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SLOVO O SLOVENSKU
C h ichichi, chachacha... Neviem, ako vám, ale mne raňajšie
vysielanie Slovenského rozhlasu
od času, keď programovú štafetu
preberie žensko-mužská dvojica
moderátorov – teda od piatej do
deviatej ráno – pripomína „kabaret u dobrej pohody“. Naozaj
iba také chichichi... chachacha,
kde sa tí dvaja za mikrofónom
predbiehajú vo vtipnosti, bavia
sa na svojich žartoch, doberajú
sa navzájom, vyžívajú sa v bonmotoch, narážkach a najnovšie
našli zaľúbenie aj v tvorbe akože
pranostík.
Meteorológia
a
predpovede počasia sú zvlášť vďačný
priestor, kde sa „spárovaní spíkri“ môžu vyšantiť do sýtosti.
Potom ešte chvíľu (až hystericky) na hokeji. A už len na
hudobnej produkcii, ktorú naozaj
uvádzajú ako puncovaní diskotekári. Veď to majú poniektorí
v krvi, dokonca ako ten džob
prvý!
Zavše mám pocit, že hudba
a počasie je všetko, čo z rádia
počuť. Lenže na rozhlas, ktorý
tvrdí, že „informácie na prvom
mieste“, je to žalostne málo. Ak
by do tej biedy neprišiel Jano
Mečiar so skompilovaným Spektrom, neviem, či sa vôbec niečo
dozviem... Pravda, okrem požadovanej, objednanej propagandy.
Nemiešal by som sa do rozhlasovej dramaturgie, profilovania a vyznenia jeho raňajšieho
bloku, napadlo mi to iba v súvislosti so zámermi rozhlasovotelevíznej vrchnosti, ktorá sa
opäť zastrája zvyšovať koncesionárske poplatky. Za toto? Za
historické recitácie Roba Rotha
a skazky pána Machaja?
Na ukážku:
V čase, keď u nás nečakané mrazy predbehli aj podchladených Pankráca, Serváca
a Bonifáca a producenti ovocia
(a nielen oni) sa triasli o osud
svojich plantáží, viníc a ovocných sadov – veď ešte doteraz sa
rátajú milióny škôd na produkcii
a úrode – rozhlasáčka Ilgová,
sršiaca humorom a optimizmom, opáči v priamom vysielaní
kolegu Bomboša: A nezabudol si
zabuchnúť dvere na balkón?
Chichichi, chachacha... informácie na prvom mieste.
Emil SEMANCO
R - 2016028

GRÉCKE DLHY
STÁLE RASTÚ
Strana 5.

DISIDENT ANTON SELECKÝ
O POHNÚTKACH REVOLTY
Strana 6.

MOZAIKA Z ROKOVANIA
KRAJSKÝCH SNEMOV MS
Strana 11.

Eurokomisár Maroš ŠEFČOVIČ kritizuje národné cítenie mladých Slovákov

Európania áno, Slováci nie?
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: Štefan K AČENA

To, že mladí cítia skôr národne ako európsky, označil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič za problém, s ktorým bojujú viaceré členské
krajiny. „Je to naozaj otázka, ako vysvetliť mladým ľuďom, že sú občanmi nielen Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie,“ povedal 9. mája na
oslavách Dňa Európy v Bratislave Maroš Šefčovič, ktorý pôsobí aj ako európsky komisár pre Energetickú úniu.
Zmeny by sa podľa neho
mali urobiť v školských osno vách. „ Popri histórii Slovenska by
sa úplne prirodzene učila aj spo ločná história Európy, aby sme
sa viac dozvedeli o svojich suse doch, aby sme sa viac dozvedeli
o tom, čo sa v Európe dialo. No
a hlavne aj to, ako Európska únia
funguje,“ povedal Maroš Šefčovič.
Nuž, veru, Slovensko je súčasťou európskej histórie, otázka
znie, ako dnešní žiaci a študenti
poznajú históriu svojho štátu. Tú
by sa azda mali naučiť najskôr, až
potom sa môžu učiť históriu iných
štátov, ale to je predsa jasné každému. Iba ak by niekomu v yho vovalo, že kto nepozná vlastnú
históriu, nebude mať vlastnú
budúcnosť.
■ ČO KOHO MOTIVUJE
K tomu, že Slovensko od
pr vého júla preberie predsedníctvo v Rade EÚ, povedal M. Šefčo vič toto: „Som veľmi rád, že Slo vensko sa k tejto úlohe postavilo
tak zodpovedne, lebo vidím, že
sme tam veľmi dobre zastúpení aj
počtom nov ých mladých diplomatov. Je tam veľká skupina mladých
ľudí, ktorí práve ukončili stáže
a sú veľmi motivovaní.“
Veď áno, je to pekné. Ale
čo potom znamenajú v ýsledky

3 OTÁZKY PRE:

na okraj spoločnosti. Čísla sú najv yššie v krajinách, ktoré najviac
postihla kríza. Dominujú Grécko,
Por tugalsko, Cyprus a Španielsko. Vyplý va to z najnovšieho
prieskumu Eurobarometra, ktor ý
nedávno publikoval Európsky parlament. Na Slovensku sa cíti marginalizovaných až šesťdesiattri
percent mladých ľudí.
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prieskumu, podľa ktorého v yše
polovica mladých Európanov vo
veku od šestnásť do tridsať rokov
sa cíti by ť pre ekonomickú krízu

vo svojej krajine marginalizovaná.
Väč šina respondentov – až päťde siatsedem percent v dvadsiatich
štátoch EÚ – sa cíti by ť odsunutá

■ ODSÚVANÍ BOKOM
Marginalizácia
znamená
v preklade odsúvanie na okraj.
Nevedno, či pán Šefčovič ne chtiac prezradil niečo z neof iciálnej agendy EÚ, podľa ktorej treba
v mladých, aby neboli odsúvaní
na okraj, pestovať vrelý vzťah
k orgánom EÚ, no vrelý vzťah
k vlasti nie je príliš žiaduci. Ešte
možno tak pri povzbudzovaní
reprezentantov štátu v špor te,
tam je to azda prípustné...
Inak z prieskumu tiež vyplýva,
že až šesťdesiatjeden percent
mladých v EÚ nechce študovať,
absolvovať prax ani pracovať
v inej krajine Únie. Slovákov s týmto
postojom je päťdesiatosem percent. Na prieskume sa zúčastnilo 10 294 Európanov vo veku
od šestnásť do tridsať rokov vo
všetkých dvadsiatich ôsmich členských štátoch EÚ a uskutočnili ho
v dňoch od 9. do 25. apríla 2016.
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Hľadáme pevný bod, pokoj a harmóniu
● Noc múzeí a galérií je čoraz
populárnejšia. Čo znamená pre
výtvarníka, krajinára, cestovateľa
a vydavateľa ojedinelého druhu
ako ste vy?
Stretnutie s čitateľmi a možnosť
porozprávať o zážitkoch pri tvorbe.
Či už knihy, alebo obrazu. Robiť
umenie je veľká emócia a pre tvorcu
aj úžasný zážitok. Svet okolo nás je
plný zvratov a zmien a mnoho ľudí
hľadá pevný bod, pokoj i harmóniu.
A aj to môže poskytnúť umenie.
● Beseda v Trenčíne bola pre
vás isto povzbudzujúca. Z tohoto
kraja totiž pochádzate. Avšak čím
najviac prekvapila tohtoročná
„Noc” v spomínanom meste?
Ja som začínal podujatie. Beseda bola v letnej knižnici

V SNN 24/2016
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK
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v strede mesta v horúcom podvečere. Prišlo veľa Trenčanov a aj
mojich krajanov, rodákov z Kálnice,
kde som sa narodil. Bolo tam i veľa
ľudí, ktorých som nepoznal. Rozprával som o Trenčíne, s ktorým ma
spájajú aj moje výtvarné začiatky.
Ako žiak som tu chodil do výtvarnej školy. Viedla ju maliarka Žofia
Bellová, ktorá ma pripravovala na
ďalšie výtvarné školenie grafiky
a maľby v Bratislave. V Trenčíne
som aj dva roky (1968 – 1970) vojenčil, mal som tu veľa výstav. Mesto je
i mojou výtvarnou inšpiráciou.
Besedu usporiadala Rešetkova knižnica. Čítal som aj z knihy jedného
macedónskeho spisovateľa, ktorá
bola putovným čítaním. „Noc“ pokračovala čítačkami o. i. v mestskej
veži.

● Rešetkova knižnica v Trenčíne sa stala magnetom pre mnohých autorov i čitateľov. Dôkladne
ju poznáte. Čím vám imponuje?
Knižnica mi imponuje najmä
milými pracovníčkami. Rád spolupracujem s terajšou riaditeľkou
Gabrielou Krokvičkovou, predtým
s Máriou Špánikovou. Besedu so
mnou organizoval Peter Martinák.
Bol som na mnohých besedách.
Minulý rok knižnica zorganizovala
stretnutie spisovateľov z celého trenčianskeho regiónu. Rád sa vraciam
do Trenčína, rád tu maľujem. Obdivujem majestátny hrad, historické
mesto plné krásnej architektúry.
A mám rád tunajších ľudí.
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ
Foto: archív SNN

■ Vladimír SKALSKÝ, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí o slovenskej diaspóre
■ Slávnosti 270. výročia osídlenia Slovenského Komlóša v susednej Maďarskej republike trvali tri dni
■ Realitné šialenstvo, poháňané nízkymi hypotekárnymi úrokmi, neustále zvyšuje ceny najmä bytov
WWW.MATICA.SK
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Pamätníky potentátom totalitných režimov svedčia o strate pamäti

Zločiny komunizmu sa udiali v čase mieru
Anna HROMJÁKOVÁ − Foto: archív SNN

Vo februári tohto roku odhalili pred miestnym úradom v Krajnej Bystrej bustu komunistickému funkcionárovi Vasiľovi Biľakovi. Aktivisti Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz vzápätí poliali bustu červenou farbou.
Tento akt ich dostal pred súd. Organizácia politických väzňov (PV ZPKO) verejne vyjadrila nesúhlas
a pobúrenie, že niekto chce súdiť výtvarníkov za prejavený spôsob odporu. Vasiľ Biľak bol predstaviteľom
komunistického systému zodpovedného za teror na svojich občanoch.
Politickí väzni si každoročne
v Jáchymove pripomínajú peklo, ktorým v uránových baniach prešli ľudia
nepohodlní režimu. Komunisti dali
zlikvidovať všetky tamojšie tábory,
aby zahladili stopy a aby nezostali
nijaké dôkazy o tom, čo v nich
páchali. Na území bývalých koncentračných táborov dnes stoja rekreačné
chaty.
■ ZAJATCI URÁNU
Politickí väzni bývalého režimu
s nevôľou sledujú súčasný vývoj
a upozorňujú na fakt, že kým holokaust sa uskutočnil počas druhej
svetovej vojny, zločiny komunizmu
sa diali v čase mieru, v čase budovania socializmu. No kým holokaustu

spoločnosť venuje veľkú pozornosť,
obetiam za ideály slobody sa takejto
pozornosti nedostáva.
Na Jáchymovsku a Příbramsku
bolo od roku 1949 zriadených osemnásť koncentračných táborov. Za
dvanásť rokov nimi prešlo šesťdesiatpäťtisíc väzňov, z nich štyri a pol
tisíc podmienky v uránových baniach
neprežilo. Aj preto prekvapuje zavádzajúce tvrdenie časopisu Ústavu
pamäti národa Pamäť národa, ktorý
v súvislosti s nekrológom za kňazom
Antonom Srholcom uviedol, že tak
blízko uránu, ako bol on, nebol nikto...
■ INCIDENT V LIPNÍKU
V minulých dňoch vo Veľkom Lipníku odhalili pamätník ďalšiemu pred-

staviteľovi komunistického režimu,
prokurátorovi Jánovi Pješčakovi.
V súvislosti s ním je známy prípad,
keď utečenca navráteného na Slovensko odsúdili na trest smrti a aj ho
popravili. Za nelegálny útek zo štátu.
Výtvarníci opäť protestovali pomaľovaním pamätníka. Tento akt vyvolal
incident so starostom obce Petrom
Labantom, ktorý Lorenzovi spôsobil
zranenia. Namieste je otázka, dokedy
sa budú štátne orgány nečinne prizerať na rehabilitáciu predstaviteľov
zločineckého komunistického režimu
napriek existencii zákona č. 125/1996
Zb. o nemorálnosti a protiprávnosti
komunistického režimu? Napriek
paragrafu 421 Trestného zákona,
ktorý hovorí o trestnom čine podpory
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a propagácie skupín smerujúcich
k potlačeniu základných práv a slobôd. Ak by štátne orgány postupovali v zmysle platných zákonov,
zrejme by nedochádzalo k zbytočným
incidentom.
Koncom mája odhalili v Bukurešti stotonový pamätník obetiam
komunizmu. Na slávnostnom akte
nechýbal prezident republiky, aktuál-

Do Varšavy sa vracia história, tentoraz stojíme na „druhej strane“

kladá naopak skôr koncentráciu
ozbrojených síl... Rusko viac
znepokojujú reálne kroky k rozmiestneniu pozemných prvkov protiraketovej obrany USA v Poľsku
a Rumunsku,“ napísal šéfredaktor ruského časopisu Arsenal
Viktor Murachovský.

Kto rozkrúca špirálu zbrojenia a strachu
Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: internet

Pred niekoľkými týždňami sa cez územie Českej republiky a Poľska presúvala americká armádna brigáda
s plnou výzbrojou. Smer: Pobaltie. V Rumunsku a v Poľsku oficiálne Severoatlantická aliancia „roztvorila“
protiraketový dáždnik. Na Slovensku má vzniknúť akási veliteľsko-logistická nebojová jednotka NATO.
Varšavský samit NATO sa uskutoční takmer na deň presne po štvrťstoročí od zrušenia iného paktu, nazvaného Varšavská zmluva. Dejiny naberajú spätný chod.
Spojené štáty, ale aj Rusko čoraz
častejšie používajú aj v diplomacii
slovné spojenie „návrat studenej vojny“.
Britské noviny The Guardian ešte pred
ôsmimi rokmi napísali: „V súčasnosti
vzniká organizácia Varšavskej zmluvy
iného druhu. Tentoraz v nej dominuje
jasne vyjadrená antiruská, protinemecká a proamerická orientácia. Poľsko a tri pobaltské krajiny – Estónsko,
Litovsko a Lotyšsko, koordinujú svoju
politiku po získaní nového statusu
‚superspojencov‘ Spojených štátov.
... Poľsko si lieči svoj „nemecký komplex“ zo začiatku druhej svetovej vojny

a pobaltská pravica zas viac-menej
otvorene vyhlasuje, že nemecká okupácia nebola o nič horšia ako sovietska
vláda pred vojnou a po vojne.“
■NEBEZPEČNÁ BEZPEČNOSŤ
Samit, ktorý sa uskutoční 8. – 9.
júla, sa sústredí na bezpečnostné
otázky východného krídla Severoatlantickej aliancie, kde dosiaľ neexistuje výraznejšia ani stála prítomnosť
spojeneckých vojsk. Zrejme dôjde ku
schváleniu stálej vojenskej prítomnosti
Aliancie vo východnej Európe. Oznámil to poľský minister zahraničných

VŠIMLI SME SI
S trašidlo zlepšujúcich sa príjmov obchádza Európu. Keď našinec číta informácie o minimálnej sociálnej dávke pre migrantov napríklad v Nórsku (tisícdvesto eur mesačne), žasne. Ešte viac užasne, ak
sa začíta do zámerov Švajčiarska, ktoré majú smerovať k zjednodušeniu tamojšieho sociálneho systému v oblasti dávok.

U nás stále nie a nie

Každý dospelý občan Švajčiarskej konfederácie bude mať zaručený mesačný príjem
od štátu najmenej dvetisícpäťsto tamojších
frankov. Bez ohľadu na to, či pracuje, alebo
nie. To tam má by ť proste to najminimálnejšie
životné minimum. Nedospelý občan dostane
tretinu. Štvorčlenná rodina na samom sociálnom dne by teda mohla poberať 6 666,6
franku. Mohla a zrejme aj mala. Návrh je
v krajine populárny a má aj politickú podporu.
Prepočítané na eurá – 7 362,59. Mesačne!
Naši autodopravcovia píšu do Paríža zdesené
demarše, lebo Francúzsko zrejme začne trvať
na tom, že minimálna mzda na jeho území sa
bude týkať každého, kto na jeho území pracuje. Teda aj našich vodičov kamiónov. No niet sa naozaj čo čudovať tým našim dopravcom.
Z dvadsiatich piatich krajín OECD v Európe sa Slovensko umiestnilo na dvadsiatom štvr tom mieste v rámci hodnotenia kvality života
občanov, najmä ekonomickej. Nech nás teší, že sme vraj pred Talianskom. Zvláštny zvyk u nás – porovnávať náklady s tými európskymi
bez porovnávania príjmov s tými európskymi − trvá naďalej. Počúvame a čítame, že napríklad britská BBC má také a onaké náklady
na výrobu programov, že naša RTVS „len“ také, aké má, že to treba
dorovnať. Nuž, dobre, čo tak dorovnať aj príjmy občanov? Inak, čaro
nechceného – BBC ako verejnoprávna inštitúcia nie je financovaná
z nejakých elektromerových „koncesií“. Úplne ju financuje kráľovstvo.
Briti ako občania ničím.
A to je len zlomok toho, čo sa u nás dorovnáva, lebo „musíme sa
dorovnať “. S výnimkou príjmov. Tie nie a nie dorovnať.
Ján ČERNÝ
Karikatúra: Andrej MIŠANEK

LÚP

vecí Witold Waszczykowski, ktorého
citovala agentúra AP. Povedal tiež, že
samit by mal „začať proces budovania spojeneckej prítomnosti v strednej
aj východnej Európe“. Podľa neho je
tejto myšlienke naklonených stále viac
členských štátov NATO, ktoré však,
konkrétne nemenoval. Zároveň oznámil, že výrazu „vojenské základne“ sa
bude NATO vyhýbať, aj keď v podstate
pôjde o ne.
■ RUSI SÚ ZDRŽANLIVÍ
Vyhlásenia NATO o nemožnosti návratu k dobrým vzťahom

ny aj bývalý. Na Slovensku máme
centrálny pamätník obetiam bývalého režimu v Bratislave na cintoríne
Vrakuňa od roku 1990. Každoročne
17. novembra sa pri ňom koná pietna
spomienka. Z doterajších prezidentov
sa iba Andrej Kiska zatiaľ pri pamätníku vo Vrakuni nepoklonil pamiatke
obetí komunizmu. Vzory akoby sa
priťahovali...

s Ruskom a hrozby rozšírenia vojenskej prítomnosti na východnom
krídle Aliancie majú skôr propagandistický ako vojenský význam.
Zhodujú sa na tom podľa agentúry TASS ruskí politológovia
v komentároch k júlovému samitu
NATO vo Varšave. „Z vojenského
hľadiska je to absolútny nezmysel. Ide o očividnú demonštráciu
amerického dáždnika v týchto krajinách. Vojenská veda predpo-

■ KTO JE HROZBOU?
Ruská reakcia na posilnenie NATO na východe Európy
by mala byť tradične politická,
zhodujú sa tamojší politológovia.
Nemá zmysel púšťať sa do pretekov v zbrojení, vyzývajú a pripomínajú, že pre Moskvu je „baltský
smer“ druhoradý. Rusko tam podľa
Murachovského nemá veľké jednotky
a nevysiela tam ani žiadne nové
sily. „Pomerne pokojne evidujeme
krik ich ministrov obrany, prezidentov, generálnych tajomníkov NATO
a podobných figúr, ktoré tak plnia
svoje povinnosti. Vo vojenskom plánovaní sa Rusko opiera skôr o objektívne údaje o silách a prostriedkoch
NATO v tomto priestore,“ vyhlásil
ruský odborník pre agentúru TASS.

R. FICO ocenil životnú a tvorivú cestu P. ŠTRELINGERA

Uznanie pre nášho kolegu – jubilanta
N e d ávno sm e si na st ránkach SNN p r ip o m enuli v ý z na mn é ž ivot n é jub il eum p roz aika a pub lici st u,
al e a j z apál en ého b ojovní ka z a ná ro dnú ve c Pet ra Št reling e ra , k to r ý sa 2 0. ap r í l a 2 016 d ož il se d e m d e si a t ich ro kov. Je p ot e šujúc e, ž e t ento ž ivot ný mí ľ nik č love ka p e ra a myšli enk y n en e chal a b e z
p ovši mnu t i a ani na ša na jv yš ši a p oli t ická re p re z ent áci a . Pr iná ša m e skrá t en é z n eni e li st u, k to r ý
jub il antovi z a sl al p re mi é r Slovenskej re pub lik y Ro b e r t Fic o:
Vážený pán Štrelinger,
k Vášmu významnému životnému jubileu Vám želám všetko
najlepšie, dobré zdravie a veľa tvorivých síl, aby ste napísali ešte veľa
stránok z toho, čo zatiaľ nosíte iba
v pamäti.
Vaša cesta života je veľmi
úzko spätá z cestou, ktorú si slovenský národ krok za krokom
kliesnil k splneniu svojej túžby
po samostatnosti a nezávislosti.
V zápase za ideály, ktoré sú odnepamäti posvätné pre každý národ, ste
spolu s ostatnými svojimi vernými
druhmi, najmä s Romanom Kaliským
a Drahoslavom Machalom, boli vždy
tam, kde sa lámali nielen udalosti,
ale mnoho ráz i charaktery. Dokázali
ste svojimi národne orientovanými
reportážami priniesť na stránky Slovenských národných novín, kde ste
spoločne pôsobili, nádej a odvahu
pre mnohých Slovákov. Písali ste
reportáže a články, ktoré pomáhali
umocňovať národné povedomie,
burcovali svedomie a dodávali sebavedomie každému uvedomelému
čitateľovi. Rovnaké zameranie a cieľ
mali aj Vaše reportáže a články
v denníku Slovenská republika.

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Veľkolepý zámer zapojiť do
národného života čo najviac vzdelaných ľudí dobrej vôle vyvrcholil
založením Kongresu slovenskej
inteligencie, ktorého ciele a ideály

boli totožné s cieľmi a ideálmi každého národne cítiaceho občana.
Dodnes sa v novodobej histórii
samostatnej Slovenskej republiky nepodarilo nikomu spojiť za
národné ideály taký počet vzdelancov, vedcov, manažérov podnikov,
umelcov, ktorí by dokázali s oddanosťou a nadšením spolupracovať
na pozdvihnutí svojho národa.
Vaše investigatívne reportáže,
relácie, ktoré zaznievali z éteru Slovenského rozhlasu, si našli nielen
svojich čitateľov a poslucháčov, ale
aj odporcov, ktorí Vám veľa ráz skrížili cestu a zmenili jej smer. Dokázali ste tieto presmerovania z hlavnej
cesty zúročiť a premeniť ich na užitočné zastávky svojej životnej púte.
Vyburcovali Váš osobný i tvorivý
potenciál, ktorý ste potom úspešne
pretavili do literárnej podoby.
Vážený pán Štrelinger, želám
Vám ešte raz všetko
najlepšie
k
Vášmu významnému sviatku
a najmä, aby sa Vám ešte dlho plnilo
Vaše želanie túlať sa po lesoch Veľkej Fatry v plnom zdraví a radosti.
S úctou
Robert FICO
WWW.SNN.SK
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Grécko – dlhá slepá ulička
Roman MICHELKO

Každý maturant vie, že staroveké Grécko dalo európskej civilizácii viacero poznatkov, ale zapísalo
sa takpovediac aj do európskej
kultúrnej pamäti. A tak si európske
jazyky osvojili viacero pôvodne rýdzo
gréckych termínov. Nastolenie vlády
práva je napríklad spájané s Drakonom, ktorý zaviedol „drakonické“,
teda veľmi tvrdé zákony, no nastolil
tak vládu zákona, čo Grécko civilizačne výrazne posunulo. Gréci
zaviedli aj črepinový súd, ktorý rozhodoval o vyhnaní ľudí, ktorí deštruovali spoločnosť, preto tých, ktorí
nedokážu vychádzať s kolektívom,
ostatní ostrakizujú.
No Grécko má zo staroveku
ešte jeden termín seisachtea. Podľa
neho vieme, že schopnosť či priam
afinitu k zadlžovaniu sa mali Gréci
už v staroveku. Vtedy sa dlžníci
označovali kameňmi na poliach.
Raz za čas však prišla seisachtea,

keď sa kamene odpratali a začalo
sa odznovu s čistým štítom. Zdá sa
teda, že Gréci majú zadlžovanie takpovediac v dejinnej (rodovej) pamäti.
Nakoniec aj za posledných dvesto
rokov Grécko zbankrotovalo minimálne štyrikrát. A v tejto súvislosti
si treba uvedomiť, že čím skôr to
pochopia veritelia, tým menej ich to
bude bolieť, rovnako ako dlžníkov.
Riešenie gréckej krízy sa už
začína podobať na venezuelskú
telenovelu. Všetci vedia, že vedia,
že Grécko dlh vo výške 330 miliárd
eur nemôže splatiť, napriek tomu sa
hrajú, že sa akože niečo rieši tým, že
im Európska únia požičiava pôžičky
na splatenie dlhu, ktorý tým však
len ďalej narastá a celý narastajúci
dlh sa len tlačí pred sebou. V tejto
súvislosti je namieste otázka, prečo
to európski lídri robia. A odpoveď je
pritom celkom ľahká. V roku 2008 –
2009 ich grécka, ale vo všeobecnosti

globálna ekonomická kríza zaskočila
nepripravených. Problém bol v tom,
že gro gréckeho dlhu bolo v rukách
súkromných nemeckých a francúzskych bankárov. Podľa už otrepaného
scenára, že dovolená je len privatizácia ziskov a, naopak, socializácia

K OME N TÁ R
strát, najprv ich bolo treba zachrániť
pred bankrotom. Stalo sa to tak, že
vlády Európskej únie odkúpili grécke
dlhy z bánk, čím zaťažili verejné rozpočty. A potom sa hľadal spôsob,
ako to „predať“ voličom. Preto najprv vznikol prvý dočasný a neskôr
aj druhý takzvaný trvalý euroval. No
a naivným občanom Európskej únie
sa stále tvrdilo, že Grécko nakoniec svoje dlhy splatí a oni (európski
občania) na tom dokonca ešte zarobia. Dnes je jasné, že to tak nebude.
Prečo to teda nepriznať európskym

čímkoľvek, ale určite nie iba znalosťami či profesijnou zdatnosťou,
nebodaj ešte medziľudskou slušnosťou a poctivosťou v intenciách
tradičnej morálky.
Zaoberať sa percentuálnym
pomerom „kresťanského“ obyvateľst va nemá vôbec zmysel,
pretože aj tu narazíme na vše obecne platný jav – verný som
tomu, kto platí lepšie a viac. Česť
v ýnimkám, dnes už skôr naozaj
v ymierajúcemu druhu ľudí na Slo -

vensku. A ak aj sú, práve preto
sú odsunutí na okraj spoločnosti
ako č osi „menšinové“, nezdravé,
nebezpečné. Od rána do več era
sme zásobovaní číslami, ako nám
rastie či klesá HDP, ako rastie či
klesá nezamestnanosť, odvody,
dávk y... Kedy naposledy ste kto
kde čítali, či počuli o raste kultúrnosti? Hoci vôbec to nie je ťažké,
lebo jej rapídny úby tok máme
denne pred oč ami. Asi si treba
pripomenúť, že kultúrnosť člo veka sa nemeria počtom návštev
operných predstavení, galérií
alebo veľkolepých spoloč ensk ých
udalostí. Tu ide o č osi úplne iné,
javí sa to ako v súč asnosti už
zabudnuté.
Ku l t ú r n o s ť j e s c h o p n o s ť
p r et vá r a ť z l o n a d o b r o a l e b o
š k a r e d é n a k r á s n e. J e t o m a x i m u m by t i a č l ove k a a s p o l o č n o s t i

a l e b o n a j v y š š i a ú r ove ň č i n n o s t i
ľu dí. N e d á s a by ť v i a c n e ž k u l t ú r ny m. E x i s t u j e t a k á ve d n á
d i s c i p lín a – vo l á s a p o n e m at i k a.
J e t o ve d a o d ová d z a ní, d o ťa h ova ní č i n n o s t i č l ove k a a j e h o
ž i vot a vô b e c d o p o d o by k u l t ú rn e h o, ve d a o u m e ní d o s a h ova ť
k u l t ú r n o s ť, k t o r á j e m a x i m o m
by t i a č l ove k a , p r e j av u j ú c a s a
v s p o m e n u t o m p r e m i e ň a ní z l a
n a d o b r o a l e b o o š k l i vé h o n a
k r á s n o. Ku l t ú r n o s ť s p o l o č n o st i
v y t vá r a j ú e t i c ké p r av i d l á , p l a t n é
v e ko n o m i ke, v p r á c i, vo v z ťa h u
k p r o s t r e d i u , z d r av i u , v zd e l a n i u .
To všetko vš ak u nás absen tuje. A kú k valitu má teda život
v naš ej spolo č nosti? Iba k va litu pov zdyc hávania, že „ je to
t ak a nezmení sa to“ ? Presne
v t akomto myslení „ minula“ svoj
život generác ia t ýc h, k torí boli
v plnej ak tívnej sile v č asoc h
medzi rokmi 19 6 8 a ž 19 8 9. Po
viac ako po dvadsiatic h šies tich rokoch odv tedy sa vš ak
uka zuje, že už ďalšia generác ia
oby vate ľov Slovenska si z v yk la,
že jediné, č o môže, je mávnuť
r ukou a v zdyc hnúť: „ J e to t ak
a nezmení sa to.“ K reslíme si
vskutku nevkusný autopor trét.

v ydať knižku, ktorú zostavili
z rozhovorov, ktoré dlhodobo
viedli s pánom profesorom.
Rodák z Valaskej sa im zvero val so zážitkami, s pohľadmi
na v ý voj svojho odboru doma

zločin pov yšuje na hrdinst vo.
Profesor úprimne prehovoril
o boji medzi dobrom a zlom:
„ Koľko dobr ých ľudí zahynulo
vo vojnách. A zlí, čo ich do boja
hnali, sa zachránili. V detektív-

fresk y na stenách. Zdravotná
reforma bola u nás potrebná...
Ale začali sa búrať aj vzácne
fresk y. Z pacientov sa v y t vo rili prostriedk y na budovanie
‚zlatého teľaťa‘. Jedinou hod-

Autoportrét našej spoločnosti
Ivan BROŽÍK

Štvr ť roka po parlamentných voľbách sa naša spoločnosť
nachádza stále na bojisku. Sme
svedkami nových a nových bitiek,
revanšov, pomsty, zákerností,
zrád a podrazov. Zo všetkých
strán. Toto je obraz nášho slovenského sveta, ktor ý ponúkame
našej mladej generácii v podstate
takmer už dedične. Preto je mylné
očakávať, že keď sa vymení jedno
či dve pokolenia, nastane v štáte
pokoj. Omyl, vážení, to všetko
negatívne bude iba oveľa sofistikovanejšie, zdokonalenejšie.
Čo sa mladý človek učí
posledných dvadsaťpäť rokov?
Že ak sa nebude podlizovať, nič
nedosiahne, ak nebude podplácať,
nikam sa nedostane, ak nebude
klamať, nič si nenahonobí a ak
bude ticho, tak bude mať svätý
pokoj. Dokonca sa už v médiách

AKO BOLO, ČO BOLO
D ve desiatk y rokov dot váram svoj repor tážny cyklus
Návrat y do života. Vyhľadávam
príbehy chor ých či ťažko poranených ľudí, k torí sa vrátili
z druhého brehu. Dospel som k
poznaniu, že úspešný pacient
je jedinou vizitkou lekára. Pri
promócii knihy Hlas srdca,
k torú Jozef Leiker t a Mária
Macková venovali profesorovi
Jaroslavovi Simanovi, zažiarili
dve slečny Andrejka a Lucka
Tóthové.
Pred
šestnástimi
rokmi to boli nešťastné siamské dvojčatá, ktoré uvidíme
na fotografii v knižke. Dnes
sú živ ým pamätníkom práce
jedného z „najgeniálnejších
kardiochirurgov nielen u nás,
ale aj vo svete“, ako sa o Simanovi v yjadril jeho žiak Vladimír
Cingel.
Na začiatku nebola kniha.
Simanovi
priatelia
chceli
v detskej fakultnej nemocnici
odhaliť profesorovi pamätnú
tabuľu. Sochár Alojz Drahoš v y t voril niekoľko návrhov. Žiaľ, organizátorom sa
nepodarilo
zozbierať
dosť
peňazí na jej odliatie, preto sa
z v yzbieraných peňazí rozhodli
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občanom? Lebo nemecké voľby
2017. Merkelová má toho u nemeckých voličov poriadne veľa na rováši
a priznanie, že minimálne dvadsať
percent z dlhu Grécka, ktoré vyfabrikovali chamtiví a nezodpovední
predovšetkým nemeckí bankári,
zatiahnu nemeckí daňoví poplatníci,
je príliš silná káva.
Poďme si na faktoch ilustrovať,
ako na tom Grécko je. V čase, keď sa
dostalo do problémov so splácaním
dlhu, bol jeho verený dlh na úrovni
150 percent HDP. Dnes po šiestich
až siedmich rokoch reforiem to je
180 percent HDP. Grécka ekonomika
(HDP) padla o viac než 25 percent.
Napriek tomu vďaka drakonickým
„reformám“ sa Grécko dostalo už
v roku 2014 do primárneho prebytku.
To znamená, že ak by nemalo dlhy,
mohlo by v pohode fungovať bez
požičiavania. Ukazuje sa však, že
ani dlhodobo prebytkový rozpočet
pri výške gréckeho dlhu na vymanenie sa z dlhovej pasce stačiť nebude.
MMF, ktorý v poslednom čase dáva
ruky preč od súčasného európskeho
riešenia gréckej krízy, urobil veľmi
dôslednú extrapoláciu (kvalifikovaný
odhad), ako by sa vyvíjal grécky dlh
pri súčasnej výške, ak by sa splácal
podľa nastavených pravidiel. Podľa
nich má mať Grécko už v roku 2018

zaužíval aj výraz „ekonomické
spolužitie“ – v súvislosti s mladými dievčatami, krútiacimi sa
okolo o jednu generáciu starších
úspešných manažérov a podnikateľov, prípadne vplyvných politikov. Úspech sa dnes dosahuje

P O Z N Á MK A

Živý odkaz profesora Simana
Peter VALO

i v zahraničí, so stretnutiami
s pacientmi, s chirurgick ými
v ýhrami, ale neobišiel ani pre hr y. Voľné, esejistick y ladené
rozprávania pôsobia ako nenásilný kódex etik y lekárskeho
stavu. Túto knižku by si mali
prečítať všetci, čo sa hodlajú
prihlásiť na štúdium medicíny.
V profesorovi Simanovi objavia
vzor, ak ých je len veľmi málo.
Hlas srdca však nie je len
pre lekárov. Myšlienk y sk ve lého kardiochirurga oslovujú
všetk ých, čo sa zamýšľajú nad
problematikou mladosti, t vo rivosti, starnutia, ale aj nad
falošnosťou doby, v k torej sa

kach sú zlí vždy o krok vpredu
pred strážcami zákona. Tragé diou je, že spoločnosť je zle
v ychovávaná.
Najpopulárnejšími a najžiadanejšími hrdinami
sú negatívni hrdinovia. Hlúposť
a arogancia sú cenené viac ako
slušnosť.“
V dialogickom monológu
autori neobišli ani zdravotnú
reformu a zacitovali pána
profesora: „ Ak sa ide rekonštruovať historická budova,
do ktorej zateká a praskajú
múr y, pred začatím budovania sa musí najpr v búrať. Pri
búraní si treba však dať pozor,
aby sa nepoškodili nádherné

NÁZORY

notou sa stali peniaze a chor ý
človek sa dostal úzadia. Ľudské
nešťastie, k tor ým je choroba,
sa začalo zneužívať na zisk
peňazí. Bezohľadne. Reforma
pravdepodobne bude mať efek t,
k tor ý nikde nie je definovaný.
Nikde nie je uvedené, čo sa
má reformou dosiahnuť. Zatiaľ
sa dosiahlo len jedno − beznádej. Beznádej star ých, chor ých
a bezbranných. Ktorí sa berú,
ako keby boli nav yše.“
Podobné t vrdé a pravdivé
slová zazvučali aj v knižke
Odchádzam s Hippokratom.
Vyslovil ich ďalší velikán slo venskej medicíny, otec boja

3,5 percenta primárny prebytok, čo
je absolútne nerealistická výška.
Tým sa to však nekončí . Ak by malo
splácať podľa súčasnej schémy,
v roku 2024 by dlhová služba Grécka
predstavovala 15 percent
HDP,
v roku 2029 20 percent HDP, v roku
2040 30 percent HDP a nakoniec
v roku 2060 astronomických 60 percent HDP. Zároveň by sa zadlženie
Grécka dostalo v roku 2060 na úroveň 260 percent HDP.
Každému, kto disponuje elementárnou mierou súdnosti, je jasné, že
takýto grécky dlh je nesplatiteľný .
Preto v roku 2017 – 2018, teda po
voľbách v Nemecku, bude musieť
Merkelová spolu s ministrom financií
Schäublem (alebo ich nástupcovia)
povedať nemeckým občanom nepríjemnú pravdu o tom, že grécky dlh
sa musí znížiť minimálne o 20 percent (cca 70 miliárd eur), jeho úročenie sa zníži na sumu blízku nule
a splatnosť dlhu sa predĺži za horizont roku 2080, keď veľká väčšina
z nich už nebude medzi živými. Čo
už asi nedodajú, je, že to všetko len
preto, aby nezodpovední a chamtiví
nemeckí bankári neboli ochudobnení
o svoje tučné bonusy. Bohužiaľ, tak
sú dnes nastavené ekonomicko-politické pravidlá. Je asi najvyšší čas
niečo na tom zmeniť.

proti tuberkulóze, profesor
Karol Virsík, ktorému za istého
ministra zdravotníct va priamo
pred očami zničili jeho dielo
− Národný ústav tuberkulózy
a respiračných chorôb v Podunajsk ých Biskupiciach. Je kuriózne, že sa v závere knižk y
Hlas srdca ten ist ý exminister rozplý va, že mu počas jeho
ministrovania robil profesor
Siman poradcu. Som hlboko
presvedčený, že ľudsk ý kardio chirurg tomuto „budovateľovi
zlatého teľaťa“ nikdy neradil,
aby z chorého človeka urobil
klienta, ani to, aby zo špitálov
v ydrapili laboratóriá, cétéčka,
magnetické rezonancie, dialýzy, záchrank y, lekárne; do
súkromných rúk odišlo skoro
všetko, čo poisťovne preplácajú a čím si mohli nemocnice
zaplátať svoje deravé rozpočt y.
Napokon som rád, že sa
nepodarilo
v yzbierať
dosť
peňazí na pamätnú tabuľu
a v yšla kniha. Tabuľa by síce
na jednom mieste pripomínala
veľkého človeka, ale knižka
v ysiela jeho hlbok ý duchovný
odkaz mnohým. Hlasu srdca
prajem, aby sa dožil viacer ých
v ydaní... A raz zarobil aj na tú
tabuľu.
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Slovenský vidiek nemôže ostať len ako turistická atrakcia

SEBAOBRANA
Bez sociálnych sietí si
súčasné celosvetové prezentovanie názorov a zdieľanie čohokoľvek cez internetové služby
ani nevieme predstaviť. Prvá
a najväčšia sieť je Facebook,
ktorý mnohí obviňujú zo zásahov do súkromných obsahov
a priamo aj z cenzúry. Viceprezident spoločnosti Tom Stocky
poprel medializované informácie,
že administrátori sociálnej siete
pridávali správy do sekcie s aktuálnymi trendmi; materiál, ktorý
unikol, však hovorí niečo iné.
Zverejnil ho britský denník The
Guardian, ale aj my na Slovensku
vieme svoje o zásahoch správcov
do obsahu.

Cenzúra v sieti
Dokument potvrdzuje, že sociálna sieť sa spoliehala na veľké
zásahy editorského tímu do toho,
aký obsah sa bude zobrazovať
používateľom. Od plne strojového
mechanizmu vyberania príspevkov
mala firma upustiť v roku 2014 po
kritike, že dostatočne nepokryla
pálčivé témy, akými boli napríklad
nepokoje v americkom meste Ferguson. Správcovia pracovali na zmeny
nepretržite celý deň. Pravidlá im
presne určovali, ako majú postupovať pri vkladaní odkazov a odstraňovaní tém, ktoré nepredstavovali
reálne dôležitú udalosť.
Manuál okrem toho dokazuje,
že zodpovední zamestnanci mohli
pridávať spravodajské témy rovnako
ako obsah, ktorý vytvorili používatelia a priťahoval veľa pozornosti. Pri
výbere najzaujímavejších článkov sa
riadili desiatimi zdrojmi. „Mali by ste
tému označiť ako dôležitú národnú
tému, ak sa nachádza medzi jedným
až tromi top témami dňa,“ uvádza sa
v texte.
Administrátori tiež sledovali facebookové stránky športovcov alebo
iných prominentov. Vhodnosť ich citovania takisto určovali pravidlá.
Vyjadrila sa i skupina bývalých
zamestnancov sociálnej siete. Nesúhlasia s článkom serveru Gizmodo,
ktorý na kauzu upozornil, no na
druhej strane potvrdili ľudské zásahy
do trendového obsahu. Zdôvodnili
to nie celkom správnym fungovaním
algoritmu, ktorý nie vždy zostavil
„správny mix noviniek“. Ukážkou boli
spomínané strety medzi protestujúcimi a políciou vo Fergusone. Facebook si vyslúžil kritiku, keďže vtedy
viac uprednostňoval takzvanú „ľadovú
výzvu“, pri ktorej sa známi ľudia oblievali vedrom s ľadovou vodou.
Na zverejnené informácie zareagoval ďalší viceprezident spoločnosti.
„Facebook neumožňuje alebo neodporúča správcom, aby systematicky
diskriminovali zdroje akéhokoľvek
politického pôvodu,“ uviedol Justin Osofsk. Súčasne dodal, že témy
čerpajú z viac ako tisícky zdrojov
z celého sveta, názorového spektra a
rôznej veľkosti.
Reakcie sa nezdržal ani zakladateľ sociálnej siete Mark Zuckerberg.
Vo svojom statuse vyhlásil, že svet
je lepší, keď ľudia z odlišného prostredia môžu zdieľať myšlienky a skúsenosti od fotky mamy s dieťaťom
po intelektuálne analýzy politických
udalostí.
„Máme prísne pokyny, ktoré
neumožňujú uprednostnenie jedného pohľadu pred druhým alebo
potlačenie politických perspektív,“
napísal. Prisľúbil však dôkladné
prešetrenie údajného potláčania
konzervatívnych pohľadov: „Ak zistíme niečo v rozpore proti našim
zásadám, máte môj záväzok, že prijmeme ďalšie kroky na riešenie tohto
problému.“ Nuž, uvidíme, či Veľký
brat v sociálnej sieti aj naďalej bude
zasahovať do obsahu našich FB
stránok.
Robert LANDIS

LÚP

Zbierame trpké plody globalizácie
Zhováral sa Pavol JAVORSK Ý – Foto: archív SNN

Poľnohospodárstvo na Slovensku ťahá už dlhodobo za kratší koniec. Strácame sebestačnosť, sme zaplavení
nekvalitnými potravinami a Európa slovenských pôvodných výrobcov nepodporuje. Tieto problémy nevyriešil ani
vstup do Európskej únie. Práve naopak. Niekedy sa zdá, že Európska komisia prijíma legislatívu, ktorá v agropolitike vyhovuje veľkým štátom. Aktuálne je to napríklad otázka mlieka. Na tému slovenské potraviny sme sa
porozprávali s odborníkom na poľnohospodárstvo Pavlom DELINGOM.
Nie sme sebestační v potravinách, ale v obchodoch je dostatok
všetkého!
Netreba sa tomu diviť. Je to
smer, dôsledok trhovej ekonomiky,
o ktorej väčšina slovenských občanov nemala v deväťdesiatych rokoch
veľké vedomosti. A treba priznať, že
ani my, čo sme vtedy riadili pôdohospodársky rezort, sme si nepredstavovali, čo dokáže koncentrovaný
obchod. Veľké obchodné celky, ktoré
už majú na svojich regáloch takmer
všetko, dnes vyrábajú napríklad
mliečne výrobky (jogurty, mlieko,
syry a pod.), chlebové, mäsové a iné
výživové produkty. Kto to sleduje, vidí
na týchto výrobkoch napísané názvy
ich obchodov. Chovajú však kravy?
Majú už maštale, mliekarne, polia,
pekárne, mlyny a iné výrobne potravín. Ak ešte nie, tak k tomu už určite
spejú. A my sa potom čudujeme, že

výrobcovia a chovatelia potravín
odchádzajú. Ľudovo povedané krachujú. Načo vlastne budú, keď to
vyrobia „predavači“ v obchodných
reťazcoch? Zo zisku v obchode sa
ľahšie pokryje konkurenčná strata. To
však nie je východisko pre slovenský
vidiek ani pre pôdohospodárstvo.
Čo treba robiť, aby sa takýto
stav v pôdohospodárstve nepodpísal pod zničenie vidieka a aby sa
pôdohospodárstvo pozdvihlo?
Predovšetkým
dennodenne
zmierňovať tlak európskej globalizácie. Tak ako sa dôsledne štát stavia
za svojich ľudí v tomto nepokojnom
období – odoláva prílevu utečencov
– musí dôsledne odolávať aj tlaku
bruselských úradníkov a politických reprezentantov veľkých štátov.
Odolávať programom, ktoré nám ničia
pôdohospodárstvo. V dnešných pod-

mienkach nepomôže konkurenčný
vzťah. Dôvodom je, že nie sú rovnaké
a objektívne programové a dotačné
východiská u nás a v iných západných
štátoch. Politická moc sa musí opierať o to, čo chcú ľudia a domácnosti
vyrobiť, ale aj spotrebovať. Reprezentanti obchodu klamú, že občania
kúpia to, čo je lacnejšie. Občania
kúpia, čo je na pulte a čo je zdravé.
V Národnej rade SR treba prerokovávať a prijímať závery v tomto ohľade
veľmi často. Rezortné ministerstvo
to musí dokázať. Nestačí iba poukazovať na to, ktorý výrobok sa stal
nevyhovujúci alebo je sfalšovaný.
Musí byť dôvera medzi výrobcom,
spracovateľom a obchodníkom. Veď
to tu bolo, prečo sa dnes vzájomná
dôvera neobnovuje? Ako je možné,
že v prechodnom období, teda
v približovaní k EÚ, bolo naše pôdohospodárstvo na tom lepšie, ako je

Výko
Vý
k nn
nná
á te
tech
chni
ch
n ka
ni
k v pl
plýv
ýv
v a na p ot
otre
rebu
bu p ra
r co
covn
vnýc
ých
h síí l v od
o dve
vetv
tv
v í , a le
e p rá
r ce j e tu
t a j ta
tak
k d osť
os
sťť... .

O ČOM JE REČ
A koby to bolo včera. A pritom sa písal začiatok mája 1992.
My s Machalom sme „ fofrovali “
s faxovaním najnovších príspevkov do mar tinskej hlavnej redakcie SNN, zatiaľ čo náš šéf bratislavskej „filiálky“ Roman Kaliský
išiel s hosťom Ivanom Hudecom
na kávu do vinárne na Schnellweissovu, teda na Bielu ulicu, čo
bola neďaleko našej redakcie. Keď
sa o hodinu odtiaľ vrátili, Roman
vraví: „Treba niečo urobiť! “
„ Musíme zorganizovať Kongres slovenskej inteligencie,“
v ysvetľuje po chvíli, „ podobný
ako sa konal v roku 1936 v Trenčiansk ych Tepliciach na protest
proti nástupu fašizmu! “
Nebudem to ďalej naťahovať.
O tri tý ždne, presne 31. mája
1992, zišiel sa na Donovaloch
v hoteli Almet zakladajúci Kongres slovenskej inteligencie. Za
účasti tak ých osobností, ako boli
národný umelec Vladimír Mináč,
herec SND Gustáv Valach, pro fesor Matúš Kučera – historik,
Roman Kalisk ý, okrem toho najv ýznamnejší predstavitelia novej
rozvíjajúcej sa vrstv y slovensk ých
podnikateľov: generálny riaditeľ
„ hlinikárne“ zo Žiaru nad Hronom
Ľudovít Černák, majiteľ pivovarov
Karol Konárik – známy spevák,
šéf Podbrezovsk ých železiarní

Vladimír Soták, riaditeľ Východo slovensk ých strojární Bereghauer
a ďalší. Najväč šie zastúpenie
mali, samozrejme, národne orientovaní spisovatelia, novinári.
Nechýbali však ani zástupcovia
cirk vi či predstavitelia národností... Bolo to na neuverenie, za
tri tý ždne sa nám podarilo zorga -

inteligencie z Donovál. Všetk y
tieto ciele sa bezv ýhradne naplnili. Kongres svojím rokovaním
získal si neuveriteľnú autoritu
v národe. Toto nepolitické združenie nemalo politické ambície,
pritom si v y tvorilo rešpek t aj
medzi politikmi. Mnohí z dele gátov Kongresu sa stali neskôr

Kongres slovenskej inteligencie
Peter ŠTRELINGER

nizovať na Donovaly takmer dve
stovk y najv ýznamnejších príslušníkov „elity národa“. Prítomný
bol aj v ýznamný emigrant, spiso vateľ, v ydavateľ a novinár Imrich
K ružliak, redak tor Hlasu Amerik y
a Slobodnej Európy! Peniaze? Za
čo sme to zorganizovali? Zo súkromných darov a sponzorsk ých
príspevkov, pričom Imro K ružliak
dal dvetisíc dolárov, aby som bol
spravodliv ý.
A riaditeľ „ hlinikárne“ nám zas posk y tol zadarmo
celý hotel Almet.
„ Nechceme viac ži ť v spo ločnom štáte s vierolomným
par tnerom, chceme nezávislosť,
vlastnú ústavu, vlastného prezidenta, vlastnú armádu! “ Zaznelo
vo v yhlásení Kongresu slovenskej

PUBLICISTIKA

ministrami
slovensk ých
vlád
(Matúš Kučera, Ľudovít Černák,
Dušan Slobodník, Roman Hofbauer, Ivan Hudec).
Doslova v predvečer dejinnej
udalosti (29. – 30. júna 2016),
keď Slovenská republika začne
predsedať Európskej únii, zvolali
sme do historického Kollárovho
domu v Ľubochni (pr i Ružom ber ku) valné zhromaždenie KSI.
Viedli nás k tomu jednak smutné
udalosti – pred č asná smr ť pr vého
hovorcu KSI Drahoslava Machalu
a v novembr i minulého roka aj
odchod predsedu KSI Romana
Kaliského. Je to pre Kongres
velikánska strata! No smútkom
a horekovaním nič nezmôžeme!
Treba si zvoli ť nov ých predsta -
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teraz, keď majú platiť rovnaké kritériá v celej Európe?
Prečo?
Podľa mňa preto, že nie sú
rovnaké kritériá a že koncentrácia
slovenského pôdohospodárstva sa
„vyparila“. Ona bola najväčším strašiakom pre vyspelé štáty vtedajšej
Európskej únie.
Ako a kedy obnoviť stratenú
nádej?
Tu nejde o nádej, ale o dôslednosť a výdrž. Pripadá mi to tak ako
v športe. Menia sa generácie a mení
sa tým aj hra. Tí, čo riadili, vyrábali, predávali atď., už tu nebudú,
na ich miesta prídu ich nástupcovia
a tí musia zabrať naplno. V západných vyspelých štátoch boli vybudované súkromné inštitúty na riešenie
otázok konkurenčného boja. Tu sa
budovala iná štruktúra, a na to zákonite doplácame. Veď si porovnajme
normy výroby a spotreby potravín
z minulosti a teraz. Je pravda, že
nové technológie, modernejšie povedané biotechnológie, dnes prinášajú
nové parametre na výrobu aj spotrebu, ale mali by sa zužitkovať všade
rovnako.
A je to tak?
Odpoviem otázkou: Má dnes
orná pôda takú cenu ako voľakedy?
Má dnes rezort pôdohospodárstva
také postavenie ako voľakedy? Je
potrebné túto filozofiu dôkladne prehodnotiť a slovenský vidiek postaviť
nielen do popredia ako turistickú
atrakciu, ale najmä ako spokojných výrobcov našich slovenských
potravín.
viteľov KSI a stanovi ť aj nové
ciele. Kongres slovenskej inteli gencie sa zíde v Ľubochni, aby
hľadal novú víziu pre Slovensko.
A aby tiež urobil hr ubú č iar u za
minulos ťou. D os ť už bolo š ikano vania a prenasledovania ľudí za
eš tebáct vo, za č lenst vo v komu nistickej strane, v ľudov ých milíciách... Tí star ší sa kajali aj za
to, že boli voľakedy pionier mi č i
zväzákmi, mladí sa na nich poze rali s pohŕ daním! A popr itom sa
za v yše š t vr ťstoroč ie, č o uplynulo od handrového „ prevratu“
v roku 198 9, nazhromaždili nové
„ zoznamy “ spolupracovníkov SIS ,
CIA , M I6 , M ossadu, a možno aj
KGB , teda M osk v y! Dar mo, by ť
tajným spolupracovníkom je stále
veľmi lukratívna záležitos ť !
Ale toto sú pre Kongres slo venskej inteligencie v Ľubochni
naozaj veľmi okrajové témy. Nás
zaujíma: ako ďalej, Slovensko?
Ako da ť koneč ne po prstoch rozbujnenej kor upcii, č o s chaosom
v školst ve, ako koneč ne dobu dova ť slovenské dia ľnice, ako
vnies ť systém do slovenského
zdravotníct va. No nezabúdame
ani na problémy so špor tom
a s kultúrou, k torá je na chvoste
záujmu verejnosti. A po ľnohos podárst vo č i „ kr vácajúce“ sloven ské lesy ? Ako v ybudova ť mosty
pr iateľst va a porozumenia? No,
roboty máme naozaj ako na
kostole!
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Vývoj v Turecku je zrkadlom skutočných pomerov v Európskej únii

Demokracia podľa Erdoganovho receptu
Jeden zo slovenských denníkov uverejnil karikatúru, na ktorej postava tureckého prezidenta rozhorčene telefonuje nemeckej kancelárke: Ja viem zrušiť celý kurdský národ a ty nevieš zrušiť vízovú povinnosť pre Turkov!
Už dlhé týždne je zrušenie víz hlavnou témou.
Dušan D. KERNÝ – Foto: internet

Lenže v Turecku za nečinného prizerania Bruselu ide aj
o zánik demokratického parlamentu
a o nastolenie autoritatívnej vlády
jedného muža. SNN už dávno upozorňovali na nepredvídanosť Európskej komisie, pokiaľ ide o politiku
a dohody s Tureckom. Poukazovali aj
na silné dohodovacie pozície Turecka
a slabé pozície Európskej únie. Teraz
by sme mohli pridať najnovší problém – prezident na masovom zhromaždení brojí proti umelému prerušeniu tehotenstva a jedným dychom
vyzýva, aby každá žena moslimka
mala najmenej tri deti. A to hovoríme
o osemdesiatmiliónovom štáte.
■PÔRODNOSŤ MOSLIMIEK
Dôsledky úniovej a bruselskej
politiky voči Turecku sú drastické.
Nejde len o migrantov či o zrušenie
víz. Samotný vývoj v Turecku ide
v protiprúde s tým, čo sa doteraz
označovalo za európske hodnoty. Už
vyše roka prebieha prudký vnútropolitický zápas o zmenu parlamentnej
demokracie na prezidentský autoritatívny systém, úplne odlišný od ktoréhokoľvek európskeho štátu.
Deje sa tak s pomocou bezohľadného nasadenia súdnej moci
proti desiatkam opozičných poslancov, nasadením mašinérie parlamentnej väčšiny pre potlačenie a napokon úplnú likvidáciu časti opozície
v parlamente. Jej predstavitelia sú
vystavení od mája stovkám obvinení z trestnej činnosti. Poslanci sú
žalovaní za urážku prezidenta či za
podporu teroristických organizácií
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len za to, že žiadajú samosprávu.
Už vlani manipuláciou dosiahla prezidentská strana opakovanie parlamentných volieb. Po prvých totiž
nemohla bez opozície vytvoriť vládu.
Zneužila vojnu v susednej Sýrii na
potlačenie pozícií opozície v opakovaných voľbách, a to tak, aby sama
mohla vytvoriť vládu bez demokratickej prokurdskej strany. Poslanci
opozície, osobitne na listine prokurdskej menšiny, ktorí sa napriek tomu
dostali do parlamentu, sú teraz vystavení bezprecedentnému nátlaku, obvineniam a súdom. Cieľom je sústrediť
moc v jedných rukách – v rukách prezidenta, „zakladateľa a vodcu vládnucej Strany spravodlivosti“.
Vládnuca strana má v názve nielen slovo spravodlivosť, ale aj rozvoj.

Tvárou rozvoja v ére prezidenta Erdogana sa stal Binali Yildirim, minister
dopravy – v úrade bol nepretržite od
roku 2002. Jeho heslom bolo budovať moderné nové Turecko. A naozaj,
v Turecku pribudli priam megaprojekty diaľnic, regionálnych letísk,
diaľničná sieť, tunely, vlaky s vysokou
rýchlosťou, začala sa stavba tretieho
mostu cez Bosporskú úžinu spájajúcu pevninové Turecko s európskym
výbežkom. Začalo sa stavať tretie
veľkokapacitné letisko v Istanbule.
Tento výpočet je dôležitý, pretože stavebné koncerny, ktoré dostali vládne
zákazky, o. i. vlastnia aj noviny a rozhlasové stanice.
Dnes je niekdajší minister
dopravy predsedom tureckej vlády,
stal sa ním v druhej polovici mája.

Zahraniční pozorovatelia sarkasticky
dodávajú, že môže byť aj posledným
predsedom vlády v Turecku, pretože
teraz zmena ústavy bude ľahšia.
■ NOVÝ PREMIÉR
Zmyslom zmeny ústavy má byť
prezidentská moc, prezidentský
systém, systém, v ktorom vládne
prezident. Vládnuca strana je konzervatívno-náboženská, konzervatívno-islamistická strana. Hlavnou
zásadou v tejto strane je lojalita
a disciplína. Niekdajší minister
dopravy, súčasný predseda vlády
a predseda strany je viac ako dve
desaťročia dôsledným a poslušným nasledovníkom terajšieho prezidenta. Nie je za ten čas známa
nijaká kritická poznámka, ktorej by
sa dopustil, ale nie je známe ani,
že by prejavil nejaké ambície. Bol,
je a bude podľa zahraničných pozorovateľov bezchybnou prevodovou
pákou medzi prezidentským mocenským aparátom a tureckými veľkopodnikateľmi, veľkým priemyslom.
Nástup do úradu verného
a dôsledného nasledovníka prezidenta je tiež pozoruhodný. Najprv
bol zvolený za predsedu strany.
Sála vstala ako na povel, ako jeden
muž, všetci vstali, všetci nadšene
tlieskali. Prezident sa predtým zbavil dovtedajšieho predsedu vlády
a predsedu strany, z obrazoviek
pri doterajších rokovaniach s EÚ
dobre známeho Davutoglua, ktorý
bol dlhé roky poradcom prezidenta
Erdogana, ministrom zahraničných
vecí a napokon predsedom vlády.
Ale teraz ho hodili takrečeno cez
palubu, pretože ide o to doslova
preboxovať novú ústavu, teda
vytvoriť prezidentský systém. Inými
slovami – bude súhlasiť a urobí
všetko pre presadenie prezidentskej
ústavy. Samozrejme, s takýmto kandidátom bude aj vytvorenie novej
vlády výlučne v rukách prezidenta.
Na rozdiel od doterajšej tureckej
vlády to bude čisto a výlučne prezidentský kabinet.

predstavuje stoosemdesiat percent
k DHP, pričom pred desiatymi rokmi
bol len 103,5 percenta. Štrukturálne zmeny majú do gréckej ekonomiky priniesť 5,4 miliardy eura tak,
aby v roku 2018 sa dosiahol preGrécko je členom všetkých integračných zoskupení na starom kontinente okrem členstva v NATO. A ako sa dlho- bytkový štátny rozpočet na úrovni
dobo ukazuje, pre členské krajiny eurozóny je to obrovský problém. Gréci sa podľa všetkého dostali do eurozóny 3,5 percenta HDP a rok predtým sa
falšovaním konvergentných kritérií, a tak sa ani nemožno čudovať, že euro sa stalo pre nich neriešiteľný problém. Za grécka ekonomika mohla opäť vráposledné roky sa do gréckej ekonomiky nalialo vyše 240 miliárd eur, pričom slovenskí daňoví poplatníci cez euroval tiť na dlhopisový trh, z ktorého sa
v roku 2014 musela porúčať, lebo
garantujú vyše 1,6 miliardy eura a ďalšie záväzky máme cez nákup dlhopisov a pohľadávok za 3,2 miliardy eura.
jej už nebol nikto ochotný požičať.

Na Peloponéz smerujú ďalšie štedré balíky finančnej pomoci

Grécke dlhy aj naďalej rastú
Róber t HÖLCZ - Ilustrácia: Z ATL

Už dlho sa hovorí o gréckej
kríze a gréckom bankrote, ak sa
okrem súkromných zahraničných
veriteľov – Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie
a Európskej centrálnej banky –
nedohodne spôsob riešenia gréckych dlhov. Rozpor medzi relevantnými účastníkmi riešenia krízy
je v tom, že Gréci si pod dohodou
predstavujú čiastočné odpustenie
dlhov, zatiaľ čo spomínaní veritelia požadujú skôr zásadné reformy
v príjmovej a vo výdavkovej časti
štátneho rozpočtu krajiny.
■ KLINCE DO RAKVY
Referendová otázka pre britských občanov znie: „Má Spojené
kráľovstvo ostať členom Európskej
únie, alebo odísť z Európskej únie?“
Podobnú otázku právom čakáme
od gréckych politikov, ktorí na zotrvanie v EÚ budú musieť uskutočniť drastické reformy. To sa však
zrejme nestane, ale Gréci Úniu aj
tak neopustia. Grécky parlament
totiž nedávno odsúhlasil zvýšenie dane z príjmu firiem, zvýšenie
odvodov zamestnancom a živnostníkom, zvýšenie DPH na potraviny
a nápoje z dvadsaťtri na dvadsaťštyri percent a tiež spotrebných daní
na benzín a naftu, čo určite zaujíma
aj slovenských dovolenkárov.
Na
zníženie
starobných
dôchodkov reagovala najväčšia
grécka odborová organizácia kon-
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štatovaním, že ide o posledný klinec
do ich rakvy. Spomínané grécke
reformy sa dotknú každého, najmä
však dôchodcov, ktorým vláda zjednotila pravidlá na vyplácanie penzií.
Základný dôchodok bude 384 eur.
Dôjde k zníženiu invalidných a vdovských dôchodkov, čo zároveň povedie k zlúčeniu viacerých penzijných
fondov. Výdavky na dôchodky sa
tak znížia na maximálne pätnásť
percent ročného HDP, a to až do
roku 2019. Kto v Grécku zarába do
dvadsaťtisíc eur ročne, bude platiť
22-percentnú daň z príjmu, kto bude
zarábať viac ako štyridsaťtisíc eur
ročne bude platiť 45-percentnú daň

z príjmu. Preto môžeme očakávať
na Peloponéze veľmi horúce leto,
čo napokon vidno aj na poklese
záujmu slovenských občanov stráviť tohtoročnú dovolenku v tejto pre
nich veľmi obľúbenej destinácii.
Bez spomínaných opatrení by
totiž Gréci nedostali požadovaných päť miliárd eur z tretej tranže
niekoľkomiliardovej
odsúhlasenej
pomoci. Len v tomto roku majú
totiž do septembra podľa dohodnutého splátkového kalendára vrátiť veriteľom štrnásť miliárd eur.
V opačnom prípade by totiž grécki
politici museli vyhlásiť bankrot.
Aktuálny dlh gréckej ekonomiky

ZAHRANIČIE

■ NEŠTANDARDNÉ ZMLUVY
Za grécke finančné problémy
však nemôžeme obviňovať len
tamojších politikov, ale aj európskych funkcionárov, ktorí nie sú
pripravení legislatívne zvládnuť nielen prípadný odchod Britov z Únie,
ale ani Grékov z eurozóny. Doteraz
platné úniové zmluvy totiž poznajú
len podmienky a kritériá na vstup do
EÚ a eurozóny, ale nič sa nehovorí
o legislatívnom postupe v prípade
vystúpenia, odchodu či výpovedi aj
v prípadoch opakovaného neplnenia vopred stanovených pravidiel,
ako to napokon platí trebárs v štandardných obchodných zmluvách.
Stále platné zásadné dokumenty
medzinárodného práva vznikli a boli
schválené európskym a národnými
parlamentmi tak, ako keby sa EÚ
a eurozóna mala iba rozširovať;
nerátalo sa so znižovaním počtu
členov.
Posledné rokovanie na úrovni
ministrov financií eurozóny za prítomnosti medzinárodných finančných veriteľských inštitúcií a tiež
ostatných súkromných veriteľov,
dohodlo niektoré zásadné podmienky zmiernenia gréckeho dlhu
ďalším predĺžením odkladu splátok o niekoľko desiatok rokov, ale
tiež znížením úrokových sadzieb.
S odpisovaním dlhu, ktorý podľa
ekonomických analytikov je z dlhodobého hľadiska neudržateľný, sa
na spomínanom rokovaní v nijakom
prípade nesúhlasilo.

NA MARGO
Bratislavský obchvat, zahrňujúci úsek diaľnice D4 od Jaroviec
cez Ivanku sever do Rače a rýchlostnú cestu R7 od Prievozu cez
Ketelec, Dunajskú Lužnú po Holice
v celkovej dĺžke päťdesiatdeväť
kilometrov, dostal podpísaním
koncesnej zmluvy zelenú. Veľká
investícia do dopravnej infraštruktúry hlavného mesta sa podľa
vyhlásení z oficiálnych miest rozbehne o niekoľko týždňov.

Obchvat
Bratislavy
Projekt
verejno-súkromného
partnerstva (PPP) medzi Slovenskom
a víťazom tendra, ktorým je združenie firiem pod vedením španielskej
spoločnosti Cintra, dostal podpisom predsedu vlády SR a ministra
dopravy i španielskeho investora
reálne kontúry. Ide o projekt, ktorý
predchádzajúce opozičné politické
strany kritizovali. Dnes, keď sú dve
z nich v koaličnej vláde, dokonca
minister dopravy Roman Brecely je zo
strany Sieť, nemali až na požiadavku
zakomponovania „protischránkovej
klauzuly“ do zmluvy nijaké zásadnejšie výhrady. Klauzula predpokladá,
že subdodávatelia akýchkoľvek prác
budú známi koneční užívatelia výhod,
s čím sa napokon počíta aj v pripravovanom protischránkovom zákone,
ktorý by sa mal do nášho parlamentu
dostať na jeseň.
Nebudeme špekulovať, čo opozícii tak prekážalo: či dobre vymyslený projekt jeho financovania zo súkromných peňazí víťaza tendra, ktorý
je z dielne predchádzajúceho ministra dopravy, alebo veľmi nízka cena.
Na spôsob riešenia spomínaného
obchvatu a celkovej pripravenosti,
vrátane ceny, zaujala kladné stanovisko aj expertná skupina EÚ, a tak
na financovanie bude možné použiť
aj európske peniaze vo forme návratnej pôžičky z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra.
Obe spomínané cesty budú
štvorprúdové, čo výrazným spôsobom zníži zaťaženosť diaľničnej
siete v Bratislave. Obchvat výrazne
ovplyvní dopravu v meste a obmedzí
zápchy, s ktorými sa v hlavnom meste
SR borili motoristi každodenne.
Zjednoduší sa presun medzi okolitým obcami a centrom Bratislavy,
čo s uľahčením vítajú predstavitelia
samospráv najmä na trase zo Žitného
ostrova, a vytvorí sa možnosť pohybu
z východu na sever a opačne bez
prechodu cez centrálne časti Bratislavy. Obchvat tiež výrazným spôsobom uľaví tranzitnej doprave.
K ďalším výhodám obchvatu
patrí možnosť zapojiť do výstavby aj
slovenské stavbárske firmy, poskytovani služieb v oblasti stravovania
a ubytovania s následnými príjmami
pre samosprávy v okolitých obciach;
samozrejme tiež rast zamestnanosti,
a teda aj životnej úrovne týchto
regiónov.
Spomínaný obchvat sa bude
stavať ako PPP projekt zo súkromných peňazí víťaza tendra. Po dobudovaní oboch fáz stavby do roku
2020 zabezpečí investor počas tridsaťročnej prevádzky jeho samotné
prevádzkovanie a údržbu, čo slovenských daňových poplatníkov bude
stáť asi 1,9 miliardy eura, pričom každoročne zaplatíme 56 – 57 miliónov
eur.
Po podpise koncesnej zmluvy
označil slovenský premiér R. Fico túto
cenu za úspech, s ktorým sa nerátalo,
keďže sa pôvodne počítalo s cenou
vyše stopäťdesiat miliónov eur ročne.
Očakávaný začiatok výstavby bude
najskôr do dvanásť týždňov od májového podpisu koncesnej zmluvy,
keďže koncesionár musí ešte uzavrieť podmienky financovania projektu.
Dokončením obchvatu sa Bratislava
priblíži k očakávanému kompletnému
zaokruhovaniu.
(rh)
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ROZHOVOR TÝŽDŇA

Disident, publicista, filmár Anton SELECKÝ pre Slovenské národné noviny

tak si pôsobiť. Najmä nie pri
výchove a vedení mladých
generácií.

Priniesť evanjelium do Európy

Anton Selecký sa narodil v rodine hudobného skladateľa 17. júna 1950 v Trenčíne. V roku 1969 maturoval na Stavebnej priemyslovke v Bratislave. Po maturite sa prihlásil na scenáristiku na VŠMU. Keď ho neprijali, študoval
geológiu na PFUK. Neskôr pracoval ako asistent réžie v STV a hranom filme Bratislava Koliba u skvelého režiséra
Martina HOLLÉHO. Napísal viacero scenárov a venoval sa poézii.
Zhováral sa Peter VALO – Foto: archív A. S.

V roku 1977 eštebáci zavraždili
jeho priateľa kňaza Jaroslava Rusnáka, čo rozhodlo o tom, že začal
bojovať proti režimu. Podieľal sa na
distribuovaní pašovanej náboženskej
literatúry. Po stretnutí s otcom Antonom Hlinkom sa venoval spravodajskej činnosti pre Rádio Slobodná
Európa. V rokoch 1979 – 1980 bol
vo vyšetrovacej väzbe v Prahe-Ruzyni a v bratislavskom Justičnom
paláci. Po prepustení monitoroval
kauzy prenasledovania katolíckych
aktivistov a odporcov režimu. ŠTB
urobila v jeho byte niekoľko domových prehliadok. Viackrát ho zatkli a
vypočúvali.
V rokoch 1987 – 1989 pracoval
pre Slobodnú Európu a Hlas Ameriky. V októbri 1988 sa stal spoluzakladateľom Hnutia za občiansku
slobodu. Od augusta 1989 až do
prevratu ho stíhali za protištátnu
činnosť v procese s tzv. „bratislavskou päťkou“ (Dr. Ján Čarnogurský,
prof. Miroslav Kusý, spisovateľka
Hana Ponická, Dr. Vladimír Maňák,
Anton Selecký). Po prevrate pracoval v Slovenskom denníku. V roku
1993 založil mariánsky časopis M
ROSA a združenie Magnificat so
zameraním na šírenie misie Panny
Márie. V ďalších rokoch sa aktivizoval vo vydavateľskej činnosti,
tiež v charite a pomoci pre vojnou
či inak postihnutými oblasťami vo
východnej Európe. Je autorom viacerých publikácií: Diaľnica do pekla,
s reportážno-analytickým obsahom
pôsobenia New najmä vo východnej
Európe, knihy svedectiev Čakám
vás v Nebi I. a II. a i.). Magnificat
Slovakia monitoruje viaceré miesta
zjavení Panny Márie v súčasnom
svete. Na tento cieľ využíva aj internet, a to stránkou www.magnificat.
sk. Počas tejto činnosti sa Anton
Selecký podieľal ako režisér a spolutvorca aj na výrobe mnohých dokumentárnych filmov s mariánskou
tematikou: Ohnisko mieru, Jediná
nádej, Čas rozhodnutia, Cesta na
horu Zvir.
● Za minulého režimu si sa
postavil proti politike, ktorá potláčala vieru a vyrábala čiernobiele
dejiny, prečo?
Moja generácia sa narodila
do najtvrdšieho komunizmu. Otec
bol hudobný skladateľ a zároveň
organista. Za Slovenského štátu
bol činný na kultúrnom poli. Mama
pochádzala zo statkárskej rodiny,
ktorej komunisti zhabali majetok. Vyrastal som v Trenčíne, kde
boli a sú komunisti vo veľmi silnom postavení. Dôsledky „svetlých
zajtrajškov“ som dostal do kolísky.
V roku 1963 sme sa museli odsťahovať do Bratislavy. Napriek tomu nás
rodičia nevychovávali k revanšu voči
režimu. Dostal som skôr katolícku
a intelektuálnu výchovu.
● Čo ťa potom priviedlo
k revolte?
Tvár komunizmu, ktorú som
v jej nahej podobe naplno prežil 21.
augusta 1968.
● Pre komunistických ideológov bolo otváranie niektorých
historických tém trestným činom.
Nemyslíš si, že to pretrváva
dodnes? Prečo?
Asi myslíš dejiny Slovenského
štátu, keď si komunisti užívali celkom slušnú slobodu. Gustáv Husák
a spol. sa stretávali s vládnymi činiteľmi v kaviarňach. Šaňo Mach prežil aj vďaka tomu, že za neho orodoval Ladislav Novomeský. Bodaj by
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aj nie, keď ho bývalý minister vnútra
osobne poslal na povstalecké územie, aby ho v Bratislave nezatklo
gestapo. Komunisti sa na Slovenský
štát nemali prečo sťažovať. V pozadí
očierňovania boli iné sily, najmä
z Česka, a potom tu bola ešte akási
pomsta za to, že katolíci riadili túto
krajinu na čele s katolíckym kňazom

bola jasná. Žiadny samostatný štát,
žiadny Hlinka, nijaká celá pravda
o Tisovi. Je zarážajúce, ako to mohli
dopustiť Jano Čarnogurský a Fero
Mikloško. Nuž, to sa spýtaj ich...
Prečo bol Korec „odvelený“ na cirkevnú funkciu, prečo Ivan Polanský,
ktorý vydával samizdaty o Slovenskom štáte pod názvom Historický
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– prezidentom. Obdobie Slovenského štátu a druhej svetovej vojny
skrýva mnoho neprebádaného.
● Chceš povedať, že tabuizovaním diania okolo Slovenského
štátu chce niekto dodnes zastrašiť súčasníkov – aby sa v tomto
období príliš nevŕtali?
Aj konštruktérov „nežnej revolúcie“ strašila možnosť, že by sa disidentská katolícka cirkev opäť stala
na Slovensku vedúcou silou. Stalinisti ju bili najviac – a zachovala si
svoju silu. To museli „pravdoláskari“
– ako sa im dnes hovorí – za každú
cenu „upratať.“ Nesmel sa opakovať
rok 1938. Preto v predvečer novembra 1989 vznikla rýchlo upečená
liberálno-občianska platforma, tzv.
Verejnosť proti násiliu, a začala strašiť „čiernou totalitou“, ktorá hrozila
– samozrejme katolíkmi. No a bolo
„vymaľované.“ Následný cirkus so
zakladaním KDH už mali bezpečne
„pod palcom“.
● Niektorí súčasní historici
znovu prerábajú dejiny. Vyznamenávajú sa osoby, ktoré boli proti
vzniku samostatného štátu, a na
okraj odsúvajú tí, čo sa zaň zasadili. Najkrikľavejší je prípad otca
Antona Hlinku.
Otec Anton Hlinka zohráva
v dejinách slovenského disentu
významnú úlohu. Prvé informácie
o ňom som dostával v roku 1977,
keď som preberal pašovanú literatúru skupín OST MISION, ktoré aj
on využíval na pašovanie do bývalej
ČSSR. Keď sa už kontakty upevnili,
podarilo sa mi na devízový prísľub
dostať do Mníchova a tam sme
dohodli našu spoluprácu. Heslá,
sklady,
spôsoby dopravovania
správ. Okruh prísne konšpirujúcich
spolupracovníkov sa rýchlo rozšíril.
Otec Hlinka súčasne zbieral informácie o dianí v tzv. „podzemnej
cirkvi“ a o politických perzekúciách a cez rozhlas ich vysielal späť.
V Mníchove nemal veľa blízkych
spolupracovníkov. Je obdivuhodné,
ako s niekoľkými oddanými dušami
zvládal celú náročnú činnosť.
● Keď sa vrátil na Slovensko, na nejaký čas dostal priestor
v rozhlase a v televízii, a potom
ho vygumovali celkom. Prečo?
„Veľká novembrová dohoda“

zápisník, „musel“ drať lavice federálneho parlamentu atď. A otec Anton
Hlinka? Namiesto toho, aby sa stal
šéfom štátnej televízie, či vytvoril
veľké katolícke médium, stihol založiť „iba“ základ Lux comunication,
z ktorého sa vyvinula dnešná TV
LUX. Zomrel takmer v zabudnutí. Len
porozmýšľajme prečo a čou vinou...

dovaný ako bývalý Žid, prenasledovaný Štátnou bezpečnosťou (jeho
dcéru mu doslova zabili pred očami)
a prenasledovaný komunistami. Bol
to mučeník, mal čisté a obetavé
srdce, málo je takých na svete.

● Viazala sa činnosť pátra
Antona na odkaz otca národa
Andreja Hlinku či na Slovenský
štát?
Otec národa Andrej Hlinka
nemal nič s druhou svetovou vojnou
ani so Slovenským štátom. Hodili
ho do jedného vreca s „klérofašistami“. Prečo? Veď začínal v hlbokej
maďarskej ére Slovenska. Ostrohy si
vydobyl obetavým zápasom o svojbytnosť Slovákov. Nedožil sa Slovenského štátu, preto ho nemôžu
nazvať „klérofašistom“. Aj tak je
velikán nášho národa mimoriadne
ignorovaný. S bratom Petrom som
sa v roku 1968 pri upravovaní krýpt
pod Dómom sv. Martina v Bratislave
dostal do akéhosi „kontaktu“ s jeho
osobou. Našli sme rakvu, ktorú
identifikoval osobný zubný lekár
Andreja Hlinku MUDr. Juraj Malinský. Neskôr som sa zúčastnil v Černovej na spomienke na Hlinku spolu
s historikom Jozefom Jablonickým
a Jánom Čarnogurským. Bohužiaľ,
po novembri 1989 aj túto „aktivitu“
rýchle zmietli zo stola.

● Po prevrate v roku 1989 by
sa dalo čakať, že vstúpiš do politiky. Neurobil si to. Prečo?
Bol som príliš samostatne pôsobiaci a mysliaci. Nedostali ma do
svojich „zasvätených“ kruhov. Delenie, ktoré nastalo, mi je dnes už
jasné. Kto šiel hore, ako sa preferovali bývalí komunisti a eštebáci pred
nezasvätenými disidentmi. Dnes už
vieme, že prebehli „dohody“, ako aj
spoločná výroba „scenára“ novembra 1989. Keď ma po úpornom obliehaní nášho bytu ŠTB zatklo v Petržalke, spýtal sa ma opitý kapitán
ŠTB: „Pán Selecký, a keď bude ten
Čarnogurský vo vláde, že nás bude
potrebovať?“ Neskôr som počul od
Fera Mikloška: „Teraz musíme ísť
s komunistami, bude sa rozdeľovať
moc...“ A to sa písal august 1989!
A ešte jedna perlička, na jeseň
1979, desať rokov pred novembrom,
mi povedal spoluväzeň v pražskej
Ruzyni o Charte 77, ktorá tam vtedy
tiež komplet sedela: „Tu pod nami
sedí budúca vláda...“ Takéto vety si
proste zapamätáš do smrti! Ako ma
teda mohol niekto „pozvať“ do takej
politiky? Dnes si hovorím: našťastie
ma to obišlo...

● Mohol by si spomenúť
zopár ľudí, ktorí ťa poznačili
a rozšírili tvoje poznanie?
Žiaľ, väčšina už nie je medzi
nami. Mojich známych – kňaza Jaroslava Rusnáka či jednu z ústredných
postáv tajnej cirkvi Přemysla Coufala – zavraždila ŠTB. O ďalších sa
nehovorí, aj keď každodenným riskovaním slobody boli pre mňa veľkým darom. Viliam Masaryk, Jozef
Mužila, Hana Ponická aj tí, čo ešte
žijú, ale na počudovanie si akosi na
nich nikto nespomenie. Otec Kardinál Korec bol veľkým človekom, ale
obávam sa, že my Slováci sme mu
nevedeli a nevieme dať patričnú úctu
a miesto v našej histórii. Spomenul
by som MUDr. Gabriela Hoffmana,
spoluautora knihy Zamlčaná pravda
o Slovensku. Skvelý človek, skvelý
lekár, skvelý katolík. Prenasledovaný Židmi ako konvertita, prenasle-

● Čo by sa malo urobiť pre
mladú generáciu, ktorá spolupatričnosť k národu nachádza len
pri hokejovom alebo futbalovom
fandení?
Mládež je ako tráva, ktorú zadupávajú, posýpajú popolom a sadia
do nej burinu. Istý čas sa im to bude
dariť. Ale raz tráva vyrazí a nezastaví ju nič... To by museli vymazať
gény nenarodenému človeku, aby
ho úplne ovládli. Otázkou je, do akej
miery a aké percento mládeže sa
podarí odkloniť od zdravého rozumu.
Už sme mali všelijakú mládež, vrátane komunistickej. Kde je dnes?
Dejiny sa nedajú vykoreniť. A tobôž
nie kresťanstvo. Jeho úlohou je napokon mučeníctvo, a to sú už devízy
večnosti, nie nejakého konca. To by
museli vyvraždiť celý národ... Treba
vykoreniť vplyv liberálnych a globalizačných janičiarov a nenechať ich len
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●
Akú
v
tomto
marazme zohrávajú úlohu
médiá?
Už dávno sa hovorí – čo
sa nenapísalo, to sa nestalo,
ale novinársky klasik Stanislaw Jerzy Lec povedal:
„Okno do sveta sa dá zalepiť novinami.“ Dnes by som
dodal – aj televíziou. Za
komunizmu sme vedeli, že
nám nehovoria pravdu, ale
nejako sme sa k nej dopátrali. Dnes máme tisíc „právd“
a o tej skutočnej nevieme.
Našťastie sa to dosť zlepšilo,
najmä internetom. Ale bežný
človek si pozrie Markízu, prečíta si SME, Nový Čas a iné
táraniny, ktoré mu podsúvajú
duchovnú narkózu. Tu sme
mimoriadne zaspali, resp.
podcenili situáciu.
● Čo si myslíš o cieľoch a dôsledkoch utečeneckej krízy?
Európa je dedičom
Rímskej ríše či helénskej
kultúry, na troskách ktorej
sa rozvinulo kresťanstvo až
do štátoprávnych rozmerov.
Opomeniem ľudské chyby,
ktoré sa udiali, ale kresťanstvo bolo podstatou európskych kráľovstiev, života,
umenia a duchovného rozvoja. Určovalo vývoj sveta.
Je presne 333 rokov od
víťaznej bitky pri Viedni proti Turkom. Poliaci s Talianmi nakrútili veľkofilm, o ktorom nevieme nič! Dnes
sa považuje spomínanie na víťazstvá
nad islamskou agresiou za „xenofóbiu“! Čo sa im nepodarilo ohňom
a mečom – darí sa im – podľa ich
vlastného vyjadrenia – maternicami
moslimiek. V Európe už majú bohatú
„piatu kolónu“. „Imigranti“ sú len
urýchľovačom tohto stavu. Vylodia
sa v Európe, kde ich víta otvorená
náruč. Tvária sa ako „chudáci imigranti“, ale čo nám sem nesú a čo
zrejme onedlho spustia – na to nechcem ani pomyslieť.
● Mohol by si porovnať historické (národné) povedomie na
Slovensku a v okolitých štátoch?
V čom vidíš slovenskú nevýhodu?
Všetky okolité národy mali
v istej etape dejín svoje kráľovstvá,
teda „samostatnosť“ a tomu zodpovedajúce sebavedomie. My – po
Veľkej Morave, z ktorej Svätopluk
vyhnal žiakov sv. Cyrila a Metoda
–, sme vlastne na vyše tisíc rokov
„skončili“. Keby sa Veľká Morava
ďalej vyvíjala tak ako do príchodu sv.
Cyrila a Metoda, boli by sme dnes silným stredoeurópskym štátom. Sme
však inde. Druhou vecou sú naše
duchovné korene a výbava. V nich
máme veľkú prednosť, ktorú naši
neprajníci prehliadajú. Je to vnútorná pevnosť, ktorá navonok nie
je viditeľná. Je to pečať sv. Cyrila
a Metoda, ono „dedičstvo otcov“,
ktoré si odovzdávame z generácie
na generácie ako nezmazateľný
krst. Naša krajina je duchovne veľmi
vyznamenaná – zjaveniami Panny
Márie, a to je to najväčšie predurčenie do týchto čias, aj keď sa
tomu mnohí smejú, resp. považujú
za nejaký okrajový a málo dôležitý
fenomén. Ale raz ich smiech prejde.
● Čo sme prepásli a čo je
pred nami?
November 1989 zmaril slovenskú šancu byť naplno štátnicky aj
duchovne integrovaným silným národom. Ešte veľa sa musíme dozvedieť!
Aj to, že slovenský národ bol geneticky
určený ako najstarší národ v strednej
Európe vôbec, a teda od nepamäti žil
na tomto území, aj to je silná káva.
Slová pápeža Jána Pavla II. že Slovensko má úlohu doniesť evanjelium
do Európy – hovoria za všetko.
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Stredisko pre ľudské práva za obmedzovanie slobody zhromažďovania sa

Istanbulský dohovor klope na dvere
Anna HROMJÁKOVÁ – Foto: archív SNN; Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Ak by Slovenská republika ratifikovala Istanbulský dohovor postavený na rodovej rovnosti, stal by sa spoločenskou normou, podľa ktorej zástancovia tradičnej rodiny by mohli byť považovaní za extrémistov. Dá sa to vyčítať
zo správy Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len Stredisko) za rok 2015. Istanbulský dohovor podpísali predstavitelia SR v roku 2011 a posledný termín na jeho ratifikáciu je 30. jún 2016.
Povedzme si viac o tom Stredisku. Bolo zriadené zákonom
308/1993 s účinnosťou od 1. januára
1994 na základe dohody medzi vládou SR a OSN. Spočiatku malo za
úlohu ochranu a podporu ľudských
práv. V roku 2004 mu zákonom č.
365 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou pribudla nová úloha.
Stredisko z medzinárodného hľadiska
pôsobí ako národná inštitúcia pre ľudské práva v systéme OSN. Z pohľadu
EÚ
reprezentuje
špecializovaný
národný orgán pre rovnaké zaobchádzanie. Monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a základných
slobôd, ako aj dodržiavanie zásady
rovnakého zaobchádzania.
■ VLAŇAJŠIE ZISTENIA
Správa za rok 2015 obsahuje
výsledky monitoringu v záujmových
oblastiach, závery a odporúčania.
Keďže podľa správy pôsobnosť Strediska v oblasti rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu nie je len v monitorovaní a hodnotení týchto javov, ale
aj v zodpovednosti za súčasný stav,
mala by sa s ňou verejnosť dôkladne
oboznámiť. Správa trebárs hovorí
o tom, že „rasistické, extrémistické či
iné prejavy vo vzťahu k určitým skupinám obyvateľstva len z dôvodu ich
príslušnosti k rase, národu, etniku či
národnosti, resp. z dôvodu ich vierovyznania či iného presvedčenia,
predstavujú problém slovenskej spoločnosti aj v súčasnosti“. Všíma si
aj internet a konštatuje, že „je nevyhnutné individualizovať každý prejav, ktorý je šírený internetom a má
potenciál podnecovať k rasovo, národnostne či etnicky motivovanej trestnej
činnosti“. Správa nevynechala ani
verejné zhromaždenia proti islamizácii
Európy a kladie si otázku, či sa na Slovensku pochoduje v medziach práva.
A súčasne poukazuje na „dlhodobý
problém súvisiaci s právom na slobodu
prejavu a slobodné zhromažďovanie
sa“.
Odporúčania Strediska smerujú
ku každému jednotlivcovi, „aby si uvedomil následky možných rasistických,
extrémistických či iných intolerantných
prejavov“, no smerujú aj k Policajnému
zboru SR, ku Generálnej prokuratúre
SR a k SIS, aby dôkladne zvážili a prehodnotili súčasné preventívne mechanizmy, a osobitne, „aby prijali opatre-

BESEDNICA
Už slovo exekútor vyvoláva v človeku strach, nedôveru, dokonca i odpor.
Taký, aký mali ľudia v biblických časoch
k povolaniu colníkov alebo vyberačov
daní. Nespomínam si na jediný prípad
v našej predvojnovej či povojnovej literatúre, alebo filmovej tvorbe, v ktorej
by exekútor vystupoval ako charakterná
postava. Málo ľudí si však uvedomuje,
že on je vlastne iba vykonávateľom štátnej moci a plní súdne nariadenie, o ktorom rozhodujú muži a ženy v talároch.
Bez exekútorov sa skrátka nijaká štátna
moc nezaobíde.
Nadlho mi ostal v pamäti príbeh
nezamestnaného textilného robotníka
Dytricha, o ktorom sa zmienil český
žurnalista Milan Vodička vo svojej knihe
Den, když došli prachy (Praha, 2009).
Je to príbeh zúfalého otca šiestich hladujúcich detí, ktorý, keď naňho uvalili
exekúciu, zarezal húsky a kačice na svojom dvore, aby sa deti pred exekúciou
aspoň raz poriadne najedli. Lenže táto
hydina už bola zapísaná ako súčasť exekúcie, takže ho súd odsúdil za marenie
jej výkonu. V odôvodnení bolo síce uvedené, „že deti hladovali, no na dedine
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nia na zabezpečenie súčinnosti medzi
prevádzkovateľmi sociálnych sietí
a príslušnými policajnými zložkami,
resp. GP SR“. Odporúčania ďalej smerujú k médiám, k mimovládnym organizáciám, ale aj k NR SR, „aby vyhodnotila zmysel výkonu zhromažďovacieho
práva a výkonu práva na slobodu prejavu a aby prijala vhodné legislatívne
opatrenia k znemožneniu výkonu zhromažďovacieho práva extrémistických
skupín“.
■ BEZBREHÁ ÚSTRETOVOSŤ
Zaujímavá je aj časť správy
o uplatňovaní práva na azyl v SR.
V nej sa konštatuje, že v roku 2015
požiadalo v členských štátoch EÚ
o azyl 1 255 640 prvožiadateľov, čo
oproti roku 2014 predstavuje 123-percentný nárast. „Bol najvyšší za
posledných dvadsaťdva rokov, pričom
tento stav má byť dôsledkom vojny
v Sýrii a Iraku.“ Vyhlásila to OSN
v rámci svojej výročnej štatistiky
a zároveň pritom vyzvala krajiny
Západu, aby utečencov na svojom
území prijali, konštatuje sa v správe.
Úrad Vysokého komisára OSN pre
utečencov reagoval priamejšie a vydoteraz nikto nezomrel od hladu“. Stalo
sa to v krízových tridsiatych rokoch
v preslávenej Masarykovej republike.
Ako píše Vodička, „v rokoch 1931 – 1935
za prezidentovania tohto veľkého humanistu, súdy uvalili až sedem miliónov
dvestotisíc exekúcií na továrne, polia,
domy, ale aj na hospodárske zvieratá
a iný majetok dlžníkov. Nečudo, že

zval vlády, „aby zaujali ústretový
prístup, pokiaľ ide o utečencov
a ich snahu o usadenie sa, pričom
ich výber by nemal byť založený na
diskriminácii“.
Slovensko hodnotí ako štát,
ktorý volí taktiku autonómneho riešenia, nezávislého od Európskej únie
a akcentuje potrebu bezpečnosti
a ochrany a čiastočne neguje princípy
multikulturalizmu. Správa odporúča
vláde „zabezpečiť utečencom a migrantom právo na ochranu proti akejkoľvek diskriminácii“. A ďalej, „zabezpečiť
migrantom a utečencom účinný prístup
k ekonomickým a sociálnym právam,
vrátane primeraného bývania, zdravotnej starostlivosti, potravín, vody,
kanalizácie, právam na ochranu rodiny
a rovnako čo najrýchlejšie začlenenie
do vzdelávacieho procesu“.
■ ODPORCOVIA DOHOVORU
Poďme k Istanbulskému dohovoru. Jeho ratifikáciu „odporučil SR aj
Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v Záverečných pripomienkach ku kombinovanej piatej a šiestej
periodickej správe Slovenska z roku
2015“. Správa Strediska ďalej uposa chýr o príchode exekútorov rozšíril aj po blízkych dedinkách Habura
a Borov. Všade sa ozývalo: „Pozor, ide
exekútor!“ Poplašnú správu šírili najmä
ženy a deti...
Roľník Dimun, ktorý dlhoval štátu
štyristoštyri korún, sa postavil úradníkovi na odpor a nedovolil kravku, ktorá
bola živiteľka celej rodiny, odviesť. Pred

Pozor, ide exekútor!
Rudolf SLEZ ÁK

verejnosť v tých časoch mala na prácu
sudcov a exekútorov vyhranený názor,
ktorý nebol najlichotivejší. Inak to nebolo
ani na druhom konci republiky, kde
súdne a exekučné praktiky vyvolávali
nenávisť, ktorá často prerástla do otvorenej rebélie. Spomeňme si trebárs na
čertižniansko-haburskú vzburu z marca
1935 na Laborecku...
Aj vtedy prišiel exekútor v sprievode četníkov do chudobnej rusínskej
dedinky Čertižné a pokúsil sa vojsť do
stajne roľníka Pavla Dimuna, aby odtiaľ
odviedol jedinú kravičku. Už predtým

jeho domom sa medzitým zhromaždil
dav ľudí, hádzali po četníkoch i exekútorovi kamene, hrozili im kameňmi,
palicami i vidlami. Vzdor prerástol do
otvoreného násilia. Miestnej jednotke
financov muselo prísť na pomoc takmer
dvestopäťdesiat iných četníkov, aby
vzburu, počas ktorej bola napadnutá
i miestna četnícka stanica a boli zmlátení aj agitátori za agrárnu stranu, potlačili. Nepokoje v Čertižnom aj v štyri
kilometre vzdialenej Habure trvali tri dni,
četníci ich potlačili použitím strelných
zbraní, stopäť roľníkov postavili pred
PUBLICISTIKA

zorňuje na fakt, že ratifikáciu dohovoru otvorila kampaň občianskeho
združenia Možnosť voľby, ktorá však
vyvolala rôzne emócie. A spomína
petíciu Aliancie za rodinu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.
Správa sa venuje aj otázke referenda o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Za pozitívum
referenda správa považuje, že kampaň vytvorila „priestor pre otvorenú
diskusiu o právach LGBTI osôb...“
Ale „Stredisko veľmi negatívne hodnotí najmä to, že sprievodným javom
úzko spätým s touto kampaňou bolo
osočovanie, homofóbne a nenávistné prejavy namierené proti LGBTI
komunite, ústiace do prehlbovania
predsudkov voči LGBTI osobám.
Odporúča preto prijať koncepčný
dokument na podporu a ochranu práv
LGBTI osôb na Slovensku a takýmto
materiálom má byť Akčný plán LGBTI
ľudí na roky 2016 – 2019.
■ ĎALŠIE ODPORÚČANIA...
A opäť Stredisko odporúča
Národnej rade SR novelizovať
Trestný zákon tak, aby „rozšíril
zoznam skutkových podstát trestných
činov, zahŕňajúcich verbálne prejavy
o nenávistné prejavy z nenávisti pre
sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a
rodové prejavy, a tiež odporúča prijať
legislatívnu úpravu partnerstiev rovnakého pohlavia“.
Je nespochybniteľne dokázané,
že utečenecká kríza ohrozuje bezpečnosť domáceho obyvateľstva, ale
namiesto jeho ochrany sa dokumenty
ľudsko-právnych inštitúcií dožadujú
práv utečencov a migrantov. Dokonca
nabádajú na prijatie represívnej legislatívy voči domácemu obyvateľstvu.
Kritický postoj k aktivitám občianskeho
združenia Aliancia za rodinu nastavuje
zrkadlo zvrátenosti súčasnej spoločnosti, ktorá stratila rešpekt pred svojou prirodzenosťou a od základov mení
antropológiu. V čase, keď má Európa
za dverami státisíce migrantov, rieši
napríklad problém právnej úpravy, aby
si preoperovaný jedinec mohol ľubovoľne vybrať nové meno!
Požiadavky Slovenského národného strediska pre ľudské práva na
vytvorenie novej spoločnosti s novým
myslením prostredníctvom novej
legislatívy vyvolávajú vážne obavy
o stratu slobody. Kto a ako posúdi
rozdiel medzi vecnou kritikou a prejavom nenávisti? Budú sa ešte môcť
organizovať Národné pochody za
rodinu? Veď Správa odsúdila konanie
Aliancie za rodinu, ktorá iniciovala
podobné aktivity. Je pochopiteľné, ak
sa ľudsko-právne organizácie stavajú
za ochranu znevýhodnených menšín.
Ale nemôžu majoritnej spoločnosti
diktovať neprirodzený model správania. Pred súčasnou vládou stojí
veľa výziev. A práve ľudsko-právna
agenda ukáže, či sme ešte životaschopnou spoločnosťou.
súd a mnohí boli aj odsúdení do väzenia. Ešte predtým však boli všetci počas
výsluchov surovo zbití.
Exekútori a sudcovia vtedy i dnes
majú jedno spoločné – nikto z nich
nepatrí medzi sociálne prípady. Zato
po ich zákrokoch a verdiktoch je sociálnych prípadov viac než dosť. Ktovie,
čo všetko by lietalo nad ich hlavami,
ak by vypochodovali do ulíc, že sa im
máli. A predsa... Okresný súd Bratislava I nedávno rozhodol v neprospech
Najvyššieho súdu SR a skomplikoval
mu predbežným opatrením prevádzku
vozového parku. Táto súdna inštancia
môže dokonca prísť o autá, ktoré vraj
nevyhnutne nepotrebuje (imidžový Mini
Cooper a Volkswagen Pasat). Exekútor
im môže vozidlá zhabať a predať a zo
získaných peňazí by potom súd odškodnil vlastnú sudkyňu E. Kováčovú, ktorá
vraj požaduje stotisíc eur za to, že mala
nižší plat ako kolegovia na špecializovanom súde. Pritom nie je jediná, čo
o takéto odškodné požiadala. Skutočne
slepá spravodlivosť! Len si predstavte,
aké pobúrenie by nasledovalo v uliciach
našich miest, ak by sa naši sudcovia
týmto spôsobom usilovali o podporu
verejnosti. A exekútori by im pritom
asistovali...

JA Z YK A DOROZUMIEVANIE

V spolupráci Katedry slovenského jazyka a komunikácie
FF UMB s RTVS – Rádiom Regina
Banská Bystrica sa od roku 2014
vysiela relácia Čudnopis. Myšlienka na vznik relácie dozrievala
postupne niekoľko rokov. Rozhodujúcim impulzom bolo dokončenie ďalšej monografie o spracovaní vodných názvov slovenskej
časti povodia Hornádu v rámci
celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae.

Čudnopis
Vodné názvy spolu s osadnými názvami uchovávajú slová,
ktoré sa buď vytratili z aktívnej
slovnej zásoby, alebo vo svojich
názvoch ukrývajú historické dôkazy
o osídľovaní, pôvode obyvateľov, ich
etnickom zložení, spôsobe obživy.
Niektoré osadné názvy patria do
skupiny tzv. služobníckych názvov a dochovali lexiku viacerých
výrobných činností a špecializácií
určitých prác pre potreby zemepánov – čistenie brodov (Brodzany,
Brodníky), úprava vodných tokov
(Voderady), povozníctvo (Vozokany),
výroba dechtu (Dechtáre, Dechtice),
prípadne služby a práce určené
pre potreby zemepánov, šľachty
a panovnícky dvor – hrnčiarstvo
(Hrnčiarovce), mlynárstvo (Mlyňany),
chov (prípadne lov) psov, sokolov
pre potreby panovníckeho dvora
(Psolovce, Chrťany, Sokolovce,
Sokoľany, Dravce), rybolov (Rybáre,
Rybárpole), lov rakov (Rakoľuby,
Rakovec), lov bobrov (Bobrovec,
Bobrov), výroba štítov (Štitáre), varenie medoviny (Medovarce), zásobovanie panovníckeho dvora (Dvorčany, Dvorníky) atď. Výklad týchto
starobylých osadných názvov zároveň poukazuje na rozvinutú štátnu
správu Veľkej Moravy a neskoršieho
Uhorského kráľovstva.
Autori relácie sa zatiaľ sústredili
len na názvy osád stredného Slovenska. Poslucháči sa zatiaľ dozvedeli,
z čoho vznikli názvy obcí Banská
Bystrica, Zvolen, Žilina, Veľký a Malý
Krtíš, Krupina, Bytča, Detva, Poltár, Prievidza, Žarnovica, Levice,
Čadca, Bešeňová, Tornaľa, Fiľakovo, Turčianske Jaseno, Čičmany,
Ľubochňa, Medovarce, Zázrivá,
Čierny Balog, Hybe, Podkonice,
Polerieka, Veľké Dravce, Dechtáre,
Prestavlky, Istebné, Sebechleby,
Štítnik, Bobrovec, Bobrovček, Bobrovník, Čremošné, Horná a Dolná
Strehová, Cinobaňa, Divín, Drábsko, Párnica, Tvrdošín, Želovce,
Vígľaš, Tlmače, Hronský Beňadik,
Strečno, Varín, Oščadnica, Vrútky,
Nesluša, Habovka, Handlová. Dve
relácie boli venované analýze obcí
Turca a Liptova, ktoré majú alebo
v minulosti mali prívlastok „svätý“.
Popri známych výkladoch
poslucháči v nahratých anketách
často uvádzajú aj tzv. ľudové etymológie a historické príbehy, ktoré
(údajne) motivovali názov ich obce.
Odborné analýzy osadných názvov
priniesli nové a doteraz nepublikované etymológie – napr. interpretovanie názvu Žilina, Tornaľa,
Zázrivá.
Relácia si získala poslucháčov
a viacerí z nich prejavili živý záujem o históriu svojej obce, o pôvod
jej názvu. Historická lexika dochovaná vo vlastných menách obcí je
pokladom každého národa a zrkadlom jeho historického vývoja.
Poslucháči RTVS – Rádia Regina
Banská Bystrica majú možnosť
každú nedeľu o 7.50 nazrieť do
slovenskej histórie a dozvedieť sa
odpovede na úvodné otázky Egona
Tomajka – ako to vzniklo, prečo sa
to tak volá?
Jaromír KRŠKO,
Katedra slovenského jazyka
a komunikácie FF UMB
v Banskej Bystrici
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A ko človek s technickým vzdelaním som mal dlhý
čas pomerne jasnú predstavu
o slovnom spojení obohacovať niečo. Napríklad urán sa
v procese obohacovania mení
na jadrové palivo, keďže stúpa
podiel konkrétneho izotopu v
samotnom kove. V podstate aj
v pálenici prebieha proces obohacovania, pretože destiláciou
sa zvyšuje podiel etylalkoholu
vo výslednej tekutine až na
tých príslovečných päťdesiatdva percent, čo potvrdia všetci
milovníci tradičnej slivovice či
exotickej drienkovice, spopularizovanej ist ým exprezidentom.

Fígeľ
(ne)obohacovania
V ostatnom čase sa však
termín
obohacovať
začína
masívne spájať so slovom kultúra. Takzvané „kultúrne obohatenie“ sa stalo mantrou
v článkoch a prejavoch istej
časti liberálov, ktorí sa usilujú dať súčasnej utečeneckej kríze maskovací náter niečoho
výsostne
pozitívneho.
Z pohľadu dejín nie je kultúrne
obohacovanie ničím novým.
Nemeckí baníci v našich banských mestách – Habáni, ktorí
sa pred náboženským prenasledovaním uchýlili na Slovensko,
enklávy Bulharov či Chor vátov. Tí všetci skutočne priniesli
do našej kultúr y svoje pr vky,
a hoci v priebehu rokov do veľkej
mier y splynuli s pôvodným obyvateľstvom, niektoré zaujímavé pôvodné osobitosti si zachovali napríklad vo folklóre. Stačí
navštíviť Festival chor vátskej
kultúr y, ktor ý sa koná pravidelne
v Devínskej Novej Vsi. Jednoducho ku kultúrnemu obohateniu skutočne došlo, ale najmä
preto, že spomínané inonárodné
skupiny ľudí sem prišli z kresťanských krajín a prišli tvrdo
pracovať. Pr vky nemeckej gotiky
na svetských alebo cirkevných
stavbách či habánska keramika
sú viditeľným dôkazom koexistencie, a aj keď bola postavená na židovsko -kresťanskom
kultúrnom fundamente i tu sa
v priebehu rokov objavili trecie plochy, napríklad po druhej
svetovej vojne. Je však prinajmenšom hrubo zjednodušujúce
dávať rovná sa medzi v tedajšiu a dnešnú situáciu. Prišelci
v povážlivej väč šine reagujú
na sociálne benefity vybraných
európskych krajín a ich predstavy o občianskom začlenení
nemajú ani len približne európ ske
kontúr y.
Zjednodušene
povedané, vaše peniaze a naše
pravidlá hr y. Z tohto pohľadu je
termín kultúrne obohacovanie
iba zásterkou, keďže ide o jednostranný proces. Ako keď sa
prisťahuje presvedčený vegetarián k štandardnému občanovi
a tomu v jeho vlastnom by te
bude mať snahu zakázať konzumáciu mäsa. Hovorí sa tomu aj
jednocestná tolerancia. Európa
ako keby prestala reflek to vať na svoje kultúrne tradície,
čoho predzvesťou boli snahy
o elimináciu národných štátov
a národných, vzájomne sa obo hacujúcich kultúr v mene akéhosi amor fného multikultúrneho
útvaru. Tí, k torí prichádzajú
so svojou predstavou fungovania spoločnosti, vnímajú toto
vzdávanie sa identity v mene
efemérnej prosperity ako slabosť. A ťažko sa navzájom kultúrne koexistuje, keď jeden
z účastníkov má pocit „ nemennej“ pravdy.
Alexander GOCZ

LÚP

Remeslo našich predkov konečne v zozname kultúrneho dedičstva

Modrotlač na modernosti nestratila
Text a foto: Igor VÁLEK

Rázovitá Orava stojí – popri mnohých iných – aj pri dvoch kultúrnych fenoménoch, ktoré sa svojou výnimočnosťou zaslúžene dostali do významných zoznamov. Najskôr v decembri 2015 zapísali do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO slovenskú gajdošskú tradíciu a len pár desiatok dní po nej do národného reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva pribudla aj modrotlač.
Poďme však na úvod príbehu.
V úplne vysvetľujúcej stručnosti
si treba povedať, že modrotlač je
vlastne indigom namodro farbená
látka s tlačenými vzormi, a kým sa
zaradila do „portfólia“ ľudovej tvorivosti v krajine pod Tatrami, musela
prekonať poriadne dlhú cestu.
■ EGYPTSKÉ RODISKO
V čase aj v priestore. Veď odborníci uvádzajú, že najstaršie stopy
negatívnej tlače látok vzorovaných
pomocou voskovej rezervy – lebo
to je najpôvodnejšia modrotlač – sa
začínajú v piesku Egypta kdesi v 4.
storočí!
Silným stimulom na jej poznanie
a potom aj používanie v Európe bola
návšteva poslov zo Siamu (dnešné
Thajsko) v roku 1680 na dvore francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Najskôr
ju obdivovala aristokracia, po nej,
pravdaže, nechcelo zaostávať meštianstvo a napokon ju prevzal životaschopný vidiek. Táto technika sa
dostala na územie Slovenska priamo
z Holandska a Nemecka v 18. storočí. V priebehu 19. storočia prenikla
aj do ľudového odevu a rozvetvila
sa do regionálne i lokálne rozmanitých podôb. Okrem modro-bielej
modrotlače sa vyrábala aj so žltým,
so zeleným, s bledomodrým alebo
s oranžovým dekórom.
„V minulosti bola jedným z najpoužívanejších prvkov v ľudovom odeve
a v súčasnosti prešla aj do moderných podôb,“ vysvetľoval počas slávnostného zápisu na pôde Ministerstva
kultúry SR riaditeľ Centra pre tradičnú
ľudovú kultúru pri SĽUK-u Vladimír
Kyseľ. Len pred dvomi rokmi – ako
impulz a dúfajme, že aj predzvesť
aspoň malej renesancie remeselnej
techniky – vyšla v ÚĽUV-e vynikajúca
a obsažná dvojjazyčná monografia
etnologičky Oľgy Danglovej s názvom
Modrotlač na Slovensku, v ktorej nájdeme aj tieto riadky: „V dlhej a bohatej histórii európskej textilnej produkcie predstavuje modrotlač samostatnú
uchvacujúcu kapitolu, či sa už na ňu
dívame z technologického, z dizajnového alebo nakoniec aj zo sociálneho
uhla pohľadu... Tvorivý počin našich
majstrov je v tom, ako dokázali známe
vzory obmieňať, invenčne variovať,
skladať do pôsobivých kompozícií
a v dialógu s odberateľmi ich prispôsobovať lokálnemu vkusu. Pri štúdiu
muzeálnych artefaktov ma prekvapilo
veľké bohatstvo foriem určených pre
potlač vzorov. Neočakávala som toľkú
rozmanitosť, vyspelosť remeselného
majstrovstva a kreativitu...“
Pokiaľ ide o podoby spracovania, na začiatku cesty stoja drevené,
ručne vyrezávané formy na blokovú tlač a pečiatkovanie cez formy
s vbitými mosadznými plieškami
a či klinčekmi, potom prišla mechanizácia a tlačiarenské stroje, na konci
vidíme už sieťotlač. Lokalizácia nám
zas hovorí, že v časoch takpovediac
uhorských bola najhustejšia koncentrácia farbiarskych cechov práve na
území dnešného Slovenska. Ešte
v polovici 20. storočia na vidieku pracovala zhruba dvadsiatka farbiarní,
no postupom času rýchlo ustupovali
masívnej – a samozrejme ako ináč! –
lacnej strojovej výrobe textiliek. Ranu
z milosti (?!) jej uštedril zákaz súkromného podnikania a znárodnenie
po roku 1948. Časť dielní sa na krátky
čas preonačila na družstevnú výrobu,
no v osemdesiatych rokoch už fungovala iba dielňa vo Vrbovom. A ešte
púchovský majster Stanislav Trnka
spolupracujúci s ÚĽUV-om. Majster
Trnka v roku 2012 skonal a s ním
dodýchala aj posledná modrotlačiarska dielňa u nás. Pravda, podľa

našich informácií pokračovateľ rodu
a remeselnej tradície Martin Trnka
dielňu rekonštruuje, ba v tomto roku
by chcel výrobu aj obnoviť. Podobne
v Ivanke pri Dunaji v dedovej tradícii
pokračuje Peter Trnka. To sú však iné
príbehy, vráťme sa na Oravu...
■ ORAVSKÉ OŽIVENIE
Tam sme načali iný – hoci,
pravdaže, rovnako farbistý – príbeh,
ktorý je zároveň aj radostným zvestovaním, že modrotlač na Slovensku
ešte žije a aspoň trochu sa nadýchla

Modré na bielom) zachováva tradičné
postupy farbenia, hoci namiesto klasických drevených foriem používa
sieťotlač. „Nemám drevené formy,
nie som potomok farbiara. Sieťotlač
mi však dáva možnosť navrhovať
vlastné vzory. Vlastne všetko to, čo
nakreslím, viem aj natlačiť,“ dodáva
M. Rabada. Mladý muž so stopami
modrej farby (akej inej?!) svoje zručnosti stále rozvíja. Výrobu začal
malou sériou metráže s vlastnými
geometrickými a rastlinnými vzormi.
Už niekoľko mesiacov pracuje vo
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ostrého oravského vzduchu, aby precitla k novému reálnemu životu. Na
Orave sa totiž modrotlači už nejaký
čas úspešne venuje Matej Rabada.
Hoci vlastne ako – samouk! Najskôr
sa k nej dostal ešte ako stredoškolák,
študent Školy úžitkového výtvarníctva
v Ružomberku a potom už cielene na
VŠVU v Bratislave. Bakalárske štúdium ukončil vlastnoručne farbenou
modrotlačou a z nej ušitou kolekciou
košieľ. Aj vysokoškolská bodka, a či
inými slovami Matejova „diplomovka“,
vychádzala z prieniku modrotlače
a obce, kde má dnes už dielňu.
„Po konzultáciách s vedúcou
môjho ateliéru na VŠVU B. Cepkovou
sme prišli k záveru, že prácu treba
umiestniť do verejného priestoru.
Starostka Párnice Ing. Milada Antalová mi ukázala sobášnu miestnosť,
ktorá bola vybavená modro-bielym
mobiliárom, a hneď bolo jasné, že je
to správne miesto.“
Skrátka, dnes na čelnej stene
onej miestnosti nájdete panely
z modrotlače, ktoré spolu predstavujú jeden obraz vychádzajúci
z katastrálnej mapy Párnice. „My
domáci sme takouto výzdobou nadšení a radi sa tam zastavujú aj návštevníci obce, “ hovorí mi sympatická starostka oblečená (ako ináč?!)
v peknej sukni z modrotlače a pozýva
ma. Rád toto pozvanie tlmočím ďalej.
Na začiatky svojho „modrého obdobia“ sympatický mladík spomína:
„Začal som ako samouk, celý rok som
iba študoval rôznu literatúru... Princíp
fungovania farbív mi bol síce známy
zo strednej školy, no iba v teoretickej rovine, potreboval som ‚vypátrať‘ nejaký recept.“ Napokon sa mu
ich podarilo nájsť niekoľko a vytvoriť aj akýsi vlastný recept. Sprvoti
však nie a nie „trafiť“ charakteristický sýtomodrý odtieň, nuž navštívil
dielňu majstra Jocha v Strážnici na
Morave. Majster videl jeho odhodlanie i zápal, a tak mu ochotne poradil
vtedy a pomáha až podnes. Cenné
je, že Oravec Matej (inak rodák
z Dolného Kubína, čo hrdo prízvukoval nedávno aj na otvorení výstavy
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svojej dielni v Párnici, kde tradičnými, najmä však súčasnými technológiami (spomínanou sieťotlačou)
vyrába modrotlačovú metráž s rôznymi vzormi. Kombinuje ju aj s priamou tlačou pigmentovými farbami,
čím otvára väčší priestor pre dizajnérov. Vyzerá to tak, že zrejme nebude
mať núdzu ani o pokračovateľov, že
minimálne v tejto časti Slovenska
modrotlač nevymrie ani po meči a ani
po praslici. Matej síce s úsmevom
dodáva, že sám zatiaľ ešte nemá
vlastné deti, no na tvorivé dielne sa
chodia radi učiť deti iných Slovákov.
Ale aj „inostrancov“, pretože národnú
tradíciu a vlastnú zručnosť prezentuje aj v zahraničí. Inak to nebolo
ani na takýchto stretnutiach, ktoré
boli voľným pokračovaním spomínanej výstavy, zorganizovanej agilným
Oravským kultúrnym strediskom.
■ TRADÍCIA A NOVOTY
Vieme, že výstava je iba jednou
z aktivít projektu prezentácie podôb
tradičného textilu a jeho využitia
v súčasnosti. O viacerých súvislostiach a pokračovaniach sme sa
porozprávali s riaditeľom kultúrneho
strediska Dr. Miroslavom Žabenským, ktorý pre SNN povedal: „Oravské kultúrne stredisko v tomto roku
upriamilo v oblasti ľudovej umeleckej
a remeselnej činnosti svoju pozornosť práve na textil. Tradičný, ale
aj jeho uplatnenie sa a premeny
pôvodných foriem v aktuálnej súčasnosti. Ide najmä o ľudový odev,
odevné súčasti i textil mnohorako
uplatňovaný azda v každučkej
domácnosti. Nečudo, veď Orava má
dlhú a bohatú históriu spracovania
textilu, no nielen jeho spracovania z prírodných rastlinných a či zo
živočíšnych materiálov. Od dolnej
Oravy – Párnice či Veličnej, známej tradíciou modrotlače, cez Malatinú s jej tkanými kobercami až po
bohatú a často i zabúdanú históriu
plátenníctva a plátenníckych rodín
najmä v Zubrohlave, Bobrove či
dnes už zatopenej Slanici. Životné
osudy mnohých plátenníckych rodín,
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ich húževnatosť i vynaliezavosť pri
obchodovaní v celej Európe i za Stredozemným morom silne poznačili
a obohatili kultúru severnej Oravy.
Zaujímavá je i súčasnosť spracovania ovčej vlny do súkna, reprezentovaná dielňami Pavla Martáňa v Oravskom Bielom Potoku alebo Kataríny
Turácovej v Rabčiciach...
Ďalšími aktivitami nášho kultúrneho strediska bude profilová
výstava dielne Jochovcov z moravskej Strážnice (spomínate si na
ochotného Moravana, ktorý nesebecky pomohol mladému Oravcovi?
– pozn. I. V.), ktorá má 110-ročnú
históriu. V našich priestoroch sa záujemcovia budú môcť od 13. mája do
1. júna zoznámiť s tradičnou technológiou modrotlače i so súčasnými
výrobkami spomínanej dielne. V obci
Malatiná, známej tradíciou ručne tkaných slovenských kobercov, ožijú na
výstave v rámci festivalu Bačovské
dni 9. a 10. júla tradičné malatinské
vzory kobercov. Súčasťou štyridsiatych prvých Podroháčskych folklórnych slávností v Zuberci, jedného
z
najvýznamnejších
folklórnych
festivalov na Slovensku, bude od
5. augusta v jednom z objektov
Múzea oravskej dediny sprístupnená
výstava modrotlače Mateja Rabadu
a zbierok Oravského múzea, výroba
modrotlače bude i pútavo prezentovaná aj na tvorivých dielňach.“
V čom vidíte zmysel organizovania
podobných
podujatí
a ako sú vnímané návštevníkmi
Oravského kultúrneho strediska?
„Cieľom je nielen vyhľadávať
a prezentovať, ale najmä zviditeľniť
a propagovať nielen tradičné remeslá
súvisiace s výrobou a so spracovaním textilu a ľudového odevu – plátenníctvo, modrotlač, tkáčstvo, krajčírstvo, spracovanie ľanu či súkna –,
ale aj šikovných výtvarníkov a výrobcov, ktorí, inšpirovaní tradíciou, prinášajú nové pohľady a inšpirácie.
Sú viditeľné napríklad v uplatnení
folklórnej ornamentiky v súčasnom
odeve alebo v bytových doplnkoch
z tradičných materiálov, kde je už
funkčnosť nahradená estetickou
hodnotou.“
Aj z tohto krátkeho rozhovoru
priam cítiť, že na Orave nechýba
správny zápal a chuť tradície nielen
pripomínať, ale ukázať aj to, že sú –
vďaka šikovným a vytrvalým ľuďom
– schopné žiť i v najaktuálnejšom
dnešku plnom často až samoplodných technológií spojených s vekom
počítačov. Pravdaže, v trochu iných
podobách (veď aj okolité podmienky
sa úplne zmenili), no najmä ako živá
sila koreňov, bez ktorej by kmeň
národa zrejme už dávno vyschol.
Ozaj, žijeme Rok Svetozára Hurbana
Vajanského, spomeňte si na románové Korene a výhonky, necítite tu
značnú podobnosť?!
Potvrdením všetkých spomínaných ambícií a naplnených plánov
je aj skutočnosť, že nadšenci z hornooravskej Zubrohlavy pripravujú na
16. júl v obci prvý ročník Plátenníckych dní. Vychádzajúc, pravdaže,
z bohatej tradície plátenníctva sa
(určite úspešne) pokúsia rekonštruovať spracovanie ľanu, nebudú chýbať
výstavy modrotlače a modrotlačových foriem, bohatý kultúrny program
i odborný seminár. Príbeh modrotlače
má pokračovanie...
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Život a dielo Arnolda P. Weisza-Kubínčana v Galérii mesta Bratislavy

Bolestné h ľad a n ie identit y
Jana ŽUMÁROVÁ – Foto: w w w.webumenia.sk

Pod názvom Hľadanie identity otvorila Galéria mesta Bratislavy ešte vo februári 2016 slávnostnou vernisážou výstavu diel maliara, ilustrátora, grafika a matičiara Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898
– 1945, resp. 1944). Zároveň tu uviedli aj pr vú monografiu o tomto umelcovi. Medzi množstvo sprievodného dokumentárneho materiálu, použitého či už v monografii, alebo umiestneného v expozícii, organizátori zaradili aj dokumenty Archívu Matice slovenskej.
Budúci umelec sa narodil ako
Arnold Weisz v malom mestečku Ujście v severozápadnom Poľsku, vtedy
časti Pruska, do rodiny zubného technika. Ešte v jeho útlom detstve sa
celá rodina presťahovala do Dolného
Kubína. V rokoch 1913 – 1916 študoval na Umeleckopriemyselnej škole
v Budapešti dekoratívne sochárstvo
a neskôr grafiku a maľbu v Berlíne.
Študijný pobyt v medzivojnovom
Nemecku ho priviedol k expresionizmu a v duchu tohto umeleckého
smeru potom tvoril aj po návrate na
Slovensko. Jeho tvorba patrí k najoriginálnejším výtvarným prejavom na
Slovensku v medzivojnovom období.
Zásadný prelom v maliarovom
živote predstavovalo presťahovanie
sa z Dolného Kubína do Turčianskeho Svätého Martina na pozvanie
Miloša Alexandra Bazovského, Janka
Alexyho a Ľuda Ondrejova.
■ MARTINSKÉ OBDOBIE
Bazovský a Alexy si všimli
potenciál mladého umelca vďaka ilustráciám v Kocianovom turistickom
sprievodcovi po Orave, ktorý vydal
Miestny odbor Matice slovenskej
v Dolnom Kubíne v roku 1933. Arnold
nebol členom tohto miestneho odboru
na rozdiel od otca Samuela Weisza
a brata Manfreda Weisza, ktorí sa

aktívne podieľali na matičnom živote
ako riadni dlhoroční členovia MS.
Azda aj tejto skutočnosti môžeme
ďakovať za to, že Arnolda Weisza
schválili na valnom zhromaždení dolnokubínskeho odboru ako ilustrátora
pripravovaného sprievodcu. V tom
istom roku pod prídomkom Kubínčan
už vystavoval v Turčianskom Svätom
Martine na slávnosti otvorenia novej
budovy Slovenského národného
múzea.
Pôsobiť v tom čase v Turčianskom Svätom Martine znamenalo
prínos pre každého umelca. Činnosť
tu vyvíjali spolky ako Matica slovenská, Muzeálna slovenská spoločnosť,
Živena, Spolok slovenských umelcov
či Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Kubínčana tak privítalo
dobré zázemie, z ktorého mohol iba
získať. Už len množstvo individuálnych výstav, ktoré usporiadal v tom
období, potvrdzuje rozvoj jeho umeleckej osobnosti. Tou najdôležitejšou bola prvá individuálna výstava
v Židovskom kultúrnom dome v Turčianskom Svätom Martine v decembri
1935. Nasledovali výstavy v Banskej
Bystrici, Ružomberku, Turčianskych
Tepliciach, Zvolene, Žiline i účasť na
viacerých kolektívnych výstavách.
V roku 1938 sa stal riadnym členom martinského miestneho odboru

Matice slovenskej a samotná Matica
slovenská mu poskytla odporúčanie
na udelenie cestovného štipendia od
Krajinského úradu na študijnú cestu
do Paríža.
■ ŤAŽOBA VOJNY
Stihol by toho ešte oveľa viac,
keby do jeho života nebola zasiahla
vojna a s ňou spojené prenasledovanie občanov židovského pôvodu.
Hrozby nacizmu sa bál natoľko, že sa
vo viere v záchranu života a slobodnej
tvorby dal pokrstiť a prijal meno Peter.
Napriek tomu bol od roku 1939 nútený
žiť a tvoriť v izolácii. V tvorbe sa síce
ešte na chvíľu vrátil ku knižnej ilustrácii v Príhodách v divočine Ľuda Ondrejova, no ťažoba, ktorá na neho doliehala v osamotení, ho už len upevnila
v expresionistickom, pochmúrnom,
výraze. Útechu čiastočne nachádzal
v rozhovoroch so susedom a kolegom
Milanom Thomkom Mitrovským netušiac, že prežíva posledné roky svojho
života. Konca vojny sa nedožil. Po
vypuknutí Slovenského národného
povstania sa uchýlil do úkrytu. Niekto ho však udal a útly citlivý umelec
musel podstúpiť osud väčšiny Židov
v tom čase – cestu do koncentračných
táborov. Dodnes životopisci nevedia
s istotou určiť, či naposledy vydýchol v poľskom Auschwitz-Birkenau,

Gen ius loci Já na Podolá k a
Matiční predstavitelia a bádatelia výraznej vedeckej osobnosti
Pred niekoľkými dňami vyšla v Trnave vo vydavateľstve DAJAMA kniha
pod názvom Genius loci Jána Podoláka. Laudačnú publikáciu k deväťdesiatke významnej vedeckej osobnosti zostavili Martin Priečko a Katarína
Slobodová Nováková spoločne s Katedrou etnológie a mimoeurópskych
štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
Kniha prináša gratulačné príspevky viacerých známych osobností zo slovenských vedeckých, pedagogických či múzejných inštitúcií a pracovísk, ale
aj vedeckých autorít zo Slovinska, z Poľska, Macedónska, Česka, Ukrajiny,
Maďarska, Rakúska či zo Švédska. Nechýbajú ani pozdravné state predstaviteľov Matice slovenskej. Marián Tkáč približuje jubilantove dlhoročné sústredenie na etnografický výskum slovenskej a slovanskej problematiky v karpatskom
kontexte, jeho pedagogické pôsobenie, ako aj jeho zásluhy pri obnovení Národopisného odboru MS, keď bol jeho dlhoročným predsedom, publikačné aktivity
v matičných periodikách a prínosnú prácu vo výbore Matice. Pracovník Strediska
národnostných vzťahov MS Viliam Komora približuje jubilanta ako činorodého,
významného matičiara. Vyzdvihuje najmä jeho ľudské kvality aj v súvislosti so
SNV MS a jeho činnosťou v oblasti národnostných vzťahov a tiež z hľadiska kooperácií s ďalšími spolupracovníkmi v Matici – etnológmi, historikmi, slovakistami:
Dr. Dankou Mekelovou, doc. Štefanom Mruškovičom, Dr. Igorom Krištekom, doc.
Ladislavom Mlynkom, Dr. Vierou Sedlákovou či prof. Imrichom Sedlákom. Nechýbajú tiež príspevky doc. Ivana Mrvu, riaditeľa Slovenského historického ústavu
MS a predstaviteľa Historického odboru MS, a Dr. Viery Sedlákovej, činovníčky
Národopisného odboru MS.
Publikácia je akousi rekapituláciou celoživotného diela profesora Jána Podoláka. Popri hodnoteniach, spomienkach, úvahách o jeho plodnom tvorivom živote prináša aj biografické údaje s dosiahnutými úspechmi, oceneniami
a akademickými hodnosťami a výber bibliografie.
Matica slovenská aj prostredníctvom tejto publikácie upozorňuje na opodstatnenosť, činorodosť a perspektívnosť našej najstaršej a najvýznamnejšej národnej ustanovizne.
Milan OČENÁŠ

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
S uspokojením

môžem
konštatovať, že všetko to, čím
sa našej generácii vyhrážali
rodičia, učitelia a profesori,
sa splnilo. Polovicu aktívneho
života sme prežili v ideolo gickej totalite a druhú prežívame v totalite ekonomickej.
Napríklad za našej mladosti
bol zúfalý nedostatok holých
báb v novinách a časopisoch.
Presnejšie povedané, neboli
nijaké. Sem-tam sa nejaký kus
nahej ženskej akože objavil
v časopise Československá
fotografia, ale to boli ume lecké akty a väčšinou nebolo
nič kľúčové z vy fotografovanej devy vidno.

WWW.SNN.SK

Ďalším zúfalo nedostatkovým
artiklom boli celebrity. V prípade
ženskej zložky patrične vylepšené
silikónom. Boli síce pokusy ponúkať verejnosti rôznych vzorných
pracovníkov a pracovníčky, ale

To dnes je situácia úplne rozdielna. Na holú babu je problém
v časopise či novinách nenatrafiť, celebrít máme kopec a každý
kvartál nám servírujú nové, no
a reklamy je toľko, že poniekto-

mentárneho
materiálu ku Kubínčnovým
dielam. Takto môžu
návštevníci vidieť
aj pozvánku na
prvú individuálnu
výstavu Weisza-Kubínčana z roku
1935 a korešpondenciu s Maticou
slovenskou, aby
ho odporučila na
udelenie cestovného
štipendia
do Paríža. Do
monografie Zsófie
Kiss-Szeman
o umelcovi archív
poskytol strojopis
nekrológu za ním
od Fraňa Štefunka
s jeho rukopisnými
poznámkami zo
Zbierky príspevkov do Slovenských pohľadov.
Aj príbeh Arnolda Petra Weisza- Kubínčana
poukazuje na nutnosť
povyšovať
Autoportrét
étt umelcaa (oko
(o
o kol
ko
ollo
o
o r. 1927
19277 ) z o z bie
b rokk SNG.
SN
N G.
umenie a charakter
človeka
v Sachsenhausene v Nemecku, alebo nad akékoľvek kultúrne, etnické či
v Mauthausene v Rakúsku. Isté však jazykové rozdiely. Záverečné slová
je, že skončil v jednom z masových Štefunkovho nekrológu hovoria za
bezmenných hrobov ďaleko od kraja, všetko: „Nemal v sebe ani trošku zla
ktorý miloval a ktorý zvečňoval na a iba cudzota na jeho tvári, pochodiaca z vedomia k rasovej príslušobrazoch.
nosti, mohla niekoho dráždiť. Pomsta
stihla tu výslovne maliara, nie tak
■ DOKUMENTY O MALIAROVI
Archív Matice slovenskej ochotne človeka, lebo A. P. Weiss-Kubínčan
poskytol na výstavu, ako aj do mono- žil len maľovaniu a mohol na seba
grafie dokumenty o umelcovi zo upozorniť len svojím dielom. Bolo mu
svojich archívnych fondov a zbierok. životom a stalo sa mu i smrťou. Bol
V Galérii mesta Bratislavy sú vysta- jedným z nás...“
Áno. Bol jedným z nás.
vené v rámci sprievodného doku-

MEDAILÓN
Iróniou osudu sa často stáva, že herec s darom
zabávať divákov je vo svojom vnútri sužovaný bolestivými
myšlienkami, ktoré musí ukrývať. Je to daň, ktorú platia
talentovaní ľudia za svoju schopnosť preniesť myšlienky
dramatika či scenáristu do hľadiska. Trochu optimizmu
však prináša nádej, že podobne, ako sa pasujú so svojimi
úlohami, dokážu zvládnuť aj boľačky vo svojej duši, tak
ako to už šesťdesiat rokov zvláda Ján KRONER.

Herec s boľavou dušou
Ján Kroner sa narodil 1. júna 1956 v Považskej Bystrici,
kde absolvoval strojnícku priemyslovku. Túžba stáť na javisku ho však pritiahla do
Bratislavy a po absolvovaní VŠMU sa veľmi rýchlo stal obľúbencom divadelných,
ale aj filmových režisérov. Dlhé roky patril, a verme že aj bude patriť, medzi
najpopulárnejších a najaktívnejších slovenských hercov, a to nielen preto, že
patrí do slávneho hereckého rodu Kronerovcov. V československej a slovenskej
filmografii má na svojom konte takmer dvadsať filmov, od Citovej výchovy jednej
Dáše (1981) cez rozprávku Nebojsa (1988) až po film Polčas rozpadu (2007).
K tomu prirátajme kritikmi oceňované úlohy na doskách našej prvej scény SND,
úctyhodné hodiny strávené v dabingových štúdiách či v rozhlase a máme hotový
obraz skutočne pracovitého, tvorivého človeka.
Ján Kroner si divákov získaval najmä svojím darom humoru, pre ktorý po
ňom všetkými desiatimi siahli aj komerčné televízie, a teda sa azda aj nechtiac stal
celebritou, ostro sledovanou bulvárom. Keď v júni v roku 2011 rezignoval na funkciu
principála divadla Malá scéna STU, ktoré pomáhal vzkriesiť do nového života,
odôvodnil to únavou z neprajnosti dnešnej spoločnosti k snahám robiť poctivý
divadelný kumšt. Vysoká záťaž si vybrala svoju daň a populárny herec sa musel
utiahnuť do súkromia, aby si mohol usporiadať svoje rozhárané vnútro. V týchto
dňoch oslávil Ján Kroner šesťdesiat rokov. V mene redakcie a najmä vďačných
divákov mu želáme predovšetkým skorý návrat do sveta divadla, filmu a televízie,
kde sa iste cíti najlepšie!
(mab)
Rozprávky a reklamné bloky sa
striedali v utešenom poriadku a ja
som len tak prísluchovo zaregistroval, že okrem rôznych bábik,
poníkov a všelijakých strieľajúcich robotov pravidelne reklama

Pestré reklamné vyhliadky pre novú generáciu
uznajte sami, do takej Kleopatry
z Turca mali tie pracovité družstevníčky či robotníčky poriadne
ďaleko. No a úplnou pohromou
bol nedostatok reklamy v akejkoľvek forme. V jedinej štátnej televízii síce išli zo dva smiešne krátke
reklamné bloky za deň, ale jediné,
na čo si pamätám, bola reklama
na hovädzie na divoko a brezový
šampón. Skrátka bieda.

rí jedinci začínajú trpieť syndrómom vypínania mozgu, len
čo sa nejaká v televízii objaví.
Ale našim reklamným mágom to
neprekáža a v pote tváre vyrábajú stále nové a nové spoty.
A ešte aké! Minule som bol
v sobotu dopoludnia u známych.
My dospelí sme sa venovali klebeteniu,
omladina
sledovala
dopoludňajší blok rozprávok.

KULTÚRA

ponúka aj prostriedok proti vaginálnej mykóze. Zrejme sa dramaturg reklamných spotov rozhodol robiť zdravotnícku osvetu
u detských diváčok alebo ráta
s tým, že rozprávky pozerá
s deťmi mama a tá si hneď povie:
Aha ho! A ja stále rozmýšľam, čo
ma to svrbí.
Rovnakú
logiku
má
aj
reklama na prostriedky zabezpe-

čujúce erekciu, zhusta zaraďovaná do popoludňajších športových prenosov. Na tie pre zmenu
hľadia otcovia zo svojimi synátormi, a tak je tu priestor na skutočne chlapskú debatu. Keď sa
v susednom Česku zopár rodičov
ohradilo voči reklamám na rôzne
erekciu podporujúce huncútstva
v bežnom popoludňajšom vysielaní, bojovníci za svetlé liberálne zajtrajšky ich označili ako
prudérnych a bigotných staromilcov. Čas však nezastavíš. Už sa
teším, ako o pár desaťročí príde
na návštevu môj vnuk a otrávene
zahlási: Včera dávali v telke perfektný blok reklám. A predstav si
dedo, že tí idioti ich párkrát prerušili nejakým trápnym filmom…
Marek DANKO
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Spisovateľ Vincent Šikula nás opustil pred pätnástimi rokmi

Včelárov u nás ubúda. Ešte
pred rokom 1989 ich bolo na
Slovensku vyše štyristotridsaťtisíc, dnes ich je okolo dvestošesťdesiattisíc. A takí brtníci
– ako kedysi nazývali včelárov,
zberačov medu horských včiel –
sa stratili celkom. V najbližších
rokoch sa však opäť môžeme
stať krajinou včelárov. Regióny,
ktoré najviac bojujú s nezamestnanosťou, chcú investovať do
včelárskych spolkov a vo veľkom
predávať včelie produkty. Samozrejme, počítajú s podporou
vlády. Nič nové pod slnkom, veď
už Mária Terézia v rokoch 1775
a 1776 vydala včelárske patenty,
ktorými podporovala rozvoj
včelárstva.

Hlboko ľudský chlap z Dubovej

Od všeckích Uhróv
velkú chválu získal...
Prvá včelárska kniha vydaná
na Slovensku v reči ľudu Krátke
naučení o včeličkách od neznámeho autora vyšla v Skalici v roku
1775. A v roku 1792 vydal Ján Glosyus v Banskej Bystrici knihu Obsah
potrebních naučení a pravidel vedle
kteríchž sa včelyrozšafne a s užitkem opatrovati dají. No a Hospodár
Juraja Fándlyho 1 – 4, ktorý vyšiel
v Trnave v roku 1792, spis O úhoroch a včelách (Trnava 1801) a Slovenskí včelár vynaučující (Trnava
1802) sú podnes obdivuhodné diela
skromného dedinského farára.
Včelárstvu a jeho popularizácii sa venoval aj iný katolícky kňaz,
sám významný včelár – Juraj Handerla, od smrti ktorého uplynulo
dvestodvadsať rokov. Ten zdôrazňoval práve ekonomickú stránku
včelárstva. Narodil sa 9. apríla
1734 v Trnave, kde absolvoval gymnaziálne aj teologické štúdiá. Po
kňazskej vysviacke pôsobil pravdepodobne v Bihárskej a Békešskej
župe. Od roku 1776 farárčil v Krajnom, 1781 v Hrachovišti, 1782 –
1785 v Dvorníkoch a od roku 1785
v Hlohovci, kde 9. mája 1796 zomrel.
Juraj Handerla patril k Bernolákovej družine a škole. Ako zanietený
včelár napísal v maďarčine včelársku knižku Uj méhész, ktorá vyšla
v Bratislave v roku 1794. Bola veľmi
obľúbená a vyšla až v šiestich
vydaniach. Bola to praktická včelárska príručka so zameraním na
ľudové včelárstvo, písaná formou
otázok a odpovedí. Aj keď Handerla napísal svoje včelárske dielo
v maďarčine, bol to uvedomelý
Slovák a rodoľub, čo dokazuje
aj Jozef Valentini v Chválospeve
O Učeném slovenském tovarišstve:
„Od všeckích Uhróv velkú chválu
získal / Náš Slovák, že uhersku
knížku písal, / Bol pán Handerla,
farár udvarnokskí, / Kterí písal
o včelách po uherskí...“
Dodajme ešte, že jeho brat
František (1747 – 1783) bol profesorom metafyziky a logiky na Trnavskej univerzite a potom v Budíne.
Robert VAVRO

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív

Vyše dvadsať prozaických kníh, niekoľko básnických zbierok, knihy pre deti a pôvodné scenáre, hudba, ktorú
miloval a aj sa jej aktívne venoval, herecké etudy vo filmoch svojich priateľov, to všetko sa spája s menom Vincent Šikula. Ale pre mňa je dôležitá ešte jedna silná spomienka. Geniálny rozprávačský talent a hlboká ľudskosť,
ktorá z Vinca vyvierala kedykoľvek som mal to šťastie stráviť s ním dlhší či kratší čas. Mimochodom, práve ten
spomínaný čas sa nezriedka zastavil, aby som si mohol vychutnať prítomnosť „dobrého chlapa z Dubovej“.
V
polovici
osemdesiatych
rokov vstupovala naša generačná
vlna do slovenskej literatúry. Snom
každého z nás bolo vydať prvú
knižku. A potom podľa možnosti
ďalšie. Tak ako naši starší spisovateľskí kolegovia, často priatelia, s ktorými sme sa stretávali
v tých niekoľkých bratislavských
podnikoch, ktoré niesli podozrivú
nálepku „bohémske“. Miestom, kde
sa pravdepodobnosť výskytu niektorého zo skutočných spisovateľov
prudko zvyšovala, bol, bohužiaľ,
už neexistujúci Klub spisovateľov
na bratislavskej Laurinskej ulici.
V tých časoch ešte platilo, že dovnútra mohol vstúpiť iba ten, kto
mal preukaz klubu. Zároveň však
mohol zobrať dvoch-troch hostí,
podľa toho, koľko ľudí bolo vnútri.
Vrátnik bol náš spojenec, a tak keď
sme vstúpili do „podzemia“, kde sa
klub nachádzal, vždy žmurkol a išiel
dovnútra poprosiť niekoho z našich
už vážených kolegov, aby omladinu
zobral na svoj preukaz. Najčastejšie
tými obetavcami boli Štefan Moravčík a Vinco Šikula...
■ Z ENCYKLOPÉDIÍ
Vincent Šikula, prozaik, básnik,
autor kníh pre deti a mládež, publicista, dramaturg, muzikant. Narodil sa 19. októbra 1936 v Dubovej
pri Modre v dvanásťdetnej rodine
– takmer všetky deti boli hudobne
alebo literárne nadané. Jeho otec sa
živil prácou roľníka a lesného robotníka. Študoval na gymnáziu v Nitre,
na Hudobnej pedagogickej škole
v Bratislave a napokon na štátnom
konzervatóriu hru na lesnom rohu.
Krátky čas pracoval ako učiteľ
v Ľudovej škole umenia v Modre.

Toto mestečko, bohaté na tradície,
stojí v centre jeho memoárových
fragmentov. Býva tu aj básnik Jozef
Mihalkovič, s ktorým sa často stýkal. Neskôr bol redaktorom časopisu
Romboid,
pôsobil ako dramaturg
v Slovenskej filmovej tvorbe a od
roku 1973 pracoval ako redaktor vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
V rokoch 1994 – 1999 bol predsedom
Spolku slovenských spisovateľov.
V roku 1979 mu udelili titul zaslúžilý umelec. Zomrel v Modre 16. júna
2001.
Toľko strohé informácie, no už
v
spomínaných
osemdesiatych
rokoch sme sa stretávali a ja som si
spoločné zážitky podvedome ukladal do pamäti, lebo človek nenatrafí
každý deň na podobne inšpiratívneho, a pritom skromného tvorcu.
Dokonca sme sa prenesene „dostali
do rodiny“. Na prvom ponovembrovom zjazde spisovateľov som
bol ako novinár, ale aj kandidát
na členstvo. Vo foyeri už neexistujúceho bratislavského PKO som
si automaticky prisadol k Vincovi,

ktorý tam bol s bratom, vynikajúcim
prozaikom Viliamom Šikulom, ktorý,
bohužiaľ, veľmi skoro opustil tento
svet. Jeden z fotografov nás odfotil
a na druhý deň v ešte vtedy existujúcom denníku Smena vyšla fotografia
nás troch s titulkom: Bratia Šikulovci
na zjazde spisovateľov. Vinco si zo
mňa ešte dlho uťahoval, ako som sa
mu votrel do rodiny.
■ RODENÝ ROZPRÁVAČ
Vincent Šikula si renomé rozprávača získal zbierkami čŕt a poviedok Na koncertoch sa netlieska,
Možno si postavím bungalow,
Nebýva na každom vŕšku hostinec,
Povetrie, Vlha, Vojak, Nokturná,
Pastierska kapsička či novelou
S Rozarkou a románovou trilógiou
Majstri, Muškát, Vilma. Román Majstri je prvou časťou trilógie, ktorej ďalšej dve časti tvoria romány
Muškát a Vilma. Autor sám nazval
svoje romány knižkami o domovine
v tom najčistejšom zmysle slova,
keďže sa téme domova venoval vo
veľmi konkrétnom historickom čase.

■ POŽEHNANIE TALENTU
Ak by som mal stručne charakterizovať Vincovu tvorivosť, tak najviac ma fascinovalo množstvo sfér
umenia, ktoré s prehľadom zvládol.
Bol autorom kníh pre deti Pán horár
má za klobúkom mydleničku a Prázdniny so strýcom Rafaelom. Ako lyrik
sa prezentoval v niekoľkých básnických zbierkach, z ktorých Bubeník
september je môjmu srdcu azda najbližší. Keď mal možnosť sadnúť si ku
klavíru, ako napríklad v Dome spisovateľov v Budmericiach, dokázal hrať
a spievať celé hodiny. Ako scenárista písal zvláštne poetické scenáre
a v nejednom filme si aj zahral so
svojím nezameniteľným šarmom
„herca od prírody“.
Čo mi však natrvalo utkvelo
v pamäti, je jeho výnimočný rozprávačský talent. Sedeli sme spolu a on
rozprával a azda po pol hodine som
si uvedomil, že mi vlastne rozpráva
ešte nenapísaný text, bystro sledujúc ako reagujem. Najmä v prípade
svojej poslednej knihy Udri pastiera,
v ktorej opisuje tragický osud gréckokatolíckeho biskupa Gojdiča, ktorého
umučila komunistická moc, vyslovene vyhľadával možnosť rozprávať sa so mnou, keďže dobre vedel
o mojej gréckokatolíckej konfesii.
Nad týmto románom pracoval aj
v deň svojej smrti v domčeku nad
Modranskými vinicami. Jeho manželka Anka mi povedala, že okolo
polnoci skončil s písaním, vypol počítač a ľahol si spať. Podľa lekárov pol
hodinu na to odišiel za svojou hlavnou postavou, mučeníkom biskupom
Pavlom Gojdičom. Keď ho ráno našli,
mal na tvári maličký náznak úsmevu.

Na pamätníku skvelého vynálezcu nie je ani jedno slovenské slovo

Benediktín Jedlík predbehol Siemensa
Emil SEMANCO – Foto: archív autora

Vlani koncom roka sme si pripomínali 120. výročie úmrtia príslušníka benediktínskej rehole, slovenského fyzika a vynálezcu Štefana Aniána Jedlíka, ktorý patrí medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia
v oblasti skúmania elektromagnetických javov. Ako prvý na svete objavil možnosť premeny elektrickej
energie na mechanický otáčavý pohyb. S jeho menom sa spája osemdesiatšesť objavov a vynálezov. Vynašiel napríklad elektromotor, ale aj dynamo a elektrický rušeň.
Najväčšie zásluhy získal Jedlík
v období po roku 1850, keď sa zaoberal hľadaním najdokonalejšieho
zdroja prúdu, prípadne napätia.
Z tohto obdobia pochádza jeho
najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho dynama, nikde
však o ňom nič nepublikoval. Tento
slovenský vynálezca a konštruktér
ho skonštruoval najmenej štyri
roky pred Wernerom Siemensom.
Nedal si ho však patentovať.
■ V RODINE ROĽNÍK A
Štefan Jedlík sa narodil
11. januára 1800 v Zemnom pri
Komárne v chudobnej roľníckej rodine. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziách
v Trnave a v Bratislave. V roku 1817
vstúpil do benediktínskej rehole
v zadunajskej Pannonhalme, prijal
rehoľné meno Anián a pokračoval v štúdiách teológie a súčasne
aj matematiky i fyziky na univerzite v Pešti, čo bola časť súčasnej Budapešti. Po získaní doktorátu filozofie pôsobil ako profesor
fyziky a prírodopisu na gymnáziu
v Rábe (dnes maďarský Györ)
a neskôr na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Od roku 1839
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Ostatne, mám niekoľko zážitkov s Vincom, keď sme si išli sadnúť na priateľský rozhovor, pričom
vždy to boli viechy alebo podniky
pre bežných ľudí, robotníkov,
malých úradníkov či vojakov. Vinco
sa takmer vždy niekomu prihovoril
a náhle dostala naša debata
zvláštny smer. Ľudia sa otvorili
a ako keby som tam pri stole bol
svedkom vzniku príbehu, ktorý niekto priniesol so sebou a Vinco ho
iba svojimi otázkami a replikami
doslova z dotyčného vydoloval.

prednášal fyziku a mechaniku na
Budapeštianskej univerzite, ktorej rektorom sa stal v roku 1863.
O desať rokov neskôr ho vymenovali za čestného člena Maďarskej
akadémie vied (1873).
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OSOBNOSTI SLOVENSKA

■ DESIATK Y OBJAVOV
Vedu a techniku obohatil Štefan A . Jedlík o desiatky vynálezov a zlepšení. Dokázateľne bol
pr vým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú aj otáčajúcu časť tvorili elektromagnety,
pričom bol priekopnícky aj použitím or tuťového komutátora. Na
škodu veci tento veľký objaviteľ o svojich experimentoch len
veľmi málo publikoval a väč šinu
svojich prístrojov skonštruoval
iba na demonštračné ciele ako
pomôcky, čím jeho objavy zostali
nepovšimnuté.
Počas života si dal patentovať jediný vynález – paradoxne
azda ten najmenej prevratný
– zariadenie na výrobu sódovej vody (1826), ktoré sa hneď
uplatnilo v praxi. Pr vú továreň na
„sódovku“ v Uhorsku podľa Jedlíkovho patentu onedlho zriadili
v Bratislave...
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■ LAPAČ BLESKOV
Medzi jeho významné vynálezy
patrí aj rúrkový zberač blesku, tiež
magnetický čap, ktorý sa neskôr
stal súčasťou elektrického rušňa,
vlnový stroj, na ktorom demonštroval vlnenie na vodnej hladine, ba
aj prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok. O Jedlíkovi, ktorý bol i významný pedagóg
v odbore fyziky, väčšina encyklopédií uvádza, že to bol slovenský
vynálezca, objaviteľ a konštruktér. Napísal niekoľko vysokoškolských učebníc, medzi inými aj rozsiahlu štúdiu Tentamen publicum
a physica (1845). V roku 1873 na
svetovej výstave vo Viedni vyznamenali Jedlíka medailou za pokrok. Štefan Anián Jedlík sa dožil
vysokého veku – deväťdesiatich
piatich rokov. Zomrel 13. decembra
(uvádza sa aj 12. december) 1895
v Rábe (dnešný Györ). Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo 11. januára 2000
príležitostnú
poštovú
známku
z emisného radu Osobnosti – na
uctenie si tejto významnej osobnosti. V jeho rodnej obci Zemné mu
postavili pamätník. Nie je na ňom
ani jedno slovenské slovo!
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Banskobystrickí matičiari bilancovali v ykonanú prácu

GLOSA

Pre mládež a proti radikalizácii spoločnosti

Dar od obetavca

Peter JAVORSK Ý

Koncom mája sa v Detve konal krajský snem Matice slovenskej banskobystrického kraja. Liberálne médiá na
Maticu v tejto súvislosti zaútočili, že na sneme sa zúčastnili dvaja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za ĽS NS Rastislav Schlosár a Jana Nehézová. Informáciu prevzali priamo z portálu uvedenej politickej
strany. Matica na reakciu priestor nedostala.
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Matica slovenská na svoje snemy
či iné podujatia nepozýva predstaviteľov straníckych centrál, ale vedúce
osobnosti komunálnej politiky, s ktorými úzko spolupracuje pri organizácii stoviek či tisícov podujatí ročne po
celom Slovensku – najmä županov,
primátorov či starostov.
V tomto trende pozvala na snem
aj župana banskobystrického kraja
M. Kotlebu. On však neprišiel, ale
na sneme sa zúčastnili spomínaní
poslanci NR SR, aby ho ospravedlnili a prihovorili sa matičiarom. V tejto
súvislosti predsedníctvo MS vydalo
vyhlásenie: „Predsedníctvo Matice
slovenskej (PMS) ako nadstraníckej národnej ustanovizne v súvislosti
s publikovanými informáciami týkajúcimi sa pozývaní hostí na matičné
krajské snemy a iné matičné podujatia
vyhlasuje, že pozývame predstaviteľov krajských samospráv, nie predstaviteľov politických strán. Informácie,
ktoré sa v niektorých médiách objavili v súvislosti s krajským snemom
banskobystrického kraja v Detve, boli
zavádzajúce so zámerom účelovo

spojiť Maticu slovenskú s politickými
aktivitami.“
■ BILANCIA VYKONANÉHO
Banskobystrickí matičiari bilancovali svoju štvorročnú prácu a zvolili
si nového predsedu krajskej rady, ktorým sa stal Ján Brloš z Hrušova, folklorista, organizátor národného života
na zmiešanom území na Slovensku
a člen výboru MS. Prijali aj vyhlásenie – akýsi program na najbližšie
roky ich činnosti, z ktorého vyberáme:
„Podporujeme trvalé zabezpečovanie
práv pre všetkých občanov Slovenskej republiky vo veciach občianskej
a národnej slobody, štátnej zvrchovanosti a územnej integrity Slovenska,
ochrany kultúrneho dedičstva slovenského národa i národností žijúcich
v SR, ochrany používania štátneho
jazyka na celom území Slovenskej
republiky, výchovy mladej generácie
k národnej hrdosti a zdravého patriotizmu, k dodržiavaniu Ústavy SR i platných dokumentov medzinárodného
práva a v rovnakej miere využívania
práv i povinností.

Vyzývame všetkých riadne zvolených poslancov NR SR i všetkých členov vlády SR na dodržiavanie verejne
daných predvolebných sľubov a tým
na prijímanie takých zákonov a ďalších
právnych noriem, ktoré budú nasmerované k stabilnému zlepšovaniu životných podmienok všetkých občanov SR.
■ NA ADRESU RTVS
Vyzývame tiež súčasné vedenie
RTVS na prehodnotenie programovej štruktúry vysielania a zaradenie
do novej štruktúry relácie zamerané
na historické, kultúrne a duchovné
hodnoty slovenského národa i relácie prezentujúce tradičnú kultúru Slovákov, ktorými sa napĺňa Rezolúcia
UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, Deklarácia NR SR
o ochrane kultúrneho dedičstva z roku
2001 a Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru schválená vládou
SR v roku 2007 poslaním širokého rozvinutia národnej a vlasteneckej výchovy
mladej generácie.
Vyzývame aj členov výboru
Matice slovenskej a čelných činov-
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níkov MS, aby venovali väčšiu starostlivosť o členskú základňu MS
a rovnako aj o zabezpečenie väčšej
informovanosti o živote miestnych
a záujmových i vedeckých odborov
MS v matičných médiách. Žiadame
pravidelné poskytovanie metodických
materiálov k významným výročiam
udalostí a osobností národnej a matičnej histórie cestou pravidelných príloh
v Slovenských národných novinách.
Ďalej žiadame na každej úrovni otvorenú demokratickú diskusiu o súčasnosti i budúcnosti smerovania MS,
požadujeme zvýšenie kompetencie
kontrolných orgánov MS a vyvodenie
zodpovednosti za konkrétne porušenia
hospodárenia v MS a zastavenie uvádzania ničím nepodložených tvrdení
v médiách, ktoré svojou nepravdivosťou a zaujatosťou, ako aj zámerným
zveličovaním poškodzujú meno našej
národnej ustanovizne.
■ ZRKADLÁ MYŠLIENOK
Žiadame viac pozornosti venovať
komplexnému pôsobeniu oblastných
stredísk MS, a osobitne tých, ktoré
pôsobia na jazykovo zmiešanom území
SR. Domy a oblastné pracoviská MS
sa musia stať ‚zrkadlami matičných
myšlienok poslania Matice slovenskej‘ a matičné pracoviská sa tým
musia stať každodennými pomocníkmi
v živote miestnych odborov MS. Podporujeme oprávnené požiadavky učiteľského stavu na všetkých stupňoch
škôl a obnovenie málotriednych škôl na
slovenskom vidieku.
Oslovujeme najmä mladých ľudí
na Slovensku, aby svojimi postojmi
verejne, slobodne a odborne prinášali
do nášho života nové myšlienky, aby
sa k nim bez problémov a hrdo hlásili,
aby svojimi postojmi aj verejne zamedzovali súčasne silnejúcej vulgarizácii, arogancii a radikalizácii prejavov
medzi mládežou, a tak nastavili základy slušného a pravdivého konania
nielen medzi mladou generáciou, ale aj
v celej našej spoločnosti.“
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Všestranný rozvoj členskej základne
Mar tin FEJKO − Foto: archív ČU MS

Krajský snem MS Nitrianskeho kraja sa uskutočnil 28. mája v priestoroch MO MS v Nových Zámkoch. Keďže
Novozámocký okres patrí počtom matičných odborov medzi najpočetnejšie, bolo prirodzené, že krajská rada
sa rozhodla uskutočniť snem na tomto výrazne národnostne zmiešanom území. Na zasadnutí sa zúčastnilo
šesťdesiat delegátov s hlasovacím právom. Rokovanie poctili aj pozvaní hostia – prvý podpredseda MS Jozef
Šimonovič, predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič a ďalší predstavitelia výboru MS.
Matičiari Nitrianskeho kraja si
tiež volili svojich zástupcov na ďalšie štvorročné volebné obdobie.
Zvolením kandidátov očakávajú
nielen zastupovanie v krajskej rade
za svoj okres, ale najmä aby svojou
aktívnou prácou napĺňali program
a poslanie MS. Očakávajú prijatie
takých návrhov a riešení, ktoré by
kvalitatívne zviditeľnili MS v regióne.
V tomto im musí byť nápomocný tiež
výbor a ústredie MS so svojimi profesionálnymi pracovníkmi.
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Jozef Šimonovič vo svojom príspevku hovoril o viacerých aktuálnych a závažných témach matičného,
ale aj spoločenského života. Zároveň
apeloval na jednotu v matičnom hnutí
a v spoločnom úsilí zvyšovať renomé
Matice slovenskej.
Priebeh
krajského
snemu
sa odvíjal podľa schváleného
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programu. S diskusnými príspevkami vystúpili matičiari, ktorí žijú
v tomto regióne a dobre poznajú
problémy matičného i nematičného života. Celá diskusia sa
niesla v pracovnom a konštruktívnom duchu, čo prinieslo konkrétne
závery na riešenie rôznych problémových otázok.

■ NOVÝ PREDSEDA
O funkciu predsedu krajskej
rady sa uchádzali súčasný predseda
J. Steiner, predseda športového
odboru Ľ. Kleštinec a predsedníčka
OR Levice a MO MS v Rybníku D.
Trňanová. Matičiari si zvolili na
ďalšie štvorročné obdobie za predsedu Ľ. Kleštinca. Jeho aktivity boli
doteraz zamerané najmä na získavanie nových členov prostredníctvom športových aktivít. V tomto
duchu hovoril aj vo svojom prvom

V Miestnom odbore MS v Liptovskom Mikuláši pracuje mnoho
zanietených
ľudí.
Výtvarník,
matičiar Vladimír Antoška daroval matičnej organizácii niekoľko
obrazov a pre veľkú zasadaciu
miestnosť vytvoril veľký obraz so
znakom MS. Je na ňom národný
vrchol Kriváň s prvými predstaviteľmi MS Štefanom Moysesom
a Karolom Kuzmánym. Začiatkom
mája pribudol do Domu MS ďalší
nový nezvyčajný dar. Darcom bol
tentoraz Ing. Ivan Líška, člen dozorného výboru MO MS v Liptovskom
Mikuláši. Tento ľudový umelec, rezbár, ktorý zhotovuje aj opasky, kapsy
pre valachov alebo pracky, po tom,
čo daroval do D MS vyrezávaný
matičný znak, rozhodol sa venovať ďalšie svoje dielo. Tentoraz dva
panely s vyrezávanými erbmi miest
a obcí Liptova a Oravy, kde pôsobia
miestne odbory MS. Takto návštevníci Domu MS môžu obdivovať erby
Važca, Východnej, Kráľovej Lehoty,
Pribyliny, Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Ľubele, Kvačian,
Ružomberka a Stankovian z Liptova.
Orava je zastúpená erbmi Dolného
Kubína, Istebného, Tvrdošína, Trstenej, Námestova, Babína, Štefanova
na Orave, Oravskej Polhory. Na druhom paneli sú erby obcí, kde pôsobia
odbory Mladej Matice – Podturne,
Beňadikovej a Liptovského Mikuláša.
Za účasti autora sa na slávnostnom
akte odovzdania daru zúčastnili
početní matičiari, ako aj priaznivci
tohto výnimočného umelca a význam udalosti podčiarkla aj účasť
viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Bonku.
Peter VRLÍK

NÁZOR
Úbohá kolonáda
K televíznemu programu sa
dostávam málo. Len v sobotu či
v nedeľu. Som nenáročný divák,
zato náročnejší čitateľ vážnej
literatúry. Tolerujem povrchných
autorov kníh či novinárov. Lenže
seriál lákavého názvu v našej
milej televízii – Kolonáda – ma
priam uráža, ponižuje i zahanbuje
súčasne.
Neviem sa vžiť do myslenia
autora, ktorý tvorí takýto seriál.
Úbohosť režisérov, plytkosť hercov, urážanie slovenského lekárstva, našich kúpeľných miest.
Nemravnosť lekárov, rozbité manželstvá, nezodpovedná výchova
detí, klamstvá, hriešnosť. Bože,
kam sa podela pravá, čistá, slovenská kresťanská rodina budovaná na pravde a mravnosti? Je
to úbohosť nielen tvorcov samotného filmu, ale aj zodpovedných
z televíznej rady, čo takú zlátaninu
odkúpili, či zaradili do programu.
Štefan WOLF, Nová Baňa
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príhovore po zvolení, kde ďalšiu činnosť, ale aj prácu krajskej rady chce
orientovať na získavanie mladých
ľudí a obnovovanie činnosti n eaktívnych MO MS v regióne, ktorých je
stále neúrekom. Tiež mieni koordinovať uskutočňovanie významných
podujatí s miestnymi odbormi, ako
aj plniť program MS rozpracovaný
na podmienky krajskej rady, spolupracovať s orgánmi verejnej správy,
kultúrnymi a osvetovými inštitúciami a združeniami, so školami
a s ďalšími organizáciami na území
regiónu. Rovnako plánuje aktívne
spolupracovať s členmi predsedníctva a výboru MS. Budeme mu
v tomto úsilí držať palce, a samozrejme pomáhať k naplneniu tejto
vízie.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Trhová ekonomika je lepšia ako
plánované hospodárstvo, ale horšia,
ako sme si mysleli.
O zlodejoch sa v socializme
písalo v čiernej kronike, o zlodejoch
v kapitalizme sa píše ako o prominentoch a celebritách.
Cena peňazí závisí od množstva tovaru, ktoré si za ne môžeme
kúpiť. Ak sú produkty pokazené,
budú aj peniaze zlé.
Rozdielna postava v rovnakom
sedadle auta spôsobuje bolesť chrbtice. Preto aj rovnaké euro v rozdielnom ekonomickom prostredí bolí nás
všetkých.
Niektoré politické strany si
nevedia poradiť so svojimi dlhmi, ako
potom chcú radiť ostatným účastníkom trhu?
Nízke úroky vytvárajú likvidačnú
pascu, pri ktorej spotrebitelia málo
šetria a investori málo investujú.
(rh)
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Marián TKÁČ
predseda Matice
slovenskej

Hrozí nám
Československo?
Po uverejnení matičného
videofilmu o krutom tragickom
osude Púčika, Tesára a Tunegu
objavil sa mail, ktorý okrem
„samozrejmého
poďakovania
tým, čo sa o toto video a pripomenutie týchto zavraždených
slovenských chlapcov postarali“, je plný obáv, či nehrozí
nám návrat k Československu?
Dôvod: autor mailu vo filme
nenašiel „ani raz spomenuté
slovo Československo“, že tých
troch mládencov „odsúdila
československá štátna moc“,
že boli odsúdení vlastne preto,
lebo boli za pokračovanie Slovenského štátu. „Veď ak by tu
vtedy nebolo Československo,
ich zavraždenie by sa nebolo
stalo.“
Autor má pravdu, hlavnou
príčinou odsúdenia Púčika,
Tesára a Tunegu bol fakt, že
boli za Slovenský štát, a tresty,
ktoré dostali, boli exemplárne
s cieľom definitívne zastrašiť
celú slovenskú spoločnosť
a vybiť jej z hlavy vlastný štát.
Čo sa aj podarilo. Ale dôležitý
je aj fakt, že českí súdruhovia
našli na Slovensku spojencov,
a to v osobe prokurátora „slovákozabíjača“ Rašlu, ktorý –
podľa iného mailu – „úspešne
prežil všetky režimy, všade
bol na špici, dožil sa vysokého
veku a ešte zarobil aj na svojich
memoároch“.
Som rád, že matičné filmy
oslovujú verejnosť a vyvolávajú
takú potrebnú diskusiu o skutkoch, udalostiach a osobách,
ktoré ako keby mali z nášho spoločenského povedomia zmiznúť.
Pokiaľ ide o Československo (ktoré pri svojom zrode až
do prijatia prvej ústavy vo februári 1920 sa aj v dokumentoch
Trianonu menovalo „Štát Česko-Slovensko“; Štefánik zomrel
v máji 1919 v takto nazývanom
štáte!) – to sa opätovne môže
obnoviť len zánikom samostatného Slovenska. Nemyslím si,
že by sme to dopustili. A sté
výročie vzniku „Štátu Česko-Slovensko“ si pripomenie len
tak, ako sa patrí: spomienkou na
dni, keď sa končil žalár národov
a Slovensko dostalo obmedzenú
samostatnosť, ale predsa len
šancu dýchať svojimi pľúcami.
A že v rámci svojho úsilia o slobodu malo v ťažkom období
dejín – od roku 1939 – 1945, po
celých stáročiach prvý vlastný
štát, vyhlásený najdemokratickejšie, ako sa vtedy dalo.
Parlamentom.
Autori filmu – z ktorých
dielne je aj myšlienka povýšiť
neprávom obchádzaný Trianon
na pamätný deň – si nezaslúžia
upodozrievanie, že sa pravdy
o Česko-Slovensku či o Slovenskom štáte boja.

Úspešný Metodický deň pre učiteľov slovenčiny a dejepisu

PRIPOMÍNAME SI

O Štúrovi ako ho nepoznáme

11. j ún a
– s to pä ť r okov o d na r o d enia r ež is ér a Či n o h r y S N D
a p eda g ó ga J ozefa B u ds kého
(1911 – 19 8 9), s p o lu t vor c u
„ zla tého veku “ s l ovens kého
d i va d la a nezabu d nu te ľnýc h
„ televíznyc h pondelkov “; uplatni l sa a j ako f i l m ov ý her ec
12 . j ún a
– s tor o č nic a s l ovens kého
vo jens kého pi l o ta , vel i te ľa
povs ta lec kej
letk y
po č as
S N P, fa r mac eu ti c kého o d b orníka , p o vo j ne š éf r edak tor a
č as o pisu S l ovens k ý leká r ni k
a per i o d i ka Far mác ia J ozefa
A r no l da (1916 – 19 9 5)
13 . j ún a
– s to o sem d es ia tpä ť r okov,
č o sa na v ýc hodnom S l oven s ku ob jav i l pr v ý príznak c ho ler y, d ov tedy u nás nezná mej
c hor oby (18 31); nákaza sa
d o s ta la k ná m z Po ľs ka , ka m
ju zav l iek l i r us ké vo js ká , ke ď
p o tla č i l i p o ľs ké p r o ti r us ké
p ovs ta nie, epi d ém ia s a r ýc h l o
r ozšír i la p o S l ovens ku, len
v ni tr ia ns kej s to l i c i o c hor el o
v tom r oku v y š e š t yr i dsa ťpä ť ti síc ľu dí, z toho 22 316 zom r el o
– d evä ťd es i a t r okov o d
s m r ti ak tívneho nár o d ovc a ,
pub l i c is tu a pr ávneho zás tu p cu
s tíha nýc h s l ovens k ýc h v las tenc ov J U D r. M a tú š a D u lu
(18 4 6 – 19 2 6 ); v B r a t i s l a v e j e
po ňom pomenované námestie
14 . j ú n a
– tristodvadsaťpäť rokov
od
narodenia
hudobného
s k l a d a t e ľa J á n a F r a n c i s c i h o
(16 91 – 175 8 ), b a n s k o by s t r i c k é h o o r g a n i s t u; d o d n e s s a
zachovalo niekoľko jeho nádh e r ný c h o r g a n o v ý c h p r e l ú d i í
a ária, k torá odznela v kost o l e v o c h v í l i , k e ď s a c hý r ny
vedec Matej Bel lúčil s Banskou Bystricou a odchádzal
za svojím historickým poslaním do Bratislavy
– pred pätnástimi rokmi
zo m r e l h u d o b ný s k l a d a t e ľ
a k m e ň o v ý a u t o r S ĽU K - u
Tibor
Andrašovan
(1917
– 2 0 0 1)
15 . j ú n a
– sto rokov od smr ti spis o v a t e ľa a n o v i n á r a p ô s o b i a ceho celý život medzi americkými Slovákmi Gustáva
M a r š a l l a P e t r o v s k é h o (18 62
– 1916 )
16 . j ún a
– s to š t yr i dsa ťpä ť r okov
u p ly nu l o o d s m r t i s p i s o v a t e ľa J á n a K a l i n č i a k a (18 2 2
– 18 71), z n á m e h o a u t o r a
d i e l R e š t a v r á c i a a P ú ť l á s k y,
rek tora gymnázia v Modre,
p o z á s a h u ú r a d o v r i a d i t e ľa
g y m n á z i a v Č e s k o m Te š í n e;
v predčasnom dôchodku bol
ešte šéfredak torom časopisu
Orol v rodnom Mar tine
– pred pätnástimi rokmi
zomrel neopakovateľný rozprávač Vincent Šikula (1936
– 20 01); pripomeňme aspoň
prózy Možno si postavím bungalov, Nebý va na každom vŕ šku
hostinec, Povetrie..., románovú
trilógiu Majstri, Muškát, Vilma,
eseje Nok turná, bohatú tvorbu
pre deti: Pán horár má za klo búkom mydleničku, Prázdniny
so str ýcom Rafaelom, O múdrom kohútikovi..., posmr tne
mu v yšla básnická zbierka Za
odchodom orgovánu
17. júna
– deväťdesiat rokov od
narodenia dramaturga, diva delného kritika a preklada teľa Ladislava Obucha (1926
– 1981)
( j č)

Text a foto: Rastislav Z ACHER, riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi

Koncom mája pripravil D MS v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom mesta Spišská Nová Ves a so
Spoločným školským úradom v Smižanoch Metodický deň, ktorý bol určený predovšetkým pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ako aj pre dejepisárov z okresu Spišská Nová Ves. Podujatie sa konalo v priestoroch
D MS v Spišskej Novej Vsi.
Riaditeľ D MS
Rastislav
Zacher privítal účastníkov podujatia a správcu MS M. Smolca, ktor ý
vystúpil s prednáškou o osobnosti
a prínose Ľ. Štúra pre slovenský národ. Modernou, pútavou
formou podal pedagógom spišskonovoveského okresu výstižný
obraz o tejto významnej osobnosti
našich dejín. Okrem tejto témy
venoval sa aj 171. výročiu založenia Slovenských národných novín
(SNN). Po prednáške správcu
MS nasledovalo vystúpenie riaditeľa D MS v Spišskej Novej Vsi,
ktor ý sa zameral predovšetkým
na poslanie a význam Matice slovenskej v minulosti a súčasnosti.
Hovoril tiež problematike vplyvu
súčasných médií na slovenskú
spoločnosť. Po príspevkoch prednášajúcich nasledovala diskusia,
do ktorej sa svojimi konkrétnymi
nápadmi, pripomienkami a riešeniami zapojili aj viacerí pedagógovia. Vo svojich vystúpeniach
sa zamýšľali najmä nad otázkou,
ako ešte viac zlepšiť pozitívny
pohľad na súčasnú Maticu. Tento
úspešne zorganizovaný metodický
deň pre pedagógov z okresu Spiš-
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ská Nová Ves je jasným dôkazom
a zároveň predpokladom na to,
aby sa podobné metodické podujatia pripravovali čo najčastejšie. Môžu by ť určitým návodom,
ako vzbudiť záujem o súčasné
matičné dianie, najmä pokiaľ ide

o mladú generáciu. Už teraz sa
veľmi tešíme na ďalší metodický
deň pre pedagógov, ktor ý D MS
v Spišskej Novej Vsi pripravuje
a bude ho určite organizovať aj
v nasledujúcom školskom roku
2016/2017.

Prehliadka školskej a mimoškolskej činnosti žiakov v Žiline

Naše talenty 2016 inšpirovala tradícia a folklór
Katarína K ALÁNKOVÁ, Dom Matice slovenskej v Žiline

Už po siedmy raz sa v Žiline uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti
žiakov základných škôl vychádzajúca z pôvodnej slovenskej t vorby s názvom Naše talenty, ktorej
cieľom je podpora umeleckej t vorivosti v rámci vyučovania a oboznamovanie sa s naším národným
kultúrnym dedičst vom. Podujatie pripravila MO Matice slovenskej v Žiline v spolupráci s tamojším
D MS a Gymnáziom sv. Františka z Assisi, v aule ktorého sa prehliadka konala.

Tento ročník organizátori zamerali na tradičnú ľudovú kultúru, čo
predznamenali už žiačky CZŠ R.
Zaymusa v Žiline pod vedením učiteľky Koriny Bielikovej úvodným

pásmom zvykov a tancov Vítanie jari
na hudbu umeleckého súboru Lúčnica. Ich rovesníci zo ZŠ Slovenských
dobrovoľníkov sa predstavili pásmom
Páračky – Rapotačky, ktoré s nimi
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ČI TAT EĽ SK Á SÚ ŤA Ž
Vážení čitatelia,
v tomto vydaní SNN prinášame rozhovor so známym
disidentom Antonom Seleckým,
ktorý bol pod stálou neželanou
kuratelou ŠtB. Ako všestranný
tvorca sa venuje aj tvorbe dokumentárnych filmov s mariánskou tematikou. Medzi nimi je
aj snímka o pútnickom mieste

v Litmanovej. Ak ste pozorne
čítali príspevok spisovateľa a dramatika Petra Vala o A. Seleckom,
nebude pre vás ťažké napísať
presný názov dokumentárneho
filmu, v ktorom sa nachádza
meno hor y, kde sa zjavenia
Panny Márie mali uskutočniť.
V čísle č. 17 sme vám položili
otázku, kedy bola bombardovaná
Spišská Nová Ves počas „Malej
vojny“?
Odpoveď: 24. marca

nacvičila pani učiteľka Mgr. Alžbeta
Bušíková. Píšťalkári z DFS Kolárik
zo ZŠ v Kolároviciach, ktorých vedie
učiteľ Wolfgang Schmutz, zahrali
potom štyri ľudové piesne. Deti
z DFS Dúha zo ZŠ Krasňany, ktoré
vedie j Bc. Zuzana Vráblová, privítali vo svojom pásme Jar a zatancovali za sprievodu akordeónu.
Lietavské perličky zo ZŠ
v Lietave s vedúcou Mgr. Tatianou
Obložinskou zaspievali niekoľko
krásnych ľudových piesní. Deti
z DFS Lienka zo Súkromnej ZŠ na
Oravskej ulici v Žiline uviedli pásmo
Prekáračky, ktoré s nimi nacvičila
učiteľka PaedDr. Jana Brxová. Na
záver žiaci CZŠ R. Zaymusa v Žiline
strhli prítomných „východňarskym“
čardášom na hudbu FS Vranovčan.
Všetkým vystupujúcim, učiteľkám a vedúcim sa kvetmi, diplomami a malými darčekmi poďakovali Ing. Stanislav Kučera, predseda
matičnej organizácie v Žiline, a riaditeľka D MS Katarína Kalánková.

1939. Za správne odpovede
tentoraz odmeníme: Lea Kolníka z Detvy, Miroslava Ľuba
z Leopoldova a Agátu Chmurovú zo Žiliny-Bytčice.
Odpovede na otázku z tohto
čísla SNN nám posielajte do 15.
júna na známu adresu uvedenú
v tiráži matičného týždenníka
našej administrátorke Ľubici
Rišiaňovej s označením Čitateľská súťaž.
(red)
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