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SLOVO O SLOVENSKU

Premiér s kabinetom hľadajú možnosti povznesenia hospodárstva a štátu

Odpusťte mi, že dnešný malý
úvodník Slovenských národných
novín bude trochu netradičný.
Chcem sa však s vami podeliť o malé
zamyslenie, ktoré napísal jeden
múdry pán. Poznáte ho aspoň z čítania. Pohybuje sa v literatúre i publicistike, výnimočne dobre pripravený
– sčítanosťou, tvorbou z mladších
rokov, aj pôsobením v diplomacii,
zahraničnom obchode a istý čas
i v našom parlamentnom hryzovisku.
Každá časť života je mu aj literárnou
skúsenosťou. Prekvapuje nás svojimi prozaickými dielami i aktivitou,
s akou chodí medzi svojich čitateľov.
Nebojí sa tém ani veľkých zvierat.
Volá sa Jozef Banáš. A ja si dovoľujem ponúknuť vám úryvok z jedného jeho zamyslenia: „Namiesto
Domu detí postavíme Kindhouse,
prvá slovenská krčma sa volá First
Skivak Pub, už nemáme úroveň,
ale level, prekvapenie nevyjadrujeme lasicovským fíha, ale čudným
zvolaním wow, nie sme vyrovnaní,
ale kúloví, nemáme prínosy, ale
benefity, namiesto úveru je kredit, nekontrolujeme, ale čekujeme,
nákupné strediská nahradili išopingcentrá, nechali sme si vziať Karkuľky, Lomidrevov, Valibukov, Šípkové Ruženky, Jankov Hraškov a Martinkov Klingáčikov a nahradili sme ich
Mekajvermi, Mekkvínmi, Barbínami,
Šrekmi, Alfmi. Zákony v Národnej
rade slovenskej republiky (sic!) už
netvoríme, ale kreujeme, namiesto
súhrnu správ máme hedlájny, gazdovský dvor sme nahradili farmou
a z neznámych dôvodov sme sa zbavili slovenského roľníka a namiesto
neho sme inštalovali farmára.
Pokiaľ žije jazyk, žije národ, ak
jazyk umrie, umiera i národ a s ním
aj jeho duch. Človek bez koreňov má
viacero výhod – nemá sebavedomie,
stratil hrdosť, je manipulovateľný,
ovládateľný, nerepce, poslúcha, drží
hubu a krok a maká.“
Škoda len, že podobné úvahy
nepočujeme z parlamentu alebo
z Grasalkovičovho paláca. Potom by
sotva kto mohol nazvať košický park
kultúry Kulturparkom a bratislavský
Dom umenia premenovať na Kunsthalle. Naoko sú to zanedbateľné
drobnosti, ktoré naozaj nestoja za
povšimnutie. Neverte. Sú dôkazom,
ako ktosi šikovne a programovo
odstraňuje z ľudí národné cítenie
a lásku k vlasti. Banášovo malé
zamyslenie nám to znova pripomína.

Karty rozdával Fico, potom Putin

Ján ČOMAJ
R-2016039

Štefan ZLATOŠ – Foto: agentúrny ser vis

Nástup ministrov vlády po dovolenkách do práce sa rovnal skôr povolávaciemu rozkazu na manévre. O tom, že pre nich prichystal „vražedné
tempo“, hovoril aj predseda vlády Robert Fico. Ťaženie jeho kabinetu po východných okresoch Slovenska rozdávalo nádej, stretnutie v Moskve
úspešné nebolo.
Premiér Robert Fico sa stretol s Vladimírom Putinom. Ťažiskom rozhovorov mal byť ešte pred
odletom do Moskvy plynovod Nord
Stream 2. Proti jeho výstavbe, ktorá
by Slovensko mohla poškodiť až
o osemsto miliónov eur ročne, išiel
náš predseda vlády lobovať u najvyššieho predstaviteľa Ruska za
účasti predstaviteľov Gazpromu. Pár
hodín predtým však spoločnosť Gazprom vyhlásením Alexeja Millera, jej
vrcholného predstaviteľa, oznámila,
že nemieni zo svojich plánov cúvnuť.
■ BUDÚ STAVAŤ
Pracovná
schôdzka
medzi
Alexejom Millerom, predsedom riadiaceho výboru Gazpromu, a Rainerom Seelem, predsedom Výkonnej
rady rakúskej spoločnosti OMV, sa
uskutočnila v deň návštevy nášho
predsedu vlády v Moskve v sídle
Gazpromu. Obe strany vyzdvihli, že
ruské dodávky plynu do Rakúska
narastajú. Predbežné údaje ukazujú,
že medzi 1. januárom a 21. augustom
2016 Gazprom dopravil do Rakúska
o 17,8 percenta viac plynu ako v rovnakom období roku 2015. Vzhľadom
na vysoký dopyt po ruskom plyne vo
väčšine európskych krajín účastníci
stretnutia zdôraznili, že plynovod
Nord Stream 2 je mimoriadne dôležitý pre európsky energetický systém. Alexej Miller poukázal na to, že
projekt bol spustený striktne podľa
plánu, pokračuje a bude pokračovať.
■ U PUTINA PO STAROM
Pár hodín po tomto vyhlásení
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rokoval Robert Fico v Kremli u Vladimíra Putina. Aj za účasti Alexeja
Millera. „Slovensko nemá ako
ovplyvniť rozhodnutia Nemecka
a Ruska a ďalších krajín, ktoré sú
v hre,“ povedal po rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom slovenský premiér Robert Fico.
Posúdili aj ďalšie témy, zhodli sa
na nezmyselnosti ekonomického
embarga, ktoré poškodzuje všetkých, a zaoberali sa možnosťou oživenia vzájomného obchodu medzi
Slovenskom a Ruskom.
■ POMOC VÝCHODU
Domáca
ofenzíva
Ficovho
kabinetu v hladových dolinách

trvala zatiaľ tri dni a jej výsledkom
je prísľub na vytvorenie troch tisíc
pracovných miest do roku 2020. To
bude stáť asi stošesťdesiat miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Je to
však iba prvá časť podobných aktivít s podtitulom „pre východ“, vláda
bude v ťažení pokračovať až do
polovice septembra. Koaličná vláda
bude podporovať napríklad projekty
chovu a spracovania hydiny, vzniknúť má aj sedem sociálnych podnikov, športovo-relaxačné centrá,
inkluzívne centrá či zariadenia pre
seniorov. Akčný plán, ako svoj záber
nazýva, predpokladá tiež investície
do pôdohospodárstva a kúpeľníctva.
Väčšia časť projektov v regiónoch

■ RIZIKÁ ZÁMERU
Odborníci upozorňujú aj na
riziká plynutia verejných financií do
chudobných regiónov s nezamestnanosťou okolo dvadsať percent.
Nebezpečenstvo dotovania pracovných miest je podľa nich v tom,
že po vyčerpaní dotácií zaniknú.
Navyše dávajú ľudom zlý signál,
že sa oplatí zamestnať aj tam, kde
sa to v skutočnosti neoplatí. Ďalšou nevýhodou je deformácia trhu,
keďže podporované subjekty sú
zvýhodnené oproti tým, ktorí dotáciu nedostanú. Súhlasia však s projektmi, ktorých cieľom je vzdelávanie
ľudí bez práce. Recept na úspech je
aj v pokračovaní znižovania odvodov
pre ľudí s nízkym príjmom, aby sa im
viac oplatilo legálne pracovať.
V rámci opatrení vláda schválila
ďalšie úlohy pre jednotlivé ministerstvá v oblasti rozvoja dopravy, podpory zamestnanosti, boja proti živelným pohromám alebo vyhľadávania
strategických investorov pre regióny
Prešovského kraja.

d o c e n t a P h D r. J o z e f a K O Š Č A , C S c . , v e d c a a p s y c h o l ó g a

Laureát a sotva prekonateľný matičný rekordér
● V súčasnosti ste u nás najdlhšie žijúcim a stále pôsobiacim členom Matice slovenskej (nar. 1920).
Nedávno ste sa stali laureátom Ceny
predsedu MS. Kde sú vlastne vaše
národné, a predovšetkým matičné
korene?
Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi,
kde som ako sedemnásťročný vstúpil
do MS s potrebou byť v prúde študentských aktivít, národných či kultúrno-politických dianí v kraji. Členstvo v MS
ovplyvnilo moje ďalšie životné osobné
profilovanie a aj moje pôsobenie ako
vysokoškolského pedagóga.
● Stáli ste pri založení Psychologického odboru MS. Ako hodnotíte
vedeckú činnosť MS v minulosti a jej
prínos pre slovenskú spoločnosť?
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bude financovaná z verejných zdrojov, svoj podiel na rozvoji však bude
mať aj súkromný sektor.
„Akčný plán nevzniká v Bratislave za úradníckym zeleným stolom, ale je výsledkom veľmi úzkej
komunikácie podnikateľov, ktorí sú
v tomto priestore, miestnej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a, samozrejme,
ústredných orgánov štátnej správy,
ktoré spolupracujú,“ povedal premiér Fico.

■
■
■

Matica vytvorila vhodnú bázu pre
rozvoj vied na Slovensku vrátane psychologických vied (prvý raz v dejinách!)
a tiež pre ideovú komunikáciu – spoluprácu s českou a so zahraničnou
odbornou verejnosťou. Vytvorila i rámce
pre kultúrno-spoločenský rozvoj vrátane rozvoja génia (ducha) spoločenstva v období slovenského národného
emancipačného vývoja (18. storočie)
a na prelome 19. a 20. storočia integrovaného politicko-štátneho vývoja – vo
vízii spolupráce moderných národov 20.
a 21. storočia. V čase ideologických tlakov MS zabránila likvidácii prvého psychologického pracoviska na Slovensku
a jeho preneseniu do Prahy so zámerom centralizácie psychologických vied
aj vied o človeku a spoločnosti (protest
Ohlas).

● Na akých vedeckých prácach
aj s národnou tematikou v súčasnosti pracujete?
Na doplnení obrazu dejín psychológie o psychológiu dejín – psychohistóriu, analýzu slovenských dejín v úsilí
podporiť poznanie ich vnútornej štruktúry, pohybov, funkcií a dramatickosti
vývoja od prelomu 19. a 20. storočia
až doteraz. Súčasne chcem podporiť
spoznanie ľudského faktora v slovenských dejinách – psycho-history dejín
slovenskej spoločnosti, teda človeka
bojujúceho o identitu národa 18. – 21.
storočia. Ďalej pracujem na zhodnotení
vývoja teórie a praxe biodromálnej psychológie u nás aj v zahraničí.
Zhováral sa Marián GEŠPER
Foto: autor

M a c e d ó n sko v ro ku 2 0 01 p o r a z il o t e ro r i z mu s , a l e p r e h r a l o m i e r
V dôchodkovom systéme je veľa nejasností, osobitostí aj zjavných protirečivostí
Ak si nevieme rady s vlastným jazykom, požičiavame si z cudzieho – Nech žije kalk!
WWW.MATICA.SK
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Stane sa Brána slobody novým hrobom neznámeho vojaka?

Postoj vrchnosti znevažuje obete totality
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: internet

Ministri spravodlivosti členských štátov Európskej únie sa poklonili obetiam komunizmu pri pamätníku Brána
slobody pod hradom Devín. Na tomto konštatovaní by nebolo nič nezvyčajné, keby... Keby na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni nejestvoval ústredný pamätník obetí komunizmu, odhalený v roku 1992. Tvorí ho kríž, ktorý bol
súčasťou oltára, pri ktorom slúžil svätú omšu pápež Ján Pavol II. v roku 1990 počas návštevy Slovenska. Ďalej
tabule, na ktorých sú mená všetkých popravených, umučených a zastrelených na úteku aj mená obetí invázie
z roku 1968. Teda pamätník na vyše sedemdesiattisíc obetí komunizmu na Slovensku.
Pamätník Brána slobody odhalili v roku 2005. Je spomienkou
na štyristo obetí usmrtených pri
pokuse o prekročenie štátnej hranice. Pri pamätníku vlani pribudol
ďalší s bustou Antona Srholca,
bývalého predsedu KPVS. Pre
nezainteresovaného pozorovateľa
nič zvláštne, pre politických väzňov bývalého režimu nepochopiteľný prejav kultu osobnosti. Prečo
si ministri uctili pamiatku obetí
bývalého režimu pri Bráne slobody
a pamätníku kňaza Srholca, a nie
pri ústrednom pamätníku obetí
komunizmu, je otázka pre šéfa diplomacie. Ten totiž žiadosť organizácie Politických väzňov ZPKO,

aby sa pamätník na cintoríne stal
miestom návštev delegácií počas
nášho predsedníctva v Rade EÚ,
zamietol.

povraz dostali aj takí, čo pomáhali
prejsť iným cez hranice.
Keď
v
protikomunistickom
odboji nie je zorientovaná ministerka spravodlivosti, čo môžu vedieť
o tejto etape našich dejín bežní
obyvatelia? Možno sa potom čudovať, že im zostali len spomienky na
lacné mlieko, chlieb, byty...?
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väzňov v roku 1990. V roku 1992
odhalili na bratislavskom cintoríne
Ružinov (dnes Vrakuňa) pamätník
obetiam komunizmu. V roku 1999
sa konal snem KPVS, na ktorom
došlo k zmene názvu organizácie
na ZPKO, ale aj k odchodu časti
členov spojených s KDH. Tí založili novú organizáciu, pričom sa
zmocnili pôvodného názvu KPVS.
Jej dlhoročným predsedom bol
A. Srholec. Dodnes je organizácia akousi filiálkou KDH a buduje
vlastné pamätníky. Aj Brána slobody vznikla na základe iniciatívy
KPVS a Ústavu pamäti národa. To

by nebola chyba, ak by pamätník nenahrádzal centrálny. Nová
KPVS sa odmieta zúčastňovať
na pietnych aktoch 17. novembra
pri centrálnom pamätníku. Táto
stranícky orientovaná organizácia nachádza aj viac pochopenia
u štátnych orgánov, najmä u prezidenta Kisku, ale aj u iných predstaviteľov, ktorí akoby si našli
nový „hrob neznámeho vojaka“.
Ak ešte počas života politických
väzňov komunizmu štátne orgány
pristupujú k obetiam totality
selektívne, čo možno očakávať
v budúcnosti?

No v é d a ň o v é z á k o n y m i n i s t e r s t v a f i n a n c i í z n e p o k o j i l i p o d n i k a t e ľ o v

podobe prijala, dividendy by boli totiž
zdaňované aj spätne až po rok 2004.
Práve preto K 500 prichádza s varovaním, že zareaguje podaním na
Ústavný súd SR.

■ MINISTERKIN OMYL
Ministerka spravodlivosti Lucia
Žitňanská pri pamätníku povedala,
že dnes už nijaký politický väzeň
komunizmu nežije. Dopustila sa
omylu, aký nie je v našej spoločnosti ojedinelý. Organizácie politických väzňov evidujú desiatky
členov, ktorí prešli jáchymovským
či leopoldovským peklom. Len
preto, že odmietali komunizmus
alebo nechceli akceptovať obnovu
Česko-Slovenska. Doživotie, ba aj

■ BR ÁNA SLOBODY
Aj preto sa politickí väzni obrátili
na predsedu NR SR Andreja Danka
so žiadosťou zaradiť do vyučovacieho procesu návštevy pamätných miest na zločiny komunizmu.
Politickí väzni bývalého režimu
založili Konfederáciu politických

Päťstovkári uvažujú o podaní na Ústavný súd SR
Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: autor

vo vyspelejších krajinách. Daň
z takýchto výrobkov sa bude pravidelne zvyšovať až do roku 2019. Pri
cigaretách to ročne znamená zvýšenie ich ceny od šesť do trinásť centov
za škatuľku.

Klub 500 nesúhlasí s predloženým znením noviel daňových zákonov,
ktoré boli zverejnené na pripomienkové konanie rezortom financií. Obsahom noviel je ďalšie zdanenie podnikateľských subjektov.
Klub 500 dlhodobo upozorňuje,
že množstvo no viel daňových zákonov neúmerne zvyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu Klubu 500 je však
pozitívom minulého obdobia boj
s daňovými únikmi a tiež zlepšený
výber daní. Potvrdzujú to aj oficiálne údaje za prvý štvrťrok roka
2016.
Klub 500 je neziskové občianske združenie, založené v roku
2002
slovenskými
vlastníkmi
a spoluvlastníkmi spoločností,
ktoré zamestnávajú viac ako päťsto zamestnancov. Klub vznikol
s cieľom chrániť záujmy sloven-

ských podnikateľov a zamestnávateľov doma i na pôde európskych
inštitúcií.
■ VLÁDNE PRIORITY
Jednou z nich je zrušenie daňových licencií od roku 2018, ktoré boli
v minulosti predmetom ostrej kritiky
podnikateľských subjektov. Vo vládnych vyhláseniach sa tiež (zatiaľ)
hovorí o zvýšení hranice na uplatňovanie paušálnych náhrad pre živnostníkov. Táto úprava však prichádza do úvahy až v závere volebného
obdobia vlády. V každom prípade
je to záväzok v jej programovom
vyhlásení. Aktuálna je zmena pre

VŠIMLI SME SI
V celospoločenskom zajatí lovu na pokémonov, v pretlaku
reklamy, ktorá deťom vnucuje internet ešte aj do auta, aby sa cestou
na dovolenku s rodičmi nenudili a boli iba súčasťou batožiny, v ére
smartfónov, laptopov a iných elektronických hračiek potešili celé Slovensko aktivity z Prievidze.

Pocta dreveným hračkám
V prievidzskom Regionálnom kultúrnom centre sprístupnili ojedinelú výstavu
– drevené hračky. Expozícia je interaktívna, návštevníci sa môžu exponátmi
nielen pokochať, ale aj sa s nimi pohrať.
Mimoriadnemu obdivu a obľube sa tešia
najmä rôzne koníky a hojdačky.
Výstavu drevených hračiek v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi pripravili v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene a organizátori
ju doplnili exponátmi domácich výrobcov.
Návštevníci môžu obdivovať tradičné
hračky, vychádzajúce z ľudových tradícií, ako sú hojdacie koníky, konské
záprahy, zvieratká na kolieskach, autíčka či vláčiky, na ktorých sa aj môžu
povoziť. Vystavené sú však aj viaceré drevené skladačky, stavebnice, hlavolamy i kinetické a rôzne zábavné hračky.
Vytvorili ich ľudoví umelci a remeselníci alebo študenti. Rodičia sa na
výstave môžu tiež inšpirovať, pretože niektoré jednoduchšie hračky, ako sú
lodičky, vodné mlynčeky a iné, dokážu pre svoje ratolesti sami vyrobiť.
Mimochodom, aj skladačky „puzzle“ začínali kedysi ako drevené
hračky – učebné pomôcky. Vznikli už v roku 1766 vo Veľkej Británii
a o ich zrodenie sa postaral kartograf a rezbár John Spilsbury. Vyrobil
drevené puzzle, ktoré mali slúžiť ako učebná pomôcka. Na drevenú dosku
pripevnil mapu sveta a vyrezal z nej jednotlivé štáty. Deti sa vďaka tejto
pomôcke mali učiť geografiu. Hneď na začiatku sa stretli s veľkým úspechom, a tak John vyrobil osem rôznych puzzle, tiež zemepisných – svet,
Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Anglicko, Škótsko, Wales a Írsko.
Výstava drevených hračiek v Prievidzi potrvá do 6. septembra.
(ib)
Foto: RKS Prievidza
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takzvané regulované odvetvia (podniky v oblasti energetiky, poisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií,
poštových služieb). Dočasný odvod
bude fungovať naďalej a bude zvýšený. Zrejme sa premietne do cien za
služby občanom.
Cigarety a tabak zdražejú. To
je logický a celosvetový trend všade

■ PROBLÉM DIVIDENDY
V súčasnosti sa mimoriadne vášnivo diskutuje o navrhovanej novele
zákona o dani z dividend, ktorá je
najväčším zdrojom nespokojnosti
Klubu 500. Podľa viacerých podnikateľov môže zhoršiť atraktivitu Slovenska u investorov a zabrzdiť hospodársky rast. Na diskusie je nateraz ešte
čas, navrhovaná novela by mala po
prijatí parlamentom vstúpiť do platnosti až v roku 2018. Je v nej však
jeden háčik, ktorý je hlavným zdrojom odporu podnikateľov, a to retroaktivita. Ak by sa novela v súčasnej

■ KONIEC RAJOV
Vláda navrhuje zdaniť podiely zo
zisku právnickým osobám sadzbou
tridsaťpäť percent. A to v prípade,
ak budú vyplatené tuzemskej firme
z nezmluvného štátu alebo právnickej osobe z nezmluvného štátu.
Podľa ministerstva financií ide
o opatrenie zamerané na boj proti
daňovým únikom a schránkovým
spoločnostiam. Malo by sa to týkať
dividend vyplácaných po 1. januári 2018. Medzi nezmluvné štáty
patria krajiny, s ktorými Slovenská
republika nemá uzatvorenú zmluvu
o zamedzení dvojitého zdanenia
alebo tieto krajiny nie sú signatármi
multilaterálnej dohody upravujúcej
medzinárodnú výmenu informácií na
daňové ciele. V každom prípade ide
ešte len o návrhy. Výslednú legislatívnu podobu nadobudnú až po prerokovaní v parlamente.

Nechcime od školstva nadprácu – postačí, ak pripraví vzdelaný dorast

Rodičia tiež majú svoje úlohy
Rozčúlené mamičky, nasrdení oteckovia, vlna sťažností na učiteľky a učiteľov – aj taký býva začiatok školského
roka v tých najnižších ročníkoch základných škôl. Pritom rodičia často zabúdajú, že časť toho, čo očakávajú od
školského vzdelávacieho systému, je práve ich povinnosť.
Hitom záveru „uhorkovej“ let- dnes už neexistuje niečo ako priro- bez toho, aby si uvedomili, koľko svonej sezóny v médiách sú kontrolné dzená autorita učiteľa či školy. Všetko jich vlastných povinností presúvajú na
nákupy a súťaž v tom, kde a komu a každý je zlý. Toto však nezvládne učiteľa.
sa podaril drahší nákup školských nijaký minister školstva a nenapraví
Áno, pedagóg má vychovávať
pomôcok pre prváčika. Ak odhliada učiť. Ale robiť najmä to, čo má
neme od úsmevných „náhod“, medzi
v osnovách pre daný ročník. Dobrý
ČO INÍ NEPÍŠU
ktoré napríklad zaradili aj povinnosť
pedagóg má zaujať dieťa a motivonakúpiť prváčikovi nevyhnutné temvať ho. Nevyčerpávajme ho vojnou
perové farby, potom je to veľmi skress rodičmi, s ich neodbornými názormi
lený obraz toho, čo rodičov čaká na
a predstavami. Nezamieňajme si
začiatku školského roka.
v našich predstavách školu za úložisko
Oveľa dôležitejšie ako takáto
detí. A nekritizujme ju za to, čo sme
skupinová panika je dieťa socializonenaučili deti my!
vať, pripraviť na pobyt v škole, na to,
Mnoho starších pedagógov ešte
že aj prváčik sa už stretne s určitými
v aktívnom veku už ani len nepomyslí
povinnosťami a tie že nie sú rozmana to, že by sa raz vrátili pred katedru.
rom učiteľky ani šikanou školy, ale sú
Radšej ako vyštudovaní odborníci
súčasťou vzdelávacieho procesu. Je
pracujú v administratíve, v pokladiba na zodpovednosti rodiča, do akej
niach a na podobných miestach. Na
miery bude pre dieťa prechod na školvine však nie sú deti. Jednoducho, nie
skú dochádzku pokojný, prirodzený
každý dokáže zvládnuť ataky niektoa dokonca zaujímavý.
rých rodičov, „vychovaných“ bulvárom,
Je nanajvýš zbytočné, aby prvák
ktorý je plný nezmyslov o škole.
vedel čítať, písať, počítať, aby ovládal
Vráťme sa však pre istotu ešte
dva-tri jazyky, ak nevie samostatne
raz tam, kde sme začali. Rodič voči
použiť sociálne zariadenie v škole,
škole nemá iba práva. A keby aspoň
ak nemá zautomatizované hygienické
tie práva, ktoré sú opodstatnené.
návyky a ak sa nevie ani obliecť,
Rodič by mal so školou spolupracovať
držať správne príbor v rukách alebo
a podieľať sa na výchove a vzdelanemá ďalšie návyky a normy správa- sa to, ani keby rozpočet na rezort bol nostnom raste vlastných detí. Ak toto
nia sa. To všetko je na rodičovi, aby hneď trojnásobne vyšší.
pravidlo nefunguje, potom trpí najviac
ho to naučil.
Škola nie je nepriateľ ani dieťaťa práve jeho dieťa a určite aj učiteľ.
Naša spoločnosť si zvykla kri- a ani rodiča. Neraz však práve rodičia
Text a foto: Štefan ZLATOŠ
tizovať školský systém natoľko, že vstupujú na jej pôdu v „útočnej“ nálade
SLOVENSKO
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Ako si pestujeme radikalizáciu
Eva ZELENAYOVÁ

Konferencia ministrov spravodlivosti štátov Európskej únie v Bratislave si pri príležitosti európskeho
Dňa pamiatky obetí totalitných
režimov kládla za cieľ reagovať
na dosiaľ nezodpovedané otázky
súvisiace s vývojom na kontinente
v posledných rokoch – najmä
s finančnou krízou, nezamestnanosťou, so zvýšenou migráciou z tretích
krajín, ako s i migráciou v rámci EÚ.
S nárastom počtu teroristických
a iných extrémistických násilných
činov v Európe i vo svete môžu dnes
obyvatelia Únie pociťovať absenciu
všeobecnej bezpečnosti či schopnosti doterajších inštitúcií reflektovať na potreby a požiadavky občanov. Organizátori konferencie si
kládli vysoké ciele: nájsť odpoveď
na otázky, ktorý problém sa najviac
podpísal pod aktuálny stav a akým
spôsobom ho možno napraviť. Aké
prostriedky prevencie a potláčania

extrémistických prejavov vrátane
trollingu, vedomého šírenia neprávd
a poplašných správ, výziev k násiliu alebo popierania holokaustu sa
ukázali účinné v boji s radikalizmom
a intoleranciou ako takou. A aké iné
opatrenia v oblasti spravodlivosti na
úrovni EÚ by sa dali identifikovať,
okrem tých, čo už boli prijaté, ktoré
by mohli pomôcť riešiť problém
s narastajúcim radikalizmom vo
všetkých jeho podobách.
Zástupca Švédska sa vyjadril, že nejestvuje jedno univerzálne
riešenie súčasných problémov EÚ.
Podľa neho by sa politici mali postarať o presadenie línie pozitívnej
vízie budúcnosti. Aké jednoduché,
najmä ak ide o možnosť uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce
a cez trestné právo zabrániť šíreniu
džihádizmu!
Každá krajina EÚ čelí svojim
výzvam. Iná je situácia v západ-

nej Európe, ktorá má problémy
s radikalizáciou mladej moslimskej
populácie, iná je v štátoch bývalého sovietskeho vplyvu, teda i na
Slovensku. Podľa vyjadrení expertov nie je však o nič jednoduchšia.
Obyvateľstvo vraj podlieha vplyvom

K OME N TÁ R
internetovej propagandy extrémnej
ľavice či pravice. Výsledky Eurobarometra o diskriminácii v EÚ z roku
2015 ukázali, že napríklad v prípade
moslimov je najnižšia miera spoločenskej akceptácie v krajinách, kde
predstavujú zanedbateľné percento
populácie. Lenže rastúca absencia
dôvery k demokratickým inštitúciám
vytvára priestor na sympatie k radikálnym a okamžitým riešeniam. A to
je priestor pre politické strany na
extrémnych koncoch spektra. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská

olympijského hnutia vrátane samostatného Slovenska. Prvým zlatým
medailistom od vzniku samostatného Slovenska z roku 1993 sa na
LOH 1996 stal kanoista na divokej
vode Michal Martikán. V Atlante
štartovalo
sedemdesiatjeden
športovcov zo Slovenskej republiky a Slovensko vtedy obsadilo
43. miesto. Vôbec prvú medailu v
histórii samostatnej Slovenskej
republiky 25. júla 1996 získal bronzový strelec Jozef Gönci. Prvú

„zimnú“ medailu, ktorá bola strieborná zo ZOH 2006 v Turíne, získal
snoubordista,
rodák
zo
Žiliny Radoslav Židek.
Na LOH v Pekingu 2008 bola
výprava Slovenska najúspešnejšia v histórii slovenského
špor tu. Naši špor tovci získali tri
zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. V rebríčku dvesto
štyroch zúčastnených krajín tak
obsadili 25. miesto.
Slovenská výprava na Hrách
X X X. olympiády v Londýne neoslnila, no ani nesklamala. K tomuto
záveru v roku 2012 dospeli členovia výkonného výboru Slovenského olympijského výboru. Jeho
prezident František Chmelár potom
informoval aj o stave príprav novej
koncepcie športu. Slovenskí reprezentanti, ktorých bolo štyridsaťšesť, priniesli z britskej metropoly

štyri medaily ( jednu striebornú
a tri bronzové), pričom v hodnotení krajín skončilo Slovensko až
na 59. priečke, čo bolo najhoršie
umiestnenie v ére samostatnosti.
Hovorilo sa o nedostatku financií,
o ich zlom prerozdeľovaní a využívaní. Dokonca vraj nikto v tomto
štáte nevie, koľko peňazí do športu
ide. Spomínalo sa aj to, že naša
mládežnícka základňa je kvalitou
i kvantitou slabá. Údajne hrozilo,
že o štyri roky to bude s našou
medailovou bilanciou na olympiáde
v Riu ešte horšie. Našťastie sa to
nepotvrdilo.
Súčasné úspechy či problémy
slovenských olympijských výprav
sú cez médiá akýmsi zrkadlovým
obrazom celej spoločnosti. Všetko
je vraj dané ekonomickými podmienkami. Lenže nikdy a nikde
v dejinách sme ideálne podmienky na čokoľvek predsa nemali.
Napriek tomu sa naši vynikajúci
rodáci dokázali presadiť aj v najtvrdšom konkurenčnom boji. Nielen
v športe, v každom odvetví ľudskej činnosti. Zrejme aj preto, lebo
v sebe nosili tradičné hodnoty. Vo
vlastnej osobe, v rodine, v obci,
v regióne či v štáte. Je to o sile tela
i ducha a ich vzájomnej harmónii.

postavu Pierra Bezuchova vo
Vojne a mieri. Alternoval ju s Ivanom Rajniakom. Bez štipky závisti
priznal: „Ivan bol geniálny.“
V novembri 1989 sa vzdal
funkcie. Po prevrate ho do nej

v časoch pr vej Slovenskej
republiky hrávala činohra SND
v starej budove len raz do týždňa. Skúšalo sa v kaviarni
Múzeumka. Tam chodil popíjať
aj guvernér Slovenskej národ-

kom, kto bude vedúcim izby.
Spišák sfalšoval príkaz rektora Bagara, že funkciou pove ruje jeho. Voči Slezáčkovi má
právo používať f yzické trest y.
Študijnej referentke Marienke

Môžeme byť ešte oveľa lepší
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý

Po skončení olympiády v Riu
de Janeiro sa Slovensko umiestnilo v konečnom hodnotení na 37.
priečke s dvoma zlatými a dvoma
striebornými medailami. Oproti OH
2012 v Londýne sa naše postavenie v tabuľke úspešnosti vďaka
dvom najjagavejším kovom zlepšilo
o dvadsaťdva miest. Pred nami sa
lepšie umiestnili nám blízke krajiny
Maďarsko na 12. priečke, Chorvátsko na 17., Srbsko 32. a Poľsko
33. Na druhej strane aj rozlohou
a počtom obyvateľov väčšie štáty
skončili až za nami. Česko na 43.
priečke, Rumunsko 47., Rakúsko
sa ani neoplatí spomínať...
Po
striebornom
Matejovi
Beňušovi, zlatých Škantárovcoch
a Matejovi Tóthovi medailu s leskom
striebra na olympiáde získal aj slovenský štvorkajak v zložení Erik
Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák,

AKO BOLO, ČO BOLO
O tca Juraja Slezáčka
preložili za pr vej Slovenskej
republiky do Zvolena. Po vojne
sa vrátil do Bratislavy. Po Gottwaldovom puči v roku 1948 ho
z politických dôvodov vysťahovali. Syn na gymnáziu hrával
divadlo. Pre otcov počmáraný
kádrový profil ho nemali prijať na vysokú školu. Našťastie
na VŠMU vládol Andrej Bagar,
ktor ý kádrovačky odmietal.
Problém okolo snaživého študenta
vyriešil
originálne.
Zariadil, aby ho prijali do
strany. Ručiteľa mu robil spolu
s učiteľmi mar xizmu-leninizmu
Milanom Šimečkom a Vladimírom Brožíkom.
Po skončení štúdia Slezáček nastúpil do činohr y SND.
Ocitol sa medzi hercami ako
Machata, Valach, Filčík, Dibarbora či Gregor. „Boli odo mňa
aspoň o tri poschodia vyššie. Veľká generácia, aká sa
len tak nezopakuje,“ vravieval
s pokorou. Na otázku, ako mohol
neskôr takým osobnostiam šéfovať, odvetil: „To nebolo šéfovanie, to bola skôr služba.“
Pokora mu ostala, aj keď mu
dal režisér Jozef Budský veľkú
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si myslí, že je nevyhnutné venovať
pozornosť extrémizmu a marginalizovať ho v najväčšej miere. Dá sa
docieliť potláčaním slobody slova
a prejavu, no tým sa približuje
k totalitnému režimu.
Z konferencie vyplynulo, že
veľkú úlohu v procese úsilí chrániť
demokraciu, právny štát a ľudské
práva by mala zohrávať prevencia.
Jej súčasťou by malo byť aj šírenie informácií a vzdelávanie o téme
radikalizácie vrátane vzdelávania
sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov. Tí by mali citlivo a primerane aplikovať legislatívu súvisiacu
s radikalizáciou. Agentúra EÚ pre
základné práva vo svojej tohtoročnej výročnej správe upozorňuje, že
opatrenia proti radikalizácii musia
byť proporčné a legitímne. Inak
hrozí neprimeraný zásah do individuálnych práv a potenciálne ešte
väčšie odcudzenie komunít, ktoré sú
zdrojom podpory radikálnych hnutí
a politických strán, pretože sa stavajú do pozície obete štátnej represie a cenzúry.
Radikalizáciu však spôsobuje
aj nedvižnosť kompetentných, ich
váhavosť a pasivita. Neraz sme na
stránkach SNN upozorňovali na
nezmyselné presadzovanie agendy
skupín LGBTI, ktorá ešte viac

Tibor Linka. Na podrobné vyhodnotenie úspešnosti našej výpravy si
verejnosť ešte musí počkať.
Zatiaľ si aspoň pripomeňme,
že už na 26. OH v Atlante v roku
1996 sa prvýkrát zúčastnili športovci zo všetkých členských krajín

P O Z N Á MK A

Úsmevy herca Ďura Slezáčka
Peter VALO

dosadili znovu. „ Asi usúdili, že
potrebujú niekoho, kto dokáže
počúvať ľudí a hasiť začínajúce
požiare,“ povedal a zaprízvuko val: „Divadlo je poslednou baštou feudalizmu. Feudalizmus,
to je to, že sa v divadle musí
o siedmej rozsvietiť a hrať, aj
keby seker y padali.“ V čase
začínajúcej hercokracie tzv.
„celebrít “ sa riadiacej funkcie
zriekol s komentárom: „Teraz to
nie je možné, lebo jeden herec
korčuľuje, druhý tancuje a tretí
robí rozhodcu. Také divadlo riadiť neviem.“
Ďuro miloval Hviezdoslavovo divadlo. Hovorieval, že

nej banky Imrich Kar vaš, ktor ý
pripravoval projekt pre novú
budovu. V tom čase poisťovne
stavali nemocnice za peniaze
poistencov a banky vo svojich
budovách kiná. Režisér Janko
Borodáč navrhol Kar vašovi, či
by to namiesto kina nemohlo
by ť divadlo. Kar vaš ho vyslyšal.
Právne vec ošetril tak, že banka
ešte aj za socializmu divadlu
platila za niektoré priestor y.
A Bratislava mala sálu s perfektnou akustikou a so sk velým
javiskovým vybavením.
Ďuro mal zmysel pre žar t
a kamarátst vo. Počas štúdií
sa naťahoval s Karolom Spišá-
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Ruttkayovej
Karol
nahovo ril, že má nemanželské dieťa
s černoškou. Ďuro nevedel
pochopiť, prečo sa mu milá
pani neodzdraví. Ďuro zase
nahovoril právnika Antalíka,
aby poslal Spišákovi predvola nie na súd, že na neho Slezá ček podal žalobu. Spor dorie šili kamarátsk y pod viechou.
V roku 20 05 režíroval Karol
zásluhou
riaditeľa
činohr y
Slezáčka v činohre SN D Stein beckovu drámu O myšiach
a ľuďoch. Po premiére sa via cerí diváci zhodli, že na scéne
bol Ďuro Slezáček najlepší –
zahral svoju životnú rolu.

komplikuje situáciu na kontinente,
vyvolanú
utečeneckou
krízou.
V Španielsku od začiatku augusta
platí zákon o fóbii z LGBTI, ktorý
ide proti slobode vierovyznania
a svedomia, proti slobode rodičov
vychovávať svoje deti na základe
vlastného vyznania a presvedčenia.
Ďalej ide proti slobode vyučovať
i proti samotným základným ľudským
právam, ako zákon komentovali traja
madridskí biskupi. O zákone povedali, že vychádza z neadekvátnej
antropológie, popierajúcej sexuálnu
rozdielnosť medzi mužmi a ženami,
ako aj telesno-duchovnú integritu
osoby. Legislatívu podobného charakteru diktuje krajinám EÚ Lisabonský dohovor, ktorý Slovensko
zatiaľ neratifikovalo. Žiaľ, členské
štáty EÚ sa vyhýbajú komplexnému
pohľadu na situáciu v EÚ a neberú
do úvahy, že Únia môže oveľa ťažšie čeliť problémom utečeneckej
krízy a s ňou spojenej radikalizácie
verejnosti, keď sa vyčerpáva riešením požiadaviek skupín LGBTI.
Pretože aj požiadavky skupín LGBTI
prispievajú k zvyšovaniu napätia
v spoločnosti. Nijaké zákony neodstránia radikalizmus a extrémizmus,
ak sa neodstránia príčiny ich vzniku.
Zdá sa, že európska politická elita
nechce takto vidieť problémy.

Z a hl boké ho so cial izmu
so m cho dieval na d r a mat urgiu činohr y S N D za bohé m sk y mi ka ma r át mi L aco m O bu cho m a Š t evo m F e j ko m . N a
chod be ma p r e dse da st r any
Slezáč e k zaujal v t i p o m: „ Pr í de
t r pasl ík za p r ezi de nt o m N i xo no m a hovo r í: ‚ Ja so m mal ý
t r pasl íč e k , ja má m mal ý k ý b l ič e k . Č o by sa t u dalo uk r ad núť ? ‘ – ‚Tr pasl ík , ne blázni! ‘
v r aví N i xon. ‚Tu je vše t ko
v súk r o mno m vlast níc t ve . Ak
bude š chcie ť nie č o uk r adnúť,
hne ď ťa od bachnú. Choď do
M o sk v y, t a m je väč ší bo r de l! ‘
Tr pasl ík pr íde ku B r ežnevovi a
hovo r í: ‚ Ja so m mal ý t r pasl í č e k , ja mám mal ý k ý bl ič e k .
Č o by sa t u dalo uk r adnúť ? ‘
– ‚ Ale t r pasl ík! ‘ hovo r í B r e žnev. ‚ My sme pol icaj ný š t át .
H ne ď ťa chy t ia a i de š na Si bí r.
Cho ď do Pr ahy. Pove dz , že
so m ťa po slal ja. I st e t i nie č o
daj ú.‘ Tr p asl í k p r i le t í do Pr ahy
k p r ezide nt ovi H usákovi: ‚ Ja
so m mal ý t r pasl í č e k ... j uj
do pi.., k t o mi uk r adol môj
k ý bl ič e k ?! ‘“
Ď uro Slezáč e k nás opust i l
vo ve ku se de mde siat t r i r okov.
Je ho f ó r i k plat í do dne s . St ačí
len v y meni ť me ná.

3. september 2016
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Národnostná problematika sa netýka len oblastí na južnom Slovensku

Nedávna analýza istej banky
sa zamerala na finančné správanie mladých ľudí na Slovensku.
Základom prieskumu bolo porovnanie výdavkov z vyše dvadsaťtisíc platobných kariet vlastnených
mladými Slovákmi vo veku pätnásť až dvadsaťšesť rokov. Mileniáli, teda mladí ľudia narodení po
roku 1990, každý mesiac kartou
zaplatia za tovar a služby v priemere asi stodeväťdesiat eur.

Slováci a Rusíni príkladne spolupracujú

Chlieb a hry
Prieskum ukázal aj to, že mladí
Slováci preferujú bežné účty bez
poplatkov. Štruktúra ich výdavkov
ukazuje, že platby za zábavu pravidelne tvoria až pätinu všetkých útrat
hradených platobnou kartou u ľudí
narodených po roku 1990. Viac než
za zábavu zaplatia už len za jedlo.
Významnú položku v ich rozpočte
tvorí najmä kino, šport alebo hry. Za
jeden nákup súvisiaci so zábavou
sú mladí schopní v priemere minúť
až dvadsaťšesť eur. Naopak, šetriť
chcú najmä na výdavkoch za bankové služby. Až tri štvrtiny mladých
preferujú bezpoplatkové účty. Potvrdzuje to práve analýza aktuálnych
trendov vo finančnom správaní Slovákov vo veku do dvadsaťšesť rokov.
Bližší pohľad na výdavky potvrdzuje aj ďalšie trendy v generácii
mileniálov. Zabávajú sa najčastejšie
cez online služby prostredníctvom
smartfónov, kedysi populárne sledovanie televízie už dávno vystriedala
komunikácia a zábava cez rôzne
sociálne siete.
„V našich údajoch vidíme
časté platby za mobilné aplikácie
a in-game nákupy, ale aj v kamenných predajniach s počítačovými
hrami. Keď už vyrazia von tak do
kina, na nákupy oblečenia alebo
s kamarátmi do fastfoodov,“ povedala k prieskumu hovorkyňa banky
Z. Ďuďáková.
Mladí radi využívajú aj výpredaje oblečenia v nákupných centrách, kde minú v jednom obchode
v priemere tridsať eur. Práve nákupy
oblečenia sú po jedle a zábave treťou najčastejšou položkou, za ktorú
mladí neváhajú zaplatiť pomerne
vysoké sumy. Priemerný nákup
značkových tričiek, nohavíc alebo
topánok podľa najnovších trendov
má u slovenskej mládeže hodnotu
asi tridsať eur. Ceny oblečenia sa
cez prázdniny vo výpredajoch radikálne znižujú, a to je pre niekoho
s obmedzeným rozpočtom ten najlepší čas na nákupy.
Najviac peňazí však mladí Slováci v súčasnosti míňajú na jedlo. Aj
napriek tomu, že priemerná čiastka
za túto položku je len osemnásť
eur pri jednej platbe, celkovo tvoria
výdavky za stravu štvrtinu mesačného rozpočtu priemerného mladého
Slováka. Nejde však o návštevy drahých reštaurácií, dominujú nákupy
stravy v supermarketoch. Keď sa
mladí vyberú na posedenie pri jedle,
najčastejšie sa stretnú v niektorej
zo sietí fastfoodov. Pri jednorazových výdavkoch dominujú medzi
mladými spotrebiteľmi platby kartou
za služby. Na jednu platbu v tejto
kategórii mladí minú v priemere tridsaťdva eur. Patria sem aj platby za
drahšie položky, akými je napríklad
nákup leteniek alebo platenie za
ubytovanie na cestách, časté sú tiež
vyššie platby za faktúry od mobilných operátorov.
Na druhej strane rebríčka stoja
v rozpočte mladých ľudí položky ako
zdravie, knihy alebo výdavky na vybavenie domácnosti. Okrem kníh, za
ktoré podľa údajov Slovenského štatistického úradu mladí Slováci nezaplatia ani tisícku ročne, ide o výdavky,
o ktoré sa namiesto nich ešte často
postará niekto iný, pričom najčastejšie sú to, samozrejme, rodičia.
Robert LANDIS

3. september 2016

Zhováral sa Viliam KOMOR A – Foto: Amália KOMOROVÁ a Lukáš K AŠČÁK

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Stropkove Lukáš Kaščák pôsobí v tejto funkcii od začiatku
roku 2015, členom MS je od roku 2002. Študoval archívnictvo a pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, jeden rok bol v seminári Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Počas konania Národných matičných slávností v Komárne sme na brehu Dunaja dlhšie podebatovali
o problematike činnosti MS na národnostne zmiešaných územiach a o súvisiacich témach.
●
Štúdium
archívnictva
a teológie vám v práci OP MS
dovoľuje orientovať sa nielen na
kultúrnu a osvetovú problematiku
a činnosti, ale do tejto problematiky zrejme prinášať aj historické
a vedecké témy.
Súhlasím. Náplňou práce oblastných stredísk MS je popri kultúre
a osvete aj odborná a vedecká činnosť v daných regiónoch. Pravdaže,
nenamýšľam si, že môžem robiť „veľkú
históriu“ Slovenska a okolitých území.
Na to sú iní odborníci. No v regionálnom či lokálnom meradle je MS jednou z mála vedeckých inštitúcií, ktorá
môže miestnym historikom pomôcť
v ich bádaní. Práve to robím. Konkrétne sa zaoberám lokálnou a regionálnou históriou horného Šariša
a horného Zemplína a v rámci mojej
práce poskytujem pomoc aj ostatným
lokálnym historikom.
● Stropkov je mesto, kde sa
začína aj národnostne výrazne
zmiešaná oblasť. Aký je u vás
vzťah Slovákov a Rusínov?
Bol vždy bezproblémový. Šesťsto
rokov súžitia, spoločné manželstvá,
podobný jazyk, ale aj príbuzná mentalita – to všetko utváralo medzi Slovákmi
a Rusínmi blízky, srdečný vzťah. Spolupracujeme s nimi na rôznych akciách
a vzájomne si pomáhame.
● Myslíte si, že práve takéto
pozitívne vzťahy by mohli inšpirovať spoluprácu Slovákov a Maďarov na slovenskom juhu?
Keď sa na to pozriem z nadhľadu,
znie to až neuveriteľne, že dva národy
dokážu takto spolu žiť a spolupracovať. Som si však istý, že riaditelia
domov MS na južnom Slovensku by
dokázali tiež nájsť mnoho cenných
príkladov spolupráce so slovenskými
Maďarmi alebo aj s inými národnostnými menšinami. Príkladom toho sú
povedzme aj nedávne matičné slávnosti v Komárne. Nepobadal som
nijaké prejavy neznášanlivosti od

O ČOM JE REČ
Nedávno sa na mňa obrá tila mladá novinárka so žiados ťou o rozhovor. O tázk y boli na
telo, asi preto ma v yprovokovali
k r ýchlym odpovediam. P ý tala
sa: „ Ste označovaný za č loveka,
k tor ý si nedáva ser vítku pred
ústa, správa sa priamoč iaro
a nemá problém v ystúpi ť z davu,
keď vidí, že ľud stojí na nesprávnom brehu. Spoločnosť od nás
chce, aby sme boli zoradení
podľa jednotnej šablóny a potláča
v nás potrebu by ť samými sebou.
Prečo sú, pod ľa vás, ľudia, k torí
sú prirodzení, spontánni a čestní,
považovaní za neposlušných,
neprispôsobiv ých a nerešpektujúcich pravidlá? “ Má pravdu:
naozaj je to často tak, že vo chvíli,
ako sa vzoprieme nátlaku, k tor ý
nás chce zaškatuľ kovať, zaradi ť
do zástupu, označ ia nás biľagom
konf lik tného č loveka. Lepšie sa
majú tí, čo nev yčnievajú. Prijímajú pravdu, k torú sa dozvedia
v novinách č i v televízii. Každá
individualita prekáža. Všetci však
máme svoje individuálne dejiny.
Tie nás raz zhodnotia! Mal som
v živote zásadu, také predsa vzatie: nikdy sa nehanbi ť najmä
sám pred sebou! Je hlúpe však
poúčať mladého č loveka o svojich
pravdách. M ladá kolegyňa však
bola neúprosná, zaujímalo ju,
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● Popritom dosť paradoxne
vyznieva pamätník k „Trianonu“ –
akože dejinnej krivde na Maďaroch,
ktorú údajne spôsobila táto povojnová mierová konferencia, a spoločne sme ho videli na maďarskej
strane Dunaja v Komárome. Veď
viac či menej početné slovenské

osídlenie bolo v tom čase – a to aj
po roku 1918 – takmer až po Budapešť. Jestvujú názory, či konferencia v Trianone a jej výsledky
nespôsobili krivdu skôr Slovákom
a či vytýčená hranica nemala byť
20 – 40 kilometrov smerom na juh
viac na prospech Slovenska?
Aj vtedy to bolo zmiešané územie. Nemôžete jedných alebo druhých
vyhnať len preto, že hovoria takým či
onakým jazykom. Slováci žili aj v Pešti
a bolo ich pomerne veľa. Budeme
si teraz nárokovať na niektorú časť
Budapešti, maďarského hlavného
mesta, ako na naše historické územie? To je smiešne. Buďme realisti.
Trianon nebol krivdou ani pre Slovákov
a ani pre Maďarov, ktorí ho, samozrejme, ťažšie znášajú, no je to pre
politické príčiny. Štát, v ktorom predtým žili, sa zrazu scvrkol na nejakých štyridsať percent pôvodného
územia. S tým sa ťažko vyrovnáva.
O podobnej krivde by mohli hovoriť napríklad Rusi po zániku cárskeho Ruska, keď prišli o obrovské
územia. Poliaci tiež doteraz volajú

čo si ja, muž po sedemdesiatke,
myslím napríklad o láske?! Jej
otázka ma trochu zaskoč ila:
„ Každý č lovek túži by ť bezpodmienečne milovaný a záro veň bezv ýhradne milovať. Čo pre
vás ako č loveka znamená láska,
potreba niekomu sa odovzda ť,
cítiť náruč bezpeč ia? Môže sa,

vašom mieste, tak by som nad
tým ani nerozmýš ľal, č i už je tá
pravá chvíľa niekomu uveri ť, nie komu sa odovzdať ? Vo chvíli,
ako začne špekulácia, licitá cia s citmi, tak sa ten skutočný
cit v yparí – ako ten obláč ik na
nebi. A nehľadajte lásku Rómea
a Júlie! Tá sa predsa skonč ila

miestnych obyvateľov. Možno je to
tým, že takéto veľké slávnosti sú príležitosťou pre mesto aj pre celý región
na zviditeľnenie sa. Sú to lokálpatrioti
a pre blaho svojho mesta sa dokážu
odosobniť od nevraživosti voči ostatným. Je veľmi pekné, že sa do organizácie slávností zapojilo aj vedenie
mesta. Videl som primátora Komárna,
ako vítal predsedu MS, a nezdalo
sa mi, žeby mal voči nemu nejaké
výhrady. Jednoducho, normálni ľudia
sa dokážu vždy dohodnúť a koexistovať. Problémy medzi menšinami vyvolávajú politici, ktorí si potrebujú nahnať
hlasy v predvolebných kampaniach,
a rôzni aktivisti, čo sa podobne potrebujú zviditeľniť, a preto vyťahujú na
svetlo všetko to zlé.

Láska nebeská
a kráľovstvo slovenské
Peter ŠTRELINGER

podľa vás, skutočná láska podo bať knižným románom alebo by ť
dokonca ešte krajšia? “
Horko - ťažko som sa zmohol
na odpoveď: žiaden román vám
nenahradí tú naozajstnú lásku.
A tak tiež ju nenájdete v nijakom
v ymyslenom príbehu. Istotne
ste už takú lásku prežili. A ak
nie, tak na vás čaká. A ja vám
závidím! Ale nenamýšľajte si,
že toto š ťastie, ak príde, bude
tr vať večne. Š ťastie – to sú len
okamihy! Priletia a v y sa vzná šate v oblakoch, nedbáte na
nič a na nikoho a často potom
ply t váte tým, čo je neopakova teľné, nenahraditeľné. A ž keď
sa tá láska pominie, uvedomíte
si, čo ste stratili. Lenže by ť na
PUBLICISTIKA

veľmi tragick y. I ja dnes žasnem,
aké banálne to boli veci, k toré ma
vzrušovali a pri ťahovali. A dnes
by som dal, neviem čo za to,
aby sa niekedy ešte zopakovali.
Žiaľ, už sa nevrátia... Istotne mi
neuverila, inak č lovek cíti, keď
má ako Sládkovičova Marína –
dvadsaťpäť, a inakšie o päťdesiat
rokov neskôr!
„Čo si myslíte, že je potrebné
urobi ť, aby svet bol lepším
miestom na zemi? Môžu to
ovply vni ť aj obyčajní jednotlivci,
k torí sú považovaní za priemerne
zarábajúcich a nemajú nijak ý
vply v ani konexie? “
Práve tí obyčajní ľudia o tom
rozhodujú, jednotliví, nie skupiny,
nie dav y... Jednotlivci v ždy spa -

západnú Ukrajinu „kresy wschódnie“
a robia si na ňu nároky. Zmenšovanie štátu je jednoducho bolestivé
a zanechá v obyvateľoch pocit krivdy.
No je to problém štátny, a nie národný.
Uhorsko bolo mnohonárodné a až do
druhej polovice 19. storočia to uznávali aj politici. Až keď sa jeden národ
dostal do privilegovaného postavenia,
nastali problémy. Preto je logické, že
to práve tento bývalý privilegovaný
národ nesie ťažko. Ostatné národy
bývalého Uhorska to takto nevidia, či
už vezmeme do úvahy Slovákov, Rusínov, Rumunov, Chorvátov, alebo iných.
● Od roku 2013 pôsobíte aj
ako tajomník Miestneho odboru MS
v Stropkove...
V Stropkove je oproti iným matičný
miestny odbor mladý. Kým Prešov
alebo Bardejov oslavujú v tomto
období deväťdesiate výročie založenia, Stropkov sa tým pochváliť nemôže.
V predvojnovom a povojnovom období
tu MS nepôsobila, čo je zvláštne. Bola
tu „len“ Slovenská liga, Živena a ďalšie
spolky. Matica sa v Stropkove etablovala až v roku 1968, no prišla sem
doslova s fanfárami. Veľké zhromaždenia, oslavy, púte matičiarov do Martina,
MO MS v každej dedine na okolí atď.
Odvtedy tu však cítiť jej prítomnosť,
občas silnú a občas zasa slabú, neraz
len v pozadí. Teraz však znovu žijeme
a pôsobíme. Máme silnú členskú základňu a podporu mestských inštitúcií.
Preto sa rozvíjame a rastieme.
● Ako vidíte budúcnosť MS
po celom Slovensku a aké priority
budete presadzovať vo vašej ďalšej
práci?
Matica slovenská by sa podľa
môjho subjektívneho názoru mala prebudiť a venovať sa v plnej miere všetkým oblastiam, v ktorých kedysi pôsobila – vede, kultúre, osvete, školstvu
a ostatným. Ináč sa môže veľmi
ľahko stať, že podľahneme tlakom
zo zahraničia a v strednej Európe
už nebudú Slováci, Rusíni či Poliaci,
ale len Európania – nový národ bez
identity a hodnôt. Úlohou Matice
je zachrániť identitu slovenského
národa. To je aj moja priorita v pozícii vedúceho tunajšieho oblastného
pracoviska. Najmä nezabudnúť, že
sme Slováci. Nezabudnúť na to,
čo sme v minulosti pre svoje prežitie dokázali, no zároveň sa pri tom
nezastaviť. Využívať skúsenosti
z minulosti v budúcej práci. Ináč
budeme ľuďmi 21. storočia, lenže
s myslením 19. alebo 20. storočia.
sia svet. Nie však boháč i. Cham tivosť v ždy spôsobila, že dobre
komusi roztrhlo od preby tku brucho. Obyčajní ľudia sú pre nás
nádej! (Nemyslím istého samo ľúbeho slovenského politického
narcistu, k tor ý je lídrom strany
„Obyčajní ľudia“ !) No musia uve riť tým, čo zv yčajne, keď je naj hor šie, zodvihnú svetlo a svietia
aj ostatným na cestu. Preto som
optimista, čo sa týka nás Slová kov. Lebo naša zem Slovensko je
nám daná naozaj od Boha. A tak
sa aj k nej treba správa ť. Nie k to na Slovensko nadáva, a pri tom chce od neho brať, chce,
aby bola k nemu vlastná krajina
vľúdna?! Pozrite na podak tor ých
politikov: odmietali Slovensko pri
jeho vzniku a potom sa nehanbili
stať sa ministrami, veľ v yslan cami. Nuž, ak ý je toto postoj? Ak
sa komusi lepšie páč i by ť Ameri čanom, Rusom, Arabom – nech
sa páč i! M inule mi zišla na um
kacírska myšlienka: Slovensko
by sa malo zmeni ť z republik y
na kráľovst vo, na konštitučnú
monarchiu. K ráľ by mal iba repre zentačné povinnosti a právomoci.
Funkcia kráľa by bola dedičná,
nemuseli by sme každých pä ť
rokov voli ť prezidenta, k torého by
nám v ybrali – napríklad v Ame rike. Napokon, my Slováci sme už
kráľa a kráľovst vo mali, mohli by
sme sa k tejto myšlienke vráti ť po
v yše tisícročí!
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Návrh štátneho rozpočtu ráta s najnižším deficitom v histórii

Zaujímavosťou navrhovaného
zákona roka je to, že štát plánuje
hospodárenie v roku 2017 s nižším príjmom, aký mal tento rok.
Z pohľadu rozpočtových financií
nejde o veľký rozdiel, ale predsa
len ide asi o tretinu miliardy eur.
Celkové príjmy rozpočtu verejnej
správy by podľa návrhu mali v budúcom roku dosiahnuť 32,735 miliardy
eura pri výdavkoch v objeme 33,823
miliardy eura. Schodok verejnej
správy by tak mal predstavovať
1,089 miliardy eura.

dane z príjmov právnických osôb
o jeden percentuálny bod na dvadsaťjeden percent, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie
počnúc rokom 2018 a pokračovanie
v uplatňovaní osobitných odvodov
a daní v regulovaných odvetviach.
Návrh rozpočtu v oblasti osobných výdavkov počíta s úpravou
platových
taríf
pedagogických
zamestnancov, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl
od 1. septembra 2016 o šesť percent. Zabezpečené sú aj výdavky
súvisiace s výstavbou priemyselného parku Nitra – Mlynárce
a bratislavského obchvatu D4/R7.
V kapitole rezortu školstva sú tiež
rozpočtované výdavky na výstavbu
Národného futbalového štadióna
a výdavky obsiahnuté v návrhu štátneho rozpočtu zohľadňujú zákonnú
valorizáciu jednotlivých sociálnych
dávok. Obranné výdavky v roku
2017 sú rozpočtované na úrovni
1,16 percenta HDP.

■ SCHODOK KLESÁ
V systéme rozpočtových pravidiel členských štátov Únie máme
ako Slovensko určité záväzky,
ktoré návrh hospodárenia štátu na
budúci rok rešpektuje. Vízia pracuje
s hodnotou 1,29 percenta hrubého
domáceho produktu. V porovnaní
s aktuálnym rokom je to pomalý
pokles o šesť desatín percenta.
Znižovanie deficitu pokračuje, aj
keď pomalšie, ako sme si predsavzali ešte pred niekoľkými rokmi.
Hrubý dlh verejnej správy klesne
ešte pomalšie, a to takmer iba symbolicky. Bude sa pohybovať okolo
52,2 percenta hrubého domáceho
produktu, pričom naša dlhová brzda
je na vyššej hranici. Momentálna
situácia na svetových finančných
trhoch je však taká, že umožňuje
financovať dlhy lacnejšími úvermi.
Zaujímavým javom v návrhu
štátneho rozpočtu je skutočnosť, že

■ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU
Štátny rozpočet tvoria najmä
príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – najvýznamnejšiu položku príjmov tvoria dane
od právnických a fyzických osôb
(okrem daní, ktoré sú príjmom
rozpočtov obcí a vyšších územných celkov), príslušné prostriedky
Európskej únie, poplatky, pokuty
a iné sankcie.
Na druhej strane sú jeho súčasťou výdavky v členení podľa kapitol
– sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, výdavky na
financovanie spoločných programov
SR a EÚ, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy územnej samospráve.
Prebytok štátneho rozpočtu
alebo schodok štátneho rozpočtu
nastáva, ak príjmy a výdavky nie sú
vyrovnané.

Vláda chce šetriť aj sama na sebe
Ministerstvá a štátne úrady budú mať budúci rok k dispozícii zhruba o šesťstotisíc eur viac. Úrad vlády si však
pritiahol opasok. Najviac dáva návrh rozpočtu policajtom a hasičom. Rozpočtový deficit klesá v podobe plánu
na dva a pol miliardy eur.
Ján ČERNÝ – I lustrácia: autor

sa nerozpočtujú zdroje pre rezervu
premiéra a vlády. Ďalšou pozitívnou
správou je predpoklad, že v roku
2019 by sa štátny rozpočet Slovenskej republiky mal dostať do prebytku, inak povedané, prestali by
sme ako spoločnosť vytvárať dlh.
Rast reálnych miezd na rok 2017 je
plánovaný vo výške tri percentá, a čo
je ešte menej predstaviteľné, nezamestnanosť by mala dosiahnuť stav,
pod ktorým sa už prakticky o nezamestnanosti tých, ktorí by chceli
pracovať, ale nemajú prácu, ani
nedá hovoriť. Nezamestnanosť totiž
nijaká súčasná spoločnosť nedokáže
dostať na nulu, to by musela prijať
zákony o povinnej práci.
Minister financií Peter Kažimír v návrhu rozpočtu na rok 2017

mierne pridal rezortu školstva,
ktorý by si mal polepšiť oproti minulému roku o takmer dvesto miliónov
eur. Naopak ubral zdravotníctvu.
V porovnaní s aktuálnym rokom by
sa mal objem peňazí na zdravie znížiť asi o deväťdesiat miliónov eur.
V absolútnych číslach najviac
dostáva ministerstvo vnútra, treba
však povedať, že s množstvom policajtov a hasičov. To by malo mať
k dispozícii viac ako dve a štvrť
miliardy eur.
■ KOMU A NAČO
Predložený návrh rozpočtu už
ráta aj s niektorými legislatívnymi
zmenami, ktoré nová vláda avizovala v programovom vyhlásení.
V rozpočte je premietnuté zníženie

Slovenskí hydinári varujú pred poľskou hydinárskou produkciou

Ide aj o zdravie, nielen o cenové preteky
Slovenský trh zaplavujú nekvalitné poľské hydinové výrobky, ktoré sa k nám dostávajú nelegálnym spôsobom či už prostredníctvom ich prebaľovania, falošného označovania, alebo priamo predajom v obciach
a popri cestách. Spotrebiteľov pred týmto tovarom varujú predstavitelia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).
Ján ČERNÝ – Ilustračné foto: autor

Únia hydinárov Slovenska
už viac ako dva roky upozorňuje na nekvalitné potravinárske v ýrobky v yrobené v Poľsku.
Neprejde mesiac, aby nepre pukla nejaká potravinová aféra.
Salmonela a v ysoký obsah vody
v poľskej hydine, posypová soľ
v poľských potravinách, lepidlo
v poľskej zmr zline, klobásy v yrábané z uhynutých zvierat, karcinogénne látky v poľských suše ných vajciach alebo otrava na
hlodavce v poľských cukrovinkách. To je, žiaľ, stále ešte bežný
jav. Napriek tomu, že inšpektori
Slovenskej obchodnej inšpekcie
či veterinári si svoje povinnosti
plnia, ako sa dá.
■ RIZIKO JE VEĽKÉ
Podľa predstaviteľov ÚHS poľskí chovatelia hydiny a ostatných
hospodárskych zvierat používajú bez akejkoľvek kontroly vo
svojich chovoch zakázané karcinogénne antibiotiká na podporu
rastu. Poľskí chovatelia podľa
týchto
informácií
antibiotiká
nepoužívajú na liečenie, ale iba
s cieľom dopovať hydinu, aby sa
dosiahla maximálna hmotnosť
v čo najkratšom čase a pri čo
najnižších nákladoch. A to je aj
hlavná odpoveď na otázku, prečo
sú poľské hydinové mäso a poľské
vajcia v ýrazne lacnejšie oproti
slovenským v ýrobkom.
Na
Slovensko
sa
vlani
doviezlo stošesťdesiat miliónov
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vajec, z čoho takmer osemde siat percent pochádzalo práve
z Poľska. Pritom je Slovensko vo
v ýrobe vajec sebestačné, keď sa
u nás ročne v yrobí približne 1,1
miliardy vajec. Ale len v minulom
roku sa od nás v y viezlo takmer
dvesto miliónov vajec. Ak zákazníka zláka iba pár centov úspor y
pri nákupe, mal by vedieť, že
antibiotiká v poľskej hydine spô sobujú zr ýchlené dospievanie
mládeže, hormonálne poruchy,
alergie, oslabenie imunity, majú
karcinogénne účinky. Dlhodobo
sa hromadia v ľudskom organizme
následkom konzumácie mäsa
a mäsových výrobkov z takýchto
zvierat. Riziká, ktoré hrozia ľudskému organizmu pri konzumácii

poľských potravín s antibiotikami,
nezníži ani tepelná úprava.
■ NAŠE ČISTÉ CHOV Y
Podliehajú totiž prísnej veterinárnej kontrole. V našich chovoch
sa zakázané antibiotiká vôbec
nepoužívajú a priamo na farme
na to dohliada veterinárny lekár.
K zákazníkovi sa dostáva od slo venských chovateľov iba hydina,
ktorá je zdravotne bezpečná
a neobsahuje nijaké antibio tiká. Platí pravidlo, že slovenská
potravina je bezpečná potravina
a slovenská hydina je bezpečná
hydina. Ak chce slovenský spotrebiteľ kúpiť hydinové mäso, ktoré
neobsahuje antibiotiká, je dôle žité, aby nakupoval len hydinu

EKONOMIKA

v yrobenú slovenskými spraco vateľmi hydiny – HYZ A a HSH,
kde spracovávajú iba hydinu
z domácich chovov. Len u týchto
v ýrobcov je garancia bezpečnej
potraviny.
Únia hydinárov Slovenska,
podľa jej riaditeľa Daniela Molnára, podporuje novelu zákona
o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktorá
zavádza povinnosť nahlasovať
dvadsaťštyrihodín vopred dovozy
potravín na slovenský trh. Nahlasovať by sa pritom mali aj v ýrobky
z členských krajín Únie, pretože
pri hydinovom mäse je najviac
zistení o nedostatkoch práve pri
mäse z členských štátov ako Poľsko, Francúzsko alebo Maďarsko.
Hydinári podporujú aj v parlamente prerokúvanú novelu zákona
o veterinárnej starostlivosti.
„ Podporujeme to, aby bola
v ykonávaná kontrola v reštauráciách, jedálňach a kuchyniach
veterinármi,“ zdôraznil Daniel
Molnár. V súčasnosti totiž kontrola v týchto zariadeniach absentuje, keďže nie je jasné, či ju
majú v ykonávať hygienici, alebo
veterinári.
■ POZORNOSŤ PRODUKCII
Samostatným problémom sú
hydinové mäsové výrobky. Podľa
prieskumu trhu, ktor ý si dala
vypracovať ÚHS, iba štyridsaťpäť percent slovenských hydinových výrobkov vyrábajú slovenskí
spracovatelia hydiny, u ktor ých
je garancia slovenskej kvalitnej
a bezchybnej suroviny. Napríklad
pri hydinových párkoch vyše šesťdesiat percent vyrábajú spracovatelia bravčového a hovädzieho
mäsa, ktorí hydinovú surovinu
nakupujú väč šinou z Poľska.
Tamojšia lacnejšia mäsová surovina je nekvalitná a podľa posledných poznatkov obohatená o zakázané antibiotiká, ktoré spôsobujú
okrem iných ťažkostí aj rakovinu.

NÁZOR
S lovenská ekonomika
dosahuje uspokojivé makro ekonomické výsledky, ktor ými
sa nemôžu pochváliť ani
zakladajúce štáty EÚ a euro zóny. Nemáme problém s plnením maastrichtských kritérií prakticky od nášho
vstupu do spoločenst va, a tak
okrem neochoty podriadiť sa
migračným k vótam nemajú
najvyšší európski funkcio nári s našou krajinou nijaké
problémy.

Čo ak nebudú
štedré fondy...
Počas nášho pr vého predsedníctva Rade Európy, ktorého výsledky si viac všímajú
aj zahraničné médiá, nás určite
navštívia
významní
politici
z viacer ých kontinentov, ktor ých
krajiny majú výrazný záujem
zasiahnuť do terajšej globálnej
geopolitickej situácie. Pokiaľ
ide o našich občanov, sú voči
inštitúciám EÚ skôr neutrálni,
najviac si cenia možnosť cestovania a štúdia v zahraničí
a, samozrejme, voľný pohyb
za prácou kdekoľvek v Európe.
Najväčším problémom sú stále
narastajúci terorizmus a organizovaná migrácia, z ktorej akosi
nevidno východisko.
Z účtovného hľadiska je pre
Slovensko vstup do EÚ ekonomický prínos, keďže nám zatiaľ
priniesol plus 9 miliárd eur. Na
druhej strane však treba povedať, že sme zahraničnému kapitálu lacno odovzdali najmä naše
energetické podniky. Tieto spoločnosti, ale aj iné zahraničné
korporácie dokázali „zneužiť “
našu lacnú kvalifikovanú pracovnú silu a cez dividendovú
politiku, a v niektor ých prípadoch aj predajom, ďalej zarobili
niekoľkonásobne viac.
Pre poriadok treba povedať,
že v roku 2020 sa končí čerpanie európskych peňazí, veľa sa
hovorí o skončení tranzitu plynu
cez naše územie, počítame
s negatívnym vplyvom britského referenda na EÚ a, samozrejme, s negatívnym dosahom
organizovanej migračnej krízy.
Ak nebudú fondy, nebudú ani
investície, a tak dôjde k poklesu
aj ostatných zložiek HDP. Štát
nevlastní takmer nijaký hodnotný majetok, a tak jeho príjmy
budú podľa všetkého tvoriť len
stále sa zvyšujúce dane. Podľa
všetkého treba ďalej rátať
s realitnou krízou , ktorej rozsah bude závisieť od nárastu
hypotekárneho úroku po doterajšej päťročnej fixácii, a tiež
od
schopnosti
domácností
splácať už aj tak predražené
nehnuteľnosti.
Treba sa pripraviť na ďalšiu obrovskú expanziu komunistickej Číny, ktorá skupuje
všetko a všade po svete, čo má
hodnotu, aj bez toho, aby sme
tamojšiu ekonomiku mohli označiť ako trhovú.
Na tieto zásadné zmeny
v globálnom hospodárskom
priestore už podľa všetkého
nedokážu reagovať opotrebovaní dnešní politici, na ktor ých
budeme po skončení terajšieho
mandátu v dobrom spomínať len
v tedy, ak sa dokážu vyrovnať
s korupciou, s platením daní
všetkých podľa príjmov a napokon aj so zákonným fungovaním takých inštitúcií, akými sú
všetky stupne súdnictva, prokuratúr y, policajných zborov
a napokon aj Najvyššieho kontrolného útvaru.
Róbert HÖLCZ

3. september 2016
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ROZHOVOR TÝŽDŇA

NA OKRAJ
V skrátenom

legislatívnom
konaní poslanci NR SR schválili
novelu školského zákona. Naplnil
sa tak jeden z bodov Programového vyhlásenia vlády SR 2016
– 2020: vyňať menšinové málotriedky z povinných kvót na juhu
štátu. O tom, či a aké existenčné
problémy majú školy s výučbou
v štátnom jazyku na juhu Slovenska, sa však nikde nehovorilo.

Nevinná novela
školského zákona
Médiá, ale aj poslanecká rozprava vytvorili dojem, že problém
majú iba menšinové málotriedky,
ktorým každú chvíľu hrozí zánik.
Pritom za posledných päť rokov
zaniklo napríklad v piatich južných
okresoch celkovo viac základných
škôl s vyučovacím jazykom slovenským (VJS) ako ZŠ, kde sa vyučovalo v maďarčine. Zdá sa, že popri
záchrane menšinových škôl sa
zviezli aj školy s VJS, čím sa nové
podmienky na vzdelávanie v oboch
jazykoch len vyrovnali. To asi niekomu nevyhovovalo, lebo do schvaľovacieho procesu nečakane vstúpil
menšinový poslanec s pozmeňovacím návrhom na zachovanie aj
ďalších škôl – šesťdesiat plne organizovaných (s ročníkmi 1 – 9) ZŠ,
ale už iba národnostných. Zákon
s pozmeňovacím návrhom poslanci
bez väčších námietok schválili.
Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) už
pred časom a viackrát navrhovalo
ako jedno z možných riešení zachovanie základných škôl vo vytypovaných kultúrnych oblastiach,
ktoré by nepodliehali finančným,
materiálnym či politickým kritériám.
Tu je dôležité, aby sa vytvorili tzv.
kultúrne ohniská so živým vzdelávacím, kultúrnym a národným pohybom s cieleným šírením tejto kultúry
do okolitého regiónu. To si však
vyžaduje svoju stratégiu a osvetu
o potrebe vzdelávania sa v štátnom jazyku. Pretože analyzovanie podmienok vzdelávania žiakov
v štátnom jazyku v juhoslovenských
obciach jasne ukazuje na zhoršujúce sa podmienky. Pred časom
predložili zástupcovia matičného
pracoviska v Dunajskej Strede,
SNV MS, vedenia MS aj pedagogickej obce poslankyniam NR SR
za Slovenskú národnú stranu okrem
spomenutých predstáv o fungovaní
školstva na juhu aj ďalšie vlastné
návrhy, poznatky a skúsenosti
v oblasti vzdelávania a samosprávnych kompetencií.
Z hľadiska prežitia systému
maďarského školstva je vznik
maďarskej školskej autonómie existenčnou otázkou, uvádza vo svojich
predstavách do budúcnosti menšinová politická strana. Bolo by,
pravda, absurdné, požadovať autonómnosť rozhodovania samospráv
o menšinovom školstve a nemať
svoje školy. Národnostný poslanec G. Gál po schválení školského
zákona spokojne hovorí o plánovanom konečnom riešení siete
„maďarských škôl“, keď v spolupráci aj so samosprávami pripravia
„koncepčný zákon, ktorý tu už bude
dlhé, dlhé roky platiť“.
Mnohé politické strany na
Slovensku
chcú
ochraňovať
národnoštátne záujmy a zároveň
vytvárať podmienky na rozvoj kultúry národnostných menšín, chcú
zabezpečovať starostlivosť najmä
o materské a základné školy a rovnako zabezpečovať podmienky pre
plnohodnotný život neslovenských
národností. Táto koncepcia je jedna
z najťažšie realizovateľných – nie je
možná rovnováha medzi majoritnou
kultúrou a etnickou menšinou tak,
aby boli obe spokojné.
Margaréta VYŠNÁ

3. september 2016

Bol to Dubček, ktorý pozval sovietske vojská do Česko-Slovenska?

Opakovaná senzácia nie je pravdou
V Bratislave nedávno predstavili zaujímavú knihu – Rusko XX. storočie, s podtitulom Krátka kronika vojen,
revolúcií a konfliktov. Je to mimoriadna publikácia. Poskytuje najnovší ruský pohľad na medzníky ruských dejín
počnúc od rusko-japonskej vojny v rokoch 1904 – 1905 až po rok 1992 a 1993. Ide o zásadný pokus predstaviť
ruské dejiny ako jeden celok v súvislostiach. Aj kapitola o vrcholných predstaviteľoch ruského štátu sa začína
cárom Mikulášom II., admirál Kolčak a Stalin sú vedľa seba a výpočet sa končí prezidentom Putinom. Pre nás
je však skutočnou senzáciou strana 526, kde sa píše, že „Alexander Dubček sa osobne telefonicky obrátil na
L. I. Brežneva s prosbou o vstup vojsk“.
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

Redakcia SNN požiadala historika, aktívneho reformátora z roku
1968 prof. Ivana Laluhu so snahou
vyjasniť si, ako to vlastne všetko bolo.
Prof. Laluha bol po roku 1992 predsedom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. V roku
1993 bol pri formulovaní dohody
o priateľstve s Ruskou federáciou.
Jej preambula obsahuje aj formuláciu, ktorej je prof. Laluha spoluautorom a dosiahol jej zachovanie v texte.
Preambula sa dištancuje od okupácie Česko-Slovenska v roku 1968,
čo pôvodne ruská
strana odmietala...
● Je vôbec
možné to, čo tvrdí najnovšia kniha dvoch ruských
akademikov?
Čo
dnes vlastne vieme
o tom, kto bol
z vedenia ČSSR za
vstup vojsk?
V ústave štátu
bola vtedy zakotvená vedúca úloha
strany. A. Dubček, prvý tajomník ÚV KSČ ako
ústavný činiteľ, F.
Kriegel ako predseda Národného frontu ČSSR, Josef
Smrkovský ako predseda Národného zhromaždenia, teda celoštátneho parlamentu, a Oldřich Černík
ako predseda vlády ČSSR neboli
za vstup vojsk a robili všetko preto,
aby sa vstupu vyhli, aby presvedčili
partnerov, že tu nie je kontrarevolúcia, teda niet dôvodu na vstup vojsk.
Prezident Ludvík Svoboda asi váhal,
ale po vstupe vojsk 21. augusta 1968
ustanovenie
robotnícko-roľníckej
vlády pozývateľom okupantov odmietol a so širokospektrálnou delegáciou
odletel na rokovania do Moskvy, kde
presadzoval podpísanie tzv. Moskovského protokolu a návrat Alexandra
Dubčeka a ostatných unesených
z Moskvy do vlasti.
● Publikácia Rusko XX. storočie, ktorú nedávno predstavili v Bratislave, sa odvoláva na
telefonát Dubček – Brežnev zo
16. augusta 1968. V ňom sa mal
„A. Dubček obrátiť na Brežneva
s prosbou o vojenskú pomoc a rozhovor je zachovaný v archívoch“.
Čo o tom vieme?
V
archívnych
dokumentoch
je zaznamenaný prvý rozhovor
z 9. augusta 1968. Brežnev vtedy
dovolenkoval na Jate a odtiaľ volal
Dubčekovi. Téma bola, ako sa plnia
dohody z Čiernej nad Tisou. Kľúčové – podľa archívnych dokumentov, ktoré máme k dispozícii – boli
dve veci: treba zamedziť činnosť
pravicových síl, ktoré útočia na podstatu socializmu a v súvislosti s tým
odvolanie F. Kriegla z čela Národného frontu, Jiřího Pelikána z vedenia Čs. televízie a tretím v poradí na
odvolanie bol Čestmír Císař, člen
vrcholného vedenia, lebo ten mal o.
i. predstavy o možnosti, ba nevyhnutnosti rôznych modelov socializmu. Brežnev naliehal na Dubčeka,
aby uskutočnil zmeny ihneď, predovšetkým aby nastolil kontrolu nad
médiami. Dubček tvrdil, že to bude
riešiť postupne, že to treba riešiť
v pléne ÚV, v Národnom fronte, že
treba dodržiavať isté demokratické
princípy. Teda obhajoval tie metódy
práce, ktorými sa vyznačovala jeho

reformná politika. Ďalší bol už ten
známy telefonát 13. augusta 1968.
● A kto volal komu, volali
z Prahy do Moskvy alebo naopak?
Iniciátorom aj tohto telefonického
rozhovoru bol opäť L. I. Brežnev.
Brežnev chcel zastihnúť Dubčeka
pred zasadaním predsedníctva ÚV
KSČ, teda vrcholného mocenského
orgánu. Ale keď mu volal, predsedníctvo už zasadalo. Tak ho dal vyvolať
a želal si, aby pri tom rozhovore bol

ktoré z opatrení predložiť na rokovanie príslušných orgánov a tam k nim
zaujať stanovisko. Tieto opatrenia
mohli zmierniť napätie medzi ČSSR
a ZSSR, rozhodne by však neohrozili
reformy. Ale Brežnev ich chcel ihneď,
a to za spoluúčasti V. Biľaka a spol.,
o ktorých sa mal Dubček oprieť, na
rozdiel od vtedajších reformátorov.
A to už zjavne išlo o mocenskú záležitosť na prospech Brežneva, jeho
dogmatikov a maršalov a ich domácich prisluhovačov.

● Dá sa
z textu telefonátu, ktorý je prístupný v plnom
rozsahu, usúdiť,
že šlo o pozvanie vojsk?
Keby sme sa
pozreli na texty
Moskovských protokolov, ktoré po
vstupe vojsk čs.
vedenie v Moskve
podpísalo, ani tam
sa nehovorí, že
v ČSSR bola
ko nt r a r evo l u č n á
situácia. A to bol
predsa jediný dôvod, pre ktorý by
S ken
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ni hy.
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Dubček mohol poaj Biľak. Ale Dubček si k tomu zavolal vedať, viete tu nás lynčujú, príďte
Smrkovského (predsedu parlamentu) nám na pomoc. Ale taká situácia
a potom čiastočne Černíka (predsedu v Česko-Slovensku nebola. Rozvlády). Rozhovor sa začal o 17.30 hodne sa z telefonátu nedá dedua skončil sa o 18.35. Vyplýva to kovať, že Dubček pozval sovietske
z prepisu stenografického záznamu, vojská.
ktorý je zachovaný a je prístupný od
roku 1996. Záznamy robili sovieti
● Hovoríme o telefonáte z 13.
a ruská strana nám ich odovzdala. augusta 1968, ale čo vieme o teleNeskoršie sa ukázalo, že telefonát fonáte zo 16. 8. 1968, na ktorý sa
bol na žiadosť „biľakovcov“. Oni nalie- odvoláva najnovšia kniha ruských
hali na Brežneva, aby ešte hovoril akademikov ?
s Dubčekom. Týmto Brežnev zdôO takom telefonáte nielenže nič
vodňoval pred Spojencami z Varšav- nevieme, ale nikde sa o tom nenaskej zmluvy, s výnimkou Rumunska, chádza ani zmienka, že by sa konal.
ktoré sa na okupácii nezúčastnilo, Okrem odvolávky historika S. Rybasa
18. augusta rozhodnutie o vstupe na staršie svedectvo diplomata
vojsk. Argumentoval, čo všetko uro- V. Falina, uverejnené v marci tohto
bil a napriek tomu sa mu nepodarilo roka. Tam sa tvrdí, že telefonát 16.
Dubčeka nakloniť na svoju stranu, že 8. sa udial štyri dni po zasadaní preds ním – Dubčekom, sa už nedá rátať. sedníctva ÚV KSČ. Podľa toho by to
Brežnev sa tiež účastníkom schôdzky malo byť 12. 8. Táto téma je našimi
pochválil, že pozývací list od svojich historikmi dobre spracovaná a nikde
priateľov (V. Biľaka a spol.) už majú sa nenachádza zmienka o nijakom
a že vstupu vojsk nič nestojí v ceste.
zasadaní 12. augusta, po ktorom
akože mal nasledovať telefonát 16.
● Čo bolo podľa prístupných augusta...
dokumentov obsahom rozhovoru?
Počas hodinového telefonátu sa
● Je to overiteľné v archívstále opakovalo, prečo nás klameš, nych dokumentoch?
Sáša, prečo to nerobíš... A v tejto
Všetko, čo som povedal – pritom
atmosfére Dubček povedal, citu- som hovoril v skratke – je overiteľné.
jem: „ So všetkou zodpovednosťou Jednak v akademických Prameňoch
vám hovorím, že ak nám neveríte k dejinám čs. krízy 1967 – 1970,
a pokladáte nás za podvodníkov, tak vydaných v roku 1996, a potom
si prijmite také opatrenia, ktoré vaše v rozsiahlej medzinárodnej publikácii
politbyro považuje za nutné.“ Na to Prager früling od veľkého medzináho Brežnev opäť karhá a Dubček mu rodného tímu, aj za účasti špičkodáva najavo, že nech teda on Brež- vých ruských historikov, predstavenej
nev na seba preberie zodpovednosť. verejnosti v roku 2008 v DiplomaticA Brežnev zasa cúva a nalieha, aby kej akadémii vo Viedni. Nikde sa nič
všetky opatrenia, ktoré sovieti poža- podobné neuvádza.
dovali, urobil Dubček. Možno táto
veta niekomu pripadá kontroverzná,
● U nás sa po prvý raz objaale z nej sa nedá dedukovať, že ide vilo tvrdenie o tom, že A. Dubo pozvanie vojsk, pretože v celom ček pozval sovietske vojská, pri
rozhovore Dubček zdôrazňuje, že čs. predstavovaní knihy historika S.
strana má veci pod kontrolou a že Rybasa na Slovensku, on sa odvokontrarevolúcia v ČSSR nehrozí.
lával na svedectvo diplomata V.
Falina. Teraz sa to opakuje v inej
● Chcel, či nechcel teda Ale- prelomovej vedeckej práci znova
xander Dubček vyhovieť Brežne- predstavenej na Slovensku. Ako si
vovi – sovietskej veľmoci?
to vysvetliť?
Naopak. Ako vyplýva z celého
Niekto má zrejme záujem probrozhovoru, z telefonátu zaznamena- lém okupácie v roku 1968 oživovať
ného sovietmi, A. Dubček chcel nie- „senzačkami“, ktoré sa zrazu skoro
ROZHOVOR TÝŽDŇA
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po päťdesiatich rokoch vynárajú
z archívov. Kniha na strane 526
opakuje tvrdenie o telefonickom
pozvaní vojsk Alexandrom Dubčekom a dopĺňa ho ďalšími tvrdeniami.
Dôvodom vstupu vojsk, o ktorý mal
A. Dubček údajne požiadať, je, že
vedenie štátu a komunistickej strany
vystúpili s iniciatívou socializmu
s ľudskou tvárou (ako je známe to
bola oficiálna politika A. Dubčeka),
narastali protisocialistické nálady
a snaha odtrhnúť Česko-Slovensko
z vplyvu ZSSR. Do toho zaplietli
autori dokonca aj Zbygniewa Brzezinského z USA, ako zaťa bývalého
prezidenta ČSR E. Beneša. Okolie L.
I. Brežneva, podľa autorov, údajne
neraz varovalo pred možnými komplikáciami, ak sa siahne k silovému
variantu riešenia problému – a to
jediné je asi pravda.
● Dá sa to vysvetliť?
Autori knihy uvádzajú počty
vojsk ZSSR, ale aj všetkých ostatných štátov, ktoré sa na akcii zúčastnili. Počet sovietskych vojakov udávajú okolo 170 000, čo je vzhľadom
na polmiliónovú armádu, teda počet,
ktorý doteraz udávali obe strany,
menej. Dôvod? Veď vzniká otázka
pre koho je to dobré, komu to slúži,
komu je to prospešné, čo sa tým
sleduje. Alexander Dubček svojím životom (protifašistický odboj,
SNP, v konflikte s Novotným, Brežnevom) preukázal charakter a hodnoty, ktoré vylučujú, že by uvádzaný
telefonát (a pozvanie vojsk) bol
pravdivý a reálny. Autori uvádzajú,
že záznam rozhovoru je uložený
(doslovne – chranitsja) v archívoch. Žeby rozhovorov bolo viacej?
Uvádza sa množné číslo – archívoch. Tvrdenie autorov je v rozpore
s vyhláseniami M. S. Gorbačova,
ale aj s oficiálnym stanoviskom
ruskej vlády a prezidenta Vladimíra
Putina.
● Aké otázky to u vás
vyvoláva?
Neprávd, poloprávd o Alexandrovi Dubčekovi za posledných štyridsaťosem rokov o roku 1968 bolo veľa
a rôznych. Všetky boli „odviate vetrom“. Ale hodnoty humanizmu, sociálnej spravodlivosti a mierovej spolupráce štátov a národov s rôznym spoločenským zriadením, zásady, ktoré
priniesla slovenská a česká jar, sú
dobre známe, stále sú aktuálne. Ani
dnes ich netreba hľadať v archívoch,
sú dobre uchované v pamäti národa,
ako aj v pretrvávajúcej nádeji ľudí na
ich uskutočnenie. Aj keď sa ukazuje,
že je to beh na dlhé trate.
Ak by bola pravda to, čo uvádzajú
autori knihy na strane 526, tak potom
prečo okupačná armáda ako prvého
zaisťovala A. Dubčeka a chcela ho
dať pred revolučný tribunál? A potom
jeho a jeho najbližších spolupracovníkov internovali a strážili v horskej
chate pri Užhorode? Prečo ho nútili
podpísať Moskovský protokol, ktorý
podpísal ako posledný na nátlak
svojich vtedajších spolupracovníkov – Svobodu, Husáka a Černíka?
Prečo ho zosadili z funkcie najvyššieho predstaviteľa a dosadili svojho
G. Husáka? Prečo ho vyše dvadsať
rokov držali pod dozorom tajnej polície ŠTB? A mohli by sme v týchto
otázkach pokračovať. Predsa ak ich
pozval, stálo za to celé toto „divadlo“
pred celým svetom?
WWW.SNN.SK
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Pred sedemdesiatimi dvoma rokmi vypuklo ozbrojené Slovenské národné povstanie

Slovenský štát a povstanie – nové pohľady
Redakčný seriál – III. časť
Pavol PARENIČK A  Ilustrácia Vincent HLOŽNÍK

Čierno-biele vnímanie minulosti a dejín je absolútne neprípustné, pretože historické udalosti i osobnosti podmieňuje množstvo dobových kontextov a ich odtieňov, vyplývajúcich z celého súboru zložitých vonkajších a vnútorných spoločensko-politických faktorov aj ich rozličných komplikovaných detailov. Pozitíva a negatíva histórie,
resp. všeobecná filozofická premisa, že niečo dobré môže v sebe obsahovať i niečo zlé, z čoho sa dá poučiť,
a, samozrejme, i naopak, že zlé je aj na dačo dobré, aspoň v načrtnutom didaktickom zmysle, v plnom rozsahu
platí, pochopiteľne, tiež pre moderné slovenské dejiny a ich nositeľov spätých so 14. marcom 1939 a vznikom
Slovenského štátu, ako aj s 29. augustom 1944 a vypuknutím Slovenského národného povstania, od ktorého uplynulo sedemdesiatdva rokov. A preto treba s pokorou i úctou rešpektovať negatíva i pozitíva faktov historickej
kontinuity, lebo bez prvého dátumu by nebol ani druhý, ktorý si pripomíname ako štátny sviatok.

Koncom augusta 1944 vypuklo
Slovenské národné povstanie ako
nesystematické a nekoordinované
vojenské a par tizánske hnutie
(predtým už v Sklabini, Mar tine,
Ružomberku, Brezne, vo Vrútkach
či v Banskej Bystrici v rozptyle
ôsmich- deviatich dní sa preberal
mocensko-politický aparát povstaleckými silami). Naše povstanie
v ničom nepripomínalo zahraničné ozbrojené vzbur y známe
ako neúspešné (len vďaka Stalinovej zrade) Varšavské povstanie
(1. augusta až 2. októbra 1944)
a úspešné Parížske povstanie
(19. až 25. augusta 1944), ktoré
vyvolali približujúce sa frontové
boje a spojenecké armády. Ani
štátne prevraty, ako sa odohrali
v balkánskych krajinách, známejší
23. augusta 1944 v Rumunsku
a neznámejší 9. septembra 1944
v Bulharsku, v slovenských reláciách a ukázalo sa ani v maďarských, vôbec neprichádzali do
úvahy, aj keď sa pripravoval
v podobe spomínaného Čatlošovho memoranda, údajne s vedomím prezidenta Tisa. O tento
druh mocensko-politickej zmeny
na Slovensku Sovietsky zväz ani
jeho Spojenci neprejavili v duchu
medzinárodných i bilaterálnych
dohôd nijaký záujem. Vo svojich
kalkuláciách rátali len s povstaleckými silami, ktor ým však – lebo
ležali mimo hlavných úderov Červenej armády – prišli na pomoc
neskoro, aj neisto.
■ PR AVDA O POVSTALCOCH
O par tizánskom hnutí na Slovensku do júla 1944 možno hovoriť
iba s maximálnou rezer vou, hoci
jeho akési pr vopočiatky v podobe
jánošíkovských ozbrojených skupiniek siahajú až do roku 1942.
V júli a auguste 1944 po príchode
sovietskych par tizánskych organizátorských desantov a presunov v súvislosti s približujúcim sa
frontom počet par tizánov na Slovensku prudko až závratne stúpa.
Z niekoľkých desiatok, najmä
sovietskych utečencov z nemeckých koncentračných a zajateckých táborov, v júli 1944 stoviek
sa ich počet odhaduje na dvanásťtisíc a postupne sa zvyšuje
až na šestnásťtisíc príslušníkov
(v septembri 1944), zaradených do
diverzných, špeciálnych a spravo-
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dajských bojových skupín, oddielov, zväzkov a brigád, čo je však
poriadny kvantitatívny rozptyl.
Účasť povstaleckej armády
podľa dostupných štatistík zahrňovala aj po dvoch mobilizáciách
päťdesiat- až šesťdesiattisícové
mužstvo, čo je tiež značný rozpor
v číslach. Pritom 1. československá armáda na Slovensku okrem
pravidelného pozemného vojska mala k dispozícii i delostre lecké, tankové a letecké jednotk y,
napokon aj tri obrnené vlak y,
a najmä predstavovala troj- až
štvornásobok početnosti par tizánov. Teda nielen v ýzbroj, v ýstroj
i v ýcvik, ale aj bojová sila a celá
rozhodujúca ťarcha povstalec k ých bojov jednoznačne spočívala na armádnej zložke povstania, prič om par tizáni neraz
zlyhali, č o mnohokrát v yplý valo
najmä z faktu, že neboli podriadení veleniu z Banskej Bystrice,
ale počúvali príkazy zo svojho
štábu v Kyjeve. Paradoxne jeho
pobočka ako Hlavný štáb par tizánskeho hnutia na Slovensku
vznikla až 16. septembra 19 4 4
pod velením Karola Šmidkeho
a neskôr plukovníka Alexeja Nikitič a Asmolova.
■ HRDINOVIA A ŠKODCOVIA
Živelné, rajónové a s odbojárskym
centrom
nekoordinované par tizánske akcie, najmä
v Turci, Liptove a na Horehroní,
ktoré odsudzovalo a chcelo im
zabrániť dokonca i komunistické
vedenie odboja na čele s Gustávom Husákom, v podstate zapríčinili
predčasné
vypuknutie,
nevýhodný obranný variant B
a v konečnom dôsledku i vojenskú porážku Slovenského národného povstania. V samotných
povstaleckých bojoch par tizáni vo
väč šine prípadov svoju nedisciplinovanosťou,
nepripravenosťou
i neskúsenosťou zapríčinili zasa
porážky v rozhodujúcich stretoch
pri Strečne (veličkovci) i pri Telgár te ( jegorovci). Dnes sa už
podrobne vie aj o väč šine zločinov spáchaných príslušníkmi
par tizánskych jednotiek spred
i po 29. auguste 1944 na Slovensku, najmä ich náhlych súdov
namierených zväč ša proti civilistom z radov slovenských Nemcov
a exponentom ľudovej strany

(napríklad sovietski a slovenskí par tizáni 21. septembra 1944
zavraždili pri Sklenom stoosemdesiatsedem mužov a chlapcov
nemeckej národnosti vo veku šestnásť až šesťdesiat rokov, kým
– na porovnanie – počas známej
tragédie v českých Lidiciach 10.
júna 1942 zahynulo stosedemdesiattri obetí mužského pohlavia, teda o štrnásť menej). Ale
na margo tohto konštatovania
treba na druhej strane pozname nať, že par tizánske hnutie našlo
sympatie a vo väč šine prípadov
aj všestrannú podporu u veľkej
č asti slovenského oby vateľst va,
pretože neboli par tiz áni ako
par tiz áni, naprík lad f ranc úzski
sa st ali skuto č ne hrdinsk ými
(ic h st ato č nosť poznáme z pút a v ýc h kníh Reného Pic arda č i
Bohuslava Chň oupka). C elkovo
vš ak v tejto súvislosti je už dnes
neudr ž ate ľný mý tus komunistic kej histor io graf ie, že par tiz áni
boli rozhodujúc ou ozbrojenou
zložkou povst ania, pretože č o
sa t ýkalo organizovania, po č etnosti i a úder nej sily, prav ý opak
bol pravdou; rozhodujúc u úlohu
zohrala povst alec ká 1. č eskoslo venská ar máda na Slovensku, jej
velitelia a vojac i.
■ V ÝZNAM POVSTANIA
Význam povstania má viacero rovín, a to vojenskú a politickú, teda diplomatickú, zahranično -vnútropolitickú
aj
iné
vrátane „malých dejín“ regio nalizmu a lokálnych rodinných
tradícií. Aj keď vo februári 19 45
sa na konferencii
v Jalte už
o Česko - Slovensku nerokovalo
(na program dňa v sovietskej
zóne sa dostala zásluhou Churchilla iba otázka budúcej orientácie Poľska, aj to neúspešne),
a preto alternatíva pokrač ovania
existencie slovenskej štátnosti
bola nadobro, a ako sa ukázalo
aj nadlho stratená. Po Jaltskej
konferencii v marci 19 45 prichádza Beneš opätovne do Mosk v y,
kde sa pod jeho vedením grupujú
popri exilovej č esko -slovenskej
vláde aj predstavitelia Slovenskej
národnej rady a uskutočňujú sa
t zv. moskovské rokovania, prič om
potom pod sovietsk ym vply vom
prichádzajú č esko -slovenskí politici na Slovensko s jasnými úlo -
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hami obnovenia Československej
republik y.
V tomto období sa rodí i ďalší
mýtus, a to o vedúcej úlohe komunistov v odboji, pričom povstanie
je považované za začiatok národnej a demokratickej revolúcie,
ktorá údajne vyvrcholila vo februári 1948 komunistickým prevratom. Aj táto premisa komunistickej historiografie je sfalšovaná,
pretože v povstaleckých časoch
na jeseň v roku 1944 sa ľavicové
sily, teda slovenskí komunisti
a sociálni demokrati, síce nelegitímne zlúčili do Komunistickej
strany Slovenska, ale občianske
odbojové hnutie a skupiny celkom
legitímne vytvorili Demokratickú
stranu, ktorá v povojnových voľbách v roku 1946 v slovenských
reláciách
jednoznačne
zvíťazila s počtom hlasov 61,43 percenta nad komunistami (30,48
percenta), a v tomto fakte tkvie
aj vnútropolitický demokratizmus
povstaleckého odkazu. Pritom
treba s celou vážnosťou poznamenať, že nie úplne legitímny zjednocovací zjazd slovenských komunistov a sociálnych demokratov,
iniciovaný Husákom, sa uskutočnil
17. septembra 1944 v Národnom
dome v Banskej Bystrici, pričom
medzi delegátmi chýbala väč šina
sociálnych demokratov z mimopovstaleckého územia, ktorí sa takto
vlastne ex of fo stali členmi Komunistickej strany Slovenska vrátane
známeho spisovateľa a politika
Ivana Hor vátha.
■ Z AMLČIAVANÉ KL ADY
Vojenský význam povstania
spočíval v tom, že povstalecké
ozbrojené sily postupne blokovali
4 – 6 – 8 nemeckých divízií, pričom počty nacistických jednotiek
nasadených na Slovensku sa odhadujú na dvadsať- až štyridsaťtisíc
mužov. A tu sme opäť pri otázke
nezrovnalosti čísel, čo bude treba
skutočne konečne vedecky objasniť vojenskými a regionálnymi
historikmi. Nutné je však pripomenúť, že na začiatku povstania si
nemecké velenie generála SS Gottloba Bergera, bývalého Himmlerovho pobočníka, plánovalo svoju
protipovstaleckú akciu ako rutinný
policajný zásah proti banditom
a
teroristom,
ktorý
vyriešia
nemecké jednotky do štyroch dní.
Povstalci vedení Jánom Golianom zasa predpokladali, že bez
cudzej pomoci v ydr žia odolávať náporu nemeck ých jednotiek
asi dva t ý ždne, prič om nako niec nasledovalo šesťdesiat dní
povstaleckej drámy a potom ďalšie mesiace bojov v horách až do
prechodu frontov. V tejto súvislosti absolútne neobstojí t vrde nie, že povstanie ani o jeden deň
neur ýchlilo koniec druhej svetovej
vojny. Z vnútropolitickej stránk y
zasa povstalecká akcia, popri
vzniku silného politického demokratického bloku na Slovensku, na
ňom zabránila realizovanie Benešových plánov, ktorý tu chcel popraviť
a internovať tisíce Slovákov spätých
nejakým spôsobom s ľudáckym
režimom, na základe zoznamov
údajných vojnových zločincov (na
ktorý sa dostali aj matičiari na čele
s Hronským, uväzneným a skrývajúcim sa už počas povstania),
vyhlásiť dlhodobé stanné právo
a použiť celý rad ďalších represívnych opatrení proti „porazenému“
slovenskému národu ako „kolektívnemu zradcovi“.
■ NEPRESNOSTI V POJMOCH
V súčasnosti je neudr žateľné,
aby sa v odbornej tlači a vôbec

verejne používali termíny ako tzv.
slovenský štát alebo klérofašistický režim (údajne ho vymyslel
a pr vý použil Laco Novomeský).
Rovnako neoprávnene sa fumiguje
štátoprávny status Slovenska, pričom jeho pr vý štát i republika sú
z tejto stránky relevantné. Reprezentanti ľudáckeho režimu sa zasa
nemôžu nazý vať slovenskí fašisti
alebo nacisti, ale treba používať zaužívané termíny ľudáci
a gardisti, z ktor ých pr ví boli
rozčlenení na umiernenejšiu pre zidentskú skupinu a radikálne
pronemecké krídlo vrátane gardistickej odnože aj so zločinec k ými PO HG.
Analogick y to platí aj o povstaleck ých vojakoch a par tizánoch,
pretože nešlo o banditov a tero ristov či pučistov, vzbúrencov
a sprisahancov. V t ýchto prípadoch treba s celou vážnosťou
postupovať individuálne a popri
hrdinoch za vojnov ých zločincov
rigorózne označ ovať len t ých,
ktorí preukázateľne so zbraňou
v ruke ako vrahovia a kati (v tejto
súvislosti si niektorí popravujúci par tizáni v yslúžili prezý vku
pištoľníci) alebo inými trestnými
činmi par ticipovali na zločinoch
proti ľudskosti a vojnov ých zlo činoch. To sa t ýka ľudákov, gardistov aj povstalcov, zvlášť par tizánov, stačí, hádam, pripomenúť
miesta ako Sklabiňa, Sklabinsk ý
Podzámok, Sklené, na druhej
strane Kremnička, Nemecká,
Bukoviny alebo ďalšiu stovku
v y vraždených či v ypálených obcí
a mnohé masové hroby na Slo vensku, najmä obetí nemeck ých
popráv, ale aj sovietskych par tizánskych súdov a „revolučných
tribunálov“, ktoré čakajú doteraz
na svoje objavenie a objasnenie.
Vášnivé diskusie vyvoláva
aj otázka okolo pojmov vojenské
potlačenie či porážka povstania alebo jeho druhá etapa ako
pokračovanie
povstaleckých
bojov v par tizánskej vojne v zimných mesiacoch na prelome rokov
1944/1945.
■ PLUR ALITA NÁ ZOROV
Dnes, chvalabohu, existuje
pluralita názorov, vyvolaná pádom
monopolného postavenia komunistickej ideológie a jej rozhodujúceho vplyvu na historiografiu.
Ale aj v rámci rozličných názorov
by mal však prevládať vedecký,
odideologizovaný a objektívny
výskum i výklad historickej minulosti, ktor ý nám napomáhajú
výdatne spoznávať i spracovávať
nové
informačné technológie,
ako aj proces digitalizácie pramenných materiálov v pamäťových
inštitúciách vrátane regionálnych.
Keď sa sprístupnia všetk y archív y
a iné fondy, historická veda zalo žená na úcte k faktograf ii môže
v yrieknuť objektívnejšie záver y.
Treba sa venovať i regionalizmu
a možno aj konfesionalizmu, ale
nezaujate,
pretože
napríklad
geograf ick y čím bližšie k centru
povstania, t ým väč šmi jeho explikácie viac v pozitívnom zmysle
ovply vňujú aj rodinné tradície
a lokálpatriotizmus, so zameraním na posledných pamätníkov,
i
prostredníct vom
populárnej
metódy oral histor y, ktor ých sve dect vá treba zachy tiť a kritick y
spracovať. Zhruba o ďalšiu gene ráciu (bez pamätníkov) budeme
môcť v ynášať ešte komplexnejšie a zásadnejšie verdikt y, aj keď
hlavné línie histórie a jej postáv
aj v slovensk ých reláciách sú už
teraz jasne dané. A preto s poko rou a úctou treba rešpektovať zlo
i dobro faktov našej historickej
kontinuit y, pokiaľ ide o 14. marec
1939, bez ktorého by sa neudial
ani 29. august 19 4 4 ako jeden
z najv ýznamnejších dní moderných národných dejín a štátny
sviatok Slovenskej republik y.
Redakčné medzititulky
KONIEC
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Zločin, čo nás škaredo predstavil svetu v čase rodiacej sa štátnosti

M n o h o ve c í v n a š o m
ž i vo t e v yc h á d z a z n e s p o ko j n o s t i p r e ž í va n i a v l a s t nýc h
h o d n ô t , n e d o s i a h n u t ýc h c i e ľo v a s t r a t y v í z i e n a z m e n e
a postupnú progresiu v čas e . V z n i k u n e n áv i s t i o by čajne predchádza výrazná
n e s p o ko j n o s ť,
v y vo l a n á
n e že l a ný m v ý v i n o m u d a l o s t í , a l e b o sy s t e m a t i c ké
n a ko p e n i e s l a b š í c h v p l y vov
zd r o j a z á p o r nýc h z á ž i t kov.

Keď dvaja Slováci boli na výlete...

Potenciál
nenávisti
O b áva m s a , že n i č s a
n e š í r i t a k r ýc h l o a ko k r u to s ť,
s tr a c h a n e náv i s ť. N e náv i s ť
j e h l b o ká , i n te nzív n a e m ó c i a
v y j a d r u j ú c a za u j a to s ť, n e p r i a te ľs t vo a o d p o r vo č i i n e j
o s o b e , s k u p i n e a l e b o o b j e k tu .
N e náv i s ť a záv i s ť s ú p r i r o dze n o u v l a s t n o s ťo u č l ove ka –
m á l o ke d y s a p r e d s t i e r a j ú , s ú
s ko r o v žd y ú p r i m n é , n a r ozd i e l o d l á s k y a z h ov i evav o s t i ,
k to r é s a č a s t o a ú s p e š n e
p r e d s t i e r a j ú . Ta k ý j e č l ove k
a ta k ý je ž i vo t. J e d n o t l i vec s a
n i ekd e za r a dí a svo j e r ea kc i e
s i zo r a dí a s a m ozr e j m e i c h
p o u žíva .
N e náv i s ť j e a ko n e j a k ý
energetický
p o te n c i á l ,
ak
s a h o na h r o m a dí d o s ta to k , d o c há dza k v ý b o j o m ,
teda k vo j ná m , č i u ž o b č i a n s k y m , a l eb o svetov ý m . A k
s a n e náv i s ť p syc h o l o g i c k ý m i
tr i k m i a s o c i á l n o u m a n i p u l á c i o u us m e r ní, na v i a c e r o
ľu dí p ô s o bí a ko l a s e r ov ý l ú č
a v zn i ká h r ôza v s p o l o č n o s t i . Tu v i dím ve ľ k ý p r o b l é m ,
a m ož n o že by s m e s a m o h l i
v i a c e j ve n ova ť m e c ha n izm u
n ez n á š a n l i v o s t i a ko p r eve n c i e
p r o t i ko n f l i k t o m a s o c i á l n e j
b ú r ke v s p o l o č n o s t i . N e náv i s ť
v ľu d s ke j s p o l o č n o s t i m á te d a
n es p o č e t n é m n o ž s t vo f o r i e m
a o d t i e ň ov, k to r é n e m ož n o
v š e t k y v y m e n ova ť, p r e t o že
s n a r a s ta j ú c i m č a s o m s a i c h
p o č e t z vä č š u je. A n i tá na j p r ís n e j š i a m o c n e m ôže s p o m e dz i ľu dí o d s tr á n i ť n e n áv i s ť.
M ôže j u t l m i ť, pr ípa d n e tr es ta ť
j e j p r e j av y.
O d p u s te n i e,
zmierenie
a r e š p ek t k i ný m – i b a to
s ú ú č i n n é z b r a n e p r o t i r ozm á h a j ú c e j s a n e n áv i s t i , b ez
o h ľa d u n a t o , z a ké h o zd r o j a
p o c há dz a . Ta k t i ež j e t o ko n tr o l a em ó c ií ko g n i tív ny m i pr o c es m i , a ko j e r a c i o na l i ta , u va žova n i e, r ozh o d ova n i e.
N e p o c hy b n e, c e l ý sve t
p o t r e b u j e z m e n u , l e n n i k to
n e m á o d va h u a n i p r e d s tav u
o nej. Bude treba nájsť silu
a t ýc h , č o to d o ká žu. Tr eba
n eu s tá l e
a k t i v izova ť
s i l y,
pís a ť, a p e l ova ť a č a s te j š i e
m a n i f e s tova ť p r o b l é my a m o rálnosti a neprestajného boja
d o b r a a z l a , p ov r c h n o s t i a
h ĺ b k y, m a t é r i e a d u c h ov n a .
Z a t i a ľ l i e k vo f o r m e k r i t i k y
a v e r e j n é h o a p e l u n ez a b e r á .
N i e ko m u to m ôže p r i p o mína ť
b o j s veter ný m i m l y n m i . N a
d r u h e j s tr a n e a j zo s e m i e n
zas i a t yc h d o ze m e v y k lí č i a l e n
n i e k to r é, a k s a v š a k n eza s e j e
n i č , ta k a n i n i kd y n i č n ev y r a s t ie. M ož n o n i ekomu tá to
té m a n e c h u tí, n e p r i ťa h u j e h o ,
n e i n š p i r u j e, a l e p o d ľa m ô j h o
n á zo r u s i z a s l ú ž i p ozo r n o s ť.
Ph D r. D u š a n P I R Š E L ,
riaditeľ Inštitútu pre
p r a c ov n ú r e h a b i l i t á c i u
o b č a n ov s o zd r avo t ný m
postihnutím
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Ján ČOMAJ – Fotomontáž Emil SEMANCO

Niekoľkonásobný lupič a be štiálny vrah Ján Molnár,
odsúdený na doživotie, požiadal o prepustenie na slobodu.
(Správa z tlače, júl 2016)
Molnár už nie je sám. Na doživotie odsúdení zločinci z čias explózie výpalníctva, brutality a surových vrážd
sa po dvadsiatich rokoch väzenia postupne ozývajú: žiadajú odpustiť zvyšok trestu. Súdy posúdia. Nepatrí
sa nám do toho zasahovať. Možno však pripomenúť počínanie jedného z lotrov, ktorý o to požiadal ako
prvý. Jeho príbeh nie je príjemným čítaním.
Posledná poprava bola na Slovensku 8. júna 1989. Obesili Štefana
S. z Brezna. Kradol a podvádzal. Za
to si odsedel osem rokov, štvrtinu zo
svojho života. Potom ho Krajský súd
v Banskej Bystrici odsúdil za znásilnenie a vraždu vlastnej dcéry a dcéry
svojej priateľky na absolútny trest. To
bol posledný rozsudok smrti u nás.
Potom už zostal iba doživotný žalár
v ostrých väzenských podmienkach.
Je humánnejší, ale nevedno či ľahší.
Začiatkom októbra 1990 vzrušila
verejnosť správa o brutálnom prepadnutí mladých holandských manželov
Widdershovenovcov na rakúskej diaľnici A1. Podozrenie padlo na dvoch
Slovákov – Jána Molnára a Ľubora
Masára. Nebolo ľahké ich nájsť. Získali medzitým dobrý úkryt – za iné
lúpeže totiž sedeli v base.
A predsa kriminalisti na nich
prišli.
■ OSOBY A OBSADENIE
Ján Molnár sa narodil za vojny
v Budapešti, v čase činu mal štyridsaťosem rokov, býval na Račianskej
ulici v Bratislave a pracoval v chemických závodoch. Bol deväťkrát súdne
trestaný, naposledy za uškrtenie ženy
v roku 1986. Dostal za to pätnásť
rokov, z väzenia ho prepustili v roku
1990 na Havlovu amnestiu.
Ľubor Masár bol Trnavčan, pracoval v piešťanskej Chirane. Päťkrát
súdne trestaný za krádeže, posledne
za vlámačku v rodinnom dome Valeriána Š. v Trnave. Kým majiteľ trávil
sviatky v Tatrách, vyčistil mu dom
– zmizli peniaze, náramky, retiazky,
náušnice... zhruba za stotisíc v starej
mene.
■ CESTA EURÓPOU
Masár od návratu z basy rozmýšľal o parádnej ceste po Európe. Vo
svete sa nikto nepýta, či si basista,
presviedčal okolie. Ukážeš pas –
a hotovo. V cudzine sa aj lepšie platí.
A kde sú ľudia bohatí, dá sa ľahšie
nabaliť. A potom rýchlo zmiznúť...
Len nikto z okolia sa akosi nechcel
k nemu pridať. Tak si spomenul na
kamaráta z basy, na Jana Molnára.
Bol síce starší o dobrých pár rokov,
ale spoľahlivý. A vedel po nemecky!
Dohodli sa.
Autom, ktoré si zadovážili, ich
však nepustili cez hranice. Nemalo
osvedčenie o technickej kontrole
ani emisný záznam. Museli sa vrátiť. Ešte tej noci, 21. augusta 1990,
si Masár všimol na Šimanského ulici
v Piešťanoch skriňovú aviu. Keď si ju
poprezeral, zvýskol: auto malo obytnú
úpravu, bohaté vybavenie, doklady na
poličke, zásoby potravín a nápojov –
zjavne sa majiteľ ráno chystal k moru!
Papiere síce zneli na meno Miroslav
K., to nie je problém, ihneď vyhotovia
potvrdenie, že Miroslav K. im vozidlo
požičal. Turné sa môže začať!
■ SMER NEMECKO
Keď cestu opisovali pred súdom,
uvádzali detaily, kde všade v Rakúsku
si hľadali prácu – a nič. Celý jeden
deň. Až im do cesty na jednom odpočívadle prišiel holandský karavan.
René Antonius Widdershoven
s manželkou Gabrielou pred niekoľkými dňami vyrazili na štvortýždňový
výlet po Európe. Pri diaľnici A 25
v smere na Salzburg , niekde za
Welsom, sa rozhodli prenocovať. Stál
tu len jeden skriňový automobil. Jeho
osadenstvo už zrejme spalo.

Masár ráno vykukol
z avie nasrdený. Druhý
deň sú vo svete – a nijaký
zdroj príjmu. Vtom zočil
moderný karavan. A okolo
ani človiečika. Ihneď
zobudil Molnára. Ten
okamžite
zareagoval:
Robme, kým sa diaľnica
neprebudí!
Vzal akýsi vercajg,
francúzsky kľúč, kladivo
a lano si strčil do vrecka
a pod blúzu. Upravil sa
a vyšiel.

Z diaľnice odbočili na Bad Ischl.
avia nemala diaľničnú známku a báli
sa, aby ich nezastavila polícia. Telo
mladého muža vyhodili asi o jednej
popoludní v hustom bukovom poraste
a prikryli konármi. Miesto si predtým pozorne prezreli – nikde nikoho.
Mŕtvu ženu na takmer rovnakom
mieste ukryli v ten deň za tmy, o vyše
sto kilometrov ďalej – opäť v mladej
bučine. Popoludnie strávili v iných
končinách, v pôvodnom smere pokračovali až večer, ak by si ich niekto
všimol, treba ľudí popliesť. Doklady
manželov spálili. Kým tie telá nájdu,
oni budú v šírom svete!
Vybavenie karavanu, rádio,
fotoaparát, dva bicykle, ďalekohľad, šperky, hodinky a všeličo iné
si vzal Molnár. Masár dostal karavan. Papiere boli vo vozidle, čistá
hra. Peniaze si rozdelili. A pokračovali v ceste. Molnár v avii, Masár za
volantom drahého karavanu.

■ MASÁROVO TURNÉ
Hoci mali zrazu peňazí dosť,
povedali si, zídu sa, škoda míňať!
A tak si jedlo, nápoje, cigarety a drobnosti zadovažovali nočnými vlámačkami do nenápadných obchodíkov
popri ceste. Až sa šťastlivo dostali
domov.
■ BRUTÁLNY ÚTOK
V Ľuborovi Masárovi po vydareZaklopal u susedov.
nom výlete prepukla cestovateľská
Podľa dvoch bicyklov,
vášeň. Jano Molnár mal túlania dosť.
dámskeho a pánskeho,
Chcel si užiť pár pekných chvíľ so
upevnených na karavane,
svojou priateľkou Monikou Sz. Mala
a poznávacej značky usúbyť za čo vďačná. Dostala niekoľko
dil, že vnútri je holandský
šiat, luxusnú bielizeň, našťastie mala
O brutálnom čine zlloč
očinc
inccovv šir
in
šir
ši
iroko
o o re
ok
oko
refer
ferova
o laa vte
ov
ova
vtte šiaa tllač.
vtedajšia
ač
párik, ktorý sa vybral na
postavu podobnú Holanďanke. A ešte
výlet. Nemýlil sa. Keď
za hrsť šperkov. Masár si vybral za
partnera Jána B., ktorý pôvodne mal
ísť s nimi už na tamtú cestu, ale
nemal vtedy pas, tak vypadol z hry.
V Le Havri pri športovom móle
ukradli zo zakotvených člnov dva
motory Yamaha a Johnson, len
Yamaha mala vtedy hodnotu stotisíc slovenských korún. V mestečku
Saezeau si vzali čln Day Crusier
asi za milión korún, aj s mobilným
podvozkom, stačilo ho pripnúť za
karavan...
Neuveriteľné, čo spôsobuje možnosť cestovania! S ukradnutým parádnym kempingovým Fordom, ktorý mal
holandskú značku, s dvoma motormi
na člny v aute, s luxusnou malou
jachtou na podvozku s francúzskou
poznávacou značkou prešli dvaja SloO ť n ás
Obe
á si
sill ia a vra
vrražd
žd
d y – mladá Holanďanka Gab
dy
b rie
riela
la Wid
Widder
d sh
sho
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n ov
o p o moh
ová
mohla
la usvedč
e iť
váci francúzsko-belgickú, belgickovrahov
vr
ovv, keď
k eď
ď si
s ich
ch a u to nakrútila na kameru...
-holandskú, holandsko-nemeckú, nezaklopal a poprial dobré ráno, cel- aby ich nezačula Holanďanova žena mecko-rakúsku a rakúsko-slovenskú
kom slušnou nemčinou vysvetlil, že alebo vodič, ktorý by náhodou v blíz- hranicu, fantázia, čo to je sloboda!
sú s priateľom na výlete k Alpám kosti zaparkoval.
a stala sa im malá nepríjemnosť.
■ ZLOČINECKÉ FINÁLE
■ RUTINÉRSKE KONANIE
Pokazil sa im propán-butánový varič,
Holanďana našiel istý hubár
Molnár sa mohol vydať za Holan- hneď ráno v bučine. Utýraného na
nemajú vhodné nástroje ani tesnenie
– a v ňom je asi chyba. Nevedel by im ďankou. Pred karavanom chvíľu smrť, ale dýchal... Po komplikovapostál, aby sa mu utíšil tlkot srdca ných operáciách ho lekári vrátili
pán pomôcť?
Holanďan sa hneď prehrabal a spomalil dych. Potom zaklopal. Poč- do života. S poškodeným mozgom,
v montážnej skrinke, vybral pár kal, kým mu pani otvorí. Nik sa neoz- s trvalými následkami v reči, odsúdenástrojov, gumičiek i kúsok kože na val. Zaklopal ešte raz. Nič. Obzrel nému žiť na vozíku. Ženu našli takmer
tesnenie. Všetko komentoval veselo sa po okolí. Po chvíli ju zbadal. Na o dva mesiace. Teda zvyšky tela, čo
a s istotou človeka, ktorý si vie svahu nakrúcala okolie videokame- v húštine nechala lesná zver. Takmer
v podobnej situácii poradiť. Medzi- rou. Zavolal na ňu a ona vrtko zbehla. zhodné miesto úkrytu – napriek veľtým zo spacej časti vyšla jeho part- Požiadal ju, aby na chvíľu prišla k nim kej vzdialenosti od seba a značného
nerka, už upravená, a Molnár sa jej do auta, manžel prosí...
časového rozpätia od nálezov to bol
Parkovisko bolo stále prázdne. prvý signál pre rakúskych vyšetrovapredstavil. S novým známym vyšiel
z karavanu smerom k avii. Holanďan Po diaľnici sa už mihotali autá, teľov, že prípady môžu mať spojenie.
sa bez váhania nahol k variču a hľa- ale nikto sem neodbočil. Molnár si
Komplikované vyšetrovanie, na
dal chybu v tesnení, akurát čo podal pozorne obzrel okolie, človek nikdy ktorom sa v druhej etape, keď stopy
ruku druhému mužovi v skriňovom nevie, kto sa môže motať aj v takejto smerovali k nám, zúčastnili aj naše
aute. Vtedy ho Molnár ovalil kladivom pustine, blázon, čo ráno behá po vyšetrovacie orgány, našlo i usvedpo hlave. Po takom prudkom údere lese, dedo na prechádzke so psom... čilo páchateľov. Podieľali sa na ňom
Holanďanka šla k avii sebaisto. kriminalisti šiestich krajín.
by mal človek padnúť na zem a stratiť vedomie. Holanďan mal asi tvrdú Keď však v aute nevidela manžela,
●●●
lebku. Vztýčil sa, zvrtol a chcel neča- zavetrila nebezpečenstvo a zrejme
Sedel som v lavici veľkej sály
kaný úder vrátiť nástrojom, ktorý mal preto skríkla. To nemala. Pacifikovali Mestského súdu v Bratislave. Rok
ju jediným úderom. Súd nedokázal 1992. Na nijakom súdnom pojedv ruke.
To bola chvíľa pre Masára. zistiť, kto z tých dvoch ju omráčil. návaní dovtedy som nevidel toľko
Ovalil ho aj on. Ani teraz ešte René Obaja tvrdili, že ten druhý. Hodili zahraničných spravodajcov: európWiddershoven neodpadol, iba sa mu jej na hlavu vrece a tuho zaviazali. ske agentúry, holandská tlač, veľké
z hrdla vydral ston. Museli ho rýchlo Sputnali jej aj nohy a ruky a uložili nemecké, holandské a rakúske dendobiť, mohla sem vojsť jeho žena... na lôžko. Po chvíli sa Molnár rozho- níky. Televízne kamery piatich či šiesKonečne sa chlap zrútil bez známok dol inak. Začal ju dusiť vankúšom. tich spoločností.
Žena sa mu ale vyšmykla a spadla
života.
Tých dvoch tiež usvedčila
Lekári neskôr konštatovali, že z postele. Zdvihol ju, chytil pod krk, kamera. Gabriela Widdershovenová
opakované údery do hlavy mu spôso- palce vtlačil do jamky a mocne sti- nakrútila na tú svoju na mieste zlobili zlomeniny lebečných kostí s hlbo- sol. Dve minúty. Podľa lekárskych činu aj skriňovú aviu jej budúcich
kým poranením mozgu a otvorenú nálezov presne tak kedysi zavraždil vrahov...
svoju družku, za čo mu súd vymeral
zlomeninu ľavého predkolenia.
Zlá vizitka pre Slovensko. Veľmi
Dvojica v avii fungovala dobre, pätnásť rokov, ale Havlova amnestia zlá. A ešte vo chvíli, keď sme vstupovšetko sa dialo takmer nehlučne, ho v júni 1990 pustila Z Leopoldova. vali do povedomia sveta...
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Návraty ku komárňanským Národným matičným slávnostiam

Zúročené úsilie organizátorov a aktivistov
Jana PIPÍŠKOVÁ – Foto: archív D MS v Komárne

Prietrž mračien a veterná smršť ochromili posledný júlový deň Komárno. Pohroma, ktorá zanechala škody aj na
majetku mesta, minula matičné slávnosti len o vlások. Aj vďaka tejto atmosférickej eventualite môžu organizátori vďačiť za to, že reprezentatívne matičné podujatie neutrpelo a vyznelo mimoriadne priaznivo.

Záverečné poďakovanie organizátorov a účinkujúcich na hlavnom pódiu komárňanských Národných matičných slávností.

Špeciálne vytvorená zvučka
odštartovala slávnosti už v piatok 29.
júla krátko po obede. Tak ako tento
slávnostný hudobný štart všetko
v komárňanskom programe malo svoj
dôvod i myšlienku. Zvuk lokomotívy,
tóny valčíka z devätnásteho storočia,
folklórna melódia aj lodná trúba – to
všetko malo svoj dôvod, prečo boli
súčasťou slávností v Komárne. Tie
tohtoročné okrem pripomenutia dňa
založenia Matice slovenskej totiž prezentovali aj mesto Komárno a hlavnú
myšlienku organizátorov: „Matica slovenská má spájať ľudí, národy, folklór,
históriu i súčasnosť, má vytvárať pocit
domova každému kultúrnemu človeku,
či je Chorvát, Maďar, alebo Slovák.“

„Každý moment a každý jeden človek bol dôležitý. To, že sa to tak krásne
podarilo, a azda aj to, že smršť prišla,
našťastie, až desať minút po odchode
posledného autobusu, bolo tým, že sme
si to všetci úprimne želali,“ vracia sa
k Národným matičným slávnostiam
2016 Jozef Černek, riaditeľ Domu
Matice slovenskej v Komárne.
■ ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE
Zároveň
vyjadril
úprimnú
vďaku ľuďom, ktorí mu pomáhali,
ale aj kolegom matičiarom, ktorí
po celom Slovensku organizovali
zájazdy do Komárna.
Organizátori, matičiari z Komárna, Iže, ale i Nesvád, nene-

chali nič na náhodu. Vyškolili dobrovoľníkov a spolu s profesionálmi
z radov zamestnancov múzeí, mesta,
ale aj regionálneho osvetového centra či animátorov sprevádzali návštevníkov celým podujatím. Nechýbala plavba loďou po sútoku riek Váh
a Dunaj, návšteva kostolov, Európskeho nádvoria, hvezdárne v Hurbanove, gastronomické zážitky, škola
tanca, ale najmä tri pódiá a vyše
tridsať hodín programu.
■ STOVKA DOBROVOĽNÍKOV
Ako jeden muž pracovala takmer
stovka dobrovoľníkov a spoluorganizátorov na tom, aby národné slávnosti, ale aj prezentácia mesta boli

Kniha o kultúrnom dedičstve Málinčanov

na vysokej úrovni, za čo im poďakoval v príhovore nielen autor myšlienky Jozef Černek, ale aj predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč.
O tom, že sa im to skutočne podarilo,
svedčia najmä ďakovné ohlasy účinkujúcich i návštevníkov slávností.
Komárno privítalo 490 účinkujúcich a na ich programy počas
hlavného dňa slávností sa prišlo
pozrieť okolo 1 600 matičiarov.
Celkovú účasť na trojdňovom podujatí odhadli organizátori na 2 600
návštevníkov. A určite sa nenudili.
Bolo sa na čo pozerať, čo obdivovať aj čomu tlieskať – domácim
z Komárna, z Dunajskej Stredy, zo
Šurian či z Nových Zámkov – na
javiskách sa postupne striedali účinkujúci zo stredného, ale i z východného Slovenska. Zahraničných hostí
zastupovali folkloristi z Chorvátska
či z Maďarska.
■ DOJATIE A ŽIVOT
M e d z i n áv š t ev ní k m i , k t o r í
osobne organizátorom prišli potriasť
rukou, bola aj žena vydatá už dve
desaťročia v Egypte. So slzami
v očiach ďakovala za veľkolepé
pripomenutie jej vlasti. Nielen ju,
ale vyše šesťsto divákov každý
večer slávností v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu pobavil nočný
program pod názvom Život. Slovenskí rebeli, folklórom motivovaný súbor z Komárna, v ňom
okrem piesní a tancov ukazovali
zvyky a obrady našich predkov od
narodenia po smrť človeka. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J.
Šuleka, ktorý pod krídlami Matice
slovenskej v Komárne funguje už
dvanásty rok, uviedol dve reprízy
mimoriadne
úspešného
muzikálu Sen noci svätojánskej. Oba
programy si zaslúžene po oba
večery vyslúžili od divákov obrov-

HUMORESKA
Keď sa pozrieme

V regionalisticko-jazykovedno-folkloristicky podfarbenej knižke
Z máľinské túrňi pozerán sú zhromaždené čriepky z kultúrneho dedičstva obyvateľov novohradskej obce Málinec (okres Poltár), ktoré sa
vytváralo integrujúcimi faktormi – príroda, jazyk, spôsob života, folklór
a i.
Z mozaiky spomienok Málinčanov, ale i z archívnych materiálov a odbornej literatúry sú v knihe opísané prejavy materiálnej a duchovnej kultúry
s cieľom odkryť odkaz predkov vyjadrený v zvykoch prostredníctvom málinského nárečia, ktoré „... je bránou do štúdia duše a myslenia Málinčanov“
(L. Lenovský). Čitateľ sa dozvie o špecifickej jazykovej situácii v rozsiahlom
málinskom chotári do polovice 20. storočia s vysvetlením charakteristických
znakov nárečia v kontexte novohradských nárečí aj v historickom priereze.
Oblasť materiálnej kultúry sa zaoberá bežným vybavením domácností.
Opis ľudového odevu bližšie špecifikuje miestne formy odevných súčiastok
muža a ženy. Z duchovnej kultúry autor ponúka čo najpodrobnejšie rodinné
a kalendárne zvykoslovie s upriamením pozornosti na prejavy najviac uchovávané v kolektívnej pamäti – svadba, vianočné sviatky, svätojánske ohne,
páračky – a opisom tých, ktoré sa z povedomia už pomaly vytrácajú – zvyky
na Hromnice, Turíce, jarné tance (križľovance), jesenné vyháňanie stríg, ale
aj priadky a šúpačky.
Slovesný prozaický folklór je spracovaný na základe žánrovej diferenciácie (rozprávania zo života, spomienkové rozprávania, rozprávky, povesti,
piesne) s ukážkami, predovšetkým v miestnom nárečí, ktoré sa viažu na
rôzne stránky života obyvateľov Málinca.
Obraz Málinca v závere dotvárajú profily osobností slova (odborného
a umeleckého), ktorých život je spätý s krajom horného Ipľa. Čitateľovi okrem
predstavenia uvedených osobností kniha ponúka aj ukážky z ich slovesnej
tvorby, zvlášť tematicky sa viažucej k Málincu.
(red)

že kľúčovú úlohu krčmy a kostola
v živote našincov zohrávali aj iné
spätne faktory, nielen pálenô. Štúrovci síce
do ľudovej kultúry, zistíme, že zakladali spolky striedmosti len
v nej pomerne dôležitú úlohu taká radosť, ale vôbec neboli pre
hrala krčma. Nesmieme si však
navrávať, že naša krčma je niečím výnimočná od krčiem okolitých národov. Keby áno, už ju
zrejme máme dávno zapísanú
v nehmotnom kultúrnom dedič- celoplošné rušenie krčiem. Keď sa
stve UNESCO ako Terchovskú v dedine hralo ochotnícke divadlo,
muziku. Aj napriek tomu je však kde to bolo? No v krčme. Tam sa
fenomén krčmy pre našinca konal aj hasičský bál, prednáška
v mnohom kľúčový. Napríklad pre o správnom chove sliepok a, bohutakého Jánošíka. Aj vo vydarenom žiaľ, aj aktívy agitátorov pri združfilme Kapitán Dabač s nebohým stevňovaní. Nie div, že sa krčma
majstrom Chudíkom v hlavnej dostala do ľudového povedomia
úlohe je akčná prestrelka v krčme na storaký spôsob. Titulok tohto
jedna z najzapamätateľnejších zamyslenia to len ilustruje. Pesscén. Treba si však uvedomiť, nička o krčmárovi malého vzrastu,

ktorému sa trasú ruky, a tak nedolieva nápoje, je len jedna zo stoviek
ľudových popevkov na danú tému.
Poznáme stupavskú krčmu, ktorá
je, bohužiaľ, smutná, poznáme

Keď sa niekto upíše novinárskemu peru, väčšinou
to neznamená, že si neodskočí do iného umeleckého
žánru. Skôr naopak. Dejiny slovenskej literatúry
hovoria o tom, že práve medzi novinárskou chasou
tvorili a tvoria prozaici, dramatici a básnici. Jedným
z nich je aj Stanislav HÁBER.

Novinár s dušou básnika
Narodil
sa 24. augusta 1966 v Brezne. Študoval na gymnáziu
v Banskej Bystrici a neskôr na Vysokej vojenskej škole SNP v Košiciach, odbor
pilot – nadzvuk, no po autohavárii bol vyradený z pilotného výcviku. Už počas
stredoškolského štúdia ho lákalo písanie a tak sa po osudom vyvolanej prestávke
rozhodol študovať žurnalistiku. Najprv na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove
neskôr na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1993 aj promoval.
Od roku 1991 bol redaktorom vo viacerých periodikách, okrem iného v Zmene,
Smene, Hospodárskych novinách a ďalších. Ako prozaik debutoval románom
z vojenského prostredia Sme samý lepší chlap, nasledovali novely Paľko Hrchov
a Najvyšší a najnižší a, samozrejme, básnické zbierky. Od debutovej knihy
Pokoj rezbára z roku 1998 má Stanislav Háber na svojom konte pätnásť kníh
poézie, v ktorých hľadá odpovede na večné otázky zmyslu ľudskej existencie,
na otázky viery či lásky ako fenoménu, ktorý nás jednoznačne presahuje. Práve
mystický prvok v tvorbe Stanislava Hábera je poznávacím znakom tohto autora
a kontrastuje s jeho profesijnou prácou novinára, redaktora či hovorcu, ktorá
je vo svojej podstate realistická. Za svoju tvorbu získal niekoľko cien a bola
preložená do viacerých jazykov. Jeho publicistická tvorba sa tak isto stretla
s ohlasom a viaceré jeho reportáže prebrali v danej oblasti rešpektované zdroje
ako CNN a BBC. Stanislav Háber v týchto dňoch oslávil vek, ktorému sa hovorí
aj abrahámoviny. V mene redakcie SNN mu prajeme všetko najlepšie a ešte veľa
tvorivých nápadov.
(mab)
sociálnej sieti, že čo sa mu prihodilo v robote. V poctivej dedinskej
krčme to jeho rovesník povie na
plnú hubu a utrie si z nej penu
z piva. V oboch prípadoch dal

Krčmárik maľučký, trasú sa ti rúčky
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pesničku, v ktorej neznámy tvorca
odkazuje, aby povedali jeho
žene, že je v krčme, nie v kostole
a podobne. Túto pozornosť si však
musela krčma voľajako zaslúžiť.
Keď sa tak nad tým v duchu doby
zamyslíme, tak spomínaná ustanovizeň suplovala a, chvalabohu,
ešte stále aj supluje dnešnú úlohu
sociálnych sietí. Dnes sa parobok
z mesta pochváli, či posťažuje na
KULTÚRA

■ JEDINEČNÁ ATMOSFÉR A
Národné matičné slávnosti
ozdobila jedinečná, neopakovateľná atmosféra, kulinárske i vínne
stánky ponúkli, čo hrdlo ráčilo,
rock, folklór, ale i punk či zborový
spev zneli na námestí do neskorých nočných hodín. Tí odvážnejší sa mohli dokonca zúčastniť
na škole tanca, ktorú organizátori
pripravili v spolupráci s FS Devín.
Na javisku si spoločne zakrepčili
komárňanský čardáš.
Program zakončila slávnostná
svätá omša v duchu výroku Ľudovíta Štúra: „Pravý Slovan sa
nepustí do ničoho bez toho, aby
neprosil o pomoc Boha, a každé
dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho
pomoc poďakuje.“
Podľa slov predsedu MS Mariána Tkáča po veľkom úspechu
v Komárne je pravdepodobné, že
aj tie budúcoročné slávnosti budú
mimo Martina. Po vzore z Komárna
tak budú mať príležitosť aj iné pracoviská Matice slovenskej prezentovať svoju prácu a svoj región.
„Komárňania to zvládli bravúrne vďaka obrovskému úsiliu
organizátorov a ochote dobrovoľníkov prezentovať svoje mesto,“
zhodnotil matičné slávnosti primátor mesta László Stubendek, ktorý
zároveň sprevádzal slávnostnú
svätú omšu v Kostole sv. Ondreja
hrou na organe.

MEDAILÓN

Július LOMENČÍK: Z Máľinské túrňi pozerán. Vydal Miloš Hric, 2016

KNIHA TÝŽDŇA

ské ovácie. Ako zaznelo, išlo
o mimoriadny výkon, keďže niektorí
protagonisti, hoci pôsobia zároveň
v oboch krúžkoch plus v jednom
hosťujúcom, na javisku spievali,
hrali či tancovali niekoľko hodín
v kuse. Podujatie sa, našťastie,
zaobišlo bez vážnejších zranení
či iných nepríjemností, nedajbože,
národnostných škriepok.

vedieť komunite blízkych čo a ako,
ale ten krčmový variant má jednu
nespornú výhodu. Je tu veľká
šanca, že sa niekto zo známych
zdvihne a povie: Vykašli (obyčajne
použije iné slovo) sa na to a daj si
so mnou poldeci. To sa pri počítači
stať nemôže. Naznačená spojnica
krčma kontra internet má aj iné
súvislosti. Párkrát sa mi stalo, že
som náhle potreboval dákeho reme-

selníckeho majstra. Začal mi tiecť
s prepáčením záchod, z neznámych príčin mi vyhadzovalo poistky
a podobne. V našej rodnej krčme
som mal majstra za pár hodín, ak tam
priamo nesedel. Väčšinou sa zdvihol
a do hodiny bol problém vyriešený
a do ďalšej zaplatený aj s oldomášom.
Niekedy nedošlo ani na platenie za
robotu a riešilo sa to v tekutinách. Na
internete som lúskal stránky firiem
do aleluja, ďalšiu hodinu som míňal
peniaze na telefonáty a vo výsledku
som zohnal niekoho, kto mi za sfušovanú robotu vybielil peňaženku.
To by si remeselník z krčmy nikdy
nedovolil, lebo vie, že sa so svojím
zákazníkom stretáva prinajmenšom
trikrát do týždňa. Kde inde ako
v krčme.
Marek DANKO

3. september 2016
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Pomoc het odnáša,/ Prsia rozhrnie,
rana sa zaskveje,/ Už v žito blízke
uháňa.“
Janko Kráľ o svojom pomyselnom
„cajchu“, vypálenom na čele, v jednej
zo svojich básní píše: „ Ja som syn
sveta, mám na čele špinu...“ Vozár má
na svojich prsiach jazvu:
„Za mnou nikde niet návratu,/
Stopa kape diaľ a diaľ,/ Slnce už je
v západu na vrchole pustých skál./
Pusto za mnou, pusto predo mnou,/
Hory dlhé, široké...“

dové./ Jak had sme boli v láske utajení,/
Len niekde v očiach láska nám blyšťala,/ Predsa jak oceľ bola verná, stála
– / A teraz sme ňou jak noc zarmútení./
Nepremenno nás nebo roztrhalo,/ Jak ku
rozdielnym brehom loď stroskotanú,/ Tak
nás navždy zničilo, zbúralo!“
Štúrovská romantická ľúbostná
poézia bola poznačená sentimentom,
sladkosťou a preexponovaním citov
a krásy. Vozár vytvoril nový typ ľúbostnej poézie. Sonet, z ktorého sme odcitovali podstatnú časť, sa začína motívom
prsteňa ako symbolu lásky, ale význam
spočíva na epitete „oceľové“. Ide o „oceľové prstene“, ktoré nesymbolizujú len
lásku, ale aj nemožnosť úniku. Nájdeme
tu i biblický motív „hada s lesklým okom“.
Je to symbol hriechu. Tu sa plne prejavila Vozárova vynikajúca obrazotvornosť, ktorú možno považovať za nóvum
v slovenskej romantickej poézii. Odhaľuje svoje chápanie lásky ako osudu
– tak ako chápe aj iné polohy ľudského
žitia, tak chápe aj lásku.

■ BREHY NIČOTY
Druhý cyklus sonetov je konštituovaný ako vnútorný monológ. Vozár
sa v básňach tohto cyklu ocitá priamo
na brehoch ničoty. Fenoménom ničoty
je preňho samotný čas, proti ktorému
je človek bezbranný, pretože má každý
deň reálnu šancu zraziť sa s vlastnou
smrťou. A tak romantická vášeň vyústila do straty nádeje. Neostalo nič, len
zamyslené ticho: „... človek hneď zhynie
ako planý odev.“ Vozár viackrát variuje
túto priestorovú existenciálnu situáciu a odmieta ju vo viacerých básňach:
„Pred žitím mu je nič, nič mu je za žitím.“
Na tomto mieste sa žiada ešte
odcitovať aspoň pár veršov z Vozárovej ľúbostnej básne, ktorú považujem
za top v štúrovskej intímnej poézii. Je
to jedna z najkrajších našich (spolu so
Sládkovičovou Marínou) romantických
ľúbostných básní.: „Prstene sme si dali
oceľové/ Had s okom lesklým ako noc
čierny,/ Veď v nich je obraz našej lásky
verný,/ V nich sú nám skryté výrky osu-

■ SLOVENSKÝ HEGELIÁN
Vozár je aj autorom niekoľkých
filozofických elaborátov. Z jedného sa
nám zachoval len fragment, druhý má
názov Hlas od Tatier. Akcentuje v ňom,
že „tu ani pomoci z milosti, ani v prirodzených právach čakať nemáme, ale
že všetko z našich síl a mohutnosti sa
zrodiť a vypestiť má“. Nepriamo kritizuje Štúrovu koncepciu odtrhnutú od
života . Hovorí o nej, že „pláva v šírych
samoideáloch a nepriloží k článkovaniu mienky svojej ruku...“. Takto
expresis verbis to Štúrovi nevmietol do
tváre ani Janko Kráľ, ani Janko Kalinčiak, ktorí Štúra niekoľkokrát kritizovali. Vozár už vtedy na „tomto malom,
zápecníckom Slovensku“ rozmýšľal
v oveľa širších súvislostiach, dokonca
predpovedá budúcu integráciu európskych štátov!
„Čo je to už časom, už diaľkou neobmedziteľné obchodovanie
Európy? Čo je to opačitosť kupectva,
rúcanie mýt, tým samým vzájemností

Štúrovský básnik Samo VOZÁR – iskra zo zaviatej pahreby

Nechcel zmeniť svet, chcel zmeniť ľudí
Miroslav PIUS – Ilustračné foto: Emil SEMANCO

Sú básnici, ktorým ich obdivovatelia postavili sochy a pomníky, napísali o nich kopu kníh alebo pomenovali po
nich ulice miest. A sú básnici, po ktorých akoby sa zľahla zem, zapadnú ako kameň zahodený do vody a ostanú
navždy zabudnutí v ničote, pretože sa nedostali do našej pamäti.
Sú básnici, ktorí nikdy nevedia,
ako majú žiť, ale zato presne vedia, ako
majú zomrieť, a každý deň si vedome
vytvárajú novú šancu zraziť sa s vlastnou smrťou. Dobre vedia, že zvolené
slová v sebe skrývajú takú silu, ktorá
ľuďom poskytuje živšie predstavy ako
samotné veci, a že mýtus je aspoň taký
skutočný a príťažlivý ako sama skutočnosť, a preto tvoria skutočný život zo
svojho sna. Až v momente, v ktorom
dôjdu k poznaniu, že krása, ktorú vytvorili, im prináša moc nad ľuďmi, stávajú
sa jej obeťou.
■ ZABUDNUTÁ LÝRA
Zabudnutý štúrovský básnik Samo
Vozár nikdy nevydal svoje básne knižne.
Ostal zabudnutý, mimo encyklopédií
a učebníc. Vozárove básne uzreli svetlo
sveta až v roku 1967 úsilím literárneho
historika Pavla Vongreja. Svoju lýru
nevyťahoval z kúta každý deň, jednoducho nemal na to čas. Život ho neustále
mrazil ako mŕtvola človeka, ktorý práve
dokonal, ale jeho srdce je ešte teplé...
Čo vieme o tomto našom neznámom romantikovi? Zúčastnil sa na
prvej vzbure Gemerčanov – „poľských
rebelov“ – proti Ondrejovi Hodžovi. Bol
fyzicky prítomný pri zrode spisovnej
slovenčiny v roku 1843. Pri lúčení štúrovcov, odchádzajúcich z Prešporka,
prečítal svoju báseň. Spolu s Franciscim, Daxnerom, Bakulínym a so
Štefanovičom sa zúčastnil na povstaní
v roku 1848. Jeho meno sa objavilo vo
Francisciho malej zbieročke Iskry zo
zaviatej pahreby. Vlastní pokrvní potom-

kovia ho pre jeho národné cítenie vygumovali z rodinnej kroniky a nehlásili sa
k nemu. Z revolúcie (podobne ako J.
Kráľ) si odniesol podlomené zdravie,
a keď ho za bieleho dňa priamo na ulici
v Rimavskej Sobote zbili maďarskí fanatici, duševne sa zrútil.
■ POZVANIE DO SNA
Vozár žil tak, ako sníval – sám. Žil
akoby ponorený vo zvone na dne mora.
Pri písaní svojich básní sústreďoval
pozornosť na to, aby zachytil tie najjednoduchšie pocity vo chvíli, keď sa v ňom
ešte len rodili, keď ich nástojčivosť a sila
ešte nestačili zaniknúť v spleti rozptýlených dojmov. Básňami nechcel zmeniť
svet – chcel zmeniť ľudí.
Za pozornosť aj dnes stoja dva
jeho najvýznamnejšie básnické cykly
– Cyklus sonetov a skladba Ukojenie
tôní. Okrem nich má, pravda, Vozár
veľa pozoruhodných básní. Rané básne
písané v češtine, básne napísané
v Štúrovej novej slovenčine, preklady
z Mickiewicza, Goetheho, Puškina, ale
v tých spomenutých dvoch je u básnika
badateľný romantický rozpor medzi JA
a ONI. Proti anonymnému kolektívu
sa bráni typickou romantickou pýchou,
romantickým bayronovským povýšenectvom a egoizmom. Štylizuje sa do
roly pútnika bez domova. Jeho existenciálnymi fenoménmi sú putovanie
a ničota, ktorú prináša čas. Stavajú ho
pred neznámo a vzbudzujú v ňom neistotu, čo básnik pociťuje ako osudovosť:
„Ľud sa ho zľakol ako zlého ducha,/
Ľud za ním plače – on sa plaču smeje,/

Záujem Guleju prerástol do pozície rešpektovaného historika drotárstva

val z toho, čo nadobudol od iných,
a osvojil si to ako nemennú vďačnosť. V nedeľu 14. augusta si na
neho v Martine popri blízkych
a priateľoch spomenuli najmä obyvatelia Dlhého Poľa. V obci udelili niekdajšiemu učiteľovi čestné občianstvo,
jeho pôsobenie a celoživotný záujem
o drotárstvo si pripomínajú trvalou
expozíciou a nezabúdajú ani na jeho
citový vzťah k dlhopoľským ľudovým
piesňam. „Duhopol, Duhopol, duhopolská rieka...“ aj číro drotárske piesne
zaspievali pod korunami stromov na
martinskom Národnom cintoríne počas
spomienky členky a členovia Folklórneho súboru Drotár.

Storočnica kastelána odrôtovaného hradu
Dušan MIKOLAJ a Ján ČOMAJ – Foto: archív autorov

V nedeľu 14. augusta uplynulo sto rokov od narodenia Karola
Guleju. V ten deň o 14. hodine si
naňho pri jeho náhrobnom kameni
na Národnom cintoríne v Martine
spomenuli obdivovatelia jeho činorodej činnosti a prínosného diela.
Naplnilo sa tým osobné želanie
významného rodáka z Priekopy
pri Vrútkach, aby po desaťročiach
života v emigrácii spočíval v zemi

Pokračoval v tom celý nasledujúci
školský rok, aby so svojou charakteristickou dôslednosťou pripravil
obsažný materiál na výstavu „drotárstva a jeho národopisu“. Expozíciu slávnostne otvorili 5. júla 1940
v priestoroch novej dlhopoľskej
školy a presne o dva roky neskôr
remeselne majstrovské výrobky,
vecné predmety a dokumenty súvisiace so svetom drotárov sprístup-

Karol Guleja je jeho akýmsi
symbolickým kastelánom, záujem
o drotárstvo ho pasoval na neprofesionálneho historika. Zvedavosť
na všetko, čo súviselo s týmto
remeslom, sa v ňom zakorenila
tak hlboko, že neutíchala ani po
jeho odchode z učiteľských služieb. Ba nadobudla nový rozmer
v emigrácii, keď sa v roku 1969
natrvalo usadil v bavorskom Mní-

ČRTA
svojich predkov, v turčianskom kraji
niekdajších olejkárov, ktorí predchádzali jeho trvalému záujmu o život
drotárov ako nositeľov najcharakteristickejšieho slovenského remesla.
Karol Guleja sa dožil požehnaného
veku, do svojho drotárskeho neba
sa pobral 7. júla 2013.
O
zhotovenie
náhrobného
kameňa sa významnou mierou pričinil bývalý primátor mesta Vrútky
Ľubomír Bernát. Nápis na ňom
pripomína K. Guleju ako mladého
učiteľa, ktorý na jeseň v roku 1938
prišiel do Dlhého Poľa – jednej
z najznámejších obcí vytvárajúcej
na severovýchode Slovenska región
povestnej Drotárie.
■ DRÔTOVÁ DOBA
Guleja v Dlhom Poli aj v susednom Veľkom Rovnom spoznával
živé odkazy vážených drotárov
v poslednej fáze ich „oceľového“
i „postriebreného“ veku. Ich
výrobky, životné skúsenosti, poznanie, remeselná, kultúrna a duchovná
úroveň ho tak zaujali, že cez prvé
učiteľské prázdniny v tomto kraji
začal dôkladne študovať pramenné
materiály o odchádzajúcom remesle.

3. september 2016
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nili verejnosti v Žiline v priestoroch
Starej radnice.
■ NA BUDATÍNSKOM HRADE
Zbierky sa stali historickou
základinou Drotárskeho múzea
a mnohé zostávajú neodmysliteľnou súčasťou terajšej expozície
Považského múzea, sídliaceho
v Budatínskom hrade, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou
práve na ciele kvalitnejšej prezentácie tamojšej drotárskej expozície
a vytvorenie podmienok na konanie
tradičných remeselných Drotárskych dní.

chove. Tam sa sústredil na štúdium
po nemecky písaných pramenných
materiálov o slovenskom drotárstve a drotároch, túlajúcich sa
svetom. Výsledky bádania zhrnul
v monografii Svet drotárov, ktorú mu
v roku 1992 vydala Matica slovenská
v Martine. Prostredníctvom národnej inštitúcie sa tomuto mužovi
dostala na náhrobný kameň charakteristika „oživovateľ drotárskeho
remesla“. Do svojej poslednej návštevy Slovenska to potvrdzoval
nabádaním na uchovávanie drotárskych odkazov a praktické udržiavanie tohto remesla.

OSOBNOSTI

SLOVENSKA

hraníc, návštevy a skumy výskumné?...
Čo je to všetko, keď nie spoločné opozdávanie, zlievanie najrozličnejších,
obchodných živlov, ktoré v živote evropejskom sa chovajú...?“
Za toto by mal mať Vozár v Bruseli tabuľu alebo bustu!
A na Slovensku?
Tiež väčšie uznanie. Povedzme
za adresné výčitky národu, že vytvára
nepomer medzi skutočnými, pravými
hodnotami a konzumom.
„Nie toho je česť, čo požíva, ale
tomu slúži chýr a dobrá povesť, kto
nadobudol..., nie tomu, čo uvidel svet
len z trónu, ale čo z chatrče sveta sa
sám posadil na trón...“
Takže keď teraz navrhneme
našim predstaviteľom a príslušným
činovníkom, ktorých sme poverili riadiť túto krásnu slovenskú krajinu, aby
vyvinuli úsilie na to, aby tento zabudnutý a zanedbaný slovenský génius
mal bustu alebo pamätnú tabuľu,
vôbec nepreháňame. Veď toto napísal
zabudnutý romantický štúrovský básnik Samo Vozár pred sto sedemdesiatimi rokmi!
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■ S LOGOM DROTÁRIE
Po roku 1990 sa K. Guleja vo
svojej domovine dočkal niekoľkých
verejných uznaní a ocenení. Udelili mu Čestné občianstvo obce Dlhé
Pole i mesta Vrútky. Kysucká kultúrna
nadácia od roku 2007 v Čadci udeľuje
Poctu Karola Guleju pokračovateľom,
pestovateľom a propagátorom tejto
tradície. Jeho osobnou účasťou na
samom začiatku slávnostných aktov
sa zavŕšil aj knižný projekt Dušana
Mikolaja Odrôtovaný svet Karola
Guleju, ktorá vyšla v roku 2008 vo
vydavateľstve Perfekt. Výsledky
Gulejovho výskumu poslúžili materiálom aj na knihu Jána Čomaja
Drotárska odysea, ktorú pred niekoľkými rokmi vydala Matica slovenská
a Kysucká kultúrna nadácia ju tiež
ocenila Poctou Karola Guleju. Akademický maliar Miroslav Cipár, ďalší
z nositeľov tejto Pocty (rodák z kysuckej osady Semeteš v drotárskom
kraji), je autorom loga Drotárie. Jeho
umiestnenie na náhrobnom kameni je
zvýraznením vznešenej tradície i citlivej pamätlivosti.
■ OSVETĽUJÚCI PRÍKLAD
Karol Guleja šiel vo svojom
živote vytrvalým osvetľujúcim príkladom, bol pamätlivý a rád rozdá-

STRETNUTIE PRI
POMNÍKU KAROLA GULEJU
V nedeľu 14. augusta sa pri
pomníku Karola Guleju na Národnom cintoríne v Martine (sto rokov
od jeho narodenia) stretli a prehovorili o ňom starostka obce Dlhé Pole
Dana Veveričíková a kronikárka
Klára Trháčová, zaspievali ženy
a muži z miestnej Folklórnej skupiny
Drotár. Bývalý riaditeľ Slovenského
národného literárneho múzea Jozef
Beňovský zarecitoval Sládkovičovu
a Rúfusovu báseň s drotárskymi
motívmi, o Gulejových skutkoch
a vzťahu k drotárstvu sa vyjadrovali
historik a biograf Gustáv Maťovčík
zo Slovenskej národnej knižnice,
Peter Kurhajec zo Spoločnosti Ferdinanda Martinengu v Bratislave
a nositeľ Pocty Karola Guleju, udeľovanej Kysuckou kultúrnou nadáciou, a riaditeľka Považského múzea
v Žiline Zuzana Kmeťová. Nechýbal
hlavný iniciátor zhotovenia pomníka,
bývalý primátor mesta Vrútky Ľubomír Bernát, ktorý ho slávnostne
odhalil s G. Maťovčíkom. Po dôstojnej spomienke pokračovali rozprávania účastníkov o zaujímavom
a aktívnom mužovi v Kultúrnom
dome v neďalekých Dražkovciach,
kde im vytvorila domácke prostredie
starostka obce Viera Šalagová.
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Národný výstup na Kriváň absolvoval len limitovaný počet účastníkov

Päťsto hlasov zaznelo zo štítu
Michal SITNIK – Ilustračné foto: archív

Tradičný Národný výstup na Kriváň napísal počas predposledného augustového víkendu ďalšiu úspešnú
kapitolu. Organizátori ho venovali stému výročiu púte národovcov na Kriváň pod vedením Jura Janošku,
ale nadväzoval tiež na vychádzky štúrovcov, ktoré pred sto sedemdesiatimi piatimi rokmi začali Ľudovít
Štúr s Michalom Miloslavom Hodžom. Matica slovenská obnovila tradíciu výstupov v roku 1968.
Výstup na jeden z najväč ších
symbolov našej domoviny mal
tohto roku sk velý rámec, o ktor ý
sa poč as troch dní postaralo
vľúdne letné poč asie aj potešujúci
záujem úč astníkov. Ten síce pre v ýšil stanovený limit päťsto osôb,
ale organizátori z dôvodu ochrany
tatranskej prírody dbali, aby poč et
úč astníkov udr žali v prijateľných
medziach, veď na Kriváň po tieto
dni smerovali aj neorganizovaní
i zahraniční turisti. O v ydarenej
atmosfére a celkovo priaznivom
v yznení podujatia hovoril aj predseda Klubu slovensk ých turistov
Liptova Ján Kamien: „ Dlhoročné
skúsenosti nám pot vrdili správnosť
rozhodnutia
zredukovať
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Petržalka na pravom brehu Dunaja je slovenská pomaly sto rokov

Posledné bojisko leg ioná rov
Text a foto: Jozef SCHWARZ

Petržalka – dnešný vyše stotisícový urbanistický celok, jediný na pravom slovenskom brehu Dunaja – si 14.
augusta 2016 pripomenula deväťdesiatsedem rokov od svojho pripojenia k slovenskej vlasti. Česko-Slovensko
v čase jej pripojenia bolo už osem a pol mesiaca skutočnosťou, ale v dunajských pravobrežných lúkach, lužných
lesoch či v domoch budúcej Petržalky a na pastvinách chotára Prievozu pretrvával stále uhorský a v tom čase
jednoznačne maďarský správny duch.
Až prišiel spomínaný 14. august
1919 a naši vojaci so súhlasom Spojencov nadránom toho dňa obsadili Petržalku a pripojili ju natrvalo
k republike. Bolo to posledné bojisko
legionárov na česko-slovenskom
území! Tento stav trval niečo cez
devätnásť rokov, po Mníchovskej
dohode našu Petržalku okupovala
Hitlerova Tretia ríša a späť nám ju
vydobyli sovietske vojská až v apríli
1945.
Skutočnú slovenskú perspektívu
Petržalke zabezpečila až mohutná
„komplexná bytová výstava“ od
začiatku sedemdesiatych rokov
a v súčasnosti existencia piatich mostov, ktoré ju spájajú s Bratislavou.
Petržalskí matičiari si už niekoľko rokov pripomínajú tento dejinný

míľnik našej slovenskej histórie.
Tohto roku sa stretli (a veľmi ocenili aj účasť matičiarov zo Starého
Mesta) v nedeľu 14. augusta pred
TPD na Farského ulici (pri dočasnej pamätnej tabuľke za oknom
na pravom rohu „obchoďáku“).
Vlastivedná pochôdzka zamierila
na Šrobárovo námestie. Zámerne!
Či sa nám to páči, alebo nie,
práve Vavro Šrobár bol osobnosťou, ktorá mala výrazný podiel na
dodnes platnej hranici medzi nami
a Maďarskom. Samozrejme, aj na
obsadení Petržalky v prospech
Česko-Slovenska. Škoda, že jeho
vtedajšie nepopierateľné zásluhy
nepripomína nijaký historický ar tefakt. Účastníci pokračovali cez Sad
Janka Kráľa na Tyršovo nábre-

Lákadlom sú najmä hrady a zámky
Lenka Z ÁTEKOVÁ, hovorkyňa ŽSK

Kultúrne organizácie v pôsobnosti Žilinskej župy prilákali v priebehu mája do júla až 459 457 návštevníkov.
Prišli si pozrieť hrady, múzeá, prírodné expozície, galérie či ďalšie zaujímavosti, ktoré ponúka Žilinský kraj.

WWW.SNN.SK

Na Ora
Oravsk
vskom
vsk
om
m hra
h de vít
ít a návš
návš
ávštev
štev
evník
níkkov sam
a otn
otnýý jjeho
eho
eh
h maajit
jij eľľ pal
p atí
atín
n Juraaj Turz
Turzzo.

i hodovalo. Oravský hrad ponúka
náhľad práve do týchto komnát
a okrem toho sa snažíme každoročne vytvárať bohatý program
i mimo bežných prehliadok. Sme
najnavštevovanejším hradom na

žie k Trianonskému pomníku pred
Divadlom Aréna. Elegantný pamätník (zdá sa, jediný na Slovensku!)
odhalili v júni 2010. Pochôdzku
ukončili na petržalskej stane čerstvo prestavaného Starého mosta
(aj most Františka Jozefa Prvého,
Štefánikov most a most Červenej armády). Práve tu by sa určite
dobre vynímala umelecká pripomienka významného augustového
dňa. Azda na sté výročie sa toho
dočkáme!
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Žilinská župa si trúfa prilákať kultúrnou ponukou milión návštevníkov

„Sme druhým najnavštevovanejším krajom hneď po hlavnom
meste Slovenska, preto ma teší, že
to vidieť aj na návštevnosti našich
kultúrnych pamiatok i všetkých jedinečných miest, o ktoré sa staráme,
a verím, že túto letnú sezónu pokoríme milión,“ uviedol predseda ŽSK
Juraj Blanár a zároveň dodal, že
župa má v pôsobnosti už dvadsaťdva kultúrnych inštitúcií.
„Tradične je najobľúbenejším
náš Oravský hrad, v tisícoch počítame tiež návštevníkov Múzea liptovskej dediny v Pribyline a, samozrejme, i skanzenu vo Vychylovke
so železničkou, ktorá vedie tak
z kysuckej, ako i z oravskej strany,“
priblížil žilinský župan. Svojich nadšencov majú tiež v Hornom Považí
dominujúce dva hradné klenoty –
hrad Strečno a hrad Budatín.
„Hrady a zámky sú u nás veľmi
populárne. Turistov priťahuje história, zaujíma ich, ako sa žilo v minulých storočiach, ako sa bojovalo, ale

v ýstupové dni do jediného. Aj
keď sme niekedy rozdávali v ýstupové lístk y i na piatok či nedeľu,
dr vivá väč šina turistov ich v yužila práve v sobotu. Opakujem,
máme za sebou sk velý ročník.
Hneď po zostupe a dohorení tradičnej táborovej vatr y v pribylinskom kempe sme sa o to s väč šou
chuťou pustili do príprav y budúceho v ýstupu, ktor ý sa bude niesť
v znamení sto päťdesiateho v ýro čia existencie Matice slovenskej.“
Riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec ako
zástupca
Matice slovenskej,
ktorá podujatie spoluorganizuje
, zhodnotil v ýstup t ýmito slo vami: „Tradičný trojdňov ý národný
v ýstup na tatransk ý vrchol Kriváň
(249 4 m) sa uskutočňuje každý
rok na poč esť národovcov, ktorí
spolu s Ľudovítom Štúrom zdo lali tento tatransk ý končiar 16.
augusta 18 41, Vrcholom podujatia bolo sobotné predpoludňajšie
stretnutie na štíte. Keď vari pol
tisíck y ľudí na vrchole zač alo
spievať našu slovenskú hymnu,
bol skutočne silný emotívny
zážitok.“
K tomu niet č o dodávať.

Slovensku a toto ocenenie návštevníkov si nesmierne ceníme,“
zdôraznila Mária Jagnešáková,
riaditeľka
Oravského
múzea,
do ktorého zavítalo v prvých
troch mesiacoch letnej sezóny

vyše
dvestotisíc
návštevníkov.
Martin Krupa, riaditeľ Liptovského
múzea v Ružomberku, ktoré je
správcom ďalšieho župného hradu
Lietava, ale tiež skanzenu ľudovej
architektúry v Pribyline či gotického
kostola Všetkých svätých v Ludrovej, doplnil, že za niekoľkotisícovou návštevnosťou je najmä úsilie
zachovávať tradície a prezentovať
ich ďalej turistom.
„Ľudia chcú zážitky a dnes už
nestačí postaviť ich len do expozície. U nás ponúkame dokonca
možnosť zorganizovať v Pribyline
tradičnú liptovskú svadbu so všetkým, čo k tomu patrí. A počas roka
si môžu záujemcovia každú nedeľu
na jednotlivých podujatiach tiež
pozrieť, ako kedysi pracovali kováči,
včelári a ďalší remeselníci,“ priblížil
M. Krupa.
„Naše múzeá, galérie či iné
expozície neustále zveľaďujeme
a robíme všetko pre to, aby sme
každoročne prilákali čo najviac návštevníkov. V tomto roku sme pre
oblasť kultúry vyčlenili v župnom
rozpočte takmer sedem miliónov
eur a vďaka eurofondom sa nám tiež
darí obnovovať kultúrne pamiatky.
Otvorili sme nové priestory v Oravskom hrade i na hrade Budatín
a v pláne máme desiatky ďalších
projektov, ktoré prinesú rozvoj
nášho kultúrneho turizmu,“ uzavrel
Juraj Blanár.
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FOTORIPORT
N a nedávnej Hontianskej
paráde v Hrušove usporiadala
Požičovňa krojov a kostýmov,
ktorá už má vyše stoštyridsaťročnú históriu, výstavu
tradičných masiek a kostýmov. Svojimi zbierkami krojov,
kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje udržiavanie
a zachovávanie zvykov a tradícií. Výstava
v Matičnom
dvore mala veľkú a priaznivú
odozvu.
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obyčaj
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Malých
aj
veľkých
divákov zaujal aj ten najmenší detail na vystavovaný c h ex p o n á t o c h . M á l o k t o
p o p r i n i c h p r e š i e l , a by s a
pri nich neodfotografoval.
K o n c e p c i a ex p ozí c i e z a h ŕ ňala tri časti kalendárneho
c y k l u – j a r, l e t o , z i m a . V j a rnej časti jej tvorcovia preze n t o v a l i
zvyk vynášania
M o r e ny, f a š i a n g y a Ve ľ k ú
n o c . N á v š t ev n í k o v v ý s t a v y
o s l o v i l i d r ev e n é d e t s k é f i g u r í ny, o d e t é d o d e t v i a n s k y c h
kr ojov, do kr oja z D obr ej N iv y
a zo Suchej H or y, ale a j tr a di č né faš iangové mask y ako
kur ina baba, husár na koni,
tur o ň, muž v ko š i... V letnej
č asti za č iatok leta pr ezentoval
veniec, k tor ý mala na hlave
detská f igurína odetá do kroja
z L iptovskej Lužnej a koniec
leta dožinkov ý veniec. Tr i
Luc ie v kr ojoch
Ter chová
s M ikuláš om, anjelom a č ertom uzat vár ali zimné kalendá r ové z v yk y. Au tor kou v ýs tav y
bola M gr. M i lada Špalková.
(red)

MATIČNÉ POZ VÁNK Y
● SLÁVNOSTNÝ KONCERT
ku Dňu Ústavy SR – 6. septembra
2016 o 10. h v aule SOŠ na Moldavskej ceste 2, Košice; v programe
vystúpia študenti stredných škôl,
gymnázií a konzervatórií z Košického a Prešovského kraja. Magnetom bude vystúpenie päťdesiatčlenného Orchestra ľudových
nástrojov, muzikálového orchestra a Symfonického orchestra
s dievčenským speváckym zborom.
Bližšie info: http://matica.sk/events/
event/slavnostny-koncert-ku-dnu-ustavy-sr/ Deň ústavy Slovenskej
republiky.
● O POHÁR MS – republikové
finále turnaja v malom futbale, 10.
septembra 2016 od 9. h na ihrisku
Nitra-Kynek. Bližšie info: http://
matica.sk/events/event/repulikove-finale-turnaja-v-malom-futbale-o-pohar-ms/ Tešíme sa na vás!
● PO STOPÁCH Š. L. KOSTELNIČÁKA – 24. septembra
2016 o 7.30 h, odchod z Roosveltovej ulice, za budovou VšZP v Košiciach. Podrobnejšie v pozvánke:
http://matica.sk/events/event/po-stopach-stefana-leonarda-kostelnicaka/.
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LITERÁRNA SÚŤAŽ
Matica slovenská a Miestny
odbor
Matice
slovenskej
v Trenčíne, mesto Trenčín,
Verejná
knižnica
Michala
Rešetku v Trenčíne, v zriaďo vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,
v ypisujú X XIV. ročník literárnej
súťaže Jozefa Braneckého pre
stredoškolákov a dospelých
STUDŇA SA TAJNE S DA ŽĎOM ROZPR ÁVA .
Propozície súťa že:
1. Literárna súťaž je v ypísaná v žánroch:
I. PRÓZ A
II. POÉZIA
2 . Vekové kategórie:
I. Mládež 15 – 20 rokov
II. Dospelí nad 20 rokov
– neobmedzene
3. Tematické oblasti:
a) bez obmedzenia žánru
a témy
b) Kyberšikana
c) Svetozár Hurban Vajansk ý
– osobnosť svojej generácie
(Rok S. H. Vajanského)
d) Skalka pri Trenčíne –
pútnické miesto zasvätené
pustovníkom sv. Beňadikovi
a Andrejovi Svoradovi a ich
stále aktuálnemu odkazu Ora
et labora – modli sa a pracuj.
4. Podmienk y:
a) v kategórii próza pošle
súťažiaci najviac 3 samo statné, doteraz nepublikované
práce, maximálne 6 strán;
v kategórii poézia najviac
6 doteraz nepublikovaných
básní,
b) súťažné príspevk y treba
poslať v 3 exemplároch písaných strojom alebo na PC na
adresu:
Verejná knižnica Michala
Rešetku
Hasič ská č. 1
911 82 Trenčín
Sylvia.fabova@vkmr.sk
c) uzávierka súťaže je 30. 9.
2016,
d) každú obálku treba označiť heslom Literárna súťaž
Jozefa Braneckého,
e) súťažiaci uvedie na každý
exemplár
čitateľne
žáner
a kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, presnú adresu,
telefonick ý, prípadne emailov ý
kontakt,
f ) súťažné práce bude posudzovať odborná porota renomo vaných autorov, členov Spolku
slovensk ých spisovateľov,
g)
v yhodnotenie
súťaže
a v yhlásenie v ýsledkov sa
uskutoční v novembri 2016.
Presný termín autorom oce nených prác vč as oznámime
a zverejníme na w w w.vkmr.sk
Kontakt: Jana Poláková,
Inovecká 3/4 4, 911 01 Trenčín, tel.: 032 6525607, 0910
176524
(red)

Budova Matice slovenskej v Martine má práve deväťdesiat rokov

PRIPOMÍNAME SI

Je v dejinách aj v učebniciach dejepisu

3. septembra
– Banská Bystrica je už
sedemstošesťdesiat rokov „večným“ kráľovským mestom, Belo
IV. jej v roku 1256 na večné časy
predĺžil výsady, udelené rok
predtým
– štyristodeväťdesiat rokov,
čo v Banskej Bystrici popravili
Ondreja Kollára (1526), vodcu
baníckeho povstania
– v spišskom Merníku pred
sto osemdesiatimi piatimi rokmi
obesili štrnásť chlapov za účasť
na sedliackej vzbure (1831)
– pred
sedemdesiatimi
rokmi na základe volieb v máji
1946
zasadla nová Slovenská národná rada: šesťdesiattri
poslancov mala Demokratická
strana, tridsaťjeden KSS a po tri
kreslá poslanci zo Strany práce
a Strany slobody, predsedom
SNR zostal Jozef Lettrich; najvyšší slovenský orgán mal vtedy
sto poslancov, a stačilo
4. septembra
– stodesať rokov od narodenia skladateľa, zakladateľa
SĽUK-u Alexandra Moyzesa
(1906 – 1984)
– sedemdesiat rokov, čo
severoslovenské regióny, reprezentované zástupcami mesta
Čadca, požiadali Slovenskú
národnú radu, aby sa naším
hlavným mestom stal Martin
(1946)
– pred štyridsiatimi rokmi
zomrel básnik, publicista a politik Ladislav Novomeský (1904
– 1976)
5. septembra
– tridsať rokov od smrti
generála Júliusa Noska (1907
– 1986), jedného z veliteľov
armády v SNP
6. septembra
– štyristopäťdesiat rokov, čo
na území dnešného Maďarska
umrel turecký sultán Sulejman
I. (1494 – 1566); dobyl rozľahlé
oblasti Ázie, Blízky východ, časť
severnej Afriky, Balkán, Uhorsko
vrátane časti nášho územia,
hlbšie ani ďalej na západ sa
však nedostal
– stotridsaťpäť rokov, čo sa
narodil prvý slovenský krajinský prezident JUDr. Ján Drobný
(1881 – 1948), do úradu nastúpil
v roku 1928, po dvoch rokoch ho
Praha prinútila abdikovať
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi (1941) vo všetkých
Nemcami ovládaných štátoch
vyhlásili povinnosť
občanov židovského pôvodu nad
šesť rokov nosiť na odeve žltú
hviezdu
7. septembra
– v tento deň pred deväťdesiatimi rokmi zomreli dvaja
významní Slováci z čias vzniku
Česko-Slovenska:
ekonóm
a prvý primátor Martina po roku
1918 Igor Thurzo (1884 – 1926)
a zbormajster Slovenského spevokolu skladateľ Ján Meličko
(1846 – 1926)
– päť rokov od tragického
pádu ruského lietadla, pri ktorom
zahynul aj náš Pavol Demitra
(1974 – 2011)
8. septembra
– šesťdesiat rokov od skončenia procesu s gréckokatolíckymi kňazmi, ktorí sa vraj pokúšali obnoviť zakázanú cirkev
(1956); hlavní obžalovaní dostali
po päť rokov
9. septembra
–
pred
sedemdesiatimi
piatimi rokmi slovenská vláda
vydala nariadenie, ktorým sa
upravovalo právne postavenie
občanov židovského pôvodu, tzv.
Židovský kódex (1941)

Turčianske ECHO, Viera LEGERSK Á

Budovy nezvyknú oslavovať. Oslavujú ľudia, ktorí v nich žili a tvorili, oslavuje sa odkaz a jeho zhmotnenie,
ktoré svojich tvorcov prežilo. Medzi také budovy patrí sídlo Matice slovenskej v Martine.
Po skončení prvej svesvedkom významných udatovej vojny a oživení činnosti
lostí v našom národe a ťažisMatice slovenskej patrilo
kom matičného hnutia. V roku
medzi prvoradé úlohy tejto
1963 ju vyhlásili za kultúrnu
národnej inštitúcie postarať
pamiatku, od roku 2002 za
sa o svoje sídlo. Prvá budova
národnú kultúrnu pamiatku. Na
sa jej síce vrátila, ale sídjej pôdu vkročili okrem Masalili v nej štátne úrady. Nová
ryka aj prezidenti E. Beneš,
budova mala byť knižnicou,
L. Svoboda, A. Zápotocký, G.
mala tu byť výborovňa, sídliť
Husák, V. Havel, M. Kováč,
tu mali historický a literárnoR. Schuster či I. Gašparovič
-historický archív, uvažovalo Sí
a na jej čiernu listinu sa zapísal
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sa o obrazárni, jazykovom
Antonín Novotný, ktorý neprijal
a národopisnom archíve aj byte pre architekt Stanislav Zachar, stavebný dar Matice – sto rokov staré zápisy
správcu a v pláne bol i osobitný dozor mal Jozef Hlavaj.
na pergamene. Pomník Vajanského
pavilón pre matičnú kníhtlačiareň.
Základný kameň stavby novej pred budovou vystriedala symbobudovy Matice slovenskej položili lická socha Matica slovenská od
■ DVE SÚŤAŽE
počas Národných augustových sláv- Jána Kulicha (1964) a došlo aj na
V roku 1924 Matica vypísala súťaž ností v roku 1924, o dva roky na to sťahovanie matičiarov do tretej
na plány novej budovy. Prišlo osem – v marci – sa v novej budove začalo budovy na Hostihore a ich opätovný
návrhov. A aj keď víťazné odmenili, ani pracovať, no jej slávnostné otvore- návrat do druhej sídelnej budovy
podľa jedného sa nové sídlo Matice nie vtedajší činovníci naplánovali na v roku 2000 po prijatí knižničného
nestavalo. Druhá súťaž priniesla 29. augusta 1926. Prišiel prezident zákona.
šesť návrhov, štyri boli od architekta Tomáš G. Masaryk s ministrami,
V súčasnosti ju čoraz viac
Jána Palkoviča. Ten, ktorý mal pora- prišli biskupi a iní hostia. Odzneli považujú za svoju a deväťdesiate
dové číslo dva, s určitými korektúrami pozdravné prejavy, príhovory, odha- výročie jej otvorenia za významný
vyhral. Bol to návrh budovy, ktorá dnes lili pritom pomník Svetozára Hurbana medzník v pôsobení Matice slostojí na Ulici Pavla Mudroňa v Martine. Vajanského.
venskej. Preto pripravili o tejto
Stavbu projektovala staviteľská firma
udalosti výstavu, ktorú si záujemHlavaj – Palkovič – Uličný z Turčiancovia môžu pozrieť do konca
■ NÁRODNÁ PAMIATKA
skeho Svätého Martina. Stavebné
Od tejto udalosti ubehlo už októbra, následne bude putovať po
práce uskutočnil vrútocký staviteľ a deväťdesiat rokov. Budova bola celom Slovensku.

Pozoruhodná tvorivá a interpretačná bilancia matičného súboru

Závadské ženy majú dvadsať rokov
Helena ZJAVKOVÁ, vedúca súboru a predsedníčka MO MS Lietava

Folklórna spevácka skupina Závadské ženy vznikla v roku 1996 a na nácviky i na vystúpenia sa schádza
v bývalej jednotriednej škole v Lietavskej Závadke. Má dvadsaťpäť členiek, medzi ktorými boli vždy aj deti.
Zbiera, spieva a zaznamenáva dávne ľudové piesne a zvyky z regiónu Lietavskej a Rajeckej doliny aj okolia
Žiliny. Pôsobí a spolupracuje s Maticou slovenskou ako matičný súbor.
Za dve desaťročia Závad- nálnymi televíziami na Slovensku. všetkých bývalých členov, širokú
ské ženy zozbierali, naspievali Pravidelne každých päť rokov uvá- verejnosť a každého, kto má rád
a nahrali okolo dvesto piesní. dzali profilové koncerty na svojej pekné ľudové piesne.
Poďakovanie za pozoruhodnú
Zostavili z nich šesť CD, jedno „materskej scéne“
v Lietavskej
DVD a nakrútili aj videofilm. Závadke tak ako teraz pri svo- tvorivú a interpretačnú bilanciu
Každý rok súbor absolvuje okolo jom dvadsaťročnom jubileu, ktoré súboru treba vysloviť všetkým čletri desiatky vystúpení. Popri účastiach na slovenských festivaloch
a podujatiach pamätné sú pre nich
prezentácie v Českej republike, vo
Francúzsku v Paríži a v Chorvátsku na Národných dňoch Slovákov v Rijeke. Súbor sa zúčastnil
na rôznych súťažiach a vidno ho
aj na iných tradičných folklórnych
akciách v Terchovej, vo Východnej, v Čičmanoch, Trenčianskych
Tepliciach, Súľove, Martine a inde.
Do svojich programov popri speve
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komponujú aj ľudové scénky,
ako sú žatevné zvyky, čepčenie
nevesty, fašiangové obchôdzky si pripomenú slávnostným kon- nom, ktorí v súbore spievali a hrali na
a iné. V repertoári majú aj nábo- certom v sobotu 1. októbra 2016 hudobné nástroje, Obecnému úradu
ženské piesne, s ktorými vystu- o 15. hodine v Lietavskej Závadke v Lietave za pomoc a podporu, Krajpujú v kostoloch. Spolupracujú so v bývalej jednotriednej škole krs- skému osvetovému stredisku v Žiline,
Slovenským rozhlasom v Banskej tením dvojcédečka a tanečnou Domu Matice slovenskej v Žiline
Bystrici, v Bratislave a tiež s regio- zábavou. Na podujatie pozývajú a firme Garomi, s. r. o., Lietava.

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ
SNN 26/2016
Najstarší literárny festival
v Martine – Slovesná jar – oslávil
50. výročie.
Výhercovia: Ivan Šarkan,
Martin; Slávka Mojmírová, Bratislava; Darina Zimanová, Levice
SNN 27/2016
Ktorá obec je akýmsi slovenským Gabrovom? Psiare.
Výhercovia: Samuel Bakala,

Oravská Jasenica; Ladislav Malý,
Bratislava; Jana Režná, Košice.
Aktuálna kvízová otázka:
● Ako sa nazýva pomník
na obete totality pod hradom
Devín?
Svoje odpovede nám posielajte na známu adresu uvedenú
v tiráži SNN našej administrátorke
Ľubici Rišiaňovej do polovice
septembra.

Slovenské národné noviny
Ročné predplatné:
26,- €
Polročné predplatné: 13,- €
Štvrťročné predplatné: 6,50 €
objednávajte telefonicky:
043 / 3812 838
0918 / 904 925
emailom:
snnredakcia@matica.sk
cez formulár:
www.snn.sk/index.php/predplatne
poštou:
Slovenské národné noviny
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

(jč)
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