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SLOVO O SLOVENSKU

Prepustenie pracovníkov vyvoláva otázky o nezávislosti ÚPN

Lepší čas si služobníci rozvratu
nevedeli nájsť: nielenže sa začal školský rok, ale Slovensko je ešte aj v centre európskej pozornosti – samit Únie,
nespočetné množstvo zahraničných
návštev i šarží politickej generality, za
ich pätami húfy novinárov, kamery,
mikrofóny, čo viac by si mohli priať
ľudia, ktorým očividne nejde o spoločenské postavenie učiteľov, len
o porážku nenávideného Fica. Ten, čo
čert nechcel, namiesto porážky postavil koalíciu zo strán, o ktorých by ešte
prednedávnom málokto predpokladal, že by mohli vôbec medzi sebou
komunikovať – a nie v zhode vládnuť!
Mimochodom: jasný príklad novej
politickej kultúry na Slovensku, aj svedectvo o osobnostných kvalitách ich
predstaviteľov.
Učitelia istotne vedia, že tieto
noviny im vždy nadŕžali, presadzovali potrebu zmeny spoločenského
postavenia učiteľov i podstatného
zlepšenia ich odmeňovania. Prečo
sa však dnešní harcovníci s takou
vervou obuli akurát do vlády, ktorá
za posledné roky zvýšila úbohé platy
učiteľov dovedna približne o päťdesiat percent a od septembra a januára
budúceho roka im pridáva spolu ďalších dvanásť? Prečo nebombardovali
Dzurindu a ním delegovanú dámu? Aj
súčasné zvýšenie je stále málo, istotne,
ale je tu už očividný posun v ponímaní
významu učiteľa, vôľa napraviť spoločenskú krivdu po „nežnej“, keď nielen práca pedagógov, ale akákoľvek
tvorivá činnosť klesala na cene ako
výpredajový tovar vo svete biznisu,
brutality a bezduchosti.
Tento mesiac je práve dvestopäťdesiat rokov, čo slovenské obyvateľstvo Bratislavy požiadalo úrady
v Budapešti, aby im dovolili mať aspoň
jedného slovenského učiteľa. Neuspeli.
Musela pomôcť cisárovná Mária Terézia, ktorá, našťastie, v úzkom kruhu
svojich poradcov mala aj Františka
Adama Kollára, jednu z najväčších
slovenských osobností osvietenstva.
O polstoročie neskôr už bolo v Bratislave aj slovenské lýceum – kolíska
štúrovcov, spisovnej slovenčiny
a prvého veľkého rozkvetu národnej
kultúry. Nevídaný rozvoj slovenského
školstva priniesol vznik Česko-Slovenskej republiky, prvá slovenská
štátnosť, aj roky po vojne, máme teda,
našťastie, na čom budovať. Organizátorom dnešných štrajkov a estrád však
nejde o školy ani o učiteľov. Sú v službách politiky. Je hanebné dať sa nimi
zneužiť.
Ján ČOMAJ

Vlasteneckí historici dostali vyhadzov
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Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ústav pamäti národa založili v roku 2002. Iniciátorom a jeho prvým riaditeľom bol Ján Langoš. O zriadenie ústavu malo eminentný záujem KDH,
napokon Langoš bol v rokoch 1994 – 1998 členom poslaneckého klubu KDH v NR SR. Po jeho tragickej smrti Národná rada SR v roku 2007 zvolila za
predsedu Správnej rady ÚPN (SR ÚPN) nominanta SNS Ivana A. Petranského. Obdobie jeho pôsobenia vo funkcii sa vyznačovalo vedeckým výskumom,
nezaťaženým žiadnou ideológiou.
Od začiatku to ústav nemal
jednoduché. Najmä posudzovanie
obdobia prvej Slovenskej republiky vyvolávalo konfrontácie v jeho
vnútri, ale i navonok spoločnosti.
Preto sa krátko po svojom vzniku
stal aj terčom snáh o jeho zrušenie.
Paradoxne, práve už v roku 2008
vtedajšia vládna strana SNS podala
do parlamentu poslanecký návrh
na zrušenie ústavu. Nasledujúca
vláda Ivety Radičovej mienila ústav
politicky ovládnuť zmenou zákonov.
Proti pripravovanej legislatívnej
zmene sa v tom čase postavili viaceré významné osobnosti a pôsobenie ústavu vysoko ocenili ako ďalšie
centrum výskumu najnovších dejín
Slovenska.
■ PROTIREČIVÝ PRÍSTUP
V roku 2013 došlo k zmene na
čele ústavu a šéfom správnej rady
sa stal Ondrej Krajňák, prakticky
nominant KDH. Od začiatku bolo
jeho pôsobenie v ústave problematické. Už začiatkom roka 2014 členovia správnej rady poslali otvorený
list, v ktorom žiadali parlament, aby
zastavil protiprávne konanie jej predsedu. Vtedajší člen SR ÚPN Arpád
Tarnóczy list komentoval slovami:
„Rozpor medzi správnou radou
a jej predsedom je v tom, že jeho
predstavy o fungovaní ústavu sú
v absolútnom rozpore s existujúcimi
a dosiaľ platnými stanovami, podľa
ktorých ústav existuje. Súčasné
konanie predsedu SR ÚPN poško-
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„riešiť“. Medzi prvými odídencami
bol jeho predchodca vo funkcii Ivan
A. Petranský.
■ PODOZRENIE MOBINGU
Najnovšie prepustenými historikmi sú Martin Lacko a Ján Bobák
– obaja patria medzi fundovaných
predstaviteľov slovenskej historickej

historika Mar tina L ACKA , už bý va lého pr acovníka ÚPN

Cenzúrne „sekerníctvo“ si našlo hlavu i klát
● Pôsobenie Ondreja Krajňáka vo funkcii predsedu Správnej rady ÚPN je poznačené konfrontáciou medzi ním a správnou
radou inštitúcie, ba aj výmenami
a odvolaniami pracovníkov, i keď
nejde o politickú, ale odbornú inštitúciu. Ako na neho nazeráte vy?
O. Krajňák v roku 2013 prevzal
vybudovanú, stabilnú inštitúciu.
Poslancom NR SR garantoval imunitu historického výskumu. Výskum,
knižnú i filmovú produkciu však prakticky zdecimoval. Zbytočne veľké
peniaze pritom smerujú za právne
služby. Vyhlásil, že chce „mať dobré
vzťahy s médiami“, a tomu podriaďuje činnosť ústavu. Cenzuruje sa.
Viacero odborníkov muselo odísť. Je
v konflikte s odbormi i so zamestnan-

V SNN 37/2016
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

dzuje ústav ako taký a slúži tým,
ktorí jeho potrebu trvale spochybňovali, či spochybňujú.“ Pod otvorený
list poslancom NR SR sa okrem
predsedu správnej rady Krajňáka
podpísali všetci jej členovia. No
narazil na nezáujem zákonodarcov a O. Krajňák povzbudený svojimi voličmi (predsedu SR ÚPN volí
NR SR) začal ústav aj personálne

vedy. Nikdy sa netajili svojimi vlasteneckými názormi. Predovšetkým
M. Lacko ako predstaviteľ mladej
generácie historikov nie je zaťažený
ani ľudáckym, ani komunistickým
režimom pri posudzovaní týchto
dejinných etáp Slovenska. Históriu
skúma tak, ako sa má – objektívne.
Ján Bobák je zase aktívnym členom
Matice slovenskej – konkrétne Historického odboru Matice slovenskej.
Vydával dokonca Historický zborník
Matice. O. Krajňák sa 29. júla listom obrátil na základnú organizáciu
Nezávislých kresťanských odborov
Slovenska so žiadosťou na udelenie súhlasu so skončením pracovných pomerov zamestnancov PhDr.
Martina Lacka, PhD., a PhDr. Jána
Bobáka, CSc.
Ako dôvod o súhlas so skončením pracovného pomeru J. Bobáka
uviedol O. Krajňák nerešpektovanie
pracovného pokynu a nesplnenie
pracovnej úlohy. Pravdou je, že historik Bobák pracovný pokyn považoval za šikanovanie a písomne sa
proti nemu ohradil. Predseda Krajňák je však presvedčený, že úloha
bola splniteľná. Úlohou bolo vypracovať analýzu obetí komunistického
režimu v Česko-Slovensku v rokoch
1945 – 1989. V rozsahu šesťdesiatich normostrán za necelé tri
mesiace. Nuž, tých obetí bolo vyše
dvestopäťdesiattisíc, takže šesťdesiat strán by pravdepodobne nestačilo ani na ich menoslov...
Pokračovanie na strane 2
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■

cami. ÚPN zmenil na ústav kladenia
vencov a politicko-propagandistických floskúl. Komu to vyhovuje?

ma hľadali, a potom prišli za mnou
až do Starej Ľubovne, kde som bol
na seminári.

● Ste jedným z čerstvo prepustených pracovníkov. Prečo?
Pre pravdu. Tlaky na moje prepustenie boli vždy. Čakalo sa len
na zámienku. Začiatkom júna t. r.
priniesol istý protislovenský denník osočujúci článok proti mne. Bez
toho, aby mi dali priestor na vyjadrenie. Reakciu na mojej webstránke
označil Krajňák za jeho „zneváženie
v očiach podriadených“. Ako ma asi
musí nenávidieť, keď s doručením
okamžitej výpovede nepočkal na
môj príchod do práce, ale vyslal
za mnou svoje sekretárky. Najprv
vpadli do domu mojich rodičov, kde

● Patríte do generácie historikov, ktorí bez predsudkov vstúpili do odkrývania slovenských
dejín. Vašu situáciu možno charakterizovať oným biblickým –
medzi svojich prišiel, ale oni ho
neprijali. Máte chuť pokračovať
v práci?
Odkrývaniu pravdy som sa
venoval dávno pred príchodom do
ÚPN. Nemám preto najmenší dôvod
skončiť. Ako nezamestnaný budem
mať možno viac času a možností na
bádanie než v ÚPN.
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ
Foto: archív SNN

Návrat k Dňom slovenskej kultúry v Rijeke: Pri „slovenskom mori“ ešte slovenskejšie
Bývalý juhoslovanský prezident S. Miloševič by bol 20. augusta 2016 dožil 75. narodenín
Spomienka na otca a tvorcu našich veľkých vodných diel profesora Petra Danišoviča
WWW.MATICA.SK
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Spor o výšku koncesionárskych poplatkov neosoží nikomu a nikam nevedie

Koncesionári  gule v mediálnom biliarde
Ján ČERNÝ – Ilustračné foto: archív SNN

Minister kultúry Marek Maďarič dlhodobo bol a, našťastie, stále je jeden z mála politikov súčasnej i bývalých
vládnych agentúr, ktorí aj občiansky rozumeli pojmu verejnoprávnosť, vnímali ho ako potrebu a chápali jeho
podstatu. Na druhej strane – predseda SNS Andrej Danko doteraz ako jediný verejne povedal to, o čom si čvirikajú už roky všetky vrabce zo striech verejnoprávnych vysielateľov na Slovensku.
Tie vrabce, ktoré v posledných
rokoch každý nový manažment našich
verejnoprávnych médií, konkrétne
telerozhlasu, chcel naučiť, ako sa má
správne „čvirikať“, ale, našťastie, doteraz sa to nikomu nepodarilo. Tak sa
ich zbavil. Nanešťastie pre koncesionárov zároveň.
■ VLEK KOMERCIE
Andrej Danko naplno pomenoval
podstatu krízy verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Povedal to, za čo
boli mnohí zamestnanci z Mlynskej
doliny a spod pyramídy na Mýtnej
surovo a nekompromisne povyhadzovaní dávnejšie, i nie tak dávno.
Verejnoprávnosť je definovaná zákonom, a nie nejakými manažérskymi

záujmami ľudí, ktorí predtým ovládali
komerčné médiá. Vyhoďme teda aj
Andreja Danka! Veď povedal iba to,
čo tvrdia roky audiovizuálni tvorcovia na Slovensku. Čo tvrdí inteligencia, čo svorne tvrdí opozícia i... A tu
je chyba. Ak by toto konštatovanie
predniesol alebo sa s ním aspoň stotožnil aj minister kultúry, bol by najlepším ministrom kultúry samostatného
Slovenska.
■ NEPOCHOPENIE POSLANIA
Verejnoprávne médium nemá
súťažiť s komerčným prostredím, jeho
úlohy sú úplne niekde inde. Má kultivovať poslucháča či diváka, jeho
poznanie, rozhľad, jazyk, kultúru
a kultúrnosť. Ide o naozaj iba názornú

skratku toho, čo pre verejnoprávnosť ukladá zákon, v našej republike
nepretržite ak nie porušovaný, tak
aspoň obchádzaný. Verejnoprávny
znamená slúžiaci právam verejnosti.
Nie politickej moci, nie skupinke
manažérov, nie celému zástupu ich
poplatných podriadených neprofesionálov a nie vymetačom médií, ktorí
berú honoráre všade a za čokoľvek.
Hoci aj za vulgárne výrazy či obnažené telá.
■ DANKOV PRIELOM
Je chvályhodný, zaslúži si uznanie. Verejnoprávny telerozhlas už musí
konečne začať vyrábať, nie kšeftovať
systémom nákup programov a ich
predaj. Musí vyrábať to, čo mu prika-

Gazprom má v rukách všetky prítoky plynu do Európy z Východu

Pavučina plynovodov sa viac zapletá
Ivan BROŽÍK – Foto: internet

Ruský koncern Gazprom, ktorý zemný plyn ťaží, exportuje aj prepravuje súčasne, rozohral pred rokmi až na neuverenie prezieravú hru. Bez existencie podpisu na medzinárodných zmluvách postavil plynovod až po hranicu
Turecka popod Čierne more a v rozpore s ekonomickými zákonmi Európskej únie stavia aj severnú tepnu.
Ten, kto zaspal dobu, je
samotná Európska únia. Svoju
energetickú nezávislosť od plynu
z Ruska chcela vyriešiť po roku
2002 plynovodom Nabucco, ale
zostalo iba pri zámere. Úradnícka
mašinéria Bruselu nebola schopná
dotiahnuť zámer do štádia stavby.
Jej rafinérie však surovinu potrebujú bez ohľadu na politiku.
■ POĽSKÉ STOP!
V prípade Nordstreem II ide
v podstate o paralelné potrubie
z Ruska, ktoré na severe obchádza Ukrajinu a smeruje ponad územie Poľska (Baltom) do Nemecka
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zuje zákon. Vzdelávacie programy,
programy pre deti, vysielania pre
menšiny také i onaké, informácie
operatívne v čase i v priestore. Toto
určite podporuje aj minister kultúry
Marek Maďarič a bez akýchkoľvek
pochybností je to jeho kariérny cieľ.
Bolo by preto nanajvýš osožné, ak by
s predsedom parlamentu našiel spoločnú reč. Obom im ide o to, o čo nám
koncesionárom. O programovú kvalitu, o hrdosť na vlastnú výrobu pod
vlastnou značkou, o efektivitu výkonov
a o spokojného diváka či poslucháča.

Kým tým v súčasnom telerozhlase ide
zjavne iba o mzdy, odmeny a honoráre. Pre nich však koncesie naozaj
dvíhať netreba. To by bol iba začarovaný kruh.
„Ak raz Boh dá, aby som mal
politickú silu, jedným z mojich prvých
opatrení bude zrušenie koncesionárskych poplatkov,“ povedal Andrej
Danko a nám zostáva dúfať, že od
„nebies“ raz a najmä už čoskoro tú silu
dostane. Nie pre tých nových sedem
eur koncesií, ale pre znovunájdenie
verejnoprávnosti na Slovensku.

a Rakúska. K apacitou vyrovná (po
prípadnej dostavbe) celý objem prepravy plynu cez Ukrajinu v smere
na západ. Jediné, čo napriek vôli
samotného Gazpromu a ruského
prezidenta Vladimíra Putina môže
dostavbe zabrániť, je skutočnosť,
že v Európskej únii nesmie podnikať súbežne na ťažbe a preprave
plus dodávke plynu jeden a ten
istý ekonomický subjekt. V prípade
„severného prúdu“ je ním Gazprom.
Zaujímavé je, že na to neprišiel
nikto z úradníkov Únie, ale Poliaci.
Ich protimonopolný úrad vzniesol
oprávnenú námietku a napočudovanie – stavba sa zastavila. Napriek
verejným vyhláseniam Gazpromu,
že projekt pokračuje.

území hovorí o novom plynovode,
ide v podstate iba o zväčšenie prepravnej kapacity už existujúceho.
Gazprom až po hranicu s Tureckom,
síce bez zmlúv a načierno, potrubie
postavil. Po oteplení vzťahov, priam
až nedávnom zbrataní sa prezidentov Turecka a Ruska, už aj z Ankary
zaznelo, že Južný prúd má všetku
podporu Turecka.
Nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek svetovej strany, zo severu
či z juhu, Slovensko je v kliešťach.
Aj južná, aj severná vetva rozostavaných plynovodov, na ktorých
záleží Gazpromu, končí sa na tom
istom mieste mapy Európy – na hraniciach Nemecka a Rakúska v rafinériách, patriacich skupine OMV.
Áno, máme podpísanú zmluvu až
do roku 2028 o stabilných objemoch
prepravy cez plynovod Družba,
ktoré Slovensku zabezpečujú asi pol
miliardy eur ročne. Ale čo potom?
Dokedy vydržia Poliaci vzdorovať?
A finančne Slovensku nepomôže
ani Adria, ktorá by časom z Jadranu
mohla k nám prepravovať americký
bridlicový plyn z lodných tankerov.

■ ŽOLÍK V RUKÁVE
South streem je zas žolík
v rukáve. Tento plynovod možno
nazvať rôznymi alternatívami –
Južný prúd, Turecký prúd, prípadne
aj Modrý prúd, aj keď v tomto prípade ide už o existujúci plynovod z ťažobných polí v Rusku na
územie Turecka. Ak sa na tomto

Prvá kapitola Slovenského centra vizuálnych umení sa skončila

(D o kon č eni e z 1. st r any) – Iný prípad je M ar tin L ac ko. Toho prepust il len
pre jeho ná zor. Na svojej inter netovej
stránke totiž reagoval na úto č ný č lánok
v S M E proti jeho osobe bez možnosti
v yjadr iť sa. O. K rajňák pova žuje L ac kovu argument ác iu z a urá žku št atut árneho z ástupc u Ú PN, teda jeho osoby.
M . L ac ko o. i. vo svojej reakc ii na č lá nok uviedol, že „ prejavom pokr y tec t va
u predsedu K rajňáka i t z v. nez ávislého
denníka je aj to, že im preká ž a podpis
radového z amestnanc a Ú PN pod nie k toré ob č ianske inic iatív y, no nepre ká ž a im z apojenie sa Ú PN do pred -

Renomovaní historici
nútene odchádzajú z ÚPN
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volebnej kampane K D H č i pôsobenie
straníkov i f unkc ionárov K D H. D okonc a
v r iadiac ic h štr uk túrac h úst avu“.
M . L ac ko teda kr itizoval pomer y
v úst ave, č o predseda pova žuje z a
por uš enie prac ovnej disc iplíny.
S l ove n s ké n á r o d n é n ov i ny s a o f i c i á l n e o b r át i l i n a Ú P N s o ž i a d o s ťo u,
a by p o s k y t o l s t a n ov i s ko t ý k a j ú c e s a
p r e p u s t e n i a o b o c h m e n ov a nýc h h i s t o r i kov. Ú r a d p l a t e ný z d a ní s l ove n s k ýc h
o b č a n ov s a a n i n e n a m á h a l z a r e a g o va ť, ž e o d p ove ď n e p o s k y t n e. Pr e p u s t e n i e M . L a c k a p ov a ž u j e a j r e d a k č ný
p r áv n i k z a ú č e l ové, a p r e t o s a h i s t o r i k
o b r át i n a s ú d s o ž a l o b o u o n e p l a t n o s ť
v ý p ove d e.
(e z) – Fo t o: S N N

Zemetrasenie v Kunsthalle
Máločo v ostatnom čase vzbudilo na našej výtvarnej scéne toľko polemík, diskusií, vášní, ale aj intríg a útokov ako
vznik Domu umenia – Kunsthalle SCVU (Slovenské centrum výtvarného umenia). Dve desaťročia trvali snahy rôznych skupín výtvarníkov založiť takúto inštitúciu, zameranú na prezentáciu súčasného umenia. Ministri kultúry
jeden za druhým odolávali a exminister Krajcer mal dokonca v úmysle urobiť Kunsthalle z Danubiany.
Napokon Kunsthalle vznikla a k prvému januáru 2014 začala fungovať
pod Národným osvetovým centrom
(NOC), pričom začala využívať rozsiahle a nákladne zrekonštruované
priestory Domu umenia, desaťročia využívané na výstavy rôznych
výtvarných zoskupení, na BiB – Bienále ilustrácií či na výstavy v rámci
Mesiaca fotografie. O tom všetkom
sme na stránkach SNN našich čitateľov pravidelne informovali. Aj o tom,
že vznikla výzva Viac umenia do
Domu umenia, ktorú inicioval riaditeľ
Stredoeurópskeho domu fotografie
Václav Macek. Výzvu podpísal celý
rad tvorcov, ktorí mali k práci Kunsthalle výhrady. Výtvarníčka Jana
Kapelová vo svojom článku písala
napríklad o klientelizme, netransparentnosti a kurátorskej obmedzenosti. Zároveň vzrastalo napätie
medzi riaditeľom Kunsthalle Jurajom
Čarným a generálnou riaditeľkou NOC
Janou Kresákovou.
„Keď sme v januári 2016 dostali
výzvu Viac umenia do Domu umenia
na odvolanie pánov Čarného a Gregora, zvolala som poradný zbor odborníkov na zhodnotenie ich činnosti. Ten
vyjadril viaceré výhrady,“ vyjadrila sa
J. Kresáková. Medzi výhrady patrí

SLOVENSKO

neplnenie úloh zo zriaďovacej listiny
ako strešného pracoviska SCVU pre

ČO INÍ NEPÍŠU

celú oblasť výtvarného umenia, neplnenie dokumentačnej a informačnej
činnosti či k pracovným cestám členov
vedenia. Na základe týchto zistení sa
ministerstvo kultúry rozhodlo delimito-

vať Kunsthalle pod pôsobnosť Slovenskej národnej galérie. Vedenie Kunsthalle ako odpoveď zvolalo verejnú
diskusiu v priestoroch Domu umenia.
Zišli sa tu napospol takmer všetko
priaznivci vtedajšieho vedenia Kunsthalle a z diskusie medzi riadkami
vyplynulo, že niečo také marginálne a
zastarané ako osveta so svojím folklórom, s recitovaním či s amatérskym
divadlom sa môže presunúť do Domu
detí Bibiany a budovu nech prevezme
SCVU – Kunsthalle už ako samostatná organizácia. To bol ostatne už
od prvopočiatku cieľ pôvodného vedenia, lenže aj napriek ich úsiliu vytvoriť
novú samostatnú príspevkovú organizáciu to nebolo priechodné. Ministerstvo financií v rámci úsporného
programu stoplo na neurčito zakladanie nových subjektov pod MK SR.
Napokon Dom umenia – Kunsthalle od
1. júla 2016 prešiel pod SNG a vzápätí riaditeľka galérie Alexandra Kusá
odvolala z funkcií riaditeľa Kunsthalle
Juraja Čarného, ako aj šéfkurátora
Richarda Gregora. Prvá kapitola existencie Domu umenia – Kunsthalle
bola teda dopísaná. Uvidíme, ako sa
bude „čítať“ tá nasledujúca.
Text a foto: Alexander GOCZ
WWW.SNN.SK
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Nulová sebareflexia Merkelovej
Roman MICHELKO

V t ýc hto dň och si pr ipomíname pr vé v ýroč ie známeho
v ýroku nemec kej kanc elár k y
M er kelovej: „ My to z vládneme.“
Uka zuje sa, že v tedy ve ľmi pre c enila svoje sily a r ie š enie tohto
zložitého problému ani náhodou
nez vládla. D odnes je motív tohto
„ve ľ kor ysého“ gest a predmetom
diskusií. I š lo M er kelovej o to,
aby pre nemec k ý pr iemysel zís kala lac nú, aj ke ď menej k vali f ikovanú prac ovnú silu? A lebo
to bolo nepremyslené teatrálne
gesto? To väč šina pozorova te ľov, poznajúc str ik tne rac io nálne (vedec ké) myslenie A ngely
M er kelovej, t akmer s istotou
v ylúč ila.
M er kelová už spomenut ým
gestom de fac to zlik vidovala
D ublinsk ý dohovor. A j ke ď o jeho
f unkč nosti a str ik tnom dodržiavaní bolo aj predt ým mnoho

poc hýb, M er kelovej gesto z neho
urobilo zdrap papiera.
Sprá vala sa t ak, akoby bola šéf kou
Európskej únie. Rozhodla z a
c elú Európsku úniu bez toho,
aby na t akéto rozhodnutie mala
mandát. Problém c hc ela r ie ši ť
a ž ex post ver iac, že jej vply v je
t ak ý, že doká že, č o si z aumieni,
bez ohľadu na férovosť č i rac io nalitu jej rozhodnutí. V súvislosti
s jej nedávnou návštevou Č es kej republik y to ve ľmi v ýstižným
bonmotom glosoval č esk ý prezi dent M ilo š Zeman: „ J e neslušné
poz vať si hostí na
ve č er u
a potom ic h poslať k susedovi.“
Rok od jej ne š ťastného rozhod nutia vš ak pr iniesol množ st vo
argumentov, k toré jasne uká z ali,
že spôsob r iešenia problému,
k tor ý presadzuje, je viac než
ne š ťastný. Vy tr iez venie z vít ac ej
eufór ie bolo def initívne poc ho -

vané po povestnej silvestrovskej
noc i v Kolíne a v ďalšíc h nemec k ýc h mest ác h. Ve ľmi skoro sa
uká z alo, že vojnov ýc h ute č enc ov
je nepatr ný zlomok a väč šina sú
ekonomickí migranti, prípadne
migranti, k tor ýc h pr imár nym c ie -

K OME N TÁ R
ľom je v yužiť, respek tíve zneužiť
ve ľmi štedr ý soc iálny systém
v N emec ku č i v škandinávsk yc h
krajinác h.
D nes po roku sa mnohé
vec i rekr iminujú a aj preto sa
v tedajšie M er kelovej rozhod nutie zdá ťa žko poc hopite ľné.
B ola to totiž práve M er kelová,
k torá pred tromi - št yr mi rokmi
verejne v yhlásila, že konc ept
multikulturalizmu nadobro zlyhal. Pr ibližne v tom istom č ase
malo obrovsk ý problém s ekono -

dotáciu z ministerstva...“ Trochu
nám stuhli tváre. Rozprávačom bol
muzikant, ktorý je už tridsať rokov
prítomný na našej hudobnej scéne.
Hrá žáner, ktorý nepočujete často
ani vo verejnoprávnom rozhlase,
o komerčných staniciach nevraviac.
Dotyčný však stále ostáva verný
svojmu štýlu a svojim fanúšikom, ktorých nie je zanedbateľné množstvo,
a nezriedka si jeho obdivovatelia spred rokov privedú na koncert
svoje násťročné ratolesti, takže

pred pódiom je celkom pestrá zmes
generácií. Na otázku, či niekedy
využil nejaký grant, alebo dotáciu, sa
zasmial. Jednak nepísaný „étos“ štýlu,
ktorý s chalanmi hrajú, nijaké peniaze
od štátu nepripúšťa, lebo by to smrdelo nielen ich fanúšikom možnou
stratou nezávislosti. No a jednak on
sám si nevie seba predstaviť, ako vypisuje v úlohe kapelníka stohy papierov,
hlásení a potvrdení pre ministerstvo.
„Teraz je leto,“ povedal, „a pre
nás to znamená nabitý program
z jedného letného festivalu na druhý.
Medvede si pred zimou urobia tukové
zásoby, my muzikanti finančné.
Všetky spriatelené kapely to tak
robia. Lebo od skorej jesene do
neskorej jari budeme hrať po kluboch
a kulturákoch. Ale aj tak mám okrem
muziky civilné povolanie ako živnostník, ináč by som s rodinou neprežil,“ uzavrel debatu na tému, prečo

nikdy neuvažoval nad dotáciou. Na
druhej strane ako milovník literatúry
ochotne súhlasil s tým, aby knihy
s umeleckými ambíciami, v prvom
rade poézia, dotácie dostávali.
A takýchto prípadov by sa v umení
našlo viac. Rôzne riešenia pseudoliberálov o tom, že umenie si na seba
má zarobiť, sú doslova cynickým
výsmechom napríklad dirigentovi
detského speváckeho zboru, ktorý
celú svoju energiu a voľný čas vynakladá na to, aby zdokonalil spevácke
majstrovstvo svojich mladých zverencov. Možno sa v budúcnosti nikto
z týchto detí nebude profesionálne
venovať spevu. Možno medzi nimi
vyrastie budúca hviezda operných
pódií či rockových koncertov. Tak či
tak si však v sebe odnesú doživotnú
lásku k spevu, k umeniu ako takému,
a aj dávku empatie, sebadisciplíny
a pokory. A na začiatku toho všetkého bola dotácia či grant. Systém
zďaleka nie je dokonalý a ani Fond
na podporu umenia neoslnil umeleckú societu nejakými prevratnými
riešeniami, kde by transparentnosť
a umelecká kvalita kráčali ruka
v ruke. Lenže vyladiť financovanie
kultúry je beh na dlhú trať. Teraz
sme možno urobili prvých pár potkýnavých metrov.

a to pri tradičnom nedostatku
štátnosti a nehostinnosti kame nistej pôdy. Aj tak píše v sérii
esejí Rok 1928 na Slovensku.
K rátko
pred
smr ťou
ich v roku 1966 zaradil do

tisoveckom salaši s Vladom
Clementisom. Keď Erenburg
píše, že sa v ňom ozvala ruská
duša, ruské srdce, nemožno
v yčítať našincovi, že sa v ňom
pri čítaní jeho riadkov aj na tú

nosti niek tor ých častí dávneho „pohľadu Erenburga, sú
problematické, neprijateľne je
hyperbolizovaná malosť slo venského živlu, akoby mestá
na Slovensku v onom roku 1928

Labyrint dotácií v kultúre
Maroš M. BANČEJ

Nedávno som sedel v príjemnej
spoločnosti tvorivých ľudí. Ako vždy
sa po obligátnych informáciách, na
čom kto momentálne pracuje, stočila
reč na spoločenskú situáciu a odtiaľ
zákonitým pohybom k dotáciám na
umenie. Na to odznel nasledujúci príbeh. Mladý výtvarník, len tak mimochodom syn v umeleckej branži známeho otca, sa rozhodol usporiadať
výstavu. Prenajal si vhodný výstavný
priestor, nechal ho kvalitne upratať
a pozval hostí na vernisáž. Keď sa
návštevníci vernisáže zhromaždili
v čistučkej rozľahlej a prázdnej sále,
tak maestro zvonku hodil cez zavreté
okno do sály riadny kameň. Ten pristál v spŕške črepín uprostred výstavných priestorov. Hostia vernisáže
ho mohli obdivovať, poniektorí si ho
aj odfotografovali, no a po vydarenom otvorení výstavy išli do priľahlej
miestnosti na chlebíčky a víno.

SPOZA OPONY
A si nik to zo svetoznámych
spisovateľov nenapísal toľko
uznanliv ých slov o Slovensku
a slovensk ých spisovateľoch
ako rusko -sovietsk y spisovateľ Iľja Erenburg v roku 1928 .
A jeho riadk y sa opätovne
a opätovne uverejňovali. Spisovateľ, k tor ý už v tedy prešiel
takmer všetk y európske štát y,
dlho žil vo Francúzsku, vzbúril
sa proti parížsk ym či pražsk ým
snobom, k torí si myslia, že
Slovensko je hrozná provincia.
Erenburg tu získal nové
priateľst vá, Slovensko sa stalo
jeho novou vášňou. Povedal,
že nebude ospevovať nádhernú
malebnosť krajiny, piesne,
v ýšivk y či drevené kostoly, to
všetko je síce utešené, ale na
Slovensku najmä videl, objavil
ľudí – a to je veľká vzácnosť.
Pod nosom česk ých pivo varov, viedensk ých kaviarní
a poľsk ých žalárov a ukrutnosťou Hor thyho, pod ťarchou
tisícročného otroct va na zemi
rodiacej bodľačie a šľachetnosť žijú ozajstní živí ľudia
bez závisti, bez ziskuchtivosti.
Je to duševný zázrak priamo
v srdci Európy, v jej strede,
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mic k ými migrantmi Španielsko,
k toré bolo masívne z aplavované
imigrač nými vlnami zo sever nej
Afr ik y. Ve ľmi podobne je na tom
aj Taliansko, najmä po nepre myslenom páde Kaddáfího sa
st alo top destinác iou pre af r ic k ýc h (preva žne ekonomick ýc h)
migrantov. Nakoniec srdc er vúc e
z áber y z L ampedusy, t alian skeho ostrova, k tor ý je najbližšie pr i Líbyi a na k torom je ve ľ k ý
ute č eneck ý t ábor, sa už st ali
povinným kolor itom televíznyc h
správ.
Už v tedy v znik li ve ľmi t vrdé
a ot vorené diskusie o tom, že
t ýc hto ute č enc ov treba pod ľa
vhodne z voleného k ľú č a r ozdist r ibuova ť p o c e l ej Eur ó p e.
Vte dy b o l o N em ec ko st r ik t ne
p r ot i. A k by sm e c hc e li zist i ť, č o
b o l o p r íč inou t akéhoto „ kopernikovskéh o“ o br at u v nem ec ko m p o stoji, ak c hc em e v y lú č i ť
ko n š p ir a č né te ó r i e, t ak ž iadne
rac i onálne v ysvet lenie nemô žeme nájsť. Po r o ku m ôžem e
jednozna č ne ko nšt atova ť, že
nemec k ý mo del r i e š enia mig r a č nej k ríz y nad o br o sko lab o val. O d unf air r ozho dnut ia, že
č l enské k r ajiny Eur ó pskej úni e
musia pr ija ť ist ý p o č et ute č en -

Tento príbeh som považoval
za celkom milú anekdotu. Satiru na
takzvané rôzne performancie, akčné
umenia a iné huncútstva. Rozprávač
sa len pousmial a povedal: „Viem, že
to znie ako vtip, ale tak to bolo. Ten
mladý umelec na to dostal dokonca

P O Z N Á MK A

Prečo sa sporíme o kongres
Dušan D. KERNÝ

deväťzväzkov ých
zobrat ých
spisov. Je to pohľad sveto bežníka, veď profesionálnym
novinárom, zahraničným spravodajcom denníka Izvestija sa
stal ešte v roku 1932 . Dov tedy
precestoval väčšinu Európy od
juhu až za polárny kruh. Robil
to zväčša na pozvanie.
V Bratislave a potom na
všelijaké pozvania bol na Slo vensku neraz. Už ako starcovi – v chýrnej sérii pamätí
Ľudia, rok y, život – sa mu
v ybavujú scény, v k tor ých sa
cíti, ako keby nebol vo svojom
by te rovno uprostred Mosk v y
na dohľad od K remľa, ale na

diaľavu rokov ozve slovenská
duša, slovenské srdce. Pravda,
mnohé nemožno prijať bez
v ýhrad. Erenburg opísal, ale
aj rozsiahlo si osvojil delenie
na rurálne a mestské Slovensko, umožňuje vidieť za oponu,
prečo to delenie tak prepuklo
po roku 1989. Preto rusista
Mikuláš Šimko urobil z esejí
z roku 1976 v ýber, časť zaradil, niek toré, osobitne o kňazoch a Cigánoch, v ynechal.
Autor doslovu Ondrej Marušiak priamo bez okolkov píše,
že sa netreba báť rozmýšľať
o paradoxoch autora. V doslove
sa osobitne píše o neprijateľ-
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boli iba dielom Nemcov, Maďarov a Židov“.
Preto o Erenburga ide
i dnes, veď prečo bol v ýraznou
postavou na antifašistickom
kongrese slovensk ých spisovateľov v 1936? Vo svojom
medzinárodne známom diele
za jeho organizátorov označuje v ýlučne len DAV a davistov. Aj podľa Jána Klimeša
(SNN 20/ 2011) však hlavnými
organizátormi kongresu boli
Emil Boleslav Lukáč, tajomník
Spolku slovensk ých spisovate ľov, a predseda spolku Janko
Jesensk ý. K tejto tradícii sa
pri v ýročí hlási terajší Spo -

c ov, p r e šiel skoro rok a dnes
môžeme konšt atovať, ž e t e n t o
spôsob riešenia problému je
jasná slepá ulička. Dosiaľ bol
p o Eu r ó p s ke j ú n i i r ozd i s t r i b u o v a ný l e n n e p a t r ný z l o m o k p r i d e l e nýc h m i g r a nt ov.
Naopak,
u k á z a lo sa, že uz avretie t ak z va nej balkánskej c est y v M ac e dónsku a dohoda s Turec kom
o vrac aní migrantov sú jedinými
reálnymi r ie š eniami c elej kríz y.
A j preto diskusia o tr valýc h k vó t ac h, k toré mali nadvä zovať na
ad hoc rozdelenie, je dnes mimo
diskusií.
Čo je však stále nepochop i t e ľn é, j e n u l ová s e b a r ef l ex i a
A n g e l y M e r ke l ove j, k t o r á s a
s p r áva, a ko by n e p o c h o p i l a , ž e
j e j m i n u l o r o č n é ve ľ ko r y s é g e s t o
b o l o f at á l n o u c hy b o u. To, ž e
vo svo j o m my l n o m p r e sve d č e ní
t v r d o h l avo zot r váva, v š a k s k u t o č n e š o k u j e. D o k á z a l a t o a j n a
n e d áv n e j n áv š t eve v Č e c h á c h,
k t o r á v š a k b o l a l e n s ú č a s ťo u
vä č š i e h o e u r ó p s ke h o t u r n é, n a
k t o r o m z n ova v y t r va l o a, c hva l a b o h u, n e ú s p e š n e p r e sv i e d č a l a
svo j i c h h o s t i t e ľov o s p r áv n o s t i
k vót n a r ozd e l e n i e u t e č e n c ov.
D n e s j e l e n o t á z n e, č i a v a ko m
č a s e z o b e r i e r e a l i t u n a ve d o m i e.

lok slovensk ých spisovateľov.
Zhodou okolností počas polročného slovenského predsedníct va v Rade Európskej únie.
Kým v r oku 193 6 sa zišlo na
kong r e se v Tr e nčiansk ych
Te pl iciach okolo st opäťde siat l it e r át ov a päťde siatje den najz vučnejších mien slo ve nske j l it e r at úr y, po d písalo
sa spolo čné v yhlásenie , dne s
sa p r ot i S pol ku ve die je dno boká , dá sa pove dať masí vna
k r it i ka s je di ný m, už do siah nut ý m cie ľo m – masí vne zní ži ť f i nančnú pod por u p r e
toto podujatie. V ohlušujúcej
ant i f ašist icke j ka mpani mé di í
a pol it i kov sa t ak pot ichu
i nahlas kád r uje , k t o je t ý m
sp rávnym anti f ašistom a k t o
ní m nie je , k t o sa môže a k t o
ne môže hlási ť k naj v ý r azne j še j t r adíci i , k t o r ú slove nská
l i t e r at ú r a , slove nskí s p i sova t e l ia vlast ne maj ú. Tr e ba sa
dobr e pozr ie ť za oponu, a by
sme vi de l i , že vše t ko t o r ozde ľovanie sa ťahá c e l ý mi d e saťr o čia mi. A by sme vi de l i , p r e č o
v r oku 193 6 Slove nsko a je ho
l i t e r at ú r a n e b ol i v E u r ó p e p r o vi nciou, k ý m t e r az je t o p r e sa dzovanie Európ ske j únie ne raz
viac ako p r ovi nčné ....

10. september 2016
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SEBAOBRANA
N a konci júla 2016 evidovali úrady práce na Slovensku
18 126 absolventov bez práce.
Vyše šesťdesiatpercentný podiel
na tomto počte tvorili absolventi
vysokých škôl. Pre študentov je
ideálne, ak získavajú svoje prvé
pracovné skúsenosti v odbore už
počas štúdia. Možnosť kombinovať teóriu s praxou vo vlastnom
odbore im dávajú čoraz populárnejšie tréningové programy.

Ako nebyť
nezamestnaný
V podiele mladých nezamestnaných vo veku do dvadsaťpäť rokov
v rámci európskej dvadsaťosmičky
patrí Slovensku nelichotivá šiesta
priečka. Podľa údajov európskeho
štatistického úradu Eurostat dosiahla
ku koncu júla 2016 nezamestnanosť
mladých v SR úroveň dvadsaťštyri
percent. Európsky priemer je nižší –
18,8 percenta. Najvyššiemu podielu
nezamestnaných mladých už dlhodobo čelí Španielsko, kde je bez
práce takmer každý druhý mladý do
dvadsaťpäť rokov. Takmer štyridsaťpercentná nezamestnanosť mladých
trápi aj Talianov. O niečo horšie ako
SR je na tom ešte Chorvátsko, Portugalsko a Francúzsko.
Najväčší prílev absolventov
zaevidovali úrady práce na Slovensku zo spoločenskovedných odborov. Necelá polovica nezamestnaných absolventov (45,44 percenta)
bola pritom bez práce dlhšie ako pol
roka. Podľa premiéra R. Fica: „Podmienky, ktoré máme na Slovensku
pri evidencii nezamestnaných, sú
veľmi liberálne v porovnaní s inými
krajinami. Jednoducho, iné krajiny sú podstatne prísnejšie. Naším
cieľom bude sprísniť podmienky.
Napríklad, ak nezamestnaný nesplní
podmienku, ktorú stanoví zákon,
tak príde okamžite nejaký dôsledok,
a ten môže spočívať aj v tom, že
nebude evidovaný ako nezamestnaný,“ povedal premiér.
Táto téma bude podľa jeho slov
predmetom rokovania Rady solidarity a rozvoja SR. „Sme v začarovanom kruhu. Na ministerstve práce
máme požiadavky od zamestnávateľov na dovoz pracovníkov z Ázie,
pretože nevedia nájsť pracovníkov
na Slovensku. Chápem, je to často
i otázka mzdy, pretože niektorí hovoria, že nepôjdu pracovať za mzdu,
ktorá je len o niečo vyššia ako minimálna mzda. Aj preto tlačíme na
rast minimálnej mzdy, aby to bolo
tých päťsto eur, čo by sme chceli
dosiahnuť v nejakom okamihu,“
skonštatoval R. Fico.
V súvislosti s nezamestnanosťou mladých čím dlhšia je prestávka
medzi ukončením školy a nástupom
absolventa do zamestnania, tým
zložitejšie je potom jeho uplatnenie.
M. Dobiáš, riaditeľ Odboru ľudských
zdrojov istej banky, študentom odporúča, aby využili možnosť pracovať
ešte skôr, ako s diplomom v ruke
opustia brány škôl.
„Ako veľmi vhodný nástroj
sa ukazujú trainee (tréningové)
programy. Z vlastnej skúsenosti
môžem potvrdiť, že pri prijímacom
pohovore často zaváži, ak má absolvent za sebou trainee program. Títo
absolventi totiž do práce na plný
úväzok nenastupujú ako nováčikovia, ale ako rozhľadení kolegovia,
ktorí už majú za sebou skúsenosti
a vyznajú sa vo fungovaní finančnej
inštitúcie. Pozitívnou správou je, že
tieto programy na Slovensku využíva
stále viac spoločností a z rôznych
oblastí,“ dodal M. Dobiáš. Pre študentov je trainee program vynikajúca
príležitosť nielen aplikovať teóriu
do praxe, ale postupne si zvykať aj
na pracovný režim. V neposlednom
rade si aj finančne prilepšia, pretože
ide o platenú stáž.
Robert LANDIS

10. september 2016

Vlastný štýl si musí kvalitný literát vypracovať drinou

Tvorivá spoveď Petra Štrelingera
Zhovárala sa Patrícia BRESTOVANSK Á – Foto: obálka autorovho románu

Mala som pocit pri čítaní jeho kníh a článkov, akoby sa iba vznášal na vlnách poézie, literatúry a nestojí nohami
pevne na zemi, pretože svet imaginácie mu poskytuje skutočný domov. Reč je o invenčnom novinárovi, trúfalom
pisateľovi Petrovi ŠTRELINGEROVI, ktorý sa vyznačuje láskou k svojej vlasti – k Slovensku. Peter má na svojom
konte množstvo reportáží, glos, esejí, fejtónov, próz, žurnalistických textov, rozhlasových nahrávok, no taktiež aj niekoľkých drám i predstavení. K tomuto rozhovoru nás inšpirovalo i vydanie jeho najnovšieho románu
SALAKÚZY, ktorý vychádza v polovici septembra. Je to prvý diel trilógie Liptovská rapsódia (druhá kniha vyšla
už v máji pod názvom Zlatá voda). Obec Ľubochňa („génius loci“ jeho trilógie) mu pri príležitosti jubilea udelila
čestné občianstvo. A na valnom zhromaždení Kongresu slovenskej inteligencie, ktoré sa konalo nedávno práve
v Ľubochni, bol zvolený za predsedu výboru tohto významného občianskeho združenia.
Vo vašich dielach cítiť
neskrotnú vášeň, radosť a obrovský apetít na písanie, na literatúru.
No niekedy sa mi zdá, akoby ste
dávali najavo, že na svete je veľa
zla a že skutočný život sa podobá
skôr živoreniu?
Umenie – to sú najmä city.
Ako vnímate svet okolo seba. Ako
sa vám darí objavovať, čo iní vnímajú ako všedné veci. A vy v tom
nachádzate krásu. Ale na toto prišli
dávno predo mnou. Napríklad Jack
London. Pamätám si jeden jeho
citát: „Svoj štýl som si vypracoval
drinou. Reznite po ňom palicou a ak
ho nedostanete, dostanete niečo,
čo sa mu čertovsky podobá!“ A čo
sa týka druhej časti vašej otázky?!
Nuž ten naozajstný život nikdy
nemôže byť živorením, ale šťastím.
Šťastím je to, že vôbec ešte žijete.
Že vnímate krásu stromov, kvetov,
rastlín, zvierat – a najmä ľudí. Nie
všetci sú zlí, takí, čo vám chcú ublížiť. Lenže toto pochopíte až vtedy
ako ja – keď máte napríklad po
sedemdesiatke! A v tomto je určite
život spravodlivý: keby ste to zistili
už v mladosti, nemalo by zmysel
dožiť sa vyššieho veku. Rozmýšľali
ste o tom, že mnohí vynikajúci básnici zomreli takí mladí? Jiří Wolker,
Lermontov, Puškin, Byron. Aj spomínaný Jack London sa dožil iba
štyridsiatky.
● Niektorí ľudia sú presvedčení, že spisovatelia na Slovensku
nemajú nijakú budúcnosť, ba čo
viac, považujú ich za nespoločenské a mlčanlivé bytosti. Ako vy vnímate jedincov, ktorí svoju mladosť
zasvätia knihám? Sú podľa vás
spisovatelia naozaj takí samotári,
voľnomyšlienkari a introverti, ako
sa o nich verejne hovorí?
Spisovatelia
na
Slovensku

O ČOM JE REČ
K aždý človek sa z času na
čas ocitne pred životným rozhodnutím. To je jedno, či máte pätnásť alebo päťdesiat rokov. Aby
som nehovoril vo všeobecnosti:
napríklad po skončení základnej
školy sa musí mladý človek rozhodnúť kam ďalej. I ja som riešil
takéto dilemy. Mamin otec bol
celý život lesníkom; v Ľubochni,
odkiaľ pochádzam, bol priamo
oproti nášmu domu lesný závod
(dnes už nie je), riaditeľove deti
boli moji kamaráti, pred naším
domom mala zastávku slávna
Ľubochnianska lesná železnica.
Tak že na otázku – kam ísť študovať, bola skoro jednoznačná
odpoveď: na lesnícku školu do
Liptovského Hrádku. Či som sa
rozhodol
správne?!
Odborné
predmety ma veľmi nebavili, zato
slovenčina a literatúra, dejepis,
ale aj rusk ý jazyk (iné jazyk y sme
sa v tedy na strednej škole neučili) veľmi, v týchto predmetoch
som v ynikal.
Hrádocká lesnícka škola pre
mňa znamenala veľa, tam som
dostal nielen dôležité základy
vzdelania, ale aj morálne a spo ločenské zásady, z k tor ých som
čerpal po celý doterajší život.
Nikdy nezabudnem na svojich
profesorov z Hrádku, na Veselku
Brezinovú, čo nás učila práve

inšpirovalo. Po skončení
vysokej školy som začal
pracovať v Literárnom
archíve Matice slovenskej. Tam som „naživo“
uvidel rukopisy Janka
Kráľa, Štúra, Kukučína,
Hviezdoslava, čítal som
ich
korešpondenciu.
Toho sa bojím, že dnes
bude pre nových autorov životopisov problém niečo sa dozvedieť
o vnútornom živote veľkých osobností, lebo
dnes sa listy prestali
písať. Píšu sa iba emaily a esemesky. A ako
sa dostať k týmto textom, ktoré sú zväčša
intímne? A obyčajne
sa hneď vymažú...
Budúcim životopiscom
teda naozaj vôbec
nezávidím!
sú takí istí ako inde na svete. A ak
si niekto myslí, že nemajú nijakú
budúcnosť, potom nemá potuchy, čo
za bytosť je spisovateľ. Dúfam, že sa
vás to nedotklo? Pretože ja si neviem
predstaviť spisovateľa ako nespoločenského tvora. Veď by bol odtrhnutý od života. Viete si predstaviť, že
niekto napíše poviedku, román alebo
báseň utisnutý niekde na samote ako
mních? A o čom by, preboha, písal?
Odkiaľ by čerpal svoje príbehy? Napísal som dosť veľa životopisných kníh.
A pri písaní životopisov som o týchto
veciach musel veľa premýšľať. Musel
som si tie „spisovateľské modly“ dať
dolu z kamenných pomníkov a priblížiť ich ako živých ľudí. Ako to bolo,
keď boli mladí, keď študovali, aké
lásky prežili, čo zažívali pri písaní
svojich kníh, čo ich vlastne k tomu

V súčasnosti sú
mladí ľudia lákaní zahraničím,
kde odchádzajú za prácou či za
štúdiom. Slovenský trh nie je
príliš veľký na to, aby poskytol
všetkým ideálne pracovné podmienky. Myslíte si, že je to spôsobené nepriaznivou ekonomickou
situáciou, nedostatočnou participáciou zo zahraničia alebo jednoducho tým, že sme považovaní za
menej vyspelú krajinu?
Pochodil som svet, bol som
v Afrike aj v Amerike, poznám dosť
dobre Európu, skúsil som ako reportér na vlastnej koži vojnu. A mnohé
udalosti, čo som zažil napríklad
v Afrike (vojenský prevrat v Guinei) alebo vojnu v Juhoslávii, som
nepredpokladal, že sa môžu zopakovať aj tu v strednej Európe. Nie
sme o nič chudobnejší ani bohatší

ruštinu a dejepis. Jediná profe sorka z pedagogického zboru.
Veľká dáma. Múdra a vzdelaná
žena. Keď prišla do našej triedy,
my puber tiaci sme zatvárali o či
a vdychovali do seba omamnú
vôňu jej par fumu. Vďaka nej
si dodnes pamätám Puškinove
verše. S Veselkou som sa stretá -

hovníka Matice, k tor ý zachránil
štúrovské rukopisy a priviezol
ich späť z Budapešti do Matice.
Bol som začiatočník a docent
Baník mi dal základy literárnej
vedy a archívnictva, učil ma čítať
staré rukopisy. Oslovoval ma
„ susedko“ ! A vďaka nemu sa mi
otvárali oči.

Zložité je právo voľby
Peter ŠTRELINGER

val aj neskôr, môj spolužiak Ivan
sa oženil s jej dcérou, žia ľ, naša
vzácna pani profesorka nedávno
zomrela, česť jej pamiatke.
A potom ďalšie životné rozhodnutie: namiesto na v ysokú školu lesnícku, v ybral som sa študovať do
Bystrice na pedagogickú fakultu.
Ťahala ma tam moja láska k slo venskému jazyku a k literatúre.
Ale učiteľom som sa nestal (učil
som iba pol roka). Šiel som po
absolvovaní fakulty pracovať do
Literárneho archívu Matice slo venskej do Mar tina. Túto voľbu
tiež neľutujem. Nielen k vôli
kolegom, k tor ých som v archíve
Matice stretol, napríklad docenta
Augustína Baníka, muža silného
charak teru a pevných zásad, kni-

PUBLICISTIKA

Pán docent nechápal, kde
sa proti nemu po začiatku „ normalizácie“ zobrala tá nenávis ť
nov ých lokajov okresného v ýboru
KSS, k torí sa dostali do vedenia
Matice. Práve docenta Baníka
označili za hlavného nositeľa
opor tunizmu
a
klerikalizmu!
A napokon ho z Matice potupne
v yhodili. Boli to kruté, ponižujúce
časy! V Matici sa začali čistk y,
k tor ým padli za obeť mnohí v ynikajúci odborníci, vlastenci, spiso vatelia, redak tori Matičného číta nia. Som rád (to bolo tiež „ právo
voľby “ ), že som sa nepridal na
stranu „ normalizátorov “ a matič ných „ krágľovačov “. V roku 1975
som i ja musel z Matice a z Martina nedobrovoľne odísť. Odi-
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ako iné štáty. Toto nie je problém
trhu. Chýba nám najmä väčšie
sebavedomie. Amerika je vyspelejšia ako Slovensko? Alebo Anglicko,
Nemecko, Švédsko atď.? Viete,
koľko negramotných ľudí žije napríklad v USA? Pochybnosti vás, najmä
tých mladších, spočívajú v tom, že
si nedôverujú. Že sa cítia byť malí
nie vzrastom! Ak sa z tejto malosti, z tohto hlbokého „predklonu“
dostaneme, či dostanete, potom
stratíte komplexy. My Slováci sme
totiž nielen Slovania v srdci Európy,
ale aj Kelti. Viete o tom, že aj kráľ
Artuš bol Kelt? Legendy hovoria,
že Artuš založil Anglicko. V Liptove doslova na každom kilometri
sa nachádzajú keltské archeologické náleziská, najväčšie je na
Havránku, nad priehradou Liptovská Mara. A ja si myslím: ktovie,
či aj kráľ Artuš nebol jeden z tých
keltských bojovníkov, ktorí sa
vydali práve z Liptova spasiť svet
– a založiť Anglicko, zachrániť ho
vo vojne proti Sasom! Sme potomkovia veľkej, vyspelej kultúr y.
Kelti stále žijú medzi nami, zmiešali sa so Slovanmi. Ani kresťanstvo na naše územie neprišlo iba
s Cyrilom a Metodom, ale dávno
predtým. Ešte stále si myslíte, že
sme menej vyspelá krajina? Koľko
rokov majú USA? Viac ako tristo?
A my sme tu v strednej Európe žili
dávno pred Kristom. Tak že naozaj
konečne zodvihnime hlavy! Teraz
už chápete, prečo milujem Slovensko? My Slováci nemáme dôvod
sa pred nikým ponižovať. Nejaké
nepodstatné krátkodobé neúspechy nás predsa nemôžu zraziť na
kolená!
šiel som do Bratislav y, kde som
nastúpil za referenta na Zväz slo vensk ých spisovateľov ( ZSS). Aj
tomuto svojmu rozhodnutiu vďa čím za veľa. Aj keď normalizácia
bola v druhej polovici sedemde siatych rokov v plnom prúde. Na
ZSS som sa dostal vďaka Andre jovi Plávkovi a Vladimírovi Miná čovi. Mináč ako predseda Matice
mi vtedy pri mojom nedobrovoľnom odchode z Mar tina povedal:
„Nemôžem vás ďalej chrániť! Poďte
do Bratislavy!“ A tam v Klube spisovateľov upozornil predsedu ZSS
Plávku, že som Lipták, čo bolo
dosť dôležité pre toho veľkého liptovského patriota. Na Štefánikovej
ulici, kde sídlil vtedy ZSS, som
strávil dlhých pätnásť rokov. To
bol môj údel. Ale neľutujem, aj keď
mi za celý ten čas nezvýšili plat.
V januári 1989 som dal zo ZSS
ročnú výpoveď. Možno to nebola
voľba, ale intuícia. V mojom živote
boli aj iné dôležité rozhodnutia,
ktoré som nespomenul: nevstúpil
som do KSS, ani som nespolupracoval s ŠtB, dnes to zľahčujem –
nechceli ma tam! Nuž, ale niektorí sa tam i tam prihlásili dobrovoľne! Aj ako novinár som sa
zavše ocitol pred rozhodnutím,
napríklad prijať, či odmietnuť od
vlády Cenu Ľudovíta Štúra? Napokon o dôležitých životných rozhodnutiach sa píšu hrubé romány (Styron: Sofiina voľba).
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Každoročný zápas v tripartite o výšku minimálnej mzdy musí rozhodnúť vláda

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Vytvárame problém, kde nemusí byť

M inisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upozorňuje, že vo Vysokých Tatrách nastáva rozsiahly úbytok
vzácnych lesov. Takmer polovica bezzásahového územia je
úplne zdevastovaná lykožrútom. Dochádza k erózii pôdy
a k vysychaniu vodných zdrojov. Ak sa nezmení prístup, lesy
z týchto území na dlhé desaťročia zmiznú.

Každý rok sa o takomto čase v tripartite dohaduje výška minimálnej mzdy na nasledujúci rok. A rozhovory o nej
nebývajú ľahké. Aj tentoraz, rovnako ako často v minulosti, sa tripartita nedohodla, a tak konečné rozhodnutie
o výške minimálnej mzdy v roku 2017 musí urobiť vláda. Pre tento rok bola uzákonená minimálna mzda v sume
405 eur. Jej zvýšenie nespôsobilo nijaké otrasy v ekonomike a ani nezvýšilo nezamestnanosť, čo sú takmer
ustavičné dôvody zamestnávateľov, ktorými argumentujú v boji proti jej zvyšovaniu.
Štefan SAMSON  Foto: w w w.koz-sr.sk

Zahraničných firiem sa problematika minimálnej mzdy a jej každoročného rastu akoby ani netýkala. Berú
to ako samozrejmosť. Veď k nám prišli
podnikať vlastne preto, že v materských krajinách sú náklady na pracovnú
silu podstatne vyššie a aj minimálna
mzda, ak ju majú zavedenú, je vyššia.
Uvádzať príklady o výške minimálnej
mzdy povedzme v USA, ale aj u nás
v Európe – v Nemecku, vo Francúzku,
Švajčiarsku, ani netreba. Je všeobecne
známe, že v týchto ekonomicky vyspelých krajinách sú mzdy, platy, disponibilný príjem domácnosti a s nimi aj
minimálne mzdy podstatne vyššie ako
u nás. Dosahujú hranicu až šesťdesiatich percent priemernej hrubej mzdy
v národnom hospodárstve alebo sú
k tejto hranici veľmi blízko.
■ NAŠE PERCENTÁ
Tohoročná výška minimálnej mzdy
na Slovensku (405 eur) predstavuje
približne okolo štyridsaťpäť percent
priemernej hrubej mzdy v hospodárstve Slovenska. Úsilím našich odborových zväzov je postupne dosiahnuť
svetovou úniou práce odporúčanú
60-percentnú hranicu. Aj krajiny, ktoré
nemajú uzákonenú minimálnu mzdu,
rešpektujú spoločenský vývoj, ktorý
prebieha v hospodárstvach krajín sveta
a nepriamo, nie síce cez minimálnu
mzdu a jej rast, ale inými nástrojmi
v prerozdeľovaní zvyšujú odmenu za
najnižšie ohodnocované práce. Trebárs
Rakúsko, ktoré nemá minimálnu mzdu,

vo svojom novom zákone určuje, že
všetky firmy musia vyplácať zamestnancom minimálne ohodnotenie, ktoré
si dohodli odbory zamestnancov so
zamestnávateľmi.
Značná časť otázok a problémov
okolo minimálnej mzdy je aj u nás
jasná. Nediskutujeme o tom, či jej zavedenie je opodstatnené, či jej sociálno-ekonomické aspekty spĺňajú svoje
úlohy. Či a do akej miery je v súlade
s naším ekonomickým a sociálnym
rozvojom. Či jej uplatňovanie pomáha,
alebo je brzdou v raste ekonomiky a do
akej miery pomáha zlepšeniu životných
podmienok pracujúcich. Už sa nehovorí ani o tom, že systémovo nepatrí
do trhovej ekonomiky a že ju treba
zrušiť. Členovia tripartity už napríklad
berú ako samozrejmosť, že keď už
máme inštitút minimálnej mzdy, tak je
potrebné z času na čas ju aktualizovať,
upravovať, obyčajne každoročne zvyšovať vzhľadom na rast výkonnosti ekonomiky, rast miezd v hospodárstve, aj
vzhľadom na existujúcu a meniacu sa
zamestnanosť i nezamestnanosť.
■ O KOĽKO ZVYŠOVAŤ?
Problémom stále ostáva – o koľko
minimálnu mzdu zvyšovať? To však je
dlhodobejší problém a potrvá dovtedy,
kým nenájdeme a nezavedieme mechanizmus, ktorý by pre naše ekonomicko-sociálne podmienky optimálne nastavoval vzťah minimálnej mzdy k priemernej
mzde, berúc do úvahy celý rad interných
a externých faktorov a vplyvov.

Nevyjasneným problémom v spojitosti s minimálnou mzdou a jej uplatňovaním je jej diferenciácia podľa
regiónov, resp. oblastí a odvetví
v hospodárstve. S takýmto návrhom
prichádzajú opakovane najmä politici
s neoliberálnym ekonomickým myslením, ktorí stále veria v neomylnosť
trhu a trhových síl. Navrhujú zaviesť
regionálnu minimálnu mzdu, ktorá by
vychádzala z ich rozdielnej ekonomickej výkonnosti, úrovne nezamestnanosti a bola by odstupňovaná podľa
skutočnej výšky mzdy a platov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Kto by ju
odstupňoval, o tom nehovoria. Trh by to
zaiste neurobil, veď v ňom samotnom
je v oblasti miezd a platov viac faktorov, ktoré ho v automatickosti konania
obmedzujú.
■ ŠESŤ ČI OSEM
Rokovania o minimálnej mzde
na rok 2017 priniesli popri tradičných
postojoch a zvyčajnej atmosfére aj
jednu zvláštnosť. Po prvý raz zamestnávatelia nezačali hneď bojom proti
jej zvýšeniu, ale sami dali návrh na jej
mesačné zvýšenie zo 405 na 430 eur.
Návrh predstavuje šesťpercentný rast
oproti predchádzajúcemu roku. Tento
prístup podnikateľov je potrebné v každom prípade hodnotiť pozitívne. Odborom zastupujúcim zamestnancov sa
takéto zvýšenie máli a požadujú osempercentné zvýšenie – na 442,5 eura.
Keďže nedošlo ku vzájomnej dohode,
konečné rozhodnutie o výške minimál-

nej mzdy na budúci rok urobí vláda.
Pritom dohadovanie sa o výške minimálnej mzdy by nemuselo byť každoročným politickým problémom. Chcelo
by to však dohodnúť sa v tripartite na
tom, aký by mal byť optimálny podiel
minimálnej mzdy na priemernej mzde
v národnom hospodárstve a zhodnúť
sa aj na termíne, kedy by sa mal tento
podiel dosiahnuť. Na základe týchto
dohôd potom stanoviť percento, o ktoré
by sa minimálna mzda každoročne
zvyšovala. Po dosiahnutí tohto optimálneho podielu by sa rast minimálnej
mzdy odvodzoval percentom rastu priemernej mzdy.
V skutočnosti nie je naším problémom minimálna mzda a jej každoročné zvyšovanie (určovanie), ale to,
že naše mzdy a platy sú aj v priemere
relatívne nízke, a tým málo stimulujúce
pre pracovníkov. Preto niektorí odchádzajú pracovať za hranice, preto niektorí nechcú byť zamestnaní a nechcú
pracovať, preto niektorí sa radšej
uspokoja so sociálnymi dávkami. To,
že naša priemerná mzda je nižšia ako
v niektorých aj susedných krajinách, aj
keď máme vyšší hrubý domáci produkt
na jedeného obyvateľa, ukazuje, že
v hospodárskej politike robíme chyby
a že treba viac zefektívniť hospodárenie, ale aj rozdeľovanie toho, čo
vytvoríme.
Medzititulky redakcia
Autor je profesor Ekonomickej
fakulty TU Košice.

Hospodárske výsledky Slovenskej republiky dovoľujú aj výraznejší mzdový skok

Minimálna mzda zamestnávateľov nestraší
Minimálna mzda je sociálno-ekonomická kategória, ktorá hovorí o najnižšej zákonnej mesačnej mzde v prípade, že zamestnanec odpracuje zákonom stanovený mesačný fond pracovného času alebo najnižšej hodinovej
sadzby, ktorá patrí zamestnancovi na riadny pracovný pomer na určitý alebo neurčitý čas. Výšku minimálnej
mzdy sa na rokovaniach sociálnych partnerov doteraz nikdy nepodarilo dohodnúť, preto konečné slovo mala
vláda.
Róber t HÖLCZ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Zamestnávatelia a odborári
sa ani tentoraz nedohodli. Prví
navrhujú obyčajne menej, čo zdôvodňujú
zvyšovaním
nákladov
a poklesom ich konkurencieschopnosti, zatiaľ čo druhí chcú viac,
pričom argumentujú zvyšovaním
produktivity práce a nízkym doterajšom ohodnotením. Každoročné
zvyšovanie minimálnej mzdy sociálni partneri doteraz nespochybňovali, ale rozporné stanoviská
napokon vyriešili poslanci v parlamente na návrh vlády. Ten bol
z pochopiteľných dôvodov akosi
vždy bližšie k návrhu odborárov
ako zamestnávateľov. Tohtoročný
konečný verdikt o výške minimálnej
mzdy v budúcom roku však musí
zohľadňovať niektoré osobitosti,
ktoré súvisia so súčasnou situáciou
na slovenskom trhu práce, s ktorou
sme sa doteraz nestretli.
■ TRH PRÁCE
Náš trh práce je dnes poznačený klesajúcou nezamestnanosťou a nedostatkom kvalifikovanej
pracovnej sily. Zamestnávatelia sa
sťažujú, že nemôžu nájsť dostatok remeselne zručných pracovníkov, ale aj odborníkov z rôznych
iných oblastí, a tak sa chýbajúce
počty zabezpečujú aj zo zahraničia. Nábor funguje tam, kde sú
doteraz nižšie mzdy ako u nás.
A tak zvyčajný argument zamestnávateľov, že z dôvodu zvyšovania
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minimálnej mzdy budú musieť aj
hromadne prepúšťať, akosi neplatí.
Práve naopak, v záujme udržania
najmä najschopnejších zamestnancov budú musieť mzdy zvyšovať
či poskytovať aj ďalšie sociálne
benefity.
S
niektorými
argumentmi
zamestnávateľov sa však dá súhlasiť – nízka inflácia s dosahom na
stagnujúce tržby, zvyšovanie mzdových nákladov, a teda pokles zisku,
a aj nižšie dane do štátneho rozpočtu, a takto by sme mohli pokračovať. Na druhej strane však treba
povedať, že vyššia minimálna mzda
znamená viac peňazí pre zamest-

nanca, čo zvyšuje jeho domácu
spotrebu, ktorá sa tak podieľa na
raste nášho HDP. Vyššia minimálna
mzda tiež zvyšuje dane a odvody
zamestnancov a zamestnávateľov
do verejných rozpočtov, čo napokon v oboch prípadoch znižuje aj
deficit verejných financií a verejného dlhu k HDP. Súhlasiť možno
aj s tým, že pre veľké regionálne
rozdiely vo výške priemernej mzdy,
trebárs v hlavnom meste a trebárs
v niektorých okresoch s vyššou
mierou nezamestnanosti, bude
mať budúcoročná minimálna mzda
rozdielny ekonomický dosah, čo
napokon platí aj pre niektoré pro-
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fesie s výrazne vyššou priemernou
mzdou, ako je celoštátny priemer.
■ SPOJENÉ NÁDOBY
Pre
narastajúci
domáci
a zahraničný dopyt klesá miera
nezamestnanosti. V lete už bola pod
9,5 percenta a s jej ďalším poklesom sa počíta po vyradení z evidencie tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí od úradov neakceptujú
pracovné ponuky. Pokles a výška
minimálnej mzdy sú teda spojené nádoby, čoho dôkazom je, že
minimálnu mzdu poberá u nás len
okolo štyridsaťtisíc zamestnancov.
Jej výška platí v celom národnom
hospodárstve a každé zvýšenie
predstavuje plošnú valorizáciu
s dosahom na ekonomiku všetkých
účastníkov trhu a napokon aj na
verejné financie.
V poslednom čase sa preto
vedú medzi sociálnymi partnermi
diskusie o zavedení aj sektorovej
minimálnej mzdy, ktorej výška by
bola v súlade s priemerným mzdami
v danom sektore pri súčasnej existencii piatich platobných taríf, pod
ktoré by mzda zamestnanca nikdy
nemohla klesnúť.
So zavedením sektorovej minimálnej mzdy sa však od budúceho
roka nepočíta. Jej doterajšia výška
405 eur predstavuje 46 percent
priemernej minimálnej mzdy v EÚ,
čo je teda viac ako v Českej republike s priemerom 37 percent, ale
menej ako vo Francúzsku s priemerom 61 percent. Právom sme teda
zvedaví, ako sa napokon sociálni
partneri na jej výške (ne)dohodnú.
Preto tak ako vždy napokon rozhodne vláda. Podľa všetkého bude
minimálna mzda na Slovensku
v roku 2017 vo výške 435 eur.

Lykožrútie vášne
„Viac ako desať rokov sa prizeráme, ako nám tatranské lesy
doslova zomierajú pred očami.
Kvôli invázii podkôrového hmyzu
vo vyschnutom mŕtvom lese
nastáva erózia pôdy, vysychajú
studničky a horské potoky. Nastal
čas konať,“ povedala Gabriela
Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
„Efektívne, ekologické a k životnému prostrediu priateľské riešenia máme pritom k dispozícii
už desiatky rokov. Príroda to
vie vyriešiť aj tak, že v Tatrách
zostanú holé skaly, na ktorých už
les nebude mať kde rásť.“ Takto
varovala slovenskú verejnosť.
Ministerka bude preto iniciovať okrúhly stôl s odborníkmi
z oblastí lesníctva a ochrany
životného prostredia. Stratou
lesov totiž podľa nej prichádza
Slovensko aj o jedinečné kúpele
na liečbu dýchacích ciest. Jediný
smrek pritom ročne vyprodukuje
kyslík pre päťdesiat ľudí.
„Vysokohorské tatranské lesy
sú symbolom Slovenska,“ vysvetlila ministerka Matečná. „Chránia svahy pred pôdnou eróziou,
regulujú vodné pomery horského
prostredia, sú zdrojmi pitnej vody,
zmierňujú výkyvy horského počasia a vytvárajú kvalitné ovzdušie.
Sú domovom mnohých vzácnych
živočíchov a rastlín. Historicky
slúžia ľuďom a mali by s nimi žiť
v súhre. Aby ich ľudia mohli využívať na relax, turistiku, šport,
liečbu.“
Podľa ministerstva pôdohospodárstva problém s lesmi
vo Vysokých Tatrách spôsobuje
rozdielny pohľad na starostlivosť
o chránené územie zo strany ochranárov a lesníkov. Zatiaľ čo ochranári presadzovali pasívny prístup
(bezzásahovosť), a to dokonca
na celom území TANAP-u,
lesníci navrhovali aplikovať citlivú
aktívnu diferencovanú ochranu na
základe dlhoročných skúseností.
Historicky má totiž lesníctvo na
Slovensku niekoľkostoročnú históriu a bohaté skúsenosti v boji
s lykožrútom.
Zladiť prístupy v ochrane
prírody by malo byť cieľom každého rozumného občana Slovenska. Myšlienka okrúhleho stola
sa ukazuje ako najefektívnejšia
možnosť na zamedzenie reprízy
vášní a udalostí, ktoré nastali po
katastrofe v Tichej a Kôprovej
doline pred rokmi.
Štefan ZLATOŠ
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Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít HAJDUK, PhD.

250 základných
a viac ako 850 stredných škôl po
celom Slovensku opäť otvorilo
svoje brány. Po dvojmesačnej
prestávke sa znovu začali zapĺňať
triedy žiakmi, na ktorých už čakali
ich triedni učitelia. Následne sa
všetci sústredili zväčša na nádvoriach svojich škôl, kde zazneli
slávnostné príhovory. Školský rok
2016/2017 sa začal 1. septembra
2016, ale na vyučovanie zazvonilo
až 5. septembra 2016. Školské
vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára
2017. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára
2017 a skončí 30. júna 2017.

Ďalší nový
školský krok

Doc. PhDr. Ľudovít HAJDUK, PhD., vyštudoval učiteľský odbor dejepis – občianska náuka, dizertačnú
prácu obhájil v SAV v odbore systematická filozofia a v roku 2012 sa habilitoval na Filozofickej fakulte UKF
v Nitre v odbore etika. Ako vysokoškolský učiteľ pôsobil na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Ako prodekan pre vedu a výskum
pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Ako hosťujúci profesor pôsobil
na vysokej škole Sociálnych vied a vzdelávania v Leirii v Portugalsku, ako hosťujúci docent a vedecký
pracovník na Univerzite v Salzburgu, na Univerzite v Cottbuse, absolvoval viaceré zahraničné študijné
pobyty (v Aachene v Nemecku, v Moskve na Inštitúte A. S. Puškina a v Katoviciach na Inštitúte filozofie).
Vedecky sa orientuje na problematiku manažmentu, metodológie vied, manažérskej etiky, interdisciplinarity v teórii médií a etike médií. Je autorom vedeckých monografií, desiatok odborných vedeckých štúdií,
skrípt a učebných textov. Bol a v súčasnosti stále je aj šéfredaktorom prestížneho časopisu Pedagogická
revue, bol členom a podpredsedom poradného orgánu ministra školstva – Kurikulárnej rady pre oblasť
kľúčových otázok výchovy a vzdelávania v SR. Druhého mája 2016 ho minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Peter Plavčan vymenoval za riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.
Zhovárala sa Irena BERKOVIČOVÁ – Foto: archív SNN

Medzitým sa budú snažiť nielen žiaci a študenti niečo sa naučiť,
ale aj ich učitelia ešte aspoň trochu
zlepšiť svoje platové podmienky.
Platy učiteľov na základných, stredných a vysokých školách sú od
prvého septembra vyššie o šesť percent. Iniciatíva slovenských učiteľov
(ISU) však avizuje stupňovaný štrajk,
ktorý by sa mal začať 13. septembra,
pretože požiadavky štrajkujúcich
pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva nepovažuje za splnené. Podľa Vladimíra
Crmomana z ISU stále trvajú na tom,
aby vláda i parlament legislatívnymi
opatreniami zabezpečili zvýšenie
tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov
v regionálnom školstve o stoštyridsať eur v tomto roku a o deväťdesiat
eur od začiatku roka 2017. Iniciatíva
taktiež chce, aby bolo prehodnotené kreditné vzdelávanie učiteľov
a navýšené rozpočty ministerstiev
školstva a vnútra celkovo o štyristo
miliónov eur na odstránenie rozdielov vo vybavenosti škôl.
„My stále bojujeme za tie isté
požiadavky, ktoré sú na stole od
roku 2012. Ministerstvo školstva
doteraz nevysvetlilo, prečo ich
nie je možné splniť,“ argumentuje
V. Crmoman. ISU avizuje po ostrom
štrajku, ktorý prerušila, stupňovaný
štrajk. „Prvý štrajk sme stanovili na
13. septembra a je to symbolický
dátum. Práve pred štyrmi rokmi bol
jednodňový štrajk, kde sme bojovali
za tie isté požiadavky,“ povedal V.
Crmoman s tým, že v ten deň sa má
vzdelávanie prerušiť na jednu vyučovaciu hodinu. V štrajku chce ISU
pokračovať 21. septembra, keď by
sa na školách nemalo vyučovať dve
hodiny, 29. septembra by sa zas učiť
nemalo tri vyučovacie hodiny.
Predseda Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek povedal, že ich
požiadavky sú jasne sformulované
v deklarácii zväzu a partnerských
organizácií na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania
a vedy na Slovensku. „Čakáme ešte
na termín kolektívneho vyjednávania. Ak by sa uberalo takým smerom,
že je nevýhodné a nebudú naplnené naše požiadavky, tak zvoláme
mimoriadnu radu zväzu, ktorá prípadne rozhodne o proteste,“ povedal
P. Ondek.
Ministerstvo školstva tvrdí, že
téma zlepšenia súčasného stavu
slovenského školstva by sa nemala
zúžiť len na platy učiteľov. V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala, za predpokladu realizácie
zásadných vnútorných zmien, zvýšiť
tarifné platy učiteľov o šesť percent
aj v rokoch 2018, 2019 a 2020. Zároveň podotklo, že iniciovalo rokovanie
s ministerstvom financií, aby sa platy
učiteľov v regionálnom a vo vysokom
školstve zvýšili o šesť percent aj od
januára 2017.
(rkh)
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Školstvo má viac dbať na hodnotovú orientáciu žiakov

V Štátnom pedagogickom
ústave ste v rokoch 2006 – 2010
pôsobili ako vedecký tajomník, neskôr ako zástupca riaditeľa. Mohli ste sa teda dôkladne
oboznámiť s obsahovou náplňou
práce tohto pracoviska s celoslovenským dosahom a, samozrejme, sa na tejto práci aj
aktívne podieľať. Napriek tomu
prekvapilo vás v tejto inštitúcii
niečo?
Áno, úprimne. Prekvapili ma
kolegovia, ktorých som tam našiel
šesť rokov po mojom odchode
zo ŠPÚ, potešilo ma to. Vždy ma
v dobrom prekvapí a poteší tvorivá
a kvalitne odvedená práca, inovatívni kolegovia a úprimní, srdeční
ľudia. Veľmi nemilo som však bol
prekvapený zanedbanou budovou
a knižnicou, ktorú sme formovali
počas štyroch rokov môjho pôsobenia. Našiel som ju v dezolátnom stave, veľmi zanedbanom
na výskumný ústav. Ale už sa to
podarilo naštartovať aj vďaka našej
novej knihovníčke.
Hovoríte o jednom novom
„štarte“. Stihli ste už za štyri
mesiace v pozícii riaditeľa ŠPÚ
naštartovať a rozbehnúť aj iné
výstupy?
Dokončili sme inovovaný Štátny
vzdelávací program pre materské
školy, získali sme medzinárodný
projekt ERASMUS + pre inkluzívne
vzdelávanie, na ktorom budeme
spolupracovať s Karlovou univerzitou a Nansen Inštitútom v Nórsku.
Dostaneme na to vyše dvestotridsaťtisíc eur, čo sú nemalé peniaze,
a mohli by sme nimi koncepčne
zastrešiť na isté obdobie časť
odborných zamestnancov. Takisto
sme sa stali partnermi prestížneho
medzinárodného projektu spolu
s Grékmi, Talianmi a Čechmi. Získali sme grant na projekt Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov
v rámci programu Erasmus+, kde
sme partnermi spolu s Asociáciou
C.E.M.E.A. Neapol z Talianska
a s Prvým všeobecným lýceom
z Grécka. Hlavným koordinátorom
projektu je Národný inštitút pre
ďalšie vzdelávanie v Českej republike. Nuž a napokon, čo považujem
tiež za veľmi dôležité, pred pár
dňami sme sa dohodli s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí pánom Jánom Varšom,
že naše inštitúcie budú spolupracovať na tom, aby sme našim krajanom v zahraničí, ktorí chcú zostať
Slovákmi a zachovať si materinský
jazyk, zvyky a tradície svojich predkov, spoločne pomáhali pri vyučovaní a udržiavaní slovenského
jazyka.
● V súčasnosti je v móde, že
po výmene politickej garnitúry
sa mení aj zostava spolupracovníkov. Týka sa to aj inštitúcie,
ktorú riadite?
Nie je to môj štýl. Viem,
a chcem spolupracovať s každým,
kto odvádza kvalitnú prácu a zodpovedne si plní svoje úlohy, či pracuje
na pozícii odborného zamestnanca,
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alebo na dohodu. Väčšinou spolupracujeme s odborníkmi z praxe,
priamo zo škôl, s odborníkmi
z vysokých škôl, ktorí chcú napĺňať
tie úlohy, ktoré ŠPÚ má zo zákona,
z kontraktu s ministerstvom školstva, ale prichádza aj s nápadmi
ako našu prácu na prospech školstva zefektívniť či zoptimalizovať,
zlepšiť.
● V čom konkrétne má spočívať zefektívnenie školstva, aby
naši žiaci dosahovali v medzinárodných meraniach nadpriemerné
výsledky, ako napríklad Fíni a iné
európske štáty?
Keďže na samotné výsledky
vplýva veľa faktorov, budeme sa
usilovať ovplyvniť tie, na ktoré má
Štátny pedagogický ústav dosah.
Budeme najmä pravidelne vyhodnocovať kurikulum, zameriame sa na
kontakt so školami a s praxou, na
zabezpečenie modernizácie školstva na základe výsledkov experimentálnych overovaní, zahraničných skúseností a veľkú pozornosť
budeme venovať praktickej pomoci
školám.
Jednoznačne budeme musieť
nastaviť niektoré rozvojové projekty cielenejšie smerom k čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v rozvoji obsahu
vzdelávania.
● Znamená to, povedzme,
že štát by mal menej vstupovať
do obsahu vzdelávania a viac
priestoru by mali mať napríklad
školy a učitelia?
Myslím si, že optimálna by bola
syntéza toho, čo vyžaduje štát,
s tým, čo potrebujú školy. Obsah
vzdelávania je dôležitým nástrojom
rozvoja kultúry spoločnosti, preto
by mal do tohto procesu vstupovať
v takej miere, v akej mu záleží na
vzdelanosti, a teda aj na budúcnosti súčasnej a ďalších generácií.
Školy by zasa mali prispieť vytváraním programov založených na
svojich tradíciách, regionálnych
špecifikách, flexibilne reagovať
na potreby trhu práce v regióne
a podľa toho aktualizovať svoj
vzdelávací program. Sloboda pre
školy je daná disponibilnými hodinami a slobodou tvorivosti učiteľa,
žiaka a možnosťami, ktoré dáva
didaktika.

ROZHOVOR TÝŽDŇA

● Ak porovnáme vedomosti
našich žiakov, ale aj mladých
ľudí, zisťujeme, že celkovo sa
znížili vedomosti o slovenských
dejinách, ktoré už ani v minulom období nedosahovali úroveň
okolitých štátov. V učebniciach
dejepisu je nepomerne viac strán
venovaných histórii iných krajín
než tej slovenskej. Slabé vedomosti sa týkajú aj slovenskej
literárnej tvorby. Časť spoločnosti nie je spokojná s výchovou
k ľudským právam; pripravujú
sa zmeny? Dá sa uvažovať, že sa
otvorí obsah štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) v dejepise,
literatúre, občianskej náuke,
etike a možno aj ďalších vyučovacích hodín v ZŠ a SŠ?
Do inovovaných štátnych vzdelávacích programov sa nedá len
tak ľahko vstúpiť. Ale sú možnosti,
ako môže ŠPÚ ovplyvniť tento proces. Napríklad ŠPÚ má pre každý
predmet vlastnú ústrednú celoslovenskú predmetovú komisiu, kde sa
pravidelne diskutuje o prípadných
inováciách obsahu vzdelávania,
zamestnanci pripravujú výstupy
z výskumov v školách, pripravujú
návrhy na inovácie štátnych vzdelávacích programov. Významné sú
taktiež odporúčania OECD, analýzy
výsledkov medzinárodných a domácich testovaní, ako aj odporúčaná
literatúra. Pripravujeme pre školy
tiež metodické listy a iné didaktické
prostriedky.
Vo viacerých predmetoch je
potrebné zvýraznenie výchovnej
zložky edukácie, na formovanie
osobnosti žiaka treba využívať
morálne hodnoty a odkazy z našich
národných dejín, príklady vlastenectva, podporovať výchovu
k národným a ku kresťanským
tradíciám. Nesmieme zabúdať
na rodinnú výchovu a takisto na
médiá, podporovať kritické myslenie vo vzťahu k médiám, k mediálnym a marketingovým produktom
(rozhlas, televízia, noviny, časopisy, knihy, brožúry, internet, CD,
DVD, reklamy, upútavky, reklamné
plochy). Školy by mali veľmi úzko
spolupracovať s kultúrnymi ustanovizňami
(Matica
slovenská,
múzeá, divadlá, galérie), ale aj
udržiavať dobré vzťahy s registrovanými cirkvami a s náboženskými
spoločnosťami.

● Niektorí učitelia, ale
aj žiaci a rodičia sa sťažujú na
to, že v školách sa učí príliš veľa
zbytočností, že systém vzdelávania je priveľmi encyklopedický
a ponúka málo príležitostí na rozvoj tvorivého myslenia. Stotožňujete sa s týmto názorom?
Často je to iba subjektívny
pocit, napokon je na učiteľoch, čo
z učiva vynechajú alebo za čo ho
zamenia v rámci možností, ktoré sú
na to stanovené. V učive by vždy
mali byť definované najmä ciele.
Tým nechcem povedať, že netreba
permanentne vyhodnocovať, čo je
potrebné a čo nadbytočné v obsahových a výkonových štandardoch
a vo vyučovacích predmetoch.
Lenže vyhovieť každému sa nedá,
preto je to zložitý proces.
V súčasnosti však vidím
najväčší problém v školstve vo
výchovnej zložke. Treba posilniť
výchovný proces v školách, pričom
je potrebné zamerať sa najmä na
hodnotovú orientáciu žiakov. Deti
vidia mnoho negatívnych príkladov.
Treba im vedieť vysvetliť, ktoré sú
morálne hodnoty, prečo ich treba
uprednostniť, vysvetliť, čo je zlo,
násilie, neprávosť, intolerancia,
prečo to majú odsúdiť.
Učebnice, povinná literatúra,
príručky, pracovné zošity – tam je
veľa informácií, ale vysvetliť, pretaviť do žiaka ich môže len učiteľ svojou charizmou, svojou osobnosťou,
láskavosťou, ochotou, svojím prístupom a vhodnými metódami, ktoré si
zvolí v interakcii so žiakom.
● Učitelia v školách s maďarským vyučovacím jazykom sa
sťažujú, že majú výrazne menej
disponibilných hodín a hodín
materinského jazyka v porovnaní
so žiakmi v slovenských školách.
Objavujú sa dokonca požiadavky,
aby sa deti z menšinového prostredia učili slovenčinu ako cudzí
jazyk. Súhlasíte s tým?
Určite nie. Slovenský jazyk je
v zmysle ústavy štátnym jazykom
a našou povinnosťou je zabezpečiť
jeho znalosť pre národnostné menšiny na úrovni, akú môže dosiahnuť
príslušník väčšinového obyvateľstva
na Slovensku. Treba pritom myslieť na praktický život, na to, aby sa
absolventi škôl uplatnili čo najlepšie
v praxi, najmä vo svojej vlasti na Slovensku, a na to potrebujú dokonale
ovládať štátny jazyk. Aj preto nemôžeme znížiť počet hodín slovenčiny.
Samozrejme, nikto nijakému príslušníkovi národnostnej menšiny neberie
právo na dokonalú znalosť materinského jazyka . Tam dokonca vidím
priestor na zvýšenie počtu hodín
jazyka národnostnej menšiny.
● Mala by sa, podľa vás,
učebnicová politika otvoriť trhu?
V Programovom vyhlásení
vlády je uvedené, že postupne sa
v regionálnom školstve umožní
výber z viacerých druhov učebníc.
Budú však musieť vyhovieť národným a náročným obsahovým kritériám, ktoré má učebnica spĺňať.
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Sloboda slova priniesla krčmový slovník aj na miesta nanajvýš oficiálne

Šanca pre slovo naše každodenné
Július LOMENČÍK – Ilustrácia: Peter GOSSÁNYI

Každodenne sa súčasníci presviedčajú, že slová, povedané s Miroslavom Válkom, sa už nevyberajú ako drahokamy. Presadzujú sa slová, ktorých obsah je stále viac naplnený skôr povrchným videním mnohých problémov,
resp. javov, a v priestore slova sa akoby pomaly vytrácalo myslenie, uvažovanie, rozvaha človeka pri riešení
širokospektrálnych problémov v rôznych oblastiach každodenného, najmä verejného života.
V rámci slobody slova sa do
popredia stále viac dostáva jeho
liberalizácia. Mnohí už nerešpektujú konkrétnu situáciu, prostredie a slová vyberajú jánošíkovsky
od buka do buka. Napríklad z úst
niektorých ústavných činiteľov
(poslancov Národnej rady SR)
zaznievajú aj počas rokovania
slová ako „chrapúnstvo, svinstvo,
diabol, satan...“. Na verejnosti
označujú
predstaviteľov
vlády
Slovenskej republiky za „mafiánov, zlodejov...“. To znamená, že
namiesto konštruktívnej kritiky
práce ministrov alebo predsedu
vlády skĺzavajú svojimi vyjadreniami do pozície tzv. „krčmových
slov“.
■ SLOVO AKO ZBR AŇ
Sloboda slova si pritom žiada
možno ešte väčšiu zodpovednosť,
ako keď totalitnými ideologickými
normami bol človek obmedzovaný
pri výbere slov. Zodpovednosť predovšetkým vo vzťahu k partnerovi
pri komunikácii, zodpovednosť vo
verejných prejavoch, napr. v elektronických a printových médiách
voči prijímateľom. Ale aj zodpovednosť tvorcu Slova – spisovateľa,
publicistu... –, aby práve prostredníctvom slova v jeho priestore
odkrýval tajomstvo človeka. Zároveň je vecou osobnej odvahy a statočnosti nemlčať nad nezdravými
javmi v spoločnosti, nezakrývať
klamstvo a obnažovať človeka
ako neopakovateľnú ľudskú bytosť
v spoločenskom živote. Ale kultivovaným spôsobom!
Častým slovom súčasnosti sa
stáva slovo „korupcia“, čo súvisí
so zlyhávaním človeka, s jeho chybami, omylmi. Okrem uvedeného
negatívneho javu sužuje našu
spoločnosť aj krízový stav v človečenskom slove, kde sa jeho hodnota nedá oddeliť od konkrétnych
skutkov človeka. Ten práve prostredníctvom slova hľadá mnohé
výhovorky, bráni sa útokom, čiže
slovami dokazuje svoju moc, ale
ukazuje sa, že viac svoju bezmocnosť. Slovo prestáva byť pre človeka mostom, slovo nie je gestom
úprimného podania ruky, slovo sa

BESEDNICA
K eď v roku 1982 zomrel L. I.
Brežnev, do funkcie generálneho
tajomníka KSSZ zvolili J. V. Andropova. Vo svete to vyvolalo veľké
obavy, pretože bol dlhoročným
šéfom KGB a jeho meno sa spájalo
s nepopulárnymi opatreniami proti
disidentom, náboženstvu, ale aj
s udalosťami v Maďarsku, Česko-Slovensku a Afganistane. Zmenu
vo vedení ZSSR oznamovali všetky
médiá, podobizeň Andropova obletela celý svet na titulných stránkach
svetových časopisov a denníkov.
Jeden z nich – časopis Time, sa
dostal v USA do rúk desaťročného
dievčatka Samanthy Smithovej.
Táto americká školáčka sa rozhodla
napísať najvyššiemu predstaviteľovi
Sovietskeho zväzu list. A to napriek
tomu alebo práve preto, že šéfoval
v krajine, ktorú vtedajšia západná
propaganda
vykresľovala
ako
„ríšu zla“, kde žijú iba ľudožrúti
a medvede. Čuduj sa svete, list od
dievčinky prerazil cez hrubé múry
Kremľa a dostal sa do rúk samotného
Andropova. Stálo v ňom zhruba
toto: „Volám sa Samantha Smithová
a mám desať rokov. Blahoželám Vám
k Vášmu zvoleniu. Bojím sa, aby
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nezabaľuje do zamatových
šiat, ale stále viac sa stáva
neviditeľným
nástrojom
na znevažovanie druhého
vo vzájomnej komunikácii.
V priestore slova sa prejavuje a presadzuje zlosť,
nenávisť na úkor vľúdnosti,
porozumenia a rešpektovania sa. Človek akoby
sa nevedel pohrať, poláskať so slovom. Akoby už
nechcel stále viac odhaľovať svoje tajomstvá. Skôr
v slove hľadá priestor,
napríklad pre showbiznisové zabávanie sa, doslova smotánkové
bľabotanie, povrchné šermovanie
prázdnymi frázami, silnými slovami
až vulgarizmami, v ktorých dominuje plytkosť, bezduchosť alebo
povrchnosť pohľadu na javy a skutočnosti života, čo sa často umocňuje aj výberom módnych alebo len
z úzkeho okruhu vyberaných slov.
■ CHYBNÝ KOMPAS
Po viac ako štvr ťstoročí od
„nežných“ revolučných zmien presadzovaných aj pomocou ľúbezných slov – „sľúbili sme si lásku,
sľúbili vravieť pravdu len...“ – prichádza sa opäť k tomu, že tzv.
obyčajný, resp. bežný človek sa
sťahuje do svojej ulity a slová si
necháva ako tajomstvo pred vonkajším svetom pre seba, pre svoj
súkromný okruh, volajúc pritlmeným hlasom: nerušte mi ich. Opäť
mnohí cítia bezmocnosť až skepsu,
že veď „moje slovo nezaváži“, načo
mám vlastne hovoriť. A tak sa človek zhovára so svojimi slovami
vo svojom priestore a v priestore
slova začína pociťovať bezmocnosť. Na druhej strane niektorí
„počítačoví maniaci“ sa so svojimi
názormi zatajujú, a tak väčšinou
opäť bezducho prezentujú prázdnotu napísaných slov. Pritom sa
„tvária“, že diskutujú o aktuálnych
problémoch.
Slovo prestáva fungovať ako
kompas na ceste poznávania Človeka v jeho každodennom zápase
o skyvu chleba, a to nielen chleba
ako daru Božieho, resp. prírodného
na prežitie, ale aj chleba duchovneprišlo k vojne medzi našimi krajinami. Ste za vojnu alebo za mier?
Ak ste proti vojne, povedzte, čo proti
nej urobíte. Nie ste povinný mi odpovedať, no chcela by som vedieť, či
chcete dobýjať celý svet, alebo len
našu krajinu? Boh stvoril túto zem,
aby sme všetci žili v mieri. Úprimne
Vaša Samantha Smithová.“

ného, vysloveného a napísaného
v podobe umeleckého slova. Pritom do priepastných priestorov
človeka sa dá najlepšie vstupovať práve prostredníctvom slova,
ktoré je zhmotnené do myšlienok
spisovateľa – tvorcu Slova. Lenže
spisovateľ sa pre niektoré médiá
stáva už len „svätým za dedinou“.
Napr. tzv. mainstreamové médiá
nevedia prísť na meno spisovateľom združeným v najstaršej spisovateľskej organizácii – Spolku slovenských spisovateľov. Naopak,
niektor ých, podobne ako to robili
komunisti za socializmu, vyzdvihujú nekriticky priam do „nebeských výšin“.
Práve prostredníctvom slova
chýba súčasníkovi viac tolerancie, porozumenia a rešpektovania aj názorov, s ktor ými nemusí
ako občan súhlasiť. A tak niektorí
„demokrati“ často začínajú „tých
iných“ označovať nálepkami (myslím, že čitateľ ich pozná), namiesto
toho, aby argumentmi presviedčali
o relatívnej pravde svojich názorov. A tak opäť povedané s baťkom V. Mináčom „nevieme sa sporiť...“. Pritom práve v zmysluplnom
spore pomocou slov by sa mala
hľadať „pravda“, resp. určitá cesta
na dosiahnutie cieľov pre celú
spoločnosť
■ RECEPTÚR A V ÝPOVEDE
Viaceré tzv. hlavné médiá,
ktoré sa tvária, že sú mienkotvorné,
svojimi
stratégiami
v ponuke mediálneho tovaru vychádzajú zo zásady, že myslenie bolí,
a podľa toho v „svojej tvorivej
tábore Artek, ruská pošta vydala
známku s jej portrétom, stretla sa
s Tereškovovou... Andropov bol už
v tom čase veľmi chorý, poslal jej však
darčeky a hovoril s ňou telefonicky.
Svetové televízie a médiá vrátane
našich vtedy zaznamenávali každý jej
krok a urobili z nej čosi ako holubicu
mieru a posla dobrej vôle.

Naivná deva Samantha
Rudolf SLEZ ÁK

List onedlho uverejnil denník Pravda aj s odpoveďou Andropova: „Si smelé a čestné dievčatko,
Samantha. Naše dve veľké krajiny
spája boj proti fašizmu. Áno, aj my
máme strašnú zbraň, no ubezpečujem Ťa, že nikdy ju nepoužijeme
ako prví. Nechceme veľkú ani malú
vojnu, chceme mier pre naše deti,
aj pre Teba Samantha. Pozývam Ťa
k nám na návštevu.“
Samantha pozvanie prijala
a strávila spolu s rodičmi dva týždne
v Sovietskom zväze. Navštívila Leningrad, Moskvu, pobudla v pionierskom

Keď sa Samanta vrátila domov
bol o ňu veľký záujem. Robili s ňou
rozhovory, moderovala v televízii,
začala s nakrúcaním seriálov, fotografovali sa s ňou kandidáti na prezidenta... Vždy však tvrdila, že aj
v Sovietskom zväze sú deti, ktoré si
zo všetkého najviac želajú mier, že
tam nežijú iba Kvakinovia – zloduchovia ako v Gajdarovej knihe Timur
a jeho družina. To najdôležitejšie,
čo však odkázala najmocnejším
politikom v Amerike i Rusku, bolo:
„Mali by ste aspoň dvakrát do roka
posielať svoje vnúčatá na výmenné
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kuchyni“ miešajú slovný pokrm
pre konzumenta. Takto s cieľom
šokovať a zabávať často svojvoľne
manipulujú s objektívnymi informáciami. V mnohých diskusných
reláciách o problémoch bežného
občana sa pozornosť neupriamuje
na problém, ale na slovnú ekvilibristiku diskutujúcich. Tí sa stávajú
protihráčmi, ktorí proti sebe smečujú slová, pomocou ktorých sa
usilujú položiť „súpera“, čiže už
nie partnera, na lopatky. A problém zostáva ležať nepovšimnutý
na stole, lebo človek sa sústredil na slová, ktorými sa vzájomne
negoval. A diváci v tichu súkromia
v celom tom slovnom cirkusovom
žonglovaní aj zabudnú, že ich záležitosti sa opäť zamietli do kúta,
a to za ich osobnej účasti. A mediálni agenti sa tešia, že sledovanosť
je úspešná a reklamní partneri
budú štedrí. Práve oni totiž rýchlo
využijú momentálne upadnutie ľudí
do bezduchej kómy a do takto pripraveného krízového povedomia
štepia svoje odrody slov, pomocou
ktorých si utvárajú ľudí podľa svojich predstáv. Pri takomto „šľachtení“ predsa nebudú ľuďom ponúkať hodnotné slovesné produkty.
Slovo básnika, prozaika, esejistu,
filozofa a iného intelektuála by
narušilo ich stádovité školenia,
pretože by nastavilo človekovmu
konaniu krivé zrkadlo. Mediokracia
preto slová naplnené duchovným
obsahom vylučuje z hr y. Paradoxne sa takto v demokratických
podmienkach vytvára živná pôda
pre rafinovane skr ytú cenzúru.
V každodennej komunikácii
prostredníctvom slov sa ukazuje,
že popri dodržiavaní jazykových
noriem (to je osobitný problém),
zvlášť vo verejných prejavoch,
rovnakú pozornosť treba venovať
i obsahu výpovede. Veď čo z toho,
že výpoveď dodržuje všetky normy
(výslovnostné, gramatické, štylistické), keď jej hlavným cieľom je
partnera(ov) v komunikácii osočovať, znevažovať, ponižovať, urážať... Preto pozornosť treba venovať aj etike prejavov, ktorá súvisí
aj s citlivým výberom slov v rovine
danej komunikácie.
V stále viac presadzovanom
slovnom balaste sa stáva rukojemníkom najmä mládež, ktorá pri každodennom počúvaní „silných“ slov
len ťažko hľadá cestu zo slovného
bludiska. Nech je však akokoľvek,
pri riešení nepomôžu lamentácie,
a už tým menej fatalistické vzdávanie sa, ale jednoducho parafrázujúc
hudobnú legendu Johna Lennona
dať kultivovanému slovenskému
SLOVU každodennému šancu, osobitne vo verejnom živote.
pobyty. Ak by vaše vnúčatá boli
v inej krajine, nijaký prezident by
nedovolil, aby ju bombardovali.“
Samantha, Samantha, naivné
dievčatko. Mihla si sa iba krátko
na tomto svete, tak ako tvoja
myšlienka. Už ako trinásťročnú
si ju našla smr ť pri leteckom
nešťastí. Ona si, pľuha, nevyberá; márni ľudí, aj keď sa ešte
nestihli ani zamilovať. Samanthu
Red Smithovú si našla 25. augusta
1985 mesiac po tom, čo oslávila
svoje narodeniny...
Nestihla sa už spý tať svojho
prezidenta Ronalda Regana, či
skutočne bolo potrebné rozmiestniť po svete toľko raketových štítov a realizovať programy hviezdnych vojen... Ktovie, či by aj Ronie
odpovedal rovnako ako Andropov.
Obidvaja títo svetovládcovia sú už
na pravde Božej, svet riadia iní
mocnári. Žiaľ, aj oni rinčia zbraňami a tvrdia nám, že iba zbrane
dokážu zachovať mier. To iba
nevinná detská dušička si myslela, že o mieri a spolužití národov
môžu rozhodovať obyčajní ľudia,
ba dokonca i deti. Zrútil sa aj systém, ktor ý vraj splodil „ríšu zla“,
ale nikto si netrúfa povedať, že sa
cíti bezpečnejšie, ako to bolo za
Samanthiných čias.

JAZYK A DOROZUMIEVANIE SA
Leto nám ani v príjemne

spomalených dňoch nezabúda
pripomínať prirodzené, životne
dôležité potreby. Jednou z nich
je zásada poskytovať organizmu
v horúcich dňoch dostatok tekutín. Uhasenie smädu zabezpečuje
najmä čistá voda. Aj v našej kultúre je však jednou z obľúbených
možností na osvieženie tradičné
pivo.

Tankové pivo
Osvedčený technologický postup pri príprave piva je všeobecne známy. Nápoj sa vyrába
(varí) z obilného sladu, chmeľu
a s prídavkom pivných kvasiniek.
V dôsledku prirodzeného procesu
kvasenia obsahuje malé množstvo
alkoholu, ale i viacero ďalších látok
– minerálov, vápnika, kremíka, horčíka, kyseliny listovej a vitamínu B.
Pri striedmom požívaní teda pivo
priaznivo pôsobí na ľudský organizmus. Odborníci i gurmáni zastávajú
názor, že základ osobitostí a nezameniteľnosti každej značky a kvalitu
piva utvára voda. Napriek tomu, že
Slovensko má stáročiami rozvinutý
pivovarnícky priemysel a výborný
pivný sortiment, počet známych slovenských pivovarov klesá. Dôvody
však nie sú predmetom tohto
pristavenia.
V ostatných rokoch v rámci
konkurencie a ustavične rozširujúcej ponuky sa medzi milovníkmi
piva rozmáha konzumovanie tankového piva. Príprava nápoja je
nemenná, odlišný je však spôsob jeho uskladňovania, prepravy
a výdaja prostredníctvom tanku,
teda veľkej kovovej valcovej nádoby,
cisterny. Tankové pivo je nepasterizované, neprichádza do styku s kyslíkom; nezvetráva, menej pení a je
chutnejšie. Navyše šetrí obsluhu,
ktorá využíva automatizovaný systém výdaja a nepotrebuje pri točení
narážať sudy. Tankové pivo si však
zároveň vyžaduje veľkú čistotu
prívodného potrubia a samotného
zásobníka – tanku.
Dvojslovné (združené) pomenovanie tankové pivo, teda „pivo
prepravované, skladované v tanku;
čerpané, dávkované z tanku“
vzniklo priezračným slovotvorným
postupom. K základovému podstatnému menu stredného rodu pivo je
pridaný zhodný prívlastok.
Prídavné meno tankový je
odvodené od podstatného mena
tank. V slovníkoch nachádzame
dva základné významy uvedeného
substantíva, viazané spoločným
príznakom „uzavretý priestor“:
1. bojové terénne vozidlo pohybujúce
sa na oceľových pásoch, s hrubým
pancierovaním: ľahký, ťažký tank;
2. nádrž na kvapaliny, cisterna: benzínový tank, tank na mlieko, vodu.
V dorozumievacej praxi je prvý
význam známejší a oveľa častejší.
Tankové pivo sa však opiera o druhý
význam. V elektronickom Slovenskom národnom korpuse – bližšie
pozri http://korpus.juls.savba.sk – sa
nachádza už tiež takmer sedemdesiat dokladov na výskyt tohto slovného spojenia v praxi.
Zo štylistického hľadiska možno
pomenovanie tankové pivo charakterizovať ako vydarený a úsporný
novotvar s príznakom hovorovosti.
Namiesto presnejšieho, ale menej
pohotového variantu s nezhodným
prívlastkom pivo (čapované) z tanku
si tankové pivo nachádza miesto
najmä v ústnej komunikácii. Pritom
sa netají sklonmi prenikať aj do
písanej komunikácie vrátane odbornej sféry, a to práve cez mostík žurnalistiky a komerčnej oblasti, najmä
reklamy a propagácie.
Vladimír PATRÁŠ,
Katedra slovenského jazyka
a komunikácie, Filozofická
fakulta UMB v Banskej Bystrici
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VOĽ BY V CHORVÁTSKU

Macedónsko vyhralo vojnu s teroristami, prehralo však mier

Ch or vátska prezidentka
Kolinda
Grabarová- Kitaro vičová už 16. júla v Záhrebe
stanovila termín predčasných parlamentných volieb
v krajine na 11. septembra.
Hlava štátu oznámila tento
dátum deň po tom, ako formálne nadobudlo účinnosť
rozhodnutie o rozpustení parlamentu. Chor vátsky parlament v júni odhlasoval svoje
rozpustenie k 15. júlu po tom,
ako vyjadril nedôveru stre dopravicovej vláde na čele
s nestraníkom Tihomirom
Oreškovičom.

Chlieb sa lámal v Aračinove...

Predčasné voľby
pri našom mori
Pádu kabinetu predchádzala niekoľko týždňov tr vajúca
kríza vo vládnej koalícii, ktorá
v tejto najnovšej členskej krajine
EÚ zastavila všetky potrebné
reformy. Chorvátsko sa niekoľko
mesiacov zmietalo vo vážnej
vnútropolitickej kríze a štát riadila úradnícka vláda. Oficiálne
ju volajú technická vláda, a keď
sa spomína niektorý z jej členov,
hneď médiá zdôrazňujú, že ide
len o technického ministra.
V Chor vátsku sa tvoria koalície ešte pred voľbami a idú
spolu aj do kampane, takže
voliča potom už po voľbách
nemôžu prekvapiť rôzne krkolomné zoskupenia. Kedysi najsilnejším politickým subjektom
bolo Chor vátske demokratické
spoločenstvo (HDZ), obdoba
u nás už neexis tujúceho HZDS,
založeného V. Mečiarom. HDZ
založil pr vý prezident súčasného samostatného Chor vátska, už roky nebohý F. Tudjman. Jeho socha alebo aspoň
busta stojí takmer v každej
obci dr žavy, teda štátu.Doteraz poslednú regulárnu vládu
tvorili HDZ a MOST (nemá nič
spoločné s Mostom – Híd na
Slovensku), ale po rôznych
aférach musel začiatkom roka
doslova ukončiť svoju dov tedy
úspešnú politickú kariéru predseda HDZ Tomislav Karamarko,
a veľa nechýbalo, aby sa jeden
z politických symbolov chor vátskej samostatnosti celkom rozpadol a zmizol navždy zo scény.
Dlhotr vajúcu krízu koalič nej vlády, ktorá začala činnosť
až na konci januára 2016, spôsobila aféra okolo podpredsedu
Karamarka. Chor vátsky denník Nacional ho v máji obvinil
z konfliktu záujmov. Karamarkova manželka totiž údajne
dostala za konzultačné služby
šesťdesiat tisíc eur od lobistov
maďarského ropného koncernu
MOL, k tor ý spolu s chor vátsk ym štátom ovláda chor vátsku
rafinériu INA . Karamarkov konflik t záujmov potom potvrdil aj
príslušný chor vátsk y dozorný
úrad.
Chor vátsko je v dosť zložitej ekonomickej situácii, ktorú
sprevádza veľká štátna zadlženosť a vysoká miera nezamestnanosti. Podľa analy tickej
skupiny Eurasia Group však
nové voľby zrejme nič nevyriešia. Predčasné voľby len ťažko
ponúknu jasnú väčšinu jednej
strany, čím sa z roku 2016 stane
úplne premárnený čas, ktor ý by
bol vhodný napríklad na nevyhnutnú daňovú reformu, uviedli
analy tici. Ako to napokon
dopadne v krajine pri našom
mori, bude možno jasné už
krátko po 11. septembri.
Roman K ALISKÝ- HRONSKÝ

10. september 2016

Mar tin JARINKOVIČ – Ilustračné foto: Z ATL

Macedónsko si tohto roku pripomína smutné pätnáste výročie ozbrojeného konfliktu s albánskymi separatistami. Aj keď nevládne úplná zhoda v definovaní tohto konfliktu, v Macedónsku sa bežne zvykne označovať ako
vojna v roku 2001. Touto vojnou sa fakticky zavŕšil proces rozpadu Juhoslávie. Ani Macedónsko, ktoré sa od
Juhoslávie oddelilo bezbolestne, mierovým spôsobom sa nakoniec – takmer desať rokov od vyhlásenia nezávislosti – nevyhlo vlastnej verzii juhoslovanského krvavého scenára.
Macedónsko sa k vyhláseniu
nezávislosti odhodlalo s istými obavami. Jeho politická reprezentácia si
totiž dobre uvedomovala riziká tohto
kroku, spočívajúce najmä v početnosti
albánskej menšiny, ktorá mala takmer
dvadsaťpercentný podiel na celkovej populácii. Obavy boli aj z nárokov
susedov.
■ VÝVIN KONFLIKTU
Juhoslávia, v rámci ktorej sa
macedónsky národ konštituoval na
svojbytný južnoslovanský národ a jeho
jazyk bol oficiálne uznaný za samostatný južnoslovanský jazyk, vnímali
Macedónci ako ochrannú bariéru pred
nepriazňou susedov. Obavy sa potvrdili v nasledujúcom období. Macedónsku od začiatku závažné problémy
robilo Grécko. Bezproblémové vzťahy
neboli ani s ostatnými susedmi, pričom
ešte najlepšie sa darilo – vďaka pragmatizmu, vzájomnej výhodnosti a ekonomickej previazanosti – vzťahom so
„zvyškovou“ Juhosláviou, resp. so
Srbskom.
V domácej politike sa od roku
1998 postupne stupňovalo napätie.
Macedónsky politický „tábor“ bol
rozdelený medzi vládnu Vnútromacedónsku revolučnú organizáciu –
stranu macedónskej národnej jednoty
(VMRO-DPMNE) a opozičný Sociálnodemokratický zväz Macedónska
(SDSM). Koaličným partnerom vo
vláde VMRO-DPMNE bola Demokratická strana Albáncov a opozíciu podporovala albánska Strana za národnú
prosperitu. Nezhody sa objavovali
aj medzi prezidentom Borisom Trajkovskim a premiérom Ljubčom Georgievskim (obaja VMRO-DPMNE).
Rozhárané vzťahy vnútri macedónskeho politického spektra a chýbajúca
politická zhoda závažným spôsobom
vplývali na neschopnosť efektívne
riešiť blížiacu sa krízu. Svoju daň si
vyžiadala aj slabosť postavenia štátu
v zahraničnopolitickej oblasti.
■ TLAKY ZÁPADU
Macedónsko nemalo silu vzdorovať veľmocenským tlakom a bolo ľahko
manipulovateľné. Symptomatickým pre
tento stav je príklad, ktorý uviedol
vo svojich pamätiach generál Pande
Petrovski (zástupca a od júna 2001
i náčelník generálneho štábu Armády
Macedónskej republiky). Podľa neho
kríza a ozbrojený konflikt v Macedónsku boli plánované a realizované za
pomoci zvonku. Nebola to náhoda, že
tím poradcov, ktorý od roku 1999 pracoval na akčnom programe pre členstvo Macedónska v NATO pod vedením amerického generála, požadoval
reformu armády, spočívajúcu najmä v
znížení jej početných stavov. Po tom,
čo armádne kruhy odmietli reformu,
vedúci poradcov predložil prezidentovi Trajkovskému zoznam nepohodlných dôstojníkov, ktorých treba poslať
do výslužby, aj menoslov, kto ich má
nahradiť. Prezident podpísal a Macedónsko prišlo o päťsto skúsených dôstojníkov, čo spolu so zrušením časti
vojenských telies oslabilo v predvečer konfliktu bojaschopnosť armády.
Napriek tomu však bola armáda podľa
Petrovského úplne schopná vojensky
vyriešiť konflikt s albánskymi teroristami nebyť nerozhodnej a nejednotnej
politickej reprezentácie a silného tlaku
západných „Spojencov“.
■ BOJOVÝ POTENCIÁL
Podľa štatistík, ktoré uvádza
vo svojej štúdii profesorka Jagelovskej univerzity Irena Stawowy –
Kawka, mali macedónske ozbrojené
sily k dispozícii pätnásťtisíc vojakov
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v aktívnej službe a stodvadsaťtisíc mužov v zálohe. Technicky boli
vybavené 36 tankami T-55, 70 raketometmi typu „Plamen“ a „Oganj“
(kalibru 128 mm), ako aj typu „Grad“
(122 mm), 150 mínometmi (kalibru 120,
80 a 60 mm). Pozemné sily disponovali aj 200 rôznymi typmi obrnených
transportérov, ktoré v rokoch 1998 –
1999 (keď sa zvažovala aj možnosť
pozemnej operácie proti Juhoslávii)
dodalo Nemecko. USA v tom čase
dodali 48 vozidiel Hummer. Vzdušné
sily mali k dispozícii 4 vrtuľníky Mi-17
a 4 lietadlá juhoslovanského typu
J-21 „Orao“. Počas krízy Macedónsko
dokúpilo z Ukrajiny štyri vrtuľníky Mi-8MT, dva Mi-17, osem Mi-24B a dva
Mi-24. Pravdepodobne Ukrajinci zapožičali ešte štyri bojové lietadlá SU-25.
Dodávka
vrtuľníkov
obišla
embargo na dovoz zbraní do Macedónska, ktoré zaviedli USA. Američanom sa podľa vyjadrení macedónskych i ukrajinských predstaviteľov
v relácii „V centre“ publicistu Vaska
Eftova nepodarilo prekaziť ani kúpu
31 tankov T-72 z Ukrajiny. Dodávku
však „neutralizovali“ tým, že si vynútili záväzok nepoužitia týchto tankov
v konflikte. Macedóncom pomohlo aj
Bulharsko dodávkou 100 húfnic M-30
(kalibru 122 mm) a 60 tankov T-55.
Srbi dodali mínomety (kalibru 120 mm)
a vypomohli inštruktormi a špecialistami na boj proti terorizmu. Podľa
Vaska Eftova Macedónci získali pod
rukou z Bulharska a zo Srbska aj ďalšiu výzbroj a muníciu.
■ ALBÁNSKA HROZBA
Deväťdesiate roky priniesli nárast
albánskych nacionalistických nálad
a národného sebavedomia. Pocítili to
najmä Srbi v Kosove, ale aj Macedónci
v severozápadných častiach Macedónska (spoločný problém viedol k istému
zblíženiu oboch štátov). Podobne ako
v Kosove aj v Macedónsku dochádzalo
počas deväťdesiatych rokov k rôznym
provokáciám a pokusom o naplnenie separatistických snáh tamojších
Albáncov, na ktoré musela štátna moc
reagovať represívnymi opatreniami
silových štruktúr.
Po krachu albánskych pyramídových fondov a krachu ekonomiky nastal v Albánsku v roku
1996 chaos, došlo k živelnej revolte
albánskeho obyvateľstva a destabilizácii celého regiónu. Rabovaniu padli
za obeť aj vojenské muničné a zbrojné
sklady. Množstvo zbrojného arzenálu
z vyrabovaných vojenských zásob
prepašovali do Kosova i Macedónska.
Potom tvoril základ výzbroje rodiacej
sa albánskej teroristickej organizácie,
ktorá vstúpila do dejín pod neslávne
známym názvom UČK.
Neskrývaná podpora Západu
albánskym separatistom v Kosove,
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ktorá vyústila do smutne známeho
bombardovania Juhoslávie, dala krídla
aj albánskym separatistom v Macedónsku, ktorí sa domáhali vytvorenia
vlastnej etnicky očistenej enklávy
a jej odtrhnutia od Macedónska. Spoliehali sa pritom na logistickú pomoc
z Kosova a pochopenie zo strany
Západu. Oboje sa im dostalo.
■ PRIEBEH VOJNY
Už časoch kosovskej krízy vytvorené štruktúry UČK v Macedónsku sa
pretransformovali na Oslobodeneckú
národnú armádu (ONA). V januári
2000 došlo k udalosti, ktorá predznamenala budúcu tragédiu. V obci Aračinovo zastrelili troch macedónskych
policajtov. Na prelome rokov 2000
– 2001 už bolo násilie v macedónsko-kosovskom pohraničí stálym javom.
Za začiatok ozbrojeného konfliktu sa
považuje 16. február 2001, keď došlo
k prestrelke medzi macedónskymi
bezpečnostnými silami a teroristami.
Nasledujúce týždne boli zákerné
útoky teroristov na príslušníkov macedónskych bezpečnostných síl každodenným javom. Situácia sa vyhrotila
v Tetove, kde teroristi obsadili lokalitu
„Tetovsko kale“, teda pevnosť na vyvýšenine nad mestom, odkiaľ ostreľovali
okolie.
■ TETOVSKÁ OPERÁCIA
Macedónski lídri sa po váhaní
konečne odhodlali k razantnejšiemu
kroku a prezident Boris Trajkovski
nariadil ofenzívu s cieľom vyčistiť
Tetovo od teroristov. Ofenzíva sa
začala 25. marca 2001 a skončila sa
nasledujúci deň úplným rozbitím teroristickej skupiny.
Tetovská operácia bola prvou
vážnou reakciou ozbrojených síl
na výčiny teroristova jej úspech bol
povzbudením do ďalších bojových
činností. Nasledovala vojenská operácia nazvaná podľa lokality, v ktorej
sa mala udiať, Skopská Čierna hora
MCH1. V rámci nej ozbrojené zložky
29. marca dostali pod kontrolu obce
v danej lokalite, pričom sa podarilo
odrezať cesty teroristov na Kosovo.
Podľa generála Petrovského ak
by bola macedónska vláda rozhodnejšia a pokračovala v nastúpenom
trende, v priebehu apríla by sa kríza
za kombinácie politických a vojenských prostriedkov dala vyriešiť.
Armáda a polícia však počas celého
apríla ostali na svojich pozíciách.
Až 8. mája 2001 sa začala operácia
MCH2 v Kumanovskej oblasti, ktorú
však pre politické nezhody po šiestich
hodinách prerušili.
■ BOD ZLOMU?
Malá obec, vzdialená desať kilometrov od Skopje, sa stala symbolom macedónskeho poníženia i celej

vojny, ktorú Macedónci hodnotia ako
porážku. Teroristi Aračinovo obsadili
8. júna 2001. Podľa väčšiny analytikov
mala táto obec strategický význam
vzhľadom na to, že z nej bolo možné
priamo zasiahnuť vitálne dôležité ciele
v hlavnom meste (vládu, parlament...).
Generál Petrovski však popiera
význam Aračinova. Podľa neho bola
celá kauza naplánovaná a zinscenovaná tak, aby sa dala interpretovať
ako kľúčový bod zlomu. Ako rozhodujúci bod neúspechu silového macedónskeho riešenia krízy, po ktorom
musia zasiahnuť západné sily a NATO
a doriešiť vzniknutú situáciu mierovou
cestou.
Macedónski lídri dostali už po
začatí operácie ultimátum, že operácia
sa musí skončiť do dvoch dní, teda do
24. júna 2001. Na nátlak predstaviteľov NATO bola nedokončená operácia
skutočne pozastavená a NATO v pozícii mierotvorcu pod svojou záštitou
zabezpečilo prevoz obkľúčených teroristov z Aračinova do bezpečia.
Ako vypovedá generál Petrovski
vo svojich pamätiach, NATO nedovolilo Macedóncom kontrolu evakuovaných osôb a evakuáciu uskutočnilo až
po zotmení. NATO, podľa všetkého,
muselo za každú cenu ukryť svojich
ľudí z Aračinova (zrejme inštruktorov a poradcov pri ONA), ktorí sa
dostali do obkľúčenia spolu s teroristami. Generálovi to potvrdil prezident
Trajkovski, ktorému to v rozhovore
priznal George Robertson. Živelnou
reakciou Macedóncov na dianie v Aračinove bola masová demonštrácia
v centre Skopje, spojená s vyplienením budovy parlamentu.
Ako sa uvádza v dokumente
Zorana Krstevskeho (Makedonija
2001), dlho do noci sa pred parlamentom ozývali výstrely do vzduchu
z automatických zbraní rozhnevaných
demonštrantov. Za sprostredkovania
NATO bolo 5. júla 2001 prerušenie
paľby – teda prímerie, a celá situácia
smerovala k nanútenému „mierovému“
riešeniu medzi macedónskou stranou
a teroristami.
■ OCHRIDSKÝ MIER
Jeho vyústením sa stala Ochridská rámcová dohoda z 13. augusta
2001, ktorá zásadnými zmenami
macedónskej ústavy dosiahla pretransformovanie
macedónskeho
národného štátu na de facto federáciu dvoch konštitutívnych národov. Od
tohto momentu nie je bez albánskeho
súhlasu možné nijaké politické rozhodnutie. Dohoda garantovala účasť
na vláde vždy aspoň jedného albánskeho politického subjektu, do politiky
vstúpili aj bývalí teroristi pod vedením
Ali Ahmetiho, jedného z vodcov ONA.
Albánsky jazyk sa stal rovnocenným
úradným jazykom (napríklad albánski
politici v svojom jazyku prednášajú
prejavy a diskutujú aj v macedónskom
parlamente).
Ani prímerie, ani Ochridská
dohoda však nebránili teroristom
pokračovať v provokáciách a v ozbrojených incidentoch, ktoré si v niektorých prípadoch vyžiadali aj reakciu
macedónskych ozbrojených síl. Príslušníci macedónskej armády a polície
tak umierali aj naďalej. Poslednými
obeťami konfliktu sa stali traja príslušníci špeciálnej jednotky Lavovi (Levi),
ktorí zahynuli v blízkosti obce Treboš
12. novembra 2001. Za koniec konfliktu sa považuje až 15. november,
keď parlament schválil zmeny ústavy
v zmysle Ochridskej rámcovej dohody.
■ BILANCIA STRÁT
Za obdobie takmer rok trvajúceho konfliktu stratilo Macedónsko
sedemdesiatdva vojakov a policajtov.
Odhad strát na strane teroristov je
okolo sedemsto až osemsto (podľa
niektorých zdrojov až tritisíc) padlých.
V konflikte zahynulo aj sedemdesiat
civilistov. Teroristi počas vojny zničili Chrám sv. Atanasija v obci Lešok
a poškodených bolo ďalších jedenásť
pravoslávnych chrámov. Dôsledkom vojny je aj etnické vyčistenie
albánskych enkláv na severozápade
Macedónska, ktoré zo strachu opustili
miestni Macedónci.
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Zákon o povinných kvótach slovenskej hudby mieri na ústavný súd

Boj o slovenskú hudbu neustáva
Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Zákon o povinných kvótach slovenskej hudby v rádiách začal platiť v apríli tohto roku, teda pomerne nedávno.
Predchádzali mu niekoľkoročné boje medzi jeho zástancami najmä z radov hudobníkov, ale aj poslucháčov,
ktorým rozvoj našej hudobnej scény leží na srdci, a na strane druhej sú zväčša majitelia súkromných rádií, ktorí
tvrdia, že prídu o poslucháčov, rozumej o zisky z reklamy. Najnovšie sa do sporu vložil generálny prokurátor
Jaromír Čižnár, ktorý sa obrátil na Ústavný súd SR. Podľa jeho slov povinné limity na slovenskú hudbu okrem
iného nerešpektujú princípy právneho štátu.
Turbulencie okolo povinných k vót slovenskej hudby
v našom éteri sledujeme v našej
redakcii praktick y od samého
začiatku, keď sa zač alo o tejto
zákonnej úprave hovoriť. Dali
sme priestor argumentom jednej
i druhej strany, navrhovateľom
aj odporcom. Pravdupovediac,
navrhovatelia boli zakaždým
argumentačne silnejší. Išlo im
síce aj o peniaze v podobe tantiém, ale tie musia rádiá v yplatiť tak či tak a dosiaľ smerovali
najmä do zahraničia. Oveľa väč ším benef itom by bola silná stimulácia rozvoja a sk valitnenia
pôvodnej slovenskej hudobnej
t vorby. Odporcom išlo o peniaze
„ až v pr vom rade“. Konkrétne
o zisk y z reklám, ktoré sa odvíjajú od počúvanosti. Ich argument y o nek valite slovenskej pro dukcie boli miestami až urážlivé.
Z ich pohľadu by mohla slovenská
hudobná scéna pokojne zakapať,
ukr y ť sa voľakde pod zem do
malých klubov či do garáží.
■ REČOU Z ÁKONA
Poďme sa teda pozrieť na
znenie tejto takej diskutovanej
právnej normy. Podľa novely
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zákona o v ysielaní a retransmisii
majú súkromné rádiá od apríla
tohto roka v č ase od šiestej ráno
do polnoci hrať dvadsať percent
domácej produkcie a od roku
2017 až dvadsaťpäť percent slo vensk ých skladieb mesačne. Vo
verejnoprávnom rozhlase má by ť
podľa novely podiel slovenskej
hudby ešte v yšší. V tomto roku
má t voriť tridsať percent playlistov a od roku 2017 až tridsaťpäť percent. Dvadsať percent

z tejto k vót y by pritom mala t voriť
nová slovenská hudba. Pôvodný
návrh ju def inoval ako skladby,
od pr vého verejného uvedenia
ktor ých neuplynuli viac ako dva
rok y. V materiáli, ktor ý schválila
vláda, sa táto hranica posunula
na päť rokov. Slovenské hudobné
dielo novela zákona def inuje ako
dielo s tex tom alebo bez tex tu,
ktorého najmenej jeden autor
hudby alebo tex tu má alebo mal
tr valý poby t na území Sloven-

Deň je krátky..., ak je premárnený

skej republik y. Za takéto dielo
sa považuje aj skladba uve dená najmenej jedným v ýkonným
umelcom, ktor ý má alebo mal
tr valý poby t na území Slovenska,
a tiež dielo s tex tom v slovenskom jazyku. Z návrhu v ypadla
def inícia domáceho diela na základe štátneho občianst va SR.

dokonca hovoril o tom, že nerozumie, preč o generálny prokurátor
nenapadol aj porušenie slobody
prejavu. Podľa jeho mienk y vraj
za všetk ým stojí niekoľko hudob níkov, ktorí si takto chcú zabezpečiť príjmy z hrania svojich
skladieb, ktoré „sú neatraktívne
a ktoré odpudzujú verejnosť “.

■ PROKUR ÁTORSK Ý ŤAH
Po schválení zákona a jeho
uvedení do platnosti sa zdalo,
že je dobojované, zástancovia
pôvodnej t vorby v yhrali a poslucháči sa dočkajú nov ých a zaujímav ých pesničiek v rodnom
jazyku. Tu sa však do celej kauzy
vložil nikto menší ako generálny
prokurátor Jaromír Čižnár. Podľa
neho
je „novela neprípustná
a
neodôvodneným
spôsobom
retroaktívne zasahuje do vlastníckych práv vysielateľov, ich práva
na ochranu majetku, ako aj práva
na podnikanie, pričom tiež narúša
pravidlá hospodárskej súťaže“.
Samozrejme že generálny
prokurátor musel dostať impulz.
Prišiel od Asociácie nezávislých rozhlasov ých a televíznych
staníc. Generálna prokuratúra
uviedla, že aj sama mala v pripomienkovom konaní k návrhu
zákona viacero pripomienok a
že upozornila ministerst vo kultúr y na možný rozpor jeho návrhu
s ústavou.
A č o na to ministerst vo kultúr y? Hovorca ministra Jozef
Bednár povedal: „ Zavedenie k vót
neohrozuje právo na slobodné
podnikanie, keďže ide len o druhové v ymedzenie hudobných diel,
prič om ich konkrétne individuálne
zaradenie je ponechané na slo bodnej vôli každého v ysielateľa.“
Ústavný právnik Ján Drgonec

■ DRGONEC OD CHRBTA
Vyjadrenia ústavného právnika hraničia až s úderom pod
pás. Treba stále opakovať,
že
podobné opatrenie nie je
v Európe vôbec ojedinelé. Podiel
domác ej produkc ie má v z ákone
z avedené naprík lad Franc úzsko,
Po ľsko, M aďar sko č i Chor vát sko
a ďalšie št át y. A na z vať hudbu
J ož a Rá ž a, Petra Lipu, M aťa
Dur indu, Beát y Dubasovej č i
Roba G r igorova „ neatrak tívnou“
je pr inajmenš om hudobný anal fabetizmus. M enovaní a aj mnohí
ďalší hudobníc i totiž z a z áko nom stoja a podpor ujú ho. A j
napr iek už spomínaným lobistic k ým tlakom je po pár mesiacoch
zrejmé, že slovenská populárna
hudba postupne ožíva. O bjavujú
sa noví inter preti a ak tivizujú
sa tí z avedení, k tor ýc h predo š lá
v ysielac ia politika nenápadne
z at várala do z apráš enýc h arc hívov z abudnutia. O poznanie
väč šia č asť t antiém ost áva na
Slovensku a hudobníc i ju môžu
použiť na nahrávanie nov ýc h
sk ladieb. A to aj robia. Kolovrátková komer č ná z ahranič ná pro dukc ia aspo ň trocha stratila na
intenzite, s k torou okupovala
naš e rozhlasové vlny. A gene rálny prokurátor ? M al by si polo žiť ot á zku, č i mu z áleží na kul túr nom roz voji krajiny, k torej vo
svojej f unkc ii má slúži ť.

MEDAILÓN
Už to tak v našej literatúre býva, že väčšina
talentovaných spisovateľov skôr či neskôr siahne po
preklade literárnych diel z iných jazykov. Kuzmány preložil
Illiadu, Vladimír Roy Allana Edgara Poa, a tak by sme mohli
pokračovať. Medzi spisovateľov, ktorí sa výrazne zapísali
aj do dejín slovenského prekladu, patrí aj Jozef KOT.

Vydalo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s. r. o. , Bratislava 2016
Prozaička, prekladateľka a publicistka Viera Švenková miluje život. Vo
všetkých podobách a etapách ľudskej púte. Mladosť, aj šediny. Keď sa
nám darí, aj keď nám pani Šťastena ukazuje chrbát. A práve tento moment
iniciuje našu poprednú prozaičku na rozprávanie. Keď k tomu ešte pripočítame, že postavenie ženy v súčasnosti napriek všetkým veľkohubým
rečiam o rovnoprávnosti je prinajmenšom komplikované, je a bude námetov pre Švenkovú ešte dlho nadostač. Lebo práve súčasná žena, jej medziľudské vzťahy, hľadanie miesta pod slnkom a východiská boli odjakživa
Švenkovej „parketou“. Nie je to inak ani v jej ostatnom diele Deň je krátky.
V stostranovej novele autorka rozvíja príbeh lekárky Jany, oddanej svojmu
povolaniu, ktorá sa ocitne v hraničnej situácii. Švenková naznačuje zdravotné
problémy, ktoré neskôr konturuje ako onkologické ochorenie. A vtedy sa človek
naozaj dostáva na rozhranie: fyzické aj psychické. Autorka zasadzuje svoju
postavu úplne prirodzene do jej pracovného a životného prostredia. A tiež
úplne prirodzene vykresľuje medziľudské vzťahy lekárky Jany: k pacientom,
rodine aj k okruhu známych a ich vzťahy navzájom. A do týchto navzájom prepletených rovín premieta Švenková mnohé z toho, čo vidí okolo seba v súčasnosti. Aj časté rýchle a nezodpovedné striedanie milostných partnerov v snahe
užiť si, niečo si dokázať alebo proste len aby človek nezostal sám, manipulácia
médií verejným životom a pominuteľnosť všetkého na tomto svete. No napriek
naznačenej charakteristike spoločnosti Švenková nezúfa, jej dielkom sa viackrát prepletá myšlienka – duchovný rodičovský odkaz z detstva: Co Bůh činí,
vše dobré jest! A v tomto zmysle autorka aj ukončuje dianie vo všetkých rovinách svojej novely.
Čitateľskej verejnosti sa do rúk dostáva dielko, o ktorom možno plným právom tvrdiť, že je zo života a o živote. Keď sa dostaneme do hraničnej situácie,
rýchlo zistíme, že život je krátky. Je ho príliš málo na to, čo sme prežili, a niekedy príliš málo nato, aby sme stihli ešte žiť
inak. Využime zodpovedne preto všetky šance. Aj tie súčasné, aj tie akoby dodatočne ponúknuté. A o tom je aj Švenkovej
kniha Deň je krátky. O tom je vari život.
Jana JUDINYOVÁ

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
N ielen my,

bývajú všelijaké. Krava je naskrz
užitočná, no aj napriek tomu sa
čo sme prežili jej menom nie príliš lichotivo
detstvo u babky na dedine, ale označujú niektoré príslušníčky
aj čoraz viac občanov, ktorí nežného pohlavia. Pes je verný,
nikdy nevytiahli päty z mesta,
začína podvedome vnímať Brusel so stádom úradníkov ako
hospodársky dvor. Už tradične
na Slovensku používame mená
rôznych, najmä hospodárskych ale dokáže aj pohrýzť, najmä keď
zvieratiek, ako označenie pre je besný. Mačka zasa falošná
rozličných
jedincov.
Máme a kocúry rujní. Ale ľudová sloveskoňa, ktorý sa ako pracovitý nosť sa s tým pohrala, a tak staživočích nadrie a občas sa aj rého psa – bruselského úradníka
napriek štyrom nohám potkne. – novým kúskom nenaučíš, najmä
Somár a vôl sa narobia tiež, keď je zároveň aj starý kocúr, čo
ale s inteligenciou je to u nich sa naháňa za mladým mäsom.
horšie. Obyčajne za nich rozho- Napríklad za teliatkom, ktoré si
duje gazda, no keď aj ten veľa zobral ako asistentku. Zajace sú
rozumu nepobral, výsledky vo všeobecnosti bojazlivé, ale

ufujazdiť ako zajac ešte pred
skončením pracovného času nie
je na zahodenie. Koza sa v personifikovaní radí tam, kde krava,
akurát je dotyčná zrejme parád-

Prozaik s darom
prekladateľa

Narodil sa 1. septembra 1936 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia
vyštudoval angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Pracovať začal ako redaktor časopisu Mladá tvorba v Bratislave a po absolvovaní
základnej vojenskej služby pôsobil v rokoch 1961 až 1966 ako redaktor a zástupca
šéfredaktora Slovenských pohľadov. Nasledovala Revue svetovej literatúry,
Vydavateľstvo Tatran, Ministerstvo kultúry a Ústav umeleckej kritiky a divadelnej
dokumentácie. Prvé poviedky, literárne kritiky a preklady publikoval ako člen tzv.
Generácie ’56 v Mladej tvorbe, neskôr najmä v Slovenských pohľadoch. Knižne
debutoval zbierkou próz Poslední (1963). Okrem noviel a románov upravil svoju
prózu Kolkáreň pre divadlo.
Jozef Kot je aj významný prekladateľ z anglickej a americkej literatúry. Preložil
prozaické diela autorov, ako sú W. S. Maugham, W. Faulkner, J. D. Salinger, J.
Updike, E. Hemingway a mnohí ďalší, poéziu (E. L. Masters, C. Sandburg)
a zostavil antológiu Americká poézia 20. storočia (1959). Prekladal aj drámy
(E. Albee, A. Kopit, H. Pinter, E. O’Neill, V. Mahon). Osobitne sa sústredil na
komédie, tragédie a historické hry W. Shakespeara a preložil okolo dvadsať jeho
dramatických diel. V slovenských i zahraničných časopisoch a zborníkoch uverejnil
viacero literárnoteoretických úvah, kritík a recenzií, týkajúcich sa najmä anglickej
a americkej literatúry a problematiky prekladu. Jozef Kot sa v týchto dňoch dožil
významného jubilea – osemdesiatich rokov. V mene redakcie SNN mu blahoželáme!
(mab)
nový, neskúsený prírastok do
úradu, ale platí, že lepší vrabec
v hrsti, trebárs v podobe pobehujúceho zriadenca, ako holub na
streche europarlamentu.

Na bruselskom dvore kvoká kvóta

WWW.SNN.SK

nica, no a cap, najmä starý, sa
vo svojom mimoriadnom záujme
o opačné pohlavie približuje
k starému kocúrovi, akurát že
smrdí capinou, pričom nepomáhajú ani dezodoranty, húfne propagované v televízii. K hospodárskemu dvoru patria aj potkan
a myš. Potkan je prefíkaný šéf
oddelenia, ktoré je plné kancelárskych myší. Holubom sa označuje
KULTÚRA

Určite ste si už všimli, že
v našom výpočte chýba hydina.
Označenie
sliepka
a
kohút
poznáme z každodennej praxe.
Sliepky neoplývajú prílišnou inteligenciou a kohút sa zvyčajne
naparuje. Beda však, ak sa na
smetisku, teda napríklad na pôde
jednej komisie, zídu dvaja kohúti.
Perie vzápätí len tak lieta. Najmä
z daňových poplatníkov členských

krajín EÚ. Kŕdeľ hydiny na dvore
obyčajne kvoká. Bruselskí úradníci
„kvótujú“. Slovo kvóta znamená
stanovený počet alebo pomer.
A tak veselo pribúda z Bruselu
kvóta za kvótou. Raz emisná,
inokedy si feministky vymyslia
kvóty na percento žien vo vedení
štátnych firiem, aktivisti z LGBTI
tak isto rozmýšľajú nad kvótami
a sotva sa budú riadiť príslušnými
štyrmi percentami, no a mediálne
najsledovanejšie kvóty sa týkajú
istých, voľne po Európe sa presúvajúcich cudzincov opálenejšieho
vzhľadu, o ktorých sa neodporúča
písať, aby ste nedostali nálepku
xenofóbneho
bubáka.
Ostáva
inovovať príslovie: Na nový rok –
o bruselskú slepačiu kvótu...
Marek DANKO

10. september 2016
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Literárne múzeum SNK opatruje tristo pamiatok na S. H. Vajanského

Do diela vložil celú dušu, bôle i radosti
Mária R APOŠOVÁ – Foto: SNK

Od smrti publicistu, literárneho kritika i politika Svetozára Hurbana Vajanského, syna štúrovca Jozefa Miloslava,
uplynulo 17. augusta 2016 sto rokov. Jeho súčasníci ho vnímali ako jednu z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín. Zvlášť tí, ktorí sa zišli v deň jeho pohrebu na Národnom cintoríne v Martine. Bolo im ťažko,
pretože všetko, za čo bojovali, o čom Vajanský písal i za čo trpel na súdoch i vo väzeniach, ukazovalo sa márne.
Národnostný útlak nepoľavoval a pesimizmus zväčšovala aj prvá svetová vojna. Slováci v nej hynuli za cudzie
záujmy, a to nielen na frontoch, ale aj v zázemí – ženy, deti a starci – od biedy, aj duchovne a kultúrne. A predsa
sa onedlho ukázalo, že v ten smutný augustový deň pochovali Slováci iba zodratú telesnú schránku jedného národovca, kým jeho celoživotné snahy – to, k čomu burcoval ostatných Slovákov – prežili.
Niektoré inštitúcie – Matica slo- ktorou bol viazaný podbradok môjho bola ušitá z tenkej bielej bavlnenej
venská, Literárne múzeum Sloven- drahého nebohého Svetuška – má látky, obrúbená na golieri, na manskej národnej knižnice a Národný sa upotrebiť i u mňa...“ Jej želanie sa žetách rukávov aj okolo rozopínania
biografický ústav SNK pripravili pri však neuskutočnilo, lebo neumrela pod hrdlom ozdobným, strojom vyšípríležitosti jubilea Vajanského via- v Martine. Na tom istom papieri bolo vaným pásikom s jemným červeným
ceré podujatia Roka Svetozára Hur- neskôr dopísané rukou dcéry man- ornamentom.
bana Vajanského. Medzi nimi Biogra- želov Svetozára a Idy Hurbanovcov
Až raritná je tretia pamiatka.
fický ústav aj konferenciu, ktorá sa – Vierou Markovičovou, že matka Sú to dva kusy steny, pri ktorej stála
má konať začiatkom októbra v Lite- umrela v Sliači, preto jej žiadosť smrtná posteľ Vajanského. Dom s
rárnom múzeu Slovenskej národnej nemohli vyplniť. Ida prežila manžela Vajanského izbou dávno zváľali. Stál
knižnice v Martine.
o štyri roky. Jej ostatky previezli do na terajšom Vajanského námestí,
Na konferencii bude reč okrem Martina a pochovali k manželovým neďaleko domu Viliama Paulinyhoiného aj o pamiatkach na spisova- na Národnom cintoríne. Dnes sa -Tótha. Oba zbúrali v časoch sociateľa, ktoré sa nachádzajú v najstaršej nad ich hrobmi nachádza pomník, listického budovateľského nadšenia,
matičnej budove, okolo
ktorej chodieval Vajanský denne do zamestnania s ťažkým srdcom,
že nepracuje v nej, lebo
bola národu protiprávne
odňatá, aby slúžila štátnym úradom. Dnes sa
v depozitoch tejto budovy
nachádza vyše troch stoviek pamiatok na Vajanského. Teraz ponúkame
čitateľom
Slovenských
národných novín aspoň
Šatka s odkazom
om
m od m a nželkyy Idy.
y
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pár informácií o pamiatkach,
ktoré
súvisia
priamo so spisovateľovým skonom.
postavený podľa návrhu architekta keď sa mesto rozhodlo vytvoriť v tom
priestore rozľahlú, spolovice dlážDušana Jurkoviča.
■ ČIERNA ŠATKA
denú a spolovice parkovú plochu.
Vzácnou zachovanou posmrtnou
Vytvorené námestie nazvali podľa
■ VYŠÍVANÁ KOŠEĽA
muzeáliou je čierna šatka. O nej sa
Druhou
pamiatkou,
bez- majiteľa zničeného domu, smelého
patrí napísať ako o prvej, pretože prostredne sa viažucou na smrť obrancu práv Slovákov – Vajankeď Vajanský umrel, manželka Ida Vajanského, je košeľa, v ktorej umrel. ského námestím. Neskôr v južnej
mu ňou podľa starého zvyku pod- V tých časoch mnohí slovenskí náro- časti námestia na trávniku osadili
viazala bradu, aby mu tvár nestuhla dovci, aj keď boli zámožnejší (pod- pamätnú tabuľu, ktorá sa tam nachás otvorenými ústami. V deň pohrebu nikatelia, úradníci či intelektuáli), dza dodnes. Možno na nej čítať: „Tu
pred uzavretím truhly šatku sňala, nosili s hrdosťou ľudovo vyšívané stál dom S. Hurbana Vajanského,
poskladala do úzkeho pásu a sta- košele. Ba ako vidno u Vajanského, redaktora, literárneho kritika a spisorostlivo zabalila do papiera. Na ten zdobili výšivkami aj pyžamové vateľa, významného dejateľa nášho
papier vlastnoručne napísala: „Šatka, košele. Vajanského smrtná košeľa kultúrneho a národného života.

O okamihoch, keď si srdce postaví hlavu a aj hercovi zlyháva hlas

Divadelná nekonečná, trvalá láska
Text a foto: Dušan MIKOLAJ

S menom herca a režiséra Martina KOLESÁRA sa už nestretávame často. O to väčšmi sa žiada pripomenúť, že na
scénach profesionálnych divadiel v Bratislave, Považskej Bystrici, Žiline a v Martine pôsobil vyše štyri desaťročia.
Naštudoval v nich viac ako stovku hereckých postáv, režíroval šestnásť predstavení a získal za ne viaceré ocenenia. Osobitnou kapitolou v jeho živote bola spolupráca s pätnástimi ochotníckymi divadelnými súbormi.
Na jeho citlivý prístup a priateľstvo doteraz s úctou a vďačnosťou
spomínajú najmä na Kysuciach. Bolo
to v čase jeho pôsobenia v Martine,
odkiaľ cestoval za aktívnymi divadelníkmi do Čadce, Rakovej či Staškova ochotne celé dve desaťročia.
■ REŽÍROVANIE V ČADCI
Intenzívne spolupracoval najmä
s členmi Divadelného súboru Jána
Palárika v Čadci. V sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch uplynulého
storočia naštudoval s nimi pätnásť
divadelných hier a rozprávok a nenahraditeľnou mierou sa pričinil o to,
že medzi ochotníckymi súbormi sa
prepracovali do najvyššej národnej
kategórie. Nebývali to príležitostné
návštevy, pri študovaní nových hier
prichádzal Martin Kolesár každý
týždeň, aby spoločne doviedli
inscenácie do čo najpríťažlivejšej
výslednej podoby. K najúspešnejším čadčianskym inscenáciám patrili predlohy hier Ivana Bukovčana
Kým kohút nezaspieva, Súhvezdie
draka Jána Soloviča, Dvaja Júliusa
Barča-Ivana, Na brehu priezračnej
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rieky (dielo Rudolfa Jašíka zdramatizoval Anton Kret) a Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica Ivana
Bukovčana. Získali za ne ocenenia
na významných celoštátnych prehliadkach, reprezentovali nimi Slovensko v zahraničí.

■ UČITEĽ I PORADCA
Mnohí
kysuckí
divadelníci
doteraz spomínajú na Kolesárove
užitočné rady, na jeho trpezlivosť,
schopnosť preniesť svoje umelecké
videnie do sviežich scénických
detailov. Vychádzal z vlastných pro-

OSOBNOSTI SLOVENSKA
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V Martine pôsobil v rokoch 1876
– 1916.“
Historicky cítiaci nadšenci
zachránili pri búraní Vajanského
domu dva kusy steny s vakovkou,
ktoré dali uložiť do fondov Literárneho múzea, pretože na nich ostali
rukopisné stopy po spisovateľovi.
Aby sa krehké kusy nerozsypali,
upevnili ich do kovových rámov.
Veľkosť každého z nich je približne
rovnaká – čosi vyše štvorcového
metra.
■ ZÁPISKY ZO STIEN
O Vajanskom bolo známe, že
náhle inšpirácie si zapisoval hocikde
– aj na steny. Jeho súčasník Pavol
Halaša nám zanechal písomné svedectvo o vtipných, ale aj smutných
veršíkoch, ktoré si Vajanský zapísal
na stenu verandy, keď trpel turčianskymi chladnými letami. Povedzme:
Či ste už novinu čuli?
Zamrzli dvaja Turčania v júli.
A to je novina dáka?
Všetkých nás taká smrť čaká.
K zápisom na múroch izby sa
fesionálnych skúseností, podopieral
ich priateľským prístupom, zmyslom pre humor. V hercoch objavoval
charakterové vlastnosti, ich talent
rozvíjal v konkrétnych divadelných
rolách, viedol ich k precíznosti
a k jedinečným výkonom. Pre viacerých sa stal „nezameniteľným učiteľom a poradcom aj vo veciach osobného života“, takže pevné osobné
vzťahy pretrvávajú do súčasnosti.
Sympaticky až dojímavo sa prejavili pri tohtoročnom deväťdesiatom
výročí čadčianskeho Divadelného
súboru Jána Palárika. Martin Kolesár je iba o dva roky „mladší“, na
svojom „vekovom konte“ má zapísaných osemdesiatosem rokov. Keďže
sa na jubilejných oslavách na Kysuciach nemohol zúčastniť osobne,
Kysučanky a Kysučania sa jednu
letnú sobotu vybrali za ním do Bratislavy, kde žije už pätnásť rokov.
Ako je tam hore na severe zvykom,
neprišli s prázdnymi rukami ani
s formálnym gratulačným potľapkávaním. Spoľahlivá zostava organizátoriek kultúrnych podujatí mu
k jeho terajšiemu domovu priniesla
z Čadce pozdrav, ktorý rezonoval tak,
akoby sa dial rovno na Kysuciach.
■ ZVÍTANIE S MAROŠKOM
S Maroškom (ako Kolesára
dôverne nazývajú jeho blízki spolupracovníci a priatelia) a jeho rodinne
najbližšími sa stretli v divadle Ludus,
aby na jednej z nosných scén
v hlavnom meste Slovenska pripravili program, aký celé desaťročia
vnútorne i prakticky ladí s jeho profesionálnou prácou, nepredstieranou

Halaša asi nedostal. Ktovie, či by bol
z nich čosi odpísal. Teraz sú to už
obdraté, opadané, len slabo dešifrovateľné torzá. Odcitujeme časť
z Vajanského mysliteľských starostí
o náš národ a literatúru, ktoré napísal v neskorej starobe. Možno nie
na stenu, ale dá sa to považovať za
jeho predsmrtné bilancovanie, teda
za jeho spisovateľský závet plný
úzkosti a pochybností o hodnote
vykonaného diela:
„… či moje diela, do ktorých som vložil celú dušu, bôle
a radosti celého života, zavejú dobrým duchom do našej literatúry, či
pozdvihnú, obodria a oplodnia ju
k väčším, dokonalejším dielam, ktoré
by pomáhali slovenskému národu
povzniesť sa k vyššiemu, duchovne
slobodnému a samostatnému…
životu?“ (Zo Súborného diela Svetozára Hurbana Vajanského, 1907
– 1913.)
Aj ďalšie múzejné pamiatky na
spisovateľa sú zaujímavé. Všetkých
– aj s textovými – sa v Literárnom
múzeu SNK nachádza vyše tristo.
ochotou, spolupatričnosťou s ľuďmi
príbuzných záujmov. Posadil sa
v hľadisku do predného radu, aby si
pozrel najčerstvejšie naštudovanú
inscenáciu čadčianskych „palárikovcov“ – Stodolovho klasického
Jožka Púčika a jeho kariéru, aktualizovaného na našské spoločenské
pomery.
Čo nasledovalo po predstavení,
to by mohlo byť začiatkom jednej
z mnohých a mnohorakých kronikárskych či odborných kapitol kultúry
Kysúc, povedzme od polovice minulého storočia s perspektívami na
otvorené pokračovania.
Ako nedávna návšteva Kysučanov zapôsobila na Martina Kolesára,
o tom po skončení divadelného predstavenia na jednej zo svojich osobne
blízkych divadelných scén nespustil dlhé tirády. Ba pri poďakovaní
za prejavenú pozornosť a úprimný
záujem sa mu reč celkom zadrhla.
Nespôsobilo to, žeby nebodaj zabudol text, ako sa to hercom občas
stáva. On si vo svojej pamäti prirodzene i láskyplne uchováva mená
mnohých, s ktorými sa na Kysuciach
stretával, ochotne si spomína na
„hry a obsadenia“ svojich tamojších
režisérskych inscenácií, na osobné
vzťahy či verejné udalosti. Ibaže v tej
nekonečne plynúcej láske k divadlu
si pri podobných stretnutiach niekedy
„postaví hlavu“ ľudské srdce. Nečakane sa z neho začne hrnúť toľko
vnútorných citov, že aj jazyk trénovaný desaťročiami nevie zrazu zavibrovať celkom prvé slovíčko. A tak
– hanba-nehanba – za skúseného
muža to odbavia jeho oči.

WWW.SNN.SK

11.STRANA

36/2016

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Poslední žiaci povstaleckej obchodnej akadémie v Martine píšu SNN

Pri začiatku školskej Matice bol Stanislav Mečiar
Pavol POLLÁK, Ján SOMOR A, Slavo VESELÝ – Foto: archív autorov

V decembri 1945 dostalo vedenie továrne Slovenka, účtovnej spoločnosti, list so žiadosťou o pomoc pre chudobných
študentov. Zostavil ho za školskú radu pred Vianocami 1945 odoslal Pavol Pollák. V liste „úctive prosí o uvoľnenie 84
párov ponožiek pre chudobných žiakov Obchodnej akadémie v Turčianskom Sv. Martine“.
„Viac ako 300 cezpoľných žiakov dochádza do školy peši z obcí
Valča, Bystrička, Sklabiňa a vlakom
z ďalších trinástich obcí od Čadce,
Krásna nad Kysucou, Zákopčia,
Turzovky až po Ľubochňu a Ružomberok či Vrútky, Sučany a Žilinu.
Stav obuvi a pančúch našich žiakov je skutočne poľutovania hodný,
školská samospráva vybrala tých
najbiednejších a predkladá vám ich
menoslov. Odvolávame sa na profesorský zbor, ktorému ste takúto
pomoc poskytli, hoci pomery nášho
žiactva sú o moc horšie.“
Táto senzačná pohľadnica do
predvianočného Turca je ešte dnes
v živej pamäti troch autorov listu,
ktorý dostala redakcia SNN. Je to
o škole, ktorá zohrala v stredoškolskom hnutí poprednú úlohu – Martinskej obchodnej akadémii.
Tento rok si študenti povstaleckej obchodnej akadémie pripomínajú sedemdesiate výročie
ukončenia štúdia v roku 1946. Slávnostne v júni 1946 zmaturovalo štyridsaťsedem absolventov, potom
sa každých desať rokov stretávali.
No posledné stretnutie bolo v roku
2006. Prišli už len trinásti a dnes
zo všetkých žijú už len traja – Pavol
Pollák, Ján Somora a Slavo Veselý,
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ktorí pre matičný týždenník napísali
spomienky.
■ OBEŤ POD STREČNOM
Osobitne si zaspomínali na tých,
ktorí neprežili Slovenské národné
povstanie. Na
ňom sa aktívne
zúčastnilo vyše pätnásť študentov,
bojovali v partizánskych oddieloch,
niektorí zahynuli v boji, iní boli zranení či v zajatí, ako Ján Siakeľ,
Anton Marček, Ján Ondrík, Erik

Tomanica, Miroslav Kmeť, Mojmír
Reichardt, Ľudovít Bahurinský, Alexander Gajdošík a Bohuš Šalma.
Profesor Ladislav Dzurányi,
stredoškolský profesor tejto školy,
básnik, prekladateľ z anglického
a z francúzskeho jazyka. Zahynul
pod hradom Strečno vo francúzskom partizánskom oddiele kapitána de Lannuriena 31. augusta
1944 ako prvá obeť bojov na tomto
úseku SNP.

Prečo sa však žiaci školy dožadovali od súkromnej spoločnosti
ponožiek? Nebolo to len v rámci
charity pre chudobných. Traja
dnes žijúci študenti martinskej
akadémie vtedy zorganizovali brigádu v Ľubochnianskej doline, dva
týždne pripravovali drevo, spúšťali
ho z kopcov rizňami dolu do doliny.
Premenili sa na dva týždne na drevorubačov, bolo ich tam dvadsaťpäť, oblečenie dostalo zabrať. Išlo
o to, aby sa dalo čím kúriť v zime,
ale aj to len každý druhý deň, dreva
bolo vyše sto kubíkov. Lenže v hospodársky rozvrátených pomeroch
zimy 1946 to nebolo jednoduché.
Na Povereníctve výživy v Bratislave
si museli vybaviť osobitné potraviny
pre brigádnikov, od lesnej správy
povolenie na výrub a odpredaj
dreva, na povereníctve zdravotníctva v Bratislave ubytovanie v niektorom zariadení zdravotnej správy
ľubochnianskych kúpeľov, o ktorých
teraz s takým zápalom na stránkach SNN píše spisovateľ Peter
Štrelinger. Potom ešte od vojenskej
správy dostali vojenského kuchára
a urobili medzi sebou zbierku na
odvoz dreva do Turčianskeho Svätého Martina, pretože škola peniaze
nemala, no bola to vlastne záloha,
lebo škola napokon peniaze neskoršie vrátila. Dnes by sme povedali, že to bol manažérsky výkon.
Nečudo, že traja ešte dnes živí
a čulí maturanti z roku 1946 si na to
tak živo spomínajú.

Bez matičných vizionárov ako Jozef CINCÍK by nebolo ani národnej knižnice

Nemáme kráľovské koruny, ale máme poklady ducha
Peter CABADAJ  Foto: archív SNN

Začiatkom mája uplynulo sedemdesiatpäť rokov od konštituovania spolkovej Slovenskej národnej knižnice
(SNK), ktorá vznikla v lone Matice slovenskej. Keďže dnešná SNK sa k svojej predchodkyni nehlási a na spomenuté jubileum nereagovala, matičný týždenník chce priblížiť pozadie úsilí o založenie národnej bibliotéky.
Ústrednou postavou nasledujúcich riadkov je niekdajší tajomník umeleckých odborov MS Jozef G. Cincík,
ktorého dvadsiate piate výročie úmrtia si pripomenieme začiatkom budúceho roka.
Pri komplexnejšom pohľade na
vývin myšlienky Slovenskej národnej
knižnice môžeme vystopovať viacero
pozoruhodných momentov, v ktorých
sa zrkadlia nielen historické peripetie
nášho národa, ale aj zakomplexovanosť či obmedzenosť jeho politických
špičiek. Zároveň ide o učebnicový
príklad toho, čo pre všestranné kultúrne a duchovné povznesenie spoločnosti boli schopní a ochotní urobiť slovenskí vzdelanci, povedzme,
v druhej polovici tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov minulého
storočia. Tu máme na mysli najmä
rozhľadených činovníkov MS, ktorí
sa usilovali vlastnou všestrannou
činnosťou prekonávať rôzne dobové
obmedzenia a stereotypy. Ich uvažovanie smerovalo k tomu, aby sa vtedajšie Slovensko mohlo dôstojným
spôsobom etablovať v medzinárodnom kultúrnom a vedeckom kontexte.
Slúži teda ku cti mužom, ktorí kriesili
pred sedemdesiatimi piatimi rokmi
myšlienku SNK, že hľadali moderné
spôsoby, ako pretaviť svoje zámery
a celkovú kultúrnu klímu vtedajšieho
Turčianskeho Svätého Martina do
významného nadčasového projektu.
■ PREMYSLENÝ POSTUP
Od roku 1936 sa na rozličných
fórach nastoľovala čoraz naliehavejšie požiadavka organického zakomponovania národnej knižnice do
štruktúr súvekého kultúrneho života.
Táto opodstatnená a do detailov
premyslená iniciatíva vyšla z matičného prostredia
(F. Hrušovský, J. C. Hronský,
A. A. Baník, S. Mečiar, J. Cincík, J.
Marták, K. K. Geraldini). Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku
WWW.SNN.SK

ČSR (1938) sa reálne uvažovalo o
výstavbe budovy SNK podľa projektu tajomníka Umeleckého odboru
MS, síce mladého, ale všeobecne
uznávaného výtvarníka, kunsthistorika a manažéra Jozefa Cincíka. Osud vypísanej celonárodnej
zbierky na postavenie budovy a jej
neslávny koniec predstavuje námet
na osobitný príspevok... Faktom
však ostáva, že Cincíkove návrhy
na architektonické riešenie budovy
a areálu SNK vydávajú jednoznačné
svedectvo o serióznych zámeroch
vtedajšej matičnej garnitúry mať
samostatnú modernú národnú bibliotéku. Zároveň platí konštatácia,
že práve neúnavný a činorodý Cincík bol tou osobnosťou, ktorá svojimi návrhmi dala konkrétnu tvár
myšlienke SNK. Na tom nič nemôže
zmeniť ani skutočnosť, že tieto
návrhy sa, žiaľ, nikdy neuskutočnili...
Okrem prípravy projektovej
dokumentácie na postavenie budovy
knižnice sa Cincík venoval aj ďalším
dôležitým otázkam, ktoré priamo
súviseli s činnosťou vrcholnej národnej knižničnej ustanovizne. Svedčia
o tom viaceré jeho pozoruhodné príspevky v dobových (prevažne matičných) periodikách. Za všetky pripomenieme text uverejnený začiatkom
roku 1941 na stránkach časopisu
Slovensko, vydávanom MS. Išlo
o zásadný článok pod názvom
Národná knižnica v slovenskom
organizme. Osobitnú pozornosť
v ňom autor venoval výberu sídla
bibliotéky, pričom ponúkol viacero
argumentov na podporu idey, aby jej
sídlo bolo práve v Martine.
„Preto je len logické a zdravé,
aby myšlienka uskutočnenia stavby

Národnej knižnice slovenskej stala
sa skutkom v ústredne položenom,
prírodnom, horskom venci Turca,
v tradičnom ,meste slovenskej národnej kultúry a knihy‘ – v Turčianskom Sv. Martine.“
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Vzápätí Cincík konštatuje, že
„my, ktorí sa už od roku 1936 zaoberáme myšlienkou uskutočnenia
výstavby Národnej knižnice slovenskej, pokladali sme si za akúsi
povinnosť vysloviť tieto myšlienky
i v takomto vzťahu, hoci už po nejednom zapadnutom ideovom náčrtku
a zmarenom pláne na uskutočnenie
návrhu. Sme síce presvedčení, že
najviac nás budú budúci posudzovať podľa skutkov, no budú nás brať
na vážky nielen na základe našich
uskutočnených plánov, ale aj na
základe plánov, snáh, myšlienok
a dobromyseľných predsavzatí položených na papier, hoci aj neuskutočniteľných. Tie síce pre hmotné
a časové prekážky (neväziace v nás)
zapadli v archívoch alebo na úradných stoloch, ale o ktorých sme
vydali svedectvo.“

Pri hľadaní serióznej argumentačnej bázy na obhajobu sídla SNK
skúmal Cincík aj modely fungovania
vrcholných kultúrnych a vedeckých
ustanovizní v zahraničí. Interesoval sa, aké cesty riešenia tam hľadajú a najmä ako zverili mestám
významné celoštátne funkcie. Použil
príklad Nemecka, kde mestom knihy
bolo Lipsko, mestom ocele Essen,
mestom umenia Mníchov... Na základe toho usúdil, že prečo by Slováci nemohli považovať Trenčín
za „mesto odevu“, Liptovský Svätý
Mikuláš za „mesto slovenského
remeňa“, Nitru za „mesto slovenskej
histórie“, Baťovany za „mesto slovenskej obuvi“, Kremnicu za „mesto
turistiky a zdravia“, Podbrezovú za
„mesto slovenskej ocele“...
■ NEDOSTATOK PEŇAZÍ
Osobitne Cincíka zaujala myšlienka decentralizácie hospodárskeho a kultúrneho života, pričom
v tomto prípade, napríklad, na podporu svojich snáh analyzoval aj
demografické údaje...
Na inom
mieste Cincík pripomína, že hoci
Slováci nemajú kráľovské koruny,
majú poklady ducha. Tie sa, ako
uvádza, „ukladajú v knihách, rukopisoch, dokumentoch, listinách, obrazoch...“. Preto keď načrtáva ideový
model národnej knižnice, vychádza
z predstáv svojich matičných kole-

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

V roku 1942 patrili medzi iniciátorov založenia školského odboru
Matice slovenskej – pri jeho prvých
krokoch bol vtedajší tajomník
Matice slovenskej a šéfredaktor
Slovenských pohľadov Dr. Stanislav
Mečiar. Začali vydávať vlastný
časopis Telegram stredoškolákov
a potom mesačník Mladá fronta,
do ktorých prispievali stredoškoláci
z celého Slovenska.
■ SEDEM DESAŤROČÍ
Dnes pri sedemdesiatom výročí
ukončenia školy v roku 1946 si vtedajší študenti pripomínajú, ako to
vlastne vtedy vnímali, veď boli už
povstaleckou generáciou, ale celé
vojnové obdobie je dodnes veľmi zaujímavé. Keď skončili školu po rokoch
vojnového obdobia, bol katastrofálny
nedostatok uhlia, väčšina škôl na
Slovensku bola zatvorená, bolo len
málo škôl, kde sa učilo, a aj to každý
druhý týždeň, nemecká armáda pri
ústupe všetko zničila, aby zanechala Slovensko hospodársky úplne
rozvrátené. Nefungovala doprava,
Slovensko bolo podľa ich spomienok
v medzinárodnom porovnaní zničené
väčšmi ako susedné Maďarsko, Poľsko, Rakúsko či Francúzsko a Taliansko, mnoho ľudových a meštianskych
škôl a budov stredných a odborných
škôl bolo zničených či poškodených.
Aj príbeh martinskej školy a tých, čo
sa nedožili radostného obdobia prvej
slávnostnej maturity v roku 1946,
patrí do poučenia dejín. Dnes ešte
žijúci traja pamätníci napriek všetkej
ťažobe rokov vojny a povojnových
rokov spomínajú na ne ako predsa
len na najkrajšie obdobie ich života.
Zo spomienok
P. Polláka, J. Somoru
a S. Veselého spracoval ddk.
gov a priateľov. Čiže malo by ísť
o národnú knižnicu spojenú s archívom, „bibliografickou ustanovizňou
a vybavenú špeciálnymi sieňami,
požičovňami, laboratóriami atď.
Všetko tak, ako vyžaduje nerušené, uľahčené štúdium novodobé
a obrana proti nástrahám života, prírodným i časovým“.
Samozrejme, J. Cincík sa nemohol vyhnúť kardinálnemu problému
v súvislosti s postavením budovy,
a tým bol nedostatok finančných
prostriedkov. Po predchádzajúcich skúsenostiach sa pozerá veľmi
skepticky na štedrosť a ochotu Slovákov, ako aj ich štátnych inštitúcií
finančne prispieť na stavbu budovy
pre národnú knižnicu. Za seba
a svojich kolegov sľubuje, že v záujme
a v prospech SNK budú vytrvalo pracovať i v budúcnosti. Súčasne s tým
si dobre uvedomoval, že sa bude od
nich okrem duševnej práce vyžadovať tiež práca, ktorá „z hľadiska rozvinutosti administratívno-hospodárskeho života by im už patriť nemala“.
Vzápätí uvádza, že by na nej mali
„participovať napríklad hospodárski,
finanční a ďalší účinkujúci v tele slovenského národa“.
V závere svojho príspevku Cincík
konštatuje: „Nuž takto stojí uskutočnenie myšlienky Slovenskej národnej
knižnice v slovenskom organizme
v časoch, keď sebe vládneme, seba
zdaňujeme, sebe staviame a sebe
dávame.“ (Pre objektívnosť treba doplniť, že autor textu sa na niektorých
miestach nevyhol súvekému ideologickému klišé, najmä pokiaľ ide o vzťah
k Nemecku.)
Spolková Slovenská národná
knižnica s definitívnou platnosťou
vznikla 1. mája 1941.
Na jej ustanovujúcom valnom
zhromaždení v budove Advokátskej
komory v Turčianskom Svätom Martine
boli schválené stanovy a vytýčené najbližšie i dlhodobejšie ciele a zámery.
Aj na pozadí osobnostného
vkladu Jozefa Cincíka možno vierohodne dokumentovať, že zložitý
zápas o konštituovanie národnej
bibliotéky predstavuje svedectvo
o konkrétnom matičnom a celonárodnom časopriestore so všetkými jeho
kladmi, ale i negatívami, protirečeniami a paradoxmi.
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Nebojme
sa konečne
pravdy
Na pohrebe vzácneho národovca, arcibiskupa Dominika
Hrušovského odzneli zhruba
pred mesiacom v jeho rodnej
Mani cenné slová viacerých,
ktorí sa s touto duchovnou
osobnosťou Slovenska lúčili.
Kardinál Jozef Tomko, ktorý ho
dobre poznal, veď popri inom
stáli pri zrode dnes už Pápežského slovenského kolégia sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, okrem
iného povedal, že „my Slováci
máme svojich duchovných
velikánov. Ale ťažko ich poznávame a uznávame“. A svoju reč
uzavrel takto: „Slováci, nezabúdajte!“ Niet pochybností, že sú
to slová nanajvýš aktuálne.
Keď naši vzácni matičiari
z Marianky s podporou Slovákov
z Ameriky, ale aj obce Marianka,
Matice slovenskej i sponzorov,
z ktorých osobitne pripomenieme rodinu Šimona Ondruša,
známeho nášho jazykovedca,
opravili roky chátrajúci pomník
Jozefa Závodského, katolíckeho
kňaza, ktorý sa narodil v Sotine
a za svoje národné presvedčenie bol v rokoch 1914 – 1916
aj väznený len za proslovenský výrok, spomenul som si na
kardinálove slová. Veru, koľko
len je zabudnutých a zabúdaných našich duchovných vodcov! Jozef Závodský umrel ako
sedemdesiatročný v roku 1940,
náhrobník od sochára Jozefa
Pospíšila v náklade tridsaťtisíc
korún mu dala postaviť Slovenská liga a slávnostne ho odhalili
v prítomnosti biskupa Jozefa
Čárskeho 8. júna 1941. A po roku
1948 chátral.
Na
našom
národnom
vedomí zanechali veru hlbokú
negatívnu stopu roky, keď sa
o mužoch ako Závodský, a tobôž
už o iných mužoch – kňazoch,
ktorí vo vypätých rokoch bránili národ a chránili, čo sa
v pochmúrnych časoch chrániť
dalo, nesmelo ani len hovoriť.
A dodnes sme ešte chmáry strachu z hovorenia pravdy o našich
„duchovných velikánoch“ neodohnali. Akoby štyridsiate roky
minulého storočia mali zostať
navždy zakliate a tabuizované.
Naozaj len veľmi ťažko spoznávame našich spravodlivých
a odvážnych mužov a len s rozpakmi ich uznávame.
Keď vidíme, ako zlyhávajú
rôzne štátne úrady a inštitúcie,
keď vidíme, ako málo zaujíma
pravda o minulosti našich politikov, ako ich nevzrušuje a nezaujíma ani len to, ako to všetko
naozaj bolo, ako ich zaujíma len
hromadenie mamony, my matičiari máme vážnu rolu. Veď kto
iný ako my, a kedy, keď nie teraz
v časoch slobody, sme povinní
nebáť sa a hovoriť pravdu?

Proti základnému zákonu štátu sa postavilo K DH

Spomienka na prijatie ústavy v Bratislave
Text a foto: Pavol JAVORSK Ý

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu Anton Hrnko, Eva Smolíková a Jaroslav Paška si spolu s bratislavskými matičiarmi na čele so správcom MS Marošom Smolcom
prvého septembra 2016 pripomenuli pod sochou Kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade dvadsiate
štvrté výročie prijatia Ústavy SR.
Prítomným
sa
prihovoril
poslanec a historik Anton Hrnko.
Zdôraznil aj v ýznam historického obdobia, v ktorom žil kráľ
Svätopluk, pre súčasné moderné
dejiny. „Cesta k prijatiu slovenskej ústav y nebola jednoduchá.
V zmysle ústavného zákona
o česko -slovenskej
federácii
z roku 19 68 sa mala v ypraco vať nielen federálna ústava, ale
aj ústav y jednotliv ých repub lík. Komunistická Praha sa však
k naplneniu tohto článku ústavného zákona nijako neponáhľala. A ž keď sa na národnostnej
otázke v druhej polovici osemde siatych rokov minulého storočia
začal rozkladať jej spojenec ‚na
večné časy a nikdy inak‘ (ZSSR),
spanikárila a na poslednú chvíľu
sa chcela zbaviť tohto záväzku
voči národným republikám. Pražskí centralisti so svojou protislovenskou politikou neuspeli
a od začiatku roku 199 0 sa
začalo na Slovensku pracovať na
samostatnej slovenskej ústave.
K jej prijatiu však mohlo dôjsť
až po voľbách v roku 1992, keď
jednoznačne na Slovensku zvíťazili sily podporujúce myšlienku
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zvrchovanosti. Po v yhlásení zvrchovanosti 17. júla 1992 už nič
nestálo v ceste tomu, aby sa
mohli práce na novej slovenskej
ústave dokončiť a 1. septembra
1992 ju aj prijať v parlamente. Za
prijatie Ústav y Slovenskej repub liky hlasovali poslanci Hnutia za

demokratické Slovensko, Slo venskej národnej strany a väč šina poslancov Strany demo kratickej ľavice. Zo slovenských
politických strán proti ústave
hlasovalo iba Kresťanskode mokratické hnutie,“ uviedol na
margo prijatia Ústav y SR.

Pútnici zo Slovenského Orla viezli do Ríma na bicykloch posolstvo pre pápeža

Poháňa ich aj duchovná sila
Takmer tri desiatky cyklistov zo Slovenského Orla sa 5. augusta 2016 vydali na tradičnú cyklopúť z Bratislavy
do Ríma. Na bicykli za pápežom Františkom putovali desať dní. Čakalo na nich vyše tisíctristo kilometrov. Po ich
absolvovaní Svätému Otcovi odovzdali posolstvo v spojitosti so Svätým rokom milosrdenstva a pozvanie na návštevu Slovenska.

„Pre pápeža vezieme náš dres,
druhý darček je tajomstvo,“ povedal
pred štartom púte na Bratislavskom
hrade pre Slovenské národné noviny
prezident Slovenského Orla Jozef
Gálik, ktorý je zároveň aj členom Prezídia Matice slovenskej. Peletón pútnikov odštartoval od symbolickej sochy
kráľa Svätopluka minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Peter
Plavčan, ktorý nad podujatím prevzal
záštitu. „Vážim si vašu cestu, vedie
k priateľstvu a porozumeniu medzi
národmi, je to jedna z alternatív, ako
bojovať proti násiliu,“ povedal minister
Plavčan, ktorý tiež vyslovil presvedčenie, že v najbližšom ročníku sa
k cyklistom putujúcim do Ríma pripojí
osobne.
Slovenský Orol je kresťanská
športová organizácia, účastníkmi cyklopúte boli amatérski cyklisti vo veku
osemnásť až päťdesiat rokov. Do Ríma

dorazili 14. augusta, pápež ich prijal 17.
augusta. Podľa itinerára denne najazdili okolo stotridsať kilometrov. Počas
cesty ich sprevádzali dve technické
a jedno televízne vozidlo. Na náročnú
púť sa kondične pripravovali.
„Každý z nich v kondičnom tréningu nabehal tisíctristo až tisícpäťsto
kilometrov a za sebou majú i skúšobnú jazdu v náročnom teréne dlhú
asi stošesťdesiat kilometrov,“ povedal
pred štartom vedúci pelotónu Marián
Ondrejka, rímskokatolícky kňaz z Pieš-

ťan. Najťažší, podľa jeho doterajších
skúseností, je na trati štvrtý či piaty
deň, preto si vtedy naplánovali oddychový deň. Rozpočet púte bol dvadsaťtisíc eur a polovicou sumy prispeli
samotní cyklisti.
Ako pre Slovenské národné
noviny rámcoval podujatie prezident
Slovenského Orla Jozef Gálik, takáto
cesta je dôležitá najmä preto, lebo
napĺňa pútnikov duchovnou silou.
(ib)
Snímky: Slovenský Orol

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ
Po prázdninových letných mesiacoch sa opäť
vraciame k nášmu kvízu. Na fotografiách aj na tejto
strane Slovenských národných novín sa objavuje socha
Svätopluka na Bratislavskom hrade, o podobu ktorej
sa viedol a ešte stále vedie zápas medzi zástancami
jeho postavenia nielen na tomto mieste, ale v celých
slovenských dejinách a jeho znevažovačmi.

Naša otázka je tentoraz celkom jednoduchá:
● Kto je autorom jazdeckého pomníka kráľa
Svätopluka?
Svoje odpovede posielajte na známu redakčnú
adresu, uvedenú aj v tiráži SNN, našej administrátorke
Ľubici Rišiaňovej do polovice septembra.
(red)

PRIPOMÍNAME SI
10. septembra
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi zomrel jeden z najagilnejších organizátorov krajanského života v USA novinár
Anton Štefan Ambrose (1867
– 1941)
11. septembra
– tristodeväťdesiat rokov,
čo ostrihomský arcibiskup Peter
Pázmaň založil bratislavské
jezuitské kolégium (1626)
– pred dvesto sedemdesiatimi piatimi rokmi (1741) vystúpila na uhorskom sneme v Bratislave kráľovná Mária Terézia
a požiadala o pomoc proti bavorským a francúzskym armádam,
ktoré okupovali Česko a časť
Rakúska; do armády hneď potom
nastúpilo dvadsaťtisíc mladíkov
z Uhorska, ktorí do roka vyhnali
cudzie vojská z monarchie
– na pôde spoločnosti slovenskej inteligencie Korene
vznikla v roku 1991 iniciatíva Za
zvrchované Slovensko, jej cieľom bolo obnoviť štátnu samostatnosť Slovenska; 25. výročie
– pred dvadsiatimi rokmi
zomrel dramatik a režisér Ján
Kákoš (1927 – 1996)
12. septembra
– významný slovenský vodohospodár a staviteľ Ing. Július
Binder, realizátor myšlienky
svojho učiteľa prof. Dr. techn.
vied Petra Danišoviča postaviť
veľkolepé vodné dielo v Gabčíkove, sa dožíva osemdesiatich
piatich rokov
13. septembra
– pred sto osemdesiatimi
piatimi rokmi zomrel významný
národovec, intelektuál, podporovateľ škôl a umení kardinál Alexander Rudnay, rímskokatolícky
uhorský prímas a slovenský
vlastenec (1760 – 1831)
– sto rokov, čo sa narodila
herečka, režisérka Novej scény
a prvá manželka G. Husáka
JUDr. Magda Lokvencová
– tridsať rokov od smrti
herečky z generácie zakladateľov slovenského profesionálneho
divadla Oľgy Borodáčovej (1899
– 1986)
14. septembra
– dvestotridsať rokov, čo sa
v Skalici narodil katolícky kňaz
a liečiteľ Fraňo Madva (1786 –
1852); pacientmi jeho bylinkárskej ordinácie boli o. i. Ľudovít
Košut, Imre Madách a v roku
1844 aj Ľudovít Štúr
– pred sto tridsiatimi rokmi
sa narodil Štefan Janšák (1886 –
1972), historik a archeológ, ktorý
preskúmal asi štyristo archeologických lokalít, je autorom syntetického diela Slovensko v dobe
uhorského feudalizmu
15. septembra
– pred sto pätnástimi rokmi
sa narodil legendárny operný
tenor a spevák záhorských piesní
Dr. Janko Blaho (1901 – 1981)
– deväťdesiatpäť rokov, čo
sa narodil dramatik Ivan Bukovčan (Kým kohút nezaspieva, Prvý
deň karnevalu, Pštrosí večierok)
a filmový scenárista (Posledná
Bosorka, Medená veža, Orlie
pierko, Stratená dolina...)
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi začal Slovenský rozhlas
vysielať reláciu Na modrej vlne,
najobľúbenejší program vtedajšej
mladej generácie; relácia, žiaľ,
zanikla po novembri ’89
16. septembra
– pred deväťdesiatimi piatimi rokmi sa narodil všestranný
tatranský
športovec,
lyžiar,
skialpinista a horolezec Slávo
Cagašík (1921 – 1948)
(jč)
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