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SLOVO O SLOVENSKU

Prijme hlavné mesto Bratislava pamätník slovenského vysťahovalectva ?

Prednedávnom uverejnil historik Anton Hrnko v týchto novinách
politologickú esej Dôvera k politikom je na bode mrazu. Nemienim na
ňu reagovať, to sa na tomto mieste
ani nehodí, ale považujem za hodné
úvodníka vyzdvihnúť
Hrnkovu
úvahu o možnej budúcej úlohe jedinej slovenskej relevantnej národnej
strany. Zhodou okolností ide aj
o sesterskú blízkosť názvov Slovenskej národnej strany a Slovenských
národných novín a tá pravdaže nie je
náhodná a vlastne zaväzuje aj k vzájomnej podpore.
V politike európskych krajín,
najmä starších členov EÚ, dominujú
dva ideologické prúdy – kresťanskí demokrati a socialisti – vládnu
jedni alebo druhí, niekde a niekedy
dokonca vedno, a spoločenskú rovnováhu obyčajne dotvárajú liberáli
a národovci. Hrnko však upozorňuje, že v našich pomeroch má liberálna politika zlý zvuk, lebo „vždy
v minulosti bola spojená s politickými silami, ktoré sa usilovali slovenský národ zmiesť zo zemského
povrchu“. Pripomína aj vládu jednej
panej, keď sa ministrom priečilo
vysloviť názov nášho štátu a hovorili
len „táto krajina“, čo neraz počuť aj
teraz. Treba azda pridať, že liberálni
politici v sociálnej situácii, v akej
sa absolútna väčšina národa nachádza, nemôžu ani očakávať masívnu
podporu, najmä ak by sociálnodemokratická vláda začala byť ústretovejšia k živnostníkom a malým
podnikateľom. Nazdávam sa, to je
jej akútna úloha aspoň na sklonku
tohto vládneho cyklu. Nie ako predvolebné gesto, ale najmä ako prínos
pre slovenskú budúcnosť. A práve
v tom je Hrnkova prezieravosť:
vychodí mu, že rovnovážnou silou by
v budúcej vláde mohla byť práve Slovenská národná strana – pre rozvoj
národných potrieb, pre zmäkčenie
politických protirečení, pre dosiahnutie stredovej politiky s rešpektovaním dvoch základných hľadísk
štátu: sociálneho a národného, aj
z hľadiska prínosu pre Európu zjednotených, ale suverénnych národov.
Netreba sa báť búrky v európskom
parlamente, ani v zahraničnej tlači.
Utíši sa vo chvíli, keď bude jasné,
že Slovenská národná strana je
dnes inou veličinou ako prednedávnom. Nikto sa v nej bezohľadne
neobohacuje, nikto nehuláka, nevyvoláva spory, ani nevolá „sadať do
tankoch“.
Ján ČOMAJ

Dlhý čas čakania medzi krokmi vpred
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Dagmar VANEČKOVÁ – Foto: Emil SEMANCO

Už v septembri 2008 vyšla tlačová správa: „Slovenská vláda schválila pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorý má stáť v Bratislave do dvoch
rokov.“ A ďalšia: „Do konca roka 2011 by mala na Bratislavskom hrade vzniknúť expozícia dejín vysťahovalectva a života zahraničných Slovákov.“
Nič z toho dodnes nie je pravda. Pamätník nestojí a dokonca nie je ani schválené miesto, kde by budúci monument exilu mohol stáť.
Ďalšia „bradatá predpoveď“ sa
však negatívne potvrdila: „Vláda očakáva (!), že odchod ľudí do zahraničia bude pokračovať. Dnes najmä za
prácou odchádza okolo pätnásťtisíc
Slovákov ročne, odchádzajú prevažne
mladí muži s maturitou... Zriedka pracujú na kvalifikovaných miestach, väčšinou robia v továrňach, na stavbách,
v hoteloch a reštauráciách, doprave,
skladoch a ako sezónni pomocníci
v poľnohospodárstve.“
■ HANDRKOVANIE O MIESTO
Únik mozgov zo Slovenska teda
pretrváva, len pamätník vysťahovalectva možno aj ako zdvihnutý
prst! nestojí. „Žiaľ, toto sa nenaplnilo
predovšetkým z tých dôvodov, že
nastala kríza a nebolo dosť finančných prostriedkov,“ konštatuje Claude
Baláž, jeden zo zakladateľov Nadácie Národný pamätník slovenského
vysťahovalectva. Nadáciu založila
v júli 2013 Matica slovenská s občianskym združením Migrácia SK a so
Združením nezávislých expertov pre
otázky dejín a života zahraničných
Slovákov. „Máme jasný cieľ postaviť
v Sade Janka Kráľa pri základnom
kameni, kde sa stretávajú Slováci
zo sveta, Národný pamätník slovenského vysťahovalectva na pamiatku
všetkých, ktorí síce opustili Slovensko, ale nosili ho a budú nosiť vo svojom srdci po celý život,“ uviedol vtedy
spoluzakladateľ Nadácie, predseda
Matice slovenskej.
Počas výročného zasadania
správnej rady Nadácie 18. februára
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tohto roku sme sa na pamätník spýtali:
„Ubehli ďalšie dva roky a...?“
„A nič. Nestojí ani pamätník
a naďalej sa ani len nevie, kde bude.
V našom hlavnom meste panuje akoby
strach zo slovenských symbolov,“ reagoval Marián Tkáč.
■ PRÍPRAVA PODKLADOV
Nadácia v spolupráci s Igorom
Furdíkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pripravila
podklady, ktoré prerokovali príslušné
mestské komisie na rozhraní rokov
2013 a 2014 a podporili myšlienku
pamätníka, nie však v Sade Janka
Kráľa, ale na ľavom brehu Dunaja. Na
odporúčanie Spolku architektov Slovenska oslovila Nadácia Architektonický ateliér A1 ReSpect, a. s., vedený

arch. Branislavom Kaliským, ktorý
v krátkom čase pripravil úvodnú architektonickú štúdiu pamätníka na ľavom
brehu Dunaja medzi Starým mostom a budovou Filozofickej fakulty na
Gondovej ulici ako o možnom novom
námestí Bratislavy s názvom Krajanské námestie či Námestie slovenského
vysťahovalectva. Tretieho júla 2014
nasledovala v NR SR pod záštitou jej
podpredsedníčok Jany Laššákovej
a Eriky Jurinovej prezentácia štúdie,
ktorá vedenie parlamentu presvedčila.
„Po symbolickom položení základného kameňa v Sade Janka Kráľa
v Petržalke v roku 2000 bol to druhý
konkrétny krok k jeho dlho očakávanej
realizácii,“ nádejal sa Claude Baláž,
správca Nadácie.
Lenže! Bratislavskému mest-

■ DLHÁ CESTA
Slovenskú metropolu čaká teda
ešte dlhá cesta, aby sa včlenila medzi
asi dvadsiatku metropol sveta, kde
pamätníky vysťahovalectva majú.
Niet pochýb o tom, že Bratislava taký
pamätník potrebuje, veď zo Slovenska
odišlo do sveta viac ľudí ako z Írska.
Niet pochýb, že na pamätník čakajú
krajania a budú ochotní naň aj prispieť, napokon hovorilo sa o ňom aj na
Stálej konferencii Slovenská republika
a Slováci žijúci v zahraničí. Zoznam
mien tých, ktorí sa zo Slovenska
museli alebo chceli vysťahovať, bude
veľmi dlhý – a v rámci pamätníka bude
preň priestor.
Igor Furdík ocenil doterajšie aktivity Nadácie i jej ďalšie zamýšľané
kroky, ktoré by mali vyvrcholiť verejnou
finančnou zbierkou (prostredníctvom
webového sídla www.vystahovalectvo.
sk) a postavením pamätníka, aký iní
majú a Slováci potrebujú.
Pochybnosti sú však naďalej
o ochote bratislavských mestských
predstaviteľov povedať jasné: „Áno!“
Treba dúfať, že s príchodom nového
vedenia mesta prichádzajú aj nové
časy.

Andreja DA NKA , predsedu Slovenskej náro dnej strany

P resadzujeme razantnú, ale slušnú politiku
● Ako vnímate, že aj agentúra
Polis, ktorá vašej strane v minulosti veľa perspektív nedávala,
posiela teraz SNS so siedmimi percentami do parlamentu?
To, že sa v prieskumoch rôznych agentúr zdvihli preferencie
Slovenskej národnej strany, je podľa
mňa výsledok toho, že ľudia vnímajú
zmenu politiky SNS. Hrdo, slušne,
dôstojne. Že chápu vlastenectvo ako
hrdú a slušnú obranu našich záujmov. Určite je to aj principiálnosť
v hodnotových postojoch, čo sa prejavilo v prípade referenda, kde sme
nelavírovali a jednoznačne sme dali
najavo, že odmietame napríklad adopcie detí homosexuálnymi pármi. Nové
prieskumy nás tešia, ale pristupujeme
k nim s pokorou.

V SNN 10/2015
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

skému zastupiteľstvu na jeho rokovanie pred voľbami v roku 2014 – napriek
prísľubu – vtedajší primátor Milan Ftáčnik návrh na umiestnenie pamätníka
v spomínanom priestore nepredložil.
A tak sa nemohla vyhlásiť medzinárodná súťaž na jeho architektonicko-výtvarné riešenie a celý proces sa
musí začať odznova.

■
■
■

● SNS už niekoľkokrát vstala
doslova z popola. Keď ste preberali predsednícky post, sľubovali
ste novú politiku, nové spôsoby
a nové témy.
Zvyšuje sa nám počet členov –
za dva roky môjho predsedovania
sa zvýšil o vyše sto percent – dnes
máme vyše štyritisíc členov. Zvyšujú
sa nám preferencie. Odstránili sme
grobianstvo z našej komunikácie,
presadzujeme razantnú, ale slušnú
politiku. Myslím si, že to ľudia vnímajú pozitívne a opäť začali SNS
veriť.
● SNS sa zameriava na odhaľovanie problémov zúfalého prežívania malých a stredných podnikateľov, živnostníkov. Zdá sa, že

sú to adresáti, ktorým sa oficiálna
politika venuje veľmi málo.
Živnostníci a malí a strední podnikatelia si zaslúžia pozornosť. Máme
tu síce veľké koncerny, ktoré zamestnávajú množstvo ľudí, ale živnostníci
majú rodinné firmy, sú oveľa viac
zainteresovaní do toho, aby ,,biznis“
fungoval. Často ručia celým svojím
majetkom, dávajú kožu na trh, vytvárajú pracovné miesta. Žiaľ, štát im kladie polená pod nohy, musia sa boriť
s čoraz zložitejšou administratívou,
musia čeliť čoraz vyšším odvodom.
Ale sú pilierom slovenského hospodárstva, svoje firmy budujú v dlhodobom horizonte.
Zhováral sa Ivan BROŽÍK
Foto: archív SNN

Slovenské národné noviny si pripomínajú 76. výročie vzniku prvej slovenskej štátnosti
Po desaťročiach mlčania verejnosť nesmie zabúdať na popravených slovenských generálov
Kežmarský hrad je najkultúrnejšie zariadenie cestovného ruchu na východe Slovenska
WWW.MATICA.SK
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Zlý žart, diskriminácia alebo provokácia poslanca za Most-HÍD?

V Rožňave už treba vedieť po maďarsky
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: archív

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave začiatkom roka prekvapil poslancov a aj verejnosť viceprimátor, ktorý
vyhlásil, že podmienkou na zamestnanie hlavného kontrolóra mesta by mala byť znalosť maďarského jazyka. Toto diskrimináciou zaváňajúce vyhlásenie vedenie mesta zľahčovalo.
Poslanci MZ v Rožňave budú opäť
rozhodovať o novom hlavnom kontrolórovi mesta na zasadnutí koncom
marca. Na januárovom zasadnutí sa
zaoberali kvalifikačnými a inými predpokladmi, ktoré má napĺňať kandidát
na dôležitú funkciu. V kvalifikačných
podmienkach na pozíciu hlavného
kontrolóra mesta bola na mestskom
zastupiteľstve v predloženom návrhu
uvedená podmienka minimálne stredoškolského vzdelania. To je jasné
a bez problémov.
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■ LACH ZĽAHČUJE
Viceprimátor Ján Lach za Most –
Híd potom predložil návrh, aby sa do
požiadaviek zapracovala aj najmenej

päťročná prax v samospráve alebo pri
vykonávaní odbornej činnosti v riadiacich a kontrolných orgánoch. Zároveň
pod zámienkou dvojjazyčnosti mesta
navrhol do podmienok zapracovať aj
znalosť maďarského jazyka. Viceprimátor to odôvodňoval úsilím priblížiť
samosprávu občanom, ktorí neovládajú
slovenčinu.
Na to reagoval poslanec Matúš
Bischof: „Ak by sme prijali takéto požiadavky, automaticky by sme diskvalifi kovali iných ľudí. Pokladám akékoľvek
podmienky dávané samosprávou nad
rámec zákona za neférové a v rozpore
so zákonom.“
Poslanec Zoltán Beke podporil
návrh zástupcu primátora slovami:

„Podľa môjho názoru to nie je diskriminačné, zákon povoľuje používať maďarský jazyk. Je mnoho organizácií, ktoré
vedú doklady v maďarskom jazyku.“ Tu
sa žiada poznamenať, že v celej Slovenskej republike je zatiaľ ešte stále
úradným jazykom slovenčina a máme
aj zákon o štátnom jazyku. Ak teda
existujú podľa poslanca Bekea organizácie, ktoré vedú doklady v maďarskom jazyku, buď porušujú slovenské
zákony, alebo to robia na území Maďarskej republiky, čo by bolo logické...
■ JAZYKOVÝ GALIMATIÁŠ
Navrhovateľ rozšírenia podmienok o znalosť maďarčiny do televíznej
kamery s úsmevom vyhlásil: „Možno
by bolo s ohľadom na budúcnosť dobré
navrhnúť aj znalosť Koránu.“ Ironizujúci
viceprimátor Rožňavy Ján Lach asi vie
o budúcnosti viac než bežní občania
Slovenska.
Poslanec M. Bischof potom navrhol do požiadaviek zakomponovať
nielen vítanú znalosť maďarčiny, ale aj
znalosť iných cudzích jazykov. Vedenie
mesta uzavrelo vec s tým, že na funkciu kontrolóra je vítaná znalosť cudzích

jazykov. Po tom, čo J. Lach stiahol
návrh o päťročnej praxi, poslanci
odsúhlasili požiadavky na pozíciu
hlavného kontrolóra. Nové šesťročné
funkčné obdobie hlavného kontrolóra
mesta Rožňava sa začne od 1. apríla.
Vo svojom druhom volebnom období
tento post zastáva Katarína Balážová.
O novom hlavnom kontrolórovi majú
poslanci MZ definitívne rozhodnúť na
zasadnutí 26. marca.
■ REAKCIA MATIČIAROV
Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková
sa pre naše noviny k veci vyjadrila
takto: „Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 29. januára 2015 prijalo uznesenie č. 19/2015, kde je doplnená
netradičná požiadavka, ktorou je
vítaná znalosť maďarského jazyka
a vítaná znalosť cudzích jazykov. Žijeme
na zmiešanom území a možno tento
návrh bol myslený dobre, ale zbytočne
rozvíril hladinu nielen medzi občanmi
nášho mesta. Napriek tomu verím, že
priebeh výberového konania prebehne
v súlade s platnými zákonmi našej Slovenskej republiky.“

Ocenili spolutvorcu prelomového triptychu o solúnskych bratoch

Kristián Bezák dostal cenu Fra Angelica
Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Pozoruhodný dokument RTVS Misia bratov Konštantína a Metoda sa stal jedným z výrazných argumentov pre
ocenenie jeho spolutvorcu, dokumentaristu Kristiána BEZÁKA. Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska mu udelila výročnú cenu Fra Angelica, patróna umelcov. Talianskeho maliara
a dominikánskeho kňaza Fra Angelica (1395 – 1455) v roku 1982 oficiálne vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II.
Filmový dokument, za ktorý K.
Bezák získal poctu, je dobre známy
aj čitateľom SNN. Náš týždenník sa
venoval jeho príprave, písal o práci jeho
tvorcov aj o ohlasoch na vysielanie. Je
nepopierateľné, že film vyvolal nadšenie
odbornej i laickej verejnosti. Bol to prvý
dokument, ktorý zaviedol slovenského
diváka do dovtedy neprístupných vatikánskych priestorov. Zároveň mu priblížil aj kvalifikované názory popredných
odborníkov, o. i. z Maďarska a Nemecka.
Tým tvorcovia vniesli do cyrilo-metodskej problematiky významný vklad.
■ VYTRVALOSŤ TVORCOV
Film je mimoriadny aj vytrvalosťou
tvorcov, ktorí až po výmene vedenia
presadili jeho finalizáciu – film sa totiž
nevysielal v roku 1 150. výročia byzantskej misie v roku 2013, ale až v roku

2014. Aj to patrí medzi mimoriadne
počiny spojené s týmto filmom, hoci
pred divákom zostávajú skryté. A to
bola tiež jedna z príčin, prečo mu SNN
venovali toľko pozornosti. Naším úsilím bolo povzbudiť tvorcov pri príprave
diela, aké doteraz ešte na pôde slovenskej televízie nikdy nevzniklo.
■ NEKONČIACI PRÍBEH
Kristián Bezák patrí medzi výrazných tvorcov, v archíve RTVS možno
pod jeho menom nájsť vyše tisíc filmov
a relácií. Je priekopníkom televízneho
manažmentu pri vytváraní organizačných štruktúr redakcie duchovného
vysielania, ktoré istý čas aj viedol.
Medzi ocenenými bola aj generálna riaditeľka Pamiatkového ústavu
Slovenskej republiky Katarína Kosová.
Laureátka o. i. pokračuje v diele svojej

VŠIMLI SME SI
Sotvakto zistí, prečo a ako sa to stalo, jednoducho je to tu: ako
pŕhľava v záhrade sa v slovenčine rozmnožilo spojenie „... vďaka
tomu (čomu)“. Prirodzene, nikto nemôže mať voči nemu námietky,
je logické, stručné a patrí do bohatstva slovenčiny. Kým sa používa
správne a kým nevyvolá úsmev či dokonca zdesenie nad tým, v akej
súvislosti ho niekto použil.

... a veta znie naozaj tragikomicky
Pekne znie, ak
sa použije povedzme
vo vete: „Tento víkend
príjemné teploty vydržia, vietor ustane a na
oblohe ani mráčika,
vďaka čomu bude
víkend stvorený na
výlety.“ Alebo: „Na
internete som si zistil,
čo zamestnávateľ na
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pohovore vyžaduje,
vďaka čomu som ho
absolvoval bez problémov a prijali ma.“ Či: „Na jeseň som sa dal očkovať
proti chrípke, vďaka tomu ma túto zimu obišla.“ To všetko sú logické vety
a spojenie „vďaka tomu (čomu)...“ je namieste. Horšie je to v prípadoch,
ktoré sme vybrali zo slovenskej februárovej tlače: „Cena ropy Brent vzrástla
na 60 USD za barel, vďaka čomu môžeme rátať, že ceny pohonných látok
začnú opäť stúpať nahor.“ Sotva si vieme predstaviť majiteľa auta, ktorý
bude za to vďačný! Alebo: „Výškový pracovník mal síce bezpečnostné viazanie, ale skobu nezapol o konštrukciu, vďaka čomu po pošmyknutí padol
z výšky 20 m a utrpel zranenia s trvalými následkami.“ Či: „Auto malo na
poľadovici letné pneumatiky, vďaka čomu havarovalo a vodič zahynul.“
V takýchto vetách použiť „vďaka čomu“ už nie je ani úsmevné, ale desivé.
Akoby sme zabudli, že slovenčina má rovnocenný zvrat: „vinou čoho“.
Presný opak spojenia „vďaka čomu“. Posledná veta by potom znela: „Auto
malo na poľadovici letné pneumatiky, vinou čoho havarovalo a vodič zahynul.“
Teda: vďaka čomu – ale aj: vinou čoho. Náš jazyk sa vie vynájsť v každej situácii, len my na to občas zabúdame.
(jč)
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matky Márie Kosovej, výkonnej redaktorky doteraz neprekonaného Súpisu
pamiatok na Slovensku z rokov 1967
– 1969. Nekonečný a nekončiaci príbeh
pamiatkovej starostlivosti naplnil mnohostranne aj životné dielo K. Kosovej
tak doma, ako i na medzinárodných
projektoch, európskych fórach, v práci
pre UNESCO či celkovom organizačnom i legislatívnom formovaní
pamiatkovej starostlivosti. Verejnosť jej
bohatú činnosť spoznáva, keď sa ambície Slovenska na zastúpení v Zozname
svetového kultúrneho dedičstva stávajú
úspešnou realitou.
Tohtoročnú slávnosť odovzdávania cien Fra Angelica za rok 2014
urobil nezabudnuteľnou Jozef Halmo,
Mníchovčan, rodom z Bošian, všestranný hudobník a popri inom aj autor
vianočnej omše Radostná zvesť. Oce-
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nená bola aj dramaturgička Helena Slavíková-Rabarová, dirigent a hudobný
pedagóg, flautista Bartolomej Buráš,
za filmovú tvorbu a mediálnu tvorbu
pre mládež filmár Ondrej Krajňák, historička umenia Alena Piatrová, akademický sochár Juraj Gavula a filmový
tvorca Ján Oparty. Janka Bednáriková
prevzala cenu pre spevácke teleso
Schola cantorum Katolíckej univerzity
v Ružomberku. (O bohatej činnosti
jednotlivých osobností poinformujeme
v budúcich vydaniach SNN.)
■ PROTI PRÚDU
„Umelec ako tvorca kultúry je
človek, ktorý dostal talenty, aby jeho

tvorba bola prínosom pre spoločnosť a pre svet. Na to je dnes však
potrebná odvaha ísť proti prúdu,“ zdôraznil vojenský ordinár Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu,
vzdelanie a kultúru pri KBS. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za
prítomnosti predstaviteľov cirkevného,
politického a kultúrneho života slávnostne ocenili deväť osobností – umelcov – a jeden spevácky zbor za prínos
v šírení kresťanských hodnôt. Cena Fra
Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS udeľuje popredným umelcom a vedcom, je prejavom
uznania umeleckej obci zo strany Katolíckej cirkvi.

Nové príležitosti pre mladých uchádzačov o prácu

Testy na získanie zamestnania
Úrady práce v Prievidzi a v Dunajskej Strede rozbehli pilotný projekt Úspešný štart k zamestnaniu, ktorý má umožniť uchádzačom o zamestnanie do dvadsaťdeväť rokov získať pracovnú zmluvu a zamestnávateľom zapracovať si
zamestnanca bez priamych vstupných nákladov.
Zaujímavý regionálny projekt
prináša v zmysle paragrafu 54
zákona o službách zamestnanosti
možnosť mladým nezamestnaným
uchádzať sa o pracovnú pozíciu.
Zamestnávateľ môže zapracovávať
na pracovnú pozíciu jedného až
troch uchádzačov do dvadsaťdeväť
rokov, ktorí sú v evidencii najmenej
jeden mesiac. Môže ich jeden až tri
mesiace skúšať ešte pred prijatím
do pracovného pomeru a vybrať si
toho, ktorý je na ponúkanú prácu
najvhodnejší. Takže o pracovné
miesto ako keby uchádzači súťažili.
Záujemcovia o zamestnanie
dostávajú finančné prostriedky

ČO INÍ NEPÍŠU
priamo od úradu práce ako príspevok na zapracovanie vo výške
životného minima. To predstavuje
198,09 eura mesačne. Okrem toho
si môžu uplatňovať ďalšie výdavky
na stravovanie, náklady na poistenie pre prípad škody a takisto
aj cestovné náhrady. Maximálne
môže úrad poskytnúť finančný
príspevok na jedného uchádzača
vo výške dvestošesťdesiatpäť eur
mesačne. Testovaní záujemcovia
o prácu sú zamestnaní 25,5 hodiny
v týždni.
SLOVENSKO
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Do projektu sa v Prievidzi
zapojilo viacero zamestnávateľov a tamojší úrad práce plánuje
podľa medializovaných vyjadrení
v rámci neho umiestniť v rôznych firmách okolo pol stovky uchádzačov
o prácu. „Do projektu by sme mohli
zapojiť až sedemnásť zamestnávateľov. Našou úlohou je, samozrejme, pomáhať zamestnávateľom
pri hľadaní vhodných uchádzačov,
preto im ponúkame aj možnosť zorganizovania výberového konania
s vhodnými uchádzačmi,“ povedal

riaditeľ Úradu práce v Prievidzi
Radko Gavliak.
Podľa
štátneho
tajomníka
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Branislava Ondruša
hlavným motívom, prečo rezort
práce menil predvlani zákon
o službách zamestnanosti, bolo to,
aby úrady a ich regionálni partneri
dostali väčší priestor na samostatné rozhodovanie.
Štefan ZLATOŠ
Foto: internet
WWW.SNN.SK
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Chcú len búrať, nie stavať
Eva ZELENAYOVÁ

Pri nedávnych oslavách dvadsiateho piateho výročia založenia
KDH vyšiel jeho predseda Ján
Figeľ s odvážnymi výzvami. Vyhlásil, že „do roka sa politická mapa
zmení“ a že „cieľom hnutia nie je
Smer-SD doplniť, ale ho nahradiť “.
Figeľ bol v plánoch do budúcnosti
jednoznačný. Od budúceho roku
má smer politiky určovať Kresťanskodemokratické hnutie. KDH je
podľa Figeľa „otvorené pre spoluprácu s odborníkmi i politickými
partnermi tak, aby vznikla politická alternatíva na báze hodnôt
a programu“. Aké posolstvo teda
vyslal Figeľ svojim voličom pred
nastávajúcimi parlamentnými voľbami v roku 2016?
Predovšetkým
jednoznačne
potvrdil doterajší kurz nezmieriteľnej a veľkohubej politiky KDH,

ktorá dosiaľ preukázala len svoju
schopnosť búrať, nie stavať. Pred
rokmi sa KDH postavilo proti štátotvornému HZDS, v súčasnosti
kopíruje túto stratégiu voči strane
Smer-SD. A rovnako ako pred
rokmi, keď sa spojilo so stranami
s celkom odlišným, dokonca protichodným hodnotovým základom,
než deklaruje ten svoj, tak aj
v súčasnosti avizuje podobný scenár. Spojí sa s kýmkoľvek, aby
vytvorilo alternatívu voči strane
Smer-SD. Ale na svojej strane
politického spektra má len ultraliberálov, strany na etnickom
základe a fluktuujúcich politikov,
ochotných za stoličku v NR SR
zakotviť v akomkoľvek hodnotovom
zoskupení, prípadne aj v partii bez
hodnôt. Pritom Figeľ tvrdí, že KDH
je nositeľom programu a hodnôt.

Lenže akých? Buď ráta so stratou
pamäti obyvateľstva, alebo ho jednoducho ignoruje. Ak by KDH bolo
nositeľom hodnôt, nemohlo by sa
spájať s ľavičiarmi ani s liberálmi.
A doteraz vždy vytvorilo mocen-

K OME N TÁ R
ský pakt s hodnotovo odlišnými
stranami, ktorý Slovensko stiahol medzi najchudobnejšie štáty
Európskej únie.
KDH sa ako opozičná strana
podieľalo na prijatí ústavného
zákona o rodine. Jednoznačne
vyjadrovalo podporu referendu
o rodine. Vzbudilo teda dojem, že
mu skutočne ide o hodnoty. Lenže
schizofrénia KDH je práve v tom,
že nedokáže niesť zodpovednosť
za svoje rozhodnutia. Vezie sa.

dali spočítať na prstoch jednej ruky.
Teda čo sa umeleckej literatúry týka.
Ak mal niekto to šťastie a prešiel cez
rôzne skryté útesy cenzúry a kádrovania, stačilo mu podpísať vydavateľskú
zmluvu a o iné sa už nestaral. Kniha
bola vytlačená, jediným monopolným štátnym podnikom distribuovaná
od Bratislavy po Humenné, povinné
výtlačky dostali príslušné inštitúcie,
akými sú Univerzitná knižnica v Bratislave a Národná knižnica v Martine,

no a ostatné okresné a mestské knižnice si ju v pár kusoch takisto objednali. Autor si teda našiel svoju knihu
v knižnici rovnako v Skalici, ako aj
v Snine, ale najmä ju našli čitatelia.
O tom, že ak vydavateľstvo knihu
vydalo, tak nasledovalo vyplatenie
honoráru, škoda vravieť, lebo mnohým
dnešným mladým autorom by to pripadalo ako sci-fi.
Po novembri
1989 nastala
konečne demokracia. Nijaký autor sa
už nemusel obávať cenzúry, vznikli
(a po čase zanikli) stovky vydavateľstiev a zdalo sa, že pôvodná literatúra
má na Slovensku dvere dokorán. Ale...
Napísať knihu je ťažká duševná práca,
no znalci hovoria, že ešte ťažšia je
zohnať financie na jej vydanie, a úplne
najťažšia je dostať knihu medzi čitateľov. Prirodzeným trhovým mechaniz-

mom sa distribučné firmy vyselektovali
na pár takmer monopolných molochov.
A tie si pokojne vezmú až päťdesiat
percent z ceny knihy. To by nebolo až
také strašné, keby vydavateľovi, a teda
sprostredkovane aj autorovi, keďže
máloktoré vydavateľstvo platí tvorcovi
honoráre, aj načas zaplatili. Došlo to
tak ďaleko, že mamutie distribučné
siete ako Panta Rhei či Belimex boli
ešte nedávno zažalované vydavateľmi,
ktorí sa nemohli dopracovať k svojim
peniazom. Veľké vydavateľstvá, donedávna so zahraničným vlastníkom,
dnes pomaly skupované domácou oligarchickou vrstvou, to zvyčajne ustoja.
Majú väčšinu produkcie založenú na
prekladových a čoraz častejšie aj na
domácich bestselleroch, teda takzvanú
„rýchloobrátkovú“ literatúru bez pridanej umeleckej hodnoty, ktorú dokážu
dostať aj do hypermarketov. Navyše si
dokážu zaplatiť (!), aby ich produkcia
bola vo veľkých knižných predajniach
na tom najlepšom mieste. A čo malé
vydavateľstvá zamerané na pôvodnú
tvorbu? Čakajú na sváka Hrebendu,
aby ich produkciu roznášal po mestách
a dedinách, prípadne tichučko zatiahnu
za vydávaním kníh oponu...

nimi je aj demokracia, ktorá sa
po tzv. nežnej revolúcii valila
z novín i televíznych obrazoviek. Čakali sme, že pán profesor uvíta, že ju máme po rokoch

biednych alebo aj mocných, ak
sa v nesprávnej chvíli ocitli na
nesprávnej strane.“
Profesor poznal dosť historických i literárnych konflik-

istý politik, že – nič lepšie ako
demokracia neexistuje – a stal
obeťou demokratickej justičnej
vraždy. Na smr ť ho neodsúdili, pravdaže, za to, že kritizo-

Kniha – rukojemník distribúcie
Maroš M. BANČEJ

Začiatkom osemdesiatych rokov
smerovalo úsilie našej píšucej generácie v podstate dvomi smermi. Na
prvom mieste bolo písať takú poéziu
a prózu, ktorá by bola umelecky nosná,
nová, zaujímavá nielen pre našich vtedajších rovesníkov, ale zároveň by do
istej miery posunula vtedajšie mantinely literatúry. Tej literatúry, ktorá bola
ešte stále uzavretá do tesnej ideologickej klietky takzvaného socialistického realizmu. Na druhom mieste bola
samozrejme túžba vydať knihu. Dnešní
dvadsiatnici to chápu trocha pomýlene.
Pre nich vydať knihu znamená nájsť
si vydavateľa, ktorý ich knihu prijme
a buď ju zafinancuje z vlastných zdrojov, alebo sa obráti na štátny dotačný
systém, teda na Ministerstvo kultúry
SR. Situácia sa dramaticky zjednoduší,
ak si dotyčný chce zaplatiť knihu sám

AKO BOLO, ČO BOLO
P iateho marca by sa profesor Ján Boor dožil storočnice.
Skvelý teatrológ so
sokratovskou
nenásilnosťou
viedol niektor ých svojich študentov, aj keď opustili školu.
Jeho študentka Ida Rapaičová snívala pri pomníku Jany
z Arcu v Paríži o tejto postave.
Pán profesor sľúbil, že ju pre
ňu napíše. O pár rokov si ju
zahrala v televíznej inscenácii
Panna a zvodca.
Pri jednej z debát profesor
Boor spomenul, že ako pedagóg na VŠMU uvažoval, že raz
svoj odbor odovzdá svojmu žiakovi Štefanovi Fejkovi. Mrzelo
ho, keď ten namiesto vedeckej
kariér y nastúpil do dramaturgie činohr y SND. Neskôr sa
nevedel zmieriť s tým, keď mu
v Klube spisovateľov v roku
1990 Fejko zreferoval, že vyhral
konkurz na miesto riaditeľa
divadla v Prešove a celkom sa
zapriahol do Thespidovej kár y.
Od najstaršieho herca pre skočila reč na antické divadlo
a hodnoty jeho doby. Medzi
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Zlyháva v dejinných okamihoch
národa. Tak za hlasovanie o ústavnom zákone, ako aj za referendum
nenesie priamu zodpovednosť. No
celkom iste sa dá sa očakávať, že
tieto akty využije v predvolebnej
kampani. A bude zaujímavé sledovať, ako sa zachovajú mimovládne
organizácie, ktoré referendum iniciovali. Dosiaľ sa dištancovali od
vstupu do politiky, no je pravdepodobné, že KDH si nimi vystuží
svoju volebnú kandidátku v očakávaní preferenčných ziskov.
Nedávne prieskumy verejnej mienky zaznamenávajú trend
rastu preferencií pre SNS. So ziskom 7,2 percenta by sa dostala
do parlamentu a mohla by sa stať
jazýčkom na váhach pri zostavovaní budúcej koalície. SNS sa tiež
výrazne zviditeľnila na referende
o rodine, pričom prostredníctvom
svojho predsedu Andreja Danka
zaujala jednoznačný postoj. SNS je
konzervatívna strana a svoj program
buduje na národnom, kresťanskom
a sociálnom princípe. Svoju novodobú históriu tiež píše dvadsaťpäť
rokov. Prešla mnohými turbulenciami a podľa jej prvého predsedu

alebo má sponzora, ktorý vydanie takpovediac zatiahne.
My sme v tých časoch, keď
sa len opatrne začínalo hovoriť
o „perestrojke“, museli počítať jedine
so štátnymi vydavateľstvami, ktoré sa

P O Z N Á MK A

Dedičstvo po prof. Jánovi Boorovi
Peter VALO

totality konečne aj na Slovensku.
On však zapochyboval, či sme na
ňu dozreli, a zauvažoval: „Naše
dejiny, najmä viac než tisíc rokov
našej uhorskej histórie, ukazujú,
že sa krajine a hlavne jednoduchému ľudu lepšie darilo, keď
bola vláda v kráľovstve v pevných rukách,“ či ako povedal
doslova, „keď vládol osvietený
despota. Stavovské povstania
v Uhorsku (myslel Rákociovcov
a tých druhých), ktoré sa vydávajú za zápas o demokraciu,
prinášali rozvrat, vraždenie, zbedačovanie, rabovanie majetku

tov, aby mohol spolu s Cicerom povedať: Historia magistra
vitae.
Štefanovi nedalo, aby
sa neopýtal: „ Ako to bolo so
Sokratom, ktor ý po sto rokoch
od zavedenia demokracie v Aténach povedal, že takáto forma
vlády nie je dobrá.“
Nato pán profesor zareagoval: „Nepáčilo sa mu, že demokracia dovoľuje obsadiť verejné
funkcie aj zločincom. Keď ich
ovládnu, vznikne tyrania horšia
od najhoršej monarchie. Sokrates si nenechal zadné dvierka,
ktoré použil po tisícročiach

NÁZORY

val demokraciu. Prišili mu, že
neuznával zavedené božstvá
a namiesto nich chcel zaviesť
nové.“
Uplynulo
desať
rokov
a stretli sme sa v budmerickom Domove spisovateľov. Štefan Fejko bol na voľnej nohe.
Po „dzurindovských voľbách“
v roku 1998 ho odvolal z funkcie
herec v úlohe ministra kultúr y
Milan Kňažko. Jeho adlátusi
sa postarali, že Štefan musel
celkom odísť z divadla. Práve
podpisoval dohodu o učiteľovaní na Akadémii umení v Ban-

Víťazoslava Morica sa pod túto
skutočnosť podpísali záujmy tých,
ktorí na Slovensku nepotrebovali
silnú Slovenskú národnú stranu.
Rovnakú príležitosť ako KDH má
aj SNS: pozvať na svoju kandidátku predstaviteľov mimovládneho
sektora, ktorí organizovali petíciu
a potom aj referendum za rodinu.
Ide o výrazné osobnosti, ktoré sú
už verejnosti známe a predstavujú
jasné hodnotové smerovanie. Premrhať takýto volebný kapitál by
bolo politicky krátkozraké.
Preferencie politických strán
sa rok pred voľbami mierne stabilizujú, aj keď sa nedá vylúčiť,
že to tak ostane až do volieb.
A tiež nie je vylúčené, že sa objaví
strana, ktorá podobne ako v minulosti SaS vyskočí nad potrebné
parlamentné kvórum. V súčasnosti sa takáto príležitosť ponúka
len stranám s dobr ým finančným
kr ytím, menej už s hodnotovým.
A finančný kapitál vždy si nájde
cestu, ako oklamať voliča. Bombastická predvolebná kampaň
z ostatných prezidentských volieb
by nemala zostať prehliadnutou
skúsenosťou.

skej Bystrici. Profesor Boor
mu pripomenul: „Ja som vám
vravel, že po skončení VŠMU
máte nastúpiť do SAV, a nie do
SND.“ A vtedy sám zrežíroval
obrad, pri ktorom predniesol
latinské verše a odovzdal svoj
pomyselný úrad nad svetovou
drámou na Slovensku svojmu
žiakovi...
Po
profesorovej
smr ti
sa presťahovala jeho cenná
knižnica do banskobystrickej
Akadémie umení. My sme si
zachovali spomienky na neopakovateľné rozhovor y. Ostnaté
drôty medzi politickými blokmi
padli, ale medzi ľuďmi vyrástlo
more nových plotov. Osvietených tyranov nebolo. Chudobní
chudobneli a bohatí bohatli.
Nám ostal Boorov svet klasických hodnôt, vďaka ktor ým sa
so stoickým pokojom vznášal
vysoko nad úbohým politickým
dianím a v čase, keď sa na ľudí
valilo more lží. Spolu s Hamletom vedel povedať, že sú to
len „slová, slová, slová“ a človeku ostáva len to, čo si zveľadí
a zachová vo svojom nevymytom mozgu.
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a ich obsadenosť v psychiatrických oddeleniach nemocníc aj v samostatných psychiatrických liečebniach
na Slovensku v posledných
rokoch narastá. Uvádza to správa
Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok
2013, čo je zatiaľ najnovšia
štatistika, ktorú centrum zverejnilo. Od roku 2011 do roku
2013 stúpol počet postelí v psychiatrických
nemocniciach
o dvestosedemdesiat.

Duševné
choroby
„Duševné poruchy zaznamenávajú rastúci trend nielen za
posledné roky, nárast u nás pozorujeme už celé uplynulé štvrťstoročie,“ povedal riaditeľ Psychiatrickej
nemocnice Philippa Pinela a predseda Odbornej rady Ligy za duševné
zdravie Pavel Černák. Tento odborník uvádza, že u ľudí viac narastajú
poruchy spôsobené vonkajším prostredím. Dedené duševné ochorenia si podľa neho dlhodobo držia
stabilné číslo. Za najčastejší vplyv
z vonkajšieho prostredia odborník
označil stres. Ten môže vyvolať
napríklad rozvod, smrť v rodine či
nároky v zamestnaní. U pacientov
sa veľmi často prejavili aj psychické
poruchy z alkoholu a schizotypové
poruchy.
„Napríklad aj strata zamestnania môže spôsobiť stredne ťažké
psychické stavy a vtedy už treba
vyhľadať
pomoc
psychológa,“
doplnila Oľga Valentová z Ligy za
duševné zdravie. K poruchám sú
viac náchylní precitlivení a okolnosťami ľahšie ovplyvniteľní ľudia,
v mnohých prípadoch so zlým sociálnym zázemím.
Doktor Černák tiež vyhlásil,
že verejnosť začala psychiatrom
viac dôverovať až v posledných
rokoch. Podľa neho však prevažná
väčšina ľudí svoju psychiku stále
neberie
vážne.
„Ľahostajnosť
voči svojmu vlastnému psychickému stavu síce podporí v tele
i mozgu obranný mechanizmus, no
ak problémy trvajú dlhšie, treba to
odborne podchytiť,“ dodal P. Černák, ktorý možnú prevenciu voči
duševným chorobám označil za
nejednoznačnú. Chorobným stavom
podľa neho najlepšie predchádza
otvorený človek, ktorý dokáže o svojich problémoch hovoriť. Introvert sa
k tomu odhodláva ťažšie.
Ani vedci ešte nevedia presne
určiť, nakoľko sú psychické poruchy
ovplyvnené prostredím a nakoľko
sa na rozvoji choroby podpisuje
vrodený genetický kód. U väčšiny
chorôb hrajú úlohu obidva faktory.
Existujú poruchy, pri ktorých príčinu
vzniku poznáme. Takou je napríklad
Alzheimerova choroba (degeneratívne ochorenie mozgu spôsobujúce
postupnú demenciu), pri ktorej možno
pozorovať pomerne výrazný vplyv
dedičnosti. Pri depresiách, poruchách
osobnosti a rôznych typoch psychóz
hrá dedičnosť tiež svoju úlohu, ale
veľkou mierou sa na rozvoji ochorenia
podieľa vplyv okolia, výchovné vplyvy,
stresové faktory, vzorce správania
a podobne. Typickým príkladom
poruchy, na ktorej sa podieľajú
viaceré vplyvy, je mentálna anorexia. Vedci tvrdia, že táto choroba
sa rozvinie len v prípade, ak sa
stretne vhodný genetický materiál
s nepriaznivým vplyvom okolia.
Presný pomer, aký má na psychické poruchy negatívny vplyv prostredia a aký genetika, zatiaľ nikto
nevyčíslil. Aj keď vďaka pokroku
v medicínskych vedných odvetviach
a verejnej osvete sa začíname na
psychické choroby pozerať inak než
v minulosti, medzi ľuďmi je aj tak
stále
zakorenených
množstvo
bludných mýtov a zbytočných
predsudkov.
Robert LANDIS
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Neplatenie faktúr je u nás eldorádo, v ktorom ryžujú bezcharakterní

Zlodejstvo nazývajú reštrukturalizáciou
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív SŽZ

Slovenský živnostenský zväz požaduje zrušiť reštrukturalizačný zákon alebo ho zmeniť tak, aby sa dlhy nikomu
neodpúšťali, a povinný, teda dlžník, nech ich spláca aj desaťročia. Takáto forma zákona by odrádzala tiežpodnikateľov, aby okrádali poddodávateľov, ako to je teraz v prípade reštrukturalizácie veľkých a zadlžených podnikov,
ktoré neplatia faktúry kooperujúcim menším súkromným firmám. Naše noviny o týchto problémoch hovorili so
Stanislavom ČIŽMÁRIKOM, prezidentom SŽZ.
● Ako vnímate ekonomickú
situáciu živnostníkov a ich rodín na
Slovensku?
Postavenie
živnostníkov
spolu s ich rodinami je závislé od
toho, akú činnosť v ykonávajú. Ak
živnostník v ykonáva remeselnú
činnosť a má dostatok objednávok, je na tom lepšie. Poctiv ým
remeselníkom však berú vo veľkej
miere prácu nepoctiví podnikavci,
ktorí pracujú načierno. A kontrola čiernej práce zo strany štátu
takmer nejest vuje. Okrem týchto
remeselných živnostníkov pracuje
v našom hospodárstve veľa živnostníkov formou zamestnaneckej
práce na živnosť. Takíto živnostníci sú priamo závislí od odmeny,
ktorú im ponúknu. A tak ľudia
pristúpia i na mimoriadne nízke
odmeny len preto, že nemajú
inú možnosť. Najmä ak dostanú
podmienku – ak to takto nezobe rieš, berieme iného. Nuž a takto
sa mnohí dostanú nakoniec do
dôchodku, ktor ý bude v ypočítaný
z uvedených podmienok.
● Je normálne, ak živnostník s príjmom okolo štyristo eur
mesačne musí zaplatiť minimálne
odvody vo výške okolo dvesto eur,
a to ešte nehovoríme o jeho výrobných nákladoch?
V takomto prípade by mal
naozaj porozmýšľať, či sa mu oplatí
byť takto málo zarábajúcim živnostníkom. Treba si uvedomiť, že živnostník je vlastne podnikateľa mal by mať
svoj podnikateľský plán a zabezpečovať si dostatočný obrat. To sa dá
dosiahnuť rôznymi marketingovými
aktivitami, reklamou, internetovým
propagovaním svojej spoločnosti
a podobne.
● Živnostník vyťahuje štátu tŕň
z päty tým, že nečerpá prostriedky
zo sociálnej siete pre nezamestnaných – nemal by si zaslúžiť viac
podpory?

O ČOM JE REČ

„ F ašiangy, Turíce, Veľká noc
príde, kto nemá kožucha, zima mu
bude!“ Na Liptove, Orave, Kysuciach si bez fašiangových maškarných sprievodov po dedine a bujarých bálov, zabíjačiek, klobások
a slaniny a či len chutných šišiek
neviem život ani predstaviť. To
obdobie od fašiangov, presnejšie od

S tým možno v plnom rozsahu
len súhlasiť. Štát by mal v y t várať pre živnostníkov, ale i pre
malých podnikateľov zv ýhodnené
podmienky. Všade vo v yspelých
krajinách takéto podmienky živnostníci majú. Naša legislatíva
v tomto smere nerobí vlastne
vôbec nič. Skôr naopak, zvýhodňuje veľké firmy a to často na
úkor živnostníkov a malých podnikateľov. Formálne sa deklaruje
podpora malým podnikateľom, ale
v praxi sa uskutočňuje pravý opak.
● Na zaplatenie faktúr čakajú
živnostníci celé mesiace a neraz sa
ani nedočkajú. Ako to hodnotíte?
Neplatenie faktúr je na Slo vensku eldorádom pre nezodpovedných podnikateľov. Zákon
pokr y tecky ochraňuje tých, ktorí
nezaplatia faktúr y pod zámienkou, že sa im to stalo neúmyselne. Ale ak ide podnikateľ do
súťaže s absurdne nízkou cenou,
za ktorú sa objednané práce
nedajú v ykonať, malo by to by ť
trestným činom.
● V poslednom čase registrujeme informácie o úľavách pre
zamestnancov, ale o úľavách pre
živnostníkov nehovorí nikto.
Áno, živnostník je tiež pracujúci. A často sa viac narobí ako
zamestnanec, pracuje aj dvanásť
hodín denne, ale chránený je
menej ako zamestnanec. Pre veľkých podnikateľov je v ýhodnejšie
nechať si v ykonávať práce živnostníkmi ako zamestnancami. Je
to pre nich lacnejšie, živnostník
u nich nečerpá dovolenku, nie sú
zodpovední priamo za úraz živnostníka a podobne. A to preto, že
na živnostníka sa pozerá v yslo vene ako na podnikateľa. V praxi
sa neuplatňuje ani to, že ak vedľa
seba pracujú na jednom diele živnostník a zamestnanec, tak živnostník by mal mať asi o štyridčloveka je nájsť si niekde to pravé
miesto, kde sa cíti naozaj doma.
Pre mňa bol takým miestom Liptov
a v ňom neveľké kúpele Ľubochňa.
Môj otec bol mäsiar, jednoduchý,
ale drsný človek, čo vyplývalo aj
z jeho povolania. Teraz som si spomenul na jednu udalosť z detstva.
Bolo to v polovici päťdesiatych
rokov (pravdaže, minulého storočia), kruté obdobie, ale ja ako dieťa

sať percent väč šiu odmenu, lebo
toto nav ýšenie v yjadruje odvody,
dovolenku a iné v ýdavky, ktoré
zamestnanec nemá, a živnostník
má. Ak zamestnávateľ chce, aby
zamestnanec prešiel na živnosť,
teda na faktúru, mala by by ť voči
doterajšej hrubej mzde asi o štyridsať percent v yššia.
● Právna ochrana živnostníka
je takmer nulová, čo sa týka pracovných úrazov, nemocenskej, ale
aj vymáhania svojich pohľadávok
– ak chce zariadiť súdny rozkaz,
musí najskôr zaplatiť, hoci nemá
z čoho – ako to vnímate?
Živnostník pre prípad úrazu
by mal mať komerčné poiste nie, lebo je samozamestnávateľ, a teda nikto za neho neplatí
poistné. V tomto ohľade bolo veľa
smutných prípadov. Živnostníkom
č asto chýbajú znalosti predpisov
a zákonov. Príliš neskoro zistia, že urobili chybu. To sa deje
i v prípade v ymáhania svojich
pohľadávok, keď až dodatočne
zistia, že nemali správne dohodnutú zmluvu o v ykonaní prác.
Veľk ý podnikateľ má svoje právne
oddelenie, s ktor ým bežný živnostník ťažko môže súperiť. Kým
sa neprijmú príslušné legislatívne opatrenia na ochranu t ýchto
malých podnikateľov živnostníkov, budú tí slabší stále ťahať
povraz za kratší koniec. Pred
súdnym procesom to obyč ajne
vzdajú, keď sa dozvedia, koľko
majú zaplatiť pri žalobe o v ymáhanie pohľadávk y.
● Čo podľa vás najviac požadujú živnostníci od štátu a jeho
zákonodarcov?
Náš Slovenský živnostenský
zväz združuje remeselné cechy
a rôzne združenia. Vedenie SŽ Z
komunikuje s touto členskou základňou veľmi úzko. Na základe ich
pripomienok sme na poslednom
nahlásiť!“ Otec naň hľadí: „Nacionalizmus, vravíš? Ty ma chceš udať?“
Vyletel spoza mäsiarskeho kláta
a začal príčinlivého zväzáka naháňať najprv po obchode, potom po
dvore a zväzáčikovi šibrinkoval nad
hlavou mäsiarskym sekáčom. Ja
som bežal za nimi a plakal: „Ocko,
nerob to, veď ťa zavrú!“ Nezavreli.
Ale vyhodili zo strany a neskoršie
aj z obchodu. Dodnes si však mys-

O Slatinkách a fašiangoch po fašiangoch
Peter ŠTRELINGER

Popolcovej – a či Škaredej stredy,
až do veľkonočných sviatkov je
časom rozjímania, modlitieb, sebaspytovania, hľadania mieru v duši...
Nedávno v súvislosti s veľkým
nemeckým spisovateľom Thomasom Mannom (v auguste tohto
roku uplynie práve šesťdesiat rokov
od jeho smrti) som si spomenul
na nádherný prejav spolupatričnosti: V Nemecku hrozila Mannovi
násilná deportácia. Vtedy mu ponúklo pomoc malé české mestečko
Proseč a v roku 1936 mu udelilo
domovské právo. Tento azyl bol
nevyhnutný na udelenie česko-slovenského štátneho občianstva. Bol
to morálny akt, ktorý si všimol celý
pokrokový svet. Nemusím vysvetľovať, aké dôležité pre každého

som to ešte poriadne nevnímal.
Mäsa nebolo dosť, takže ľudia boli
nervózni, otec tiež. A keď ho ktosi
nahneval, poslal ho do horúcich
pekiel. V predajni sa zrazu objavil
mladík v modrej zväzáckej košeli.
Zväzák neprišiel nakupovať, obzeral sa po obchode, tváril sa ako
kontrolór. Otec mal na stene fotokópiu slávneho Bohúňovho obrazu
Slovenský dobrovoľník z revolúcie
1848 a pod obrazom vytlačený text
slovenskej hymny aj so slohami,
ktoré sa nespievajú... „Ešte jedle
rastú na slovenskej strane, kto jak
Slovák cíti, nech sa šable chytí
a medzi nás stane!“ A zväzák spustí
na celý obchod: „Čo to tu máte,
súdruh vedúci? To je prejav buržoázneho nacionalizmu... To musím
PUBLICISTIKA

lím, že otec bol statočný chlap, mal
charakter. A bol to vlastenec! No
a ešte k tomu predseda ľubochnianskych hasičov. Keď zomrel, niesli
jeho truhlu chlapi v hasičských uniformách na pleciach až na cintorín
a to bolo poriadne ďaleko, kilometer
od nášho domu.
Pred tromi rokmi som sa presťahoval do malej obce na Morave.
Úhľadná dedinka na Hanej pod
kopcom, čo sa volá Kosíř. Miestni
sú naň pyšní a vravia hrdo – „náš
hanácké Mont Blanc“. Asi preto som
sem prišiel, že mi toto miesto veľmi
pripomína moju rodnú Ľubochňu.
A ešte niečo majú Slatinky podobné
s Ľubochňou. Všetko, čo sa tu deje
– hody, stavanie mája, váľanie mája,
zábavy, oslavy Nového roku, všetko

Sta
t niss lavv ČI
Č ŽMÁ
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sneme SŽ Z prijali Návrhy na zlep šenie podnikateľského prostredia,
ktoré sme poslali nielen premié rovi, ale aj jednotliv ým ministrom.
Návrhy sa týkali neplatenia faktúr, reštrukturalizácie, nezmyselných požiadaviek na najnižšiu
cenu, čiernej práce, platenia DPH
a podobne. Reštrukturalizácia je
príklad absurdnej snahy čo najviac pokriviť už aj tak pokrivené
podnikateľské prostredie. Veľká
f irma narobí svojou nezodpovednou prácou dlhy a postihnutí sú
najviac živnostníci. V skutočnosti
je to zlodejstvo podporované štátom. Musím však konštatovať, že
z našich požiadaviek sa doteraz
nesplnilo skoro nič.
● Počuť podľa vás vôbec
názory živnostníkov? Venuje im
a ich problémom niekto pozornosť?
Náš zväz názor y živnostníkov
určite prezentuje. Ale akosi nie
je vôľa počúvať naše problémy.
Zrejme je ľahšie riešiť lamentácie
mamutích f iriem, ktoré neotravujú
takými prízemnými vecami, ako je
spravodlivé podnikateľské prostre die pre všetkých, teda aj pre
tých najmenších – živnostníkov
a malých podnikateľov. Malí podnikatelia či drobné f irmy – ese ročky – majú takmer identické
problémy ako živnostníci, a preto
si dovolím stále zdôrazňovať, že
obhajujeme nielen živnostníkov,
ale aj malé a drobné f irmy.
organizujú miestni hasiči, bez nich
sa ani lístok na strome nepohne. Aj
fašiangovú oslavu a maškarný sprievod robia hasiči! V hanáckom nárečí
tomu hovoria „masopustní ostatke“.
V miestnom Spravodaji obce je
o „ostatkovej merende“ rozsiahly
článok. Jednu krásnu vetu som si
odtiaľ vypožičal: „Podstatou veselosti v obci bola družnosť medzi
ľuďmi, zapojovanie všetkých do
života obce!“ Autor článku Ondřej
Jakubec, dodáva: „... a v ruské tradici tzv. maslenice bylo povinností
odpouštět si navzájem křivdy.“
V Slatinkách sa v marci opakujú komunálne voľby. Mimoriadne
voľby, mimoriadna situácia. Ja ako
slovenský občan s trvalým bydliskom na Slovensku nemám tu právo
voliť, takže som len zhovievavý
pozorovateľ. Hoci som tu našiel
azyl a cítim sa tu ako doma. Obec
je síce rozdelená na dva tábory, no
väčšina by, zdá sa, chcela starého
starostu. Keby som mohol voliť, tak
sa asi aj k tej väčšine aj ja prikloním. Lebo miestni hasiči vravia: „ Ak
nebude ,Jarin‘ (tak volajú doterajšieho starostu), nebude ani stavění
a kácení máje, hodová slavnost,
ani ostatková merenda!“ Pochopil
som, prečo si väčšina želá práve
Jarina. Záleží mu na ľuďoch a na
obci a neštíti sa nijakej roboty. Keď
nasypal sneh, sadol do traktora
a v noci pluhoval cestu na kopec.
Ako vidno, je to chlap na správnom
mieste!
WWW.SNN.SK
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ZAHRANIČIE

Ciprasove sľuby narážajú na realitu, jeho vládu dobehli staré resty D O K U M E N T

Nechcú kazajku úsporných opatrení

CCC

Peter JÁNOŠÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Grécka vláda je v úzkych. Na krku má najväčšie dlhy v eurozóne, takmer nesplniteľné sľuby
frustrovaným voličom a navyše tvrdohlavých veriteľov. Ak z tejto situácie vykľučkuje iba
s odretými ušami, môže hovoriť o šťastí. Veritelia už nie sú ochotní odpisovať z gréckeho dlhu
a nechcú tejto krajine viac požičiavať, ak neuvidia reálny plán, ako chcú Atény splácať svoje dlhy.
Ciprasovej vláde nezost alo
ni č iné, len rokovať, a napokon
sa Aténam predsa len podar ilo
získať št vor mesač né predĺ že nie z ác hranného pro gramu, ke ď
podmienkou
bolo
z avedenie
refor iem. Predĺ ženie pro gramu
tera z musia odsúhlasi ť národné
par lament y vo viac er ýc h št átoc h
eurozóny, vrát ane k ľúč ového
N emec ka. Predĺ ženie pomoc i už
odpor uč ila nemec ká kanc elár ka
M er kelová aj jej minister f inanc ií
Sc häuble.
■ ČAK ANIE NA REFORMY
Európska komisia ocenila
záväzok Ciprasovej vlády bojovať
s daňov ými únikmi aj s korupciou
a úsilie o modernizáciu systému
daní a ciel. Že Grécko zoznam
reformných krokov skutočne odo vzdalo, pot vrdil hovorca Európ skej komisie Margaritis Schinas.
„ Zoznam reformných opatrení
gréckej vlády prišiel vč as,“ pove dal. „ Prišlo to o 23.15 h.“ Termín bol do polnoci nedele 22.
februára. Opatrenia zahŕ ňajú
napríklad plány boja s daňo v ými únikmi a s korupciou alebo
reformu trhu práce t ýkajúcu sa
kolektívnych zmlúv. Hlavným
bodom zoznamu je tiež boj s pašovaním pohonných hmôt a tabaku. Atény chcú riešiť aj to,
č o vládna strana Syriza nazý va
„humanitárna
kríza“ Grécka,
napríklad bezplatnú zdravotnú
starostlivosť pre nezamestnaných
bez poistenia. Radikálna ľavicová
strana by tiež chcela použiť asi
šesťdesiat miliónov eur na elektrinu zadarmo pre chudobných a
v yše sedemstopäťdesiat milió nov eur na rozličné potravinové
dotácie. Nová legislatíva má tiež
zabrániť konf iškáciám domov
a oby vatelia, ktor ých „kruto“
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zasiahli úsporné opatrenia, budú
mať nárok na bezplatné bý vanie,
energie a zdravotnú starostlivosť.
Predaj štátneho majetku označil
Cipras za „ zločin“, v ktorom vláda
nebude pokrač ovať. Chce tak
splniť svoje predvolebné sľuby
a pomôcť ľuďom zasiahnut ých
dlhoročnou krízou.
■ POSTOJ VERITEĽOV
Teraz sa oč akáva, či zoznam
reformných
opatrení
schvália medzinárodní veritelia, teda
Európska únia, Európska centrálna banka a Medzinárodný
menov ý fond. Vďaka predĺženiu
úverovej pomoci o ďalšie št yri
mesiace mizne bezprostredné
riziko, že sa Grécku minú na
budúci mesiac peniaze a že by
krajina musela opustiť eurozónu.
Ciprasov ľavicov ý kabinet zásluhou toho bude mať č as do júna,
aby sa pokúsil v yrokovať dlho dobo priaznivejšie podmienk y na
splácanie dlhov medzinárodným
veriteľom. Je jasné, že je to veľk ý
ústupok strany Syriza a vedúcich predstaviteľov Grécka oproti
tomu, č o sľubovali pred voľbami.
Ak by Syriza chcela skutočne splniť svoje predvolebné sľuby, tak
by jednoducho nemohla zotr vať
v eure. Nav yše sa Grécko zaviazalo, že nezruší už prijaté opatrenia a nebude jednostranne pre sadzovať také opatrenia, ktoré by
ohrozili rozpočtové ciele, hospo dárske oživenie alebo f inančnú
stabilitu. Pozorovatelia zastávajú
názor, že neprichádza k dajak ým
v ýraznejším ústupkom zo strany
Bruselu alebo veriteľov. Aj tak
daný stav zďaleka nerieši ten celkov ý gréck y problém – dlh stále
zostane v ysok ý – druhý najväč ší
na svete na úrovni stosedemde siat percent HDP.

Dohoda sa tak viac-menej
chápe iba ako zakúpenie si času
a v priebehu spomínaných štyroch mesiacov sa bude intenzívne rokovať o ďalších zásahoch.
Merkelová uviedla, že grécka
vláda „ začína postupne chápať
realitu“, ale že bude nev yhnutné
s ňou ešte veľa rokovať. Grécko
dostalo od roku 2010 v dvoch
kolách f inančnú pomoc dvesto štyridsať miliárd eur. Predpokladá
sa, že v prechodnom období sa
bude musieť dohodnúť s of iciálnymi veriteľmi na treťom záchrannom programe. Tohto rizika si bol
vedomý aj nov ý grécky ľavicov ý
premiér. Preto ešte pred rozho dujúcou hodinou H, kým poslal do
Bruselu plán hospodárskych refo riem, vehementne v yhlasoval, že
Atény ukončia politiku úsporných
opatrení a odmietajú predĺženie
existujúcej úverovej dohody s EÚ
a s Medzinárodným menov ým fondom. Dosť chabou, ale predsa len
oporou v jeho názoroch bolo, že
ak by Grécko bolo nútené opustiť eurozónu, ďalšie krajiny by
nev yhnutne nasledovali a menová
únia by sa rozpadla. Aj grécky
minister f inancií Yanis Varoufakis pre taliansku štátnu televíziu
R AI v yhlásil, že Grécko odmieta
pokračovať v úsporných opatre niach. Varoufakis v yzval na „novú
dohodu“ o investičnom programe,
ktor ý by f inancovala Európska
investičná banka (EIB).
■ GRÉCK A K ARTA
„ Euro je krehké, je to, ako
keď staviate domček z kariet – ak
odstránite grécku kar tu, zv yšné
spadnú,“ povedal minister. Podľa
jeho slov bude eurozóna čeliť
fragmentácii
a
„dekonštrukcii“, ak sa nev yrovná s tým, že
Grécko, a nielen Grécko, nie je
schopné splácať dlhy. „Varoval
by som každého, kto sa strate gick y chystá odrezať Grécko od
Európy, že je to veľmi nebezpečné,“ povedal Varoufakis. „ Kto
bude po nás ďalší? Por tugalsko?
Čo urobí Taliansko, ak zistí, že sa
nedá vydr žať vo zvieracej kazajke
úsporných opatrení? “ pýtal sa
Varoufakis. Varoufakis a grécky
premiér Alexis Cipras na návšteve
Talianska nezískali od talianskych
predstaviteľov podporu pre rokovanie o dlhu. Varoufakis však
poznamenal, že v zákulisí bola
situácia iná. „Talianski predstavitelia, nemôžem povedať, z ktorej
inštitúcie, nám vyjadrili podporu.
Nemôžu však povedať pravdu,
lebo Taliansku tiež hrozí bankrot a boja sa reakcie Nemecka,“
vyhlásil grécky minister financií.
„Priznajme si to, dlh Talianska je
neudr žateľný,“ prízvukoval.
G réc ko žije na dlh už dvesto
rokov a situác ia tu je c elkom iná
než v krajinác h eurozóny, k toré
tiež bojujú s f inan č nými prob lémami. Časť G rékov si myslí,
že v ýc hodiskom by mohol by ť
odchod z eurozóny a poži č ať si
penia ze inde vo svete vo vhod nýc h št átoc h. Kto vš ak bude
c hc i eť poži č ať nezodpovednej
vláde, k torá robí populistic ké
krok y namiesto reálnych eko nomic k ýc h refor iem? M álok to,
alebo nik to! A k by G réc i aj t ak
nezohnali lac né pôži č k y, k tor ými
by splác ali st aré dlhy, boli by
z ahnaní do kút a – a dobrodr užst vo by sa skonč ilo. Preto naj novšie rozhodnutie Ciprasovej
vlády bolo správne.

ZAHRANIČIE

Program strany SYRIZA
Dušan GRÚŇ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

1. Audit verejného dlhu a preskúmanie
výšky úrokových platieb: pozastavenie
splátok, ak sa nezastaví a neprestane
zvyšovať nezamestnanosť.
2. Požadovať od EÚ zmenu úlohy
ECB tak, aby ECB financovala štáty
a programy štátnych investícií.
3. Zvýšiť dane z príjmu na sedemdesiatpäť percent pre všetky príjmy nad
päťsto tisíc eur.

23. Posilnenie ochrany práce a ochrany
miezd pracovníkov zamestnaných na
čiastočný úväzok.
24. Obnovenie kolektívnej (pracovnej)
zmluvy.
25. Posilnenie inšpekcie práce
a požiadavky pre firmy, ktoré pracujú na
štátnych zákazkách.

4. Zmena volebného zákona na
základe pomerného systému.

26. Ústavné reformy s cieľom zabezpečiť odluku cirkvi od štátu, rovnako ako
aj ochranu práva na vzdelanie, zdravotnú
starostlivosť.

5. Zvýšenie dane veľkých firiem na
európsky priemer.

27. Vyhlásenie referend o zmluvách
a ďalších dohodách s EÚ.

6. Prijatie zákona o finančných transakciách a osobitná daň na luxusný tovar.

28. Zrušenie neoprávnených výhod
pre poslancov. Zrušenie poslaneckej
imunity pre ministrov tak, aby to súdu
umožnilo začať trestné konanie proti
členom vlády.

7. Zákaz špekulatívnych finančných
nástrojov.
8. Zrušenie finančných výhod pre
cirkev a lodiarsky priemysel.
9. Eliminácia tieňového bankového
sektora a odlivu kapitálu do zahraničia.
10. Silná redukcia vojenských
výdavkov.
11. Zvýšenie minimálnej mzdy na
sedemstopäťdesiat eur mesačne.
12. Použitie vládnych budov, bánk
a kostolov pre bezdomovcov.
13. Otvorenie stravovania vo verejných
školách s raňajkami a obedom zadarmo
pre deti.
14. Poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti nezamestnaným, bezdomovcom a ľudom s nízkymi mzdami.
15. Dotácie až tridsať percent na
hypotekárne platby pre rodiny s nízkymi
príjmami, ktoré nie sú schopné splácať
splátky.
16. Zvýšenie dotácie pre nezamestnaných. Zvýšiť sociálnu ochranu neúplných
rodín, seniorov, zdravotne postihnutých
a rodín bez príjmu.
17. Zavedenie daňových úľav na
základné tovary.
18. Znárodnenie bánk.
19. Znárodnenie firiem v strategických
odvetviach (železnice, letiská, telekomunikácie) pre rozvoj krajiny.
20. Rozvoj miestnych obnoviteľných
zdrojov energie a ochrany životného
prostredia.
21. Rovnaké platy pre mužov a ženy.
22. Obmedzenie neštandardných nájmov a výhod bez časového obmedzenia.

29. Demilitarizácia pobrežnej stráže
a špeciálnych síl. Zákaz nosenia strelnej
zbrane policajtom pri demonštráciách.
Zmena výučby pre policajtov tak, aby
sa kládol dôraz na sociálne otázky, ako
je prisťahovalectvo, drogy a sociálne
faktory
30. Záruka ľudských práv v prisťahovaleckých centrách a vo väzbe.
31. Podpora zlučovania rodín imigrantov.
32. Dekriminalizácia používania drog
v prospech boja proti obchodu s drogami.
Zvýšené financovanie rehabilitačných
centier.
33. Obmedzenie práva na odmietnutie
prijatia návrhov zákonov.
34. Zvýšenie financovania zdravotnej
starostlivosti na európsky priemer (prevalencia EÚ o šesť percent HDP
v Grécku – tri percentá).
35. Eliminácia platieb občanov v prospech národných zdravotníckych služieb.
36. Znárodnenie súkromných nemocníc. Odstránenie účasti súkromného
sektora v národnom systéme zdravotnej
starostlivosti.
37. Stiahnutie gréckych vojakov
z Afganistanu a z Balkánu. Mimo krajiny
nesmú byť grécki vojaci.
38. Zrušenie vojenskej spolupráce
s Izraelom. Podpora vytvorenia palestínskeho štátu v hraniciach
z roku 1967.
39. Rokovania o stabilizácii vzťahov
s Tureckom.
40. Zrušenie všetkých zahraničných
vojenských základní v Grécku a vystúpenie krajiny z NATO.
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Víťazoslav MORIC: Priznávam radikalizmus, je to povahová črta

Chcel samostatné Slovensko, prišiel o funkcie
Keď nastolil otázku samostatného Slovenska, vylúčili ho z predsedníctva federálneho parlamentu. Napriek tomu
Ing. Víťazoslav MORIC, CSc., prvý predseda obnovenej Slovenskej národnej strany, nespomína na Prahu zle. Tvrdí,
že v Prahe sa naučil politickej kultúre i rešpektovaniu politického protivníka. No dlhoročná skúsenosť z práce
v podniku ZŤS Martin ho presvedčila, že Slovensku by bolo lepšie bez bratského Česka. Bol prvý politik, ktorý
presadzoval ideu samostatného Slovenska, čo mu vyčítali niektorí funkcionári v Slovenskej národnej strane. Aj
preto sa vzdal funkcie predsedu. V Martine sme spomínali na začiatky obnovenia SNS a na obdobie s ňou spojené.
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Rudolf ZELENAY

● Ako došlo k obnoveniu
SNS?
O obnovení SNS panujú rôzne
historky až fámy. Jedna z nich
hovorí, že to urobili dvaja budúci
členovia strany, ktorí sa ju potom
neskôr usilovali rozbiť. Podľa inej
že bola založená v redakcii Pravdy,
teda v redakcii denníka vtedajšej
KSS. Mnohí si privlastňujú túto udalosť a usilujú sa o akési prvenstvo.
Jednoducho pravda je taká, že pod
zakladacou listinou SNS je podpísaných päť mien. A títo ľudia obnovili
SNS. Ja som s nimi komunikoval
už vo februári 1990 a 7. marca bola
strana obnovená. To je nevyvrátiteľný fakt a toho sa treba držať.
● Kto všetko sa podieľal na
etablovaní strany?
V prvom rade tí, ktorí ju založili a pridali sa už na začiatku. Títo
ľudia určili a urobili prvý program
strany, ktorý mal devätnásť bodov.
V tom čase postoj k štátnosti rozdeľoval vedenie strany na dve skupiny.
Jedna hovorila, že by mala vzniknúť nejaká nová Česko-Slovenská
republika, kde by Slovensko malo
mať autonómiu, kým druhá jasne
deklarovala, že slovenský národ
si musí vytvoriť svoj samostatný
štát. Do tejto skupiny som patril aj
ja. Česko-Slovensko bol zaujímavý
štát, ktorý urobil pre Slovákov veľa.
Vytrhol nás z područia Maďarov
a z pazúrov maďarizácie, ale naši
bratia, alebo presnejšie ich politickí
vodcovia, nás zasa chceli počeštiť. Maďari nás neuznali za národ
a Masaryk s Benešom si vymysleli
československý národ, v ktorom sa
Slováci mali stratiť.
● Na jednej strane hovoríte,
že nám Česko-Slovensko dalo
veľmi veľa, a na druhej že nám
hrozilo počeštenie...
Pretože čechizmy jednoducho
prechádzali do našej reči napríklad
cez technickú, technologickú alebo
vojenskú terminológiu.
●

Čo považujete za prínos spoločného štátu Čechov
a Slovákov?
Česi nám na začiatku veľmi
pomohli. Priniesli na Slovensko
trebárs priemysel a „dodali“ nám
prvú inteligenciu. Neskôr v tridsiatych rokoch to už však bola vážna
prekážka. Martin Rázus v jednej
parlamentnej reči uviedol, že na
trati Bratislava – Žilina bolo tridsaťsedem
železničných
staníc
a v nich tridsaťštyri „prednostov“
z Česka...
● A nebolo to tak, že slovenskú inteligenciu Praha neuznávala, aby poskytla dobré pracovné miesta svojim?
Košeľa je vždy bližšia ako
kabát. Vo svojom prvom prejave
predsedu strany som to uviedol.
● SNS od začiatku označovali
ako extrémistickú stranu. Nemali
ste s tým problém?
Nikdy som sa k extrémizmu
nehlásil, nechcem s ním mať nič
do činenia. Priznávam sa k radikalizmu, no byť radikálom je povahová črta povedať, nie vždy diplomaticky, pravdu. Rovnako byť
disidentom považujem za povahovú
črtu. Ibaže disidenti sú ľudia, ktorí
búrajú. Nijaký disident nemôže nič
dobré vytvoriť. Prezidentský disident alebo disidentský prezident
Havel rozbil slovenské strojárstvo.
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Dnes niektorí relevantní politici, ale
aj časť verejnosti v Česku činnosť
tohto prezidenta prehodnocujú.
● Ako si spomínate na
začiatky v strane?
Na začiatku sme sa nedohodli.
Na prvých letákoch bolo uvedené,
že jeden z cieľov SNS je autonómia. Na druhom vydaní letákov už
na môj, Slotov a Andelov nátlak
bolo jasne deklarované, že sme za
samostatné Slovensko, za samostatný štát v Európe. Toto bola prvá
vec, ktorú sme my traja presadzovali. Hovorili sme to príliš priamo
a v čase, keď na túto myšlienku
u niektorých nedozrel čas. Skupina,
do ktorej patrili páni Hrnko, Miškovský, Letko a ďalší, presadzovala
„opatrnejší prechod“ k samostatnému Slovensku. My sme si však
povedali kedy, keď nie teraz? Situácia v strane sa vyostrila, a keď
mi to potom vyčítali, vzdal som
sa funkcie predsedu. Bolo to pred
Vianocami 1990. V tom čase práve
vznikalo HZDS, ktoré pozostávalo
z proslovensky, ale aj z protislovensky orientovaných ľudí.
● Ale od VPN sa odčlenila
práve proslovensky orientovaná
časť členov.
Nie. Vo VPN ostali kabinetní
„politici“, ktorí akoby chceli robiť
politiku bez politiky. Pragmatická
časť VPN, proslovenská aj národne
ľahostajná, prešla do HZDS. Poviem
jednu príhodu. Vtedy išla v televízii
relácia Polarity, bolo to asi v marci
1991, a ten najšpičkovejší politik
moderátorke povedal, citujem: „Na
Slovensku nikto nechce samostatné
Slovensko, jediný politik, ktorý chce
samostatné Slovensko, je Moric
a toho sme sa, chvalabohu, zbavili.“
● Aké bolo prvé pôsobenie
strany, kam sa dostala, aký mala
vplyv na politiku štátu?
O politike sa môžeme baviť,
písať o nej, hovoriť, ale dôležité
je, aby politika mala nejaký výsledok. Môžeme sa chytať za srdce,
ale keď nie sú peniaze, o samostatnom štáte hovoriť je nemysliteľné.
Po voľbách v roku 1990 som sa stal
poslancom federálneho parlamentu
i členom jeho predsedníctva. Vystúpil som v parlamente a jednoznačne
som žiadal, aby Slovensko malo
svoju Národnú banku. Lebo v tom
je zhmotnenie samostatného štátu,
samostatného Slovenska. Môžete
deklarovať, že máte ústavu, zvrchovanosť, to či ono, ale keď nemáte
vlastnú Národnú banku, tak nemáte
nič, len nenaplnený ideál. Obrátil som sa na pánov Klausa a Čalfu
a povedal som, páni, hneď teraz
v ČSFR chceme dva rozpočty –
český a slovenský. Ak sú dva rozpočty, musia byť aj dva daňové systémy, teda dva zdroje peňazí. Keď
sú dva rozpočty a dva daňové systémy, tak musia byť aj dve Národné
banky, ktoré po vzájomnej dohode
vydajú potrebné množstvo peňazí.
Boli z toho hotoví. Tam bol začiatok
slovenskej štátnosti, tam sa zhmotnila slovenská samostatnosť. V žiadosti o ustanovenie našej Národnej banky. To bola vlastne žiadosť
o vznik samostatnej Slovenskej republiky. Tam sa prvýkrát reálne povedalo
– chceme samostatné Slovensko.
● A aká bola reakcia? Diskutovalo sa o tom?
Ale kdeže, piskot. Ako predseda
SNS som bol absolútne odsúdenia-

hodný a zároveň odsúdený človek,
ktorý rozbíja republiku. Pritom
vtedy mala SNS silu. Boli sme tretia najsilnejšia strana na Slovensku
s 13,94 percenta hlasov. Vo federálnom parlamente sme mali šestnásť
poslancov a v SNR dvadsaťjeden.
Po komunálnych voľbách sme získali veľký vplyv v regiónoch. SNS
mala v tom čase približne desaťtisíc
členov. Tá akože intelektuálna časť
Slovenska nás síce považovala
za stranu radikálov, extrémistov
a nevzdelancov, ale fakt je taký, že
z tých desaťtisíc členov malo tisícosemsto až dvetisíc vysokoškolský titul a medzi členmi SNS bolo
aj veľa učiteľov. Môžem povedať,
že my sme boli stranou slovenskej
inteligencie. Napriek tomu SNS
bola stále konfrontovaná či už cez
osoby alebo cez program. Určite to
nebola náhoda. Išlo o to, aby SNS
nemala väčší vplyv v spoločnosti.
● Ako tento potenciál strana
využívala? Akú pozíciu mala
v Prahe a v Bratislave?
Praha sa voči nám zachovala
veľmi korektne. Poslanci za SNS
boli zvolení do vedenia výborov a ja
do predsedníctva federálneho zhromaždenia. Strany mali vo vedení
parlamentu pomerné zastúpenie
podľa výsledku vo voľbách. Na Slovensku to tak nebolo. Po prvých
voľbách v roku 1990 na Slovensku sa SNS nedostala do vedenia
žiadneho výboru, ani do predsedníctva parlamentu. KDH a VPN to
nepripustili. Na Slovensku sa jednoznačne prejavil boj o moc.
● Čo s tým súviselo čase?
Veď v spoločnosti prebiehala
obrovská transformácia...
Za seba môžem povedať, že
mnohí sme si neuvedomovali, že
išlo o moc, o veľa moci. Že išlo
o to, kto získa ekonomickú moc.
Väčšina z nás vo vedení SNS išla
za svojimi ideálmi a oči sa nám
začali otvárať – a aj sa nám otvorili
– až po roku 1992, keď sa začalo
hovoriť o privatizácii.
Mnohým
totiž išlo len o vykolíkovanie svojho
územia. Ako kedysi na Klondiku...
Naplno sa to rozbalilo až po voľbách v roku 1994. Pán Mečiar mal
svoje predstavy, jeho chlapci tiež
a tí druhí tiež svoje predstavy.
● Kto boli tí druhí chlapci?
Všetci ostatní.
● A čo SNS?
SNS bol fantastický projekt, ale
my sme vtedy boli naivní idealisti
a neuvedomovali sme si prebiehajúcu transformáciu. Mať tak vtedy
dnešné skúsenosti, SNS by oveľa
výraznejšie svietila v politickom
spektre. Aj preto, že stojí na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe. S tým súhlasili všetci. Či už to
boli katolíci alebo luteráni. V SNS
sa to nejakým spôsobom prelínalo.
Nikto sa nikoho nepýtal, akého je
náboženstva.
● To azda ani v iných
stranách?!
Nie, KDH vraj malo špeciálnu
luteránsku sekciu.
● Ako ste sa stali predsedom
SNS?
V to sobotné ráno, 19. mája
1990, som autom išiel niečo vybaviť.
Vtom som si uvedomil, že práve v ten
deň je v Žiline snem SNS. Prišiel som
do Žiliny, do auly vtedajšieho Domu
ROZHOVOR TÝŽDŇA
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odborov. S úctou som sa pozeral
na pódium, kde bolo devätnásť členov ustanovujúceho predsedníctva.
Snem sa začal pozdravmi a akousi
diskusiou. Vystúpili zahraniční Slováci, s ktorými som mal od decembra
1989 trochu problém. Vždy vyplakávali, ako sa oni v tej cudzine zle majú.
A tak som im raz povedal, že len idiot
ide do horšieho. Že chceli byť slobodní a mať sa dobre, ale nie všetci
sme mohli a chceli utiecť. Čo chceli,
to mali. Diskusia z ich strany bola
veľmi patetická, všeobecná, o krivdách, Tatrách, Dunaji a tak podobne.
Keď vystúpil asi siedmy diskutujúci,
tak som sa prihlásil aj ja a začal som
hovoriť o slovenskej ekonomike.
Povedal som, že podniky spadajúce
pod GR ZŤS Martin prinášali Česko-Slovensku také zisky ako Škoda
Plzeň a ČKD Praha dokopy. Vyčíslil
som ešte iné ekonomické skutočnosti a jednoznačne som dokázal,
že Česko na Slovensko nedopláca a
je možné, že je to skôr naopak. Že
samostatní by sme sa mali lepšie.
Jednoducho, že kravu, ktorú sme
na Slovensku napásli musíme aj na
Slovensku podojiť. Okorenil som to
nejakými informáciami o Masarykovi, o jeho koreňoch a priateľstve
s Benešom. O ich čudnom vzťahu
k Štefánikovi a k Slovákom. Delegáti
snemu to odmenili potleskom a skandovaním. Pri voľbe predsedu sa Miro
Gregor a Marián Andel z predsedníctva nevedeli dohodnúť, koho navrhnúť za predsedu. Preto Jano Slota,
predseda miestnej organizácie SNS,
ktorá zakladajúci snem uskutočnila,
musel urobiť poriadok. Slota má rád
rýchle a racionálne riešenia. Zobral
mikrofón a povedal – vy dvaja sa tu
nehádajte, ja navrhujem za kandidáta na predsedu pána Morica. Delegáti ma vytlieskali na pódium. Vypýtal som si päťminútovú prestávku na
premyslenie, pretože to bol naozaj
vážny okamih v mojom živote. Po
tejto malej prestávke som delegátom
oznámil, že kandidatúru prijímam
a dal som o sebe hlasovať. Nikto
nebol proti, zdržal sa jeden. Môj
budúci kamarát z Nitry...
● Prečo sa SNS nedokázala
výraznejšie presadiť?
Pre večné boje – či už personálne alebo programové.
● Aj programové?
Aj. Jednak boli nezhody v tom,
čo a ako, a jednak v tom, kto
a prečo. Vznikala tam určitá osobná
animozita. Prišli ľudia, ktorých
ambície boli oveľa väčšie ako ich
schopnosti. A treba povedať aj to,
že určitým ľuďom vyhovovalo, aby
sa SNS stala sedem- až osempercentnou stranou. SNS pri dobrom
vedení mohla aj po mojom odchode

dosahovať pätnásťpercentnú podporu voličov. A mohlo sa ísť aj na
dvadsať percent, keby sa strana
zomkla. Ale toto v SNS nejestvovalo. Myslím si, že aj Hornáčkove
Korene (Stála konferencia slovenskej inteligencie) urobili svoje.
Odtiahli ľudí od SNS do HZDS.
Dokonca si myslím, že Korene sa
mali stať akousi hlásnou trúbou
HZDS.
● Po dvadsiatich piatich
rokoch od svojho vzniku nie
je SNS v parlamente. Čomu to
pripisujete?
Zlyhaniu toho, čo a ako presadzovať. A absolútnemu zlyhaniu
osobností. Dodnes si napríklad
neviem predstaviť, čo viedlo členov zvoliť pani Malíkovú za predsedníčku SNS. Ona bola prototypom politiky , akú som si nevedel
predstaviť. Možno bola dobrou
učiteľkou na základnej škole, ale
to na riadenie ľudí a parlamentnej
politickej strany nestačí. Dnešní
predstavitelia SNS by mali pracovať tak, aby sa SNS dostala do NR
SR, kde určite má miesto, a stále
sú dôvody, prečo by tam SNS mala
byť.
● Ako sa pozeráte na dnešnú
politickú scénu?
Je veľmi zaujímavá. Premiér
je muž na svojom mieste a podľa
mňa je jedným z najlepších politikov v EÚ. Podporujem jeho politiku.
Pre SMER-SD by však politicky
bolo lepšie, keby mal určitú protiváhu, aby mohol konfrontovať svoje
názory. Jedna časť politického
spektra je SMER-SD a druhá všetci
ostatní. Som presvedčený, že v tej
druhej časti sa nájdu politici, ktorí si
to uvedomujú a sú natoľko pragmatickí, že veľmi radi pôjdu do koalície
so Smerom. Situácia sa oproti minulosti značne zmenila. Prinajmenšom
nám pribudla skúsenosť z pôsobenia rôznych politických garnitúr
a zlepencov. Tieto skúsenosti sú
zdrvujúce. To bola katastrofa.
●
Potrebuje
Slovensko
Maticu slovenskú?
Myslím si, že potrebuje, ale
nepotrebuje niektorých úradníkov,
ktorí ju viedli a vedú a ktorí ju znevážili. Hovorí sa, že ryba smrdí od
hlavy. Jeden jej šéf z minulosti je
vraj podozrivý zo zlodejčiny, druhý
údajne tvrdí, že bol na toto miesto
predurčený. Človek nevie, či sa má
z toho smiať alebo plakať. Istý čas
som uvažoval, či by som nemal kandidovať na funkciu predsedu.
● Aké sú vaše politické
ambície?
Žiadne. Ale politiku sledujem.
WWW.SNN.SK
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V cestovnom ruchu sme najhorší v celom európskom spoločenstve A K T U Á L N E

Kedy priláka Slovensko viac turistov?
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: autor

V roku 2014 ešte pred začiatkom zimnej sezóny sme si v správe Európskej komisie pre cestovný ruch vypočuli
nelichotivé hodnotenie cestovného ruchu na Slovensku. Kým cestovný ruch v danom období do decembra 2014
pozitívne rástol v celej Európe, Slovensko bolo negatívnou výnimkou. Ako jediný štát EÚ sme v medzinárodných hodnoteniach dosiahli záporné hodnotenie vyčíslené na takmer mínus štrnásť percent oproti priemeru. Lepšie dopadli
všetky krajiny Európskej únie. Len pre porovnanie – Česko sa drží medzi najlepšie hodnotenými destináciami.
kuchyňu s jej originálnymi chuťami a so špecialitami. „V ponuke
sú aj možnosti zážitkovej dovo lenk y, kúpeľníct vo či duchovné
pamiatk y. Významnou súč asťou
spoločnej ponuk y a prezentácie
je aj kongresov ý cestovný ruch,“
dodal Šebesta.
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Aj keď Európska komisia pre
cestovný ruch predpokladala, že
zlá situácia v slovenskom turizme
by sa mohla zlepšiť po nástupe
zimnej sezóny, odborníci varujú,
že zahraničnú klientelu Slovensko
príliš neláka. Dôvodov je viac, no
najviac sa skloňuje fakt, že štát
dlhodobo podceňuje koncepčnú
podporu cestovného ruchu na
Slovensku.
■ MENEJ RUSOV
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región
Vysoké Tatr y vníma negatívne
najmä pokles záujmu zo strany
Ukrajincov, č o je dané aj súč asnou ekonomickou situáciou tamojšieho oby vateľst va. „ Zámožná
ruská klientela k nám chodila
z roka na rok menej. Naopak,
poč et Ukrajincov v roku 2013
stúpol, prišlo ich dosť, tak že ten
pokles za rok 2014 a zrejme aj
2015 k vôli spoloč enskej situácii u nich bude naozaj v ysok ý,“
konštatovala v ýkonná riaditeľka
OOCR Lenka Maťašovská. Istú
rolu v poklese počtu rusk ých
turistov spôsobuje aj emocio nálna stránka, keďže značná č asť
Rusov, ktorí neprídu na Slovensko, cíti krivdu voči Európskej únii
a jej sankciám.
Tento úby tok chceli Tatranci
zaplniť inými turistami, veľa si
sľubujú najmä od návštevníkov
z Pobaltia a Veľkej Británie. „ Do
Londýna lieta z Popradu priama
letecká linka, v y víjame tam aj
marketingové aktivit y, v januári
sme pripravili infocestu pre touroperátorov a novinárov. Zároveň
13. decembra prileteli pr ví turisti
z Rigy do Popradu. Dúfame, že
sa zv ýši poč et návštevníkov aj
z tradičných trhov ako Slovensko,
Česko a Poľsko,“ dodala L. Maťašovská. Poč asie a snehové podmienk y tomu priali, v ýsledk y sa
však budú dať v yhodnotiť až po
def initívnom konci zimnej sezóny.
■ NIELEN TATRY
V rebríčku návštevnosti si
chce polepšiť hlavné mesto Bratislava. V roku 2014 ho navštívilo
deväťstopäťdesiat tisíc
turistov,
lenže väč šina z nich bola v meste
na jednodňovú turistiku cestou
z Viedne či Budapešti. Tak ý to
cestovný ruch nie je veľk ým príno som. Bratislava chce v roku 2015
privítať v yše milión návštevníkov
a o rok neskôr, keď bude aj hlavným mestom Európskej únie, trúfa
si na ešte v yššie číslo. Otázka je,
či bude mať č o turistom ponúknuť... Rozbité cest y, neporiadok,
žobráci a bezdomovci, železničná stanica horšia než verejné
záchody – to nie sú atrakcie, za
ktor ými dnes turisti cestujú, aby
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si oddýchli a nač erpali zaujímavé
pozitívne zážitk y.
■ NOVÁ KONCEPCIA?
V Bratislave sa nedávno
konal veľtrh cestovného ruchu,
ale to je skôr podujatie, kde si
našinci chodia zisťovať ceny
v zahraničných destináciách.
To je však v y vážanie peňazí do
zahraničia. Na prilákanie turistov k nám musíme by ť aktívni
a pomôcť môže spájanie sa so
susedmi. Aj preto zástupcovia
národných turistick ých organizácií krajín Vyšehradskej št vork y
( V4) budú propagovať stredoeurópsk y región na vzdialených
trhoch spoločne. Ako informo val hovorca Slovenskej agentúr y
pre cestovný ruch (SACR) Mar tin
Šebesta, predstavitelia krajín V4
poč as novembrového stretnutia
v Jasnej skoordinovali svoje marketingové aktivit y v USA , Rusku
a
postsovietskych
krajinách,
v Indii, Číne, Južnej Kórei, juhovýchodnej Ázii a v Latinskej Amerike.
Podľa odborných trhov ých
analýz ide o štát y, ktor ých obyvatelia majú najväč ší záujem
cestovať do Európy. Zároveň
ide o krajiny s najväč ším potenciálom rastu počtu cestujúcich
do zahraničia a ich v ýdavkov na
cestovanie. Krajiny V4 chcú tento
trend zachy tiť a spoločným úsilím
predstaviť turistom krásy stre doeurópskeho regiónu. Na prilákanie turistov vznikajú spoločné
tematické balíčk y. Turisti zo
vzdialených trhov vďaka nim pri
návšteve štátov strednej Európy
spoznajú
pamiatk y
zapísané
v zozname UNESCO, mestá a ich
históriu, v ychutnajú si aj lokálnu

■ NAŠI NA VEĽTRHOCH
V druhej polovici januára sa
uskutočnili v ýstav y cestovného
ruchu Ferien Messe vo Viedni,
Matka v Helsinkách a CMT v ne meckom Štut tgar te. „ Nemecko
je dlhodobo tretím najväč ším
zdrojov ým trhom slovenského
cestovného ruchu. Veľtrh v Stut tgar te si poč as deviatich v ýstavných dní príde pozrieť v yše dve stopäťdesiat tisíc
návštevníkov.
Veríme, že na svojich tohtoroč ných cestách mnohí z nich neobídu Slovensko,“ povedala Mar ta
Kuč erová, generálna riaditeľka
Slovenskej agentúr y pre cestovný
ruch. Agentúra prezentovala Slo vensko aj v USA . „Veľtrh New
York Times Travel Show je jeden
z najväč ších na území USA
a vôbec najväč ší medzinárodný
veľtrh cestovného ruchu na
v ýchodnom pobreží USA . Koná
sa pod záštitou denníka New
York Times, č o zv yšuje jeho prestíž. Slovensko ponúka na malom
priestore všetk y druhy cestovateľsk ých lákadiel, ktoré môžu
Američ anov zaujímať – panenskú
prírodu, historické mestá, kúpele,
ak vapark y,
aj
adrenalínové
zážitk y,“ hovorí M. Kuč erová.
Dôležitá je aj prezentácia
konkrétnyc h regiónov. Na v ybra nýc h ve ľ tr hoch sa prezentujú
mest á Pie š ťany, Tr nava, Nitra,
Trenč ianske Teplic e, Ko šic e,
Vysoké Tatr y, Banská Bystr ic a,
Bratislava, Spiš ská N ová Ves
a Sliač. „ Návštevníkov najviac
zaujímajú možnosti letnej tur is tik y a cyklotur istik y v horách,
návštev y pamiatok U N ESCO,
kúpele, ale aj víkendové návštev y miest. D úfame, že k va litná propagác ia krás Slovenska
a služieb, k toré tu môžu návštevníc i v yužiť, pr ispeje k ďalšiemu
z v ýš eniu c estovného r uc hu. To
pomôže zlepšiť nielen ekono miku, ale aj povedomie o Slo vensku ako atrak tívnej tur istic kej destinác ii vo svete,“ dodala
M ar t a Kuč erová.
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Koncom februára tohto roku sa udiala udalosť, ktorá upútala pozornosť a vyvolala rozhorčenie u časti slovenskej verejnosti. Jednému
z najodpornejších totalitných komunistických politikov Vasilovi Biľakovi pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia občania v jeho rodnej
obci Krajná Bystrá za aktívnej podpory Komunistickej strany Slovenska
postavili pomník. Komunisti na ňom dnešnej i budúcej generácii pripomenuli, že Dr. Vasil Biľak bol štyridsať rokov významným predstaviteľom socialistického Česko-Slovenska.

Pocta Vasilovi Biľakovi
Ján SMOLEC – Snímky: archív autora

My, ktorí sme pod jeho vedením žili a mnohí živorili a trpeli,
sme sa nad „doktorátom“ súdruha
Biľaka pousmiali. Súdruh „doktor“ Biľak sa vyučil len za krajčíra
a oficiálne nijaké vyššie školské
vzdelanie nedosiahol.
V roku
1945 vstúpil do KSČ a štyridsať rokov pracoval zväčša na jej
vedúcich postoch. V rámci tejto
činnosti absolvoval iba stranícke
školenia a kurzy. Život prinášal
v časoch komunizmu rozličné
paradoxy a tie sa dotkli aj tohto
nevzdelaného súdruha „doktora“.
Vasil Biľak bol dokonca istý čas aj
povereníkom školstva. Na takéto
miesta komunisti dosadzovali
svoje kádre. Nevzdelaný komunista šéfoval rektorom, univerzitným profesorom, dekanom a iným
vzdelancom.
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V jeho straníckom životopise
som našiel jedinú pozitívnu črtu.
Vo funkcii tajomníka ÚV KSS koncom šesťdesiatych rokov prispel
k odvolaniu prvého tajomníka ÚV
KSČ a prezidenta republiky A.
Novotného. Svojimi politickými
postojmi v roku 1968 postupne získaval dôveru Moskvy, a osobitne
Leonida Brežneva, s ktorým sa
pri oficiálnych stretnutiach vždy
úprimne vycmúľal.
■ KONTRAREVOLUCIONÁRI
Pomery v Česko-Slovensku
v tom čase zaujímali celý svet. Alexander Dubček sa rozhodol vybudovať socializmus s ľudskou tvárou. Občania tento trend nadšene
podporovali. Takisto aj redaktori
Smeny, kde som vtedy pracoval.
Biľak však toto obdobie označil za kontrarevolučné. Dokonca
zavítal do redakcie, aby nás skritizoval za propagáciu stavby visutej dráhy v Tatrách s názvom
Alweg. Biľag bol presvedčený, že
propagáciou Alwegu sme pripravovali kontrarevolúciu, vyvolávali
davovú psychózu a skúšali sily pri
manipulácii s verejnou mienkou.
Po vojenskej okupácii v auguste
1968 nás
dvadsiatich troch
z redakcie vyšmarili a dvadsať
rokov nám nedovolili publikovať
ani riadok.
Biľak pravdaže až do svojej smrti vojenskú okupáciu
obhajoval.
Vo svojich pamätiach napísal:
„Pre mňa bol rok 1968 tak mimoriadne hrozivým, že ma nie raz
polieval studený pot a opantával
pocit neistoty, či v tejto skúške
obstojím ako človek, občan,
komunista. Rok 1968 vyryl v mojej

mysli, srdci, pamäti tak silnú
jazvu, že sa k nej musím ustavične
vracať. Hľadám príčiny a prapríčiny toho, čo sa stalo.“
Súdruh Biľak hľadal príčiny drzej
sovietskej okupácie, ktorú zapríčinil a ktorá má na konte sto obetí,
desiatky tisíc odstavených dubčekovcov, desiatky tisíc emigrantov, všade
inde, len nie v sebe. On a jeho stranícki dogmatici napísali Brežnevovi
list, v ktorom ho prosili, aby zachránil
socializmus v Česko-Slovensku.
Po okupácii Česko-Slovenska v takzvanom normalizačnom
vedení KSČ sa stal rovnocenným
partnerom Gustáva Husáka. Až
do svojho uvoľnenia zo straníckych funkcií v roku 1988 ako člen
predsedníctva a tajomník ÚV KSČ
riadil česko-slovenskú zahraničnú
politiku.
■UŽÍVAL SI PREPYCH
Dôchodok si užíval v prepychovej vile, ktorú ako vysoký
komunistický funkcionár
prednostne, a tým aj výhodne kúpil.
V roku 1990 ho začali vyšetrovať
v súvislosti s obsadením ČSSR
vojskami
Varšavskej
zmluvy.
Pozvanie cudzích vojsk aj tvrdá
normalizácia neboli dôvodom pre
sudcov, aby tohto aj vizuálne
odpudzujúceho politika poslali do
chládku. Napokon, čo sa u nás
politicky zmenilo? My starší na
súdoch, v školách, vo verejnom
živote vidíme stále tých istých ľudí.
Nakoniec aj revolúcia vyvrcholila
dohodou a priateľským podávaním
rúk s vtedajšou komunistickou
vládou. Porevolučným predsedom
vlády sa nestal disident, ale člen
oficiálnej
komunistickej vlády
Marián Čalfa. Na neskoršej privatizácii štátnych podnikov zbohatli
predovšetkým bývalí komunisti.
Dožili sme sa vrcholného „demokratického“ stavu, že zaslúžilým
komunistom sa stavajú pomníky.
Bože, kam sme to dospeli?
Pomníky bývalým komunistom
by sa nemali stavať. Ale nesúhlasím ani s takou formou protestu,
ako to urobili mladí „demokrati“
v Krajnej Bystrej. Tí, čo mu stavali pomník, akosi pozabudli, že
okupanti pri tejto akcii zabili sto
občanov. Tisícky dubčekovcov
vyhnali na perifériu spoločenského
života, tisíce občanov emigrovalo
do zahraničia. Dvadsať rokov sme
si iné mysleli a iné hovorili.
Čudne sa k pomníku správajú súčasní komunisti. Podporujú
pamätník pre Biľaka, hoci porevoluční komunisti súdruha Biľaka
vylúčili z Komunistickej strany Slovenska. Alebo je na východe iná
Východoslovenská komunistická
strana?
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Výnimočný príbeh transplantácie v banskobystrickej nemocnici

„Mohli
sme
urobiť
v i a c ,“ h o v o r í p r i m á r F r a n t i šek Hampl. Po absolvovaní
L e k á r s k e j f a k u l t y U n i v e rz i t y Ko m e n s k é h o v B r a t i s l a v e n a s t ú p i l v r o k u 19 8 2
do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ako
s e k u n d á r n y l e k á r n a c h i r u rg i c k e j k l i n i k e . O d r o k u 19 9 2
sa venuje transplantáciám
obličiek.

Denisin príbeh má číslo osemdesiatsedem

Urobiť viac...
Na transplantácie pankreasu a pečene sa pripravoval za pomoci v tedajšieho
prednostu kliniky transplantačnej chirurgie v pražskom
I n š t i t ú t e k l i n i c k e j a ex p e r i m e n t á l n e j m e d i c í ny u p r o f e sora Miloša Adamca. Od roku
19 9 6 z a s t á v a v R o o s ev e l t o vej nemocnici funkciu prim á r a o p e r a č ný c h s á l . O d r o k u
19 97 j e v e d ú c i m c h i r u r g o m
transplantačnej chirurgie. Už
v r o k u 19 9 9 ú s p e š n e t r a n s plantoval ako pr vý na Slovensku pankreas. Po pätnástich
r o k o c h s a t r a j a zo s i e d m i c h
t r a n s p l a n t o v a ný c h p a c i e n t o v
t e š i a d o b r é m u zd r a v i u .
Primár Hampl je od roku
2 0 0 6 č l e n o m zd r u ž e n i a E u r ó p skej únie špecialistov pre
transplantácie. V roku 2008
sa stal vedúcim programu
transplantácie pečene v Roos ev e l t o v e j n e m o c n i c i .
Pred začiatkom pečeňo vého programu odtransplant o v a l v y š e p ä ťs t o o b l i č i e k o d
m ŕ t v y c h i ž i v ý c h d a r c o v. H a m p l o v tí m s a d o d e j í n c h i r u rgie zapísal unikátnou dominotransplantáciou. Zachránil
t a k p a c i e n t a s n ev y l i e č i t e ľ ný m m e t a b o l i c k ý m o c h o r e ním pečene, k toré ničí periférne ner vy a srdce. Pečeň,
k torá chorého pomaly zabíjala, zachránila život človeku,
k tor ý umieral na rakovinu
v Prahe. Primár Hampl hovorí.
„Ochorenia pečene spojené
so zlyhaním funkcie pečene
m a j ú s t o p e r c e n t n ú ú m r t n o s ť.
Tr a n s p l a n t á c i a p e č e n e j e p r e
takýchto pacientov jedinou
m o ž n o s ťo u . J e t o j e d n a z n a j ťa ž š í c h o p e r á c i í . P e č e ň s a
v š a k zo v š e t k ý c h t r a n s p l a n t o v a t e ľ ný c h o r g á n o v u j í m a
najlepšie. Výber pacientov na
t r a n s p l a n t á c i u r o b í m e p o d ľa
krvnej
s k u p i ny,
hmotnosti
pacienta a darcu. Prednosť
má pacient, k torého život
j e n a j v i a c o h r oze ný. V š e t c i
pacienti sú zaradení na čakacej listine. Používame jedn o t ný b o d o v a c í s y s t é m , k t o r ý
p l a tí n a v š e t k ý c h s v e t o v ý c h
pracoviskách. Čechov je desať
m i l i ó n o v. R o č n e t r a n s p l a n t u j ú
p e č e ň s t o v k e p a c i e n t o v. M y
p r e n íz k e o d b e r o v é a k t i v i t y
r o b í m e l e n d v a d s a ť, a j k e ď by
s m e m o h l i p ä ťd e s i a t .”
P e t e r VA LO

7. marec 2015

Peter VALO – Foto: autor, archív I. U.

V médiách sa z času na čas objavujú senzačné reportáže o revolučných operáciách. Slnko vyjde, správy
tiež, slnko zapadne a informácie s nimi. To, čo sa dialo ďalej s operovanými pacientmi, médiá zväčša
nezaujíma. V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali stodesať pečení. Prvým úspešne
transplantovaným pacientom v ére dnešného vedúceho transplantačného tímu Františka Hampla bol v júni
2008 päťdesiatosemročný Milan Kán z Brezna. Ako publicista som bol pri tejto mimoriadne dramatickej
osemhodinovej operácii. Primárovi Hamplovi pri nej asistoval profesor Miloš Adamec a pomáhal anestéziológ z pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny Roman Danč. Najpodstatnejšie je, že pacient
žije a teší sa dobrému zdraviu. Čo pacient, to príbeh. Keď priviezli na operačný stôl Denisu Minčákovú, mal
banskobystrický tím na svojom konte osemdesiatsedem transplantácií...
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Denisa Minčáková žila s manželom v obci Hriadky. Zo stavebného sporenia si kúpili starší rodinný
dom. Narodila sa jej dcérka Natália Tatiana. Potom prišiel na svet
syn Martin Adam. Vzťahy v rodine
sa zhoršili. Manžel si našiel novú
známosť. V roku 2012 prišiel rozvod. Denisa nečakala na zázrak.
Absolvovala potravinárske Stredné
odborné učilište s maturitou v Košiciach. Našla si prácu v trebišovskej pekárni. Žila zdravým životom.
S obľubou chodila pešo alebo na
bicykli. Nepamätá sa, že by bola
chorá. Na preventívnej prehliadke
u obvodného lekára bolo všetko
v poriadku. V auguste ju začala trápiť dýchavičnosť. S prácou nemala
problémy, ale pri dvoch deťoch
nebolo nikdy dosť peňazí. Chcela
chodiť aj na nočné zmeny. Na to
potrebovala potvrdenie od lekára.
Zašla k obvodnému lekárovi. Posťažovala sa, že zvracia a bolí ju žalúdok. Pri vyšetrení sa zistilo, že má
v moči krv. Lekár usúdil, že by to
mohol byť zápal pankreasu a opečiatkoval jej zdravotný preukaz.
■ NA NIČ SI NEPAMÄTÁ
V pondelok išla na nočnú do
pekárne. Odovzdala papierik, že je
zdravá. Mala problémy s menštruáciou a väčšie bruško. Spolupracovníčky si mysleli, že je tehotná.
Nevoľnosti sa stupňovali. Zobrala
si náhradné voľno. V stredu a vo
štvrtok jej bolo zle, zvracala a premáhala ju slabosť. Strašne ju boleli
nohy. Bolesti trochu povolili, keď si
ľahla a vyložila si nohy na vankúš.
Čo sa dialo ďalej, pamätá si len
útržkovito. Až po návrate z nemocnice sa od susedov dozvedela, že
doma fungovala celkom normálne,
akurát zvracala a sťažovala sa na
problémy s nohami. Tridsiateho
augusta ožltla. Šla k obvodnému
lekárovi. Nebol v ambulancii. Očná
lekárka jej poradila, aby pila viac
tekutín, že jej problémy môžu byť od
slnka. Doma začala zvracať. Susedom, ktorí jej prišli pokosiť záhradu,
povedala, že nepôjde do roboty,
lebo sa cíti veľmi zle. Vôbec sa
nepamätá na to, že si sama zavolala
sanitku. Z príchodu záchrankárov je
ostal v pamäti len záblesk červenej
bundy na chodbe. O tom, že ju naložili do sanitky, nevedela nič.
Priviezli ju do nemocnice
v Trebišove. Pri vyšetrení zistili, že
má problémy so žlčníkom a zvý-

šené hodnoty pečeňových testov.
Keď ju pripravovali na operáciu žlčníka, odrazu celkom stratila vedomie. Ocitla sa v začínajúcej kóme.
Nevnímala deti, ktoré za ňou prišli.
Druhého septembra 2013 ju preložili
na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Doktorka Ingrid Uporská mala
pred sebou mladú ženu v šokovom
stave. Na oslovenie vôbec nereagovala, kožu a očné bielka mala
žlté, zlyhávali jej životné funkcie.
Len na veľmi silný podnet vydala
neartikulovaný zvuk. Jednou z príčin kómy mohlo byť krvácanie do
mozgu. To rýchlo vylúčili vyšetrením na počítačovom tomografe. Po
ďalších vyšetreniach skonštatovali
zlyhávanie pečene. Vyzeralo to na
infekčnú vírusovú hepatitídu. Mladá
žena dýchala len s podporou prístrojov, opakovane jej podávali krvné
plazmy...
Jeden lekársky tím ratoval
odchádzajúcu pacientku a druhý cez
telefóny riešil jej ďalší osud. Košický
infektológ Ladislav Virág sa vyjadril,
že jedinou možnosťou je transplantácia pečene. Odporučil konzultáciu
s profesorom Štefanom Hrušovským
na bratislavských Kramároch. V Bratislave v tom čase bol transplantačný program utlmený. Odkázali ich
na primára Ľubomíra Skladaného
v Banskej Bystrici, ktorý okamžite
súhlasil s prevozom pacientky.
■ NAŠIEL SA DARCA
Vrtuľník Leteckej záchrannej
služby previezol Denisu z Trebišova
do v Banskej Bystrice 3. septembra.
Primár Oddelenia anestéziológie
a intenzívnej medicíny Jozef Valky
spomína, že jej diagnostikovali hepatitídu B a čo bolo horšie začínajúci
opuch mozgu, ktorý vylučoval možnosť transplantácie. Do hlavy jej
zaviedli senzory na meranie vnútrolebečného tlaku a nasadili lieky
na jeho zníženie. Po troch dňoch
s úľavou zistili, že opuch ustupuje.
To však nezmenilo nič na veci, že
pečeň nefungovala. Jej ďalší život sa
počítal na dni a hodiny, ale mohli ju
zaradiť ako urgentného pacienta na
transplantáciu. Ráno o šiestej hodine
vyslali požiadavky s jej hodnotami do
slovenských a českých transplantačných centier a stal sa zázrak. Vzápätí
došla odpoveď z Ostravy, že majú
vhodného darcu.
Keď sa pečeň z Ostravy blížila
k Banskej Bystrici, začínal sa tím pri-

REPORTÁŽ

mára Hampla pripravovať na náročnú
operáciu. Čas je v takýchto prípadoch
rozhodujúci. O pár hodín mala Denisa
nový orgán vo vlastnom tele.
Nevdojak som si spomenul na
staršiu reportáž. Opísal som v nej
dve operácie. Pri prvej tím primára
Hampla vypreparoval pečeň z darcu,
ktorú sme potom urýchlene letecky
viezli z Banskej Bystrice do Prahy.
V čase, keď pilot nasadil na pristátie,
chirurgovia v IKEM-e pracovali na
vybratí chorej pečene...
V prípade Denisy sa lámali
rekordy. Od oznámenia o vhodnom
orgáne z Ostravy až po jeho voperovanie do tela pacientky neprešlo ani
desať hodín. Skvelý čas nasvedčuje
o dobrom prepojení transplantačných
centier a skvele zohranom transplantačnom tíme v banskobystrickej
nemocnici. Primár Hampl spomína,
že táto operácia patrila medzi jednoduchšie. Denisina pečeň zlyhala
náhle. Nenastali cirhotické zmeny
jej štruktúry, nebola zrastená s okolím a nemala rozšírené cievy. Jej
vypreparovanie bolo o to jednoduchšie. Operácia trvala asi štyri hodiny.
Denisa dostala pečeň od mladého
darcu. Laboratórne výsledky signalizovali, že nový orgán po niekoľkých
hodinách pracuje normálne.
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vykoľajilo. „Prečo by som mala byť
po transplantácii pečene, keď ja
nepijem, nefajčím som zdravá.“
„Mali ste ťažkú hepatitídu B.“
Pre Denisu to bol ďalší rébus.
Jej bývalý manžel síce prekonal
hepatitídu, ale nebolo to „béčko“.
Z jej rodiny žltačku nemal nikto. Aj
na gynekológii jej robili vyšetrenia.
Keby mala béčko, musela by mať
dlhodobejšie nejaké príznaky. Kóma
však zanechala na nej stopy. Keď
jej známy priniesol „empétrojku“,
musela si naštudovať návod, ako
ju použiť. Vtedy ďakovala Bohu, že
nezabudla čítať. Musela sa znovu
učiť, ako používať mobilný telefón.
V polovici septembra prišla za ňou
sestra. Priniesla jej osobné veci
a doklady. Chcela vidieť deti, ktoré
boli u exmanžela. Ten jej povedal,
že sú choré. Deti boli pre ňu všetkým. S plačom sa posťažovala primárovi Hamplovi. Ukázala mu fotografie dcérky a syna.
„ Ani si neviete uvedomiť, ako
sme bojovali o váš život,“ povedal
jej primár. „Teraz musíte zabojovať
vy! Všetko je len vo vašej hlave.

Pacien
Pa
e n ttkk a Deni
D e ni
De
n ssaa M in
n čá
čáko
kovv á s ošetrujúcou lekár
ko
á r ko
ár
kou
u MU
U Drr. In
Ingr
g r id
gr
i d U po
p o rss ko
kou

Keď ju prebudili, uvidela skupinu
lekárov. Jeden sa jej spytoval: „Viete,
kde ste?“ Odvetila: „V nemocnici.“
Potom ju prekvapil otázkou:
„Viete, kto ste?“
Denisa vedela, ako sa volá, i to,
že je rozvedená, ako sa volajú jej
deti. Pre primárov Valkyho, Skladaného a Hampla to bol dobrý signál.
Počas opuchu mozgu nemuselo
nastať jeho poškodenie.
„Viete, v ktorej nemocnici
ležíte?“
„V Trebišove... alebo v Košiciach.“ Odpovedala. Myslela si, že
jej operovali slepé črevo, ktoré ju
zvyklo pobolievať. Lekár jej vtedy
povedal: Nie je to akútne a poradil,
aby držala diétu.
„Prečo si myslíte, že ste
v Košiciach?“ opýtal sa jej jeden
z lekárov.
„Lebo som rodáčka z Košíc,“
odvetila s istotou.
„Nie ste v Košiciach, ste v Banskej Bystrici.“
„Preboha. Ako by som sa sem
dostala?“
„Previezli vás z Trebišova
vrtuľníkom. Ste po transplantácii
pečene.“
Slovo transplantácia ju celkom

Ak chcete chodiť, budete chodiť,
ak chcete čítať...! “ Odrazu sa
prestala ľutovať. Uvedomila si,
že je zodpovedná za svoj stav:
„ Nie som tu náhodou. Nežijem len
tak. Niek to čaká pol roka na novú
pečeň a ani sa nedožije. Ak som
mala to š ťastie, tak je to pre moje
deti.“
●●●
Na trinásty deň sa postavila
na nohy. Keď sa vrátila domov,
musela od exmanžela vymáhať
deti. Boj s úradníkmi vyhrala koncom novembra aj vďaka reportáži
v markizáckej relácii Reflex. Z invalidného dôchodku sa vyžiť nedá.
Chodí na konkurzy. Hovorí: Som
vďačná lekárom, ale na transplantáciu už nemyslím. Chcem žiť ako
ostatní ľudia. Mám dve malé deti,
chcem ísť do roboty.
Dcéra piatačka má problémy
s kolenom. Spolu s bratom druhákom chodia štyri kilometre do školy
v Sečovciach.
Všetko by mohlo byť ináč, keby
nebolo rýchlej diagnostiky v Trebišove, vďaka ktorej ju previezli
do Banskej Bystrice, a skvelého
výsledku transplantačného tímu
z Rooseveltovej nemocnice.
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V Slovenskom národnom múzeu Teatrálny svet 1839 – 1939

Slovenské divadlo v zrkadle rokov
Alexander GOCZ – Foto: autor

Divadelná tradícia na Slovensku je nespochybniteľne bohatá. Ochotnícke súbor y existovali takmer
v ka ždom mestečku či väč šej obci, v znikali a zanikali, no ich prínos už od štúrovsk ých čias bol
nezastupiteľný. Ochotnícki herci sa učili narábať s tex tom, pasovali sa s hereck ým st várnením
postáv a v rámci celého procesu celkom zákonite začali fungovať osobnosti dramatikov a spisovate ľov, režisérov, ale aj nadšených organizátorov. To všetko približuje ojedinelá v ýstava v Slovenskom
národnom múzeu v Bratislave pod priliehav ým náz vom Teatrálny svet 1839 – 1939.
Výstava Teatrálny svet 1839 –
1939 z digitálnej kolekcie najstarších divadelných a paradivadelných fotografií z územia dnešného
Slovenska a slovenských menšín
vznikla v spolupráci Divadelného
ústavu a Slovenského národného
múzea v Bratislave. Prezentuje
vyše štyristo fotografií z obdobia
rokov 1839 – 1939, to znamená
originálov, tlačených kópií i digitalizovaných snímok. Medzi fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy
zhotovené najstaršími fotografickými technikami, pr vé farebné
aj kolorované fotografie, ktoré
dokladajú kultúrnu pluralitu tohto
regiónu a rozhľadenosť a šikovnosť našich predkov. Vzhľadom na
časové rozmedzie vzniku vystavovaných fotiek majú veľkú poznávaciu a estetickú hodnotu nielen pre
divadelníkov, ale aj pre všetkých
záujemcov o históriu a kultúru
územia dnešného Slovenska.
■ DIVADELNÁ HISTÓRIA
V multimediálne riešenom
priestore, kde okrem panelov
s fotografiami sa na veľkoplošných monitoroch neustále objavujú série dobových divadelných

fotografií aj s komentárom, má
divák pocit, ako keby sa ocitol
v polovici devätnásteho storočia
a vzápätí v ére začínajúceho Slovenského národného divadla. Pre
znalca divadelného kumštu sú to
doslova lahôdky, aj keď si dobre
uvedomuje začiatky nášho profesionálneho divadla, ktoré sa kladú
do roku 1920. Pr vé predstavenie
v slovenskom jazyku sa uskutočnilo až v máji 1920 uvedením jednoaktoviek Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe a tomu
predchádzali predstavenia v češtine. Konkrétne operný súbor začal
svoju činnosť 1. marca 1920 inscenáciou
opery
Hubička
českého skladateľa Bedřicha Smetanu a o deň neskôr činoherný
súbor uviedol hru Aloisa a Viléma
Mrštíkovcov Mariša. Balet Slovenského národného divadla debutoval inscenáciou baletu Coppelia od Léa Delibesa 19. mája 1920.
Pri pohľade na vystavené fotografie však môžeme konštatovať,
že divadelná tradícia bola u nás
uchovávaná a rozvíjaná najmä cez
ochotnícke súbor y, ktoré ostatne
poskytli rozbiehajúcemu sa Slovenskému národnému divadlu

slušnú paletu talentovaných hercov a spevákov, aj keď poväč šine
nemali profesionálnu prípravu.
Svoje divadelné súbor y mali
mestečká aj obce, telovýchovné
jednoty, ba na výstave nájdeme
aj fotografiu vojenskej posádky
z malého mesta na juhu Slovenska, ktorá sa rozhodla naštudovať
divadelné predstavenie.
■ EURÓPSK Y PROJEKT
Kurátorka výstavy Anna Grusková z Divadelného ústavu nám
k vzniku tejto ojedinelej sondy do
slovenského divadelníctva povedala: „Táto výstava je v ýsledkom
medzinárodného
európskeho
projektu pod názvom Europeana Photography, ktorého cieľom
je dať do vir tuálnej encyklopé die Europeana v yše št yristotisíc
najstarších fotograf ií, a to nie len divadelných, ktoré vznikli od
obdobia pr vej fotograf ie v roku
1839 až do roku 1939. My sme
boli k tomuto projektu prizvaní ako
jeden z devätnástich úč astníkov,
a keďže sme Slovensk ý divadelný
ústav, tak sme sa orientovali na
divadelnú fotograf iu. Rozhodli
sme sa v y t voriť kolekciu z naj-
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KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Sezónu plesov a bálov máme
už, chvalabohu, za sebou. Novinári
zo spoločenských a z iných viacmenej bulvárnych rubrík majú
hlavu v smútku, keďže im odpadol výživný zdroj klebiet, ale my
radoví čitatelia sme si nachvíľu
oddýchli. Uvážte sami. Jeden
deň sa dočítam, že na slávnom
Opernballe vo Viedni bola (bol?)
najobletovanejšou
persónou
Conchita Wurst. To je tá bradatá speváčka, ktorej meno je
v preklade Mušlička Klobásová
– civilným menom či za slobodna Thomas Neuwirth. Potom
sa zo stránok bulváru dozviem,
že naša večne mladá divožienka
v dôchodku Eva Máziková zaplaWWW.SNN.SK

Slovenský spisovateľ, novinár, politológ a editor Ľuboš
Jurík (1947), dvojnásobný držiteľ Ceny E. E. Kischa za
literatúru faktu a Krištáľového krídla, sa osudu politika
Vladimíra Clementisa venoval v rôznych žánroch (napríklad aj
v divadelnej hre) a v roku 2011 o ňom vo Vydavateľstve Matice
slovenskej vyšla jeho románová novela Smrť ministra.
Po tejto umeleckej biografii, ktorá približuje posledné chvíle
Clementisovho života od okamihu, keď mu advokát príde do cely
oznámiť, že jeho žiadosť o milosť bola zamietnutá a poprava
sa uskutoční na druhý deň ráno (2. decembra 1952 vo väznici
v Pankráci), siahol spisovateľ a prekladateľ Ivan Jackanin a preložil ju do ukrajinčiny. Text zaujal vedenie ukrajinského vydavateľstva TIMPANI v Užhorode a to knihu o živote a poprave
Vladimíra Clementisa a o politických procesoch v päťdesiatych
rokoch v Česko-Slovensku vydalo, pričom na titulnú stranu
obálky použilo dielo známeho ukrajinského výtvarníka Mikolu
Demjana s názvom Väzenie. Kniha, ktorá má v ukrajinskom preklade tristodvanásť strán, vyšla s finančnou podporou komisie SLOLIA (Literárne informačné centrum) a vydanie finančne
podporil aj Literárny fond.
Vladimír Clementis patrí medzi najvýraznejšie osobnosti
moderných slovenských dejín. Bol ľavicový intelektuál – marxista, právnik, poslanec, novinár, počas vojny pôsobil ako vojak
čs. jednotiek v zahraničí aj ako redaktor BBC v Londýne. Po
vojne sa ako prvý Slovák stal ministrom zahraničných vecí
ČSR. Stal sa obeťou vykonštruovaných politických procesov
v päťdesiatych rokoch, ktoré sa začali na Stalinov pokyn. Na
smrť ho odsúdil režim, ktorému veril a ktorý pomáhal budovať.
(se)
tila spolu s manželom takmer štyritisíc eur za vstupenky na túto
veselicu. A to im tam ani nemusela predvádzať dlávenie kapusty
v sude ako v Pachovi, hybskom
zbojníkovi, aj keď pamätníci na
túto scénu z filmu nedajú dopustiť. Siahodlhé články sú venované

vania cien sú pre bulvár doslova
požehnaním. Napríklad OTO, teda
osobnosť televíznej obrazovky.
Momentálne prebieha ešte len hlasovanie a už sú tu bulvárne titulky
o istom športovom komentátorovi,
ktorý si pred živým prenosom chlipol. Samozrejme že nie šaratice,
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starších divadelných fotograf ií na
území Slovenska a postupne, ako
sme tie fotk y hľadali, pribúdali
aj divadelné fotograf ie z území,
na ktor ých žijú slovenské menšiny. Po začiatočných obavách či
vôbec nieč o nájdeme, sme zhro maždili fantastickú kolekciu v yše
desaťtisíc fotograf ií, z ktor ých
v ýber v počte št yristo predstavujeme na tejto v ýstave.“
■ HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
Keď sa návštevník prejde po
výstave Teatrálny svet 1839 –
1939, nemôže si nevšimnúť okrem
štylizovaných, často dobovo kolorovaných skupinových fotografií ochotníckych súborov aj pr vé
fotografie nastupujúcich divadelných hviezd, ktoré dnes v čase
celebrít označujeme aj ako „podpisové kar ty“. A ž potom si azda
uvedomí, akú cestu prešlo slovenské divadelníctvo od ľudových
začiatkov v podobe pašiových hier
a ďalších nábožensky motivovaných dramatických útvarov až po
skutočné profesionálne divadlo.

MEDAILÓN
Predstava rozšírená medzi veľkou časťou milovníkov
literatúry je postavená na tom, že spisovateľ je pre svoju
nepokojnú povahu odsúdený na neustále hľadanie, ktoré sa
prejavuje množstvom povolaní, miest pobytu, a samozrejme
lások. Tento do veľkej miery romantický pohľad na tvorbu
narúšajú autori, ktorí sa tvorbe venujú v zátiší pracovne a často
esejistickou či literárnovednou spisbou rozširujú obzory
literatúry. Bohuš Bodacz patrí do oboch kategórií.

Prozaik v prúde času
Bohuš Bodacz sa narodil 1. marca 1955 v Bratislave. Po maturite na
strednej všeobecnovzdelávacej škole vystriedal počas jedného roka viaceré
povolania. Od počítačového operátora až po závozníka. Veľa cestoval po Európe,
ale aj po Strednej Ázii. V rokoch 1974 − 1978 študoval etnológiu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského a po skončení štúdia sa zúčastnil na viacerých
etnografických výskumoch, napríklad v okolí Banskej Štiavnice či v oblasti dnešného
vodného diela Starina na východnom Slovensku. Publikovať začal časopisecky
počas vysokoškolských štúdií, keď sa zúčastňoval aj na literárnych súťažiach.
Začal krátkymi prózami, ale zaoberal sa aj literárnou kritikou a recenzistikou
a odvtedy publikoval stovky recenzií, ako aj iných publicistických útvarov. Intenzívne
spolupracoval s rozhlasom a v roku 1978 nastúpil do Vydavateľstva Obzor. Neskôr
pracoval ako šéfredaktor časopisu Osvetová práca a potom prešiel do Literárneho
týždenníka. V tom čase bol zostavovateľom a spoluautorom dvoch Slovenských
literárnych kalendárov (1999, 2000) a stál pri zrode knižnej edície Literárneho
týždenníka.
Bohuš Bodacz je autor vzácne dvojdomý. Ako prozaik píše o živote, je
rozprávačom milujúcim príbehy, do ktorých vplieta raz erotiku, inokedy sociálny
aspekt. Prózou debutoval pomerne neskoro, to znamená v roku 2000 prózou Pokoj
noci. Nasledovali prózy Strážca tajomstva, Polnočná žena a Nuda v krematóriu.
Bohuš Bodacz sa v týchto dňoch dožil šesťdesiatich rokov. Blahoželáme!
(mab)

Ten náš najonakvejší je bratislavský Ples v opere. Aj tohto roku sa
na červenom koberci prešli takmer
všetci, čo sú pre médiá zaujímaví.
Samozrejme pod ochranou drôtených zátarasov a desiatok policajtov, lebo závistlivý lumpenproletariát protestoval a vraj niektorí

A tak si tu po našom bezstarostne plesáme...
róbam jednotlivých hviezdičiek,
a samozrejme nesmú chýbať ani
príslušné cenovky, aby si čitateľská sedliacka banda uvedomila, že
keby si do prasiatka ukladala celú
svoju podvyživenú výplatu, tak sa
na podobné šaty nezmôže ani za
dva roky.
Medzi nami, rôzne odovzdá-

aj keď aj to by bolo zaujímavé. Ale
kto by z Košičanov ponúkal redaktora z Bratislavy šaraticou, keď
sú k dispozícii vysokopercentné
nápoje. Chudák komentátor prišiel
o robotu a novinári sa teraz vyžívajú na tom, či má, alebo nemá
ostať v ankete OTO.
Ale vráťme sa späť k plesom.
KULTÚRA

Ostatne, aj vyjadrenia odborníkov, ktoré sú na paneloch výstavy
a ktoré sú premietané aj v rámci
audiovizuálnej prezentácie, hovoria o tom, že slovenský folklór
bol jedným z najdôležitejších prameňov ochotníckeho a neskôr aj
profesionálneho divadla u nás.
Nenadarmo sú autori ako Jozef
Gregor Tajovský, Gustáv Zechenter Laskomerský či Pavol Országh
Hviezdoslav považovaní za pr votných hýbateľov našej dramatickej
spisby. Ostáva už len uviesť, kde
sa nachádzajú originály digitalizovaných fotografií nielen z výstavy,
ale z celej zhromaždenej kolekcie.
Sú to zbierky Divadelného ústavu
a par tnerov výstavy: Slovenského
národného
múzea- Historického
múzea, Slovenského národného
múzea v Mar tine, Slovenskej
národnej knižnice, Východoslovenského múzea v Košiciach,
Slovenského národného archívu,
Múzea mesta Bratislavy, Archívu
hlavného mesta SR Bratislavy
a v súkromnej zbierke Miklósa
Vojteka.

teroristi boli ozbrojení aj vajíčkami. Šarmantný milionár a „multiotecko“ Boris Kollár pre istý týždenník danú situáciu komentoval
nasledovne: „Nepôjdem na hasičský ples do Dolnej Marikovej v kravate a starom tesilovom saku len
preto, aby som nena...al pár krikľúňov.“ Vzápätí sa ozval urazený

starosta spomínanej obce a kauza
pre bulvár bola na svete. Boris
Kollár vie, čo znamená reklama,
a tak sa ospravedlnil, ba dokonca
prišiel na ples do Dolnej Marikovej
aj so svojou najobľúbenejšou spoluploditeľkou. Možno popri plesaní
dohodli s činorodým starostom aj
nejaký pozemkový biznis. Lenže
tento prípad je precedens. Keď
napríklad nejaký iný šarmantný
a mediálne známy milionár vyhlási
o dákom právnikovi, že je v práve
vzdelaný, ako keby študoval v Orechovej Potôni, musí si byť vedomý
následkov. Starosta obce sa
v médiách ostro ohradí a dotyčnému neostane nič iné, ako zriadiť
v Orechovej Potôni univerzitu.
Marek DANKO

7. marec 2015
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GLOSA

Jozef Cíger-Hronský sa zapísal do literatúry aj do matičného hnutia

Spisovatelia sa odjak živa
te šili neblahému privilégiu,
a to zv ýšenej pozornosti
zo strany vládnucej vrst v y.
Iste, nemali to jednoduché
ani nepohodlní v ý t varníci či
hudobní skladatelia, ale napí sané slovo považovali všetk y
režimy za mocnú zbraň,
a preto na majstrov pera hľa deli podozrievavo. Čiastočne
sa to t ýkalo aj dramatikov
a hercov, no divadelné pred stavenie zhliadne prinajlep šom pár sto ľudí, ale knihu
si môžu prečítať tisíck y
čitateľov.

Jeho osudom bola Matica slovenská
Alexander GOCZ – Foto: archív SNN

Keď v roku 1993 previezli telesné pozostatky Jozefa Cígera-Hronského z argentínskeho Lujánu na Národný
cintorín v Martine, ako keby sa symbolicky uzavrel oblúk životnej dráhy tohto výnimočného spisovateľa, publicistu a zapáleného organizátora národného života. Jeho cesta zo Zvolena cez Kremnicu a Martin až do ďalekej
Argentíny symbolizuje peripetie slovenskej inteligencie vo víre dvoch svetových vojen a následného usporiadania bipolárneho sveta. Jedno je však isté. Za Jozefa Cígera-Hronského hovorí jeho dielo. Ono s definitívnou
platnosťou potvrdzuje jeho nemalý zástoj vo zveľaďovaní kultúrnej identity Slovákov.

Umelecké slovo
v mlynici dejín
Slovenská literatúra sa
s mocnými tohto sveta stre táva prak tick y od svojho
raného obdobia. Už v meruôsmych rokoch v tedajšia uhorská vláda systematick y uťa hovala lik vidačnú obruč okolo
našich spisovateľov. Poniek torí
volili cestu prispôsobenia sa,
a tak sa z Alexandra Petro viča stal Sándor Petőfi. Oproti
podobným tvorcom, k torí sa
rozhodli prikloniť sa k hlavnému prúdu, skončil Ľudovít
Štúr pod policajným dozorom
v Modre a Janko K ráľ s biedou
prežíval ako pisár v rôznych
advokátsk ych
kanceláriách.
Mar tin Kukučín volil exil najpr v na chor vátskom ostrove
Brač, neskôr v Punta Arenas
v Čile. Je smutný paradox, že
ani v pr vej Česko - Slovenskej
republike mu v tedajšia vrchnosť nedala šancu, a tak skončil svoju životnú púť neďaleko
chor vátsk ych kúpeľov Lipik.
Po turbulentných vojnov ých
rokoch to boli zasa ľudia pera,
k tor ých mlyn dejín z veľkej
časti zomlel. Takzvaná „Slo venská národná rada“ ešte pred
koncom vojny „odporučila rozsudok smr ti pre 38 zločincov “ ,
čím sa mysleli v ýlučne domáci
spisovatelia. Posledným na
abecednom zozname bol Andrej
Žarnov, talentovaný básnik zo
skupiny katolíckej moderny.
Nečudo, že ešte pred rokom
1948 volil radšej exil a s ním aj
veľká časť katolíck y a národne
orientovaných básnikov a pro zaikov, vrátane Rudolfa Dilonga
či Jozefa Cígera Hronského. Tí,
k torí neemigrovali, zvolili pod
ideologick ým tlakom takzvaný
vnútorný exil. Ďalšia vlna pro skribovania spisovateľov prišla po roku 1968 . Z Českoslo venskej socialistickej repub lik y odišla do emigrácie ďalšia
vlna umelcov a medzi nimi aj
spisovateľov, pričom norma lizačné sedemdesiate rok y
tvrdo zasunuli do čitateľského
bezvedomia ďalšie desiatk y
tvorcov. Mimochodom, básnik
Štefan Moravčík, ale aj mnohí
ďalší by o tejto dobe vedeli rozprávať. Zdá sa teda, že dnes
v demokratickej Slovenskej
republike už podobné excesy
nehrozia. Lenže spisovateľské organizácie sú v podstate
bezzubé, akéhokoľ vek autora
či autorku s prehľadom porazí,
čo sa publicity týka, celebrita
s bohatým dekoltom a ešte
bohatším zoznamom par tnerov,
a ak sa chcete náhodou v yjadriť k tomu, čo sa na Slovensku
deje? Nech sa páči! Ak váš
názor nebude v súlade s tým,
čo hlásajú takzvané (súkromné) mienkotvorné médiá,
tak ste v podstate odpísaní.
Ako Janko K ráľ, k tor ý sa márne
pokúšal uverejni ť svoje básne
v 19. storočí.
Marek DAN KO

7. marec 2015

sa síce venoval povestiam, pričom
ich upravoval a nezriedka vymýšľal
nové, viažuce sa k tomu-ktorému
slovenskému regiónu, ale v týchto
troch spomínaných rozprávkových
knihách doslova exceloval. Bohatý
jazyk, napínavý príbeh, veľa vtipných či groteskných situácií, ktoré
má detský čitateľ mimoriadne rád,
a pritom silné etické a morálne
posolstvo
hlboko
veriaceho
a národne uvedomelého autora.
Nenadarmo, aj keď sa o Hronskom
v bývalom režime priveľmi hovoriť
nesmelo, vychádzali jeho knihy pre
deti vo veľkých nákladoch a Budká■ PRÍBEHY A ROZPRÁVKY
Klasik a doyen slovenskej lite- čika a Dubkáčika dokonca zrealizorárnej kritiky Alexander Matuška vala aj vtedajšia Slovenská televízia
o
Cígerovi-Hronskom
napísal: ako bábkovú rozprávku.
„Postačí povedať, že nie je jeden
■ SVET NA TRASOVISKU
z viacerých, je jeden z prvých.
Posledným románovým dieA v niečom napokon i prvý. Skromne
rátajúc vyniká z jeho diel prinajme- lom Jozefa Cígera-Hronského bolo
nej týchto päť: Chlieb, Jozef Mak, široko koncipované dielo Svet na
Sedem sŕdc, Pisár Gráč a Andreas Trasovisku. Autor ho začal písať
Búr Majster. Hronský mal čo pove- hneď po odchode do talianskeho
dať a vedel to povedať, pretože sa exilu a podstatnú časť vytvoril
hľadal stále i hľadal stále a nezabý- v rokoch 1946 – 1947, ale konečnú
podobu dostal román až tesne pred
val sa pohodlne v raz nájdenom.“
Kľúčové témy, na ktorých Hron- smrťou tvorcu v roku 1959 a prvýkrát
ský staval svoje prózy, je téma osa- vyšiel knižne v Spojených štátoch
melosti ľudského indivídua, téma v roku 1960. Je to Hronského najstraty základných istôt, rozpadu rozsiahlejšie románové dielo a autor
osobnosti a straty domova. Pridru- v ňom zobrazuje udalosti a postavy
žuje sa k tomu aj pocit cudzinca počas SNP.
Hronský mal k Slovenskému
vo svete, odcudzenosti človeka
medzi ľuďmi. Tieto témy dosahujú národnému povstaniu kontroverzný
svoj myšlienkový i umelecký vrchol postoj. Najlepšie ho vystihujú slová
v románe Andreas Búr Majster, ktorý narátora z úvodu románu Svet na
je zároveň štylizovaným odrazom Trasovisku: „Nie, v dejinách na to
dramatickej zmeny Hronského ľud- príkladu niet. Niet na to príkladu, aby
skej situácie (nedobrovoľná emigrá- národ povstával proti svojmu vlastcia) i pokusom nájsť sa, nájsť oporu nému štátu, aby si niekto podpaľoval
v stvárnení nadčasovej témy ume- dom, v ktorom sa mu žilo dobre, za
nia. Tragický pocit života nachádza ktorým dlho túžil a ktorý si napokon
u Hronského výraz a aj isté zavŕše- ťažko vydobyl, postavil a zariadil...
nie v románe Svet na Trasovisku, Nikde nepovstával národ, aby zbokde sa vracia k vojnovým udalostiam ril svoj štát a hodil svoje národné
na Slovensku, ale k tomu sa ešte telo, svoju zem, svoje imanie, svoje
dostaneme. Bolo by však neodpus- mozole, svoj život a svoju moc nietiteľné nezmieniť sa aspoň v krát- komu inému, cudziemu napospas.“
kosti o Hronského tvorbe pre deti.
Sám sa v emigrácii vyslovil, že
Knižky Smelý Zajko a Smelý Zajko v prípade Sveta na Trasovisku ide
v Afrike, ako aj Budkáčik a Dubkáčik o „pučistický román“. Práve jeho
napísal autor v najplodnejších trid- postoj, ktorý formuloval slovami: „Na
siatych rokoch. Predtým aj potom Slovensku sa bili Nemci s Rusmi,
vyšli a vychádzajú preklady Hronského diel v celom rade svetových
jazykov, konkrétne v nemčine,
angličtine, španielčine a taliančine,
ale aj v chorvátčine či neskôr češtine. Slovenská dobová kritika sa
však len ťažko vyrovnávala s modernosťou tohto autora a najmä román
Pisár Gráč označovala za samoúčelnú modernu. Čas však dal jednoznačne za pravdu tým literárnym
vedcom, ktorí v Hronskom objavili
prozaika prinajmenšom európskeho
formátu.

Jozef Cíger-Hronský sa narodil
vo Zvolene v rodine tesára Petra
Pavla Cígera a Jozefíny Cígerovej, rodenej Markovej. Rodina to
bola aj na vtedajšie pomery veľká,
veď budúci spisovateľ pochádzal
zo siedmich detí – štyroch bratov
a troch sestier. Mladý Jozef najprv navštevoval školu vo Zvolene,
neskôr meštiansku školu v Krupine
a napokon ukončil svoje vzdelanie
v roku 1914 v maďarskom učiteľskom
ústave v Leviciach. Nasledovali
jeho učiteľské pôsobiská v Horných
Mladoniciach, Senohrade, Krupine
a v Kremnici. V rokoch 1917 – 1918
sa ako vojak pešieho pluku zúčastnil na bojoch v Taliansku. Napokon
sa v roku 1927 na dlhší čas usadil
v Martine. Najprv ako učiteľ, od roku
1933 ako tajomník a od roku 1940
ako správca Matice slovenskej, kde
sa veľkou mierou zaslúžil napríklad
o založenie tlačiarne Neografia.
V roku 1945 z obavy pred perzekúciou emigroval z vlasti, aby po krátkych pobytoch v Rakúsku a Ríme
napokon zakotvil v Argentíne.
■ CESTA K LITERATÚRE
Už na jednom zo svojich prvých
učiteľských pôsobísk v Krupine
založil spolu s P. Bujňákom časopis Hontiansky Slovák. Publicisticky,
ale aj prozaicky aktívny učiteľ videl
svoje poslanie v podpore slovenskej
literatúry, a tak keď učil v meštianke
v Kremnici, spolu s Jaroslavom Kejzlarom založil a redigoval knižnú
edíciu Mládež a devätnásť rokov
redigoval časopis pre deti Slniečko.
Knižne debutoval zbierkou poviedok U nás (1923), nasledovali ďalšie
zbierky poviedok a zbierky rozprávok
a povestí pre deti, aby napokon autor
v prvej polovici tridsiatych rokov prekvapil čitateľskú aj kritickú verejnosť
románmi Chlieb a Jozef Mak.
Na jednej strane silné sociálne
cítenie autora, kritický pohľad na
súdobú spoločnosť, na strane druhej
sugestívny jazyk, bohatá vnútorná
expresivita a psychologická hĺbka
postáv. V podstate neexistuje absolvent maturity, ktorý by nepoznal to
slávne: „A preto trp, Jozef Mak, človek – milión...“ Lenže málokto toto
kedysi „povinné“ a dnes „odporúčané“
dielo aj prečítal, a to je škoda. Jozef
Mak je síce symbolom odovzdania sa
osudu, no nie trpnej rezignovanosti.
Literárna vedkyňa Mária Bátorová
považuje dielo Cígera-Hronského za
jednu z kľúčových postáv slovenskej
avantgardy a existenciálnej experimentálnej poézie a dodáva: „Slovenská literatúra 20. storočia je súčasťou
európskeho vývinu, k čomu významnou mierou prispelo dielo Jozefa
Cígera-Hronského.“
Ostatne, preto sa o toto dielo
zaujímali aj cudzie literatúry a preto

Vďak
a a Hronskému zaznamenala Matica rozmaa cch
h.
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jedni sa pridávali k tým, druhí
k hentým, a pritom ani Nemcom,
ani Rusom o budúcnosť Slovenska
nešlo,“ bol tým dôvodom, ktorý ho
napokon prinútil emigrovať. Doslova
predvídal, kam sa naša spoločnosť
o pár rokov pohne, že príde rok
1948 a komunistický prevrat, že
prídu procesy a že mu jeho postoj
„štátostrana“, ktorá mala snahu sprivatizovať si SNP, neodpustí. Dejiny
mu dali za pravdu, aj keď sa neskôr
veľa literárnych kritikov s rozsiahlym
románom Svet na Trasovisku nevedelo vyrovnať.
■ ŽIVOTNÉ MOTTO
„Najkrajšie slová sú skutky.“
Tento citát – životné motto Jozefa
Cígera-Hronského – azda najlepšie
vystihuje charakter a vnútorné priority tohto veľkého spisovateľa. V každom svojom učiteľskom pôsobisku
bol mimoriadne aktívny v zakladaní
literárnych časopisov, organizoval
umelecké besedy, venoval sa mladým autorom. Za devätnásť rokov
svojho pôsobenia ako šéfredaktor
časopisu pre deti Slniečko postavil
doslova základy slovenskej literatúry
pre deti, a to sa ešte stihol venovať
aj prekladateľskej činnosti. Keď sa
napokon usadil v Martine, ako tajomník a neskôr správca Matice slovenskej priviedol túto vrcholnú národnú
inštitúciu na nebývalý stupeň rozvoja a prosperity a naplno rozvinul
jej vydavateľskú a výskumnú činnosť. Jeho vyššie spomínané kľúčové zásluhy na založení matičnej
tlačiarne Neografia umožnili dramatickú akceleráciu vo vydávaní pôvodnej slovenskej literatúry.
Keď ho za postoj k SNP kritizovali a dokonca krátko väznili,
volil emigráciu. Ale ani tam sa jeho
organizačný zápal neoslabil. V roku
1945 sa vydal najprv do Rakúska,
kde žil v americkej zóne. Neskôr
sa rozhodol odísť do Talianska, kde
v Ríme ostáva až do februára 1948.
Snaží sa spájať slovenskú povojnovú emigráciu, no po zatknutí
talianskou políciou sa mu podarí
utiecť a odchádza do Argentíny,
kde sa usadí v meste Luján. Spočiatku sa mu tu žije veľmi ťažko,
na živobytie si zarába ako kreslič
pre textilnú továreň. Naďalej však
publikuje, najmä v časopisoch.
V roku 1956 sa stáva predsedom
Slovenskej národnej rady v zahraničí
a je vymenovaný čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí. V roku
1959 zakladá Zahraničnú Maticu
slovenskú a práve vtedy zadáva po
mnohých pochybnostiach a úpravách
do tlače aj svoje azda kľúčové dielo
Svet na Trasovisku, ktorého vydania
sa, žiaľ, nedožije. Tak či tak ostáva
jednou z najvýraznejších postáv
našej exilovej kultúry, autorom, ktorý
skutočne považoval za „najkrajšie
slová skutky“. Zomiera 13. júla 1960
a na Slovensku vtedy o jeho skone
verejnosť nič nevie. Prednovembrový režim sa k nemu stavia macošsky ako ostatne k mnohým matičným
vlastencom či katolíckym spisovateľom, ktorí volili emigráciu pred životom v komunistickom režime.
Plne
občiansky,
politicky
i umelecky bol Jozef Cíger-Hronský
rehabilitovaný po páde komunizmu.
Od začiatku deväťdesiatych rokov
začína znova v úplnom znení vychádzať aj jeho literárne dielo. Azda
ten optimistický záver celého dramatického príbehu tohto autora sa
odohral v roku 1993, keď boli jeho
telesné pozostatky prevezené do
Martina a tam slávnostne uložené
na Národnom cintoríne. Azda ako
najvhodnejšiu bodku za osobnosťou
a dielom Jozefa Cígera-Hronského
možno použiť slová básnika, literárneho kritika a vydavateľského redaktora Jána Švantnera: „Vraciame sa
k Hronskému pomaly, namáhavo, cez
nánosy času a cez prekážky v nás
samých, ale vraciame sa k nemu
s inštinktom vysmädnutých ľudí, pre
ktorých je spojenie s jeho slovom
životnou nevyhnutnosťou. Tak sa
rieka vracia k svojmu prameňu.“
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Spolupráca Jozefa Karola Viktorina s Jonášom Záborským

Aj Slováci mali svojho Ezopa a Krylova
PaedDr. Helena RUSNÁKOVÁ – Foto: ALU SNK Mar tin a SNN

V minulom roku sme si na stránkach SNN viackrát pripomenuli národného buditeľa, vydavateľa slovenskej literatúry, organizátora kultúrneho života a publicistu Jozefa Viktorina v súvislosti so 140. výročím úmrtia tohto rodáka
zo Zavaru (1822). Celý rad zásluh vrcholil jeho spoluúčasťou na založení Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha,
ale aj finančným donátorstvom vecí národných a edičnou činnosťou, čím výrazne pomohol slovenskej spisbe –
konkrétne aj v prípade Jonáša Záborského, ktorého neváhal prirovnať k Ezopovi či ku Krylovovi.
sklade u Bratov Lauffer. Strán VIII.
a 358. Krámska cena.“
Jozef Viktorin sa Jonáša Záborského ujal, keď žil utiahnuto a samotársky na fare v Župčanoch pri
Prešove, povzbudzoval ho k práci,
obstarával mu potrebné knihy
a časopisy. Nebyť tejto starostlivosti
a záujmu je veľmi pravdepodobné, že
Záborského dielo by sa bolo bývalo
pre slovenskú literatúru stratilo.

Jonáá š Z ÁB
Jon
B ORS
ORSK
KÝ

Štrnásteho marca 1865 v Pešťbudínskych vedomostiach vyšlo oznámenie, že: „Práve opustili tlač: Jonáša
Záhorského Básne Dramatické. Vydal
Jozef Viktorin. V Pešti 1865. Na

■ JAZYK DRÁM
V predslove k vydaniu Záborského drám v tom istom roku Viktorin
vyjadril svoju zanietenosť pre novú
slovenskú Hattalovu gramatiku slovami: „Ohľadom na výrazy a slová
české, jichž p. pôvodca (Záborský)
v prácach svojich tu i tam užíva, niekoľko slov nech k objasneniu slúži.

Spisovateľ týchto dramatických prác
totiž je tiež, jako vôbec známo, z počtu
oných literátov slovenských, ktorí najďalej pri jednote spisovného jazyka
československého sotrvali a len vtedy
pridružili sa ku stránke nárečie slovenské do písemnictva zaprevadivšej,
keď sa konečne presvedčili, že slovenčina jako jazyk spisovný, aspoň
nateraz, jedine u nás k cieľu vedie
a Slovákov z hlivenia a hriešnej nečinnosti k novému, rezkejšiemu životu
a činnému podielubraniu na pohyboch
sociálno-literárnych, zároveň iným
súkmenovcom slovanským, povzbudiť a pri započatom diele aj udržať
v stave jest. Pritom všetkom ale toho
domnenia je i básnik náš, že písemnosť slovenská s literatúrou českou
tvorí aj napozatým len jednu literatúru
československú a stojí rozhodne na

Ad.: Slovensko potrebuje stavať ako soľ, SNN, č. 5

E ko n o m i k a n e s t o jí n a mý t o c h
Doc. Ing. Stanislav Igor ŠIMONČIČ, CSc., bývalý dekan Fakulty manažmentu UK v Bratislave

Platí, že Slovensko stavať potrebuje. Ale čo? A za akých finančných
podmienok a v akých časových horizontoch? Prvým a najzákladnejším,
a pritom pretrvávajúcim mýtom,
ktorý treba zo spoločenského vedomia odbúrať, t. j. opraviť nereálnu
predstavu, že cieľom realizácie nejakého stavebného diela je „dosiahnutie vyššieho úžitku v pomere
k vynaloženým prostriedkom“ práve
iba cestou PPP. Ak by to mala byť
pravda, zázračným spôsobom by
sme sa mohli kedykoľvek vymaniť
z
hroziacej alebo prebiehajúcej
krízy v akomkoľvek segmente hospodárstva štátu. Tiež nie je šťastná
predstava, že v klasických verejných obstarávaniach je zakódovaný
nejaký neobjavený princíp, že cena
projektu sa formou dodatkov niekedy
aj zdvojnásobí. Tu hneď treba povedať, že toto má byť odhaľované ako

trestuhodné, pretože takéto predraženie je vždy a všade výsledkom
buď nejakých kartelových dohôd,
alebo priamo nezákonným konaním
určitých jedincov v štátnom aparáte,
alebo výsledkom nezákonného tlaku
neznámych skupín operujúcich za
oficiálnym politickým riadením ktoréhokoľvek štátu.
Zhrnuté a podčiarknuté – princípom trhového mechanizmu je
dosiahnutie
maximálneho zisku.
Tento princíp sa veľmi ťažko môže
opierať o nejakú zdanlivú efektivitu,
pretože efektivita je širší, viackomplexný nezjednodušujúci pojem.
Tvrdý princíp maximalizácie zisku
nemožno zjemniť nijakým poukazom
na efektívnosť. Napísané možno
znie príkro, ale je pravdivé.
Ďalším mýtom je akousi nielen
slovenskou módou vážne uvažovať
o napätosti štátneho rozpočtu alebo

o nutnosti zadlžovania krajiny s tržným hospodárstvom. Tento mýtus
je prítomný vo všetkých k demokracii sa hlásiacich krajín. V skutočnosti je však predovšetkým a jedine dôsledkom nekompetentného
a mnohokrát vedomého korupčného
správania sa tých politických zoskupení, ktoré sú pod vplyvom neznámeho počtu a zloženia záujmových
skupín, operujúcich z pozadia vládnych výkonných zložiek. Tieto do
štátneho rozpočtu vnášajú subjektivistické, sebecké vplyvy predstaviteľov týchto často utajovaných záujmových skupín. Tí nekompromisne
a tvrdo presadzujú svoj vplyv, ktorému zas predstavitelia exekutívy
nedokážu z rôznych dôvodov čeliť.
Vyrovnaný štátny rozpočet totiž
nie je nijakým nedosiahnuteľným
mýtom, ako sa niekedy presadzuje
mýtus o plnej zamestnanosti.

tom, aby jedna od druhej zbytočne
sa neodďaľovala, ale vzájemnou
podporou a obmedzením sa na to,
čo je pre Čechov a Slovákov, žijúcich
v pomeroch odchodných, nevyhnutne
potrebné, zase jedna k druhej opatrne sa sbližovala.“
Do tohto vydania Viktorin zaradil Záborského drámy Poslednie dni
Velikej Moravy, Bitka u Rozhanoviec,
Felicián Sáh, Karol Dračský, Alžbeta
Ludiekovna. V Budíne v roku 1866
publikoval aj Lžedimitrijady čili Búrky
Lžedimitrijovské v Rusku. Obsahujú
cyklus deviatich hier z ruských dejín
z obdobia vlády Borisa Godunova
a lžedimitrijovských povstaní. Sú to –
Ubitie Dimitrija, Očarenie Godunova,
Lžedimitrij v Poľsku, Pád Godunových, Prvý Lžedimitrij, Druhý Lžedimitrij, Tretí Lžedimitrij, Liapunovci,
Poslední zločinci.
■ BÁJKY SLOVENSKÉ
V tom istom roku vydal Viktorin
v Pešti Bájky slovenské Jonáša
Záborského. Bolo to tretie, opravené
vydanie, ktorého význam zdôvodnil
Viktorin v Predhovore k nim 1. augusta
1865 takto: „Bájky Jonáše Záborského ponajprv v Liptov. Sv. Mikuláši
samostatne uverejnené boly. Keď ale
roku 1851 p. Pôvodca svoje rozmanité básne a dve reči v obšírnejšom
spise pod názvom Žehry vo Viedni
uverejnil: i prvé vydanie bájek svojich

s niektorými premenami tam umiestnil
a tak podruhé vydal... Jako mali starí
Grékovia Ezopa a Rimania Phädra
a jako majú Francúzi medzi inými
svojho Lafontaina, Angličani Gaya,
Nemci Gellerta, Maďari Fraya, Rusi
Krylova, Poliaci Krasického, Česi
Puchmayera a iní iných: tak máme my
posiaľ Jonáša Záborského.“
Ako dôvod na tretie vydanie uviedol nedostatok predošlých
vydaní na trhu a skutočnosť, že boli
písané po česky. Na žiadosť Viktorina
boli bájky v treťom vydaní preložené
do slovenčiny. Druhé vydanie obsahovalo šesťdesiatosem bájok, tretie
vydanie bolo dostatočne rozšírené,
obsahovalo stotridsať bájok.
Rovnako ako Viktorin aj Jonáš
Záborský patril k podporovateľom
myšlienky založenia Matice slovenskej a neskôr k jej spoluzakladateľom. V júni 1851 podal J. Záborský
spolu s J. Kollárom, K. Kuzmánym,
M. Štefkom a D. Lichardom žiadosť,
„aby mohli svojich rodákov verejne
v časopisoch vyzvať k založeniu
Matice slovenskej a celú záležitosť spravovať až po potvrdenie
stanov“. Osemnásteho novembra
1851 predložili vrchnosti predbežný
návrh stanov. Ich úsilie sa skončilo
neúspešne. Záborského to neodradilo
od ďalšieho záujmu o Maticu. Otázku
založenia Matice neraz konzultoval aj
s Viktorinom.

Kolíska hasičstva v hornom Turci
Aktívnym pričinením riaditeľky OV DPO v Turčianskych Tepliciach
a predsedov hasičských zborov uzrela pred časom svetlo sveta publikácia
História hasičských zborov Horného Turca vo fotografii od autora Ing.
Ivana Lorinca. Knihu uviedli do života v Turčianskych Tepliciach za účasti
prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislava Pethőa
a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha.
Ako zdôraznil autor, publikácia
sa nerodila ľahko, neboli peniaze na
grafikov ani na jazykovú úpravu. Preto
môže len závidieť kolektívu tvorcov
z regiónu Trnavy, kde sa pod vedením župana Tibora Mikuša podarilo
podobnej publikácii o hasičstve dať
reprezentačnú podobu, o čom SNN
nedávno informovali.
Ivan Lorinc vystaval svoju publikáciu na obrazovom zachytení hasičstva od najstarších možných čias
– prakticky od vzniku fotografie. Táto
päťstostranová kniha obsahuje aj unikátne zápisnice z roku 1875 z kolísky
dobrovoľného hasičstva v Mošovciach
a Dolnej Štubne z roku 1889. Rovnakú
jedinečnosť predstavuje súbor fotografií z účasti delegácie Zborov hasič-

skej jednoty zo Slovenska v Paríži,
z pohrebu nestora hasičstva na Slovensku Miroslava Schmidta 8. mája
1934, najstarších hasičských zástav,
napríklad aj z roku 1890 spolku Nedozor – Rakša, striekačiek, pričom tá
najstaršia je z roku 1872 vyrobená
vo Viedni. Na snímkach nájdeme tiež
Pamätný diplom z celoštátneho zjazdu
hasičstva v roku 1937, zvonice na
ohlasovanie požiarov a rôzne iné atribúty spojené s hasičstvom. A čo je
hlavné a výnimočné, všetky fotografie
hasičov, aj tých z konca 19. storočia,
majú mená, nie sú bezmenná armáda.
A to bolo aj cieľom autora. Dať im aj
touto cestou vďaku a hold, lebo hasili
často v biede, ale s odvážnym srdcom
hasiča.
(il)

Matičiari na pravom brehu Dunaja chcú prehlbovať vlastenecké cítenie

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

Bohatý matičný rok 2015 v Petržalke

Sme radi, vážení čitatelia, že vás naše
otázky podnietili na súťaženie a vašich
odpovedí zo dňa na deň pribúda. A čo
teší ešte viac, že sú väčšinou správne.
Aj teraz sme zvedaví, ako pozorne
ste čítali toto vydanie SNN. Je v ňom
mnoho zaujímavých článkov. Určite
k nim patrí aj reportáž Petra Vala
o Denise Minčákovej, ktorej po ťažkej
hepatitíde B museli urgentne transplantovať pečeň v Rooseveltovej
nemocnici v Banskej Bystrici.

Jozef SCHWAR Z – Foto: Emil SEMANCO

Matičiari z Petržalky začali svoju tohoročnú činnosť už tradične pripomenutím si dňa podpisu Parížskej mierovej
dohody (10. február 1947), ktorá znamenala pričlenenie troch zadunajských obcí k našej republike. Stretli sa
v nedeľu 8. februára v mestskej časti Jarovce. Prezreli si pozoruhodnosti jednej z pričlenených obcí, ktorá má
doteraz chorvátsky charakter.
Petržalskí matičiari si kladú za
cieľ prehlbovať vlastenecké cítenie, ktoré má prirodzenú základňu
v poznaní miestnej a lokálnej histórie. Je to akési celoročné vlastivedné
putovanie po našom zadunajskom
Slovensku. Ide o projekt „pamätné
dni Petržalky“, ktorý slúži ako kostra
domácej matičnej činnosti počas
roka. Jeho súčasťou je aj pripomenutie si dňa oslobodenia Petržalky a jej
návratu do slovenskej vlasti 5. apríla
1945. Stretnutie sa pripravuje na
utorok 5. apríla na petržalskom cintoríne, kde si zároveň pripomenú obete
holokaustu..
■ ZMLUVA V TRIANONE
Ďalšími už pravidelnými akciami
je aj pripomínanie si takých udalostí,
ako je Deň podpisu zmluvy v Trianone (4. jún 1920). Stretnutie bude
pri trianonskom pamätníku na Tyršovom nábreží vo štvrtok 4. júna.
Podobne sa v sobotu 15. augusta
uskutoční spomienka na obsadenie
Petržalky československými vojWWW.SNN.SK

skami v auguste 1919 a jej pripojenie k republike. Stretnutie bude pred
TPD v Petržalke na Farského ulici
s následnou vlastivednou prechádzkou na Šrobárovo námestie, ktoré
nesie meno iniciátora tejto akcie. Ku
koncu leta na výročie SNP si matičiari v Petržalke pripomenú jej novodobú históriu a súčasnosť.
■ VLASTIVEDNÁ JESEŇ
Matičná vlastivedná jeseň pokračuje v sobotu 10. októbra, keď si
pripomenú deň okupácie Petržalky
Nemeckom v októbri 1938. Matičiari sa vtedy stretnú pri vybranej
pevnôstke so systémom tunajších
opevnení. Tohto roku si chcú prvý raz
pripomenúť aj deň účinnosti Parížskej
mierovej dohody 1947, a to v formou
spomienkovej vychádzky do Rusoviec, ktorá sa uskutoční v nedeľu
11. októbra. A napokon si stretnutím
v sobotu 7. novembra na niektorom
z vhodných miest (vojenský cintorín,
pomník padlým v prvej svetovej vojne,
pomníček ženistov c. k. armády pri

Dunaji) pripomenú koniec prvej svetovej vojny.
■ NOVÉ AKTIVITY
Petržalské matičiarske aktivity
obohatia dve nové podujatia. Jedným
z nich je Ľudovít Štúr v Petržalke,
ktorým sa v spolupráci s Domom MS
v septembri pokúsia o netradičnú
spomienku na slovenského velikána.
A do kalendára podujatí pridávajú aj
sté výročie podpisu Clevelandskej
dohody (22. október 1915). Zraz matičiarov bude vo štvrtok 22. októbra
pred poštou na strete ulíc Furdekova
a Mamateyova (hlavný podpisovateľ
dohody).
Miestny odbor MS v Petržalke sa
bude v tomto roku spolupodieľať aj
na niektorých akciách Domu Matice
slovenskej v Bratislave. V apríli na
Národnej slávnosti na Devíne. V júli
je to Deň (slovenskej) zvrchovanosti
v Bratislave s mottom: nové prístupy
– osvedčené myšlienky. Tohto roku
predpokladajú
aj zorganizovanie
vlastivedného zájazdu po Pribinových
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stopách do Traismauernu v Rakúsku.
Chcú si pripomenúť aj dvesto rokov
od narodenia štrbského rodáka
a významného lekára Ľudovíta Markušovského (nar. 25. 4. 1815 – zomrel
21. 4.1893) posledný aprílový víkend
v Štrbe a vo Vasegerszegu v Maďarsku pri jeho hrobe. Matica slovenská sa už dlhšie usiluje umiestniť
pamätnú tabulu v mieste jeho smrti
v chorvátskej Opatiji. V spolupráci
s kníhkupectvom Svojeť chystá prezentácie kníh a ich autorov. Petržalský Miestny odbor MS bude ďalej
spolupracovať s matičiarmi v Štúrove,
v Galante a so všetkými, ktorí o to
prejavia záujem. Osobitnú pozornosť
ven uje tiež matičným aktivitám medzi
Slovákmi v Maďarsku.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

● V poradí ktorú pečeň voperoval transplantačný tím chirurgov
primára Františka Hampla tejto
pacientke od Trebišova?
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 16. marca tohto roku. Trom
z vás pošleme za správne odpovede
pekné knihy.
V SNN č. 5 (7. 2. 2015) sme
boli zvedaví na meno našej úspešnej
biatlonistky na 27. svetovej zimnej
univerziáde. Správna odpoveď mala
znieť: Pavlína FIALKOVÁ.
Blahoželáme týmto výhercom:
Štefan Leskovský, Šenkvice,
Michal Drabik, Pozdišovce,
Anežka Gáťová, Žilina.

7. marec 2015
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Svet
budúcnosti
Žijeme Rok Ľudovíta Štúra,
len málo sa mu venujeme,
o médiách (aj v dvojbodkovom)
ani nehovoriac. A čítame, či
máme prečítané jeho diela? Ak
by sme vskutku poznali jeho
posledné, teda v istom zmysle
„závetové“ dielo Slovanstvo
a svet budúcnosti, ktoré napísal tri roky pred smrťou (v roku
1853), zistili by sme, že okrem
všetkých prívlastkov zo životopisov je Štúr aj – a možno predovšetkým – slovenským a slovanským prorokom.
Prečítajme si aspoň niekoľko viet z tohto prorockého
diela.
„Veru na čase je, bratia, aby
sme sa porozumeli! Nad nami
trúchliaci čas vyvoláva nás prísnym, dôstojným hlasom k činom,
a na to nám najväčšmi treba
porozumenie. Prekonajme však
bolesť, ako sa patrí na mužov,
a porozmýšľajme nad vytvorením
lepšej budúcnosti pre náš národ,
pristúpme k úvahe nad tým, ako
mohlo dôjsť k tomu, že slovanský svet podľahol takému bezpríkladnému nešťastiu a z veľkej časti sa mohol stať korisťou
cudzincov.“ Dôvod je podľa Štúra
ten, že Slovania sú predovšetkým závislí od rodinného života,
nechýbal im štát, stačili im
občiny, župy, vojvodstvá, ktoré
viedli starostovia, vladykovia,
o záležitostiach týkajúcich sa
celku rozhodovalo sa spoločne
na zhromaždeniach, snemoch,
v kongregáciách, skupštinách
s rovnakým právom účasti na
porade všetkých vlastníkov zeme
jedného okruhu.
Sila Slovanov je v rodine a
„nijaká moc, keby to priam moc
vlád bola, nemôže zgniaviť život
náš, ktorý v sebe nesie idey
budúcnosti, šťastie i nešťastie
budú ho napomáhať, na výslní,
v daždi, za hromov i bleskov
dozrievať bude. Taký je chod
prírody! Nehody, útlak a prenasledovania všakového druhu
iba vyskúšajú silu našu, ducha
nášho popchnú a vybičujú, posilnia a zocelia vôľu našu a k veľkému dielu, čo pred nami stojí,
potrebujeme nepoddajnú vôľu.
Aj keby sa zdalo, že ľudstvo
upadáva, nemôže sa na dlhý čas
samo sebe spreneveriť a vzdať
sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neobyčajnom
pokroku. Zhoršenie môže byť len
dočasné.
Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania, naberte
s Božou pomocou odvahy
k činom! Prázdna je národná
samoľúbosť, ktorá v sebe
neskrýva nič hlbšie. Ide napokon
o ľudstvo, ktorého členmi sme
spolu s ostatnými národmi“.
Aj toto je Ľudovít Štúr!

Vykonali sme komplexné analýzy činnosti matičných pracovísk

Vklad k stabilizácii národnej ustanovizne
Ján SEMAN, Členské ústredie MS

Členské ústredie MS uskutočnilo v zložitom roku 2014 viacero kľúčových úloh, ktorých výsledky a výstupy pomohli k stabilizácii národnej
ustanovizne. Vzhľadom na nevyhnutné organizačné zmeny, zamerané
na šetrenie finančných prostriedkov, vykonalo ČÚ MS komplexnú analýzu činnosti D MS a OP MS, ktorá presahovala bežnú agendu. Do analýzy zahrnuli všetky parametre práce oblastných stredísk – od hospodárskych ukazovateľov, cez personálne obsadenie, prehľad pracovných
úväzkov, stavu členskej základne a MO MS i reálne využitie priestorov oblastných stredísk. Rozsiahly materiál sa stal aj podkladom pre
prácu Finančno-ekonomického útvaru, Technicko-investičného útvaru
a komisií výboru MS.
Členské ústredie vzhľadom na
rozsiahle personálne zmeny, zamerané na znižovanie počtu zamestnancov, prebralo agendu Informačného
ústredia Ochrana a rozvoj miestnej
a regionálnej kultúry na rok 2014, ale
aj programové veci Hlavných aktivít
MS. Regionálnu kultúru už nebolo
možné zrealizovať v pôvodnom rozsahu, ako bola schválená výborom.
ČÚ MS v súčinnosti FEÚ uskutočnilo náhradné riešenie preplatenia
tých schválených projektov MO MS,
ktoré už boli vykonané z vlastných
zdrojov MO MS. Celý proces súvisel s evidenciou a kontrolou účtovných dokladov, vyhotovením zmlúv
a s celým radom ďalších povinností.
Zaslané zúčtované projekty boli preplatené v posledných dňoch decembra v sume 17 500 eur.
■ VÝZVA NA DOTÁCIE
Aj v tomto roku MS vyhlásila
výzvu matičným odborom na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie.
Výzva bola zverejnená na matičnom
webe. Oproti minulému roku sú oprávnenými žiadateľmi len MO MS, OMM
a záujmové odbory MS. Žiadateľ musí
mať splnené povinnosti v zmysle stanov. Jednému žiadateľovi môže byť
schválená dotácia maximálne na dva
projekty. Výbor MS schválil aj potenciálne druhé kolo schvaľovania

v druhej polovici roku 2015, čo bude
závisieť od finančných možností. Termíny na zasielanie prihlášok tentoraz
priamo na ČÚ MS sú tradične do 28.
2. 2015 a komisie rozhodnú do 31. 3.
2015.
■ ODLOŽENIE SNEMU
Ďalšou významnou skutočnosťou
je odloženie konania snemu uznesením výboru na zasadnutí 31. 1. 2015
v Martine. Týmto rozhodnutím sa
však presunuli finančné prostriedky
v sume dvanásťtisíc eur na snem
do rozpočtovej kapitoly určenej na
dotáciu MO MS. Aktuálnou úlohou
preto naďalej zostáva hľadať zdroje
na posilnenie podpory členského
hnutia.
Začiatkom roka 2015 ČÚ MS
pristúpilo k spracovaniu novej formy
Plánu podujatí D MS a OP MS spolu
s Plánom činnosti oblastných stredísk
MS na rok 2015. Do jednotlivých plánov aktívne vstúpilo ČÚ MS, keďže
v prvotných návrhoch chýbala vzájomná prepojenosť s celoslovenskými
výročiami, početnejšie akcie s národným zameraním, pričom plány mali aj
iné nedostatky. Konečný plán schválený výborom obsahuje podujatia,
ktoré sú užšie prepojené s miestnymi
odbormi. Podujatia majú matičný a
národný obsah, sú aj orientované na
osvetľovanie zabudnutých národných

Inštitút vzdelávania Matice slovenskej,

osobností a udalostí v regiónoch.
Plnenie plánov bude ČÚ MS štvrťročne vyhodnocovať. Značná časť
akcií a podujatí sa spája s dvojstým
výročím narodenia Ľ. Štúra, ale aj so
sedemdesiatym výročím oslobodenia
Slovenska od nemeckej a maďarskej
fašistickej okupácie.
■ PERSONÁLNE OTÁZKY
Keďže v mnohých OS MS sa znižovali počty pracovníkov, resp. menili
sa pracovné úväzky, výbor MS na
svojom zasadnutí 7. 6. 2014 v Martine
zrušil D MS v Dubnici nad Váhom.
ČÚ MS sa v maximálnej miere snažilo presviedčať kompetentné orgány,
aby sa opätovne zriadil D MS v Trenčianskom kraji. Rozhodnutím výboru
z 31. 1. 2015 sa zriadil nový D MS
v Prievidzi za ekonomicky výhodných
podmienok.
Jednou z ďalších zásadných úloh
ČÚ MS, o ktorej sa rokovalo na predsedníctve v Komárne 17. 2. 2015, je
vypracovanie novej koncepcie rozvoja oblastných stredísk s prioritným
cieľom podpory členskej základne
v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach. Rozsah
práce ČÚ MS, kde pracujú štyria
zamestnanci, sa teda v porovnaní
s minulosťou podstatne navýšil. Pre
budúcnosť im nevyhnutne zostáva
úloha aktívnej metodickej pomoci a
účasti na podujatiach i zasadnutiach
matičiarov po celom Slovensku.
Členské ústredie k 31. 12. 2014
eviduje 28 640 členov v miestnych,
záujmových, vo vedeckých odboroch, v OMM, individuálnych členov,
zakladajúcich a kolektívnych členov.
Kolektívnych členov je z toho pätnásť a individuálnych členov, ktorí
nie sú členmi v nijakom odbore, je
šesťdesiattri. Zakladajúcich členov
je štyridsaťosem. ČÚ MS registruje
v zahraničných miestnych odboroch
šesťdesiatštyri členov.

nezisková organizácia,Grösslingová 23, 811 09 Bratislava, IČO: 45735760

Podpora miestnej a regionálnej kultúry novej generácie!
Miestne odbory Matice slovenskej, Odbory Mladej Matice, Záujmové odbory Matice slovenskej a iné subjekty Matice
slovenskej s právnou subjektivitou si môžu v tomto roku samy svojpomocne zabezpečiť finančnú podporu, teda zarobiť si na
svoju činnosť. Je tu pre vás pripravená nová generácia podpory miestnej a regionálnej kultúry s názvom

ZAROB SI SÁM

a je to také jednoduché. Stačí os loviť fyzické a právnické osoby (FO a PO), teda pracujúce osoby, podnikateľov, ktorí si podávajú ročné
daňové priznanie či ročné zúčtovanie cez zamestnávateľa, ktorí vám darujú svoje 2 % z daní, teda asignáciu dane. Tieto 2 % z daní darujú
Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o., ktorý je od 1. januára 2015 zaregistrovaný na prijímanie asignácie z daní, teda 2 %.
Darcu 2 % z daní to nič nestojí. Venuje iba časť toho, čo by inak musel odviesť štátu a ten by rozhodol, čo s nimi urobí. Namiesto toho
venuje 2 % z daní na vašu činnosť. Na vaše kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré vaša miestna Matica vykonáva a tým robí dobré meno Matici
slovenskej.

Ako získate svoje nazbierané financie na činnosť MO MS, OMM, ZO MS?
Každá jedna fyzická či právnická osoba, ktorá vám prispela na podporu miestnej a regionálnej kultúry, vám vyplní priložený formulár. Vy tieto formuláre do 31. marca 2015, dokedy sa podávajú daňové priznania, vyzbierate a predložíte na Inštitút
vzdelávania Matice slovenskej. Po zhromaždení a spracovaní všetkých potvrdení bude na váš účet prevedená nazbieraná
suma na aktivity v oblasti miestnej a regionálnej kultúry.

Bc. Pavol Mihál, v. r.,
riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o.

O NAJKRAJŠIU KRASLICU

BODKA ZA VAŠIMI NOVINAMI

Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne už po jedenásty raz organizuje pre
dospelých tvorcov i pre deti z celého Slovenska súťaž o najkrajšiu slovenskú kraslicu.
Organizátori vypisujú súťaž v troch vekových
kategóriách od päť rokov po dospelých tvorcov
a pre ľubovoľné – tradičné i súčasné techniky
zdobenia kraslíc. Každý záujemca môže zaslať
poštou alebo na Oravské kultúrne stredisko
(Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín) do
5. marca osobne doručiť najviac desať vlastnoručne zdobených kraslíc. Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov. Pre
víťazov pripravili hodnotné vecné a finančné
ceny. Všetky do súťaže prijaté kraslice budú
od 13. marca do 24. apríla vystavené na predajnej výstave v priestoroch Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne.
(r)

PRIPOMÍNAME SI
7. marca
– stošesťdesiatpäť
rokov
od narodenia prvého prezidenta
Česko-Slovenska Tomáša Garriguea Masaryka (1850 – 1937)
– pred sto desiatimi rokmi
zomrel
právnik,
spisovateľ
a vedúca osobnosť slovenského
národného hnutia v druhej polovici
19. storočia Ján Francisci-Rimavský (1822 – 1905)
– päťdesiatpäť rokov má futbalový tréner Slovana Bratislava
Jozef Chovanec
8. marca
– šesťdesiat rokov oslávi spisovateľ, rozhľadený esejista a literárny kritik Peter Valček
9. marca
– pred sto dvadsiatimi rokmi
umrel najvýznamnejší upravovateľ
dunajského toku, projektant jeho
splavnosti a autor protipovodňových opatrení Enea Lanfranconi
(1850 – 1895), staviteľ talianskeho
pôvodu (o. i. aj autor paláca,
v ktorom dnes sídli ministerstvo
životného prostredia)
10. marca
– päťdesiatpäť rokov od premiéry opery Eugena Suchoňa
Svätopluk (1960)
11. marca
– pred sedemdesiatimi rokmi
začalo nemecké vojsko nečakanú
protiofenzívu v Liptove a z Liptovského Mikuláša vytlačilo Červenú
armádu, pritom vyšlo najavo, ako
si počas desiatich dní v meste
a okolí počínali sovietski vojaci:
úrady zaregistrovali množstvo
znásilnení, rabovanie a odvlečenie na neznáme miesta
– šesťdesiatpäť rokov, čo bol
z funkcie ministra zahraničných
vecí odvolaný JUDr. Vladimír
Clementis, nahradil ho vtedajší
predseda ÚV KSS Viliam Široký
(1950); bola to predohra brutálnych politických procesov komunistov proti vlastným ľuďom
12. marca
– pred päťsto osemdesiatimi
rokmi (1435) vydal kráľ Žigmund
nariadenie, aby pre hroziace
nebezpečenstvo nájazdov husitských vojsk na naše územie šľachtici na každých sto svojich poddaných dali do zbrane troch mladých
lukostrelcov na koňoch
– dvestošesťdesiat rokov
uplynulo, čo vo františkánskom
kláštore v Pruskom dokončil
Hugolín Gavlovič zbierku Valaská
škola – mravov stodola (1755),
najvýznamnejšie dielo našej barokovej literatúry, knižne však vyšlo
až v nasledujúcom storočí (1835)
– pred sedemdesiatimi rokmi
(1945) sa Bratislava zdvojnásobila, pripojili sa k nej okrem
dávnejšie splynutého Prievozu,
Petržalky a Trnávky ďalšie
dovtedy samostatné obce Karlova
Ves, Dúbravka, Lamač, Vajnory
a Rača
– tristopäť rokov od narodenia poľného maršala Andreja
Hadika,
hlavného
veliteľa
rakúsko-uhorských
cisárskych
vojsk, pôvodom Slováka (1710
– 1790)
– pred štyridsiatimi rokmi
(1975) popravili v ČSR poslednú
ženu, bola ňou dvadsaťdvaročná
Češka Olga Hepnarová, ktorá
úmyselne autom zabila osem ľudí
13. marca
– stoštyridsaťpäť rokov, čo sa
noviny Pešťbudínske vedomosti
premenovali na Národné noviny
a ich redakcia sa z Pešti presťahovala do Martina (1870)
– sto rokov od úmrtia najväčšieho slovenského vynálezcu 19.
storočia Jána Bahýľa zo Zvolenskej Slatiny (1856 – 1915)
(jč)
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