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Nechcem podceňovať nijakú
dobrú správu pre Slovensko, každá
poteší, najmä ak zvestuje nové pracovné miesta, poriadok vo financovaní nemocníc, platby podľa diagnostiky pacientov a závažnosti úkonov,
schválenie južného obchvatu Bratislavy a viacprúdovej cesty v oblasti
Žitného ostrova, svitanie v hlavách
nadšencov utečeneckej záplavy...
Jedna ma však zvlášť potešila: náš
zakopaný poklad sa vynára z nánosov nezáujmu a aj v hriešne zanedbávanom slovenskom fenoméne svitá.
V roku 2015, tvrdo poznačenom
hlbokým poklesom návštevnosti
z Ruska a Ukrajiny (dovedna dvestomiliónový trh!), počet návštevníkov
Slovenska prudko stúpol. Prvý raz
dvojciferným číslom: o šestnásť
percent voči predminulému roku.
Na 4,3 milióna hostí, z toho asi dva
milióny cudzincov. Tržby z cestovného ruchu, prvýkrát za jestvovania
Slovenskej republiky, prekročili dve
miliardy eur!
Výsledok je dôkazom, že sa
oplatí investovať
do výstavby,
modernizácie a vyššieho štandardu
turistických centier, do propagácie
našich prírodných krás, historických pamiatok, liečebných kúpeľov,
lyžiarskych stredísk, aj podnikať
v oblasti cestovného ruchu. Štát by
to však nemalo viesť k sebauspokojeniu, naopak, nech je to pre financministrov dôkazom, že investície do
turizmu sa vracajú rýchlejšie, ako
sa tvrdilo, a že sa (konečne!) oplatí
aj čosi zľaviť na ťarchách drobných
podnikateľov v cestovnom ruchu!
Nevraviac o tom, koľko nových pracovných miest tieto služby ponúkajú
– a pritom zväčša práve v kritických
regiónoch a často aj pre ľudí s nižšou kvalifikáciou (esbéeskari, skladoví robotníci, závozníci, pomocné
sily v kuchyni, chyžné, upratovanie a údržba centier, turistických
chodníkov a tratí...), rovnako ako
pre mladých ľudí jazykovo vybavených (čašníci, kuchári, ekonomický
manažment a pod., sprievodcovské
služby, informačné centrá, recepcie,
Tento trend – ak v niečom nezlyháme
– bude pokračovať (spokojný návštevník je najlepšia reklama) a nový boom
nás čaká vo chvíli, keď sa zlepší
situácia na Východe. Len smelo do
toho! S podnikateľskou fantáziou. Aj
s múdrym prepočtom potrebných
benefitov. Bez obáv z návratnosti.
S istotou profitu. Máme čo ponúkať!
Ján ČOMAJ

PREČO M. KOTLEBA
ROZDEĽUJE SPOLOČNOSŤ?
Strana 8.

ZOMREL SLOVÁK TELOM
I DUŠOU JÁN VACVAL
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PRINCIPIÁLNA POLITIKA NÁRODNIAROV
Roman MICHELKO – Foto: sns.sk

Najočakávanejšou politickou udalosťou uplynulého týždňa bol snem Slovenskej národnej strany (SNS). Voľby sa skončili tak, že bez SNS nie je možné zložiť
vládu. V čase uzávierky tohto vydania SNN vláda ešte zostavená nebola. Bolo teda zaujímavé sledovať, ako rýchlo v priebehu prvého povolebného týždňa stúpali a klesali nádeje pravicových politikov, ktorí sa už videli na kľúčových mocenských postoch. Od veľkej eufórie po zverejnení exit pollov, ktoré ukazovali
na relatívne bezproblémovú možnosť vzniku pravicovej vlády, až po tvrdé vytriezvenie, keď bolo jasné, že to nepôjde bez toľko opľúvanej a zaznávanej SNS.
Z toho šoku sa však skoro
otriasli a nastala fáza lámania
Bélu Bugára, samoľúbo si mysliac, že SNS poslušne priskočí
a bude vďačná za akúkoľvek pohodenú kosť. Chvalabohu, nestalo sa.
Národniari zachovali principiálny
a možno i štátnický postoj.
■ OSOBNÉ ANIMOZITY
Niektorí voliči SNS spontánne
vyzvali delegátov snemu, aby vedenie strany neurobilo nesprávny
krok. Dnes je teda jasné, že Sulíkov
sen o premiérskom poste je definitívne dosnívaný. Matovič hneď nato
spustil naplno stavidlá tých najhrubozrnnejších obvinení – o podvode
na voličoch Mostu, vláde oligarchov
a ďalšie. V jeho čierno-bielom videní
sveta sú totiž všetci, čo si dovolia
mať iný názor, zapredanci, mafiáni
toho najhrubšieho zrna a pekelníci
najvyššieho kalibru. Všetky médiá,
najmä Denník N(enávisti) a SME,
budú fabulovať hrôzostrašné bájky
o tom, ako sa míľovými krokmi
meníme na oligarchicko-mafiánsky
štát.
Politika sa zásadne posunula.
Už dávno sa línia sporu nevedie po
línii ľavica – pravica, ba dokonca
ani po línii Smer a všetci proti.
Toto obdobie, aj pre politický štýl
extrémne deštruktívnych indivíduí
à la Matovič, začína vstupovať do svojej agónie. Ukazuje sa, že aktuálna
línia politického súperenia sa tiahne
po línii štandardné strany kontra poli-

3 OTÁZKY PRE:

Smerom, zároveň s dôvetkom, že
po čom túžia skutočne najmenej,
sú predčasné voľby. Ak existuje
strana, ktorá má ešte menší záujem
na predčasných voľbách, je to Sieť.
Jedna cesta (pravica plus SNS) sa
ukázala ako slepá ulička a počet
alternatív sa zúžil na dve. Vláda
v štvorkoaličnom formáte Smer –
SNS – Most – Sieť alebo úradnícka
vláda. Dovolím si tvrdiť, že nikto zo
spomenutej štvorice si druhú možnosť nevyhodnotí ako výhodnejšiu.
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tickí dobrodruhovia, fiktívne či hyb- na jednu, do značnej miery nafúknutú
ridné strany s mikroskopickým člen- tézu už prestáva stačiť.
stvom. Je asi skutočne najvyšší čas,
aby si ľudia typu Matovič uvedomili, že
■ PREDČASNÉ VOĽBY?
masívne šírenie nenávisti a neznášanVeľa naznačilo aj rozhodnulivosti, redukcia politického programu tie Mostu – Híd ísť do rokovaní so

■ PREZIDENTOVI MUŽI
Úradnícka vláda je až posledná
možnosť, keď zlyhajú všetky možnosti politickej vlády. Zároveň však
treba zdôrazniť, že aj takáto vláda
musí požívať dôveru parlamentu,
a preto ju prezident nemôže vymenovať ľubovoľne, ale len zohľadniac jej
personálnu a programovú priechodnosť. To teda znamená, že takáto
vláda by nemohla byť (aspoň vo svojej väčšine) tvorená jeho kamarátmi
z prezidentskej kancelárie. Som si
istý, že osoby ako Bútora či Mazák by
boli absolútne nepriechodné, takže
takáto vláda by bola len pokračovaním patu. Predčasné voľby by fatálne
ohrozili predovšetkým existenciu
Siete, Procházkov založený majetok
a možno aj Bugára. Ak teda predpokladáme u politických aktérov súdnosť a pud sebazáchovy, je jasné,
že prvá štvorkoaličná alternatíva
vyhráva minimálne na body.
(Viac na stranách 2,3)

Hannesa Hofbauera, autora knihy Slowakei: Der mühsame Weg nach Westen

Čo je na Slovensku, bude aj na Západe
Ste spoluautor najnovšej
knihy Slovensko – namáhavá cesta
na Západ. Ako by ste teraz nazvali
jej novú poslednú kapitolu?
Možný názov by mohol znieť
– jeden krok predstihu pred
Západom.
Voľakedy ultraliberálna Dzurindova vláda použila
Slovensko ako pokusné pole pre
nesociálne opatrenia a extrémnu
úspornú politiku. Tá sa potom
v obmenenej forme presadila aj
na Západe. Teda terajšia pravicová spiatočka v slovenskom
parlamente sa môže považovať
aj za predlohu pre podobný vývoj
na Západe. Najmä nemecký vývoj
v Alternatíve pre Nemecko (AfD)
nám ukáže, či táto predpoveď
sedí.

V SNN 12 − 13/2016

SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

VOLIČI PRESADILI
ZMENU POLITIKY
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SNS povedala pravicovému zlepencu R . Sulíka : Nie !

SLOVO O SLOVENSKU

R- 2016014

NEMECKÍ STRÁŽNI
PSI DEMOKRACIE
Strana 5.
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Máte z ohlasov dojem,
že západná tlač rozumie najnovším dejinám Slovenska?
Ak si mám dovoliť posudzovať výsledok zvonku, tak je
predovšetkým zjavné, že Smer
a Fico výrazne stratili, hoci sa
v otázke migrantov dr žali názorov väč šiny ľudí. Vysvetľujem si to
tým, že pokus Smeru o sociálno-politické kroky v prospech práv
pracujúcich a proti nespravodlivej rovnej dani sa ľuďom zrejme
videli ako primalé a nevýznamné.
A tak si mnohí povedali, ak to
nejde doľava, skúsime to napravo.
Ficovo vnucovanie sa Bruselu mu
určite tiež nepridalo, ľudia cítia,
že v Bruseli sa robí politika pre
koncerny, a nie pre ľudí.

Sú zmeny na Slovensku
typické pre iné štáty EÚ?
V mnohých štátoch sa väčšina obracia, či chce obrátiť
chrbtom k liberálnej demokracii.
Skúsenosť ľudí je, že to prinieslo
sociálnu demontáž a privatizáciu a vytvorilo hlbokú priepasť
medzi bohatými a chudobnými.
Vidíme to napríklad na volebných
výsledkoch v Poľsku vo víťazstve Strany Právo a spravodlivosť
(PiS). Národná suverenita pre
ľudí je pre ňu dôležitá. Keď sa
ľavica pred týmito želaniami ľudí
uzavrie a naďalej staví na bruselský superštát, tak pravica bude
pochodovať všade.
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ
Foto:

Novinár, spisovateľ, spoluzakladateľ Kongresu slovenskej inteligencie − Peter ŠTRELINGER jubiluje
Mohyla v Palárikove − svätyne našich dávnych predkov slúžili neraz ako dômyselné observatóriá
Kňazovi Štefanovi NÁHALKOVI patrí popredné miesto v dejinách slovenského katolicizmu
WWW.MATICA.SK
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Elektráreň vo Vojanoch možno ešte dostane druhú šancu

Americký investor chce rozbehnúť EVO
Ivan BROŽÍK − Foto: internet

Minister hospodárstva SR Vazil Hudák je naklonený akémukoľvek riešeniu, ktoré dá život a budúcnosť
elektrárni vo Vojanoch (EVO). Oznámil to po rokovaní vládneho kabinetu v reakcii na zámery amerického
investora Theta Energy Group (TEG), ktorý chce elektráreň na fosílne palivá sprevádzkovať.
EVO vo Vojanoch už bola
v útlmovom stave. Akcionár Slovenských elektrární tu už nevidel
perspektívu v produkcii elektriny. Chcel znižovať stavy ľudí
a postupne uzatvárať túto elektráreň. Elektráreň Vojany patrí pod
akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne, kde je majoritným akcionárom talianska spoločnosť Enel
a štát má v nej 34−percentný podiel.
■ POCTIVÝ PRACANT
Uhoľná elektráreň Vojany je
najväčšia elektráreň na fosílne
palivá na Slovensku a nachádza
sa približne osemdesiat kilometrov
juhovýchodne od Košíc. Pre bloky
EVO I slúži ako palivo čierne uhlie
a pre bloky EVO II ťažký vykurovací
olej a zemný plyn. Palivo je dodá-

vané z Ukrajiny a z Ruska. V roku
1997 sa v tejto elektrárni začal rozsiahly program obnovy a modernizácie blokov, zameraný najmä na
splnenie prísnych emisných limitov.
V rámci programu Obnovy a rekonštrukcie EVO boli bloky č. I. – IV.
v rokoch 1997 – 2000 zrekonštruované a dovtedajšie horáky vymenili
za nízkoemisné. Inštalovaný výkon
elektrárne je 1 320 MW. V septembri 2013 však Slovenské elektrárne
oznámili odstavenie I. a II. bloku
elektrárne. Dôvodom na odstávku
bolo zavedenie poplatku za prístup do distribučnej a prenosovej
sústavy.
■ NÁDEJE A ŠANCE
Príchodom nového investora
sa vytvára nová budúcnosť a mož-

nosti na to, aby sa elektráreň vo
Vojanoch transformovala z primárneho využitia uhlia na kombinované využitie plynu a biomasy. To
by zmenilo aj nastavenie zákonnej
tarify a zlacnilo vyrábanú elektrinu. Ďalšou pridanou hodnotou
tejto investície by bolo vytvorenie
určitého industriálneho a technologického parku, ktorý by vznikol
na území elektrárne Vojany, ale aj
v ďalších regiónoch východného
Slovenska. Parky by sa zamerali
najmä na nové druhy inovatívnych
produktov v oblasti energetiky,
ako sú napríklad batérie, ktoré by
dokázali uskladniť elektrinu, či na
nanotechnológie v oblasti solárnej
techniky.
E VO má m o m e nt álne sto š t y r i d s a ťd va k m e ň ov ýc h z a m e s t -

Program, s ktorým Slovenská národná strana išla do volieb, nemožno zradiť

Národniari dali Slovensku jasnú správu
Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Hoci Most – Híd ešte po voľbách pred celým Slovenskom odmietol rokovania so Smerom, po piatich dňoch je z jeho strany všetko inak. Už je ochotný rokovať. SNS pokračuje v rozhovoroch
o zostavovaní vlády v intenciách odporúčania svojho snemu. „ Ak sa Smeru-SD nepodarí zostaviť vládu,
SNS podporí vládu odborníkov.“
Vyhlásil to po sneme strany
v kaštieli v obci Tomášov opätovne
zvolený predseda SNS Andrej Danko.
Druhé kolo rokovaní o zostavení
vlády, ktoré by mal viesť predseda
SaS Richard Sulík, je podľa neho
zbytočné. „SNS je pripravená znášať
aj predčasné voľby,“ vyhlásil Andrej
Danko a dôrazne dodal, že jeho
strana nemá záujem o „šialené kombinácie štandardných a neštandardných politických subjektov“. Povedal tiež, že nemôže zradiť program,
s ktorým išla strana do volieb. Podľa
neho SNS chce v politike symbolizovať rozvahu, odbornosť a ctenie
si zákonov a ústavy. Ďalej sa vyjadril, že úlohou štandardných strán je

VŠIMLI SME SI
S poločnosť

Rosnefť, ktorá je najväčším ruským producentom ropy, oznámila, že plánuje v tomto roku zvýšiť dodávky ropy
do Európy prostredníctvom ropovodu Družba o tri až päť percent
až do objemu dvadsaťdeväť miliónov ton.
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n a n c ov, s k t o r ý m i a m e r i c k ý
i nve s t o r d o b u d ú c n o s t i r át a.
O k r e m t o h o c h c e v y t vo r i ť o s e m s t o n ov ýc h p r a c ov nýc h m i e s t .
Po d ľa
s l ove n s ké h o
rezor tu
f i n a n c ií n at e r a z i nve s t o r n e p o žaduje nijakú pomoc od štátu.
■ D I E LY M E M O R A N DA
S l ove n s ko s i p o d ľa p u b l i kova nýc h i nf o r m á c ií m u sí d a ť
v y p r a c ova ť p r áv n u a n a l ý zu, a ko
by b o l o m o ž n é Vo j a ny o s a m o st at ni ť o d S l ove n s k ýc h e l e k t r á r ní
a v y t vo r i ť s p o l o č ný p o d n i k
presadzovať svoj program. Strany
by tiež, podľa predsedu národniarov,
mali rešpektovať, že prvý sa o zostavenie vlády pokúša ich víťaz. V čase
rokovania snemu SNS nebolo ešte
známe rozhodnutie orgánov strany
Most – Híd, a preto sa uvažovalo aj
o úradníckej vláde. Na otázku, či by si
na čele takejto vlády vedel predseda
SNS predstaviť súčasného ministra
zahraničia Miroslava Lajčáka, odpovedal: „Nemyslím si, že by bol zlým
človekom na to.“ Zároveň prízvukoval
jeho úlohu pri príprave predsedníctva
SR v Rade EÚ.
■ MOST OTOČIL
Po
rokovaní
predsedníctva
strany Mosta – Híd bolo už takmer
všetkým všetko jasné. Prinieslo –
jednomyseľné! – uznesenie o tom,
že Most – Híd je ochotný rokovať
so Smerom o zostavení vlády, ak
dostane pozvanie. Ešte pred tromi
týždňami vo svojom statuse na sociálnej sieti Béla Bugár tvrdil (citát): „Cieľom Mosta – Híd je vznik pravicovej
vlády. Robíme na tom intenzívne dennodenne. Neuvažujeme o vládnutí so

m e d z i š t á t o m a i nve s t o r o m.
Po d ľa s l ov S e a n a P. M c c a r t hy h o
z T EG s a s p o l o č n o s ť ve n u j e
a p l i k á c i i r ôz nyc h i n ová c ií v o
v ý r o b e e l e k t r i ny. N a v ý r o b u
e l e k t r i c ke j e n e r g i e v y u žíva j ú
p l y n a b i o m a s u, č ím c h c ú z ní ž i ť o b j e m e m i s ií. P r o j e k t m e m o r a n d a o s p o l u p r á c i j e r oz d e l e ný d o d vo c h č astí. J e dna s a
t ý k a m o d e r n i z á c i e E VO, d r u h á
r oz vo j a e n e r g et i c ké h o i n ova č n é h o c e nt r a a t e c h n o l o g i c ké h o
parku na vzájomne dohodnutom
m i e st e v S R .
Smerom.“ Predseda Mosta – Híd B.
Bugár na tlačovej konferencii oznámil,
že po zasadnutí snemu strany SNS je
jasné, že pravicová vláda na Slovensku nemôže vzniknúť. Predsedníctvo
strany Most – Híd takisto odmietlo
podporu prípadnej úradníckej vlády
a predčasné voľby, ktoré by viedli
k ďalšej destabilizácii v spoločnosti.
Predseda Smeru-SD R. Fico obratom
pozval B. Bugára na rokovanie a ten
prijal.
■ ROZHODUJÚ PRINCÍPY
Zatiaľ sa SNS zachovala očakávane a principiálne v zmysle svojho
smerovania a programu, pravicový
Most prekvapil doslova všetkých.
Najmä vlastných voličov. Paradoxne
najmä toto môže prispieť k vyčisteniu politickej scény na Slovensku, po
ktorom sám Béla Bugár tak volá. SNS
vyzval, aby sa do vlády zapojila aj
liberálna SaS. Jej predseda R. Sulík
zareagoval obratom tiež: Ostávame
v opozícii. I. Matovič (OĽaNO) postup
Mostu označil za zradu jeho voličov.
Posledný sa vyjadril R. Procházka.
Rokovať o vláde bude.

Výstavba v našich veľ hor ách sa a koby utrhla z reťa ze

Priveľa nevkusu v Tatrách

D r u žba sa prebúdza

Nová výstavba v meste Vysoké Tatry sa v ostatnom čase akoby utrhla z reťaze. Týka sa to takmer všetkých centier
mestských častí, ba i jednotlivých osád. Po tom, čo sa developeri zmocnili pozemkov a objektov na Štrbskom plese
a v Tatranskej Lomnici, kde už majú v rukách takmer všetky možné a lukratívne priestory v intravilánoch, prišiel rad aj na
Smokovce, pričom Starý Smokovec ako najstaršia osídlená osada je aj administratívnym centrom mesta Vysoké Tatry.

Zvýšenie
expor tu
do
Európy znamená konkrétne
nárast objemu prepravy ropy
do Nemecka, Poľska a Českej
republiky. V minulom roku Rosnef ť zvýšil dodávky na európsky trh na dvadsaťosem miliónov ton z úrovne 26,5 milióna
tony v roku 2014.
Ropovod Družba je do dnešných čias stále najdlhší ropovod na
svete. Začína sa v ruskej Samare a vedie cez Bielorusko, Nemecko,
Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko. Jeho hlavným cieľom bolo zásobovať ropou socialistické štáty, čím ich de facto urobil
ekonomicky závislými od ZSSR. Je využívaný dodnes a Rusko ním
stále dodáva veľké množstvo ropy do Európy. Ropovod tvorí sústava
rúr rôzneho priemeru – od 52,25 centimetra do 100,5 centimetra,
v ktorých ropu prepravuje tridsaťjeden prečerpávacích staníc.
Dohodu o výstavbe ropovodu podpísali 18. decembra 1959.
Stavba sa začala o rok neskôr – 10. decembra 1960. Dokončený bol
v októbri v roku 1964. Vtedy ním začala prúdiť prvá ropa zo Sovietskeho zväzu. Až štyridsať percent všetkých sto centimetrov hrubých
potrubných rúr bolo zakúpených vo Švédsku, v Taliansku a neskôr
v niekdajšom Západnom Nemecku, a to aj napriek tomu, že NATO
neodporúčalo uskutočnenie tohto obchodu.
V Samare, v juhovýchodnom Rusku, sa zbiehajú ďalšie ropovody
zo Sibíri, z Uralu a z Kazachstanu. Družba pokračuje západným smerom do Bieloruska, kde sa rozdvojuje na severnú vetvu (vedúcu do
Poľska a Nemecka) a na južnú vetvu (vedúcu cez Ukrajinu do Maďarska, Slovenska a Česka). Ropa prejde trasu dlhú vyše štyritisíc kilometrov. Transpor tuje ropu z ruskej, z uralskej a zo západosibírskej
panvy, ako aj z ropných polí v Kazachstane.
(ib)

Nikto asi nechce tvrdiť,
že v Tatrách najmä po víchrici
z novembra 2004 nebolo treba
urobiť poriadok aj s chátrajúcimi
budovami. Paradox je však v tom,
že práve mnohé objekty, ktoré
sú zrelé na odpis, ostávajú rušivými pozostatkami minulosti, no
namiesto nich nevyrastajú objekty,
ktoré by boli verné tradičnej tatranskej architektúre. Naopak, niektoré
novostavby sú v tomto území ako
päsť na oko a stávajú sa novými
strašidelnými pamätníkmi nevkusu
architektov, stavebníkov i tých, ktorí
novú výstavbu schvaľujú.
Tak nám v centre Starého Smokovca vedľa socialistickej budovy
so sídlom polície najprv vyrástli
podzemné garáže na mieste, kde
stál pred historickým objektom
Plesnivec aj starodávny altánok.
Plesnivec patrí ministerstvu vnútra,
za ním je zámoček Kamzík, ktorý
patrí Úradu vlády SR. Na garážach
vyrástla za pár mesiacov budova
s apartmánmi, čo dokonale zakryla
Plesnivec aj Kamzík. Asi o dvesto
metrov nižšie na mieste bývalého
Domu služieb vyrastá ďalšia vysoká
novostavba s apartmánmi. Toľko
apartmánov sa v centre Smokovca
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azda ani nedá predať, ale ešte stále
je kde stavať. Medzi dvoma novými

ČO INÍ NEPÍŠU

budovami je pozemok, ktorý sa
uvoľnil po zdemolovaní nedokončeného socialistického Domu kul-

túry. Priestor medzi hotelom Grand,
dreveným historickým kostolíkom,
dolnou stanicou pozemnej lanovky
na Hrebienok, historickým Plesnivcom a budovou polície je miestnymi
označený ako „Zlatá ulička“.
Zacitujme z úradného dokumentu mesta Vysoké Tatry: „Hlavným
cieľom územného plánu je stanoviť
únosné limity a regulatívy územného
rozvoja v rámci riešeného územia
s rešpektovaním zachovania a skvalitnenia stavu životného prostredia
a trvalo udržateľného rozvoja. Preto
bude potrebné riešiť koexistenciu
aktivít kúpeľníctva, liečby, cestovného ruchu a bývania so záujmami ochrany prírody pri vytváraní
územno-technických
podmienok
a predpokladov na trvalo udržateľný rozvoj, vymedziť základné
funkčné plochy a stanovenie základných kritérií vyváženého funkčného
a priestorového usporiadania územia,
jeho zosúladenie s celospoločenským
záujmom ochrany prírodného potenciálu a ekologickej stability územia...“
O plnení týchto zámerov si každý obyvateľ i návštevník mesta môže urobiť
názor sám na mieste..
Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
Foto: autor
WWW.SNN.SK
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Od elít k celebritám i podsvetiu
Eva ZELENAYOVÁ

Vo voľbách v roku 2012
došlo k bezprecedentnému útoku
na štátny systém. Igor Matovič
nešiel do volieb s politickou stranou, ale s kandidátkou ľudí rozličných názorov a hodnotového
založenia. Nedá sa povedať, žeby
slovenská politická scéna bola
dov tedy štandardnou, zloženou
iba stranami, ktoré mali veľké
stranícke zázemie. To nie. Treba
si len spomenúť, ako v roku 19 98
vznikla SDK,
strana zložená
z množst va subjektov, v y t vorená
úč elovo na porazenie Mečiara.
Vzorom pre Matovič a bol zrejme
Dzurinda a jeho projekt SDKÚ.
Vy t voril ho pre voľby v roku 20 02,
prič om v strane boli praktick y
iba kandidáti za poslancov do
NR SR. Neskôr si však v y t vorila
štruktúr y a začlenila sa do politického systému. No to, č o st vo -

ril Igor Matovič, bol celkom iný
projekt. Matovič nabúral systém
politick ých strán. Dokázal, že
kandidovať do parlamentu môže
ktokoľvek, ak si ho v yberie ON.
Ani po št yroch rokoch pôsobe nia v NR SR nev y t voril stranícke
štruktúr y a nepredstavil program
strany. Aj preto je zarážajúce, že
sa k politickému recesistovi pridal pred voľbami 2016 konzer vatívec Daniel Lipšic. Vysvetlenie je
jediné, obaja sa navzájom potre bovali, aby sa prehupli k poslaneck ým platom. Ale potrebuje ich
Slovensko...?
Slováci
sú
v ynaliezaví
a vzor y priťahujú. A tak pár t ý ždňov pred voľbami prišiel s rovnakou ponukou ako Matovič aj
Boris Kollár. Zakladateľ neúplných rodín alebo, slovami matk y
jedného z jeho detí, posúvač hra-

níc never y do neskutočna. Akousi
módnou mantrou na Slovensku sa
aktuálne stala téma oligarchov
ovládajúcich
politikov. Dvojka
z Kollárovej kandidátk y Milan
Krajniak pred voľbami dokonca
zostavil knižku o systéme oligar-

K OME N TÁ R
chov a priam konšpiračne doň
začlenil všetk y
zvolené parlamentné strany. Okrem Sme
rodina, ktorá v tom č ase ešte
nejest vovala. Táto strana preko nala všetko tabu a do parlamentu
s ňou mieria ľudia bez škrupúľ,
ba dokonca možno prepojení na
podsvetie – minimálne dovolenko v ými destináciami. Petra Krištúfková, ktorá kandidovala z piateho
miesta, má dcéru so zavražde ným
Róber tom Dinič om a po

Obchvat azda neuchmatnú
Roman K ALISK Ý−HRONSK Ý

Pamätáme si ešte celkom
živo, ako po voľbách v roku 1998
vtedajšia Dzurindova vláda zastavila rozbehnutú výstavbu diaľnic,
čím na dlhý čas pribrzdila rozvoj
a postupné dokončovanie mimoriadne dôležitej infraštruktúr y
Slovenska. Diaľničné prepojenie
východu a západu našej republiky by bez vtedajšieho zabrzdenia možno už mohlo by ť skutočnosťou. Samozrejme že vláda
M. Dzurindu vtedy zastavením
budovania diaľnic pripravila problémové regióny na východe Slovenska aj o konkurenčné výhody
pri rozhodovaní možných investorov o mieste, kde umiestnia nové
výrobné podniky. Jasné, že vtedajší potentáti ako M. Dzurinda,
I. Mikloš a naposledy aj J. Figeľ,
bývalý minister dopravy, odišli do
politickej minulosti bez toho, aby
niesli akúkoľvek osobnú zodpo-

SPOZA OPONY
„V iete, mne sa to tak
veľmi ľúbi!“ v ykríkol za veľkého potlesku malý nená padný muž. Práve odzneli
tóny piesne Granada a potom
Môj rodný kraj v podaní Miro slava Dvorského. Ľúbi sa mi
to! Ak niekedy v potlesku
doslova
počuť
srdečnosť,
tak to bolo práve v tej chvíli
slávnosti, na k torej sa zišlo
množst vo známych. Aby boli
pri tom, keď
sa blahoželá
Ing. architek tovi Ivanovi Korcovi k deväťdesiatinám. So
špor tovo zdvihnut ými rukami
a širok ým úsmevom ďakoval
jubilant
prítomným.
Zhro maždili sa v historickej sále
Balassovho paláca, kde sídli
Spolok architek tov. Energia,
úsmev a radosť so zvítania so
star ými známymi, ochota na
nekonečné spoločné fotogra fovanie boli súčasťou atmo sfér y. Ústrednou postavou bol
nev ysok ý muž, za k tor ým je
kus známej, ale aj neznámej
práce. Ako to napísal Peter
Valo: „ Bratislavsk ý hrad by
(v dne šnej podobe)
možno
nestál, keby neboli ľudia ako
Ivan Jozef Korec.“

WWW.SNN.SK

dlhých prieťahoch a posudzovaniach schválila konečne realizáciu veľkej časti obchvatu Bratislavy z juhu a východu. Obchvat
má pomôcť infraštruktúre hlavného mesta, ale najmä uľahčiť
život obyvateľom obcí na Žitnom
ostrove.
Výstavba a prevádzka obchvatu Bratislavy na diaľnici D4
a súvisiacej r ýchlostnej cesty
R7 smerom na Dunajskú Lužnú
formou projektu verejno-súkromného par tnerstva (PPP) je podľa

vyhlásenia
ministra
dopravy
Jána Počiatka z polovice februára pre štát finančne výhodná.
Návrh na uzavretie koncesnej
zmluvy pre úseky D4 Bratislava,
Jarovce – Rača a R7 Bratislava,
Prievoz – Holice v dĺžke päťdesiatdeväť kilometrov vláda vo
februári prerokovala a schválila.
Koncesnú zmluvu s víťazným konzorciom Obchvat Nula na čele so
španielskou developerskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras
Internacional podpísali predstavitelia rezor tu dopravy ešte pred
voľbami.
Lenže predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec
Richard Sulík v reakcii na schválenie projektu slovenskou vládou
označil diaľničný obchvat Bratislavy D4, ktor ý má by ť postavený
formou PPP, za jeden veľký podvod a tunel, ktor ý zadlží budúce

Sála je nabitá úsmevmi,
srdečnosťou, zvláštnym vese lím, k toré okolo seba šíri
deväťdesiatnik, keď predvádza
v cvikoch gymnastik y, ako mu
stále všetko funguje. Sníma -

cou rodinou zaznelo v každom.
Osobitne v tých, ktorí vedeli,
koľko rozličných režimov, dôb,
časov museli manželia nielen
prežiť, ale aj prekonať. Vrátane
úplnej premeny tohto mesta,

vednosť za škody, ktoré zastavenie výstavby diaľnic znamenalo
a ktorého následky nesieme ešte
stále.
Máme po voľbách a čakáme
na novú vládu. Ešte vo februári však bývalá vláda R. Fica po

P O Z N Á MK A

jeho smr ti sa st ýkala s ďalšími
záujmov ými osobami (Plus 7 dní,
č. 9). Ak boli politici doteraz len
pod vply vom oligarchov, odteraz
sa môžu v ysk y tovať i v područí
podsvetia. Krištúf ková má dcéru
aj s Borisom Kollárom.
Nesystémové
strany
ako
OĽaNO či Kollárova Sme rodina
asanujú štátny systém a médiá sa
pritom venujú Kotlebovej Ľudovej
strane Naše Slovensko. Preč o?
Lebo má v programe obnove nie potravinovej a energetickej
sebestačnosti Slovenska? Alebo
prekáža Kotlebova strana preto,
že chce podporovať tradičné hodnot y? Už to dokázala v prístupe
k dekadentnému banskobystric kému divadlu tanca. A robí to, č o
sa oč akávalo od KDH – kresťanskú politiku. Útok y voči nej médiá
smerujú k vôli jej radikálnosti.
Zostavovanie vlády môže
v yplaviť ešte nejedno prek vape nie. Predvolebné v ymedzovanie
sa strán predurčilo dve možné
koalície – Smer so SNS alebo
pravicové združenie. Kotleba
však ubral hlasy a ani jedna
z dvoch alternatív nie je schopná
zabezpečiť väč šinové fungovanie
vlády. Smer by mohol zostaviť
generácie. „Vláda schválila PPP
projekt na výstavbu diaľnice D4,
ktor ý nás najbližších tridsať rokov
má stáť stotridsať až stopäťdesiat
miliónov eur ročne, to znamená
celkom štyri až 4,5 miliardy eura.
To sú strašidelné peniaze. Je to
približne jedna tretina štátneho
rozpočtu. My sme presvedčení, že
tu ide o veľké plytvanie a celý projekt by sa dal spraviť oveľa lacnejšie,“ spresnil R. Sulík. Uvažované
náklady na výstavbu obchvatu sú
podľa neho v hodnote približne 1,3
miliardy eura. Otvára sa tu otázka,
či práve R. Sulík, pokiaľ bude
v novej vláde, projekt nezastaví,
čím by zopakoval kroky dzurindovcov spred osemnástich rokov.
Nejde tu len o Bratislavu a jej
okolie. Podobné obchvaty s napojením na diaľnice, ktoré sú už
zväč ša nielen v projektoch, ale aj
vo výstavbe, akútne potrebujú aj
Prešov, Ružomberok či Hlohovec,
o desiatkach obcí ani nehovoriac.
Po skúsenosti s bývalou Dzurindovou vládou ostáva občanom
len dúfať a veriť, že nová vláda
nezačne zastavovať či obmedzovať výstavbu schválených a rozbehnutých projektov, ktoré sú
životne dôležité pre mnohé mestá
i obce a pre celé Slovensko.
architektonický stav udr žuje
dôstojnosť. Pán architekt je
prirodzené oslovenie, najmä
keď ide o tohto jubilanta. Pre cestoval celé Slovensko, pre šlo mu rukou napríklad okolo

Prečo je architekt pán
Dušan D. KERNÝ

nie na všade prítomné tablet y,
mobily a fotoaparát y či kamer y
bolo prísne pre rodinné ciele.
Súkromie je cenné. Deväťde siatnik dojal všetkých, keď pripomenul so zlyhávajúcim hlasom a s ťažko zadr žiavanými
slzami, ako veľmi mu chýba
jeho manželka, s ktorou pre žili šesťdesiattri rokov. „Viete,
šesťdesiattri rokov sme boli
spolu,“ zopakoval. V sále bolo
hmatateľne cítiť nielen dojatie,
ale i rešpekt, úctu, uznanie, no
aj zamyslenie sa. Ticho a dojatie sa dalo krájať. Veď vyše
šesť desaťročí spoločného
života so stále sa rozrastajú-

krajiny. Desaťročia slovenského života.
„ Zostal som sám so svojimi
spomienkami,“ hovorí o svojich
priateľoch zo štúdií, ktor ých už
niet. Ale preplnená sála histo rického paláca priam demonštruje , že osamotený vonkoncom nie je. Pre človeka z inej
profesie je potešením počúvať
ušľachtilú atmosféru príhovo rov, vinšov. Každý vinšovník
začína oslovením pán architekt... V tej chvíli si človek,
ktor ý s týmto hlavným mestom
Slovenska (a s jeho želanými,
ale aj neželanými premenami)
zrástol, uvedomí, ako si tento

NÁZORY

vládu len za predpokladu, že do
koalície pristúpia SNS, Most –
Híd a Sieť. Na druhej strane, ani
Sulík by nezostavil kabinet bez
úč asti SNS. Isté obav y o zne užitie strany v prospech koalície
s „ex trémne skompromitovanými
pravicov ými stranami“ v yjadrili signatári v ýzv y volič ov SNS.
Vyzvali vedenie strany a delegátov snemu, aby skôr než urobia
nezvratné rozhodnutie, uvedomili
si niektoré okolnosti, ktoré úč asťou v pravicovej vláde môžu znamenať „koniec národnej politik y
na pôde parlamentu“ a v koneč nom dôsledku i koniec samotnej
strany. Po sneme nikto nepochybuje, že SNS nepôjde do koalície s pravicov ými stranami. A ak
sa nedohodne vláda so Smerom,
SNS podporí v y t vorenie úradníckej vlády i predč asné voľby.
Národniari zaujali principiálny
postoj.
Zdá sa, že kar t y sú rozdané.
Blížiace sa predsedníct vo Slo venska v Európskej únii je celkom dobrá motivácia pre Most
– Híd a Sieť vstúpiť do koalície,
o akej sa im azda ani nezdalo.
No zachrániť sa nejako predsa
musia.

stopäťdesiat stavieb hotelov
na Slovensku, „mal prsty“ aj vo
výstavbe prestížneho hotela,
dodnes
nezabudnuteľného
Devína. Je to priam výtr žnícka
trúfalosť, ale po dosiahnutí
dôchodkového veku postúpil
najvyššie, kde sa v bratislavskej zástavbe dalo: stal sa
námestníkom riaditeľa Bratislavského hradu. A tam mal
na starosti prípravu výstavby
parlamentu. Pomohol zachrániť
stavbu, ktorá vošla do našich
najnovších dejín – či už svojou
Sálou federácie alebo sochou
kráľa Svätopluka. Na začiatku
mohutného príbehu tohto hradu

stála kedysi aj nenápadná,
ale užitočná ruka rodáka zo
Senice nad Myjavou. Aj preto
so samozrejmosťou vinšovníci
hovorili, napríklad prezident
Spolku architektov či srdečne
vítaný predseda Matice slo venskej, o pánovi architektovi.
Hovorili s rešpektom a úctou
k osobe a k povolaniu zároveň.
Je množst vo povolaní, a to aj
vysokoškolských, kde sa oslo venie pán nielenže nepoužíva,
nie je samozrejmým zvykom,
ale pôsobilo by smiešne, ba
priam ako výsmech. Nehovorí
sa napríklad pán politik či pán
novinár... Pretože to nie je taký
ctihodný stav. Deväťdesiatiny
pána architekta sa stali nielen
veľkolepou oslavou energie
a vytr valosti, ale aj významnou slovenskou spoločenskou
udalosťou.
Tak tovku senzačnej oslav y,
skromne nev ystatovačne na zvanej aj ako vernisáž v ýstav y
Moje archív y, dr ží dcéra a zať,
člen inej chýrnej spisovateľskej rodiny, k torá pevne zakotvila v dejinách slovenskej
kultúr y. A oslávenec so šibal sk ým úsmevom hovorí, ako
teraz má viac času na kresle nie a maľovanie.
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Hospodárska politika štátu málo dbá o domácich producentov

SEBAOBRANA
N a pochode s názvom Antifašistická mobilizácia – Nikdy
neprejdete! sa prvý marcový
pondelok po voľbách zúčastnili
údajne tisíce ľudí, ktorí reagovali
na volebný úspech ĽS NS, ktorá
v novozvolenej Národnej rade SR
obsadí štrnásť poslaneckých
kresiel. Podľa organizátorov
bolo účastníkov viac ako päťtisíc a ďalší vraj vyjadrili podporu
protestu na sociálnych sieťach.

Odvážni demokrati
Aktivisti, ktorí sa zúčastnili
na antifašistickom pochode v Bratislave, doručili list generálnemu
prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi. Žiadajú ho, aby využil svoju
právomoc a podal podnet na rozpustenie strany Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko na Najvyšší
súd SR. Oznámili to dvaja z účastníkov pochodu – Alena Krempaská
a Peter Weisenbacher z Inštitútu
ľudských práv. Aktivisti sa domnievajú, že zoskupenie ĽS NS je de
facto identické so stranou, ktorú
súd rozpustil pre rozpor s Ústavou
SR v roku 2006. ĽS NS nie je demokratická strana, tvrdia aktivisti.
„Napriek tomu, že kotlebovci
sa v sobotu 5. 3. dostali vo voľbách
do parlamentu formálne demokraticky, nie je to demokratická strana,
oklamali voličov. ĽS NS je morálnym nasledovníkom a obdivovateľom zločineckého vojnového Slovák
štátu, ktorý zavraždil šesťdesiattisíc
ľudí pre svoju zvrátenú ideológiu,“
uviedol Matej Ivančik z Inštitútu
ľudských práv. Podľa jeho slov
z toho dôvodu žiadajú kompetentné
orgány, aby konali. „Je škoda, že
nezasiahli už dávno, keď na to
aktivisti opakovane upozorňovali.
Veríme však, že zlyhanie ostatných
ochranných mechanizmov demokratického a právneho charakteru
nášho štátu ich zobudí,“ doplnil
Ivančik.
Krempaská informovala, že
právnici, s ktorými spolupracujú na
dobrovoľníckej báze, zhromažďujú
konkrétne výroky a príklady protiústavnej činnosti strany Mariana
Kotlebu a jej predstaviteľov. „Po
volebnej sobote sa nám dokonca
ozvali so záujmom pomôcť i ďalší,
no v prvom rade si myslím, že by
mali konať slovenské orgány zodpovedné za ochranu ústavnosti Slovenskej republiky,“ vysvetlila Krempaská. Aktivisti sa usilujú zapojiť aj
verejnosť. Na svoju webovú stránku
dokonca umiestnili formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu ľudia
obrátiť na generálneho prokurátora
a upozorniť tak na vážnosť a neodkladnosť vzniknutej situácie.
Títo mladí aktivisti možno
v rokoch 2002 až 2006 ešte neboli
plnoletí alebo možno iba neboli
aktivistami, akými sú dnes. V tých
rokoch počas celého volebného
obdobia totiž v NR SR pôsobila
tiež legálne zvolená Komunistická
strana Slovenska na čele s Jozefom Ševcom, mimochodom zaťom
bývalého komunistického funkcionára Vasiľa Biľaka. Na Slovensku je protiústavná každá totalitná
ideológia usvedčená zo zločinnej
minulosti, komunizmus rovnako ako
fašizmus, resp. nacizmus. Hystéria
okolo Kotlebu v parlamente vyvoláva otázky, prečo podobná hystéria nevznikla vtedy, keď do parlamentu boli zvolení komunisti, ktorí
dokonca v názve svojej strany sa
odvolávajú na tradície, ktoré viedli
na našom území k vraždeniu a ničeniu osudov desiatok tisícov nevinných občanov. Ako vidno, objektívnosti sa súčasným odvážnym
aktivistom akosi nedostáva, ale to
v prípade takzvaného tretieho sektora bol nielen na Slovensku problém už od roku 1989...
Robert LANDIS

19. marec 2016

Slovenské mlieko skončí v kanáloch
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Prvovýroba mlieka je pre svoje biologické špecifiká najzraniteľnejšie odvetvie na agrárnom trhu. Kravy
v laktačnom období totiž nie je možné „odstaviť“ od produkcie mlieka ani na pol dňa tak ako iné produkčné kapacity. Ak sa vynechá čo len jediné (ranné či večerné) podojenie, krava vážne ochorie, prípadne
aj postupne uhynie. O mlieko však nie je záujem. O starostiach producentov mlieka sme sa rozprávali
s expertom na poľnohospodárstvo Petrom BACOM.
● Je v poriadku, že nikto na
Slovensku si takmer nevšíma,
že výrobcovia mlieka nemajú
ešte
kontrahovanú
aktuálnu
produkciu?
To, pravdaže, v poriadku nie
je. Mliečne farmy reagujú. Na radu
vlády sa združujú a pri rokovaní
o cene za dodávané mlieko si presadzujú takto cenu, ktorá sa aspoň
blíži k cenám v starých členských
štátoch EÚ (EÚ‒15). Mliekarne ich
tlačia vo vzájomných kontraktoch
znižovať ceny pod výrobné náklady.
To sa dlhodobo nedá. Pri nepredlžovaní účinnosti kúpnych zmlúv aj niektoré mliekarne končia s činnosťou.
Vláda SR, ako správca trhu, žiaľ,
nereaguje na takéto zlyhanie trhu
dostatočne.
● Čo by to znamenalo pre
sektor, ak by sa surovina – mlieko
– neumiestnila na spracovateľskom trhu?
Dobré riešenie v tomto prípade neexistuje. Ako prvá, skôr
špekulatívna alternatíva sa ponúka
predaj surového nespracovaného
slovenského mlieka do zahraničia.
To by však mohla byť len objemom
a časom obmedzená cesta a, samozrejme, za úplne nerentabilnú dampingovú cenu. Ak by sa nadojené
mlieko nespracovalo ako potravina,
tak by sa mohlo alternatívne skŕmiť ošípanými alebo inými zvieratami. V poslednej, ale nie vylúčenej
alternatíve by sa muselo znehodnotiť – vyliať do kanála. Vždy by išlo
o významné škody a o likvidáciu
dojníc a producentov mlieka.
Vo fungujúcich ekonomikách
si preto producenti a spracovatelia
mlieka udržujú dobré vzťahy založené na dôvere, vzájomnej podpore
a dlhodobých obchodných vzťahoch. V kritických situáciách, ako
napríklad v súčasnosti, štát pomáha
nástrojmi hospodárskej politiky prekonať zlyhávanie voľného trhu. To
sa v SR deje nedostatočne, a preto

O ČOM JE REČ
V olebné Kocúr kovo sa skon č i lo, c ir kus , k to bude vládnu ť,
pokra č uje! B u ďme však opti misti... Popr i vo ľ bách nebol
č as r eagova ť na iné kauzy.
Inter netové por tály „ ak tuálne.
sk “ a „ topk y.sk “ uviedli neho r áznu infor mác iu, k tor ú pr e v zali zo statusu na of ic iálnom
pr of i le Ruského ve ľ v yslanec t va
na Slovensku, publikovanom
na facebooku: „ D ub č ek osobne
telefonoval B r ežnevovi a požia dal o vojenskú inváziu! “ Au to r om tohto v ýr oku je r enomovaný
r usk ý histor ik a spisovate ľ S vja toslav Rybas. S voje t vr denie
au tor opier a o infor mác iu, k tor ú
získal od r uského a sovietskeho
diplomata Valentína Falina. Ten
telefonát a D ub č ekovo pozva nie malo odznieť 16 . augusta
19 6 8 , teda š t yr i dni pr ed okupá c iou! Á no, vš eli č o v ychádza na
povrch aj po takmer pä ťdesiatich
r okoch. A le na takéto t vr denie by
bolo potr ebné pozna ť tr ochu si l nejš ie ar gument y. Najmä ak ich
v ysloví údajne slávny histor ik.
Ten by mal naoza j váži ť slová.
My S lovác i sme na A lexandr a
D ub č eka ve ľmi citliví. Vieme
dobr e, akej sile v zdor oval, ako
sa spr ával pr ed okupác iou. Ako
po nej... A ako celých dvadsa ť je den r okov, ke ď bol odstavený od

stavy dojníc nebezpečne klesajú.
Veď počas transformácie hospodárstva SR na trhové sa znížili stavy
dojníc na štvrtinu a výroba mlieka na
polovicu.
● Je rozumné otvárať ďalšie
spracovateľské kapacity s výraznou štátnou dotáciou, ak už existujúce nemajú záujem o výrobnú
surovinu?
Medializovaný zámer vybudovať
veľkokapacitnú mliekareň pri Nitre
vnímam najmä ako predvolebnú aktivitu. Podobných „investičných predvolebných sľubov“ bolo viac. Paradoxne realitou v súčasnosti je však
úpadok a zatváranie chovov dojníc
a mliekarní v hospodársky a sociálne najproblematickejších regiónoch
Slovenska. O čom to teda dnes už
po voľbách vlastne je? Existujúce
spracovateľské kapacity na mlieko
v SR využívame sotva z polovice.
Problémom ani riešením teda nie je
dostatok spracovateľských kapacít,
ale nedostatky v odbyte.
Mliekareň Midia Group v Koliňanoch pri Nitre so spracovateľskou kapacitou až štvrtiny slovenskej produkcie mlieka a údajne
dlhodobo zabezpečeným odbytom
produktov do Číny sa javí na prvý
pohľad
lákavo. Vyvoláva však
aj otázku, ako sa budú riešiť už
dnes málo využívané spracovateľské kapacity menších mliekarní
a mliečne farmy v ekonomicky slabých regiónoch. Prečo SR súhlasí
s dlhodobým fixovaním cenovej diskriminácie slovenských prvovýrobcov, keď už teraz súhlasíme s nižšou
cenou o dva centy oproti eurocene.
To je predsa suma, ktorá zabezpečuje aspoň minimálnu rentabilitu
a reprodukcieschopnosť fariem.

Nemecko je typický príklad, ako
ekonomicky silné krajiny používajú
svoju ekonomickú silu na presadzovanie svojich národných záujmov
v konkurenčnom prostredí v rámci
„voľného trhu“. Pritom aktuálny prebytok ponuky mlieka na trhu EÚ spôsobujú zvyšovaním svojej produkcie.
Nielen Nemecko, ale aj iné štáty
EÚ−15 po zrušení mliečnych kvót
pred rokom zvyšujú stavy dojníc
a ponuku mlieka. Poskytujú mliečnym farmám okrem podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky
EÚ masívnu podporu aj zo zdrojov národných štátnych rozpočtov.
Napríklad štátnu pomoc pre poľnohospodárstvo v eur/ha poskytujú
viacnásobne väčšiu ako SR. Okrem
toho cez dlhodobé väzby medzi
prvovýrobcami a spracovateľmi majú
o desať percent a viac vyššie ceny
za mlieko pre farmárov ako u nás.
V týchto nerovnakých podmienkach spoločného trhu a voľného pohybu tovaru je naozaj ťažko
obstáť v takejto „férovej“ konkurencii. Takže snaha slovenských farmárov o narovnanie podmienok nie je
nárekom nad situáciou, ale bojom
s diskrimináciou a kolonizačnými
tendenciami.

● Nemecká vláda rozhoduje
o výraznej finančnej podpore pre
tamojších producentov mlieka,
u nás sa nedeje nič. Dá sa to vnímať ako zlyhanie rezortu – štátu?

● Ako sa na tejto situácii
podieľa embargo voči Rusku?
Na túto situáciu máme pekné
slovenské príslovie: Keď sa silní bijú,
určite to slabí zaplatia. Slovensko
nespôsobilo obchodnú vojnu medzi
Ruskom a Západom. Ruské embargo
a súvisiace kroky sa v tomto duchu
však dotýkajú Slovenska aj v mliečnom sektore. Nemáme
ani tak
problém s vývozom našich mliečnych produktov na ruský trh. Naším
skutočným veľkým problémom je,
že krajiny EÚ−15 s rastúcou nadprodukciou mlieka po strate ruského
trhu zvyšujú svoju ponuku na našom
slovenskom mliečnom trhu. Zložitú
situáciu im pomáhajú riešiť ich vlády
finančnými podporami z národných

poli tik y. Ak by bola pr avda, č o
t vr dí r usk ý histor ik , nechápem,
pr eč o D ub č eka v pamätnú noc
z 20. na 21. augusta komando
sovietsk ych
v ýsadkár ov
od vliek lo v obr nenom tr ansportér i na letisko a potom kdesi na
chatu KG B v hor ách podkar patskej Ukrajiny. Ako väz ňa, nie ako

Sovietsk ym zväzom. Najmä nás ,
č o sme to pr eži li, to eš te nepr e bolelo. Ar chív y bý valého Sovietskeho zväzu, k tor é pr eš li po
páde komunistickej ve ľmoci pod
ar chív Ruskej feder ác ie, dosia ľ
nesprístupnili
celú
pravdu.
Ako ťažko bolo získa ť napríklad skuto č ný „ pozý vací list “ ,

Hriech Alexandra Dubčeka
Peter ŠTRELINGER

vr cholného poli tického pr edsta vi te ľa Č esko - S lovenska?! N ik to
nemal doma potuchy, kam sa
podel Dub č ek. Ž ije? Zavr aždi li
ho? A ž ke ď sa objavi l na r oko vaniach v M osk ve, bolo jasné, že
je to hlavný r ukojemník B r ežneva
a sovietskeho poli tbyr a pr i r oko vaní a podpise potupných „ M os kovsk ých pr otokolov “ . Chcete
vedie ť podr obnosti? Tak si pr e číta jte r ozsiahlu knihu Ľubo š a
Juríka A lexander D ub č ek / Rok
dlhší ako stor o č ie. K niha v yš la
vo Vydavate ľst ve Matice sloven skej minulý r ok. Ná jdete v nej
odpovede na mnohé otázk y.
Naprík lad a j to, č o pr edchá dzalo vojenskému vpádu vojsk
Var š avskej zmluv y na č ele so
PUBLICISTIKA

k tor ý napísali politici sústredení
okolo Vasi ľa B i ľaka. To považo vali sovietski pr edstavi telia za
hlavný dokument a pozvanie na
inváziu! A nepochybne jest vujú
ďalš ie dokument y, k tor é zatia ľ
nepoznáme a k tor é by sme o č a kávali zver ejni ť pr ostr edníc t vom
slávneho histor ika. Ako vieme,
D ub č ek mal pár dní po svojej
neš ťastnej havár ii 1. septem br a 19 92 ís ť do M osk v y a v ypo veda ť pr ed Na jv yš ším súdom
o zlo č inoch sovietskej komunis tickej moc i. Už tam neodcesto val. O kolnosti havár ie sú dosia ľ
celkom nev yjasnené. Kto mal na
tom hlavný záujem, aby nepr e hovor i l? D osia ľ pr etr váva názor,
že D ub č ekova havár ia mohla by ť
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rozpočtov. Na to, žiaľ, slovenská
vláda nereaguje adekvátne.
● Čo tak sa vrátiť k mliečnym
akciám v školách? Čo tak stanoviť
nejaký účinný program na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov u nás? Čo tak začať
legálnymi nástrojmi demotivovať dovozy z krajín, kde je tiež
prebytok?
Takto postavené otázky sú
zároveň z veľkej časti aj priamymi
námetmi na konštruktívne odpovede.
Osobne s takýmito riešeniami súhlasím, sú výstižné, lebo sa zameriavajú
na riešenie principiálneho problému,
ktorým je nezvládnutý odbyt mlieka
a mliečnych výrobkov. Veľká rezerva
je aj vo zvýšení spotreby mlieka na
Slovensku. Médiá tiež pomohli tomu,
že sme ročnú spotrebu mlieka na
osobu znížili o sto litrov, keď viedli
cieľavedomú kampaň o škodlivosti
mlieka na zdravie ľudí.
Slovenská
poľnohospodárska
a potravinárska komora konkrétne
presadzuje
vytvorenie
tretieho
odbytového kanála, aby zariadenia
v správe štátu nakupovali čerstvé
domáce slovenské výrobky, spustenie humanitárnej pomoci do tretích
krajín, zvýšenie predaja domácich
výrobkov v obchodných reťazcoch
alebo finančnú pomoc zo strany
štátu. Najdôležitejšie je rešpektovanie faktora času. V súčasnej fáze
nečinnosti totiž každý deň klesá produkcia mlieka na Slovensku a každý
mesiac sa likvidujú stáda dojníc.
Nesmieme zabúdať, že na novú
vládu SR čaká množstvo úloh náročných na konkrétne riešenia v slovenskom chlebovom odvetví. Ich odkladanie si Slovensko nemôže dovoliť.
a j atentátom! A v ten ist ý deň (č i
noc) k tosi zavr aždi l vo Var š ave
bý valého po ľského pr emiér a
Petr a Jar oszewicza a jeho man želku. Vr ahovia sa dosia ľ nena š li. Tento po ľsk ý poli tik mal tiež
v ypoveda ť pr ed r usk ým súdom!
Je to iba neš ťastná zhoda
náhod? Tak o tomto by sme si
mysleli, že sa dozvieme pr avdu
od slávneho r uského histor ika
Rybasa! Pr áve kr átko pr ed vo ľbami pr ev zal ve ľ v yslanec Rus kej feder ác ie C enu M atice slo venskej udelenú r uskému š tátu.
B ol to ak t na jv yš š ieho uznania
za histor ické zásluhy a v z ťahy,
k tor é panovali medzi S lovákmi
a Rusmi, pr ejav vďa č nosti na
záver Roku Ľudovíta Š túr a. Afér a
okolo A lexandr a Dub č eka, k tor ú
v y volalo nepochopi te ľné zver ej nenie r uskej ambasády v B r ati slave okolo pozvania na inváziu,
vš ak zanecháva v ľu ďoch tr pk ý
poc i t! Komu to pr ospelo?! A le
vrátim sa eš te k pozor uhodnej
knihe Ľubo š a Juríka a na záver
odc i tujem myš lienku A lexandr a
D ub č eka, k tor ú au tor použi l ako
mot to: „ M ojím hr iechom bolo
a je, že som v tedy a j ter az chcel
ís ť inou cestou. Pr eto ma o č ierňujú a ohovár a jú. ... N ikdy sa
natr valo nepodarí skr y ť pr avdu.
... Myslím si, Východ a Západ
si musia ná js ť k sebe cestu. J e
to v záujme a pr e dobr o celého
ľudst va.“
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ZAHRANIČIE

Aj v Nemecku sotva možno hovoriť o objektívnych médiách a novinároch

Že vraj strážni psi demokracie
Netreba nadmernú zbehlosť, aby človek zistil, že tzv. objektívne médiá, až na malé výnimky, neexistujú, že
oznamovacie prostriedky sú zväčša v rukách majiteľov, teda kapitálu, a na Slovensku takmer iba zahraničného. V ich službách sú najatí novinári, ktorí ako každý iný najatý pracovník, keď chce prežiť, pracuje na
prospech svojho majiteľa, prípadne záujmových zoskupení. Netýka sa to iba médií na Slovensku.
Od našej spolupracovníčky Dariny VERGESOVEJ − Ilustrácia Andrej MIŠANEK

V časoch komunizmu sme si
naivne mysleli, že v západných, tzv.
demokratických krajinách sa dodržiavajú demokratické pravidlá spravodajskej komunikácie. Nedochádzalo nám,
že médiá sú aj tam neviditeľnou veľmocou, ktorá má usmerňovať mienku
a konanie ľudí v záujme potrieb ich
majiteľov.
■ NEMECKÍ MIENKOTVORCOVIA
Uwe Krüger, novinár a odborník
v oblasti médií, zistil, že šesťdesiati
štyria nemeckí novinári boli členmi
v osemdesiatich dvoch organizáciách, v ktorých boli zaangažované elity
z politiky a hospodárstva. Z toho štyria
novinári z najvplyvnejších nemeckých
mienkotvorných novín – denníkov
Süddeutsche Zeitung a Frankfurter
Allgemeine Zeitung, týždenníkov Die
Welt a Die Zeit, sa zúčastňovali
v zahraničných a bezpečnostno-politických think-tankoch, afinitných
združeniach USA a NATO a iných
dôverných kruhoch. O objektívnych
médiách a objektívnych novinároch
v Nemecku sotva možno hovoriť.
Jednou z takých výnimiek je Ulrich
Tilgner, od roku 1980 zahraničný
korešpondent v Jordánsku, Iráne,
Iraku a Afganistane. Pracoval pre
DPA, viaceré noviny, Deutsche Welle,
ARD, ZDF a Schweizer Fernsehen (švajčiarska televízia). Od roku
2002 bol na čele filiálky ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen – Druhá
nemecká televízia) v Teheráne.
V apríli 2008 spoluprácu so ZDF
ukončil a teraz pracuje iba pre
Schwe izer Fernsehen. Dôvodmi na
ukončenie spolupráce so ZDF boli
zásah do slobody tlače, nedostatočná

nezávislosť, tendenčnosť a zglajchšaltovaný žurnalizmus. To sú slová
novinára s pevnou chrbtovou kosťou.
V Nemecku sú obľúbené rôzne
televízne diskusie. Najnovšie sa všetci
vyjadrujú k utečeneckej kríze, Putinovi,
Baššárovi al-Asadovi a iným aktuálnym
témam. Za situáciu v Sýrii obviňujú unisono Putina a Baššára al-Asada.
■ DVERE DO PEKLA
Markus Lanz je tolkšou v ZDF,
ktorá nesie meno svojho moderátora

a producenta. Sotva sa dá povedať,
že jeho moderovanie je vyvážené.
O objektivitu sa však postaral v polovici februára 2016 spomínaný Ulrich
Tilgner. Témou večera bola imigračná
kríza, jej príčiny a vôbec situácia
v Sýrii. Podľa všetkých možných
„odborníkov“ exodus blízkovýchodných imigrantov do Európy zavinilo Rusko, lebo podporuje Baššára al-Asada. Tentoraz
zaznelo
čosi iné. Podľa Tilgnera korene
katastrofy v Sýrii siahajú do kolo-

Ohlasy vývoja na Slovensku: je to súčasť mnohorakých európskych kríz

Rebélia a revolta prichádzajú sprava

Najväč šiu pozornosť udalostiam na Slovensku jednoznačne venovali české médiá a politici. Česká
televízia zaradila dokonca osobitné relácie. Špičkoví politici a novinári venovali veľk ý priestor Slo vensku s jednoznačným postojom: „Nejde o for málneho víťaza volieb, ale o striedanie moci.“ Opäť
sa historickou nepresnosťou blysol česk ý prezident , keď t vrdil, že v Ľudovej strane Naše Slovensko
vidí jednoznačne Hlinkovu ľudovú stranu HSĽS.
Dušan SLOVÁK − Foto:

Vo svojom jednoznačnom odsúdení sa prejavilo opäť naplno „češství“
prezidenta Zemana, pretože HSĽS,
teda Hlinkova strana, A. Hlinka osobne,
o. i. podporila v roku 1918 vznik prvej
Česko-Slovenskej republiky a dlhé
desaťročia bola nielen najsilnejšou
politickou stranou, ale aj súčasťou
demokratického systému prvej čs.
republiky. Jeden z najrozšírenejších
denníkov, ktorý vlastní najbohatší
český politik slovenského pôvodu,
uverejnil v deň slovenských volieb
výraznú prílohu s názvom Československo žije! Kľúčový v nej bol rozhovor
s prezidentom Kiskom.
■ PROTIFICOVSKÝ KISKA
Pre časť komentátorov sa stala
najsilnejšia politická strana len formálnym víťazom volieb. Ide totiž o „európsky demokratické striedanie moci,
lebo v slovenských voľbách nejde o to,
kto získa najviac hlasov, ale o to, či
možno vymeniť vládu. V tom má jasne
protificovský prezident Kiska viac
možností než volebný zisk formálneho
víťaza volieb“. Jasnejšie sa to už nedá
povedať.
V čom vidia výhodu pre Česko,
ak stabilnú vládu na Slovensku by
nezostavila najsilnejšia strana? Bolo
by to jednoznačné uspokojenie časti
českých médií a politiky z toho, že už
po štvrtý raz v ére samostatného Slo-
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venska najsilnejšia strana nedokáže
zostaviť vládu – dvakrát to bolo HZDS
V. Mečiara a tretí raz SMER-SD R.
Fica. Tretí raz to bolo „v roku 2010,

keď Robert Fico a jeho SMER prevalcovali všetky ostatné strany a získali
35 percent, ale tancovalo sa v centrále Ivety Radičovej, ktorá mala len 15
percent, ale vládu zostavila opozícia“,
píše česká tlač. Televízia si na pomoc
prizvala bývalého člena vedenia denníka Pravda na Slovensku Ľ. Palatu
a kanadsko-britského novinára Toma
Nicholsona, ktorí len pritvrdili kritiku

a jednoznačné odsúdenie najmä ĽS
NS. Obaja dlhoroční znalci Slovenska
nechali bokom otázku, prečo ĽS NS
dlhodobo získava práve v povstaleckom kraji a volia ju vo vychýrených
povstaleckých obciach. Ale zato sa
objavili tvrdenia o akejsi latentnej
náchylnosti, trvalej prítomnosti sklonov k fašizmu na Slovensku v značnej časti obyvateľstva. České média
zdôrazňujú, že v „dobe, keď Európou
zmieta migračná kalamita, má všetko
ostrejší význam, a hlavne voľby, a to aj
na Slovensku“.
■ MNOHORAKÉ KRÍZY
Vplyvný rakúsky denník Der
Kurier o. i. poukazuje na „hysterický
populizmus R. Fica, pokiaľ ide o migrantov. Pretože Slovensko malo zobrať
kvótu osemstodva utečencov, pritom
v 5,5-miliónovom štáte vlani požiadalo o azyl stošesťdesiatdeväť ľudí
a kladne vyhoveli pätnástim“. Rakúsko
pritom prijalo desaťtisíce. Podľa denníka R. Fico, „antieurópsky Robin
Hood, chcel brojením proti migrantom
a proti Bruselu získať väčšinu“.
Čierno-biele hodnotenia prudko
narušujú poľskí analytici. Vývoj na
Slovensku a výsledky volieb vidia
ako súčasť mnohorakých európskych
nekončiacich sa kríz. Krízy sa prehlbujú. Množstvo ľudí v celej Európe
je frustrovaných sociálne. Preto sa
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nializmu, keď západné mocnosti
určovali hranice „podľa pravítka“,
a nie podľa zloženia obyvateľstva...
A najnovšie sú to Američania.
Najprv Bush ml. vtrhol v 2001 do Afganistanu a v 2003 do Iraku, čím otvoril
dvere do pekla. Potom Obama koncom
roku 2010 so svojou „Arabskou jarou“
podpálil aj Blízky východ. To boli
Američania, ktorí bombardovali hotel
v Bagdade, kde boli ubytovaní novinári a dvaja z nich prišli o život. Pritom americké veliteľstvo vedelo, že
sú tam novinári. Vojaci nemali nijaké
mapy, nevedeli o civilných objektoch.
Strieľali na všetko, čo sa pohlo. Po
páde Husseina išli irackí dôstojníci za
americkým civilným správcom Iraku
Paulom Bremerom, aby sa za pomoci
Američanov vybudovala nová iracká
armáda. Nato Bremer zrušil celé
iracké ministerstvo obrany a všetkých
vojakov z povolania v počte okolo tristotisíc prepustil. Tristotisícová vojenská sila odišla do púšte so slovami:
Vrátime sa znova ako živé bomby.
Dnes sú jadrom islamského štátu,
ktorý vznikol v Sýrii, a jeho vojenské kádre vycvičené Američanmi sú
z Iraku. Islamský štát je dielom Američanov. Toľko Tilgner.
■ ARMÁDA NEGRAMOTNÝCH
Do Nemecka sa neustále valia
masy cudzorodých, priamo povedané
negramotných imigrantov z arabského sveta a Afriky. Médiá, okrem
malých výnimiek aj politici, hovoria
o budúcom nemeckom pracovnom
potenciáli. Tešia sa, že ide zväčša
o mladých mužov, mladších ako tridsaťpäť rokov. Zdá sa však, že títo sa pracovať nechystajú. Hrnú sa výlučne do
krajín s rozvinutou sociálnou starostlivosťou, t. j. s vysokými sociálnymi
dávkami. A o tom, že medzi nimi sú aj
tisíce bojovníkov, sa nehovorí.
Obavy z islamizácie Nemecka
a zo zániku západnej Európy má
politická strana AfD (Alternatíva pre
Nemecko), založená 6. februára 2013
v Berlíne. Strážni psi demokracie by
ju najradšej zakázali. Nejde to. Prešla
previerkou útvaru štátnej bezpečnosti
– Verfassungsschutzu, je teda práve
taká demokratická ako hociktorá iná
politická strana.
radikalizuje. Deje sa to aj vo veľkých
štátoch Európskej únie, ako je Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Vo
viacerých štátoch sa radikálna pravica
už dostala do parlamentov, dokonca
je výraznou politickou silou. Veľká
otázka visí nad vývojom v Nemecku
– nad tým, ako sa vyvinie situácia vo
viacerých nemeckých spolkových krajinách. Silná je nielen radikalizácia, ale
aj masová podpora radikálnych strán
a hnutí. Nejde len o protimigrantské
hnutia ako Pegida, ktorá organizuje
masové demonštrácie. Ide najmä
o stranu Alternatíva pre Nemecko. Tá
má jasné politické a volebné ambície
a podporovateľov. Značná časť z nich
sa regrutuje z odporcov politiky šéfky
kresťanských demokratov a kancelárky Merkelovej.
■ NÁROD A VLASTENECTVO
Do širších politických súvislostí
zasadzuje terajší vývoj v Európe, ale
osobitne v Nemecku, analýza denníka Süddeutsche Zeitung. Podľa
novín termíny „pravica“ a „ľavica“ sú
„kaput“, už neplatia. Akurát že ľavica
je väčšmi prijateľná, je väčšmi „salonfähig“ než pravica. Namiesto slova
pravica sa dnes používa termín vlastenectvo alebo konzervatívnosť. Dnes
rebélia prichádza sprava, a nie zľava.
Voľakedy bol národ aj súčasťou ľavicovej koncepcie, lenže teraz je to
pravica, ktorá pripisuje národu veľkú
dôležitosť.
„Revolučná idea pravice je vo
všetkých generáciách, nielen u mladých. Hoci pre „mladú kultúru je
celý protest akciou, eventom. Je to
rebélia proti establishmentu v čase,
keď vládne pocit trvalej, nekončiacej
sa krízy. Klasická pravica však ešte
jestvuje. Nachádza o to viac prívržencov, o čo väčšmi sa zdá, že jej
základná idea, národ, je v ohrození“,
konštatuje o. i. nemecký denník.

KULTÚR A
Marec je aj Mesiacom knihy
a tak viac ako inokedy sa o knihách nielen hovorí a narieka nad
stále menším záujmom o klasickú
literatúru, ale kde-tu sa agilní
organizátori pokúšajú vrátiť literatúre a jej jednotlivým žánrom
niekdajšiu úctu a pozornosť zorganizovaním besied s jej tvorcami. Takúto besedu so spisovateľom a publicistom Igorom
Válkom pripravila v minulých
dňoch Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici v rámci
Týždňa slovenských knižníc.

Matičný
spisovateľ
Spisovateľ a publicista, šéfredaktor matičného časopisu Slovensko a donedávna aj náš kolega
a spolupracovník Igor Válek je
rodák z Martina (1967). Študoval
publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Svoju profesionálnu kariéru
spojil s Martinom, kde v rokoch
1993 – 2011 pôsobil ako redaktor,
neskôr ako zástupca šéfredaktora
v Slovenských národných novinách.
Publikuje aj v Orlovi tatranskom,
Slovenských pohľadoch a i. Kultúrne
dianie na Slovensku oživuje tvorbou
rozhlasových scenárov, organizovaním literárnych besied nielen doma,
ale i v zahraničí. Vo svojom spisovateľskom portfóliu má doteraz okolo
dvadsať knižných titulov a stovky
článkov v domácej i zahraničnej
tlači. Posledné tri roky obohacoval
edíciu Povesťová mapa Slovenska.
V roku 2013 mu vo vydavateľstve
Matice slovenskej vyšla prvá kniha
z pripravovaného cyklu Povesti
o slovenských riekach. Banskobystrická knižnica na tomto podujatí
prezentovala v poradí druhú knihu
z uvedenej edície, ktorá vyšla na
sklonku minulého roka pod názvom
Povesti o slovenských liečivých
prameňoch a kúpeľoch. Zbierka
povestí je pútavým spôsobom
vyrozprávaný miestopis – napĺňajú
ho legendy a rozprávania vychádzajúce z ľudových prameňov
i pôvodných motívov, ale aj viackrát
pretvorené do autorských povestí.
Do povesťovej mapy Slovenska
tak pribudol ďalší unikátny kamienok a či skôr pramienok, ba presnejšie gejzír nádherných príbehov
o liečivých prameňoch a kúpeľoch.
Dozviete sa, čo v Bardejovských
kúpeľoch rozveselilo užialenú
cisárovnú Sisi, odkiaľ sa v Bojniciach nabrali skamenené dukáty,
kam sa podelo zlato zo slaného
prameňa v Číži, ako rímsky veliteľ
objavil liečivú silu jazierka v Dudinciach. Ale aj to, prečo išiel Ľudovít
Štúr do kúpeľov Ondrašová, ako
Hviezdoslav našiel na Slanej vode
Hájnikovu ženu, či prečo milovníčka Slovenska Božena Němcová
tak rada navštevovala Slovensko
a veľa času trávila v kúpeľoch
Sliač. Vhodným doplnkom knihy je
geograficko-historická faktografia
zaplnená historickými udalosťami
i osobnosťami, uvádzajúca každý
opisovaný prameň i kúpele, ako aj
prehľadný slovníček nárečových
a zastaraných výrazov.
Beseda so spisovateľom Igorom Válkom mala obohacujúcu
atmosféru, slovo striedala aj príjemná hudba z produkcie mladého
banskobystrického hudobníka Tomáša Dobríka, člena kapely 220
Voltov. Slávnostným uvedením
novú knihu prijali medzi ostatné
knižočky a zaželali jej veľa vďačných čitateľov. Krstní rodičia
PaedDr. Jana Borguľová a Mgr.
Matej Nedorolík – vedúci obchodného oddelenia Kúpeľov Sliač,
a. s., ktoré finančne vydanie knihy
podporili, knihu pokrstili kvapkami
minerálnej vody Rajec.
Soňa ŠÓKY
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ROZHOVOR TÝŽDŇA

Proces tvorby novej slovenskej vlády určite nebude ani rýchly, ani ľahký

Volič: Politika sa musí zmeniť!
Vý voj na slovenskej politickej scéne sa po voľbách ráta na minúty. Výroba novín má však svoje lehoty,
a preto sa vzhľadom na redakčnú uzávierku nasledujúci rozhovor uskutočnil týždeň predtým, ako si
ho prečítajú čitatelia SNN. A dostanú sa k nemu deň predtým, ako doterajšiemu predsedovi vlády
Rober tovi Ficovi uplynie lehota na predloženie návrhu na zloženie vlády prezidentovi republiky. SNN
sa rozprávali s politológom Matice slovenskej Romanom MICHELKOM.
Zhováral sa: Ivan BROŽÍK − Foto: Ladislav LESAY, Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

● Do akej miery sa môže
Robertovi Ficovi podariť v tomto
termíne navrhnúť funkčnú vládnu
zostavu?
V tejto chvíli je v hre veľmi veľa
neznámych veličín, ale chápem, ide
asi o to, čo nás všetkých najviac
zaujíma. V prvom rade – v sobotu
sa uskutoční snem Slovenskej
národnej strany (SNS). Táto, dnes
už opäť parlamentná strana je kľúčovým faktorom na zloženie vlády.
Bez SNS totiž matematicky nemôže
vzniknúť ani vláda naľavo od stredu,
ani napravo. Po sneme bude jasné,
aký mandát dostane od členskej
základne a svojich voličov predseda
Andrej Danko. A potom – ani to nie
je všetko. Vieme, s akým programom
išla SNS do volieb, a je jasné, že
rokovania budú tvrdé, ak národniari
budú chcieť čo najviac zo sľubov splniť. A to určite chcieť budú. Naozaj
predbiehame, ale trúfam si povedať,
že Slovensko bude pravdepodobne
spravovať úradnícka vláda. A tá
by nás mala doviesť k predčasným
voľbám niekedy po skončení slovenského predsedníctva v Rade Európy
na jar 2017.
● To je možný dôsledok volieb
do Národnej rady SR. Čo motivovalo občanov, aby v nich vyjadrili
svoj názor?
Aj keď sa konštatovalo, že účasť
vo voľbách bola vysoká a mobilizácia
voličov veľmi masívna, paradoxne to
bola tretia najnižšia volebná účasť
v histórii samostatného Slovenska.
Skôr sa venujme ústrednému heslu
volieb. Vieme, že v roku 2010 bola
hlavná volebná téma ekonomická
kríza a masívne zadlžovanie sa,
v roku 2012 to bol euroval a rozklad
vlády Ivety Radičovej. Teraz bola
hlavnou témou korupcia.
● Piaty marec priniesol viacero prekvapení a zistení, na
mnohé zrejme ešte Slovensko nie
je pripravené. Možno tým najmenším bola politická smrť SDKÚ-DS,
kedysi vlajkovej lode pravice.
To bolo úplne jasné, inak sa to
skončiť nemohlo. Možno iba prekvapil sotva desaťpercentný reálny zisk
(0,24 percenta) voči odhadom, keď
prieskumy dávali ako ranu z milosti
tejto strane asi dve percentá volebných hlasov.
● Za šok z volieb sa asi dá
považovať výsledok kresťanských
demokratov. Práve na kresťanskom Slovensku.
Treba zas vedieť, že aj keď je
u nás strán, ktoré sa hlásia ku kresťanským hodnotám viac, KDH sa
správalo, akoby bolo jediné. Preto
mnohých prekvapilo, že KDH sa
nakoniec nedostalo do parlamentu.
Bude to pre hnutie nová a trpká skúsenosť. Ale rozhodne sa má nad čím
zamýšľať. KDH bolo veľmi nevýrazné
a bola to strana, ktorá nevysielala
jasné posolstvá. Vždy to boli vyjadrenia, ktoré možno charakterizovať
ako alibistické, dokonca aj k tým
najzávažnejším spoločenským problémom. KDH žilo v stagnačnom
režime v područí straníckych bossov napriek tomu, že tí disponovali
len s minimálnou úrovňou voličskej
podpory.
● Napokon, KDH nebolo vždy
zrozumiteľné bežnému občanovi.
Aj to, ale najmä – bola to personálne hermeticky uzavretá strana
a významnejšie osobnosti sa v nej
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antikorupčnom smerovaní. Jej lídri
mali predsa ako prví k dispozícii spis
Gorila. Vedeli, čo sa dialo za Mikloša
a Dzurindu, a vôbec im to neprekážalo vo vstupe do vlády s SDKÚ
v roku 2010. Ide tu teda o falošnú
hru. Spýtajme sa tiež, kto je Kotlebov
štandardný volič. Je to človek, ktorý
žije v hladových dolinách, možno
aj vzdelaný, ale nevie nájsť na Slovensku prácu a má iba dve možnosti
– buď ísť preč, alebo živoriť. Sú to
ľudia, ktorí žijú v blízkosti osád a tam
im nič nehovoria takzvané „bratislavské“ témy. Nič im nehovorí ani rétorika štandardných strán, zameraná
na odborné akademické auditórium.
Kašlú aj na nejaké liberálne hodnoty,
keď sa boja vyjsť na ulicu, a ak sa
niečo stane, nikto sa ich nezastane.
S tým nikto u nás roky nič nerobí.
● Asi už neplatí, že Kotlebov
volič je nacionalista, lebo – ako
zverejnili agentúry, Kotlebu ako
voľbu preferovali aj mnohí občania maďarskej národnosti.
Je to možné, ale boli to najmä
frustrovaní občania. Boli to protestní antisystémoví voliči. Odmietli
ako celok štandardnú pravicu, ale
aj súčasnú vládu. Títo voliči nemajú
pocit, že by sa niekto naozaj vážne
zaoberal ich problémami. Na toto stavili všetky protestné strany a vyšlo
im to. V týchto voľbách dostali šancu
práve neštandardní ako výraz voličského zhnusenia, znechutenia, protestu. Hocikto, len nie tí, ktorí sú tam
už dvadsaťpäť rokov!
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nemali šancu presadiť. KDH v podstate doplatilo aj na svoju pasivitu
v období referenda o rodine. Veď
SNS alebo OĽaNO v tejto súvislosti
vyvinuli oveľa viac podporných aktivít. KDH sa pokúsilo odvrátiť krach
prijatím pro-life aktivistov. Aj túto
novú transfúziu však hnutie značne
obmedzilo pravidlami vedenia volebnej kampane, kde nijaká skupina
nesmela robiť skupinovú kampaň.
Povolená bola len osobná kampaň. Napokon aj tí, ktorí boli dvadsať rokov verní KDH, tentoraz si už
povedali dosť! Hnutiu chýbala vnútorná sebareflexia. Vnútorný súboj
elít neexistoval a staré stranícke
tváre neprinášali nič nové. S výnimkou poslanca Júliusa Brocku, ktorý
si v týchto voľbách dokonca polepšil.
Ale aj on sa skôr venoval udržaniu
si vlastnej moci ako nejakým novým
programovým víziám.
● Alojz Hlina tak pravdepodobne spomedzi spolukandidátov
pre KDH vo voľbách priniesol najviac podpory.
Hlina poskytol istú „transfúziu“
hnutiu, spolu s ním získalo okolo
deväťtisíc hlasov. On však má za
sebou veľkú osobnú kampaň, robil
kampaň „door to door“, bolo ho
vidieť, bolo o ňom počuť. Napriek
tomu však skončil v počte preferenčných hlasov až na desiatom mieste.
●
Spoločenskú
hystériu
a schizofréniu vyvolala skutočnosť, že Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotlebu sa dostala
do parlamentu a to s takým výsledkom, aký nedosiahli ani niektorí
súperi, ktorí tiež prešli.
Tu si treba položiť dve podotázky. Ako je vôbec možné, že absolútne až fatálne zlyhali prieskumné
agentúry? Argumentujú síce tým,
že voliči Mariana Kotlebu nespolupracujú s anketármi, že má skrytých voličov, ktorí sa zväčša verejne
nehlásia k subjektu, ktorý volia, ale
napokon ho predsa len volia. Druhá
téma je, že štrnásť dní pred voľbami

– podľa nového zákona – nebolo
možné zverejňovať volebné preferencie. Tie prudké nárasty a poklesy sa
však udiali vraj práve v tomto období.
Napríklad aj u KDH. A tiež pribudli
protestní voliči, ktorí pôvodne ani
nemali záujem o voľby, teraz však
podporili voľbu proti establishmentu.
Toto však prieskumné agentúry
neospravedlňuje. Mali by pracovať podľa nejakých metodík, ktoré
s niečím podobným rátajú. Skrytý
volič je predsa prítomný fenomén.
Ja to pokojne poviem, prieskumné
agentúry, ktoré by mali nejako zisťovať realitu, púšťajú do verejnosti
nejaké tvrdenia, ktoré potom ovplyvňujú voľbu. Vezmime si, že tento
rok sa jedine Sme rodina Borisa
Kollára „trafila“ do intervalu štatistickej chyby. V prípade Kotlebu ide
o fatálne zlyhanie prieskumov.
● Lenže, takéto zlyhanie bolo
aj pri OĽaNO a pri SaS.
Samozrejme. Obidva subjekty
sa nachádzali podľa prieskumov na
hranici zvoliteľnosti, teda mali okolo
päť percent a zrazu vyrástli. Celkovo
možno konštatovať, že asi štyridsať percent voličov, ktorí prišli voliť,
predstavujú protestné hlasy. Teda
hlasy proti štandardným stranám,
ktoré ich úplne voličsky „vysali“.
Zlikvidovali KDH, veľmi oslabili Most
– Híd a ubrali hlasy aj papierovému
lídrovi pravice – strane Sieť.

● Zdá sa vám štandardné,
že tesne po oznámení výsledkov volieb, po zistení, že ĽS NS
je parlamentnou stranou, zrazu
prokuratúra začína zisťovať, či je
stranou fungujúcou v intenciách
zákona?
Dalo sa čakať, že podnet bude
podaný. Prvú Kotlebovu stranu –
Slovenskú pospolitosť, zrušili na
základe rozhodnutia Najvyššieho
súdu SR. Bola zrušená preto, lebo
jej program obsahoval prvky stavovského štátu. V strane sa však
poučili, získali Stranu priateľov vína
a tú premenovali. Dnes je Ľudová
strana Naše Slovensko programovo
v zásade v poriadku. Môžeme jej
vyčítať politicky nekorektný slovník,
napríklad o „parazitoch v kravatách“
alebo o „parazitoch v osadách“.
Neviem si však celkom dobre predstaviť zdôvodnenie zrušenia tejto
strany. Administratívne zrušenie
„Kotlebu“ by ho preferenčne explodovalo a bolo by to krajne kontraproduktívne rozhodnutie.
● To sa hovorí aj pri úvahách
o predčasných voľbách.
Nehovorím, že by získal tridsať
percent, ale vieme o výskumoch,
ktoré tvrdia, že volebný potenciál
Ľudovej strany Naše Slovensko je
približne trinásť percent, takže sa
v týchto voľbách využil tak na dve
tretiny. Je možné, že predčasnými
voľbami porastie. Nie, zrušenie jeho
strany by nebolo riešením. Môže sa
premenovať, Kotleba môže ustúpiť

do úzadia. Toto by bolo absurdné,
je to hľadanie vinníka všade, len nie
v sebe. Štandardné strany by sa mali
najskôr zamyslieť nad tým, čo robia
zle a prečo je tá frustrácia taká, aká
je.
● Mnohých však určite zarazilo aj to, ako dopadol vopred
avizovaný samozvaný „gazda pravice“ Radoslav Procházka so svojou Sieťou.
Radoslav Procházka stlačil svoj
potenciál na štvrtinu. V Sieti bolo
veľa fatálnych zlyhaní osobnostného
charakteru práve v osobe jej predsedu. Ukázalo sa, že je to človek,
ktorý nedokáže držať slovo, ktorý
má extrémne veľké ego a ktorý robí
nevypočítateľné chyby. Osobnostne
nie je vyzretý na to, aby mohol byť
lídrom opozície. Alebo stabilným
lídrom strany. Ako koaličný partner
bude veľmi problematický. Aj preto
nebude mať Sieť záujem ísť do
predčasných volieb. Naopak, viem
si predstaviť, že Sieť sa napokon
dohodne so stranou SMER. Jeden
z možných scenárov je stále SMER
plus SNS plus Sieť plus Most – Híd.
Aj keď predstava o účasti Žitňanskej
či Šebeja vo Ficovej vláde je priam
absurdná. Rovnako absurdné je,
ak Blahu a Šebeja bude viazať tá
istá koaličná dohoda. To je naozaj
bizarná úvaha. Inak by to však bola
pohodlná štvorkoalícia.
● Boris Kollár je ďalší
„zvláštny“ fenomén týchto volieb.
Tvrdí o sebe, že nie je politik, že
sa iba baví.
Tu to asi bude naozaj ťažké.
Veď napríklad Béla Bugár má podmienku aktívnej účasti Kollárovcov
vo vláde. Nie je to politicky vyzretá
osobnosť, čo môže byť veľký problém v prípadnej pravicovej koalícii.
Nebyť vo vláde a vládnuť sa v praxi
nedá.
● Náš slovenský politický
rébus sa zrejme zajtra (z hľadiska
času čitateľa) ešte nevyrieši...
Ja to vidím na dlhší beh. Po
sobote je jasné, že pravicová vláda
plus SNS je definitívne passé.
V takomto prípade Sieť dlho nedokáže odolávať. To však neznamená,
že rozhovory nebudú komplikované.
Fico požiada prezidenta o predlženie
lehoty a Sulík vyjde naprázdno.
● A kto od júla povedie naše
predsedníctvo?
Ak sa vláda na pôdoryse štvorkoalície Smer, SNS, Most a Sieť
dohodne, tak táto koalícia. Ak by
rozhovory predsa len skrachovali,
tak nastane plán B, teda úradnícka
vláda. Tá by však musela byť priechodná naprieč celým politickým
spektrom, avšak len s dočasným
mandátom – do konca predsedníctva. Náš ústavný systém síce expressis verbis úradnícku vládu nepozná,
ale mala by to byť vláda uznávaných
osobností so straníckou podporou. Takýto scenár by nás priviedol
k predčasným parlamentným voľbám
na jar v roku 2017.

● To sa týka aj strany SMER?
Áno, ten v porovnaní s avizovaným výsledkom volieb v podaní
prieskumných agentúr klesol asi
o štyri až päť percent. Aj v tomto prípade nebol záver kampane zvládnutý
tak, ako mal byť.
● Odbočili sme však od prívržencov Mariana Kotlebu.
Pomenujme si skutočné príčiny
– ľudia sú frustrovaní. Už ich nebaví
počúvať, že všade sa kradne. To boli
napríklad ústredné heslá OĽaNO
a SaS. Pritom v súvislosti so SaS nie
je práve seriózne hovoriť o akomsi

ROZHOVOR TÝŽDŇA
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Preteky svetového pohára boli najlepšou reklamou pre Slovensko

Jasná môže žiariť i v budúcnosti
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: autor

Po Zimnej svetovej univerziáde, ktorú minulý rok zo Štrbského plesa a z Osrblia sledoval celý svet prostredníctvom prestížnej televíznej siete Eurosport, aj tento rok išli z našich Tatier do sveta správy a televízne prenosy
dokazujúce, že Slovensko je krajina, kde zimné športy majú tradíciu aj budúcnosť. Preteky Svetového pohára
žien v slalome a obrovskom slalome boli síce poznačené počasím, ale to bol azda jediný rušivý moment, ktorý
však nikto neovplyvní.
Demänovská dolina na severe
Nízkych Tatier je so svojimi vyše
siedmimi kilometrami jednou z najdlhších a geomorfologicky aj
najčlenitejších dolín Slovenska.
K atrakciám doliny patria aj dve
sprístupnené jaskyne, množstvo
rekreačných zariadení a desiatky
kilometrov turistických aj lyžiarskych trás.
■ PRVÝ NA SVETE
Stredisko Jasná pod Chopkom
má lyžiarske podmienky najlepšie

s ktorými športoví organizátori
nemali do činenia. Starosti im spôsobil silný vietor, a nielen vinou jeho
náporov sa mnohým zainteresovaným leskli oči slzami. Bol to nápor
na nervy, veď po mesiacoch príprav
sa ukázalo, že napriek enormnému
úsiliu všetkých profesionálov i dobrovoľníkov prišla eventualita, ktorá
podujatie takmer znemožnila. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa na
Slovensko vrátil po tridsiatich dvoch
rokoch. Celý rok venovali organizátori príprave tohto športového
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na našom území najmä preto, lebo
jej svahy sú obrátené na sever, no
má aj najkvalitnejšiu infraštruktúru
svahov, lanoviek a vlekov.
Mnohí Slováci však nevedia, že
obľúbený Chopok nesie zaujímavý
celosvetový primát. Tento tatranský vrchol bol totiž prvý na svete
prepojený lanovkami z dvoch protichodných strán. Výstavba zariadení,
ktoré umožnili dostať sa na vrchol
z južného i zo severného úpätia
hory, sa začala v roku 1941. Vtedy
prebiehala aj výstavba lanovky
na Lomnický štít, teda paralelne
počas vojnového štátu sa v Tatrách
stavali dva unikátne vysokohorské dopravné systémy. Prepojenie
Chopka cez vrchol bolo dokončené
v roku 1955, a to už boli vybudované aj primerané ubytovacie zariadenia. Niektoré z nich dodnes stoja
a poskytujú po renováciách služby
turistom aj športovcom.
Svoje služby chceli návštevníkom lyžiarskeho areálu počas
prvého marcového víkendu, naplneného dianím okolo Svetového
pohára, ponúkať aj súkromní
dopravcovia z Liptovského Mikuláša. Taxikárom však vjazd do
doliny neumožnili, čo niesli ako
veľkú krivdu. Organizátori si však
vopred zabezpečili hustú kyvadlovú dopravu autobusmi pre návštevníkov tak, aby sa dostali až do
centra diania a nemuseli sa starať
o vlastnú dopravu. Vzhľadom na to,
že Jasná je súčasťou Národného
parku Nízke Tatry (NAPANT), bolo
to riešenie zhodné so záujmami
ochrany prírody.
■ VOĽBY A VÍCHOR
Inou komplikáciou mohol byť
termín začiatku podujatia, ktorý
kolidoval s termínom parlamentných volieb. Aj to sa však vyriešilo.
Voliči, ktorí vedeli, že chcú využiť
svoje právo a zároveň sa zúčastniť
na podujatí, ak si vybavili voličské
preukazy, mohli voliť v blízkych
obciach a mestách, ale aj priamo
v obci Demänovská Dolina. Tá má
iba tristo stálych obyvateľov, ale
bola na volebný akt pripravená. Kto
chcel voliť tam, chvíľu možno čakal,
ale stihol to každý.
Sobota piateho marca však
bola poznačená nielen voľbami,
WWW.SNN.SK

sviatku. Lenže aj keď človek mieni,
počasie mnohé zmení.
„Prírode nerozkážete, treba
k nej mať rešpekt. My môžeme spraviť všetko pre to, aby sme minimalizovali jej vplyv. Trať sme pripravili
tak, aby vydržala v akomkoľvek
počasí. Samozrejme, proti hmle
alebo proti vetru sme bezmocní.
Preteky majú jasné pravidlá, kedy
sa môžu a kedy nemôžu uskutočniť,“ povedal predseda organizačného výboru Bohuš Hlavatý, podľa
ktorého na príprave Svetového
pohára v Jasnej spolupracovalo vyše
šesťsto ľudí. Nastali hodiny plné
napätia. Nešlo o to, že vietor by bol
nebezpečný pre samotné pretekárky,
ale narušoval regulárnosť rovnakých
podmienok pre všetky športovkyne.
V sobotnom obrovskom slalome
sa mala na štart postaviť aj dvojica
našich domácich reprezentantiek
Petra Vlhová a Barbara Kantorová.
Napokon napriek rôznym úvahám
obrovský slalom preložili zo soboty
na pondelok.
■ NÁVRAT K ZAČIATKOM
História Svetového pohára
v alpskom lyžovaní sa začala písať
v roku 1966. Pri zrode tohto mimoriadne sledovaného seriálu pretekov stál francúzsky lyžiar a športový novinár Serge Lange, ktorého
nápad si počas majstrovstiev sveta
osvojili aj šéfovia reprezentačných
tímov Francúzska a USA. Krátko po
jeho vzniku podporil Svetový pohár
aj prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Marco Hodler.
Na jar 1967 sa natrvalo stal oficiálnymi pretekmi pod hlavičkou FIS.
V roku 1979 zavítal prestížny seriál
po prvýkrát aj do Jasnej. Súboje
legendárneho Švéda Ingemara
Stenmarka s bratmi Mahreovými
z USA vtedy sledovalo až štyridsaťtisíc divákov.
„Pre strediská, ako sú Jasná
alebo Špindlerov mlyn v Českej
republike, je veľmi dôležité ukázať
sa svetu. Preteky Svetového pohára
uvidia televízni diváci v najväčších
lyžiarskych krajinách Európy a to
k vám môže pritiahnuť nových návštevníkov. Je to veľmi dobrý nástroj
propagácie turizmu. Ak všetko
dobre dopadne, bude skvelá atmosféra, vydaria sa preteky aj sprie-

vodný program, bude v budúcnosti
pre Slovensko získať preteky SP
omnoho jednoduchšie,“ povedal
na margo atmosféry v Jasnej syn
zakladateľa Svetového pohára J.
Lange. Človek, ktorého otec stál
pri zrode seriálu pretekov, vie svoje
o minulosti, ale držal palce aj nám
do budúcnosti. O našich lyžiarkach
Veronike Velez-Zuzulovej a Petre
Vlhovej povedal: „Som z nich ohromený. Už od úvodných pretekov
sezóny v Aspene sa obe prezentujú skvelými výkonmi. Veronika
sa medzi elitou drží už pätnásť
rokov. Stále na sebe tvrdo pracuje,
prekonala aj zdravotné problémy
a bola veľmi vytrvalá. Petra je veľký
talent. Je nesmierne bojovná a vždy
do toho dáva všetko.“
■ MAGNETIZUJÚCI SLALOM
V nedeľu bol v Jasnej
na programe slalom, prvé kolo
naplánované na 10.30 h. „Aj zajtra
má fúkať vietor, ale už nie taký silný.
Ak zajtra odštartujeme, mali by sme
to aj v pondelok zvládnuť,“ povedala
ešte v sobotu riaditeľka pretekov
Jana Palovičová. Organizátorom
vyjadrila podporu aj najväčšia slalomová hviezda Američanka Mikaela Shiffrinová: „Niet pochýb o tom,
že v Jasnej je krásne. Ak nie je
príliš veterno alebo taká hmla, že
nie je nič vidieť. Žarty bokom, trať
je v skvelom stave a my všetky sa
nemôžeme dočkať, kedy si na nej
zasúťažíme. Držte palce, aby sme
zajtra mohli absolvovať slalom
a v pondelok obrovský slalom.
Usporiadatelia robia všetko preto,
aby pripravili výborné preteky. No
tak, matka príroda, buď tento víkend
na našej strane,“ napísala mladá
slalomová kráľovná na svojom FB
profile.

bol ten tlak obrovský a som rada, že
moje nervy sú zo železa. Ľudí som
počula od štartu až do cieľa. Vedela
som, že budú spokojní len s pódiovým umiestnením. Je to úžasný pocit
a keby som si to mohla zopakovať,
dala by som si aj ďalšie tri jazdy...
Akcia mala vysokú úroveň. Všetko
bolo kvalitne pripravené, organizácia fungovala skvele a aj diváci
boli úžasní. Aj z môjho osobného
pohľadu to dopadlo podľa mojich
predstáv a viac k tomu nemusím
dodávať.“
Svoje povedala aj Petra Vlhová:
„Trošku som smutná. Mám za sebou
skvelú sezónu, len škoda, že mi to
práve tu úplne nevyšlo. To ma veľmi
mrzí, ale taký je šport. S tlakom som
bola zmierená. V druhom kole som
sa vôbec nevedela chytiť, zle sa mi
začínalo a nebola to ‚moja‘ správna
jazda. Nevyšlo mi to, no byť do
desiatky je aj tak skvelý výsledok.
Ďakujem všetkým, takáto atmosféra
nie je ani v Rakúsku alebo v nejakom inom stredisku. Vážim si to
a mrzí ma, že som ľudí nepotešila.
Ale verím, že nabudúce sa tu znova
stretneme a možno mi to vyjde na
pódium. Mám toho ešte veľa pred
sebou. Najmä v prvom kole som si
potvrdila, že na to mám. Keby mi
niekto pred sezónou povedal, čo
v nej dosiahnem, tak by som to
brala. V dvadsiatich rokoch som
vyhrala preteky Svetového pohára,
čo sa nepodarí hocikomu. Dúfam, že
to ešte v kariére zopakujem.“
■ ZÁVER – NA JEDNOTKU
Obrovský slalom preložený zo
soboty sa napokon jazdil v pondelok. Naše pretekárky sa v ňom neumiestnili na postupových miestach,
čo však už nikoho veľmi netrápilo.
„Dopadlo to nad očakávanie nás
všetkých. Fantastickí diváci, vysoko
kvalitná organizácia. Jediné, čo sme
nemohli ovplyvniť, bolo počasie, ale
ani to nezamedzilo uskutočneniu
súťaže v obrovskom slalome. Hoci
bol pondelok, diváci zabezpečili
opäť fantastickú kulisu,“ zdôraznil
šéf Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal
Rajčan.
Preteky v Jasnej boli záverečným podujatím pred finále Svetového
pohára vo švajčiarskom stredisku
St. Moritz. V Jasnej boli najznámejšie osobnosti súčasného ženského
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Napokon sa jej Jasná za tie
slová aj pekne poďakovala, lebo
historicky prvé preteky zjazdárskeho Svetového pohára na území
samostatného Slovenska vyhrala
práve ona, dvadsaťročná Mikaela
Shiffrinová z USA s obrovským
náskokom 2,36 sekundy pred druhou Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. V nedeľňajšom slalome skončila naša reprezentantka Veronika
Velez-Zuzulová tretia, Petra Vlhová
po nevydarenom druhom kole obsadila deviatu priečku. Tretia Slovenka
v štartovej listine Barbara Kantorová vypadla v prvom kole. Pritom
po prvom kole bola naša Veronika
druhá a Petra tretia. Pódiové umiestnenie Veroniky však určite bolo
úspechom a byť v prvej desiatke pre
Petru bolo síce sklamaním, nie však
neúspechom.
Po pretekoch opísala Veronika
svoje pocity takto: „Nemám slov.
Je to asi najkrajší deň môjho života
a zároveň asi aj najťažší. Naozaj
REPORTÁŽ

lyžovania. Domáci fanúšikovia mohli
na domácom svahu vidieť naše
hviezdy Petru Vlhovú a Veroniku
Velez-Zuzulovú, ktorá bola aj ambasádorkou Svetového pohára Jasná.
Návštevníkov Nízkych Tatier čakalo
počas podujatia aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré potvrdili
slávnostnú atmosféru. Mnohí diváci
sa uznanlivo vyjadrovali nielen
o kráse našej prírody, ale aj o kráse
žien, ktoré už bez lyžiarskej výbavy
pripomínali skôr modelky ako vrcholové športovkyne. Nuž, aj to patrí
ku kráse zimného športu a Jasná to
jasne potvrdila.
Epilógom na mieste konania SP
boli potom v utorok 8. marca Medzinárodné majstrovstvá Slovenska,
kde si Veronika Velez-Zuzulová dala
v slalome darček k MDŽ v podobe
ďalšieho domáceho titulu, medzi
mužmi zvíťazil Adam Žampa. Nielen
pretekári, ale aj diváci sa po prvom
marcovom víkende lúčili s Jasnou
so želaním: Do videnia o rok!

JA Z Y K A DOROZUMIE VANIE
V našich príspevkoch
o jazyku a dorozumievaní sme
už písali o hláskach ako najmenších segmentoch hovorenej reči
aj naznačili nie vždy jednoznačný
vzťah medzi výslovnosťou hlások
a ich písaním podľa pravidiel pravopisu. Hlásky v súvislej hovorenej reči často nielen strácajú svoje
pôvodné zvukové vlastnosti (napr.
kvantitu po rytmickom krátení), ale
súčasne aj získavajú nové zvukové
vlastnosti (napr. pri spodobovaní
podľa znelosti, presnejšie pri znelostnej asimilácii).

Zanikanie
a vznikanie
hlások v slovách
Inokedy hlásky v hovorených
slovách úplne zanikajú alebo vznikajú. To je dôsledok ohýbania (skloňovania a časovania) alebo odvodzovania slov. Pre slovenčinu je
charakteristický zánik samohlások pri
skloňovaní podstatných mien mužského rodu a pri časovaní slovies,
pričom najviac frekventovaný je zánik
samohlások e, o, príp. dvojhlásky ie,
zriedkavý je zánik samohlások i, a,
napr.: poslanec – poslanca, sen –
sna, účet – účty, svokor – svokrovi,
cukor – cukry, orol – orly, koniec –
konce, chrbát – chrbty, výnimočne
v ženskom rode, napr. cirkev – cirkvi,
reďkev – reďkvi; podobne: píšete
– píšte, klamete – neklamte, kričíte
– kričte, schudol – schudla, klesol
– klesla, niesol – niesla, išiel – išli,
tiež aj pri odvodzovaní: sen – sníček,
snový, účet – účtový, účtovník, cukor
– cukrár, cukrový, chrbát – chrbtový, koniec – koncový, koncovka. Aj
spoluhlásky k, g v pozícii na konci
zemepisných pomenovaní zanikajú
pri odvodzovaní podstatných a prídavných mien v postavení po inej
spoluhláske: Šumperk – Šumperčan,
šumperský, New York – Newyorčan,
newyorský, Luxemburg – Luxembursko, Luxemburčan, luxemburský,
Norimberg – Norimberčan, norimberský, Peking – Pekinčan, pekinský.
Naopak, vznik hlások sa spája
so skloňovaním podstatných mien
ženského a stredného rodu (s tvorením genitívu množného čísla) aj
s časovaním slovies: mzda – miezd,
učiteľka – učiteliek, výhra – výher/
výhier, slivka – sliviek/slivák, spojka
– spojok, vajce – vajec, mydlo –
mydiel, vrecko – vreciek, vajíčko –
vajíčok, jedlo – jedál; podobne: brať
– beriem, ber, liezť – liezol, niesť –
niesol, narásť – narástol, kvitnúť –
kvitol, zmiznúť – zmizol. Pri časovaní
slovenských slovies pomerne často
vzniká v slovesnom kmeni v pozícii medzi dvoma samohláskami
spoluhláska j (tzv. spájacie j): piť –
pijem, pijú, žiť – žijem, žijú, milovať
– milujem, milujú, voláme – volajú,
hráme – hrajú. Rovnako aj pri mennom odvodzovaní: bojisko, bojový,
dejisko, dejový, dajaký, nejaký,
Ázijec, epikurejec. Uvedené hláskové zmeny sa dôsledne registrujú
pravopisom.
K zánikovým zmenám spoluhlások v hovorenej reči patrí tiež zjednodušená výslovnosť niektorých spoluhláskových skupín, ktoré sa takisto
dôsledne pravopisne zaznamenávajú.
K takýmto spoluhláskovým skupinám
patria napr. trojice tsk, dsk, zsk, dzsk
a štvorice spoluhlások stsk, tstv, dstv,
ďstv, ntsk a ndsk v slovách, ako napr.:
kamarátsky, ľudský, prievozský, prievidzský, mestský, advokátstvo, ľudstvo, loďstvo, migrantský, islandský.
V reči však uvedené spoluhláskové
skupiny vyslovujeme zjednodušene:
kamarácki, ľuckí,, prievoskí, prievickí,
meskí, advokáctvo, ľuctvo, loctvo,
migranckí, islanckí.
Ivan OČENÁŠ,
Katedra slovenského jazyka
a komunikácie FF UMB
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Zhrozenie z toho, ako sú niektorí zdesení z výsledkov volieb

Prečo M. Kotleba rozdeľuje spoločnosť
Roman K ALISK Ý−HRONSK Ý − Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Ako novinár si nemôžem dovoliť ten luxus, že by som nevyužíval komunikáciu cez sociálne siete. Tých
vyše päťsto osôb, s ktorými takto občas komunikujem, považujem zväčša za známych, ale je medzi nimi aj
niekoľko desiatok skutočných osobných priateľov.

Už predvolebná kampaň potvrdila, že siete môžu byť ukazovateľom nálad rôznych skupín spoločnosti aj kvality medziľudských
vzťahov.
■ LAKMUSOV Ý PAPIER
Predvolebné prieskumy by
mali byť lakmusovým papierom,
či spoločnosť je už veľmi prekyslená hnevom a sklamaním, alebo
je ešte aspoň trocha zásaditá, čo
nie je to isté ako zásadová. Lakmusový papier všetkých možných
prieskumných agentúr však stále
ukazoval, že prostredie je takmer
neutrálne. No bolo to celkom inak.
Kto ešte bude veriť prieskumom
verejnej mienky, za ktoré agentúry
berú nemalé peniaze?! Agentúry by
sa mali dobrovoľne rozpustiť, aby
viac nemohli klamať a manipulovať
verejnosť svojimi nezmyselnými
výstupmi.
Vráťme sa však k náladám
obyvateľstva. Ak kvôli statusom
s odlišným politickým názorom či
občianskym postojom si mnohí
začali vymazávať či blokovať ľudí
zo zoznamu svojich priateľov, je
to ich právo. Ak však po voľbách
začnú cez siete šíriť hystériu,
otvorené nepriateľstvo, urážky
a nenávisť, už to nie je ich právo,
ale nastupuje právo napadnutých brániť sa. Aj prostredníctvom
prokuratúry.

Výraz „hater“ označuje toho,
kto šíri nenávisť. Ako sa hatermi
po voľbách odrazu stali ľudia,
ktorí pred voľbami verejne vzývali
pravdu a lásku v duchu havlovskej
pseudohumanity? Zrazu sa objavovali statusy typu: Kto volil Kotlebu,
vymažte si ma z priateľov! Dokonca
človek, ktorý stál kedysi na čele
verejnoprávnej televízie, otvorene
vyzýval na používanie samopalov,
zrejme pod vplyvom demokraciu
vzbudzujúcich silných trúnkov...
■ VICE VERSA
Očividne nielen jeho neprajníci, ale na druhej strane aj banskobystrický župan a jeho strana
sú silní v práci so sociálnymi sieťami a virtuálny priestor je pre nich
hlbokým zdrojom prívržencov. Cez
sociálne siete a internet si získavajú najmä mladých ľudí. Voľby
ukázali, že Kotleba si dokáže získať veľa prvovoličov. Kotlebovci
majú šesť silných facebookových
stránok. Prostredníctvom nich
dokážu osloviť desaťtisíce ľudí.
Okrem toho ich komunikácia prúdi
aj na niekoľkých menších stránkach. Ich aktivita začala výrazne
rásť približne tri týždne pred voľbami. Na niektorých stránkach
dokonca až trojnásobne. Krátko
pred voľbami získavali tri hlavné
stránky až desaťtisíce nových
fanúšikov. Len na spresnenie

– Marian Kotleba sám získal vo
voľbách vyše stopäťdesiatšesťtisíc
hlasov, čím sa dostal medzi najviac
volených politikov.
Politický geograf Tibor Madleňák pripomenul, že podľa výsledkov mala ĽS NS veľa voličov
nielen medzi prvovoličmi, ale aj
medzi tradičnými nevoličmi a bývalými voličmi Smeru. Toho Smeru,
ktorého zástupca povedal, že
Kotlebu porazí vo voľbách aj vrece
zemiakov...
„Regionálne víťazila Kotlebova
strana v hladových dolinách a chudobných oblastiach stredného Slovenska, kde sa nakopili dlhodobo
neriešené problémy. V týchto voľbách sa však vplyv Kotlebu rozšíril
aj do ďalších regiónov Slovenska.
Išiel na severozápad a západ.
Desať percent mal napríklad
v Piešťanoch. Na hornej Nitre takmer
deväť a na východe okolo osem percent,“ konštatoval T. Madleňák.
■ TREBA NADHĽAD
Som veľmi ďaleko od toho,
aby som schvaľoval vstup Kotlebovej strany do parlamentu. Ale ešte
ďalej som od toho, aby som voličov,
ktorí Kotlebu do parlamentu dostali,
paušálne označoval rôznymi hanlivými prívlastkami, ako to robia
mnohí tieždemokrati na sieťach.
Nemusím súhlasiť s výsledkami
volieb, ale musím sa s nimi zmieriť,
keďže prebehli legálne a ústavne.
Som z rodiny, ktorá má hlbokú
antifašistickú aj antikomunistickú
tradíciu. Mám príbuzných po celom
svete a sú to zväčša potomkovia
členov našej rodiny, ktorí utekali
v rôznych časoch pred rôznymi totalitami. Väčšina našej rodiny však
ostala na Slovensku a tu mnohí
moji predkovia bojovali aj so zbraňou v ruke proti okupantom. Pochádzame z kraja, kde vypuklo povstanie. Našu obec Kalište vyvraždili
a vypálili. Nevolil som Kotlebu, ale
dokážem pochopiť, prečo ho práve
v tom kraji s povstaleckou tradíciou
mnohí volili. A neoznačujem ich za
zberbu či hlupákov.
Také označenie si asi skôr
zaslúžia tí, ktorí svojou aroganciou
vo verejných funkciách motivovali
voličov, aby zdvihli hlavy a päste.
Desaťročia sa tu na veľkú časť

Vedecký zborník Slováci v zahraničí po tridsiaty druhý raz

O živote a diele krajanov
Zuzana PAVELCOVÁ

Začiatkom roka 2016 Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo vedeckú ročenku Slováci v zahraničí už po tridsiaty
druhý raz. Pastelovo zelená väzba ukrýva takmer dvesto strán textu zo života a z diela Slovákov žijúcich v zahraničí.
Do redakcie ročenky bolo počas
roku 2016 zaslaných niekoľko desiatok štúdií, materiálov, článkov, informácií i recenzií z Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, zo Srbska,
z Čiernej Hory, USA i Austrálie.
Krajanskej problematike ostali verní
i viacerí odborníci zo Slovenska, ktorí
sa v roku 2015 venovali veľmi širokému okruhu tém.
■ TRADIČNÉ ŠTÚDIE
Prvou, a aj vedecky najhodnotnejšou kapitolou ročenky sú už tradične Štúdie. V 32. čísle zborníka nájdeme príspevky z pera Clauda Baláža
(Slovensko):
Zahraniční
Slováci
v druhej svetovej vojne a protifašistickom odboji vo Francúzsku; Adriany
Fúrikovej (Rumunsko): Aspekty vzdelávania v slovenskom materinskom
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jazyku v Rumunsku v rokoch 1936 –
1940; Agaty Jędrzejczykovej (Poľsko):
Život s krajanmi, krajania so Životom;
Jany Sivičekovej (Slovensko): Andrej
Sirácky, významný národno-kultúrny

S L O VÁ C I V Z A H R A NIČ Í
dejateľ v dejinách vojvodinských Slovákov a Tünde Tuškovej (Maďarsko):
Náčrt problematiky: sebareflexia
poslucháčov slovenského pôvodu
súvisiaca s dvojjazyčnosťou. Ich
obsahovú stránku ozrejmujú abstrakty
v slovenskom a anglickom jazyku,
ktoré sú situované na začiatku štúdií
v zborníku.
■ MATERIÁLY A PRAMENE
Kapitolu Materiály a pramene
reprezentujú štyri príspevky, pod ktoré

ESEJ

radových občanov nebrali nijaké
ohľady, ba naopak – noví mocipáni
nechávali celý ten kraj s hladovými
dolinami napospas mafiánom typu
M. Černák. Keď Kotleba zvíťazil
v župných voľbách, ani to nezobudilo tých, čo si na politických
mapách štátu delili územia podľa
kamarátskych a ekonomických
väzieb. Ľudia vo voľbách ukázali
všetkým stranám, že nikto tu už
nebude vládnuť ako neobmedzený
gubernátor, lebo už toho bolo dosť.
Patová situácia, ktorá nijakej zo
strán nedala potrebnú väčšinu,
je jasným zrkadlom toho, čo tu
moc predvádza od zmeny režimu
v roku 1989. Každé nové delenie
moci a vlády nad týmto štátom,
či už v rokoch 1998, 2006, 2010
ale aj 2012, len potvrdzovalo, že
politikom ide najmä o ich vlastné
záujmy, a nie o záujmy občanov. Aj
preto tu máme iba politikov a nevyrástol tu ani jeden jediný skutočný
štátnik.

bil chybu. Takú, akú urobí hociktorý egocentrický radový politik,
ale neurobí ju rozhľadený štátnik.
Kotleba sa totiž legitímne v rámci
demokratických volieb dostal do
parlamentu. Či sa to niekomu páči,
alebo nie. Prezident sa mal s ním
stretnúť a schôdzku mohol využiť aj
na to, aby Kotlebovi vysvetlil, prečo
sa s ním ďalej stretávať nebude.
Lebo je fakt, že ak nechce, nemusí,
Kotleba totiž nebude súčasťou exekutívy, aspoň teda po týchto voľbách nie... Nie je v poriadku, že
sa o rozhodnutí prezidenta musel
Marian Kotleba dozvedieť najprv
z médií, pretože Andrej Kiska ako
prezident má zastupovať a vážiť si
všetkých občanov, teda aj voličov
jemu osobne nesympatických radikálnych strán.

■ KISKOV FAUL
Ak niekto vkladal nádeje
v zmysle objavenia sa štátnika
do osoby súčasného prezidenta,
jeho činnosť každého realistu
musela rýchlo vyviesť z omylu.
Andreja Kisku aj s jeho lietaním
medzi Popradom a Bratislavou
volajú vtipkári Lietajúci Čestmír
(hoci meno Čestmír mu vôbec

■ VÝCHODISKO NA SMETISKO
Voliči prejavili v sobotu piateho
marca vážnu frustráciu z tradičných strán a politikov. Aké ponúkli voliči politikom východisko?
Viacerých z nich poslali na smetisko. Je to azda náznak toho, že
aj v každých budúcich voľbách sa
nahnevaní voliči zmobilizujú a na
smetisko dejín budú posielať ďalších a ďalších politikov. Zdesení
z výsledkov volieb nemajú by ť
voliči ktorejkoľvek strany, ale politici, ktorí konali tak, že sa majú
prečo obávať odchodu do poli-

nesedí), iní ho označujú za ochotného hovorcu svojho vlastného
poradcu Martina Bútoru.
Keď v pondelok siedmeho
marca, vtedy už z Tatier priletený
prezident Andrej Kiska odmietol
pozvať na povolebné stretnutie so
šéfmi parlamentných strán ako
jediného Mariana Kotlebu, uro-

tického dôchodku veľmi r ýchlym
odkráčaním z bratislavského sídla
NR SR do postupného zabudnutia. Hoci preto, že múdri si svoju
históriu pripomínajú a hlúpi si ju
musia prežiť znova, práve voliči
by nemali zabúdať na tých, ktorí
im nedali nič okrem sľubov, ktoré
nesplnili...

sa autorsky podpísali: Genovéva Grácová (Slovensko); Ján Jančovic (Slovensko); Vladimír Valentík (Srbsko)
a Ján Vrtielka (Austrália). Autorka
G. Grácová otvorila tému slovenskej
diplomacie v štyridsiatych rokoch 20.
storočia so zameraním na osobnosť
Dr. Jána Kaššovica. J. Jančovic priblížil vysťahovalectvo na Dolnú zem
a ponúkol materiál s názvom Tri storočia usadenia a pobytu evanjelických
Slovákov na ľavej strane Ipľa s podtitulom Slovenskí evanjelici a ich osobnosti v maďarskej časti Novohradskej
stolice v 17. – 19. storočí. V. Valentík
v príspevku reflektoval stopäťdesiat
rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine (1864 – 2014).
J. Vrtielka ponúkol zdokumentované dejiny Slovenského katolíckeho
kostola na Caveate v štáte Viktoria
v Austrálii.

vii/Srbsku a venovali sa i životnému
jubileu Anny Divičanovej.
Autorsky najbohatšou kapitolou
sú aj tento rok Správy, informácie
a recenzie. Ľuboš Kačírek (Slovensko)
ponúkol recenziu na dielo Anny Kováčovej: Po stopách slovenskej minulosti
v Budapešti. Jerry Jaroslav Krúpa
(Florida) sa venoval slávnej rodine
podnikateľov Dudovcov: Andrej Duda
and sons, Incorporated. Autorská
dvojica Mirko Vavra a Branka Baksa
(Chorvátsko) priblížili príchod Slovákov na územie dnešného Chorvátska.
Zamerali sa aj na sčítanie obyvateľov,
práva národnostných menšín a organizáciu Zväzu Slovákov v Našiciach.
Autor Michal Spevák (Čierna Hora)
informoval o slovanskej vzájomnosti
na južnom Jadrane a o Slovákoch
v Čiernej Hore. Ročenku uzavrela
Zuzana Pavelcová (Slovensko), ktorá
ozrejmila činnosť Krajanského múzea
Matice slovenskej počas roku 2015.
Možnosť prispieť do ročenky
Slováci v zahraničí č. 32 ponúkame všetkým krajanom aj v roku
2016. Pokyny pre autorov nájdete na
webovej stránke Matice slovenskej.
Taktiež si ročenku môžete zakúpiť
z pohodlia domova na stránke www.
vydavatel.sk.

■ SPRÁVY A RECENZIE
Výročia, jubileá a spomienky
tento rok priniesli informácie od
Anny Kováčovej (Maďarsko), Kataríny Melegovej-Melichovej (Srbsko)
a Alžbety Uhrinovej (Maďarsko). Vo
svojich príspevkoch spomínali na
Ondreja Krupu (1934 – 2015), oživotvorenie Matice slovenskej v Juhoslá-
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KULTÚRA

Povolebný odpočet kultúry obsahuje viac otázok ako odpovedí

Tiché úspechy a zamlčané prehry
Alexander GOCZ – Foto: autor

Ak meriame časové úseky napríklad od volieb po nové voľby, tak uplynulé štyri roky by sa v kultúre dali označiť
za štandardné, s minimom väčších káuz a rovnako s neveľkým počtom výraznejších úspechov. V plnej miere sa
ukázalo, že kultúrny život je mechanizmus, ktorý za istých podmienok dokáže fungovať samospádom. Bolo by
však krátkozraké a pre kultúru nebezpečné spoľahnúť sa na tento efekt aj v budúcnosti.
Najviac a najviditeľnejšie sa
kultúry dotýkajú odchody významných tvorcov. Veď keď si pripomenieme čo i len posledný rok pred
voľbami, teda rok 2015, tak nás
hneď prvého januára opustil spisovateľ, publicista a neúnavný organizátor kultúry Drahoslav Machala.
Herecká obec prišla o výrazné osobnosti počnúc majstrom
Ladislavom Chudíkom cez Ivana
Palúcha, Magdu Pavelekovú až po
režiséra, scenáristu a choreografa
Martina Ťapáka. Výtvarníci smútili
za sochárskymi legendami Jánom
Kulichom a Tiborom Bartfayom, no
a medzi straty v duchovnej oblasti
musíme zarátať odchod Jána Chryzostoma Korca. A výpočet tých,
ktorí odišli z diania v kultúre definitívne, by mohol byť o dosť dlhší.
Ale dôležitý je aj stav organizmu
zvaného kultúra, lebo z neho
vyrastajú nové osobnosti, ktoré
udržujú a dávajú tvorivé impulzy
vo všetkých sférach umenia.
■ STAVOVSKÉ STR ATY
Stavovské organizácie tvorcov kultúry na Slovensku to nikdy
nemali ľahké. Pred novembrom
89 slúžili „umelecké zväzy“ ako
nástroj, ako udržať tvorcov pod
ideologickou kontrolou vtedajšej
komunistickej moci. Za posluš-
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nosť dostali lukratívne budovy
v centre Bratislavy a rekreačné
zariadenia kdekade po Slovensku.
Po novembri „prepukla“ demokracia a tvorcovia sa začali utešene
štiepiť. Podľa politického, národného kľúča či najčastejšie podľa
skupinových záujmov. A výsledok? Postupne prišli o všetky
nehnuteľnosti, o priestory klubov
či rekreačných a tvorivých zariadení. Posledné štyri roky sa niesli
v znamení káuz spisovateľskej
budovy na Laurinskej ulici spolu so

spisovateľským klubom a budovy
Syndikátu slovenských novinárov
na Župnom námestí. Tieto prípady
sme v SNN priebežne sledovali
a výsledkom je, že tak spisovatelia,
ako aj novinári prišli o svoje zázemie. Hudobníkom či výtvarníkom
sa to „podarilo“ ešte v minulých
volebných obdobiach. Výnimkou je
Domov spisovateľov v Budmerickom kaštieli. Ten ministerstvo kultúry pod vedením Mareka Maďariča
napokon nechalo zrekonštruovať
a rozhodlo sa mu ponechať

Ľudovít Štúr v zrkadle osvety
Miroslav Holečko (zostavovateľ): Rok Ľudovíta Štúra a osveta, NOC, Bratislava 1915
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
K edysi dávno

Osobnosť Ľudovíta Štúra umožňuje široké spektrum možných pohľadov
z národno-buditeľského, literárneho, ale aj ekonomického či geopolitického hľadiska. Zborník z kolokvia uskutočneného pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra ponúka deväť autorov a deväť
inšpiratívnych pohľadov na Štúra, navyše vo viacerých novátorských
súvislostiach.
Autorom nosného referátu je teoretik a pedagóg PhDr. Marián Kvasnička,
ktorý sa sústredil na Štúra v kontexte národných a kresťanských tradícií.
Poukázal na to, ako Ľudovíta Štúra a jeho generáciu oduševnila cyrilo-metodská tradícia, pozornosť venoval aj ekumenickému charakteru diskusií o jazyku
a národnej identite v národno-obrodenskom zápase bernolákovcov a štúrovcov. Osobné spory a rozpory Ľudovíta Štúra vo svetle biografického kalendára
predstavil doc. PhDr. Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice.
Štúrovo dielo z posledného obdobia jeho života – Slovanstvo a svet budúcnosti, s akcentom na priblíženie jeho štátnopolitických koncepcií rozobral prof.
PhDr. Vincent Šabík z nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa. Podľa neho
Ľudovít Štúr jednoznačne pôsobil ako identifikačná osobnosť slovenského
kultúrneho, literárneho, duchovného a na neposlednom mieste historicko-politického života v kľúčovej epoche Európy 19. storočia, keď sa formovali
moderné európske národy. Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej,
netradične predstavil Štúrove národohospodárske koncepcie. Z tohto pohľadu
išlo o moderný pohľad na previazanosť ekonomiky a snahy o sebaurčenie,
ktorý v mnohom predstihol aj ekonómov vtedy už zavedených európskych štátov. Podľa autora príspevku doc. PhDr. Pavla Pareničku zo Žilinskej univerzity
Štúr venoval mimoriadnu pozornosť národnej osvete, a to predovšetkým prostredníctvom systémového prístupu, ktorý sa najvýraznejšie prejavil v činnosti
slovenských študentských spoločností, spolku Tatrín a v Slovenských národných novinách. Publikácia ako celok je teda ďalším hodnotným príspevkom do
mozaiky sprítomňujúcej Štúra pre dnešok.
(mab)

nedajbože, vaše milované dieťa?
Svokra to je iné. Tá je už klakoloval sicky spolu s cigánmi, po novom
medzi pospolitým ľudom vtip. Rómami, a napríklad s policajtmi
Dokonca aj do knihy sa dostal. klasickým terčom vtipov. Ešte
K lekárovi príde hrdý chlapisko
z Detvy, a keď ho začne prehliadať, s hrôzou zistí, že návštevníkovi trčí z chrbta nôž. No
a lekár na zdesenú otázku, či ho
to nepichá, dostane od pacienta pridajme parohatého manžela,
odpoveď: Ani nie, iba keď sa hlúpu blondínu a trebárs smilsmejem…
ného farára a máme prakticky
Čo je ľudstvo ľudstvom, kompletný zoznam tém, keď tam
tak sa rado smialo, najradšej zaradíme zvieratká, deti a Židov.
na dobrých vtipoch. Samo- No s tými posledne menovanými
zrejme, smiať sa dá aj na tom, opatrne. Aj keď sú židovské
ako sa vaša svokra pošmykne anekdoty, najmä tie vymyslené
na klasickej banánovej šupke, samotnými Židmi, často skuale ruku na srdce, smiali by točne excelentné. V dnešnom,
ste sa rovnako, keby to bolo, občas korektne zvrátenom svete

by sa mohol nájsť nejaký snaživý
aktivista, ktorý by vás obvinil
z antisemitizmu. A čo nasledujúci vtip? Aký je rozdiel medzi
slovenským dôchodcom a potka-

pôvodnú
funkciu
kultúrneho
priestoru, kam by chodili umelci na
tvorivé pobyty a kde by sa usporadúvali konferencie či pracovné
stretnutia ľudí z kultúry. Otázkou
však je, ako sa po týchto voľbách
zachová MK SR a či chvályhodný
zámer nevyšumí dostratena v povolebných straníckych ťahaniciach.
■ PRE A PROTI KHB
Uplynulé volebné obdobie
prinieslo niekoľko väčších tém.
Jednou z nich bol aj vznik Domu
umenia – Kunsthalle. Aj túto tému
sme na našich stránkach cielene
mapovali. Na jednej strane zneli
víťazné hlasy mladých progresívnych umelcov, respektíve skupiny
združenej okolo riaditeľa Kunsthalle Juraja Čarného, na strane
druhej sa ozý valo č oraz viac hlasov, ktoré kritizovali „ zabratie“
druhého najväč šieho v ýstavného
priestoru v Bratislave a v y tláč anie napríklad fotograf ie či dizajnu
na v ýstavnú perifériu. Dva roky
po vzniku Kunsthalle napokon
celá situácia v yústila do prebie hajúcej petície na odvolanie jej
riaditeľa a na prehodnotenie dramaturgie tejto inštitúcie. O nieč o
lepšie dopadla novela zákona
o povinných k vótach slovenskej
hudby v súkromných rádiách.
Tá aj napriek značnému odporu
majiteľov komerčných staníc,
ktorí sypali z rukáva katastrof ické
scenáre, prešla. Ako sa ukazuje, dvadsať percent slovenskej
hudby nepoložilo na lopatk y ani
jedno z komerčných rádií a slo venskí hudobníci sa azda už budú
cítiť menej odstrkovaní v krajine,
ktorej jazykom spievajú. Horúcim
zemiakom, ktor ý zrejme preverí
budúci kabinet nielen na MK SR,
je dlhodobý projekt digitalizácie
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■ NA ČOM STAVAŤ...
Keď hovoríme o kultúrnom
dianí na Slovensku za uplynulé
štyri roky, nemôžeme nespome núť RT VS. Konsolidácia tohto
jediného verejnoprávneho média
u nás sa zastavila takpovediac na
polceste. Konkrétne, nenastala
úplná
depolitizácia
rozhlasu
a televízie a spomínaná inštitúcia
si nenašla cestu na spoluprácu s
Maticou slovenskou, aj keď táto
naša najstaršia národná a kultúrna ustanovizeň jej viackrát
ponúkla spoluprácu. Práve MS
má ľudské i tvorivé kapacity, aby
pomohla napĺňať verejnoprávne
poslanie RT VS. Za posledné štyri
roky sa to markantne prejavilo
v množst ve kultúrnych akcií uspo radúvaných MS po celom Slo vensku, pričom symptomatický je
fakt, že nielen komerčné médiá,
ale najmä naše verejnoprávne
médium prejavili o prezentáciu
týchto aktivít minimálny záujem.
Bilancia nášho kultúrneho diania
v uplynulom volebnom období by
mohla by ť, samozrejme, podrobnejšia, ale k jednotlivým témam
sa počas roka iste budeme vracať,
a to nielen na stránkach venovaných kultúre. Povolebné kar ty sú
namiešané a teraz všetci, tvorcovia i konzumenti kultúr y, musia
čakať, aký dosah to bude mať na
našu kultúrnu scénu.

MEDAILÓN
Bábkové divadlo sa dodnes pre niektorých ľudí
spája s niečím jednoduchším, detským a stojacim
kdesi na okraji skutočnej „veľkej“ kultúry. Opak je však
pravdou. Z bábkohercov vyrástli mnohé významné
osobnosti nášho aj svetového divadla a samotný
fenomén bábkarstva sa stal neoddeliteľnou súčasťou
svetového kultúrneho dedičstva. Dokazuje to aj tvorba
Jozefa MOKOŠA.

Život spojený s bábkami
Jozef Mokoš sa narodil v Seredi 11. marca 1941, no od útleho detstva
žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku
1948 prenasledovali, rodina sa musela vysťahovať z Trnavy do Liptovskej
Štiavničky k matkiným príbuzným, odkiaľ sa neskôr presťahovali do neďalekého
Ružomberka. Tu potom vychodil základnú školu i gymnázium. Po maturite
v roku 1958 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe odbor bábkoherectvo
a dramaturgiu bábkového divadla. Po skončení dvojročnej základnej vojenskej
služby nastúpil do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Tu pôsobil
v rokoch 1964 – 1981 spočiatku ako herec, neskôr ako dramaturg, režisér
a umelecký šéf, posledné tri roky ako riaditeľ. Potom odišiel do Bratislavy,
kde sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény a umeleckým šéfom
Štátneho bábkového divadla v Bratislave. V roku 1992 sa habilitoval na docenta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde prednáša bábkoherectvo
a dramaturgiu bábkového divadla. Zároveň bol až do roku 2003 umeleckým
šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Umelecký záber Jozefa
Mokoša je skutočne široký. Napísal tri zbierky vynikajúcej poézie, niekoľko
dramatických hier, najmä bábkových, no a samozrejme aj kníh pre deti, pričom
ešte stačil a stačí byť činný ako neúnavný organizátor kultúrnych aktivít. Jozef
Mokoš sa v týchto dňoch dožíva sedemdesiatich piatich rokov. V mene redakcie
mu srdečne blahoželáme!
(mab)
vlastná manželka by sa na tomto
vtipe srdečne nesmiala. Ale chlieb
sa je a vtipy sa rozprávajú ďalej.
Kto by si však myslel, že obdobie pred novembrom 89 so svo-

Dokedy sa schuti smejeme, dovtedy žijeme
nom? Potkan je pri kontajneri so
zvyškami jedla rýchlejšie. Sociálne cítiaca duša by vás mohla
obviniť z cynizmu, ale skúste
sa spýtať nejakej aktivistky či
feministky, prečo sa ženy po
päťdesiatke nehrajú na schovávačku? Lebo by ich nikto nehľadal… A už máte na krku obvinenie z mužského šovinizmu, ak nie
rovno žalobu. Popravde, ani vaša

kultúrneho dedičstva. Počas uplynulého volebného obdobia presakovali informácie, že nie všetko
je s kostolným poriadkom a digitalizácia začína škrípať. Nečudo,
ide o pomerne veľké európske
aj slovenské peniaze, a kde sú
peniaze, tam sú aj snahy „odklo niť “ ich časť do tých „správnych“
rúk.

jimi slávnymi vtipmi z kategórie
„o zlatú mrežu“ je už nenávratne
za nami, mal by zo svojho optimizmu trochu spustiť. V Nemecku
a v niektorých škandinávskych
krajinách už začína aj do oblasti
vtipov kradmo siahať ruka novodobých strážcov korektnosti. Ba
aj samotný majiteľ, že vraj (a)sociálnej siete Facebook uvažuje nad
sprvoti ľahučkou kontrolou tejto

internetovej drogy pre desiatky
miliónov ovečiek. Začalo sa to
obnaženými prsiami, ktoré môžu
snaživí (a tých sa nájde vždy dosť)
moralisti nahlásiť, no a príspevok
je vzápätí zmazaný. Je to podobný
princíp, ako keď v dávnejšej minulosti ktorýsi pápež nechal v Sixtínskej kaplnke domaľovať postavám
trenky. Každá snaha o manipuláciu a cenzúru sa však začína spočiatku nevinne. V mene dobrých
mravov a najmä politickej korektnosti. Možno už v blízkej budúcnosti vám podobný vtip cez internet neprejde. A viete, aký je rozdiel
medzi ekonomickými migrantmi
a blchami? Jedni vysávajú sociálny systém a druhé krv, ale bĺch sa
zbavíte oveľa rýchlejšie.
Marek DANKO

19. marec 2016
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Zomrel Ján Vacval, aktívny propagátor Slovenska v USA

Daj, Boh, šťastia tejto zemi!
Ján SMOLEC – Foto: archív autora

Významných hlásateľov slovenského národného ducha bolo počuť už v minulom storočí. Prispeli k tomu
Slováci, ktorí podpísali Pittsburskú dohodu. Jej najaktívnejším propagátorom bol Ján Vacval, ktor ý
v minulých dňoch zarmútil Slovákov – vo veku deväťdesiatšesť rokov zomrel v USA.
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Narodil sa v Ostraticiach,
dedinke medzi Topoľčanmi a Bánovcami nad Bebravou. V jeho rodine sa
aktívne pestovala láska k Bohu, ako
aj k slovenskému národu. Túto lásku
si Ján Vacval so sebou niesol aj
po skončení druhej svetovej vojny,
keď odišiel študovať do Nórska.
V Česko-Slovensku začali vládnuť
komunisti. Veľmi sa ho dotkla najmä
poprava prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa v roku 1947,
ktorú presadili a režírovali českí
i slovenskí komunisti. Tisovu spoluprácu s Hitlerom nemožno chváliť,
ale keby ju prvý slovenský prezident
ignoroval, tak Slovensko by bolo rozparcelované – južná časť pre Maďarsko a severná pre Poľsko. Napokon
v tom čase sa do priazne Hitlera
usilovali dostať aj politici Anglicka
a Francúzska a nik ich neobviňoval
z propagácie fašizmu.
Najaktívnejšie
proslovenské
organizácie v USA vznikali po roku
1948, ale aj po sovietskej okupácii
v roku 1968.
Najaktívnejší bol Svetový kon-

gres zahraničných Slovákov. Ján
Vacval si v Amerike uvedomil: kto
má vieru, môže hory prenášať, kto
zapochybuje, stratí silu. Nepoľavil v úsilí, ktoré mu doma vštepovali, urobiť všetko za Boha a národ.
Najskôr však v Amerike vyštudoval strojárstvo. Vacvalove skriptá
o novom spôsobe obrábania ocele
zaujali spoločnosť General Elektronic, ktorá prijala jeho dva technické
patenty. Na rozličných odborných
seminároch prednášal o novom spôsobe obrábania kovov. V technicky
vyspelej Amerike si v odborných
kruhoch postupne vydobyl celkom
slušné postavenie. A tak prišiel čas
niečo aktívne urobiť aj pre svoj ujarmený národ pod Tatrami. Dovtedy
viedli slovenské spolky a organizácie v zahraničí zväčša teologickí
vzdelanci a právnici.

s ním začal aj Ján Vacval. Obidvaja
si uvedomovali, že Slováci nedostanú slobodu ako dar, ale musia si
ju vydobyť a chrániť. Vzorom im bol
Milan Rastislav Štefánik, ktorý tiež
pochodil kus sveta a všade oboznamoval svet o kultúrnom bohatstve slovenského ľudu, ale aj o ich
žalostnom osude. Bol presvedčený,
že vyoraná brázda na roli dedičnej
nevyschne a pri trpezlivej práci prinesie úrodu.
Keď si Ján Vacval v Amerike
zabezpečil skyvu chleba a životnú
existenciu pre seba a svoju rodinu,
oživil svoju rodolásku
a začal
aktívne pracovať aj na prospech
svojho národa. Ameriku neinformoval iba o technických novotách, ale
aj o bolestiach ujarmených Slovákov. S uránovým kráľom Romanom
začal Vacval aktívne spolupracovať. Priradil sa k Slovákom, ktorí
upozorňovali, že v strede Európy
žijú šikovní, schopní odborníci.
Napríklad rodák zo Smoleníc Štefan
Banič v roku 1914 šokoval Ameriku,
keď zoskočil na ním zostrojenom

padáku zo štyridsaťposchodového
mrakodrapu a neskôr aj z lietadla.
Ohromil Američanov, keď ich informoval, že na americkej desaťdolárovke je podpis úspešného amerického bankára Michala Bosáka,
narodeného v
šarišskej
obci
Okrúhle. Slovenský kňaz Jozef
Murgaš, pôsobiaci v Pensylvánii,
bol autorom patentov, ktoré ovplyvnili vývoj rádiotelegrafie. Americká
tlač o ňom písala ako o vynálezcovi
v reverende. Slovenský pôvod mal
aj Andy Warhol, predstaviteľ pop-artu, ktorého obrazy zdobia svetové galérie.
■ KOZMONAUT CERNAN
V stručnom výpočte slávnych
Američ anov, ktorí sa narodili na
Slovensku alebo majú predkov
zo Slovenska, nemôže chýbať
kozmonaut Eugen Cernan. Jeho
meno je spojené s kozmickou
loďou Geminy 9. V roku 1972 bol
veliteľom Apola 17. Patrí medzi
pr v ých ľudí na svete, ktorí sa
dotkli Mesiaca.
Ján Vacval zabezpečil, aby
americk ý kozmonaut Eugen Cernan, ktor ý mal otca Slováka,
navštívil Slovensko. Osobne sa
musím v tejto súvislosti pochváliť, že americko -slovensk ý kozmonaut Cernan navštívil aj
redakciu REPUBLIK A , ktorej som
šéfoval.
Ján Vacval slávneho kozmonauta sprevádzal ako tlmoč ník, ale aj ako sused. Veľmi
dobre sa poznali, lebo bý vali na
tej istej ulici. Krajania v Ame rike si zvolili Jána Vacvala za
predsedu Svetového kongresu
zahraničných Slovákov. Vybrali
a postavili ho do č ela tejto organizácie, ktorej
niektorí predstavitelia boli priveľmi zaťažení
č echoslovakistick ými
názormi.
Existenciu samostatného Slo venska si už nevedeli predstaviť. Ich kontakt y so Slovenskom
boli povrchné. Naproti tomu
Ján Vacval päťdesiatsedemkrát
navštívil Slovensko najmä po
vzniku druhej Slovenskej repub lik y. Na poslednom, takpovediac
rozlúčkovom stretnutí nás nabádal: „ Nebojte sa. Urobte si Ame riku aj pod Tatrami.“

záujmom. Vacval to registroval.
Odvolával sa na Rázusa, ktorý
upozorňoval: „Nevieme si ctiť
našich ľudí. K cudzím sa tisneme
ako podchvostné muchy. Nevieme
si vládnuť a spravovať sa ako
sebavedomý národ. Vždy potrebujeme nad sebou cudzí korbáč,
cudzieho pandúra. Cudzím vieme
poslušne slúžiť. Len seba, bohužiaľ, radi zrádzame. Národ bez
hlbokého a prirodzeného citu spolupatričnosti je len rečovo označenou, ale rozkydanou masou, a nie
národom.“
Veľmi pozitívne sa Ján Vacval
vyjadroval o proslovenských aktivitách Eugena Löbla. Napriek tomu,
že bol Žid, hrdo sa hlásil k slovenskej národnosti a záujmy Slovákov v ekonomickej oblasti vehementne obhajoval. Šíril do tvrdej až
neľudskej americkej ekonomickej
teórie myšlienky dubčekovského
socializmu s ľudskou tvárou. Hospodárstvo podľa Löbla je systém
stvorený ľuďmi pre ľudí. Odmeny
sa nemôžu zvyšovať bez zvýšenia
produktivity práce.
Löbl kritizoval kapitalistické
ekonomické teórie, ktoré neuznávajú ľudské duchovné a etické
stránky a redukujú človeka na ekonomický automat – homo ekonomicus. Hybnou silou kapitalizmu je
egoizmus.

■ NEGATÍVNY PRÍSTUP MÉDIÍ
Prístup
vplyvných
médií
k samostatnému Slovensku je
stále negatívny. Slúžia cudzím

Zbohom, roduverní Slováci
Ján Vacval bol naposledy
na Slovensku, keď mal deväťdesiattri rokov. Navštívil rodisko
a miesta, kde prežil mladé roky
svojho života. Jeho kroky viedli
aj do prezidentského paláca. Prezident Gašparovič vyzdvihol jeho
dlhoročnú záslužnú prácu medzi
Slovákmi v zahraničí. S J. Vacvalom sa zvítali aj známi národovci,
osobnosti, ktoré sa pričinili o vznik
slovenskej štátnosti. Boli to okrem
iných univerzitný profesor M. S.
Ďurica, krstný otec vodného diela
v Gabčíkove Július Binder, exposlanec Federálneho zhromaždenia,
ktoré schválilo zánik ČSFR, Roman
Hofbauer, predseda združenia slovenskej inteligencie, exposlanec
NR SR Viliam Hornáček, spisovateľ
Laco Ťažký, poslanec Dušan Slobodník a vtedy existujúca redakcia
REPUBLIK A, ktorá aktívne pomáhala budovať slovenskú štátnosť.
Ján Vacval sa lúčil s nami
pozdravom Daj, Boh, šťastia tejto
zemi.

Senka, biskupa evanjelickej cirkvi
a. v. Milana Krivdu, dekana katolíckej cirkvi Vojtecha Nepšinského,
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Zvolen, Janu Raffajovú,
riaditeľku Divadla JGT vo Zvolene,
Ľubicu Miľanovú, riaditeľku múzea
vo Zvolene. Pozvanie prijal aj Nikita
Jozef MILO – Foto: P. JOŠČÁKOVÁ
Griščenko, atašé veľvyslanectva
Vo Zvolenskom parku Ľudovíta Štúra sa poslednú februárovú sobotu konala milá slávnosť. Pri príle- Ruskej federácie.
žitosti 120. výročia narodenia tu slávnostne odhalili obnovenú bustu najvýznamnejšieho zvolenského
rodáka, spisovateľa a národného buditeľa Jozefa Cígera Hronského (23. 2. 1896 – 13. 7. 1960).
■ BOHATÝ PROGRAM
Krátke príhovory predniesli
správca MS Maroš Smolec a predPôvodnú bronzovú bustu nieseda MO MS vo Zvolene Branislav
kedy v roku 2008 nezistení vandali
Husár, ktorý vyzdvihol prispievaukradli, a ako to bolo u nás v minuteľov do zbierky na obnovu busty
lých rokoch zvykom, skončila zrejme
a poďakoval sa im. Vlastný akt
rozbitá niekde v zberni kovového
odhalenia vykonali Lenka Balkovišrotu. Na mieste zostal len betónový
čová a Marián Tkáč.
podstavec. Napriek úsiliu Matice
Na záver slávnosti v parku
slovenskej a mesta Zvolen trvalo
organizátori položili k buste kvety,
takmer osem rokov, kým sa podazaznela pieseň Bože, čos´ ráčil
rilo bustu obnoviť. Hlavným problév podaní zboru a prítomní sa premom bolo nájsť zdroj financovania.
sunuli do blízkeho Divadla Jozefa
Miestny odbor Matice slovenskej
Gregora Tajovského, kde slávnosť
vyhlásil preto na obnovenie busty
pokračovala kultúrnym programom.
verejnú zbierku a po nemalom úsilí
V ňom účinkovali Spevácky zbor Lipka
sa koncom februára 2016 mohla
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z Valaskej s dirigentom Jánom Jenobnovená busta na pôvodnom podčom, ktorý zaspieval štátnu hymnu
stavci slávnostne odhaliť. Bustu
podľa zachovaného sadrového ori- MS Marek Hanuska a Jozef Dob- ujal slova tajomník Matice slovenskej SR. Po nich sa predstavili hudobnou
ginálu Jána Kulicha vyrobil sochár roslav Pinka za OZ Štúrov Zvolen Marek Hanuska, ktorý privítal prí- a speváckou vložkou detská ľudová
tomných i vzácnych hostí –predsedu hudba Čardáš z Hrušova a hrušovská
a mesto Zvolen.
Ladislav Sabó.
Zvolenský spevácky zbor s di- MS Mariána Tkáča, správcu MS mužská spevácka skupina.
rigentkou Jankou Jančiarovou otvo- Maroša Smolca, prvého podpred■ SLÁVNOSTNÝ AKT
■ OSUDY BUSTY
Slávnostný akt odhalenia busty ril slávnosť piesňou od Eugena sedu MS Jozefa Šimonoviča, predAuditóriu sa potom prihovorila
pripravili miestni matičiari repre- Suchoňa Aká si mi krásna. Prednes sedu krajskej rady MS Igora Kovačozentovaní predsedom Branislavom Jozefa Šimonoviča umocnil sláv- viča, primátorku mesta Zvolen Lenku primátorka Zvolena Lenka BalkoviHusárom, prítomní boli aj tajomník nostný rámec ceremónie. Potom sa Balkovičovú, poslanca NR SR Jána čová. Vystúpil aj Marián Tkáč, ktorý

stručne informoval o živote J. C.
Hronského. Zdôraznil jeho záslužnú
prácu pre Maticu slovenskú a spomenul aj osud prvej Cígerovej busty.
Osadená bola v Štúrovom parku
v roku 1968. Po príchode okupačných
vojsk v auguste 1968 bola niekedy
v sedemdesiatych rokoch v rámci
normalizácie vtedajšími vládcami
násilne odstránená a odovzdaná
do zberných surovín, no matičiari ju
zachránili. Ďalšie peripetie legendárneho matičného činovníka priblížila Hronského neter Mária Macuľová z Brezna.
Pokračujúci program rámcovali
milé vystúpenia žiakov a študentov
– víťazov súťaže Šaliansky Maťko,
ktorá je zameraná na prednes Hronského próz. S veľkým úspechom
u divákov sa stretlo aj vystúpenie
štvorčlennej skupiny fujaristov Duša
fujary, ktorá zaujala spevom a hrou
podpolianskych piesní na tomto
ľudovom nástroji. Vystúpil aj sláčikový orchester súkromnej Základnej
umeleckej školy PinkHarmony pod
vedením Oldřicha Husáka.
Na záver slávnosti predseda MS
M. Tkáč odovzdal matičné medaily
a pamätné listy niekoľkým oceneným laureátom. Program uzavrel
spevácky zbor Lipka matičnou hymnou Kto za pravdu horí, ktorú spievalo spoločne celé hľadisko.
Nasledovalo malé občerstvenie
vo foyer divadla, kde sa o náladu
starali huslisti (viac však huslistky)
a speváci z Hrušova.

■ SLOVÁK URÁNOVÝM KRÁĽOM
Od roku 1970 sa tejto úlohy
ujal kanadský podnikateľ, uránový
kráľ narodený na Slovensku – Štefan Boleslav Roman. Spolupracovať

Bustu J. Cígera HRONSKÉHO po ôsmich rokoch osadili vo Zvolene

Štúrov park otvoril náruč legende
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Ľahostajnosť mladých ľudí o národné idey patrí do kategórie mýtov

Národné dedičstvo slovenskej mládeži
Text a foto: Marián GEŠPER

Nedávne februárové stretnutie mladých záujemcov o členstvo v odbore Mladej Matice, ktoré sa konalo v nových
priestoroch Domu MS v Košiciach, potvrdilo, že tzv. ľahostajnosť slovenskej mládeže o národné idey patrí skôr do
kategórie „dobre stavaných mýtov“. Znovu sa dokázalo, čo sme opakovane konštatovali vo výbore Mladej Matice,
že najdôležitejšie je správne osloviť mladých, a to najmä úlohou generačne blízkych matičných rovesníkov.
Ďalším krokom pri prehlbovaní
ich záujmu o matičné dianie je, aby
sa mladým aktivistom umožnilo bez
prílišného mentorovania uskutočňovať vlastné podujatia a naberať skúsenosti s riadením svojich odborov
Mladej Matice. A tiež nikdy sa nebáť
pomenovať problémy mladých ľudí,
ktorí v porovnaní so staršou generáciou musia o svoje vzdelanie, sociálne istoty a dôstojné miesto
v živote bojovať prakticky už od stredoškolských rokov.
■ KOŠICKÉ OTÁZNIKY
Noví členovia OMM v Košiciach
zhodne konštatovali, že nepovažujú
svoje mesto za multikultúrne, ale za
tradične slovenské mesto! Veď Slovákov je tu drvivá väčšina. Košice
boli vždy pevne spojené so všetkými
fázami národného pohybu Slovákov
a žili tam národné osobnosti z celého
politického, vedeckého, kultúrneho,
cirkevného a spoločenského spektra,
o čom svedčia okrem iného početné
slovenské pamätné tabule a busty.
Na druhej strane, v diskusii s mladými členmi sa objavili znepokojujúce
otázniky, ktoré sa však permanentne
vynárajú na mladomatičných podujatiach. Ako je možné, že mladá gene-

rácia má tak málo vedomostí z našich
národných dejín? Prečo ani polovica
záujemcov o členstvo v OMM v Košiciach nevedela, že ich mesto okupovalo horthyovské Maďarsko po Viedenskej arbitráži v roku 1938?!
Účastníci košického zasadnutia
ako reakciu na to potvrdili, že v školách sa mnoho priestoru dáva svetovým dejinám, na druhej strane výučba
slovenských dejín má vo vzdelávacej
praxi oveľa menší rozsah a je „podávaná dosť nezáživne“. Pritom starší

členovia OMM uviedli, že boli prekvapení, keď sa v rámci matičnej činnosti
stretli s informáciami o nevšedných
osudoch slovenských vlastencov
a dramatickom vývoji nášho národa
od najstarších čias až po súčasnosť.
Mnohí sa zamýšľali nad „nevšednými až dobrodružnými životnými
osudmi Slovákov“ a väčšina účastníkov národných zrazov Mladej Matice
neskrývala nadšenie, koľko zaujímavých prírodných krás, mohýl a pamätníkov sa ukrýva na Slovensku.

Matičný festival amatérskych divadiel
Riaditeľ Konzervatória J. Adamoviča v Košiciach Mgr. Róbert GALOVICS pre SNN
Pán riaditeľ, už tri roky ste
predsedom poroty
krajského
matičného festivalu amatérskych
divadiel žiakov Košického a Prešovského kraja Divadelné Košice
Jozefa Adaamoviča a Jula Zborovjana. Kto vás oslovil do tejto
významnej pozície?
Tento matičný festival založil
v roku 2004 bývalý riaditeľ Domu
Matice slovenskej F. Mrva a organizuje ho dodnes. Hneď v prvom ročníku oslovil nášho pedagóga, vynikajúcu slovenskú hereckú legendu
prof. Jozefa Adamoviča, ktorý
u nás učil budúce herecké hviezdy,
či by nebol predseda poroty. Súhlasil a pôsobil ako predseda matičného festivalu osem rokov. Po jeho
odchode do hereckého neba som to
s radosťou prevzal ja so svojimi študentmi herectva. Musím ešte pripo-

ROZHOVOR

naša škola od 1.
9. 2015.
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Získal si obrovskú
menúť, že na môj návrh a na návrh popularitu u žiakov základných škôl
celého pedagogického kolektívu z obidvoch krajov východného Sloškoly sme navrhli Ministerstvu škol- venska. Na festivale sa v minustva SR premenovanie konzervató- lých rokoch zúčastnilo aj dvanásť
ria na Konzervatórium Jozefa Ada- amatérskych súborov, ktoré sa na
moviča. Tento čestný názov nesie tento festival poctivo pripravujú

Reprezentačný ples mladých matičiarov v Liptovskom Mikuláši

Už premýšľajú, ako sa zabavia o rok
Text a foto: Marek NEMEC

Vyvrcholením niekoľkomesačných príprav i celoročnej práce mladých matičiarov z Liptovského Mikuláša
bol opäť po roku tradičný ples OMM Matice slovenskej, ktorý sa uskutočnil vo veľkej sále tamojšieho Domu
kultúry. Mladší aj starší obyvatelia mesta sa na matičnom plese zabávali už po šiesty raz – teraz pri nestarnúcich piesňach Otta Weitera a Andrey Fischerovej.
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Organizácia podujatia ležala na
pleciach predsedu OMM v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca, ktorý
do jeho príprav zapojil aj miestny
D MS. Ples s pochopiteľným výdychom otvoril spolu so zástupcom
primátora Liptovského Mikuláša
Rudolfom Urbanovičom a privítal
na ňom aj hostí z Matice slovenskej
v Trstenej i Slovákov žijúcich v Poľsku. O lístky majú každý rok veľký
záujem nielen mladí ľudia, ale zabaviť sa na plese chcú tiež starší Liptáci. Najväčším problémom je preto
vhodne zvoliť program, ktorý osloví
všetkých zúčastnených. Okrem
už spomenutej hlavnej hviezdy

■ POTREBA VEDOMOSTÍ
Pri pohľade do učebníc dejepisu
všeličo pochopíme. Chýba v nich
atraktívnosť, obrazový a iný dokumentárny materiál i pútavo podané
deje a životopisy mnohých slovenských osobností.
Prečo je to tak? Môžeme prijímať vlastenecké deklarácie a stanoviská, ale ak nepodchytíme mládež,
ktorá má úprimný záujem o národné
veci, potom naše úsilie vyznieva
naprázdno. A pri nezmenenej situácii aj čas hrá proti nám! Osnovnou
bázou pre každý štát a národ je jeho
mládež. Uvedomelá mládež je zárukou aj budúcej zdrojovej stability
národnej a občianskej spoločnosti.
Matica slovenská pripravila a uskutočnila množstvo vydarených prednášok a seminárov, ale nahradiť školstvo a ingerenciu štátu nedokáže.
Byť dobrým národovcom si
vyžaduje mať základné vedomosti,
poznať historické i spoločenské reálie, vedieť ich zapájať do vývinových
súvislostí a uplatňovať v interakcii so súčasnými, nie vždy prajnými
trendmi. V tejto súvislosti môžeme
parafrázovať dávne slová mladého,
iba tridsaťročného Ľudovíta Štúra:
„Musíme sa vzdelávať, nájsť seba
samých, poznať vlastnú históriu
a pozdvihnúť rodnú reč. Národ bez
historickej vedomosti a svojich predkov je hromádka koží otrockých.“
Treba však dodať, že byť „hromádkou
koží otrockých“ v postindustriálnom
svete, v globalizačnom prostredí znamená zdegradovanie jednotlivca na
súčasť ľahko manipulovateľnej, vykorenenej masy pracujúcich robotov.
A to z pohľadu zaväzujúceho dedičstva zakladajúcich osobností Matice
nesmieme dopustiť.

v priebehu celého školského roka.
Preto úroveň ich vystúpení je
veľmi dobrá, čo každým rokom
potvrdzuje aj náročná kritika.
Dôležitá je aj logistika festivalu
a zabezpečenie priestorov a cien.
A to niečo stojí. Preto sme radi,
že to organizuje predseda MO MS
v Košiciach-Myslave František
Mrva v spolupráci so ZŠ Postupimská v jej divadelnej sále.
Všetky ceny zabezpečuje z vlastných
finančných
prostriedkov
a od vďačných sponzorov. Po dva
roky podporuje hodnotnými knihami ocenené súbory manželka
zosnulého prof. Jozefa Adamoviča,
slovenská herecká stálica prof.
Božidara Turzonovová. Dlhé roky
prispievajú na hodnotné ceny aj
exminister školstva SR doc. Dušan
Čaplovič, DrSc., ale aj primátor mesta Košice MUDr. Richard
Raši, PhD. Generálny riaditeľ firmy
Lynx, s. r. o., Košice Ing. Róbert
Kollár, ktorý každý rok venuje víťazovi kvalitnú elektorniku.
(fm)
večera sa o dobrú náladu postarala Ľudová hudba Haluška, Folklórny súbor Vrbové prútie a určite
potešila aj barmanská šou Coctail
Manie. Samozrejmosťou bol obľúbený DJ Dobo a voľba kráľa a kráľovnej plesu. Vypredaná kapacita
sály svedčila o tom, že organizátori
nič nepodcenili a ulahodili všetkým
zúčastneným.
Ples v Liptovskom Mikuláši
vždy v pozitívnom zmysle slova
propaguje našu najstaršiu kultúrnu
organizáciu Maticu slovenskú medzi
mladou, ale aj staršou generáciou.
Pomaly a isto sa stáva tradičnou
i prestížnou spoločenskou udalosťou. Pri jeho organizovaní pomáhajú
mnohí mladí matičiari a je dobré,
že vďaka početnej základni je koho
medzi mladými matičiarmi osloviť,
aby pomohli pri organizovaní nielen
tejto reprezentatívnej akcie. Organizačný štáb už totiž nezaháľa, rozmýšľa o plese, ktorý sa uskutoční
o rok. Už teraz uvažujú nad ďalšími
lákadlami i atraktívnymi hosťami.
Matica slovenská tak aktívne a dôstojne vstupuje aj do spoločenského
života v meste Liptovský Mikuláš.
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MATIČNÝ SPR AVODAJ
Pocta jubilantke
Matičiari z Turčianskych Teplíc
začali svoje valné zhromaždenie
kultúrnym programom venovaným
Izidorovi Žiakovi Somolickému.
Tento slovenský vlastenec, národovec, spisovateľ a redaktor sa narodil 10. februára 1863 v Turčianskom
Michale (dnes časti Turčianskych
Teplíc) a zomrel 25. januára 1928
v Banskej Bystrici, teda podujatie bolo súčasne aj pripomenutím
si jeho narodenín, ale aj odkazu
súčasnosti. Program pripravili žiaci
miestnej základnej umeleckej školy,
Pedagogickej a sociálnej akadémie, SZUŠ v Kláštore pod Znievom,
ZŠ Žarnovická z miestnej časti
Diviaky a na záver vystúpil detský
folklórny súbor Lúčik. Posledný
tanec bol zároveň blahoželaním
miestnej matičiarke Anne Dubovcovej k jej významnému životnému
jubileu. Jubilantka si zároveň prevzala bronzovú medailu Matice
slovenskej. Odbor vedie Jaroslava
Brincková, ktorá nezištne vykonáva
matičnú činnosť už viac rokov. Pritom sa nesústreďuje iba na prácu v
kúpeľnom meste, ale aj v širokom
okolí obcí horného Turca.
Zdroj: Turčianske noviny;
09/2016; 08/03/2016; s.: 16;
V.KOMORA

Rozprávky ožívajú
O krásnych rozprávkach od J.
Cígera-Hronského, ako sú Smelý
Zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri
múdre kozliatka, Janko Hraško
a ďalšie, besedovali tretiaci a štvrtáci zo ZŠ Nejedlého v Bratislave
pod vedením učiteliek J. Kuťkovej
a A. Masarykovej. Deti si pripravili
ilustrácie z rozprávok a najkrajšie
vedúca knižnice Katka Porubjaková, ktorá viedla besedu, vyhodnotila a pochválila najlepších kresliarov. Bolo vidieť, že deti rozprávky
čítali, pretože pri ukážkach z nich
už vopred reagovali. Redaktorka
z Mladých liet im priblížila rozprávku tak, že im ukázala obálky od
samotného vzniku. Miestny odbor
Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka v spolupráci s oddelením
školstva a Domu kultúry má snahu,aby deti poznali tvorbu našich
slovenských spisovateľov.
Kveta SLYŠKOVÁ
POZVÁNKY MATICE
Vynášanie Moreny – 21. 3.
2016 o 15.30 h OÚ Valaská. V spolupráci s MŠ, ZŠ a MO MS.
Veľkonočné tvorivé dielne
– 19. až 24. 3. 2016 OÚ Michalová.
Čaká na vás zdobenie vajíčok rôznymi technikami.
Veľkonočné tvorivé dielne
– 21. až 24. 3. 2016 OÚ Pohorelá.
Čaká na vás pletenie veľkonočných
korbáčov.
Rómska pieseň 2016, kraj.
matičný festival v prednese rómskych piesní žiakov Košického
a Prešovského kraja – 15. 4. 2016
o 9 h. MÚ Luník 9 v Košiciach. Žiaci
budú vystupovať v 2 kategóriách
(chlapci a dievčatá) od 4. ročníka
ZŠ po 8. ročník ZŠ s hudobným
sprievodom alebo bez hudobného
sprievodu. Prihlášky zasielajte na
zs@zspodjavorke.edu.sk
alebo
volajte na 055/ 6434003 do 13. 4.
2016.
Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva
– 8. 5. 2016 Mlynky (Maďarsko).
Program: 8 h – Slovenská omša
v kostole v Mlynkoch (Maďarsko); 9 h – Stretnutie účastníkov
v Stredisku pilíšskych Slovákov,
odhalenie pamätnej tabule Juraja
Migaša spojené s kultúrnym programom. Pochod na Pilíš sa začne
o 10 h, o. 12 h bude stretnutie
účastníkov na vrchole Pilíša spojené s piknikom. Jedlo a občerstvenie si zabezpečia účastníci túry.
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

A čo
morálka?
Zdá sa, že sme totálne
v područí mamony, peňazí.
Práve teraz po voľbách počuť
i cítiť, že človek, ktorý nemá
„majetkový status“, teda ktorý
nie je bohatý, nemôže ani len
pomyslieť na to, aby dokázal
presadiť svoje, ovplyvniť verejnosť, získať hlasy. Starý pán
Adolf Záturecký, ktorý zozbieral
a vydal príslovia a porekadlá,
zapísal to asi presne: „Kto bez
peňazí chodí, toho psy obštia.“
A to ešte ani nešípil, že (te)raz
nám budú vnucovať čosi ako
„neoliberálnu
demokraciu“.
Otvorte ktorékoľvek médium –
aj verejnoprávne: slovo majú iba
demokrati liberálne tepaní.
A cieľom všetkých takýchto
demokratov sú – peniaze.
Vespasianus kedysi dávno
o nich vyhlásil, že nesmrdia,
ale naopak voňajú. Fyzicky tým,
že ostáva na nich pach prostredia, v ktorom sa pohybovali,
najrôznejšie vône sveta – od
uhlia, maštalí, polí až po dámske kabelky či tymian. Peniaze
však voňajú aj inak. Jedným
dráždivo pripomínajú, že s nimi
sa žije lepšie, slobodnejšie,
lebo dobrá je vôňa zisku, nech
je z čohokoľvek. Iným však –
možno – pripomínajú diablove
výkaly, sú príčinou všetkého zla
na svete. Nežil mysliteľ, ktorý by
sa nevyjadril k peniazom. „Kúpiť
si psa je jediný spôsob, ako
získať lásku za peniaze,“ mienil Bernard Shaw. „Peniaze sú
nemilosrdným pánom, nestrpia
vedľa seba iných pánov,“ to sú
slová Giovanniho Papiniho. E.
M. Remarque povedal: „Všetko,
čo sa dá zaplatiť peniazmi, je
lacné“. Franz Kafka vyhlásil,
že luxus bohatých je zaplatený
biedou chudobných. „Ľudia,
ktorí zarábajú priveľa peňazí,
nepoznajú život,“ tvrdil Čapek.
Arméni si myslia, že peniaze liečia melanchóliu. Že s peniazmi
nie je tak dobre, ako je bez nich
zle. Ak pracujeme iba preto, aby
sme získali hmotné bohatstvo,
staviame si väzenie, lebo čím
väčšie bohatstvo, tým väčší
nepokoj duše.
Teda peniaze áno. Má však
v „liberálnej demokracii“ miesto
aj opak mamony – morálka,
opierajúca sa o pravdu? Dajú
niekedy naše médiá (vrátane
verejnoprávnych) priestor morálke založenej na pravde?
Nedali Slováci v posledných
voľbách jasne najavo, že chcú
počuť pravdu o minulosti, ale
aj o prítomnosti? Lebo bez
pravdy niet morálky. Dajme sa
poučiť Konfuciom: „Urobte, aby
sa poctivosť vyplácala väčšmi
ako krádež a nebude krádeží.“
Alebo svätým Pavlom: „Poznáte
pravdu a pravda vás oslobodí“.

Župan Jaroslav Baška si prevzal Cenu predsedu Matice slovenskej

Matica rozvíja vlastenectvo
[teraz.sk; 09/03/2016; TASR ]

Ocenenie Matice slovenskej sa udeľuje kolektívom a jednotlivcom
za v ýznamný podiel na rozvoji matičného hnutia.
M atic a slovenská oc enila
C enou predsedu M atic e sloven skej predsedu Tren č ianskeho
samosprávneho
k raja
( TS K )
Jaroslava Bašku. K rajsk ý pred seda si c enu prev z al v pondelok
7. 3. z r úk podpredsedu M atic e
slovenskej M ar iána G e špera.
O c enenie M atic e slovenskej
sa udeľuje kolek tívom a jednotlivc om z a v ý znamný podiel na
roz voji matič ného hnutia, šíre nie dobrého mena M atic e slo venskej, v ý znamný podiel na
roz voji miestnej a regionálnej
kultúr y, oc hranu a prezent ác iu

kultúr neho dedi č st va, prínos
do vedy v Slovenskej republike
a v z ahrani čí. Predseda TS K ju
dost al z a organiz ác iu a p o dpor u
podujatí a ak tivít v roku 2015,
k tor ý M atic a slovenská v yhlásila
z a Rok Ľudovít a Štúra pr i príležitosti dvojstého v ýro č ia jeho
narodenia.
„O c enenie pre m ňa ve ľa zna mená, M atic a slovenská f unguje
už ve ľmi ve ľa rokov a neust ále
sa jej darí roz víjať vlastenec t vo
pre budúc e generác ie,“ uvie dol na margo oc enenia Jaroslav
Baška.

Jaroslav BAŠ
Ja
BAŠKA.
KA.

Spomienkové podujatie na jednu z dominantných osobností Oravy

Spomínali na Ladislava Nádašiho-Jégého
Pavol STUCHLÝ, predseda MO MS v Istebnom

V priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa koncom februára uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého. Podujatie s názvom
Spomínanie na Jégého sa uskutočnilo v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom, Oravskou knižnicou
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Maticou slovenskou a Národnou bankou Slovenska.
V programe vystúpili historik a riaditeľ Oravskej knižnice
Peter Huba, ktorý priblížil aj
pohľad na dolnokubínsku spoločnosť v prvej polovici 20. storočia.
Pavol Parenička z Matice slovenskej predstavil biograficky život a
dielo Ladislava Nádašiho-Jégého.
Vedecký tajomník Peter Cabaj
charakterizoval tohto významného
prozaika, predstaviteľa neskorého
realizmu, jeho tvorbou, ktorá nesie
znaky realizmu i naturalizmu.
Ladislav Nádaši-Jégé, spisovateľ, prozaik, autor divadelných
hier publicista, literárny kritik,
bol tiež uznávaný lekár, po kto -
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rom je pomenovaná aj dolnooravská nemocnica. Nepochybne patrí
medzi najv ýznamnejšie osobnosti
regiónu Orava. N stretnutí v ystúpila so spomienkami na starého

otca aj vnučka tohto oravského
velikána pani Kotoučková.
Z pohľadu novozaloženého
MO MS v Istebnom treba pozitívne hodnotiť účasť mladej
generácie a
študentov, ktorí
sa zúčastnili na tomto podujatí
v hojnom počte. Veľmi zaujímavá
bola tiež prezentácia striebornej zberateľskej mince emitovanej Národnou bankou Slovenska v januári 2016 s podobizňou
Ladislava Nádašiho-Jégého. Podujatie rámcoval program Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa,
v ktorom účinkovali pedagógovia
i žiaci.

Svätí Cyril a Metod priniesli aj známkarské svetové prvenstvo

Príťažlivá optika filatelie
Veronika BILICOVÁ, Dom MS v Nitre

Pri príležitosti výročia smrti svätého Konštantína – Cyrila pripravil Dom Matice slovenskej v Nitre prednášku nitrianskeho filatelistu Milana Šajgalíka. Historickým exkurzom na tému Sv. Cyril a Metod, Slovensko a naše svetové
prvenstvo predstavil zberateľ oboch solúnskych vierozvestcov v zaujímavej optike filatelie. Účastníkov besedy
oboznámil aj so svojím filatelistickým exponátom Vďaka Vám sv. Cyril a Metod, ktorý na viacerých výstavách
získal strieborné medaily, naposledy v poľskom Glosgowe v roku 2015.
V bohatom a vizuálne pútavo
spracovanom materiáli sa autor
prednášk y venoval aj samostatnej
téme Najkrajšej poštovej známk y
na svete, v ydanej v roku 2013
k 1 150. v ýročiu príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu. Akademick ý maliar Dušan Kállay
a r y tec Miloš Ondráč ek dokázali na malej ploche známky
a hárčeka predstaviť kus histórie
vierozvestcov a ich súčasníkov,
hlaholiku aj dejinné udalosti, návštevu Ríma spojenú so schválením
prekladov evanjelií a pápežským
uznaním jazyka Slovanov za štvr tý
liturgický jazyk, prinesenie telesných pozostatkov sv. Klimenta či
svätorečenie. Podľa slov M. Šajgalíka, „ aby získala verejnosť č o
najvernejší dobov ý obraz, na poš tovú známku zvolil majster Kállay
jedno z najstarších zobrazení sv.
Cyrila a Metoda, pochádzajúce
z 9. storočia – fresku Osobný súd
sv. Cyrila z dolnej Bazilik y sv. Klimenta v Ríme“.
Spoločne s autorom prednášk y Dom MS v Nitre predstavil aj publikáciu Cyrilo - metodská
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misia vo f ilatelii, ktorá v roku
2015 získala v Galante pozlátenú medailu. Obsah publikácie plne v yjadruje jej mot to: „Čo
všetko nám môžu povedať poš tové známk y alebo krajina pod
Tatrami, jej história od pr v ých
dot ykov s kresťanst vom po
dedič st vo otcov – zobrazené na
domácich poštov ých známkach
a pečiatkach.“

Dom MS v Nitre aj takou
formou upozor ňuje na publikáciu, ktorá je f ilatelistickou
monograf iou danej témy urč e nej tak pre začiatočníkov, ako
i pokročilých čitateľov a milovníkov f ilatelie. Odzrkadľuje lásku
a úctu autorov M. Šajgalíka
a I. Kika ku kresťansk ým duchovným hodnotám a k rodnému
Slovensku.

PRIPOMÍNAME SI
19. marca
– pred sto šesťdesiatimi rokmi
osvetlili hlavné ulice Bratislavy
a dunajské nábrežie plynovými
lampami (1856)
– sto päťdesiatpäť rokov, čo
začali v Pešti vychádzať najdôležitejšie politické noviny Slovákov v druhej polovici 19. storočia
Pešťbudínske vedomosti (1861);
vydavateľom
a
zodpovedným
redaktorom bol Janko Francisci,
Štefan Marko Daxner v nich načrtol
slovenský politický program, ktorý
sa stal základom Memoranda slovenského národa
– sedemdesiatpäť rokov by
mal významný slovenský jadrový
fyzik RNDr. Jozef Lánik, pracovník
atómového ústavu v Dubne (1941 –
1995)
20. marca
– tridsaťpäťku oslavuje moderátorka, speváčka a režisérka
Zuzana Haasová
21. marca
– dvestopätnásť rokov od smrti
kanonika Šimona Fábu, prepošta,
podporovateľa a člena Slovenského učeného tovarišstva (1731
– 1801)
22. marca
– stotridsať rokov, čo zomrel
famózny cigánsky huslista, ktorý
počas svojho života vystupoval
azda na všetkých veľkých podujatiach Slovákov, Jozef Piťo (1800
– 1886)
– osemdesiatiny by mal slovenský cestovateľ, prírodovedec
a horolezec, šéf himalájskych
výprav a pútnik po stopách M. R.
Štefánika okolo zeme doc. RNDr.
František Kele; zahynul pri bežnej
túre vo Vysokých Tatrách (1936
– 2014)
23. marca
– pred štyristo sedemdesiatimi
rokmi (1546) sa začala v Komárne
výstavba veľkej vojenskej pevnosti,
jednej z najväčších v Európe tých
čias; práce viedli talianski stavitelia Giovanni Maria de Speciecaca
a Dalmato Bartolagi, unikátnu
stavbu dokončili za jedenásť rokov
– minister kultúry, spisovateľ
a dramaturg Marek Maďarič oslávi
päťdesiatku
24. marca
– dvestošesťdesiatpäť rokov
od smrti najvýznamnejšieho vojvodcu a verejného činiteľa Uhorska v 18. storočí palatína Jána
Pálfiho (1663 – 1751); pochovali
ho v bratislavskom Dóme sv.
Martina
– pred sto desiatimi rokmi sa
narodil historik a publicista František Bokes (1906 – 1968)
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi sa v Medzilaborciach začal
prvý svetový kongres Rusínov
(1991)
25. marca
– pred päťsto päťdesiatimi
rokmi sedem stredoslovenských
miest vytvorilo banícke sedmomestie (heptopolitanu): Banská
Bystrica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Nová Baňa, Kremnica,
Pukanec a Ľubietová; zaviazali
sa spoločne riešiť otázky rozvoja a v dôležitých ekonomických
a politických veciach vystupovať
jednotne (1466)
– stoosemdesiat rokov od
narodenia evanjelického kňaza
a botanika svetového mena, rodoľuba, historika i etnológa Jozefa
Ľudovíta Holubyho (1836 – 1923)
– osemdesiatpäť rokov by mal
dlhoročný slovenský a čs. volejbalový reprezentant Bohumil Golian
(1931 – 2012)
– dvadsaťpäť rokov, čo zomrel
významný divadelný a televízny
režisér Miloš Pietor (1933 – 1991)
(jč)
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