stojaci
v rieke detonácia veľmi poškodila. Po
oslobodení mesta postavila Červená
armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci
v rekordnom čase dvoch týždňov nový
stabilný most a otvorili ho už 28. 4.
1945. Bol však drevený a dočasný
vedľa zničeného pôvodného kovového
mosta a slúžil na prepravu cez Dunaj,
ale aj na stavbu novej konštrukcie.
Kovovú konštrukciu na postavenie
nového mosta vyrábali vo Vítkoviciach.
Na jar 1946, krátko po výročí zniče-

nia pôvodného mosta, otvorili most,
ktorý pripomínal konštrukciou svojho
predchodcu, ale okrem opravených
pôvodných pilierov išlo o celkom novú
stavbu. V strede konštrukcie chýbal
oblúk, typický pre prvý most. Obnovená tepna cez Dunaj dostala neskôr
názov Most Červenej armády.
Vojaci Červenej armády už predtým v priestore Dynamitky, Vajnorskej cesty, Trnavskej cesty a Trnávky
vytlačili nemeckú obranu a dosiahli
výhodné pozície na boj o celé mesto.
Ráno 4. apríla proti Nemcom zaútočila
sovietska pechota podporovaná 27.
tankovou brigádou a 2. rumunským
tankovým plukom, ale aj bojovými
plavidlami Dunajskej flotily sovietskej
armády. Fašistická armáda sa pod
náporom presily dala na útek a v meste
pokračovali len pouličné boje s niekoľkými esesáckymi skupinami.
V
popoludňajších
hodinách
dosiahli vojaci Červenej armády
západné okraje mesta a nemecké vojská boli z neho vytlačené. Posledné
dozvuky bojových šarvátok postupne
utíchli 4. apríla 1945 vo večerných
hodinách.
■ TISÍCKY ZAJATCOV
Nie všetci príslušníci Hitlerovho
wehrmachtu stihli z Bratislavy ujsť, nie
všetci zahynuli. Tiež nie je dôležité, či
to bolo pre zlú časovú koordináciu pri
likvidovaní mosta cez Dunaj nemeckými ženistami, faktom však je, že
približne päťtisíc nemeckých vojakov
padlo na bratislavskom brehu rieky do
zajatia v deň ukončenia bojov.
Ťažko dnes hodnotiť, či to bolo
z hlúposti, fanatizmu alebo z viery
v akýsi tajný vodcov plán, ale faktom
je, že mnohí nemeckí vojaci si mysleli, že ak sa ukryjú, dočkajú sa niečoho iného ako smrti či zajatia. Po
úplnom oslobodení Bratislavy a jej
následnom preberaní pod dočasnú
správu, nachádzali sovieti unavených
nemeckých vojakov poskrývaných na
všetkých možných miestach, ba často
v tých istých priestoroch, kde sa predtým ukrývali pred frontovým besnením civilní Bratislavčania. Najväčšiu
vojnovú hrôzu niekoľko dní po oslobodení predstavoval nález pri múroch
starého petržalského cintorína. Našli
sa tam hromadné hroby so zavraždenými väzňami tamojšieho nacistického
koncentráku. Patológovia potvrdili, že
niektoré obete boli pochované zaživa.
Petržalka až do oslobodenia Bratislavy
patrila do hitlerovského Nemecka.
Generál
Rodion
Malinovský
mohol 4. apríla 1945 poslať do Moskvy
depešu, že hlavné mesto Slovenska bolo oslobodené. Už predtým pri
oslobodzovaní slovenského územia
mali sovietski dôstojníci vyhlásený
rozkaz, že s obyvateľmi Slovenska
majú zaobchádzať ako s občanmi
spojeneckého štátu. Hlavné mesto
Sovietskeho zväzu Moskva si podľa
rozkazu č. 330 zo 4. apríla 1945 dvadsiatimi salvami z dvesto dvadsiatich
diel pripomenulo víťazstvo v bojoch o
Bratislavu a jej oslobodenie. V bojoch
o Bratislavu zahynulo sedemstoštyridsaťdva sovietskych, štyristosedemdesiat nemeckých a maďarských vojakov
a stodvadsaťjeden civilistov. Počas
bojov zhorelo a vážne bolo poškodených mnoho budov, ale mesto sa vyhlo
nemeckému plánu na totálne zničenie
vnútornej infraštruktúry.
■ SEDEMDESIAT ROKOV
Na sedemdesiate výročie oslobodenia Bratislavy sa na Slavíne
pripravovalo dôstojné pripomenutie
si udalostí z apríla 1945. Mestská
pohrebná služba v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR
inštalovala deväť nových veľkoplošných kamenných panelov s menami
všetkých zatiaľ identifikovaných
padlých. Tie mená pribúdajú vtedy,
keď sa podarí identifikovať pozostatky konkrétneho človeka. Je to
neľahké, ale ako výraz úcty a piety
aj potrebné. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa pri výročí
na Slavíne vyjadril, že každý vojak,
ktorý položil život za iných, musí byť
považovaný za hrdinu. Minulosť nech
je výstrahou pre budúcnosť.
WWW.SNN.SK
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Devínska brána na Slovensko je v súčasnosti otvorená dokorán

Keby to tušili, vystúpili by na breh
Vstupné brány na Slovensko sú dnes otvorené dokorán zo všetkých smerov s výnimkou východného, teda na
hranici s Ukrajinou. To isté platí v podstate aj naopak pre výstupné brány, odkedy sme v schengenskom priestore,
môžeme cestovať do susedných štátov bez byrokratických a iných obmedzení. Mnohí si však pamätáme, že pred
štvrťstoročím to bolo celkom inak. Železná opona zakrývala Bratislavu a jej okolie ostnatými drôtmi a elektrickou
ohradou, popri ktorej patrolovali pohraničníci so psami.
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: Štefan K AČENA
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Je to za nami, železná opona
zmizla, no žeby sa k nám zvedaví
turisti hrnuli v davoch, to sme zatiaľ
nezažili. Slováci sa však masovo
vyhrnuli za hranice veľmi rýchlo.
Mnohí sa pravidelne či občasne vracajú domov, a teda aj im je venovaná
séria článkov o vstupných bránach
na Slovensko, keďže často môžu
porovnávať, ako to vyzeralo, keď
odchádzali, a ako to vyzerá, keď
sem prichádzajú po nejakom čase.
Územie Slovenskej republiky
v dnešných svojich rozmeroch je
aj napriek otvoreným priechodom
ohraničené platnými hranicami.
Cez ne vedú rôzne priechody, dané
morfológiou terénu a historickými
cestami, ale aj modernými dopravnými uzlami. V dávnej i menej dávnej histórii predstavovali dôležité
brány na naše územie zo západu
i z juhu brehy rieky Dunaj od Devína
po Štúrovo. Nielen v dejinách, aj
v súčasnosti je Bratislava strategicky, obchodne i turisticky najväčšou vstupnou bránou na Slovensko. Ak sem aj niekto prichádzal
kedysi pešo, na koni či s konskými
povozmi, musel sa dostať cez rieku.
Tú najmä ako dopravnú tepnu využívali rôzne typy lodí s dobre pripravenými lodníkmi už od antiky.
■ DEVÍNSKA BRÁNA
Dunaj vstupuje na naše územie
od západu cez Devínsku bránu. Tam
sa pod hradným bralom do veľrieky
vlieva menšia rieka Morava, pre
našu minulosť i prítomnosť veľmi
dôležitý vodný tok. Už dávno boli
známe plány na jej splavnenie
a prepojenie s riekou Odra v Sliezsku. Aj bez toho však rieka Morava
bola a je na určitom úseku v rámci
hraníc medzi SR a ČR splavná
zásluhou firmy Baťa. Na slovenskom úseku od Kútov po Devín však
jej splavnosť nie je možná inak než
nízkoponornými člnmi pre jej nestabilnú hĺbku a bahnité dno.
To nič nemení na fakte, že pre
ľudí na lodiach, ktoré sa od Viedne
či Hainburgu plavili do Bratislavy,
sútok Dunaja a Moravy spolu
s výhľadom na hrad Devín vždy
tvorili úžasnú prírodnú i kultúrnu
scenériu. Nedá sa to dnes celkom
dokázať, ale francúzsky spisovateľ
Jules Verne si údajne pri pohľade
z lode hrad Devín, zničený jeho
krajanmi na rozkaz Napoleona,
vybral ako predlohu scenérie pre
román Tajomný hrad v Karpatoch...
Ak sa Jules Verne nalodil vo
Viedni, jeho dnešní krajania, ak
chcú plávať zo západu cez Devínsku bránu ďalej na juh, môžu to
urobiť hoci aj v Rotterdame, čo je
najväčší európsky prístav. Tam sa
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v súčasnosti začína vodná cesta,
ktorá vznikla prepojením riek Rýn,
Mohan a Dunaj, takže z Holandska cez Nemecko a Rakúsko k nám
plávajú nielen nákladné, ale aj
osobné lode s turistami. Aby sme
boli presní, môžu plávať k nám, ale
ďalej po Dunaji cez Maďarsko a Balkán až do Čierneho mora. Asi tu
netreba veľmi objasňovať geografiu,
no žiada sa možno pripomenúť, že
Dunaj ako druhý najväčší európsky
veľtok pramení v nemeckom Bavorsku a jeho delta ústi do mora z väčšej časti v Rumunsku, no končí sa
až v ukrajinskom prístave Izmail.
Potenciál výnosného segmentu
lodného turizmu na Dunaji dávno
využívajú spoločnosti zo západnej
Európy, ale v Bratislave pristávajú
aj staršie plávajúce hotely vyrobené v Ukrajine či v Bulharsku. Len
my Slováci sme si zlikvidovali aj tú
jedinú loď s názvom Družba, ktorá
dokázala ešte po prevrate niekoľko
sezón splavovať našincov hore
Dunajom do bavorského Passau
a dole riekou aspoň do Budapešti.
Loď bola záhadne sprivatizovaná
a ešte záhadnejšie vyhorela, aby
ukotvená pri brehu blízko Šamorína
ukázala iným lodiam, plaviacim sa
popri jej vraku, že nič nie je navždy
– ani mená lodí stratených.
Loď Družba som spomenul
preto, lebo práve na nej som sa
pred vyše dvadsiatimi rokmi plavil
do Bavorska a potom som si vychutnával pri návrate na Slovensko
pohľad na Devínsku bránu.
■ KEBY TURISTI TUŠILI
Bol som vtedy dosť znechutený, keď sprievodkyňa cestujúcim
okrem toho, že je to sútok dvoch
riek a na brale je hrad, nepovedala
nič viac. Nie, nemusela ich zaťažovať podrobnými prednáškami, ale
zopár faktov by sa asi do pamätí
turistov zmestilo. Napríklad aspoň
to, že najstaršie osídlenie územia
Devínskej brány a blízkeho okolia sa archeologickým výskumom
potvrdilo už z mladšej kamennej
doby, teda neolitu. Príchodom neolitických roľníkov v rozmedzí päťtisíc až tritisícpäťsto rokov pred n.
l. sa začalo trvalé osídlenie ľavého
brehu Dunaja. To znamená, že
ľudia pochopili význam a možnosti
toho priestoru prinajmenej už pred
sedemtisíc rokmi.
Mladšia bronzová doba (asi
1 800 až 700 rokov pred n. l.) priniesla viac dôkazov o osídlení
Devínskej brány a Devína. V tom
období sa lokalita stala významným
výrobným centrom a tiež križovatkou obchodných ciest. Už vtedy
dunajská plavebná cesta spájala

oblasti Čierneho mora so strednou Európou. Aj obchodná pevninská Jantárová cesta spájala južnú
Európu s oblasťami až pri Baltickom
mori a jeden prúd tejto cesty viedol i cez Devínsku bránu a ďalej po
ľavom brehu rieky Moravy na sever.
Staršia železná doba je na
tomto území doložená množstvom
nálezov i zvyškov objektov, zlomkov keramiky, plastík a hrobov.
Následná mladšia železná doba
je spätá s menom prvých historicky pomenovaných obyvateľov
stredoeurópskeho
vnútrozemia
– tajomných Keltov. Doklady keltského osídlenia z posledného storočia pred Kristom sa nachádzajú
v osade pod hradným vrchom, ako
aj na území dnešnej obce. Výrobky
cudzieho pôvodu z toho obdobia
zároveň potvrdzujú význam Devína
ako strategického a obchodného
centra.
Obdobie od prvého do štvrtého storočia n. l. má v dejinách
Slovenska tiež významné až osobitné postavenie. V tom období bol
Devín súčasťou opevňovacieho systému Limes Romanus ako jedno zo
zabezpečovacích miest rímskeho
tábora XIV. a XV. légie Carnunta.
Prítomnosť Rimanov dokumentujú
okrem písomných správ antických
dejepiscov i bohaté nálezy zvyškov
rímskych stavieb, tehál s kolkami
légií, mincí a ďalších nálezov. Jedinečné sú však i nálezy dvoch starogermánskych urnových hrobov
s bohatým inventárom. Po opustení
priestoru Rimanmi v 5. storočí strategické podunajské územie prechodne obývali Góti, Heruli, Longobardi a ďalšie kmene.
Nuž, toto by možno cestujúcich na lodiach plaviacich sa k nám
v súčasnosti po Dunaji zo západu
azda aj zaujímalo. Len počas
plavby, ktorú som si ja užíval ako
dobre informovaný domorodec, im
to nemal kto povedať, a to sme boli
na slovenskom plavidle plnom ľudí
zo zahraničia, ktorí sa chystali vylodiť v Bratislave.
■ A ČO NAŠINCI
Je dosť veľa ľudí narodených
aj žijúcich na Slovensku, ktorí ešte
neboli v Bratislave, a teda takmer
s istotou ani pod hradom Devín. Pre
nich tieto riadky môžu znamenať, že
brána na Slovensko sa dá otvoriť
aj ľuďom, ktorí na Slovensku žijú,
ale ešte ho veľmi nestihli spoznávať. Možno aj ich by zaujali vyššie
napísané vety o najstaršej histórii
brány na územie, ktoré dnes patrí
nespochybniteľne Slovensku, hoci
ho kedysi ovládali mnohé historicky
zaujímavé spoločenstvá. Pre naše
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tradície sú stále živé a dôležité
následné fakticky overené udalosti.
Devínska brána bola pre budúcnosť
vždy kľúčová, čo však neznamená,
že niekto konkrétny mal od nej
kľúče...
Začiatkom 7. storočia sa
podunajskí Slovania vzbúrili proti
Avarom a v roku 623 vytvorili na
tomto území prvý slovanský politický útvar, v podstate vojenský
kmeňový zväz nazývaný Samova
ríša. Jej sídelným mestom mal byť
Vogastisburg a nie je vylúčené,
že ležalo práve v okolí Devínskej
brány. Hustota osídlenia priestoru
v 7. a 8. storočí je doložená mnohými náleziskami nielen v Devíne,
ale aj v Devínskej Novej Vsi a
v Záhorskej Bystrici.
V prvých desaťročiach 9. storočia sa na našom území skončil
zjednocovací proces príbuzných
slovanských kmeňov. Nitrianske
knieža Pribina zjednotil kmene na
západnom Slovensku, knieža Mojmír zasa moravských Slovenov
v povodí rieky Moravy. Hranicu
medzi oboma kniežatstvami tvorili
Malé Karpaty. Územie Devínskej
brány i Devínskeho hradu malo
vtedy logicky mimoriadny strategický význam. To si zachovalo aj
počas trvania štátneho útvaru, ktorý
môžeme literárne nazývať staroslovenskou ríšou kráľa Svätopluka
alebo oficiálne Veľkou Moravou.
Práve na dohľad z citadely hradu
Devín, na Moravskom poli, Svätoplukove vojská porazili útočiacich
Frankov a zabezpečili hranice na
dosť dlhý čas.
Dejiny nehovoria, že pri premene štátneho útvaru po smrti Svätopluka a jeho dedičov na Uhorsko
a po príchode maďarských novousadlíkov Devínska brána bola centrom diania.
■ AŽ PO SÚČASNOSŤ
Začiatkom 19. storočia sa stalo
toto územie aj dejiskom napoleonských vojen. Keď v máji 1809
Napoleon obsadil Viedeň a v júni
francúzske delostrelectvo z pravej
strany Dunaja ostreľovalo Bratislavu, Francúzi vyhodili už predtým
vyhorený devínsky hrad do vzduchu. Odvtedy bol dlhodobo v ruinách. Jeho bývalú slávu však oživil
v roku 1836 Ľudovít Štúr so svojou
družinou, pre ktorého bol Devín
symbolom slovanskej vzájomnosti
a národného uvedomenia. Bola to
povestná vychádzka štúrovcov na
Devín, pri ktorej si každý zo zúčastnených
osvojil
staroslovenské
meno. Štúr si zvolil meno Velislav.
Práve na slovanské tradície a štúrovské hnutie nadväzuje
aktuálne aj podujatie, ktoré sa
pod názvom Národná slávnosť na
Devíne 2015 uskutoční 25. apríla.
Podrobný program publikujeme
na strane 5 tohto vydania nášho
týždenníka.
Dnes je Devín mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy.
Obec sa dostala do nútenej správy,
bola sužovaná povodňami a náletmi
komárov. Dnes je už chránená
protipovodňovou bariérou, to ju
však nechráni pred nezmyselnou
výstavbou objektov, ktoré do takého
historického prostredia nepatria.
Slovanské nábrežie, ktoré vedie
z podhradia popri Dunaji k osobnému prístavu, má novodobú atrakciu. Na mieste, kde stála počas
druhej svetovej vojny colnica, lebo
Devín pod názvom Theben patril
ako vysunuté územie do Hitlerovho
Nemecka, stojí budova s majákom.
Možno by tento novodobý maják
mohol ukazovať smer, kam sa má
táto prvá dôležitá brána na Slovensko uberať, ak chce byť nielen historickým územím, ale aj čo najviac
príjemným miestom pre návštevníkov, ktorí sa k nej môžu dostať
loďou po Dunaji nielen z Bratislavy.
O tom, aké sú spojnice medzi rôznymi bránami na Slovensko, sa viac
dočítate v niektorom vydaní Slovenských národných novín v blízkej
budúcnosti.

POSTREH
Prvý dojem pri vstupe na
územie iného štátu zanechá
v prichádzajúcom trvalú stopu,
a povedzme si úprimne v prípade
vstupu na územie Slovenska
často aj zmiešané pocity. Dôležité
je, akým spôsobom dopravy návštevník na naše územie prichádza.
Ak je to letecky, tak môže pristáť
na jednom z troch našich letísk,
ktoré prijímajú aj medzištátne
lety. Sú to letiská v Bratislave,
Košiciach a Poprade. Medzištátne
železničné dopravné uzly pre
priame spojenie sú stanice v mestách Bratislava, Nové Zámky,
Žilina, Košice, Poprad, prípadne
aj Liptovský Mikuláš a Štrba.

Vstupné brány
na diaľniciach
V týchto mestách môže zahraničný návštevník bez prestupovania
vystúpiť a získať prvý dojem z krajiny, do ktorej pricestoval. Lodnou
dopravou z Viedne či Budapešti sa
turisti po Dunaji dostanú do Bratislavy, Komárna a Štúrova.
Najčastejším dopravným prostriedkom, ktorým k nám prichádzajú
návštevníci zo zahraničia, je nepochybne automobil. Automobilovou
dopravou sa k nám po diaľnici zatiaľ
dostanú návštevníci zo západu
a z juhu. Prvý dojem po vjazde na
naše územie po diaľnici veľa napovie. Uvedomili si to už aj na ministerstve dopravy a rozbehli projekt
Vstupné brány.
Minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Ján Počiatek
už vo februári 2013 slávnostne otvoril prvú z dvoch diaľničných vstupných brán. „Projekt Vstupné brány
zaradí Slovensko medzi krajiny,
ktoré vedia urobiť dobrý prvý dojem.
Turisti, ktorí sa zastavia na slovenských hraniciach, odteraz dostanú
kompletný servis, vrátane zaujímavých informácií o Slovensku,“ povedal na otvorení prvej diaľničnej
brány na hranici Slovenskej a Českej republiky pri Brodskom minister
Počiatek. Rovnako kvalitné služby
má poskytovať aj diaľničná brána
na prechode medzi Slovenskom
a Maďarskom v Čunove.
Cieľom projektu diaľničných
brán je poskytnúť kvalitný servis
a všetky potrebné informácie návštevníkom, ktorí k nám prichádzajú po
cestách. Všetky diaľničné hraničné
prechody sa majú postupne zmeniť na moderné vstupné brány. Tie
budú okrem parkovísk a sociálnych
zariadení poskytovať najmä turistické
informácie o Slovensku či obchody so
suvenírmi a s diaľničnými nálepkami.
Komplexné informácie o Slovensku,
kvalitné služby, ale aj zrenovované
parkoviská a oddychové zóny budú
oddnes vítať zahraničných návštevníkov pri vstupe na Slovensko.
Na projekte diaľničných vstupných brán spolupracuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou aj
Slovenská agentúra pre cestovný
ruch (SACR) a Asociácia informačných centier Slovenska. Informácie
o dopravných predpisoch, zaujímavých turistických cieľoch, ubytovacích a stravovacích možnostiach
získajú návštevníci z propagačných
materiálov, ale najmä z infopanelov. Na nich sú predvolené stránky,
vrátane portálu cestovného ruchu
www.slovakia.travel. Slovensko tak
chce ponúknuť profesionálne služby
prvého kontaktu, ktoré zahraniční
návštevníci očakávajú pri vstupe do
modernej stredoeurópskej krajiny.
Súčasťou projektu budú aj plochy na odpočívadlách diaľnic a rýchlostných ciest. Práve prostredníctvom nich sa dotvorí plnohodnotná
informačná sieť o Slovensku, ktorá
nebude mať len lokálny charakter,
ale bude sa tiahnuť naprieč celým
štátom.
(rkh)
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S ministrom Viliamom ČISLÁKOM o novinkách v zdravotníctve

Je toho dosť, čo treba v rezorte zlepšiť
Zhovárala sa Dagmar VANEČKOVÁ – Foto: MZ SR

Pracoval ako lekár na Klinike úrazovej chirurgie FN L. Pasteura v Košiciach, v Air Transport Europe, s. r. o., ako
riaditeľ Záchrannej služby, ale aj ako námestník v Nemocnici s poliklinikou v Rožňave a manažér pre zdravotnú
starostlivosť v akciovej spoločnosti Svet zdravia. Post štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva vymenil
v novembri za kreslo ministra. Za štyri mesiace už stihol čeliť kritike za viaceré kroky, ktoré vedú k zmenám
v jeho rezorte. Od 1. apríla vstúpi do platnosti novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá mení
doterajšie pravidlá trebárs pri platení poplatkov u lekára. Prospeje, alebo poškodí pacientov? Už onedlho by
sa malo v našom hlavnom meste začať s výstavbou novej univerzitnej nemocnice. Mala by slúžiť celému
Slovensku. Ozývajú sa súhlasné názory, ale aj také, ktoré sa pýtajú, prečo nedostaviame roky rozostavanú
a nedokončenú nemocnicu v Bratislave na Rázsochách. O odpovede na tieto i na ďalšie otázky sme požiadali
ministra zdravotníctva Viliama ČISLÁKA.
● Celý život ste boli bezprostredne spojený so životom pacientov. Nechýba vám to v novej
funkcii?
Post ministra zdravotníctva – to
nie je funkcia odtrhnutá od reality,
veď pacientom som aj ja, moje deti,
moja rodina, rovnako ako tisícky
občanov na Slovensku, a potom,
s našimi občanmi sa stretávam každý
deň pri riešení konkrétnych problémov v zdravotníctve.
● Manažovanie zdravotníckych zariadení je dnes náročný
proces, je potrebná kvalitná
medicínska technika, materiálové
a technické vybavenie, personálne zabezpečenie, nehovoriac
o celkovej prevádzke, vrátane
liekov, údržby... Práve počas
vášho pôsobenia sa začal uplatňovať Program ozdravenia štátnych
nemocníc. Čo je jeho podstatou?
Manažovanie zdravotníckeho
zariadenia dnes zahŕňa plánovanie,
organizovanie, kontrolu, medicínsky rast, ľudské, finančné aj informačné zdroje. Ide o náročný proces
a cieľom spomínaného programu
je podporiť produktivitu, odstrániť
zadlžovanie fakultných a univerzitných nemocníc, zaviesť tvrdé
rozpočtové opatrenia a posilniť
transparentnosť jednotlivých aktivít. Stanovili sme základné nástroje
(napríklad pravidelnú aktualizáciu
cenových stropov na nákup energie,
liekov, špeciálneho zdravotníckeho
materiálu, upratovania, prania, stravovania atď.), ako aj iných nákupov.
Očakávame sprísnenie podmienok
obstarávania, stanovenie minimálneho počtu ponúk, posilnenie úlohy
zriaďovateľa pri plánovaní, riadení
a kontrole hospodárenia nemocníc... V procese ozdravenia štátnych nemocníc má však významné
postavenie aj pacient. Prieskumy
totiž ukazujú, že viac ako sedemdesiat percent sťažností sa netýka
nekvalitného poskytnutia zdravotnej
starostlivosti, ale zlej komunikácie.
Preto náš ozdravný plán ráta aj
s novými pravidlami, ktoré by mali
pocítiť pacienti. Aj prístup zdravotníckeho personálu sa musí stále
zdokonaľovať.
● O akú zmenu ide v tomto
prípade?
Vzťah lekár – pacient, prípadne
zdravotnícky pracovník – pacient
je nesmierne krehký. Pacient
prichádza do nemocnice s bolesťou, so strachom, s nevedomosťou,
s dohadmi... V nemocničnej izbe
zostáva sám so svojimi ťažkosťami
a práve zdravotnícki pracovníci
by mu mali situáciu uľahčiť. Máme
projekt, ktorý ráta s tým, že v každej
našej nemocnici bude pracovník
zodpovedný za to, ako nemocnica
pracuje s pacientmi , tzv. „mediátor
pre pacientov“. Plánujeme zriadiť aj
centrálne kontaktné miesto, v ktorom
budú vyškolení pracovníci riešiť
problémy pacientov, zbierať informácie a sprostredkovávať podnety vedeniu nemocnice, v prípade potreby aj
ministerstvu. Ide o novinky, ktoré
sa doteraz v štátnych nemocniciach
neuplatňovali, ale verím, že tieto
zmeny pomôžu pacientom, aby sme
posilnili ich dôveru v zdravotnícke
zariadenia.
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● Ako kontrolujete
prácu
manažmentov nemocníc?
Je pozitívne, že za toto volebné
obdobie sme sa dopracovali k tomu,
že päť našich nemocníc už netvorí
nový dlh, zvyšuje sa ich výkonnosť
(napríklad pri operáciách o desať
percent, vidno to aj pri nákupe liekov).
Od začiatku tohto roka máme pravidelné stretnutia s riaditeľmi a ekonomickými námestníkmi nemocníc, aby
sme vedeli vyhodnotiť napríklad
centrálne nakupovanie týkajúce sa
nákupu liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prístrojov, energií
a podobne. Ide o to, aby nemocnice
realizovali ekonomicky čo najvýhodnejšie nákupy. Sledujeme plnenie
ekonomických ukazovateľov, riaditelia majú konkrétne daný hospodársky
výsledok, v prípade potreby sa stretávame operatívne, fungujú pravidelné
mesačné reporty. Prirodzene, každý
by chcel viac peňazí, ale realita je
taká, že nemocnice si musia poradiť
s takým finančným objemom, ktorý
im zdravotná poisťovňa môže dať.
V tejto súvislosti možno spomenúť
napríklad projekt Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., „kto operuje,
dostane viac“ (za každého operovaného pacienta získa nemocnica
príplatok vo výške sto eur. Táto filozofia sa týka všetkých univerzitných,
fakultných i všeobecných nemocníc.
Cieľom je zvýšiť počet operačných
zákrokov. Mám informácie, že tento
nový prístup už mnohým nemocniciam finančne pomohol.
● Najväčším projektom, ktorý
ste v poslednom čase v rezorte
prezentovali, ba vypísali už aj
tender, je plánovaná výstavba
novej univerzitnej nemocnice

v Bratislave.
Reakciou je aj
vlna kritiky. Prečo tento projekt
presadzujete?
Zastaraná Univerzitná nemocnica v Bratislave už nevyhnutne
potrebuje riešenie. Jediným možným
je výstavba novej nemocnice, pričom
verejno-súkromné partnerstvo je
najvhodnejším spôsobom na ďalší
postup. Prioritou pre nás je verejný
záujem, ako aj otvorená, transparentná súťaž, prostredníctvom
ktorej chceme dosiahnuť najlepšie
možné podmienky pre štát: zrealizovať výstavbu bez zadlženia štátu,
financovanú len zo štandardných
príjmov verejného zdravotného poistenia. Projekt ráta s nemocnicou
novej generácie, s garanciou vysokej
produktivity, ekonomickej udržateľnosti a špičkovej kvality zdravotnej
starostlivosti s využitím najlepších
medzinárodných
poznatkov.
Pri
prípravách začalo ministerstvo zdravotníctva otvorený dialóg s odbornou
a so zainteresovanou verejnosťou,
pretože je zástancom novej diskusnej
kultúry o zdravotníctve, štát bude mať
v projekte trvalo silné postavenie.
Proces obstarávania je od začiatku
transparentný, štúdia bola zverejnená
v plnom rozsahu a nebol proti nej
vznesený nijaký relevantný odborný
argument, ktorý by ju spochybňoval.
Pokračuje verejné obstarávanie na
výber partnera na výstavbu, financovanie, tridsaťročnú prevádzku
a údržbu novej nemocnice, ktorá bude
poskytovať nielen špičkovú zdravotnú
starostlivosť, ale zameria sa aj na
vzdelávanie a výskum. Nazdávam
sa, že Slovensko má historicky najvýraznejšiu šancu, aby v hlavnom meste
konečne vyrástla moderná a kvalitná
nemocnica.
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● Viete už bližšie konkretizovať jej parametre?
Projekt modernej nemocnice
ráta s približne osemsto osemdesiatimi lôžkami, ročne má zvládnuť štyridsaťštyritisíc hospitalizácií,
osemstosedemdesiatpäťtisíc
návštev v ambulanciách, šesťstotisíc
diagnostických výkonov a štyridsaťsedemtisíc operácií.
● Nielen výstavba novej
nemocnice, ale aj primárna
starostlivosť patrí medzi témy,
o ktorých sa dnes diskutuje
konfrontačne. Ministerstvo hovorí
o výrazných zmenách práve v tejto
oblasti, to znamená, že sa zameriavate na všeobecných lekárov?
Áno. V primárnej sfére na
Slovensku chýba účinný manažment
chronických ochorení na jednom
mieste, pričom nemocnice disponujú
nadrozmerným počtom akútnych
lôžok, čo je dnes neefektívne. Tento
stav treba zmeniť. Priemerný ročný
počet návštev slovenských pacientov u lekára je takmer dvakrát vyšší
(11,3) ako priemer OECD (6,4).
Ďalším problémom je vysoká
návštevnosť špecializovaných ambulancií. Všeobecní lekári odporúčajú viac ako šesťdesiat percent
pacientov s chronickými ochoreniami k ambulantným a nemocničným špecialistom. V krajinách
EÚ sa kladie oveľa väčší dôraz
na manažment pacienta v primárnom kontakte. Práve ambulancia
všeobecného lekára má byť miestom, kde sa poskytuje najväčšia časť
zdravotnej starostlivosti pacientom
s chronickými ochoreniami. Aj to bol
dôvod, prečo sme pristúpili k posilneniu kompetencií všeobecných lekárov. Už môžu vykonávať povedzme
aj predoperačné vyšetrenia, pribudla
liečba hypertenzie a začína sa
odborná diskusia o možnosti liečby
pacientov s poruchami metabolizmu
tukov a výhľadovo aj cukrovky.
● Témou, ktorá už niekoľko
mesiacov rezonuje vo verejnosti,
sú poplatky u lekára. Občania i lekári vyjadrili súhlasné aj
nesúhlasné stanoviská. Faktom
je, že 12. februára parlament
schválil novelu Zákona o rozsahu
zdravotnej starostlivosti, ktorá
od 1. apríla tohto roku zavádza do
praxe nové pravidlá pre platenie
poplatkov.
Ministerstvo
zdravotníctva
pripravilo, aj na základe početných
podnetov od občanov, túto novelu
zákona, aby sme nastolili poriadok
v tomto systéme. Vnímame to ako
výrazný benefit pre pacientov. Po
dlhom čase, keď návštevy u lekárov sprevádzala neistota a chaos,
novela stanovila, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie
požadovať úhradu od poistenca
a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide
o dôležité momenty, ktoré sú zároveň
krokom k transparentnosti a prispejú
k zlepšeniu vzťahov medzi pacientmi
a lekármi.
● Buďte konkrétnejší, lebo
na poplatky si pacienti ťažkajú už
dlhodobo, ale iným zase vyhovuje
prednostné ošetrenie a radšej si
priplatia.
Viete, rozsah poplatkov, ktoré si
žiadali lekári, bol niekedy až bizarný
– napríklad poplatok za vypísanie
receptu, za klimatizáciu v čakárni,
za hygienické návleky na obuv, za
odoslanie na vyšetrenie k špecialistovi, za vystavenie zdravotnej karty,
za injekciu, za vypísanie receptu,
dokonca aj za podanie chemoterapie... Realita je však taká, že poistenci majú plný nárok na výkony,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rámci zdravotného výkonu
a nie je dôvod, aby za ne u lekára
v ambulancii platili. Poplatky
skutočne patria dlhodobo k najproblémovejším témam v rezorte. Preto
MZ SR pristúpilo k ich riešeniu
s cieľom, aby sa éra, keď pacient

odchádzal od lekára sklamaný z výšky
vystaveného účtu, stala minulosťou.
Novela zákona mení doterajšie pravidlá a súčasťou zdravotného výkonu
u lekára bude objednanie poistenca
na vyšetrenie, vypísanie lekárskeho
predpisu alebo lekárskeho poukazu,
vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
potvrdenie o návšteve lekára alebo
iného zdravotníckeho pracovníka,
vypísanie odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej
starostlivosti alebo na poskytnutie
ústavnej starostlivosti. To znamená,
že za tieto úkony pacient u lekára
nebude platiť. Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých
možno požadovať úhradu, bude
zverejnený u každého lekára, či už
v ambulancii alebo čakárni, pričom
ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude môcť výkon
spoplatniť iba v taxatívne uvedených prípadoch. V tomto prípade
však pôjde iba o také výkony, ktoré
nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napríklad vyšetrenie na vedenie motorového vozidla,
vyšetrenie o zdravotnom stave na
prihlášku na štúdium a podobne).
● Vo vašom rezorte je viac
oblastí, kde ešte treba pristúpiť
k zásadnejším zmenám. Čo je pre
vás osobne výsostne aktuálne
a chcete to riešiť?
Určite je to Lekárska služba
prvej pomoci, ktorá potrebuje
zmenu. Som však presvedčený,
že to má byť služba poskytovaná
nepretržite, lebo nie je mysliteľné,
aby po dvadsiatej druhej hodine
nemal pacient LSPP k dispozícii. Hľadáme koncept, ktorý bude
prijateľný pre lekárov, aby neslúžili
veľké objemy hodín a zároveň aby
boli primerane ohodnotení. Ďalšou
otvorenou témou zostáva zákon
o spoločnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov – zatiaľ v zariadeniach, na ktoré má MZ dosah.
● To znamená, že na ministerstve pripravujete jeden zákon
o odmeňovaní?
Áno, uvedomujeme si potrebu
riešiť mzdové podmienky pracovníkov v zdravotníctve. Aj preto sa
po vyše desiatich rokoch po prvý
raz otvorila problematika usporiadania platov všetkých zdravotníkov, riešenie dlhodobo požadovali
všetky zúčastnené strany. Pripravili
sme návrh pre všetkých zdravotníckych pracovníkov definovaných
zákonom, ktorých je spolu dvadsaťštyri. Cieľom je zaviesť prehľadnosť a systém do odmeňovania
v zdravotníckych zariadeniach, ktoré
sú príspevkovými organizáciami
v pôsobnosti MZ, štátnymi podnikmi
alebo obchodnými spoločnosťami
v zakladateľskej pôsobnosti MZ
SR, v ktorej má štát stopercentnú
majetkovú účasť. Návrh stanovuje
minimálnu výšku základnej zložky
mzdy
zdravotníckych pracovníkov, tak ako je v súčasnosti právne
upravená základná zložka mzdy
lekárov. Táto sa viaže na priemernú
mesačnú
mzdu
zamestnanca
v hospodárstve SR zistenú Štatistickým úradom SR za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa
priznáva základná zložka mzdy.
Táto metóda zabezpečuje automatickú každoročnú valorizáciu
garantovanej minimálnej základnej
zložky mzdy. Navrhnuté koeficienty sa líšia podľa toho, či ide
o vykonávanie odborných, certifikovaných alebo špecializovaných
pracovných činností. Nejde teda
o minimálnu mzdu v ponímaní minimálneho mzdového nároku tak, ako
to bolo viackrát nesprávne prezentované. Základná zložka mzdy
v súčasnosti predstavuje približne
osemdesiat
až
osemdesiatpäť
percent celkovej mzdy a legislatívny
návrh počíta s jej zákonnou garanciou, vnáša do systému poriadok
a garantuje zdravotníckym pracovníkom, že budú odmeňovaní podľa
rovnakého kľúča.
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že to nie je pravda. Už je premlčané
a Vábec sa už zmenil na vietnamský
bazár...
Raz som pod sklom na stole
v kancelárii vedúceho medzi množstvom maturitných a svadobných oznáTých dvoch starých mužov spájalo akési nedefinovateľné puto. Boli ako dvojičky – Amerikáni. Podvečer alebo mení našiel aj Júliin zlatom vytlačený
vo sviatočné nedeľné popoludnia sedávali na kamennom gánku pred Majkovou chyžou, spriaznene mlčali, This day I will marry... Svetu i svetoakoby v živote už všetko videli a prebrali. Všedný kolobeh gazdovstva neprinášal nič, čo by už dávno nepo- bežníkom v ňom oznamovala, že ju
znali, nad čím by sa bolo treba dajako zvlášť zamýšľať a podaromnici drať jazyk. Viac slov im vypadlo cez pery zvábil akýsi mne neznámy a vzdialený
s tlejúcimi cigaretami, iba ak daktorému uletel roj, krava sa otelila alebo zostala jalová, či ktosi nečakane umrel...
Randolph King z New Jersey... Už sú
to dva mesiace, čo mi v obálke leteckej pošty prišlo oznámenie, v ktorom
Emil SEMANCO – Foto: archív autora
mi príbuzní v Kamienke oznámili, že:
Anna Lichvarska and Michael Joseph
Sherry join together in marriage on
Saturday, the twenty-ninth of September two thousand and one at two
o clock in the afternoon St. Mary,s
Byzantine Catholic Church, 1900
Brooks Boulevard Hillsborough, New
Jersey...
Hneď tam poletím, pomyslel som
si. Kadečo je dnes pod Pieninami
a Spišskou Magurou iné ako v časoch,
keď som na Čiernom potoku chytal
pstruhy a vo Vábci ako zlaté mušky
lietali Júliine zrenice. Chcel by som
jej napísať, že je lepšie, že sa všetci
máme dobre, ale klamať sa nemá.
„Klamať sa nemá,“ vravela smutne
aj lahôdková princezná, keď sme sa
videli naposledy a ona roztržito vari
na trikrát poprehadzovala kaligrafické
cenovky, ktoré jej vedúci Záhorčan
pedantne zhotovoval tušom a rovnal
v regáloch podľa vlastnej puntičkárskej
normy. Akoby nevedela čo s rukami...
Júlia, lístok na autobus z Veľkého Lipníka cez Stráňany do Starej
Ľubovne už nie je za štyri koruny,
ale za vyše tridsať, ak to prerátaš na
euráče, ktorými teraz platíme. A ak
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by som sa teraz vybral do Červeného
Kláštora z Bratislavy, stálo by ma to
Takto ani nie zo dňa na deň, ani Až minule na Všechsvätých som si tom Barack Hussein Obama. Vidím aj s miestenkou v Tatrane na staré
nie z hodiny na hodinu, ale v okamihu pri sviečke uvedomil, že ten dedkov ju – ženu s fakľou – na pozadí dohasí- peniaze vyše pol tisícky. Tak sa v tom
odišiel do večnosti a do spomienok až záhrobný svetobežnícky druh, kto- najúcich a apokalypticky rozfaklených New Jersey maj dobre! Lebo dnes
ich rovesník Neila. Popásal kravku rému všetci vraveli Majko, bol vlastne dvojčiat, mŕtvych Twins, v iluminácii mnohí ľudia v Zamagurí, pod Duklou,
na Poľane a zrazu sa prihnala búrka. tiež Michal – ako aj môj starký... padajúceho krvavého slnka, v projekcii v Šariši i na Zemplíne nevedia čo so
Chudák, hrom mu udrel rovno do
vyvrátených vrát Svetového obchod- zdravými rukami. Ako kedysi...
■ TIEŇ NÁDEJE
dáždnika...
Jožo Lesňák je dnes už rozveného centra. Obrovské lesknúce sa
Manhattan. Ostrov s klobúkom sardinkové škatule ako celosvetové dený. Keď sa ženil, strašne lialo. Stále
O takom dačom vedeli mudrovať
dlho. Lebo pod Kyčarou sa nič také mrakodrapov. Spomedzi nich ako cylin- trezory na money, money... Videl som vidím tie jeho biele topánky, v ktorých
dlho nestalo, iba ak – tiež za búrky der strýčka Sama vyše sedemdesiat v priamom prenose, ako do nich vrá- balansoval so svadobnou kyticou
– udrel blesk do železného pripínu, rokov vytŕča Empire State Building. žajú boeningy plné ľudí. Videl som tie pod pazuchou po doskách, ktorými
ktorým bol na dlhej železnej reťazi Dlhým tieňom sa zalieča raz Soche pyšné stavby – symboly, ktoré sťaby v Závodského dvore preložili najväčšie
na Sitníkoch uviazaný pasúci sa Voj- slobody a inokedy ako smerník uka- domčeky z kariet klesali do ničoty. mláčky. Ostatní zo ženíchovho spriečekov beluš. Gazda si potom koňa zuje prichádzajúcim zo Starého sveta, Solomon Brothers Tower. Naftová vodu blato ani nevnímali. Ruky nad
našiel s do neba otrčenými kopytami kadiaľ majú vykročiť od rieky Hudson burza. Celý menový trh! Morgan Stan- hlavou a poďho so spevom za nevesa so spálenou obručou srsti na krku. cez visutý Washingtonov most do ley aj Cantor Fitzgerald a ich sídla na tou. Po Kristíniných parádnych koberkončín a miest prizdobených nádejou najvrchnejších poschodiach južnej coch a izbách. Ani jej to vtedy akosi
Reťaz akoby sa vyparila!
A ešte hovorili o vojne. Lebo i prídomkom new: Newark, New York, časti WTC. Odtiaľ bolo už krátko po neprekážalo. Veď vydávali s Milanom
strieľania a kanonád si užili v unifor- New Yersey... Pre milióny ľudí sa stali deviatej hodine 11. septembra 2001 prvú dievku, ktorá mala v očiach blanmách ako sapéri kdesi na Pijave. Keď novým domovom i symbolmi bezbrehej po prvom náraze lietadla uneseného kyt, aký býva v bezoblačnej výšave
im však ktosi zištne odoral či odkosil slobody v krajine nekonečných mož- teroristami z letu č. 175 z Bostonu do nad Tromi korunami. A ešte v nich bolo
z roličky, ktorú prikúpili, keď sa vrátili ností. Pravda len dovtedy, kým aj nad Los Angeles počuť: „Son of a bitch. čosi, čo majú zaľúbené Zamagurčanky
spoza mora – v tých istých, len obno- tieto kolosy nevyhúkli v roku 1973 vyše Veď my umierame...“ Čítal som a opäť so sladkým tajomstvom pri srdci.
senejších ancúgoch, čo im ešte ako štyristometrové Twins – veže areá- videl desiatky rôznych konšpiračJožko bol fešák, urastený, vysoký.
mladým ženáčom spichol Šnajder, lu stavieb World Trade Center.
ných verzií, kto to spôsobil – 2 995 Len k nemu nepasovali tie jeho rybie
Amerika, Amerika, zem veliká... obetí zo sedemdesiatich krajín sveta! oči. Akoby mal stále v sebe aspoň šesť
bývajúci v susedstve v domci pod
Hirkou – vtedy im z holých, akoby Akoby som znovu počul Majkovu zaklírumov a chcel do bodky a čiarky naplobtesaných viet ufrnklo zopár sukovi- naciu formulku. Vešal ju nám na nos
niť tú britkú klebetu o Jakubancoch, že
■ VÁBEC DOMOVA
tých slovných íverov, ba aj šťavnatá, ako zvonec na koniec rozprávky o jeho
Majka Prejsu, ktorého červená majú rozum len doobeda... Zaiste je to
cudzokrajná nadávka. Z ich úst znela zlatokopeckých dobrodružstvách, keď károvaná šiltovka ma priťahovala len zlomyseľnosť a klamstvo, veď aj
ako hrozivé búrkové zahrmenie od sme žobronili o ďalšie a ďalšie príbehy ako magnet, i môjho starkého sme Jakubanci majú zdravú myseľ i ruky.
Kylového: „Son of a bitch!“ Inak len a z jeho ryžovacej misky už odplávali pochovali ten istý rok, ako začali sta- A majú aj svojho Černana. Americký
mlčky, neprítomne hľadeli kamsi za všetky zlatinky fantázie: „Amerika, vať Twins na Manhattane. Tam kedysi astronaut Thomas D. James, ktorý sa
horizont s červeným padajúcim sln- zem veľiká, kto do ňej pujdze, peňeži v mladosti vystúpili z lode s kufríkmi narodil 22. januára 1955 v Baltimore,
kom. Ponad orech pri bránke až do sebe nadobudze!“
vysťahovalcov a v úžase dvíhali zrak mal starých rodičov práve odtiaľto –
Ako vzácnu relikviu venoval mi na tie domiská. Veď do jedného by sa Jána Matľáka a Katarínu, rodenú Hrekopcov za homoľovitou Zástavou, kde
sa rodili mraky a končil náš detský starú pohľadnicu so Sochou slobody. pomestil celý ich valal pod Beskydom, bíkovú. Do Ameriky vycestovali ešte
svet. Zrobené dlane – najväčšie, aké Že keď vyrastiem, aby som rozmýšľal ba aj susedná Habura. Amerika, zem v roku 1901. Ako mnoho iných pred nimi
som užasnutým chlapčenským zra- o slovách, čo sú na nej napísané. Na veliká... Vábili vtedy agenti na ďalekú i po nich. Napokon, aj slávny hokejista
kom videl – len tak voľne položené na jej zadnej strane sú verše Emy Laza- cestu za splneným snom. Ich sen sa Peter Bondra je pôvodom Jakubanec...
kolenách vyblednutých menčestrákov. rusovej z básne The New Colossus: nesplnil. Vrátili sa s pár ťažko zarobeZa necelý rok Ošo pribral možno
V rovnako sivých hasnúcich očiach sa „Dajte mi vaše unavené, ubiedené nými dolármi, ktoré schovávali v ška- aj dvadsať kíl. Ozruta chlap. A keď sa
im prelievali odžité ťažké i búrlivé roky a utláčané masy, čo túžia po slobod- tuľkách od sardiniek – na horšie časy.
stal prvý raz otcom, už bol rozhodnutý,
ako vlny, čo hnané vetrom aj teraz nom dychu: nešťastných odstrčencov
Musel to byť chytrý človek, ktorý že aj on pôjde za more. V Levočských
narážajú na breh ostrova Bedloe...
z vášho preľudneného pobrežia. obchodnému domu vymyslel meno vrchoch so štilkou sa nedá zarobiť, aj
Liberty Islandu, exulantom zo Pošlite ich, beznádejných a ťažko Vábec. Pravda, nestačí zostať pri keby drel ako kôň. Aby človek mohol
sedemdesiatich krajín sveta, vysťa- skúšaných, ku mne! Ja dvíham svoju názve. Staroľubovnianski jednotári žiť na úrovni – ako pohundrávala jeho
hovalectvu a kadečomu inému s ním lampu hneď vedľa zlatých vrát!“
ho postavili vari pred štyrmi desaťro- pekná mladá žena – na to bol pri vleRozmýšľam o nich často. čiami a dlho bol majákom pre tých, čo koch v Novej Ľubovni cez zimu zárobok
spojenému, čertižnianskej roľníckej
vzbure v marci 1935, hospodárskej A neviem, či to alsaský sochár chceli dobre nakúpiť. Už to však nie neistý. Ako vyhadzovač pri barových
kríze i najväčšej železnej žene s fak- Bartholdi myslel práve takto modelu- je, čo bývalo. V uplynulých rokoch sa dverách viac minul s poldecákovými
ľou, domami až do neba, bohatstvu júc svoju Liberty pre Ameriku ako dar mnohé pomenilo, nie vždy na lepšie. kamarátmi, než doniesol domov. Ale
i biede – šífam a majnám – čo im kŕčo- Francúzov. Keď ju dvadsiaty druhý Pritom takú potravinársku predajňu, našiel parťákov, čo boli ochotní ísť
vito vrástli do rusínskych hlasiviek prezident Spojených štátov S. G. Cle- akú mali tu, bolo treba hľadať. Všetko s ním – do Baltimoru. Vrátil sa s veľa skúpych spomienok, trúsených ako veland pri vstupe do newyorského ako zo škatuľky, plné regály vzorne kým bielym fordom, už starším, ale
tabak zo šúľaných cigariet, som poro- prístavu na ostrove Bedloe v októbri uloženého tovaru, starostlivý vedúci a parádnym. Na krku hrubá zlatá reťaz
zumel až neskôr. Keď sa tí, mne blízki 1886 odhalil, merala bez štyroch pod jeho taktovkou výborne fungujúci za tridsaťtisíc! Už sme potom veľa
starci, čo vydolované taľare schovávali pol stovky metrov a tristo medených kolektív. Aj som to kedysi takto o nich nenahovorili. Tie jeho oči, čo sa mi
v trezoroch podlhovastých sardinko- platní, z ktorých ju zložili, vážilo na nej napísal. Zamlčal som iba, že ma do hneď nevideli, boli teraz akési ešte
vých konzerv, pominuli. Na čertižnian- dvestodvadsaťpäť ton. Maják nádeje Vábca vari dva roky vábil aj pohľad očí väčšie a sklenejšie. Pri poháriku sa mi
skom cintoríne so stáročnými lipami či ťažoba svedomia. Uvažujem o jej krásnej Júlie zo Stráňan. Teraz to už pochválil, ako sa im dobre vodilo na
majú aj kríže vedľa seba. Dvojičky. symbolike aj teraz, keď je preziden- môžem prezradiť. Už je to tak dávno, baltimorskom bitúnku. Vyťahoval sa

Na Slovensku sú obce, odkiaľ už všetci obyvatelia boli za morom

Dolárová balada – Amerika, zem veliká
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i slušnou gážou od tamojších Židov, ktorým vedel kadečo porobiť okolo domu
i profesionálne podrezať morku... Nevidela sa mi ani Ivana. Po druhom decku
sa jej blankyt z očí vyparil, a keď Jožka
čoraz častejšie vábili veselé partie na
ružbašskej Míľave, aj ľúbosť sa stratila
ako letná rosa z dlhých ostín psiarky
pod Haligovskými skalami. A keď sa
v Ľubovni medzi ženami pri montážnom páse u japonského Matsusitu
čoraz hlasnejšie začalo pošuškávať,
že Ošo čaká s dajakou osemnásťročnou Stráňankou dieťa, akoby ju bol tiež
zarezal. Rozchod! Stotridsaťštyritisíc
osemstošesťdesiata rozvedená slovenská žena.
Dolárová balada. O kom mám ešte
zo známych i z menej známych ľudí
spod Spišskej Magury, čo sa vybrali
za zárobkom do Ameriky, rozprávať?
O známom a úspešnom zamagurskom
hostinskom Vertaľovi, ktorý bol vlani
v New Yorku dva týždne presviedčať
syna, aby sa vrátil, lebo tie doláre,
čo zarobí pri rekonštrukciách starých
drevených barakov – ak bude rovnako
makať ako vyučený kuchár v rodinnej
reštaurácii – dostane aj tu – pod Magurou. O taxikárovi Kormaníkovi, čo mi
z Ľubovne do Jakubian porozprával
svoju šťastnú americkú zárobkovú
story, po ktorej si mohol otvoriť živnosť. Ešte čerstvé zážitky však skončil
výrečným povzdychom nad svadbou
dcéry v Pittsburghu. Ta sa už sotva
vráti.
O bývalom podpredsedovi roľníckeho družstva v Hniezdnom a jeho
žene – učiteľke ruštiny, ktorí už štvrťstoročie žijú v New Jersey. Pravdaže,
nelegálne, ako stovky iných! Aj dom si
už kúpili. Len či je taký výstavný, aký
nechali doma pod Strážkou? Toto leto
prišla ich dcéra Mirka vybaviť si na
matriku papiere, lebo sa bude vydávať.
Chvalabohu, jazvy na tvári po autonehode už má zahojené, ani ich nevidno.
Bratovi Mikulášovi sa tiež začalo dariť.
Kedysi hrával na krajanských zábavách. Púšťal muziku na diskotékach
pre samých Rusínov. Ani po amerikánsky sa nenaučili, toľko ich je tam
pohromade.
Chcete počuť, prečo sa z Detroitu
už druhý rok nevracia murár Horbaľko
z Haligoviec? Lebo doma nemal zdravými rukami, zvyknutými na varechu
a kelňu, do čoho pichnúť. Minule sa
v krčme na Dubnom rozhodoval Paľo
Lichvár, či si tiež nezbalí emigrantský
kufrík. Čo som mu mal povedať? Že sa
mu neoplatí, že už je doma dobre?
„Kde domov můj,“ spieva si už
pätnásty rok v Ostrave Milan Hostinko.
Moje dcéry, ktoré sa s ním kamarátili
a každé leto sa tešili na Pieniny, už sem
nechcú chodievať. Nemajú tu rovesníkov. Túto jeseň odišla do Ameriky aj
ich kamarátka Maruša, ktorá maturovala na prešovskej zdravotníckej škole.
Zbalila aj toho Litmanovca, čo s ním
už rok chodí. Odišla Alenka, recepčná
v smokoveckom Parku, ktorá sa tam
dlhšie zahľadela do očí akéhosi Texasana. Odišiel Juro Chvojničan a jeho
brat Miro sa vrátil len preto, že mu
v ktorejsi clevelandskej nábytkárskej
fabrike mašina dokaličila dlaň na pravej ruke. Takmer rok prichádzal z Lesnice do Bratislavy, kde mu ju chirurgovia reparovali.
Mladí z Kamienky, Jakubian,
Litmanovej, Lesnej, Lipníka, zo Stráňan, z Frankovej, Osturne, Jarabiny
sú za morom. Verejnoprospešné práce
nie sú pre nich perspektíva ani životná
istota. Len z Jarabiny v posledných
rokoch odišlo za zárobkom v zahraničí
vyše sedemdesiat obyvateľov! „Mám
tu od nich štyri svadobné oznámenia,“
sumarizoval leteckú poštu tamojší
starosta Mikuláš Kaňa, keď sme sa
posledne stretli. Hovoril mi to ako
dobrú správu. Ako zlú pridal: „Tí sa už
domov nikdy nevrátia.“
Už viete, prečo sa polovážne
hovorí, že americký konzulát by
mal byť v Starej Ľubovni? Prečo je
najšťastnejšia karta na Slovensku
zelená? A v oficiálnej štatistickej
ročenke Slovenskej republiky z minulého roku je pri poslednom údaji natrvalo vysťahovaných údaj 1,9 tisíca!
Počet vysťahovaných do USA stúpol
od roku 2004 bezmála o dvadsať
percent.
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Riznerovský kaštieľ v Bohuniciach konkuruje múzeu Madame Tussaudovej

I na veľké osobnosti našli dosť vosku

prídel eurofondov, aby sa aj ona
čoskoro zaskvela vo svojej obnovenej kráse nad obcou. A tam
pochovaní si to určite zaslúžia.

■ MNÍCH BENEDIKT
Kým múzeum so zvučným menom v Londýne je svetoznáme a má pobočky v Amsterdame, Hongkongu, Las
Dnes
síce
medituje
tu
Vegas či v New Yorku a vo Viedni, Bohunický kaštieľ poznajú nanajvýš občania priľahlých obcí. A to je obrovská
škoda. Miestni nadšenci v ňom totiž zriadili expozíciu voskových figurín, dokonalých replík osobností regiónu. v Bohuniciach, ale jeho život
bol spojený so slávnym miestom
neďaleko Trenčína. Tam na druhej
Ivan BROŽÍK – Foto: autor
strane Váhu na Skalke je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Benediktínske opátstvo založil v roku 1224 nitriansky biskup
Jakub I. na pamiatku pustovníkov
sv. Andreja-Svorada a Benedikta.
Svätý Benedikt pustovník zomrel
v roku 1034. Bol to pr vý slovenský mučeník, žiak sv. Svorada
a patrón nitrianskej diecézy. Bol
pravdepodobne Slovák a pochádzal z Ponitria. V Zbierke svätcov
Uhorska sa spomína ako „Považan
– Sv. Benedikt Vážsky – pustovník
v Uhorsku“. Jeho život sa niesol
v duchu hesla: Ora et labora
– Modli sa a pracuj. Svorad
s Benediktom na posilnenie svojho
duchovného života často zachovávali pôst. V čase veľkého štyridsaťdňového pôstu sa uspokojili
len so štyridsiatimi orechmi, ktoré
im vydelil opát. V tieto dni, ako aj
v iné rovnako sa venovali modlitbám, brali do rúk sekeru a chodili
pracovať do lesa. Po smrti svojho
učiteľa žil sv. Benedikt na Skalke
ešte tri roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci a žiadali peniaze. Pri
prepade Benedikt poprosil Boha
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o pomoc, dotkol sa rukou skaly a
tá sa otvorila – doteraz možno pri
Ani len vo sne by mi v časoch Žigmunda napísala nesmrteľný prí- ského knihy pôsobia dojmom dob- ústí jaskyne nájsť odtlačok ruky na
bezstarostného detského šante- beh nezbedného vrabčiaka Čima rodružného čítania. Je unikátne, skale...
nia nezišlo na um, že rozvaliny, a jeho krásnej žienky Čin. Príbeh že z jeho diel o antike dodnes
v ktor ých sa hráme na schová- ich vrabčej lásky sprevádza celé čerpá školský vzdelávací systém
■ Z ÁSTUPCA KOPANÍC
vačku, boli raz a opäť kedysi budú generácie rodičov a detí. Ľudmila v Grécku – v rodisku antiky.
Aj keď som rodák spod
kaštieľom. Už len zvyšky kera- Podjavorinská je právom dodnes
Vršatca ,váham a hádam, kto
mických obkladov poukazovali na pokladaná za zakladateľku moderje asi tento prísne vyzerajúci
■ PRESTÁVK A V ČASE
to, že v ňom kedysi boli nádherné nej slovenskej literatúry pre deti.
Stojac kdesi na začiatku str- pán? Najväčší slovenský archivstavané
kachle;
neupravený Symbolicky adoptovala všetky mej prístupovej cesty pozerám tekt pr vej polovice 20. storočia!
a zarastený park iba pri veľkej deti a vytvorila pre ne nesmierne sa na krásny kaštieľ. Majitelia Dušan Jurkovič je právom povapredstavivosti predstavoval miesto hodnotné dary – prekrásne básne, i jeho návštevníci boli na tie časy žovaný za zakladateľa modernej
obľúbených stretnutí zaujímavých ktoré oslovili už viacero generá- akísi zvláštni – nikdy sa nevy- slovenskej architektúr y. V tvorbe
ľudí. Stará mama mi veľa a dlho cií. Najradšej písala veselé verše vyšovali nad miestnu chudobu. cieľavedome uplatňoval pr vky
rozprávala, ako tam kedysi slú- o deťoch a prírode. Postupom času Naopak, spolu s ňou žili vo vzá- ľudovej kultúr y i moderné trendy
žila „u pánov“, ako jej pán často hravé detské postavy vystriedali jomnom rešpekte, úcte a neraz aj európskej architektúr y. Bol autopovedal: „Beta, dobre si navarila.“ zvieratká a vtáčiky, ktoré sa rov- pomoci. Bohunický kaštieľ posta- rom nielen pôvabných secesných
Viac som však nevedel, iba to, že nako zápalisto, no intenzívnejšie a vili v druhej polovici 17. storočia. budov, ale aj moderných funkcioto boli dobrí a slušní páni. Lebo humornejšie hrali na ľudský život. Ku kaštieľu patril veľký dvor, park nalistických stavieb či pôsobivých
v časoch môjho detstva boli páni V jej najznámejšom zvieracom s vodometom a rozľahlá ovocná pomníkov a pamätníkov. V tejto
väčšinou zlí...
epose Čin-Čin, ktor ý napísala záhrada. Úplne pr ví majitelia však expozícii je tu na návšteve, aj keď
v roku 1943, sa vrabčiak Čimo boli Mednyanskí, stará uhorská diela Dušana Jurkoviča sú známe
■ VSTAL Z POPOLA
chce oženiť s krásnou Čin-Čin, šľachta spätá s krajom pod Vršat- všade po okolí. Či už v LuhačoBohunický kaštieľ pod svahmi ale ak sa chce o ňu postarať, musí skými bradlami. Zemianska rodina viciach na Morave, čo je odtiaľto
masívu Biele Karpaty, neďaleko prekonať vlastnú lenivosť. Boh- Mednyanských dala vybudovať len na dohodenie kameňom, alebo
bájneho Vršatca a ešte známej- vie, kam sa práve vyberá jej neter v priľahlom parku v roku 1866 v jeho rodnom kraji – v kopanišieho chotára Chrástková susedí pani Božena Riznerová Obrová, menšiu
neogotickú
kaplnku čiarskom regióne. Veď kto ešte
s Pruským. Gavlovičovým Prus- známa filmová herečka? Naro- s nárožnými fiálami a vežičkou nenavštívil Bradlo, mohylu Milana
kým. Františkán Gavlovič sedí dila sa v neďalekej Trenčianskej vstavanou do jej priečelia. Pod Rastislava Štefánika – tiež dielo
zamyslene a skromne kdesi na Teplej a na Riznerovské panstvo kaplnkou je ich rodinná hrobka. nižšieho, prísne vyzerajúceho
podstienku tak, ako ho miestni zavítala často. Alebo že by práve Kaplnka v súčasnosti čaká na svoj pána s fúzikmi. Tu v Bohuniciach
dávno-pradávno
poznali.
Ako prišla a rozmýšľa, kam sa zložiť?
skromného nežobravého a múd- Stojí uprostred asi najsvetlejšej
reho mnícha. Chorľavého autora miestnosti kaštieľa, v ktorom rada
perly slovenskej barokovej lite- písavala svoje knižky jej teta. Je
ratúr y – Valaskej školy, mravúv z nej nádherný výhľad do parku
stodoly...
a na košaté gaštany, ktoré si určite
Chcel ňou poslúžiť ľuďom pamätajú veselé nedeľné čaje
namiesto priameho kázania, v čom s kamarátmi z Prahy. Niekde v ich
mu bránilo zdravie. Postup tuber- korunách sa zrodil aj vrabec Čimo.
kulózy mních spomaľoval pomocou
žinčice, ktorú mu ponúkali pastieri
■ NÁVŠTEVA Z TRENČÍNA
na lúkach Chrástkovej. Autorom
Pár krokov po mierne vŕzgajújeho voskovej figuríny, práve tak cich parketách a hľa – aj tu ktosi
ako všetkých v expozícii, je známy čosi tvorí. Výzorom nie je až taký
sochár Albert Králiček z Novej známy, ale menom? Celá egyptoPaky v Českej republike. Podľa logická veda ho skloňuje s úctou
neho je socha presvedčivá vtedy, a jeho knižky sú priam skvostom.
„ak stojí len kúsok od vás, žije Pán Vojtech Zamarovský.
s vami a mení váš priestor“.
Majstre, prepáčte, ak vás
rušíme. Pr vý slovenský spisovateľ
■ NIKDY SA NESTRETLI
literatúry faktu, historik, cestovateľ
Nikto z voskových obyvateľov a prekladateľ sa narodil v meste
kaštieľa sa nikdy nestretol a ani Matúša Čáka, asi dvadsať kilometnemohol stretnúť s ktor ýmkoľvek rov od Bohuníc. Tento významný
ďalším aktérom expozície figurín, spisovateľ literatúry faktu má čitaktoré preslávili región. Miestna teľov po celom svete, jeho knihy
akčná skupina (MAS) Vršatec však vyšli v mnohých vydaniach a čítajú
v spolupráci s MAS Kopaničiarsky ich ľudia viacer ých generácií. Pri
región pripravila aj v celoeuróp- riešení problémov vo svojich kniskom vnímaní ojedinelý projekt. hách sa vždy radil s tými najkomUmiestnila ho do romantického petentnejšími, či už to boli vedci
kaštieľa Riznerovcov. A pani Ľud- z Oxfordu, alebo archeológovia
mila – Podjavorinská Riznerová – v mezopotámskom Uruku, alebo
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tam počas pobytov u svojho brata v egyptskom Abúsíre. Zamarov-
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k nemu akosi nepasuje prítomnosť
klavíra, možno sa hnevá, že nikto
za ním nesedí a nehrá, že všade je
úctivé a takmer posvätné ticho. Čo
sú to za hostitelia? Ozaj, rozpamätávam sa, ako som kdesi čítal,
čo pán architekt rozpráva o svojich rodičoch: „Spomínam na otca,
zvlášť ale na matku, ktorí mi vštepovali lásku k svojeti v dobe najťažšej poroby Slovenska, k svojeti
slovenskej, ale i československej.
... že som už ako mladík, vedený
matkou, dobre videl všetky krásy,
ktor ými sa vyznačoval náš ľud na
poli folklóru, jazyka i architektúr y.“ Nuž, pán Jurkovič, slovenský
národ vám takúto úctivosť a pokoru
– dúfam – nikdy nezabudne.
■ A ĎALŠIE ZOZNÁMENIE...
Bohvie, odkiaľ počuť zvony,
ktoré nádherne ladia s džavotom
vtáčat v konároch gaštanov. Akoby
expozície v kaštieli ani neboli
„mŕ tve“, akoby sa tu len zastavil
čas a jeho obyvatelia si pri otvorených oknách robili svoju prácu,
nerušiac návštevníkov. Tých práve
v tejto chvíli zaujal rozjímajúci
kňaz Michal Rešetka. Rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ,
vydavateľ a zberateľ slovenských
kníh. História ho zaradila, či skôr
priradila k významným bernolákovsky orientovaným zberateľom
a vydavateľom slovenských kníh,
kázní a literárnych rukopisov
v období slovenského národného
obrodenia. Ako básnik, historik
a kazateľ napísal osemnásť prác.
Bol neúnavným zberateľom slovenskej a cudzojazyčnej, rukopisnej
i tlačenej literatúr y. Jej zhromažďovaniu venoval vyše tridsať rokov
života. Slovenskú tisíczväzkovú
časť knižnice tvorili vzácne rukopisy Petra Benického, M. Augustínyho, Hugolína Gavloviča a iných.
Zozbieral a zanechal deväťsto tlačených diel a dvetisíc rukopisov.
Po založení Matice slovenskej sa
vzácna Rešetkova knižnica stala
jej majetkom.
■ SMUTNÝ POVZDYCH
Koľko sa toho u nás – s prepáčením – natára o tom, ako sa nič
nedá, ako na všetko treba toľko
a toľko peňazí. Tu v bohunickom
Riznerovskom kaštieli akoby sa
dalo všetko. Vznikla tu unikátna
expozícia, ktorá môže by ť ideálnym cieľom vzdelávacích v ýletov
školskej mládeže. A zároveň je
tak isto atraktívna ako jej preslávené vzor y vo svete – múzeá voskov ých f igurín. Aj keď s povzdychom, predsa len zostáva dobr ý
pocit... Vďaka tým, ktorí to tu
všetko zriadili a pripomenuli nám
súčasníkom.
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Začalo sa to nevinne – v Televíznom klube mladých pred štvrťstoročím

Životopis experta na farebné revolúcie
Peter ŠTRELINGER – Ilustrácia Emil SEMANCO

Asi by nemalo zmysel vyberať smradľavé vajcia, ľudovo povedané – „záprdky“, z obdobia pred štvrťstoročím,
týkajúce sa jednej z nechutných udalostí, ktoré sa stali krátko po novembrovom prevrate 1989, keby to nemalo
širšie súvislosti. Ale poďme po poriadku: podnet mi dal spisovateľ Gusto Murín vo svojom pravidelnom blogu,
publikovanom v Pravde 5. januára 2015, ktorý má názov Mináč kontra Nič – príklad hríbovskej „mytológie“.
Aby mal čitateľ predstavu,
o čom je reč, odcitujme si na začiatok z Murínovho článku, ktorý píše:
„Takmer som na (vlastne naozaj
pamätné)
televízne
vysielanie
Televízneho klubu mladých (TKM)
z decembra 1989 zabudol, ale ktosi
sa k tomu v JeToTak pred pár dňami
vrátil a ten ktosi odkazuje na týždennícko-hríbovskú verziu celej udalosti.
Stručne povedané – v tie revolučné
dni došlo k prvému revolučnému
excesu, a síce pokusu o mediálnu popravu národného umelca
v priamom televíznom prenose!
Keďže som pri tom nie náhodou
bol, môžem, našťastie, z prvej ruky

podať svedectvo o veľmi falošnom
hrdinstve pána Niča. A klamstvách,
ktoré okolo tohto ‚hrdinstva‘ splietajú
Hríb a spol., čo zároveň poukazuje
na kredibilitu čohokoľvek, čo nám
podsúvajú na základe zavádzania
a lží. Ako v tomto prípade...“
■ NIČOVE NIČOTY
K
osemdesiatemu
výročiu
narodenia Vladimíra Mináča písal
som scenár k televíznemu dokumentárnemu filmu pre STV Pod
hasprunskou slivkou. Spolu s režisérom Matúšom Oľhom vybrali
sme z televízneho archívu aj onen
„pamätný“ záznam z TKM a vystrihli
sme do nášho dokumentu
tú
slávnu pasáž, kde dostal slovo
populárny spevák Richard Müller,
ktorý sa začne nadchýnať hrdinstvom a revolučnosťou študentov
a vzápätí vyzve „komparz“, aby sa
ten vyjadril. Sčista-jasna sa ako na
povel zodvihne jeden zo študentov,
čosi povie na úvod a hneď po ňom
vystúpi ďalší, poriadne „rozkokošený“ náš slávny „šampión slobody“
s príznačným menom Nič a začne
čítať, či vlastne opakovať obvinenia
voči Vladimírovi Mináčovi, ktoré pár
dní predtým vykričal na Námestí
SNP literárny kritik Milan Hamada.
A spevák Richard Müller, ktorý sa
podieľal na tomto komplote, vstane
a ponúkne Ničovi miesto za stolom,
aby mal bližšie k obvinenému
baťkovi a mohol mu vyliať kýbeľ
špiny priamo za golier.
■ FRAŠKA NA OBRAZOVKE
Scenár však, ako opisuje dosť
obšírne Gustáv Murín, zjavne nevyWWW.SNN.SK

šiel, nepochybne aj preto, že hlavný
aktér, teda – majster kat Milan Nič
– vtedy sedemnásťročný študent,
nemal ešte skúsenosti s podobnou
popravou a pre jeho nešikovnosť
celý atentát na Vladimíra Mináča
dopadol trápne. Keď sa Mináč ohradil, že niekto na neho nakydá a on
nemá šancu sa k tomu vyjadriť, Nič
nevedel nič – iba to, čo mal takpovediac „z druhej ruky“, nepoznal súvislosti, nič nečítal ani z Mináča, takže
celé to vyznelo ako fraška, ktorú
zorganizoval niekto iný.
„Takéto svinstvá sa dejú
v diktatúre, nie je to prejav demokracie. A to, čo dnes dodatočne

heroizujú hríbovci, bolo jednoducho svinstvo, ktoré každý demokrat
musí odsúdiť. Koniec koncov, Hríb
je práve príkladom človeka, ktorého
novinárstvo bolo vždy poplatné vytýčenej ideológii a úplatné aktuálne
výhodným cieľom bez ohľadu na
fakty,“ napísal v závere svojho blogu
Gustáv Murín. A jeho postoj je mi
sympatický a musí byť sympatický
každému súdnemu človekovi, ktorý
vníma súčasnú politickú a mediálnu
situáciu – a prípadne si pamätá aj
to, čo bolo pred dvadsiatimi piatimi
rokmi!
■ PRAVDA REVOLÚCIÍ
Chvalabohu, jestvuje historická
pravda, tá poráža všetky ľahkovážne
činy, ktoré sa udiali v blízkej, ale aj vo
vzdialenejšej histórii. Oslavy štvrťstoročia zamatovej revolúcie, ale aj
blížiace sa sedemdesiate výročie
víťazstva na fašizmom. Narodil som
sa rok po skončení druhej svetovej
vojny, teda nemám dôvod ohurovať
čitateľov svojím vlastným svedectvom. Pred pár dňami som však čítal
„otvorený list šiestich stalingradských veteránov, účastníkov Veľkej
vlasteneckej vojny, nemeckej kancelárke Angele Merkelovej“, ktorý ma
veľmi oslovil. Píšu v ňom: „... my
veteráni tej strašnej vojny a účastníci tej najhroznejšej bitky pozorujeme, ako Európu opäť obchádza
strašidlo – duch fašizmu. Dnes je
jeho centrom Ukrajina, kde ideológia
krajného nacionalizmu je realizovaná vo fyzickom násilí, v likvidácii
disidentov, vraždami ľudí, motivovaných etnickou nenávisťou a odmietaním iných kultúr. Čelíme známemu

obrazu: sprievody s lúčami, muži
v uniformách s nacistickými znakmi,
dvíhajúci ruky v nacistickom
pozdrave a chránení štátnou políciou pri tejto fašistickej prehliadke
v centre mesta...Hnedý mor, tlejúci
v poslednom desaťročí na Ukrajine,
sa rozhorel a priviedol Ukrajinu ku
krvavej občianskej vojne...“
A opäť sa dostávame k základnej otázke, ktorú si kladú všetci
múdri ľudia: ako je to možné, kto to
začal, kto dopustil, aby sa to opäť
stalo, aby sa to opakovalo?! Odpoveď nie je jednoduchá, ale predsa sa
pokúsime pátrať po tých, čo zapálili
rozbušku.

Farebné revolúcie. Začnime pri
tej našej – zamatovej. Zvlášť pred
mládežou sa otvorili priam netušené obzory, pre tých starších tiež.
Šikovnejší začali podnikať, privatizovať a nekontrolovaný biznis
priviedol jednotlivcov k obrovským
majetkom. Že sa nedá za pár rokov
nahrabať čestným spôsobom miliardy?! To už dnes nikto nerieši. Ideály
mladých ľudí – mať sa tak dobre
ako v Amerike či Nemecku... A tie
netušené možnosti na cestovanie,
štúdium na prestížnych amerických a anglických univerzitách.
Trochu odbočím: Najväčší zlodej
česko-slovenskej
privatizácie
Viktor Kožený, je tiež absolventom
Harwardu...
Nestraťme
však
kontinuitu
nášho príbehu: možno toto vírilo
pred dvadsiatimi piatimi rokmi
v hlave vtedy sedemnásťročného
nedovzdelanca Milana Niča, keď sa
rozhorčene oboril na Mináča. To je
už jedno, či mu to ktosi nabulikal.
Ale „zamatová“ revolúcia sa rýchlo
skončila, našťastie, bez krvi, nadšenie vyprchalo, len spomienka ostala,
ako sa stal náš mladý muž slávny
pred
nažhavenými
televíznymi
kamerami. Nebudem to naťahovať.
Milan Nič (nomen – omen) mal šťastie, podľa jeho životopisu, ktorý je aj
vo wikipédii, študoval medzinárodné
vzťahy, históriu a politológiu v Prahe,
Budapešti a Bologni. Na internete
si nájdete o ňom ďalšie informácie: „expert na farebné revolúcie“,
bývalý redaktor a komentátor rádia
Slobodná Európa, bývalý programový riaditeľ Nadácie Pontis pre
demokratizačné projekty v zahraničí
REPORTÁŽ

(Ukrajina, Bielorusko, Balkán, Kuba),
pracoval aj v tíme Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva
v Bosne a Hercegovine, potom pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí
SR. Momentálne povýšil vo funkcii –
je výkonným riaditeľom CEPI (CENTRAL EUROPEAN POLICY INSTITUTE), nezávislej nevládnej organizácie so sídlom v Bratislave. CEPI je
regionálny Think tank (angl. doslova
„mozgovňa“, myšlienková nádrž)
a Nič ako analytik je expert na Think
tanky. V tejto „Think factory“ (továreň na myslenie) sa cíti ako ryba vo
vode. Think tanky sa chápu dnes ako
„Projekt pre nové americké storočie“.
Bushova doktrína, ktorá okrem iného
hlása aj „politiku preventívnej vojny“
– teda že „Spojené štáty majú právo
použiť svoje prostriedky (vrátane
vojenskej akcie) na zvrhnutie štátnych režimov ostatných štátov, ak sú
pre ne vnímané ako hrozba, a to aj
vtedy, keď táto hrozba nie je bezprostredná“.
■ PLATENÍ ROZBUŠKÁRI
Expert na farebné revolúcie? To
nás zaujalo. Od továrne na myslenie
poďme teda k príprave „Oranžovej
revolúcie“ na Ukrajine...
V roku 2008 publikoval
vo
francúzskom ľavicovom týždenníku Le Nouvel Observateur známy
publicista Vincent Jauvert rozsiahlu reportáž – Šokujúce priznania:
Američanmi platení „revolucionári“. Je to príbeh o ľuďoch, ktorí
za americké peniaze organizujú
politické prevraty. V reportáži sú
hlavnými „hrdinami“ aj niektorí ľudia
zo Slovenska. Za najskúsenejšieho
považuje autor Pavla Demeša,
bývalého ministra zahraničných vecí
SR po „zamatovej revolúcii“. Demeš
v roku 2000 tajne koordinoval
program zahraničnej pomoci vzbury
proti Miloševičovi a v roku 2003
bol tiež „dôverne“ radcom ukrajinských revolucionárov. Vývozcovia
revolúcie, ako píše Jauvert, „majú
na zvrhnutie despotov východu
unikátny know-how, pozostávajúci
zo sofistikovanej zmesi nenásilnosti, marketingu a fund raisingu
(zberu prostriedkov)“.
Neuveriteľné, všakhej?! Za
svoje služby boli niektorí experti
na farebné revolúcie vymenovaní
prezidentom Bushom osobne za
„šampiónov slobody“. Samozrejme,
nič sa nerobí iba pre pekné oči
a za potľapkávanie po pleci. „Revolúcia, to je trh s vysokou konkurenciou,“ hovorí ďalší Slovák – „šampión
slobody“ – Balász Jarábik, absolvent
Kolumbijskej univerzity, ináč blízky
spolupracovník Milana Niča v CEPI.
A dodáva: „V prípade Oranžovej
revolúcie sa kontakty s veľkými
súkromnými i verejnými organizáciami USAid a NED začali ešte
na jeseň roku 2003, teda rok pred
Oranžovou revolúciou...“ Aby mal
čitateľ predstavu, vysvetlime, čo je
to NED (Endowment for Democracy
– Národná nadácia pre demokraciu). Ide o kľúčovú americkú mimovládnu inštitúciu, participujúcu na
destabilizácii, prevratoch a zvrhnutí
cudzích vlád, ktorých predstavitelia
sú na nože s Washingtonom. NED
od roku 1991 dostala päť miliárd
dolárov od amerických vlád. Údajne
má vo svojej réžii aj šesťdesiatpäť
projektov v Ukrajine. Úlohu NED
asi najvýstižnejšie charakterizoval Allen Wenistein, ktorý pomáhal
s legislatívou pri zakladaní tejto
organizácie. V roku 1991 vyhlásil:
„Mnoho vecí, ktoré dnes vykonávame, sa pred dvadsiatimi piatimi
rokmi uskutočňovali tajne prostred-

níctvom CIA.“ Z týchto zdrojov sú
financované všetky farebné revolúcie: v Gruzínsku, Kirgízii, na
Balkáne, a samozrejme najmä na
Ukrajine. Teda revolúcia ako veľký
biznis! Keď získajú peniaze naši
„šampióni slobody“, idú na Ukrajinu
a prinesú „dobrú zvesť“. Teda najmä
peniaze. „Organizácia, organizácia,
organizácia,“ zdôrazňujú „experti“
a verbujú aktivistov, zvlášť mladých
ľudí, tí sú odvážni, nemajú majetok,
nemajú čo stratiť. Iba ak život, ale
to si v mladosti málokto uvedomuje!
V auguste 2004 sa mladí aktivisti
– Ukrajinci z hnutia PORA – zišli
v pionierskom tábore na Kryme.
„Stretávali sme sa v malých
skupinkách na pláži. Dokonca sme
aj spali na piesku v malých chatkách. Bolo to skvelé,“ objasňuje
Pavol Demeš. Potom už hurá na
barikády. Organizovať Majdany!
Pravda – pred kamerami CNN.
Treba dodať – na samotnej
revolúcii sa už títo šampióni slobody
väčšinou nezúčastňujú. Rozdali
tričká, zástavky, propagačné materiály, zabezpečili doláre či eurá,
z ktorých sa platia aj demonštranti,
aj ostreľovači – a presunuli sa do
iného štátu, kde treba robiť „demokraciu“. Čo sa deje potom, s tým už
nemajú zvyčajne nič spoločné.
■ OBRAZY MIMO ZÁBER
V Ukrajine za tých vyše desať
rokov tisíce a tisíce mŕtvych. Spálené
domy, spálené mestá, státisíce
utečencov. A že sa to organizátorom
vymklo z rúk? Že po ukrajinských
mestách pod ochranou novej vlády
a štátnej polície pochodujú batalióny „Pravého sektoru“ a mnoho
neformálnych, dobre vyzbrojených
praporov „ Azov“, mladí ľudia,
ktorí heilujú s natiahnutou pravicou. Najmä na východe Ukrajiny
páchajú tieto fašistické zbory
neľudské zverstvá. Málo z tých
hrozných obrazov súčasnosti sa
dostane do oficiálnych štátnych
i neštátnych televízií a iných médií.
Čo oči nevidia, srdce nebolí, vraví
známe porekadlo. Ibaže to, čo
sa deje v súčasnosti v Ukrajine,
hrozí prerásť aj za jej hranice –
a Slovensko je veľmi, veľmi blízko.
Experti na farebné revolúcie, ako
sme napísali vyššie, si tým už
nezaťažujú hlavy, organizujú prednášky a ďalšie Think tanky. Svetre
a tričká s anglickými nápismi
FREEDOM (sloboda) vymenili
za biele košele a drahé tmavé
obleky. Len kto vráti život mŕtvym,
kto znovu postaví domy, mosty,
fabriky, zaseje úrodu v spálenej,
rozbombardovanej, zničenej zemi?
Žeby ako záchranca opäť prišiel
Veľký Brat, ktorý sľúbil spasenie,
slobodu, prosperitu? Zatiaľ ponúka
iba zbrane! „ A kde dosiaľ vstúpil,
tam tráva nerastie...“ To je myšlienka, ktorú som voľakedy počul od
Vladimíra Mináča.
„Som NIČ,“ predstavuje sa náš
protagonista na jednej z besied
svojim poslucháčom. Mladí ľudia
pozerajú na tohto sympatického
štyridsiatnika so zjavným obdivom
a so závisťou a snívajú o karié re, o miestach, ktoré prednášateľ navštívil – o Kube, Havane,
Gruzínsku.
So
zanietením
„farbisto“ v ykresľuje svoj bohatý,
dobrodružný život. „ Je to naozaj
skvelé... Nie je to NIČ ťažké,“
vraví s úsmevom. Nič nič netají.
Možno vo svojej úprimnosti dodá
pyšne: „Vidíte, a začalo sa to
tak nevinne v Televíznom klube
mladých pred dvadsiatimi piatimi
rokmi....“
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Prekladateľ musí v zásobárňach slovenčiny vydolovať to správne slovo

Je smutné, ak jazyk formuje ulica
Zhováral sa Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: autor

Otakar KOŘÍNEK (1946) vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Knižne debutoval v roku 1973
prekladom detektívky R. MacDonalda Barbarské pobrežie. Odvtedy do slovenčiny preložil diela J. Londona,
M. Twaina, H. Melvilla, J. Kerouaca, J. R. R. Tolkiena, J. Steinbecka, V. Nabokova, E. L. Doctorowa, G. B. Shawa,
K. Vonneguta a mnohých ďalších, prevažne amerických autorov. Na konte má vyše stoosemdesiat prekladov.
Je trojnásobným laureátom ceny Jána Hollého – najvyššieho ocenenia za umelecký preklad na Slovensku,
držiteľom viacerých prémií Literárneho fondu, ceny „Ludvík“ za najlepší preklad sci-fi románu, za preklad Pána
prsteňov je zapísaný v Čestnej listine YBBY. Vydavateľskou cenou a prémiou Literárneho fondu bolo ocenené
aj jeho pôvodné dielo: Washington – sedem rokov v centre moci.
● V súčasnosti ste azda najoceňovanejším slovenským prekladateľom odborníkmi aj verejnosťou.
Pritom ste vyštudovaný právnik,
pracovali ste v USA ako novinár, vo
Washingtone a v Haagu ako diplomat, napísali ste päť vlastných diel.
V čom sa cítite najviac doma?
Život prináša rozličné príležitosti
a ak sa človek na to cíti, mal by ich
využiť. Prináša to skúsenosti, ktoré
možno v literatúre zúročiť. Ale naozaj
doma sa cítim v umeleckom preklade
– okrem iného aj preto, že to môžem
robiť doma, som si vlastným pánom
a viazaný som iba termínom dokončenia. Od roku 1985, keď som zanechal
právnické povolanie, som na voľnej
nohe s prestávkami, ktoré vyplnili už
spomínané iné činnosti.
● Ako ste sa dostali k umeleckému prekladu, keďže ste to neštudovali a neštudovali ste ani anglický
jazyk?
Literatúra a umenie ma vždy zaujímali a jazyky boli mojím koníčkom.
Po anglicky som sa naučil sám. Ako
študent som si chcel niečo zarobiť,
a tak som prekladal články pre časopisy
a noviny, ako boli Expres, Ľud, Výber.
Bolo ich do tristo a celkom prirodzene
som zatúžil preložiť aj knihu. Preložil som jednu sám od seba, lebo som
nechcel prísť do vydavateľstva s prázdnymi rukami. Bola to detektívka od
Agathy Christie .Tú síce nevydali, ale
ponúkli mi inú, a tak sa to rozbehlo.
● Napísali ste päť vlastných
kníh. Nezabíja prekladanie ambíciu
písať vlastné texty?
U mňa nie. Naopak, je to skvelá
škola pre vlastné písanie, lepšiu si
neviem predstaviť. A vlastné písanie
má zasa jeden blahodarný prínos pre
preklad – človek potom pri prekladaní
cíti väčšiu úctu k prekladanému dielu
a autorovi, lebo na vlastnej koži zažil,
čo je písať niečo vlastné.
● V poslednom čase ste sa
sústredili na Steinbecka a Nabokova. Prečo?
Jednak preto, že obaja títo autori
sú na preklad veľmi nároční, čo vždy
láka, a môžem pri nich využiť skúsenosti – literárne aj prekladateľské
– ktoré som nadobudol, a jednak
preto, že vyplynula kultúrna potreba
prekladať ich. Z Nabokova, z toho na
povrchu kozmopolitu z donútenia, ale
v srdci stále Rusa, chýbalo v slovenčine veľa diel, a tak ich postupne zapĺňam. Koncom osemdesiatych rokov
som preložil jeho Lolitu, potom nasledovali Priezračné veci, Bledý oheň,
Pamäť, prehovor a teraz sa chystám
na preklad Lužinovej obrany. Ocenila
to aj kritika, za Bledý oheň a Pamäť,
prehovor som dostal Hollého ceny,
v prípade Bledého ohňa spolu s Janou
Kantorovou-Bálikovou, ktorá preložila
verše.
U Steinbecka to bola potreba
nanovo preložiť do slovenčiny jeho
základné diela Na východ od raja
a Hrozno hnevu. Prvé slovenské
preklady mali už vyše päťdesiat rokov
a jazykovo v nich bolo už mnohé
zastarané, ale aj lingvisticky nepochopené. Hovorí sa, že základné diela
svetovej literatúry si každá generácia prekladá pre seba a je to pravda.
A tu sa patrí poďakovať vydavateľstvu
Slovart a vydavateľstvu Spolku slovenských spisovateľov za to, že majú cit
pre kultúru, a na knižné pulty zaplavené výrobcami literatúry dávajú
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krásne, ozdravujúce injekcie od autorov s veľkým A.
K týmto dvom autorom ma však
viedla aj vnútorná potreba – potreba
striedať. Sú to nádherné kontrasty.
Nabokov s jeho nádhernou, minucióznou drobnokresbou a Steinbeck, muž
kovaný životom, s jeho robustnosťou.
V hudbe by som ich prirovnal k Mozartovi s jeho iskrivou eleganciou, ako ho
vníma väčšina verejnosti, hoci má aj
iné polohy, a k Beethovenovi s jeho
často drsnou mohutnosťou, hoci aj on
má iné polohy.
● Sú to rozličné štýly. Ako sa
s tým prekladateľ vyrovnáva?
Žartom hovorím, že prekladateľ
musí byť štylistický prostitút. Musí
meniť štýl v službe autorovi. Ale tak je
to napokon aj v herectve a hudobnej
interpretácii. Nemožno hrať Šostakoviča rovnako ako Chopina. Každý chce
svoje. To je alfa a omega každého
interpretačného umenia.
● Vaše odpovede nastoľujú
mnohé ďalšie otázky. Biele miesta,
pokiaľ ide o diela, ktoré v slovenčine
nemáme, a ako na to, aby prekladateľ ovládal rozličné štýly.
K tomu prvému. Neraz počúvam
nariekavé hlasy, čo všetko ešte nemáme
zo svetovej literatúry a akí sme my
Slováci v tomto úbohí. Hlúposť, omyl.
Zabúdajú, či už úmyselne alebo z nevedomosti, na to, čo všetko už máme, a je
toho dosť. Za všetko spomeniem len
niekoľko prípadov. Tisíc a jedna noc
v preklade profesora Paulínyho. Šiel až
k prameňu a takýto kompletný preklad
tohto diela majú iba tri či štyri literatúry
na svete. Áno, popri tých „veľkých“ aj
slovenčina. Ostatné národy majú len

úryvky, všelijaké vybrané, všelijako
prispôsobené. Základné filozoficko-esejistické dielo Sörena Kierkegaarda
Buď – alebo v preklade Milana Žitného.
Ďalej sa ponúka pripomenúť excelentný
preklad Božskej komédie od Viliama
Turčányho a Jozefa Felixa, preklady
antiky od Viliama Okála a tak ďalej.
A už na záver k tejto otázke – edícia
Zlatý fond svetovej literatúry vydavateľstva Tatran, kde vychádzali svetoví
autori v osemdesiatych rokoch. Tá
priniesla množstvo krásneho, ale, žiaľ,
už neexistuje. Pochoval ju trh.
A k druhej otázke – čítať, čítať,
čítať, najmä v začiatkoch. Aktívne
pracovať na svojej slovnej zásobe.
Priebežne si robím vlastné slovníky –
pri Steinbeckovi slovník ľudových výrazov, zvratov, pri Kerouacovi slovník
hovorových výrazov, ďalej slovník prešmyčiek a slovných hier. Prečítal som
veľa ráz starých majstrov slovenskej
prózy – Kukučín, Hronský, Tajovský.
Od nich sa zasa možno naučiť maľovať
slovom – v tom zmysle, že čitateľovi
priam naskakujú pred očami obrazy.
Vyvoláva vo mne úsmev, keď niekto
tvrdí, že slovenčina je chudobná, že na
niečo vraj nemá. Tí, čo to múdro tvrdia,
sami seba usvedčujú z jej neznalosti.
Treba sa ňou zaoberať, dolovať v jej
neprebernom bohatstve.
● O preklade sa hovorí, že je to
ako so ženami – keď sú krásne, sú
neverné, keď sú verné, sú škaredé.
Čo vy na to?
Ako bonmot je to celkom pekné,
ale ako to už s bonmotmi chodí, nie
celkom presné. Poznám aj krásne
ženy, ktoré sú verné. A pri preklade? Aj
ten môže byť krásny a verný. Musíme si
však uvedomiť, že neprekladáme slová,
ROZHOVOR

ale nálady, pocity, obrazy, metafory
autora, teda to, čo autor vložil do diela
nad slovami. To musíme prekladať,
tomu musí byť preklad verný a potom
je aj krásny. Slová sú len odrazovým
mostíkom. Ak budeme prekladať len
slová, potom im bude preklad verný,
ale bude škaredý.
● Raz ste povedali, že umelecký
preklad je nezmysel, ale krásny
nezmysel. Ako tomu rozumieť?
To je trocha iná poloha v nazeraní na preklad. Ideálom by bolo, aby
v prostredí prekladu pôsobil tak, ako
pôsobí na čitateľa v prostredí originálu.
A to sa jednoducho nedá. Stroskotávame už pri najjednoduchších konkrétach. Anglické slovo bread môžem
preložiť len ako chlieb, lenže Američan
si predstaví ten svoj a Slovák zasa ten
svoj. Už je to posun. A teraz si vezmime
románovú postavu podmienenú cudzím
prostredím – kultúrou, politikou, sociálnymi pomermi a ja neviem čím ešte.
Takú postavu náš čitateľ nemôže
vnímať ako čitateľ originálu, ktorému
je vlastná, lebo žije tam, kde ona.
Zákonite sa v preklade čosi stratí. To
však dáva určitý priestor na jemné
dotváranie, povedzme na zdôraznenie
niečoho, čo nášmu čitateľovi postavu
urobí plastickejšou, zrozumiteľnejšou.
Na to neexistuje nijaká teória, je to od
prípadu k prípadu a úlohu tu zohráva
intuícia prekladateľa podporená, ale
korigovaná skúsenosťou. A v tom je
aj jedna z krás umeleckého prekladu.
Ideál, ktorý som spomenul predtým,
nikdy nedosiahneme, ale treba sa oň
pokúšať – ako napokon v každom
umení. V tom je tá krása.
● Tu sa ponúka spomenúť váš
preklad Mechanického pomaranča
od Anthonyho Burgessa.
Áno, na ňom sa dá dobre ilustrovať, čo som práve povedal. Burgess
navštívil Sovietsky zväz a usúdil, že
o niekoľko rokov vznikne medzinárodný slang mládeže a týmto slangom
napísal to svoje kultové dielo, ktoré,
mimochodom, vynikajúco sfilmoval
Stanley Kubrick. Za základ svojho
slangu vzal ruské slová ako korova,
moloko a podobne. Lenže – v anglickom a anglosaskom prostredí rezonujú
ruské slová inak ako v našom, nám sú
bližšie, nie také exotické ako pre Angličana. Čo s tým? Na niektorých miestach som ich ponechal, ale prevažne
som použil namiesto nich slová z iných

jazykov – talianske, chorvátske,
rómske – a niekde som vytvoril vlastné,
ale tak, aby boli sémanticky priezračné.
To v záujme toho, aby to u nás vyvolávalo približne taký pocit exotickosti ako
ruské slová u Angličana.
A bolo treba urobiť ešte jedno.
Ak je slang zakomponovaný do správnej, vzorovej slovenskej syntaxe, kričí
to, pôsobí to strašne neprirodzene.
Preto ak používame v literatúre slang,
musíme narušiť aj vzorovú syntax. Túto
skúsenosť som si odniesol z prekladu
Kerouacovho románu Na ceste.
A veľmi pomohol vlastný slovník hovorových výrazov, ktorý som už spomínal. Je omyl myslieť si, že slovenčina
túto vrstvu jazyka nemá alebo ju má
chudobnú. Sám som bol prekvapený,
koľko výrazov máme napríklad na slovo
prísť alebo hlúpy. Pätnásť až dvadsať.
● Ako vidíte úroveň súčasného
umeleckého prekladu v porovnaní s minulosťou? A ako vidíte
budúcnosť?
Pokiaľ ide o budúcnosť, som dosť
skeptický. Naše preklady raz zastarajú,
a nemám istotu, či sa nájde generácia, ktorá ich bude chcieť a vedieť
robiť nanovo. Rád by som sa mýlil.
Neviem, či sa niekomu bude chcieť
hrabať v hlbokých zásobárňach slovenčiny, aby z nich – povedzme to trocha
zjednodušene – vydoloval to pravé
slovo. A pokiaľ ide o súčasnú úroveň,
je rovnako vysoká ako v minulosti,
len špička je užšia. To súvisí s tým,
že mnohé z toho, ako sa prekladatelia učili, vymizlo. Už sa nesedáva
v redakciách, kde sa o problémoch
debatovalo, ubúda skutočne dobrých
redaktorov a redaktoriek, od ktorých
sa mohol prekladateľ učiť. Tie debaty
v redakciách a neraz aj vo viechach –
to boli spontánne tvorivé dielne alebo
workshopy, ako sa dnes hovorí. Tam
sa cibril jazykový cit, o použití jedného
slova sa hovorilo aj hodinu a každý
niečím prispel. V rozhlase sa pravidelne hodnotila jazyková úroveň hlásateľov či moderátorov. Dnes sa, žiaľ,
kultivovanie slovenčiny zabíja argumentom – veď tak sa to hovorí. Smutné
je, že takú reč počúvame aj od televíznych a rozhlasových moderátorov, ktorí
boli kedysi vzorom, ich jazykový prejav
nenásilne ovplyvňoval jazykový prejav
ulice. Dá sa povedať, že kedysi bola
ulica vo vleku moderátorov a dnes sú
moderátori vo vleku ulice.
● V súčasnosti ste predsedom Rady Literárneho fondu. Čo si
myslíte o útokoch naň?
Nerozumiem im. Útočí sa na niečo,
čo existuje všade na svete. Útočí malá
skupina stále tých istých, je ich zo desať,
dvadsať. Hoci práve oni vedia, ako sa
vo svete podporuje tvorba. Oproti tejto
hŕstke Literárny fond poskytne tú či onú
formu podpory ročne dvetisícpäťsto
tvorcom. To je však mlčiaca väčšina
a ukričaná hŕstka má priestor v médiách. Všade sú rezidenčné domovy pre
tvorcov. V USA vyše päťdesiat, sú po
celej Európe – Taliansko, Grécko, Švajčiarsko, Nemecko a tak ďalej, dokonca
aj v Indii sú. Iba ten náš v Budmericiach
im bol soľou v očiach. Sú proti dvojpercentným odvodom z honorárov Literárnemu fondu, čo stanovuje zákon. Chceli
ho zrušiť, ale v NR SR to neprešlo.
Chcú zmeniť Literárny fond na nadáciu, ako je to vo svete. Zabúdajú však
na to, že tam najprv existujú finančné
prostriedky a následne na ich využitie
sa zriadi nadácia, nie že najprv sa zriadi
nadácia a potom sa chodí s natrčenou
dlaňou, kto prispeje. Viem to z vlastnej
skúsenosti. To by bola cesta do zániku
Literárneho fondu. Iná organizácia
s takým širokým záberom na Slovensku zatiaľ neexistuje. Fond podporuje
nielen spisovateľov, ale aj prekladateľov, novinárov, filmárov, divadelníkov
a vedcov.
● Každý, kto sa živí písaním,
má sedavé zamestnanie. Ste sedavý
kaviarenský typ alebo sa odreagúvate športom?
Ktosi raz veľmi pekne povedal, že
príroda je najkrajšia z okna kaviarne.
Súhlasím. Aj keď si stále hovorím: od
zajtra – prechádzky a šport.
WWW.SNN.SK
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V nedeľu 22. marca dobrovoľne odišiel zo sveta prozaik Peter PIŠŤANEK

Spisovateľ je barometrom spoločnosti
Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Keď mi v pondelok podvečer zazvonil mobil, ešte som netušil, že ma správa, ktorú som sa vzápätí dozvedel,
na dosť dlhý čas vykoľají. Dozvedel som sa totiž, že môj dlhoročný priateľ, generačne spriaznený spisovateľ
Peter Pišťanek zvolil na svojej životnej púti skratku a spáchal samovraždu. Keď som sa ako-tak spamätal,
otvoril som jednu zo škatúľ, ktoré používam ako archív, a popri prezeraní fotografií, výstrižkov a iných dobových materiálov som sa mimovoľne zamyslel nad dnešným miestom tvorivého človeka v spoločnosti.
Za posledných pätnásť rokov
som sa rozlúčil s niekoľkými priateľmi,
ktorí pre mňa boli dôležití z ľudského,
ale aj z tvorivého hľadiska. Básnik
Jožo Urban tragicky havaroval na
aute, choroba si odniesla prozaikov
Vinca Šikulu a Vaša Pankovčína,
rovnako ako aforistu Petra Gregora,
no a dobrovoľný odchod zvolili básnik Marián Kubica a prozaickí majstri
Rudo Sloboda a Peter Pišťanek. Práve
o posledne menovanom by som nikdy
nepovedal, že si zvolí túto cestu, no
na druhej strane som ho v posledných
rokoch vídaval veľmi sporadicky a
o jeho vnútorných démonoch som
nemal ani potuchy.
■ ZÓNY KONTAKTU
Osemdesiate roky boli na Slovensku časom očakávania. Teda
najmä pre literatúru to platilo doslova.
V ZSSR začal Michail Gorbačov
„perestrojku“, dogma takzvaného
socialistického realizmu už nebola
spisovateľským zákonom a časopisy
ako Romboid, Slovenské pohľady či
neskôr Literárny týždenník a Dotyky
začali uverejňovať texty, ktoré by predtým bdelé oko ideológov z Ústredného
výboru KSS na ich stránky nepustilo.
V tom čase som sa s Petrom Pišťankom zoznámil. Na stretnutí mladých autorov, ktoré zorganizoval pod

krídlami Českého kultúrneho centra
neskorší druhý ponovembrový minister kultúry Ladislav „Agnes“ Snopko,
čítal Peter Pišťanek svoju prózu
Súdruh Bozonča – ideálne pracovná
sila. Groteskný obraz robotníka, plne
stotožneného nielen s ideológiou, ale
doslova s celým „kódexom budovateľa komunizmu“, zarezonoval v jeho
podaní skutočne mimoriadne. V tom
čase sme chodievali, teda predovšetkým básnici, do kaviarne U Michala
neďaleko bratislavskej Michalskej
brány. Pišťanek chodieval najmä do
vinárne U obuvníka, kde sa stretávali aj muzikanti, keďže vtedy hrával
na bicie v kapele Devínska nová vec.
Jedno sme však mali obe partie spoločné. Snahu písať ináč, bez ideologických mantinelov, slobodne, kriticky
a trebárs aj uletene. Až v ten večer
som sa dozvedel, že sme istý čas pracovali obaja ako robotníci v Slovnafte
a Peter Pišťanek momentálne robí vo
vodárni v Devínskej Novej Vsi. Jedno
mi však bolo jasné. Pokiaľ v prípade
poézie tu bola aspoň aká-taká šanca
vydať knihu, Pišťankova prípadná
próza by jednoducho neprešla ani cez
toho najprajnejšieho cenzora.
■ PRADIVO OBRAZOV
Doslova o pár rokov neskôr, konkrétne v roku 1991, som už mal prvú

básnickú zbierku za sebou a Peter
Pišťanek debutoval s takmer okamžite
kultovým románom Rivers of Babylon. Strážil parkovisko pred bratislavským hotelom Kyjev a ja som o jeho
debute robil šot pre STV. Čo čitateľov
na Pišťankovom románe tak zaujalo?
V prvom rade jazyk a štýl knihy. Krátke,
hutné a často surové vety s použitím
slangu a nezriedka aj vulgarizmov,
čierny humor, cynizmus, dynamika
a najmä príbeh. Príbeh animálneho
a jednoduchého, veľmi slabo vzdelaného, no na druhej strane prefíkaného
kuriča Rácza, ktorý sa postupne stane
multimilonárom a nepísaným pánom
hlavného mesta. Priamočiare násilie,
vekslovanie, využívanie bývalých členov prednovembrovej Štátnej bezpečnosti, podvody a zasa podvody. Pišťanek ako prvý nastavil novej dobe kruté
zrkadlo a v mnohých veciach, ako sa
napríklad podsvetie spája s politikou,
podal mrazivo presnú predpoveď.
Autor v čase úspechov svojej knihy
začal nemenej úspešne pracovať
v prostredí reklamných agentúr, chvíľu
študoval na VŠMU dramaturgiu a scenáristiku, bol publicisticky činný a jeho
meno sa stalo v novej vlne slovenskej
prózy pojmom.
■ KEĎ JE ČO BILANCOVAŤ
Po knihe Rivers of Babylon

Presný rez naprieč životom
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KNIHA TÝŽDŇA

Poézia aj napriek tomu, že v súčasnom prozaickom svete
sa dostala do polohy Popolušky, ktorá je síce krásna, ale
macocha komercia ju drží bokom od sveta, predsa len
žije. Už je to raz tak, že dnes po zbierke básní siahne väčšinou len skutočný milovník literatúry a očakáva od nej
navodenie tej magickej atmosféry, ktorá čitateľa vedie ku
kontemplácii, k spomienkam a napokon ku katarznému
pocitu. Najnovšia zbierka Jána Tazberíka tieto atribúty
spĺňa.
Pre básnika, tajomníka Spolku slovenských spisovateľov a organizátora literárnych podujatí je to piata básnická
zbierka. Nedávny šesťdesiatpäťročný jubilant tentoraz otvoril pred čitateľom svoju trinástu komnatu bilancovania zrelého
muža, polohu filozofa často skeptického k okolitému svetu,
ale v predsa len humanistu, ktorý verí v dobro a krásu, aj keď
tieto sa môžu v hektických chvíľach každodennosti schovávať.
Tazberík však nekarhá a nenapomína. Neodsudzuje šmahom
súčasnosť a už vôbec bolestínsky nespomína na roky minulé.
S miestami až stoickým pokojom vedie presný chirurgický rez
naprieč časom, spomienkami, osobnými výhrami a prehrami.
Zaujímavé a v autorovej tvorbe pomerne nové sú rozsiahlejšie
básne, ktoré by sa dali označiť aj ako básne v próze. Ide takpovediac o „poetické správy“, ktoré autor ako jediný obyvateľ
svojho vnútorného ostrova posiela vo fľaši tušenej blízkej duši kdesi na druhom konci mora. V klasickejších veršových
polohách zasa prebleskuje poetika v niektorých bodoch totožná s básňami jedného z kniežat slovenskej poézie Jána
Stacha. V básni Milénium Tazberík píše: Prestali sme písať / kým bol ešte čas... / Prestali sme, a boli sme mŕtvi / v najlepšom z možných svetov. / Slovám nasadili bodáky. Poézia Jána Tazberíka je premýšľavá, no rozhodne nenudí. Nenápadne kladie čitateľovi otázky o zložitostiach života, na ktoré on spolu s autorom hľadajú odpoveď.
(mab)

HUMORESKA
To boli časy, keď sa
široké masy vášnivo zaujímali
o vedu. Do vesmíru vyletel
Sputnik, neskôr tam priletela fenka Lajka a mládenec
Gagarin, Američania pristáli
na Mesiaci a jeden z partie mal
dokonca aj slovenské korene,
skrátka veda ľudí fascinovala.
Kupovali
populárno-vedecké
časopisy, sledovali televízne
a rozhlasové relácie o výdobytkoch vedy a techniky a odušu
debatovali, aké to bude v roku
dvetisíc. Odborníci predpokladali lietajúce autá, mobilné
priestranné domy v tvare lietajúceho taniera, ktoré budú
z miesta na miesto prenášať
WWW.SNN.SK

vzducholode, vyliečenie rakoviny a celosvetový mier a blahobyt. Trt makový! Autá lietajú, len
keď si šofér viac uhne a nevyberie zákrutu, na dvojizbový byt
berie mladá dvojica mastnú tridsaťročnú hypotéku, chorôb je
požehnane a každý rok pribudnú

Voľakedajšie časopisy popularizujúce vedu sa vytratili, a tak
nám ostal všadeprítomný bulvár. Ten sa do vedy zamiloval
a najviac ho fascinujú anglickí
vedci. Čo tí už urobili svetových
objavov! Napríklad, že muži pri
pohľade na holé ženské prsia

Peter Pii šťť an
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c rokov
ch
nasledovali jej dve voľné pokračovania, kniha troch noviel Mladý Dônč,
spoločná kniha poviedok s Dušanom
Taragelom Sekerou a nožom a trilógia Skazky o Vladovi, inšpirovaná
vtedajšou, medzi intelektuálnymi vrstvami veľmi rozšírenou animozitou
k Vla-dimírovi Mečiarovi. Peter Pišťanek stál pri zrode mimoriadne úspešného internetového časopisu inZine
a ako spoluscenárista sa podieľal na
filmovej podobe najprv svojich dvoch
próz (Rivers of Babylon a Muzika)
a tesne pred smrťou aj románu Rukojemník. Z nezaujatého pohľadu išlo
teda o úspešného autora so slušným
umeleckým kreditom. Čo ho však
napokon primälo ukončiť život mesiac
pred päťdesiatymi piatymi narodeninami? Hovorí sa o vyhorení, o komplikovanom vnútornom svete tvorcu, ktorému sa nepodarilo založiť a udržať si
funkčnú rodinu. Pišťanek sa programovo snažil ísť proti väčšinovému
prúdu, aj keď ho liberálni intelektuáli

MEDAILÓN
Ak má literárny život v konkrétnej spoločnosti
prebiehať kontinuálne a úspešne treba, aby sa skladal
zo silných tvorivých osobností a v neposlednom rade
aj zo zapálených organizátorov. Čo najlepší autor
bez erudovaného vydavateľa, znalého redaktora,
literárneho vedca a kritika či knižničného pracovníka
a organizátora má oveľa ťažšiu pozíciu, ako sa
dostať k čitateľovi. Alexander HALVONÍK v sebe
spája hĺbavosť prozaika a zápal literárneho vedca
a organizátora literárnych podujatí.

S prstom na tepe literatúry

Narodil sa 22. marca 1945 v Novej Bystrici, základnú školu vychodil
v Oščadnici a neskôr študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Čadci
(1959 – 1962). V roku 1968 absolvoval štúdium francúzštiny a slovenčiny na
FF UK v Bratislave a následne pracoval ako redaktor v Československej
tlačovej kancelárii. Neskôr pôsobil v Ústrednej knižnici SAV, od roku 1980
chvíľu pracoval ako zástupca šéfredaktora vydavateľstva Veda a v rokoch
1981 až 1992 bol vedúcim literárno-dramatického oddelenia a riaditeľom
odboru knižnej kultúry na MK SR. Od roku 1997 do roku 2002 bol riaditeľom
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a od jesene roku 2002 do
31. decembra 2011 riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislave.
Alexander Halvoník nielenže stál pri zrode ojedinelého literárneho časopisu
Literika, ale popri organizovaní literárnych súťaží, kde bol často aj v pozícii
porotcu, venoval sa tiež vlastnej literárnej a literárnovednej tvorbe. Vydal
prózu Svrbenie krvi, prerozprával Rozprávky z tisíc a jednej noci, pre deti
napísal knihu Mátoha, neboj sa! Čo sa literárnej vedy týka, participoval na
množstve kľúčových diel, z ktorých kniha Premeny – slovenská próza na
rozhraní storočí je kľúčovým prameňom pre pochopenie vývinu našej spisby za
posledných dvadsať rokov. Alexander Halvoník sa v týchto dňoch dožil jubilea
sedemdesiatich rokov. Srdečne blahoželáme!
(mab)
tal, že ani u našich českých
susedov sa vedci tiež nedajú
zahanbiť. Na pôde tamojšej
poslaneckej snemovne vystúpili dvaja vedátori, ktorí predniesli tézu, že pitie alkoholu
predlžuje život. Samozrejme ide
o primerané dávky a ide najmä

Slovenský folklór je precízne vedecky prepracovaný
prinajmenšom dve nové, no a
o celosvetovom mieri a blahobyte škoda hovoriť. Možno práve
preto ľudia voľajako zľahostajneli vo svojom obdive k vede.
To, že mobil v ich vrecku komunikuje s chladničkou a varuje
pred nedostatkom oravskej slaniny, berú ako samozrejmosť.

si o dvadsať percent častejšie
mýlia ľavú ruku s pravou. Alebo
že ľaváci sú citlivejší na ovocné
vône. Spýtal som sa na to syna
ľaváka a ten si poklopkal po
čele. Zaujímavé na tom bolo, že
pravou rukou. Mal by som tento
objav poslať anglickým vedcom.
Nedávno som sa však dočíKULTÚRA

brali ako prívrženca, stále sa zmietal medzi „bratislavskou kaviarňou“
a robotnícko-rustikálnym prostredím
Devínskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzal
a kde aj žil. Vyhlasoval o sebe, že je
čechoslovakista a rád navštevoval
Prahu, ktorá ho fascinovala, na druhej
strane sa vzápätí označil za monarchistu a z Čechov a kaviarenských
intelektuálov si vo svojich textoch
cynicky uťahoval. Kde sú skutočné
príčiny jeho samovraždy, nikdy sa
nedozvieme a márne sa budeme
odvolávať na jeho depresie. Tými
ostatne podľa odborníkov trpí o vyše
sto percent populácie viac ako pred
dvadsiatimi rokmi. Jedno je však
isté. Odišiel jeden z najvýraznejších
slovenských prozaikov generácie
narodenej v šesťdesiatych rokoch,
autor, ktorý vedel pomenovať a opísať kŕče ponovembrového vývoja,
nádeje a následné sklamania, ktoré
napokon nad jeho snahou žiť a tvoriť
zvíťazili.

o víno, ale zasa pitie musí byť
pravidelné. Hneď som si spomenul na našu ľudovú: Nepi,
Jano, nepi vodu, voda ti je len
na škodu, radšej sa ty napi vína,
to je dobrá medecína... Z toho
mi jednoznačne vyplynul fakt,
že v našom folklóre sú ukryté
starodávne lekárske múdrosti,

o ktorých ani anglickí vedci
nechyrujú. Napríklad populárna
nôta Sedemdesiat sukieň mala...
je psychologickou sondou do
života nákupnej maniačky. Alkohol by sme mali teda vyriešený
v súlade s populárnou vetou,
že v malých dávkach neškodí
v akomkoľvek množstve. Ale čo
fajčenie? V týchto dňoch som
naďabil na správu, že istý Slovák
mal byť pasažierom nešťastného
letu, ktorý sa skončil haváriou
v Alpách. Na poslednú chvíľu
však stornoval letenku, keďže sa
z internetu dozvedel, že letisko,
kde malo byť medzipristátie,
nemá fajčiarsku zónu. Z toho
vyplýva, že fajčenie a internet
predlžujú život.
Marek DANKO
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K nižné novinky z Vydavateľstva Matice slovenskej
Slovenské povesti
Márie Ďuríčkovej
Mária ĎURIČKOVÁ
Výnimočné dielo spisovateľky, ktorá patrí k najväčším
majstrom slovenskej povesťovej literatúry, približuje výberová kolekcia viac ako štyridsiatich tajuplných príbehov
z dávnej minulosti našej vlasti. Dozviete sa, ako Bratislavu
zachránil raz dunajský orol, inokedy rybár Zotmund, i to,
prečo sa rytier Roland obracia a prečo Čierna pani chodí
po Michalskej veži, spoznáte krutého Valdhera i čertov
obraz na radnici, odhalíte tajomstvo Hradovej nad mestečkom Tisovec, zistíte, ako Turzo ukradol Benátčanom tajomstvo dobývania zlata, ako kráľ Matej predával koleso na
zvolenskom jarmoku a cisár Jozef II. ukladal drevo v dechtickom kláštore, i mnoho ďalších nevšedných príbehov.
Na vydanie pripravil Ondrej Sliacky, ilustroval Peter
Uchnár.

Politické dejiny Martina
Ivan KUČMA
Dielo regionálneho historika analyzuje špecifickú
rolu mesta Martin v slovenských dejinách a jej premeny
od štyridsiatych rokov 19. storočia, keď bol Turčiansky
Svätý Martin málo významným mestečkom Turčianskej
župy, cez postupný nárast jeho významu v súvislosti
s revolúciou 1848 – 49, Memorandom, so založením MS,
utvorenie a premeny jedného z centier slovenskej politiky v prvej polovici 20. storočia, cez neskorší postupný
úpadok významu až po zástoj Martina a jeho inštitúcií
v ponovembrovom dianí.

Tová re ň a j na l ž i
Ján SELČA N
O bsiahly román je prenikavou autobio graf ic kou retrospek tívou obrodenec kej ér y
v š esťdesiat yc h rokoc h a následnej „ nor mali z ač nej “ epoc hy. Týc h, k torí verejne v ystupo vali z a slobodu a nez ávislosť proti okupan tom, v yhodili z prác e, morálne hodnot y
mnohí v ymenili z a prospec hár st vo. Č estní sa
vďaka ne č estným dost ali na zoznam nepo hodlnýc h, boli v ysunutí na okraj spolo č nosti,
nesc hopní v y t lač ili sc hopnýc h, rozbehla sa
obludná mašinér ia továr ne na poslušnýc h
otrokov režimu... D oba pokr ivila c harak ter y
mnohýc h, i u č ite ľov, k torí mali deti v yc hová vať v duc hu pravdy...

Slovenské obrázkové povesti Ondreja Sliackeho
a Mariána Čapku
Ondrej SLIACKY
Tajuplné príbehy z pradávnych čias, keď solúnski
bratia priniesli písmo a drak strážil studňu na staroslávnom Devíne, i z čias, keď orol zachránil Bratislavu pred
tatárskymi hordami, aj z tých pohnutých dôb, keď Turci
vďaka hrbáčovej zrade dobyli Fiľakovský hrad a v Trenčíne Omar kopal studňu, ba i z čias, keď kráľ Matej dojil
ovce na Kráľovej holi alebo keď rimavská zlatá kačička
zachránila Jánošíka a mnoho ďalších z klenotnice najkrajších slovenských povestí vám v tejto knižke rozpovedia
výrečné obrázky Mariána Čapku s majstrovsky stručným
sprievodným slovom spisovateľa Ondreja Sliackeho.

N a jkr a j ši e o r avské p ove st i
A n ton H A BOVŠT I A K
Výber toho najkrajšieho z bohatej
zbier k y oravsk ýc h povestí, k tor ú nám
z anec hal v ýnim o č ný etno graf a spisova te ľ A nton Habovštiak, je c it livo upravený
a doplnený úr y vkami or iginálnyc h z ápis kov, k toré zberate ľ kedysi z a znamenal
od st ar ýc h O ravc ov. Z ájdite st áro č iami
a ž do č ias, ke ď pohanskí žreci chodievali
obetovať na vrc h Žiar a z O stra žic e strá žil
okolie pyšný hrad. D oz viete sa, odkiaľ má
meno O rava a pre č o t ak veselo šumí, ako
Valasi z ak ladali dediny, ako býk z ac hránil
Le štinč anov a mač ka zradila M edzibrod č anov, ako sa st aval O ravsk ý z ámok, ako
Tur zo odtr hol v K r ivej jablko a komu ho
daroval, i mnoho ďalšíc h z áhad z oravsk ýc h la zov.

Snehuliačik šepol mame
František ROJČEK; ilustr. Katarína ILKOVIČOVÁ
František Rojček, výrazná osobnosť súčasnej detskej
poézie, oslovuje deti fantazijnou hrou, nonsensom,
jazykovou komikou. Výber z básnického diela Františka
Rojčeka vychádza z týchto kníh: Neposlušné čižmičky
(1987), Veršostrojček (1989), Postavme si z písmen dom
(1991), Šašo ústach, Keď sa lieta na veľrybe (2003),
Torta z piesku (2009) a obsahuje aj veľa doteraz knižne
nepublikovaných básní. Dielo ilustrované vynikajúcou
mladou výtvarníčkou sprístupňuje novej generácii detí
najväčšie klenoty súčasnej slovenskej detskej poézie,
rozvíja ich poznávanie, jazykovú kultúru, estetický cit.
Autor už viac než tri desaťročia obdarúva slovenské deti
zázračnou hrou rýmov. Otvorte, presvedčte sa...

Bi e l e d et i na ú t e ku
L a di sl av H RUBÝ
Podivné c hodníč k y tuláka M arc ela
a žilinskej par tie v ýrastkov, č o sa zhr č ili
okolo bradatého alkoholika V ik tora, sa
pretnú v opustenej c halupe na k ysuc k ýc h kopanic iac h. A k ý bude ic h ďalší
osud? Román L adislava Hr ubého je
znepokojivou správou o existenc iálnej
bez v ýc hodiskovosti mladýc h. Hrdinami
sú ľudia na okraji spolo č nosti, z ároveň
so svojimi túžbami, ideálmi, s č er st vou
láskou... Biele deti moder nýc h č ias, deti
predč asne dospelé, s temnou duš ou
a c hmúr nou budúc nosťou... Z akrádajú sa
temnými uli č kami, skr ý vajú sa ako tiene,
neust ále kamsi unikajú... pred rodi č mi,
pred prenasledovate ľmi, pred strá žc ami
z ákona, pred sebou..

Klub slovenských spisovateľov v Bratislave na Laurinskej ulici bol svojho času pred pár rokmi
už takmer definitívne zaniknutý. Istý čas bol celkom zavretý s tým, že nikto z bývalých stálych
návštevníkov netušil, či ho niekedy ešte obnovia. Vedúci Klubu, jeden z popredných predstaviteľov
slovenskej gastronómie, Ondrej Antovszký sa rozhodol, že si priestory vezme do prenájmu a bude
pokračovať v tom, čo robil desaťročia predtým. Zatiaľ sa mu darí Klub slovenských spisovateľov,
ktorého skratka znie paradoxne KSS, držať na úrovni, ktorú stanovil už dávno.

V podzemnom hniezde
Klub je v podzemí Domu slovenských spisovateľov, nikdy však otvorene neslúžil na vytváranie
podzemných hnutí, keďže bol za bývalého režimu prešpikovaný odpočúvacími zariadeniami, o čom dosť
dobre vedeli mnohí, ktorí tam chodili, preto si pri víne dávali pozor na to, čo hovoria. Klub aj po prevrate
nebol určený iba na tvorivé a oddychové posedenia autorov, či tých, čo sa na autorov iba hrali. Bol vždy
miestom aj pre stretnutia vydavateľov, zástupcov médií a čitateľov, ktorí mohli do podzemného priestoru
vchádzať bez toho, aby niekto preveroval, či vôbec už niekedy dačo napísali, alebo aspoň prečítali. Ak
neprečítali, mohli s tým začať priamo v Klube, kde bolo na stoloch písaného slova vždy dosť. Ale aj hovoreného slova tam bolo a ešte aj je dostatok. Okrem iného kedysi na nástenke pri zrkadle visel aj letáčik so
slovami: „Kniha Ťa nikdy nezradí. A čo Ty?! Nezradil si knihu?!“
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D o ko n a l ý sú m r a k a l e b o B u d m e r i c ké i n š p i rácie
Bohu š BO DACZ a kol.
Súbor sviežic h próz, básní, esejí Budme r ic ké inšpirác ie predst avuje diela inšpiro vané prostredím D omova slovensk ýc h spiso vate ľov – Budmer ic k ým kaštie ľom a jeho
okolím. A mbíc iou diela nie je v y tr hávať zožltnuté strany z literár nej histór ie, ale pr inies ť
ak tuálne, súč asné tex t y.

Nedávno, presne v deň ukončenia Mesiaca knihy, v utorok 31. marca, to dokázali spisovatelia,
pracovníci médií aj čitatelia, ktorým Klub poskytol v rámci Jarného knihobrania 2015 svoje priestory, aby
sa uhniezdili, pozerali, počúvali a neskôr aj čítali knihy, o ktorých bude verejnosť ešte počuť.
Vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov v rámci svojej
spoločnej akcie predstavilo diela známych slovenských autorov vo viacerých žánroch. Podtitul podujatia
znel: Priateľské stretnutie ľudí, kníh a privítanie nových diel. Tými dielami z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré sa oficiálne uvádzali do čitateľského sveta práve v ten deň, boli podľa abecedného zoznamu
knihy autorov zoradené takto:
Július Balco: Kliatba žltých ruží, Bohuš Bodacz a kolektív autorov: Budmerické inšpirácie, Alexander
Halvoník: Premeny II, Roman Kaliský-Hronský: Most do mesta, Vincent Šabík: Národná kultúra ako rezonančný priestor, Marián Tkáč: Zemplínske nebo, Jaroslav Vlnka: Mŕtvy jazyk.
Autorom aj vydavateľstvu želáme, aby sa knihy dostali medzi čitateľov v čo najvyšších počtoch
výtlačkov. Nie je umením iba to, ak vie niekto knihu napísať, ale treba ju aj vedieť vydať a dostať ju k čitateľom. Podľa skúsených autorov aj vydavateľov život knihy sa začína vtedy, keď si ju ľudia kupujú a požičiavajú. Na to však treba mať distribučnú sieť. Na Jarnom knihobraní 2015 znalci povedali, že kedysi
jedným z najlepších počinov Národného literárneho centra bolo zriadenie autonómnej distribučnej siete
s príznačným názvom Hrebenda. Doba sa pohla, Národné literárne centrum už neexistuje a distribučná
sieť Hrebenda tiež zanikla...
Roman KALISKÝ - HRONSKÝ

JARNÉ KNIHOBRANIE 2015
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V šiestich filmoch o Jánošíkovi má jeho milá vždy iné meno

Zlata Hajdúková bola Jurkova Anička
Pavol M. KUBIŠ Š – Foto: archív autora a internet

Nielen hrdinovia legiend, ale aj legendy samotné majú neobyčajné osudy. Žijú,
pretr vávajú, menia sa, rastú, strácajú sa alebo celkom umierajú. Prečo by práve
legenda o smelom vodcovi hôrnych chlapcov Jurajovi Jánošíkovi nemala by ť
v ýnimkou? Pravda je, že zbojník Jurko je v tradičnej kultúre Slovákov hlboko
zakorenený. Ak sa však bliž šie pozrieme na t ých málo fak tov, k toré máme k dispo zícii, v yjde nám trochu iný obraz , ak ý o ňom máme z povestí či romantickej litera túr y. Pre útr žkovitosť či fragmentárnosť autentick ých písomných prameňov azda
nikdy nebude ani možné dôkladnejšie poznať celú fak tograf iu krátkeho života
Juraja Jánošíka z Terchovej.

P r vá
v á p r o f e ssii o n á l n a s l ov
ove
ve n s ká
k h e r e č ka Z l a t a H a j d ú kov
kováá vo
v o F r i č ove
ve j s n í m ke J á n o š í k s P a ľo
o m B i e l i ko m .

Viac rokov som sa trebárs zamýšľal nad vzťahom Jánošíka k ženám...
Aj keď sa o tohto slovenského zbojníka zaujímali spisovatelia, básnici,
dramatici, maliari, hudobní skladatelia
a najmä filmoví režiséri, v skutočnosti
zostával pomerne neznámy a máločo
z jeho obrazu dostalo jasné a najmä
pravdivé obrysy. Povedzme poľský
historik Dr. Stanislaw Dzieciolowski
vo svojej knihe Juraj Janosik hetman
zbójnicki píše: „Som presvedčený, že
v Jánošíkovom živote bola žena, ktorá
sa volala Dorota...“
■ FILMOVÉ MILÉ...
Ak si „premietneme“ Jánošíka
ako filmového hrdinu, zistíme, že
doteraz vzniklo o ňom už šesť filmových verzií a jeho dievčina či
milá má v každej snímke iné meno...
V tomto príspevku sa však chcem
venovať najmä žene, ktorá mala čo
do činenia s Jánošíkom a jej meno je
nespochybniteľné – prvej profesionálnej slovenskej filmovej herečke Zlate
Hajdúkovej. Bez pripamätania si iných

Jánošíkových filmových lások to však
akosi ani o nej nebude úplný obraz...
Emília Tiršelová, neter filmára Jána Závodného, ktorý prišiel
s bratmi Siakeľovcami z Chicaga
v roku 1921 nakrútiť prvého Jánošíka v denníku Nový deň (27. októbra
2001) spomínala: „Brezovan Samuel
Tvarožek napísal bratovi Štefanovi do
Prešova, kde mali amatérske divadlo
Rozmajrín, aby vybral ochotníkov
na filmovanie a zabezpečil rekvizity.
Už v Amerike si Siakeľ pre postavu
Aničky vybral podľa fotografie Máriu
Fábryovú... A tak Mária Nováková-Fábryová získala prívlastok „prvá
slovenská filmová herečka“, veď s filmom sa stretla po prvýkrát. Vraj jej
kamera naháňala dokonca aj strach.
Táto predstaviteľka Jánošíkovej milej
Aničky v ešte nemom filme sa narodila 18. decembra 1900 v Martine
v rodine obchodníka Jozefa Fábryho
a Márie, rod. Hraškovej, pochádzajúcej zo šľachtického rodu z Kláštora
pod Znievom. V roku 1923 sa vydala
za notára JUDr. Pavla Nováka, pri-

mátora Košíc, s ktorým sa zoznámila
počas štúdií na Štátnom dievčenskom
ústave v Prešove. Oba rody – Fábryovci i Novákovci – boli silne národne
orientované. Z Novákovskej vetvy
pochádzala i pracovníčka ženského
hnutia Helena (tiež Ilona) Országhová, manželka Pavla Országha
Hviezdoslava.
Anička bola jedinou filmovou
rolou Márie Fábryovej, potom sa stala
učiteľkou, aktívne pracovala v Živene
a v iných kultúrnych a humanitných
spolkoch. Zomrela 20. júla 1973
v Dolnom Kubíne.
■ ZBOJNÍCKY HONORÁR
O Zlate Hajdúkovej, prvej
profesionálnej slovenskej filmovej herečke, sú skutočne iba kusé
informácie. Dokonca niektoré pramene uvádzajú, že mala českú
národnosť.
„Je viac-menej symbolické, že
v čase, keď sa realizovala najnovšia
verzia filmového príbehu o Jánošíkovi, zavŕšila na konci novembra

V naajsta
tarš
ršom
om Jánoš
áno íkovi bratov Siakeľovcov z roku 1921 má je
jeho
ho mililá me
m no Ank
nkaa.

2002 svoj život prvá profesionálna
slovenská filmová herečka Zlata
(Zlatica)
Hajdúková-Suchánková,
predstaviteľka Anky zo zvukového
filmu Jánošík v réžii Martina Friča
a v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom... (Drahomír Šišovič, FILM.sk,
č.l/2003).
Scenárista a neskorší režisér
Otakar Vávra si v tridsiatych rokoch
20. storočia poťažkal: „Našim filmom chýba predovšetkým dostatok
ľudskosti. Vystupujú v nich osoby,
a nie ľudia, a v tom je veľký rozdiel.
Niet v nich ľudských charakterov,
niet v nich živých ľudí...“ Zrejme mal
na mysli aj Jánošíka, ako ho nakrútil
Frič, veď neskôr i Ernest Štric hodnotil: „Bielikov Jánošík sa vyklenul
ako ozajstný ľudový hrdina, ktorý
nielen valaškou vrtko narába, ale
hlboko v srdci nesie lásku k poníženým a ubiedeným, dokáže ľstivo
prekabátiť panstvo a pandúrov, nie
je mu vzdialená veselosť a ľúbosť,
i keď práve v ľúbostných scénach
(s Ankou v podaní Zlaty Hajdúkovej –
pozn. aut.) svojím charakterom statickým prejavil miestami nedostatok
hereckých skúseností...(Ernest Štric:
Paľo Bielik, Tatran, 1984).
Luboš Bartošek v známej publikácii Náš film (Mladá fronta, 1985)
zasa píše: „Zlata Hajdúková v roli
Anky vynikla nevtieravou krásou
a prostotou hereckého výkonu.“
V spomínanej Štricovej monografii sa ešte dozvedáme, že Bielik dostal za filmovanie sedemtisíc
korún, jeho partnerka Zlata Hajdúková dvetisíc (!)...
■ ŠTYRI FILMY
Pôsobenie a kariéra Zlaty
Hajdúkovej-Suchánkovej sa viažu
k nakrúcaniu na Barrandove v tridsiatych rokoch minulého storočia.
Vo vtedajšej filmovej produkcii si
zahrala čašníčku vo filme Bezdetná
v réžii Miroslava J. Krňanského
(premiéra 8. novembra 1935), rolu
Verunky v Našich furiantoch režisérov Vladislava Vančuru a Václava
Kubáseka (4. marca 1938) a vo filme
režiséra Miroslava Cikána Kráľ ulice
diváčku v lóži (20. septembra 1935).

Spolu s Jánošíkom (1. januára 1936)
účinkovala teda v priebehu dvoch
rokov (1935 až 1937) v štyroch
filmoch...
Narodila sa pred niečo
vyše sto rokmi – 23. decembra 1914
– vo Východnej. Vyrastala v rodine
pedagóga, ktorého často prekladali
z miesta na miesto. Do školy chodila
v Kežmarku, po čase študovala na
hereckom konzervatóriu v Bratislave
a potom sa vzdelávala a skúsenosti
získavala aj v Prahe, vo Viedni
a v Berlíne. Práve z tohto mesta znechutená okamžite odišla po otrasnom pouličnom zážitku, vyprovokovanom fanatickými prívržencami
nastupujúceho fašizmu. Zostala
síce v Čechách, ale v čase okupácie,
ani po znárodnení sa už na striebornom plátne neobjavila. Žila v ústraní.
Stala sa oporou svojho manžela,
ktorého komunistický režim pripravil o majetok. Naplno sa venovala
rodinnému krbu. Zlata Hajdúková-Suchánková sa na Slovensko vrátila
až začiatkom deväťdesiatych rokov...
■ BIELIKOVA TEREZA
Nebudeme sa prieť, či dievča po
Jánošíkovom boku bola Anička alebo
Anka. Kto už to dnes vie? Paľo Bielik ako režisér si pre Jánošíkovu milú
v dvojdielnom filme Jánošík (1962 až
1963) zvolil meno Tereza. Zahrala ju
Lucia Poppová, ktorá sa neskôr stala
svetoznámou opernou speváčkou
sopranistkou (zomrela 16. novembra
1993). V celovečernom animovanom
filme tvorcu Viktora Kubala Zbojník
Jurko (1976) „kreslená milá“ meno
vôbec nemá.
Známy poľský režisér Jerzy
Passendorfer nakrútil trinásťdielny
televízny seriál Jánošík v roku 1973
a o rok sa objavila i kinoverzia. Tu
sa Jánošíkovo dievča volá Maryna
a zahrala ju mladá herečka Eva
Lemańská. Zatiaľ ostatným pokusom o Jánošíka je film poľskej režisérky Agniezsky Hollandovej, kde
legendárneho slovenského zbojníka
hrá český herec Václav Jiráček
a jeho temperamentnú milenku Barboru americká herečka Sarah Zoe
Canner...

Dobré rozhodnutie múdrych sudcov
Dušan D. KERNÝ – Foto: archív

Pred tromi rokmi prvý raz v dejinách zvolili do čela jednej z najrenomovanejších svetových inštitúcií – Medzinárodného súdneho dvora v holandskom Haagu, ktorý je hlavným súdnym orgánom Organizácie Spojených
národov a proti ktorého rozhodnutiu niet odvolania – Slováka JUDr. Petra Tomku (1956). Pred ním nijaký
slovenský či česko-slovenský sudca v tejto funkcii nikdy nepôsobil. V týchto dňoch na čele sedemnásťčlenného kolégia vyhlásil konečný verdikt v spore medzi Chorvátskom a Srbskom v nadmieru citlivej kauze.
Oba štáty sa obrátili na medzinárodný súd so žalobami proti genocíde.
Súd zamietol tak žalobu Chorvátska, ako aj Srbska. SNN boli prvým
médiom na Slovensku, pre ktoré sa
JUDr. P. Tomka vyjadril v rozsiahlom
rozhovore po svojom zvolení do pozície
v haagskom Medzinárodnom súdnom
dvore (MSD). Vtedy okrem iného konštatoval, že medzi trinástimi prípadmi, ktoré
v agende zdedil, jeden sa týka práve
medzištátneho sporu Chorvátsko –
Srbsko. Preto sa SNN osobitne venujú
ohlasu na tento rozsudok, ktorý zaznamenali všetky veľké svetové médiá.
■ JASNOZRIVÝ VERDIKT
MSD teraz pod predsedníctvom
Dr. P. Tomku vyniesol verdikt, že počas
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vojny v rokoch 1991 – 1995 nespáchal
ani jeden štát genocídu, teda úmyselné
a plánované vyvražďovanie druhého
národa. Aký je medzinárodný ohlas
tohto rozhodnutia? Podľa nemeckých
denníkov, napríklad Süddeutsche
Zeitung, padlo múdre rozhodnutie
sudcov svetového súdu. Sudcovia
potrebovali dlhý čas, ale právne jednoznačne a šalamúnsky rozhodli. Pre
Srbsko, ako aj Chorvátsko to znamená,
že jedna prekážka na vzájomné
uzmierenie sa odstránila. Ani jedna
strana teraz už nemôže predkladať
druhej obvinenia z vyvražďovania, na
druhej strane ani jedna z nich nemôže
zmenšovať vlastné vojnové zločiny
s poukazom na to, že sa predsa bránila
proti genocíde. Aj keď v Chorvátsku

prijímajú rozsudok s nevôľou, obe
vlády môžu len kvitovať, že sa vyriešil šestnásť rokov trvajúci nákladný
právny proces. To neznamená, že
minulosť je zabudnutá. Chorváti
a Srbi by sa mali vyrovnať a konfrontovať nielen so svojimi obeťami, ale
aj prečinmi v rokovaniach, právnych
procesoch a pred národnými trestnými tribunálmi. Len keď sa toto stane,
bude skutočné zmierenie možné.
■ OZVENA KONFLIKTU
Podľa titulku vplyvného denníka
Frankfurter Allgemeine Zeitung ide
o dobré a múdre rozhodnutie. Genocída, vyvražďovanie je najťažším
a nepremlčateľným zločinom proti
ľudskosti a je v konvencii OSN jasne

OSOBNOSTI SLOVENSKA
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definovaná. Práve preto, že nemôže
byť ťažšieho, väčšieho previnenia
proti ľudskosti, ako je genocída, je to aj
nástroj politického boja. V tomto zmysle
bolo súdne pojednávanie tak pre
Chorvátsko, ako i pre Srbsko nástrojom
politického zúčtovania. Išlo o to, či toto
označenie z genocídy bude mať jedna
strana súdne, právne potvrdené a bude
ho používať ako zásadný argument.
Rozhodnutie sudcov z Haagu je preto
múdre. Na jednej strane zodpovedá
faktom, na druhej strane akékoľvek iné

rozhodnutie by bolo pre budúce vzťahy
oboch štátov a národov zničujúce. Nie
je to nijaký oslobodzujúci rozsudok pre
agresora – tým je jednoznačne Srbsko,
a na druhej strane Chorvátsku sa ešte
raz pripomenulo, že nijaká pozícia
obete neospravedlňuje nijaký zločin.
Obe strany sa dopustili mnohých
zločinov. Vojna na Balkáne bola
najkrvavejším konfliktom na európskej pôde po druhej svetovej vojne
s vyše stotisíc obeťami na ľudských
životoch.
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Ad.: Sila – to sme my dolu, Hovorí za tých, ktorých zradil, SNN č. 6 a 8

Názorových prúdov sa netreba obávať
Andrej STRÝČEK, MO MS Košúty

Výskyt názorov ých prúdov v akejkoľ vek demokraticky riadenej organizácii je jav celkom prirodzený
a netreba sa ho obávať, ani ho netreba hatiť. Na stránkach SNN sa v poslednom roku pekne rozbieha
v ýmena názorov. Polemických príspevkov je čoraz viac. To treba privítať a šéfredaktorovi M. Smolcovi
sa treba za to poďakovať.
Myšlienka ako špecifický a výnimočný produkt ľudskej mysle – ak
obsahuje humánny a inovatívny obsah
– je jav, pred ktorým sa treba skláňať
v najhlbšej pokore. Bez myšlienok by
nebolo pokroku, nevznikali by vynálezy,
nebola by sa uskutočnila Veľká francúzska revolúcia, v Európe by nevzniklo
reformačné hnutie, nevznikol by Marxov
Kapitál. Nebol by fenomén Jan Hus, ani
geniálny vynálezca a mysliteľ Nikola
Tesla. Nebolo by sa zrodilo učenie
Ježiša Nazaretského a kresťanstvo.
Francúzsky mysliteľ 18. storočia
Ch. Sekondat de Montesquieu by nenapísal slávne dielo O duchu zákonov.
Neobjavil by sa Mahátma Gándhí... Je
preto len samozrejmé, že k myšlienkovému prúdeniu, k vzniku nezávislých
názorov dochádza i v našej Matici.
V tomto zmysle treba chápať i konštituovanie Obrodenej Matice v lone MS. Ak
sa s novými myšlienkami na stránkach
SNN prezentuje taký významný a zaslúžilý člen MS, akým je Stano Bajaník,
treba ho so všetkou úctou akceptovať
a netreba v tom vidieť hneď podporu
vytvárania akýchsi konkurenčných
centier mimo hlavného prúdu, mimo
Bratislavy či Martina.
■ SLOBODNÉ STRÁNKY
V príspevku S. Bajaníka ide
o niekoľko rozdielnych vecí. Výzva
niektorých členov Obrodenej Matice
na zvolanie predčasného VZ je jedna
vec (a s tou nemusí každý súhlasiť), no
inou záležitosťou je sloboda prejavu na

stránkach SNN. A to je vec nesmierne
dôležitá. Za žiadnych okolností nie
je možné pripustiť, aby sa na stránkach SNN opäť zahniezdila cenzúra.
Sloboda prejavu na stránkach SNN je
jedna z najvyšších hodnôt, ku ktorým
sa redakcia (najmä však zásluhou jej
šéfredaktora) dopracovala a je vecou
každého člena Matice, aby tento fenomén zo všetkých síl podporoval. Každý
by si mal uvedomiť, že bez slobody
prejavu nemôže vzniknúť a prebiehať nijaká diskusia. T. G. Masaryk
kedysi dávno vyhlásil: „Demokracie
– toť diskuse.“ Porušenie tejto zásady
nemožno pripustiť.
V tomto zmysle je teda potrebné
pripustiť, aby sa na stránkach SNN
objavili rôzne názory. Teda i názory,
ktoré práve neharmonizujú s názormi
brata Gáťu (ako i s názormi „centra“
Matice), čo pravdepodobne znamená
výbor MS, respektíve predsedníctvo MS, respektíve niektorých členov
týchto inštitúcií.
Pripusťme a priznajme, že „centrum“ MS, respektíve orgány, ktoré
môžeme pod „centrom“ tušiť, nie sú
nedotknuteľné. V slobodnej, demokraticky riadenej spoločnosti (akou Matica
určite je), možno kritizovať každého.
Predsedu, členov výboru i dozorný
výbor MS...
Na čo by sme mali mať jednotný
názor, je to, že kritika musí byť vedená
slušnými metódami, musí byť argumentačná, nesmie urážať ani ponižovať a pod. Mala by však byť konštruk-

tívna. Mala by prichádzať s návrhmi na
riešenie...V zmysle vyššie uvedeného
teda treba pripustiť, že na stránkach
SNN sa môžu bez akýchkoľvek výhrad
prezentovať i členovia, respektíve
sympatizanti „Obrodenej“ Matice.
V tomto zmysle teda – opakujem – sa
môžu na stránkach SNN vyjadrovať aj
Jožo Steiner, profesorka Eva Garajová a Igor Kovačič. Rovnako tak
Jozef Markuš, Stano Bajaník a ďalší.
■ PRÁVO NA NÁZOR
Ani na okamih nesmieme
zabudnúť, že menovaní matičiari – naši priatelia – majú za sebou
celé dve desaťročia obetavej práce
na prospech rozvoja Matice. Títo matičiari viac ako desaťkrát organizovali
pamätné Šurianske zhromaždenia...
A ako takí majú plné právo pozdvihnúť svoj hlas, ak sa domnievajú, že
niektoré záležitosti sa v Matici nevyvíjajú správnym smerom...
Ak brat Gáťa upodozrieva Dr.
Bajaníka z akéhosi rozbíjania centra,
je to z môjho hľadiska tvrdenie
vonkoncom neopodstatnené a ničím
nepodložené. Skutočnosť, že dve
krajské rady vystúpili pred matičnú
verejnosť so svojimi stanoviskami,
je jav skôr pozitívny ako negatívny.
To sme predsa chceli – slobodné
vyjadrovanie sa ku všetkým otázkam
matičného života...
Aj ja sám – ako autor tohto
príspevku – mám viacero výhrad voči
reálnej riadiacej činnosti predsedu

MS M. Tkáča. Ale to neznamená, že
si práve želám predčasne zvolávať
VZ Matice... Naopak, domnievam
sa, že súčasného predsedu treba
v jeho mnohostranných aktivitách
podporovať. Každý, kto chce pracovať, má dosť priestoru na dvíhanie úrovne matičného života. Nič
nebráni – konkrétne KR Košického
a Nitrianskeho kraja – zakladať vo
svojom obvode nové MO. Nič nebráni
aktérom menovaných KR rozširovať
rady odberateľov SNN, nič im nebráni
zakladať spevácke skupiny, organizovať tematické konferencie, organizovať zájazdy na pamätné miesta našej
histórie a pod.
■ STROJ ČASU
Či chceme, alebo nie, stroj času
neúprosne napreduje a deň za dňom
skracuje i volebné obdobie súčasného predsedu. Nadíde čas, keď
bude potrebné rozhodovať o nástupcovi súčasného predsedu... V tejto
súvislosti by bolo veľmi potrebné, aby
sa na stránkach SNN prezentovali
súčasní významní matiční myslitelia, úspešní organizátori kultúrneho
života, najúspešnejší predsedovia
MO MS, aby zaujímali stanoviská
k rôznym témam najmä vnútromatičného života, k závažným svetonázorovým i geopolitickým otázkam. Mali
by vyjadrovať svoj pohľad na riešenie mnohorakých problémov našej
národnej ustanovizne. Ak sa toto
nedeje, ako si máme vybrať vhodných kandidátov na tento mimoriadne
významný post?
K tomuto zámeru – spoznávať
súčasných matičných mysliteľov
a organizátorov matičného života –
môže významným spôsobom prispieť
i redakcia SNN formou organizovania
ankiet na rôznorodé matičné i celoslovenské témy. Predpokladám, že každý,
kto má čo povedať, bude na anketové
otázky odpovedať. Pravdaže to, či túto
možnosť redakcia využije alebo nie, je
najmä vecou redakcie.

Potenciál na oživenie agrorezortu existuje
Zhováral sa Michal SITNIK – Foto: Emil SEMANCO

Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES -NEZES) venovala už
pred tromi rokmi veľkú pozornosť problémom pôdy, vodných, lesných zdrojov i potravinovej dostatočnosti
a bezpečnosti. Závažné závery z rokovania ako Výzvu kompetentným rozosielali na všetky stupne riadenia
až po prezidenta. Predstaviteľa spoločnosti Ing. Ladislava LYSÁKA, DrSc., sme sa spýtali, ako vidí riešenie
aktuálnych problémov nielen v agrorezorte, ale i v širšom komplexe hospodárstva štátu.
mohli zamestnať možno i stotisíc
ľudí – roľníkov/farmárov. Teda
producentov aj predajcov vlastnej
produkcie. Tých, ktorí teraz paradoxne odchádzajú do zahraničia
za chlebom pre svoje rodiny.
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● Aká bola, či je odoz va
spomínanej analýz y?
Lakonick y
v yjadrené
–
rôznorodá. Riešenie niektor ých
problémov na miestnej, regio nálnej i celoštátnej úrovni sa
zač alo. V niektor ých prípadoch aj
citeľne. A pomerne prek vapujúco
aj na úrovni chlebového rezor tu.
Terajšiemu ministrovi pôdohospodárst va a rozvoja vidieka som
už pár dní po jeho dosť neoč akávane r ýchlom nástupe na nov ý
post spomínanú Výzvu donie sol. A on si ju nielen prečítal,
ale k niektor ým jej bodom v y žadoval podrobnejší v ýklad. Boli
to najmä zásadné otázk y, ako je
zníženie zamestnanosti z v yše
tristošesťdesiat tisíc osôb v agro -
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rezor te v roku 1989 na menej
ako jednu desatinu! Stimulácia
našich
poľnohospodárov,
dokonca z fondov Európskej únie,
za neobrábanie pôdy a jej pone chanie ladom. Posedeli sme aj pri
otázkach dostatočnosti a bezpeč nosti (zdravotnej, ekologickej)
nami v yprodukovaných a dovážaných potravín, s t ým súvisiacim
v yľudňovaním vidieka a v yso kou emigráciou, únikom mozgov,
mládeže. Aj v SNN ste sa už viac
ráz opodstatnene pozastavo vali nad nezmyselným prepadom
vlastnej produkcie potravín z v yše
osemdesiat percent v priemere
na menej než tridsať percent.
A tento stav je aj tam, kde by
sme vo vlastnej v ýrobe potravín

● Myslíte si, že publikácia
Hlavné smer y roz voja agro sek toru a rurálnej politik y
Slovenskej republik y, k torá je
obsahovou osou tohto kolo k via, a záver y z neho môžu
pomôcť riešiť uvedené a ďalšie
problémy v našej ekonomike
a spoločnosti?
Áno, môžu k tomu prispieť. Som o tom presvedč ený.
Prirodzene za predpokladu, že
sa v nastúpenom trende riešenia
problémov agrosektora a vidieka
bude
postupovať
systémovo,
systematick y
a
kontinuálne.
Že po nasledujúcich a ďalších
všeobecných voľbách nedôjde
k systémovému zemetraseniu
a nastupujúca vládna garnitúra
nezlik viduje pozitíva doterajších
generácií. Zo štúdií fundovaných
autorov (Ing. Balašovej, Dr. O.
Bariču, doc. N. Beňušku, prof. I.
Halušku, prof. J. Hraška, prof.
J. Husára, prof. Ľ. Jahnátka,
prof. K . Ivaničku, prof. M. Kadle číkovej, Dr. L. Lysáka, Dr. S.
Moronga, Ing. M. Semančíka, Dr.
J. Silvána) a v ystúpení ďalších
úč astníkov kolok via jednoznačne
ČITATEĽSKÉ FÓRUM

Vážení čitatelia, do rúk dostávate rozšírené sviatočné číslo matičného týždenníka, do ktorého sme sa v
redakcii - tak ako vždy - usilovali dať
čo najviac atraktívnych tém a zaujímavého obsahu. Veríme, že v kruhu
rodín počas Veľkonočných sviatkov
si nájdete čas na jeho prelistovanie.
Keďže Vás chceme aj odmeniť za
Vašu vernosť a priazeň, pripravili sme
aj tentoraz súťaž o zaujímavé ceny.
Získať ich môžete, ak správne odpoviete na túto otázku:
● Ako sa volala prvá slovenská profesionálna herečka - jej
storočnicu narodenia sme si pripomínali vlani koncom roka – ktorá vo
Fričovom filme Jánošík hrala Jánošíkovu milú Aničku?
Svoje odpovede posielajte
písomnou formou na známu adresu
Redakcia SNN, ul. Pavla Mudroňa
č. 1, 036 01 Martin našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej s označením
Čitateľská súťaž, alebo na mailovú
adresu: snnredakcia@matica.sk do
17. apríla tohto roku. Troch z vás za
správne odpovede odmeníme úpeknými knihami.
V SNN č. 7 (21. 2. 2015) sme
sa pýtali, aký bol poradí Poetický
večer pri sviečkach, ktorý k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra uviedol herec
a režisér Juraj Sarvaš pod názvom
Vzlietli orli vysoko... v DK na Stromovej ulici v bratislavských Kramároch? Správna odpoveď mala znieť:
139. poetický večer
Blahoželáme
výhercom:
Helena POLÁČKOVÁ, Kúty; Agnesa
PICHONSKÁ, Košice; Elena PRÍDAVKOVÁ, Bánovce nad Bebravou
______________________
PREDPLATNÉ SNN NA ROK 2015
Ročné predplatné 26,- €
Polročné predplatné 13,- €
-technické zdroje a geoekono mické pozície Slovenskej repub lik y sú dostatočné na vitalizáciu
agrosektora, ochranu a obranu
pôdy, vodných a lesných zdro jov, zabezpeč enie osemdesiatpercentnej k valitnej potravinovej
sebestačnosti a v ýrazného zv ýše nia zamestnanosti vidieka, zmysluplnej rurálnej politik y a k valit y
života obč anov Slovenska. Naša
vlasť sa tak stane podstatne
príťažlivejšou i pre medzinárodnú
turistiku a cestovný ruch.

V chlebovom rezorte nepracuje ani desatina počtu zamestnancov z roku 1989
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
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v yplynulo: Po pr vé: Je potrebná
aktualizácia a legislatívne v yššia
úroveň kontinuit y Dlhodobej stratégie rozvoja agrosektora a rurálnej politik y SR. Nie separátnej,
ale kompatibilnej so súvz ťažnými odvet viami, najmä chemic k ým a strojársk ym priemyslom,
i ďalšími odvet viami národného
hospodárst va, územnými i spolo č ensk ými inštitúciami. Po druhé:
Ľudské, materiálne, vedecko -

● Má Slovensko možnosti
uspieť v tejto oblasti aj v medzi národných v z ťahoch?
Nesporne má. Ak sa predstavitelia štátnej i verejnej správ y,
producenti,
obchodníci,
ale
aj my všetci ako spotrebitelia
budeme správať ako zodpovední
a sebavedomí obč ania, patrioti
a skutoční vlastenci. Krokom t ým
smerom je k valitná produkcia, ale
aj prezentácia po vzore Švajčiarov, Rakúšanov, Dánov i všetk ých susedov. Len pri uzat váraní
a plnení medzinárodných záväzkov a dohôd i v tejto oblasti treba
v ychádzať z princípu rovnoprávnosti, priorit y a reciprocit y pri
presadzovaní národno - štátnych
cieľov a potrieb. A intenzívnejšie
v yužívať potenciál našej kultúr y
a nádhernej prírody.
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V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli 76. výročie Malej vojny

Triná sť obetí ag resie ža luje!
Rastislav Z ACHER – Foto: Mladá Matica

V Spišskej Novej Vsi, ktorú udalosti Malej vojny najviac tragicky zasiahli a poznačili, sa počas tretieho marcového týždňa uskutočnili spomienkové podujatia na marec 1939, keď horthyovské maďarské letectvo zaútočilo na
toto krásne mesto na Spiši. Pri bombardovaní prišlo o život trinásť ľudí a dvadsať bolo zranených. Tohtoročným
podujatiam predchádzala dvojdňová konferencia, ktorú pre širokú verejnosť zorganizoval Ústav pamäti národa
v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a Maticou slovenskou.

FOTORIPORT
Konferencia pod názvom Malá
vojna a jej miesto v pamäti národa
sa uskutočnila v nádhernej Koncertnej sieni spišskonovoveskej Reduty.
Skúsení referujúci pútavými príspevkami prítomným občanom a najmä
mladej generácii priblížili mnohé
historické fakty o tejto tragickej udalosti i jej celkom neznáme súvislosti
(viac o tom v rubrike P. Vala na str.
4). Na záver konferencie pozdravil

Pred polstoročím utíchli dláta sochára Ladislava MAJERSKÉHO

Zladil národný obsah a majstrovstvo formy
Vojtech K ÁRPÁT Y – Foto: archív

Pôvo d n é s l o v e n s k é p o r t r é t n e i m o n u m e n t á l n e s o c h á r s t vo s a v z h ľa d o m n a p o l i t i c k ú s i t u á c i u
a n á r o d n o s t n ú p o l i t i k u U h o r s k a n e m o h l o r o z v i n ú ť a n i p e r s o n á l n e a a n i t e m a t i c k y. N ové c e s t y
v y j a d r e n i a n a c h á d z a l o p o č a s d va d s i a t i c h r o kov p r v e j Č e s ko s l ove n s ke j r e p u b l i k y, n o p r e d ov š e t k ý m v r o ko c h 19 3 9 – 19 4 5 . Ti e t o r o k y v š e o b e c n e p r e d s t avova l i v t vo r b e v i a c e r ýc h n a d a nýc h
a t a l e n t ova nýc h S l ová kov v r c h o l v z o p ä t i a s l ove n s ké h o v ý t va r n é h o i s l ove s n é h o u m e n i a v p r i a m e j s ú v i s l o s t i s b u d ova n í m v l a s t n e j s l ove n s ke j š t á t n o s t i . Tá i m u m o ž n i l a v š e s t r a n n ú r e a l i z á c i u .
J e d ný m z r e p r e z e n t a n t o v t e j t o a u t o r s k y m i m o r i a d n e p l o d n e j g e n e r á c i e b o l a j a k a d e m i c k ý s o c h á r
L a d i s l a v M A J E R S K Ý, o d ú m r t i a k t o r é h o u p l y n u l o 2 2 . m a r c a t o h t o r o k u p r e s n e p o l s t o r o č i e .
Narodil sa 11. marca 1900 v Hliníku nad Hronom v rodine obuvníka
Andreja Majerského a Anny, rod. Surdyovej. Gymnázium v Banskej Bystrici navštevoval v rokoch 1911 – 1915
a nasledujúce tri roky študoval v učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Výtvarné vzdelanie začal v roku
1920 absolvovaním bratislavského
kurzu pre učiteľov kreslenia a geometrie a v rokoch 1922 – 1926 študoval
pod vedením profesora J. Mařatku na
Umeleckopriemyselnej škole a neskôr
u profesora O. Španiela na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku
1926 sa natrvalo usadil v Bratislave,
kde žil a tvoril ďalších takmer štyridsať
rokov. Zamestnal sa ako profesor bratislavskej vyššej priemyselnej školy.
Odborné štúdiá si dopĺňal v tridsiatych
rokoch minulého storočia počas viacerých stáží a študijných ciest, ktoré viedli
okrem susedného Poľska a Rakúska
(Krakov – Viedeň), kde vystavoval svoje
diela, aj do Juhoslávie a Talianska.
■ HĽADANIE VÝRAZU
Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov sa L. Majerský vo svojej
umeleckej tvorbe prikláňal k sociálnym
motívom, ktoré zobrazoval v tvarovo
a formovo simplifikovaných kompozíciách. Na túto tvorbu mali priamy vplyv
autori pokubistickej českej plastiky, no
najmä ideové vplyvy novej vlny sociálneho civilizmu, ako ich predstavoval
Otto Gutfreund. Medzi Majerského
majstrovské diela tohto obdobia zaiste
patria reliéfy na budovách Zemskej
WWW.SNN.SK

úradovne pre poisťovanie robotníctva
v Bratislave (Práca) a Slovenskej grafie, reliéf Nosič balíkov, no najmä najsugestívnejšie súsošie Bieda. V prvej
polovici tridsiatych rokov minulého
storočia ešte nakrátko experimentoval
s expresionizmom. Pochopil ho ako
dynamizujúci prvok, ktorému sa nutne
a zákonite podriaďuje aj výber výrazových prostriedkov. Tvar a forma sa
tak stávajú menej strnulými a aj vyjadrený alebo naznačený pohyb má prispieť k celkovému dojmu kompozície
a pri portrétnej tvorbe k dokonalejšej
charakteristike zobrazovanej osobnosti. Táto etapa Majerského tvorby
bola inšpirovaná tvorbou I. Bílka, no
najmä I. Meštroviča, ktorý stál za jeho
juhoslovanskou študijnou zahraničnou cestou. Z tejto etapy Majerského
sochárskej tvorby vynikajú plastiky
Krista, Jána Krstiteľa, kniežaťa Pribinu, no najmä návrh na oltárny reliéf
pre františkánsky kostol v Záhrebe,
ktorý spodoboval zaživa upáleného
chorvátskeho františkánskeho mučeníka Nikolu Tavelića.
■ JEDNOTA FORMY A OBSAHU
Po tomto individuálnom umeleckom výrazovom zrení sa Majerský vrátil
v polovici tridsiatych rokov k realistickým formám. A to rovnako v portrétnej
tvorbe, ako aj pri zložitejších kompozíciách. Pri oboch čerpal námety z každodenného života, no čoraz častejšie
aj zo slovenských národných dejín.
Celkový dojem z jednoduchého a prostého námetu bol podtrhnutý jemným
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zladením podstatnejších detailov do
harmonického súzvuku, aj keď pre tieto
tendencie mu často vytýkali naturalizmus (Žiarlivá, Huslista, Opilci a ďalšie).
V tomto období však dostáva aj viacero
ponúk na monumentálne pomníky, ale
i sám sa zúčastňuje na viacerých konkurzoch a výberových konaniach na
štátne i regionálno-lokálne zákazky
historických i vojenských pamätníkov.
Viaceré z nich s veľkým úspechom
a mimoriadne pozitívnou odozvou aj

jej účastníkov aj podpredseda MS
a predseda Mladej Matice JUDr. M.
Gešper, ktorý tiež vystúpil s referátom. Druhý deň pripomenutia si
tragických dejinných udalostí patril najmä Mladej Matici slovenskej
a členom Klubu vojenskej histórie
Slovensko, ktorí sa najmä vlajkovým sprievodom centrom mesta
postarali o oživenie a zatraktívnenie
podujatia. Zaujala najmä ich dobová

scénka, ktorá spestrila pietnu
spomienku pri pamätníku padlým
hrdinom Malej vojny na námestí
v Spišskej Novej Vsi. S príhovormi
tu vystúpili predseda MS Marián
Tkáč a primátor mesta Ján Voľný.
Na záver podujatia predstavitelia
mesta, Matice slovenskej a iných
organizácií položili k pamätníku na
znak úcty vence obetiam horthyovskej agresie.

realizoval. Medzi prvé patrila Socha
padlým v Hliníku nad Hronom, ktoré
pre svoje rodisko vytvoril L. Majerský
ešte v roku 1931. Ďalšími Majerského
realizovanými
monumentálnejšími
dielami a kompozíciami bol Pomník
padlým v prvej svetovej vojne v Malackách a Pomník slobody v Ružomberku.
Medzi jeho nerealizované súťažné
návrhy patria pomníky (modely) Antona
Bernoláka (Trnava), Víťazstvo (Košice),
T. G. Masaryka (Brno), Björnstjerna
Björnsona (Bratislava), M. R Štefánika
(Michalovce).

politického, vojenského a spoločenského života. Nechýbali medzi nimi ani
také mená ako Samo Tomášik (bronz),
hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella
(bronz), architekt Ladislav Jurkovič
(bronz), armádny generál Josef Šnejdárek (sadra). Ďalším skvelým portrétnym
dielom L. Majerského je busta slovenského spisovateľa, básnika a lekára
Andreja Žarnova (Dr. Andrej Šubík).
Osobitou a svojskou eleganciou sa
vyznačuje pamätná tabuľa s bustou
(kameň a bronz) Pavla Beblavého,
evanjelického farára v Sobotišti.

■ REALISTICKÝ PORTRÉTISTA
V súvislosti s generálom M. R.
Štefánikom treba ešte pripomenúť, že
Majerský vytvoril i jeho portrétnu bustu,
ktorú kritika prijala rozporuplne. Niektorí ju označovali za zosmiešňujúcu,
no ďalšie početné kritiky vychválili
Majerského realistické a neprikrášlené
spodobenie tohto veľkého Slováka.
„Majerskému vďačíme za vytvorenie busty gen. M. R. Štefánika. V jeho
podaní máme Štefánika takého, akým
v skutočnosti bol, legendárneho a osudove veľkolepého. Je pravda, nepodal nám ho tak, ako sme boli zvyknutí predstavovať si Štefánika podľa
nedokonalých malieb a sôch, ktoré
nám predstavujú krásavca, chlapecky
mladého. Ktorí znali Štefánika a videli
bustu od Majerského, hovoria, že jeho
práca je najvýstižnejšia a podáva nám
ho takého, akým Štefánik v živote
bol.“ Druhou portrétnou bustou, ktorú
odborná umelecká kritika prijala mimoriadne pozitívne a s nadšením, bola
bronzová podobizeň Andreja Hlinku
v nadživotnej veľkosti z druhej polovice
roku 1938. I dnes pôsobí táto busta
majestátnym a impozantným dojmom
a rovnako pôsobila i na Majerského
súčasníkov, keď sa o jej kvalitách už
v januári 1939 vyjadril Dr. Štefan Valent
slovami: „Posledné a najdokonalejšie
dielo Majerského je poprsie nám drahého zosnulého vodcu Andreja Hlinku.
Majerský v ňom krásne vystihol dušu
Slováka, vodcu a štátnika, z ktorého
popri tom všetkom dýcha nadprirodzená vznešenosť a svätosť.“
Portrétoval i ďalšie osobnosti
národnej histórie, ale i vtedajšieho

■ KOMORNÁ PLASTIKA
Okrem monumentálnej a portrétnej tvorby sa venoval i drobnej plastike a medailérstvu. Už v roku 1927
vytvoril návrh medaily pre bratislavskú
burzu a o desať rokov neskôr úspešný
návrh medaily celoštátnej výstavy poštových známok Pro filatelia v Bratislave.
Popri návrhoch medailí je autorom
i viacerých návrhov česko-slovenských
a slovenských mincí rôznych nominálnych hodnôt. Medzi najznámejšie
patrí desaťkorunová strieborná minca
prvej Slovenskej republiky z roku 1944,
symbolicky zobrazujúca zakladateľské
dielo kniežaťa Pribinu, ktorej sa vyrazilo 1 400 tisíc kusov. Patrí medzi najjemnejšie a najdetailnejšie realizované
návrhy v modernej histórii slovenského
mincovníctva.
Po skončení druhej svetovej vojny
si socialistické umenie stanovilo za
svoj základný a hlavný vyjadrovací prostriedok realizmus, ktorý si prisvojilo
a nazvalo ho socialistickým. Od roku
1945 sa majster L. Majerský venoval
najmä ateliérovej práci a zúčastňoval sa
na viacerých súťažiach a súbehoch na
pomníky a pamätníky. V súlade s dobovou politickou objednávkou tvoril aj ideologicky angažované diela, akými boli aj
sochy Partizán z roku 1950 a Automechanik z roku 1951. Z drobnej plastiky to
bola pamätná medaila pätnásteho výročia oslobodenia Bratislavy z roku 1960.
Sochár Ladislav Majerský zomrel
v Bratislave 22. marca 1965. Pochovaný je na bratislavskom Cintoríne
v Slávičom údolí v mimoriadne skromnom hrobe, ktorý je označený jednoduchým dreveným krížom.
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

K matičnej vízii

Inscenačné výkony komárňanských gymnazistov porovnávajú s profesionálmi

PRIPOMÍNAME SI

Draculu polepší slečna Lorelina

4. apríla
– vojská 2. ukrajinského frontu
vstúpili v roku 1945 do Bratislavy
5. apríla
– sedemdesiat rokov uplynulo,
čo v roku 1945 na zasadaní SNR
a vlády obnovenej ČSR v Košiciach prijali tzv. Košický vlády
program
6. apríla
– v roku 1875 uhorské úrady
zakázali Maticu slovenskú; 140.
výročie
7. apríla
– dvestoštyridsaťpäť rokov od
smrti osvietenského lekára Jána
Justusa Torkoša (1699 – 1770)
8. apríla
– pred dvesto piatimi rokmi
zomrel v Bratislave slávny výrobca
huslí Ján Georg Leeb (1752 – 1810)
9. apríla
– pred 55 rokmi (1960) Národné
zhromaždenie schválilo novú
územnú reorganizáciu republiky,
vzniklo desať krajov (108 okresov),
z toho tri na Slovensku; doteraz po
nich zostali poštové smerovacie
čísla
– slovenský poľnohospodársky
politik Peter Baco má sedemdesiat
10. apríla
– skvelý slovenský básnik Ján
Buzássy oslávi osemdesiatku
– päťdesiat rokov má arcibiskup
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi
11. apríla
– sedemdesiatiny oslavuje
filmový a televízny režisér Stanislav Párnický
12. apríla
– pred dvesto rokmi sa narodil
Florián František Rómer (1815 –
1889), jeden z posledných slovenských polyhistorov, zakladateľ
Mestského múzea v Bratislave
– stopätnásť rokov od narodenia
medzinárodne uznávaného meteorológa Mikuláša Končeka (1900 –
1982)
13. apríla
– stotridsaťpäť rokov od narodenia literárneho historika a vynikajúceho novinára Františka Votrubu
(1880 – 1953)
– v roku 1950 sa začala Akcia
K: likvidácia všetkých katolíckych
mužských i ženských kláštorov
a reholí; 65. výročie
15. apríla
– tridsať rokov od smrti významného košického maliara Júliusa
Jakobyho (1903 – 1985)
16. apríla
– pred dvadsiatimi rokmi sa
rozhodol odísť zo života spisovateľ Rudolf Sloboda (1938 – 1995),
autor románov Narcis, Britva,
Hudba, Vernosť, Rozum, Rubato,
Krv, mnohých kratších próz, hry
Armagedon na Grbe, scenára filmu
Všetko, čo mám rád
– operný spevák Miroslav Dvorský má päťdesiatpäť rokov
17. apríla
– stotridsať rokov od narodenia
básnika Vladimíra Roya (1885 –
1936); spomeňme zbierky Náš
Ikarus, Rosou a tŕním, Zvlnený
prameň...
– stodesať rokov, čo sa narodil Jozef Lettrich (1905 – 1968),
vedúca osobnosť SNR počas
povstania a predseda parlamentu
po prvých povojnových voľbách;
ako odporca pofebruárového
režimu emigroval
– osemdesiatin sa dožíva novinár a spisovateľ literatúry faktu Ján
Čomaj, autor vyše štyridsiatich
kníh reportáží, životopisov a esejí,
niekoľkých tv. filmov a rozhlasových pásiem, nositeľ mnohých
ocenení, o. i.
sedemnásobný
laureát Ceny E. E. Kischa
(r)

Jana PIPÍŠKOVÁ, Dom MS Komárno

Matica je tu
preto, aby pozitívne prezentovala
a propagovala vlastenectvo naprieč
celou spoločnosťou najrôznejšími
formami. Prostredníctvom podujatí pre celú rodinu
– deti, mládež, ženy, mužov podľa
profesijných záujmov – na pozadí
významných udalostí a osobností,
s nevtieravým vlasteneckým
podtextom, akciami na školách
všetkých stupňov, počínajúc
materskými,
marketingovými
a mediálnymi kampaňami. Oceňovaním za zásluhy o štátnosť a za
konkrétne prejavy vlastenectva vo
všetkých oblastiach života. Účasťou na formulovaní a presadzovaní národnoštátnych záujmov
a zjednocovaním národných síl.
Podporou slovenského školstva,
slovenskej kultúry a slovenských
bohoslužieb na zmiešaných
územiach. Podporou slovenskej
diaspóry v zahraničí, vrátane
návrhu princípu podpory vzdelávania v rodnom jazyku pre občanov členských štátov na celom
území Európskej únie zo strany
toho štátu, na území ktorého občania pracujú a platia dane v rámci
slovenského predsedníctva EÚ
(2016).
Kultúra, náš jazyk, naše vzácne
tradície, divadlá, filmy, knihy –
všade tam majú miesto matičné
aktivity. V záujme šírenia bohatstva našich povestí a rozprávok
navrhneme a produkčne a dramaticky budeme spolupracovať
pri zriadení a chode televízneho
kanálu pre najmenších v slovenskom jazyku. Kultúrou sú aj pamätníky, osobitne v hlavnom meste,
ktorému pomôžeme k vzniku
pamätných miest, ako je to bežné
v metropolách Európy.
Podporíme
vzdelávanie
v národnom duchu v školách,
médiách a v rodinách. Prostredníctvom vedeckých útvarov, vydavateľstva a tlačiarne Neografia
prispejeme k vzniku učebníc pre
všetky úrovne škôl, s osobitným
dôrazom na slovenský dejepis.
Rozšírime Slovenské národné
noviny ako mienkotvorný matičný
týždenník a zriadime internetovú
TV Matica. Zvážime zavedenie
dlhodobého cyklu súťaží Maturita
matičiara.
Matica slovenská plní svoje
poslanie spojením tradičných
prvkov,
členskej
základne
(hnutia),
vedeckých
útvarov
a osvety. Zintenzívnime spoluprácu s obcami, mestami, krajmi,
cirkvami, vedecko-technickými,
kultúrnymi a športovými združeniami, s médiami. Ako tradične
proslovanská ustanovizeň rozšírime sieť partnerov v zahraničí
a praktickými krokmi podporíme
slovanskú vzájomnosť.

OPRAVA
V SNN 12 sme omylom v článku
Plaketou ocenili jadrového fyzika
a matičiara Jozefa Masiarika
uviedli nesprávne meno oceneného. Volá sa Jozef Masarik.
Ospravedlňujeme sa.

Vlad Tepes, známy skôr ako gróf Drakula z Transylvánie, krutou rukou vládol svojmu ľudu. No hovorí sa o ňom aj ako
o výbornom a udatnom bojovníkovi. Turci ho naučili bojovať a nabodávať svojich protivníkov na koly. Túto svoju,
pre dnešnú dobu zvrátenú patologickú zručnosť neskôr obrátil proti nim. Názory na tohoto vládcu sa líšia, u nás ho
preslávil najmä slávny román Brama Stokera − Gróf Drakula a v deväťdesiatych rokoch muzikál storočia z autorskej
dielne Karla Svobodu, Zdeňka Borovca a Richarda Hesa pod režisérskou taktovkou legendárneho Jozefa Bednárika.

V Komárne vzniká úplne nové
spracovanie. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pozná v širokom okolí
azda každý milovník divadla. Aj keď sú
amatérskym zoskupením, ich výkony
sú často porovnávané s profesionálmi.
Niet sa čomu čudovať. Výprava i naživo
spievané originálne piesne či naozaj
náročné tanečné choreografie sú veľkým lákadlom pre divákov. Na svojej
domácej pôde odohrali desiatky predstavení a nie je výnimkou, že súbor aj
vycestuje. Niet teda divu, že hoci „dramaťákov“ čaká do prezidentskej premiéry nového dielka ešte viac ako sto
hodín skúšok, sú už vopred vypredané
štyri predstavenia zo zatiaľ naplánovaných dvanástich repríz.
■ PÔVODNÉ SKLADBY
Takmer päťdesiat hercov a tanečníkov rôzneho veku (od 12 – 40 rokov)
už pol roka pripravuje nové a doteraz
najväčšie dielo. Muzikál s upírskou
tematikou ponesie názov Slečna Loreline, nie je však tajomstvom, že „krvavý
gróf“ je jednou z hlavných postáv muzi-

kálu, v ktorom zaznie osemnásť originálnych skladieb.
Dvojhodinové predstavenie rozpráva príbeh transylvánskeho kniežaťa,
ktorý svojím životom, ale i skutkami urazil Boha. Anjeli sa ho rozhodnú potrestať
a urobia z neho aj z jeho dvorných dám
po krvi prahnúce bytosti, ktoré prechádzajú životom zbavené akýchkoľvek
citov. Uplynie vyše dvesto rokov, kým sa
gróf nestretne s mladými šľachtičnými
rodu Hohenzollern – slečnami Loreline,
Mínniou a Emilly − a zrazu pocíti najvyšší cit – lásku. Lenže v tej najkrutejšej
podobe...
■ MYSTIKA AJ HUMOR
Príbeh príťažlivým spôsobom zobrazuje, nielen ako sa s Drakulom porátajú
anjeli, či ako sa on vyrovná s trestom,
ale opisuje aj komplikovaný vzťah matky
a dcéry. Nejde však o drámu v pravom
slova zmysle, príbeh je okorenený postavami alchymistov, ktorí mu dodávajú
nielen mystiku, ale aj humor. Na svoje si
tak príde naozaj každý divák bez rozdielu
veku či divadelného vkusu.

O originálne kostýmy, nádhernú
veľkolepú scénu či špeciálne efekty
sa starajú profesionáli. V týchto
dňoch už dokončujú posledné úpravy
náročnej scény. Pre potreby predstavenia bolo treba dokonca vynoviť svetelný a zvukový park divadelnej sály
v Dome Matice slovenskej v Komárne.
Väčšinu financií, a skutočne nešlo
o malú sumu (rozpočet projektu dosiahol sumu štyridsaťosemtisíc eur), získal dramatický krúžok od súkromných
firiem. Keďže nejde o profesionálne
teleso, štátne dotácie či dotácie kraja
sú len minimálne. Mesto Komárno
z rozpočtu pre kultúru vyčlenilo dramatickému krúžku dvetisíc eur.
Muzikál v slávnostnej premiére
uvedú 25. apríla na úvod Komárňanských dní. Autori zatiaľ naplánovali „len“ dvanásť repríz, ale ako sa
vyjadrili, radi by zopakovali úspechy
z predošlých projektov a dosiahli
minimálne dvadsať repríz na domácej pôde. To všetko však závisí od
toho, či aj tentoraz zaujmú divácku
verejnosť.

MATICA SLOVENSK Á
podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk,
útvarov a ústavov Matice slovenskej zo dňa 1. 2. 2014

VYHLASUJE

výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

Obsadzované miesto: riaditeľ Archívu Matice slovenskej
Miesto výkonu práce: Archív Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Mar tin
Náplň práce: Riadiť Archív MS ako samostatné odborné pracovisko MS a dbať na dodr žiavanie
právnych predpisov v oblasti archívov a registratúr. Komplexne riadiť a koordinovať prácu podriadených
pracovníkov. Organizovať, koordinovať a metodicky usmerňovať odborné archívne činnosti pri preberaní, evidovaní, spracúvaní, ochraňovaní a sprístupňovaní archívnych fondov a zbierok. Zabezpečovať
evidenciu fondov a zbierok Archívu MS v rámci jednotného archívneho fondu. Samostatne vykonávať
a organizovať vedecký výskum archívnych dokumentov a prezentovať jeho výsledky. Pripravovať ročné
plány činnosti, rozpočtu a správy o činnosti Archívu MS. Zodpovedať za koncepciu odbornej činnosti
Archívu MS, dohliadať nad správou registratúr y a akvizičnou činnosťou. Sprístupňovať archívne
dokumenty bádateľskej verejnosti.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Archívnictvo a pomocné vedy historické
• odborná prax min. 3 roky
• ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti archívov a registratúr
• riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť programov MS Office na používateľskej úrovni
• samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
• koncepčný prístup k riešeniu úloh, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
profesionalita, analytické schopnosti
• členstvo v Matici slovenskej výhodou
Termín nástupu: dohodou
Informácie pre uchádzača: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom,
motivačným listom, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace, písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné na ciele výberového konania zaslať
najneskôr do 15. 4. 2015 na adresu: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin alebo osobne v podateľni na
uvedenej adrese, pod značkou VK – AMS.
Kontaktná osoba: Bc. Eva Farkašová, tel: 043/381 2820
Martine dňa 25. 3. 2015
Ing. Marián TKÁČ, PhD., v. r. predseda MS
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