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V Rimavskej Sobote plánujú odhaliť busty separatistom

V ostatnom čase som
si zvykol stráviť prelom starého a nového roka spolu
s blízkymi v útulnom penzióne
v Nízkych Tatrách. Novoročný
ranný pohľad na zasnežené
smreky ma vždy nabil pozitívnou energiou prinajmenšom
na celý január. Tento rok to
z rôznych príčin nebolo možné,
a tak som s ťažkým srdcom
ostal verný Bratislave. Aj
napriek šalamúnskemu nariadeniu primátora Iva Nesrovnala
o zákaze takzvanej zábavnej
pyrotechniky bola polnoc v znamení riadneho rachotu i pestrofarebných svetlíc. Dopoludnia
na Nový rok som sa rozhodol
prejsť sa ulicami nášho hlavného mesta. Matka príroda sa
zľutovala nad Bratislavčanmi,
a keď už ulice boli bez snehu,
ozdobila bielučkou námrazou
aspoň koruny stromov. Obdivoval som túto mrazíkovskú scenériu, keď ma zrazu pristavil
mladý pár. Holandská dvojica
sa ma anglicky spýtala na cestu
k Modrému kostolíku. Keďže
som mal namierené k Dunaju,
odprevadil som ich. Cestou sme
sa anglicko-nemecky rozprávali. Mladý muž sa rozplýval nad
zábavou v bratislavských podnikoch a, samozrejme, nad viac
než dobrými cenami rôzne koncentrovaných nápojov. Slečna
zasa pochvalne hovorila o Bratislavskom hrade, konštatujúc,
že aj keď máme azda najmenšie
z historických centier v porovnaní s európskymi mestami,
ktoré navštívila, veľmi sa jej
páčilo. Došli sme až k Modrému
kostolíku a mladí cestovatelia
sa pustili do fotografovania.
Trochu som sa ako domáci hanbil za neďaleké stavenisko na
mieste bývalej polikliniky Bezručova, ale, reku, za rok za dva
to bude hádam v poriadku. Rozlúčili sme sa a na rozlúčku mi
obaja mladí cestovatelia s nadšením zdôraznili, že stretli veľa
milých ľudí a najmä – cítili sa
v Bratislave neskutočne bezpečne. Náhle som si uvedomil, že v kontexte toho, čo sa
udialo v niektorých európskych
mestách, vedia, o čom hovoria.
V duchu som si novoročne zaželal, aby to tak aj ostalo.

Iredentistické provokácie v Gemeri

Maroš M. BANČEJ
R - 2017002

Margaréta V YŠNÁ, Maroš SMOLEC – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Občianske združenie Rimavská Sobota a okolie sa rozhodlo postaviť pamätník osobám pôsobiacim v Rimavskej Sobote pod názvom Park Soboťanov.
Viaceré z osôb, ktoré chcú takto zvečniť, mali kontroverznú minulosť. Angažovali sa totiž v maďarskej iredentistickej činnosti, za čo boli odsúdení
a väznení. Pre bežných obyvateľov Rimavskej Soboty – a nielen slovenskej národnosti – je to zbytočná provokácia a vnášanie konfliktov medzi občanov
slovenskej a maďarskej národnosti.
„Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote prijalo 20. septembra
2016 uznesenie, ktorým schvaľuje
realizáciu projektu Pamätného parku
Soboťanov na rozhraní ulíc Jánošíkovej a Malohontskej a súčasne zrušilo svoje predchádzajúce uznesenie
č. 72/2013, ktorým plánovalo realizáciu uvedeného parku na Námestí M.
Tompu. Súčasne uvádzam, že uvedená spoločnosť od doby schválenia
uznesenia ďalšie kroky vo veci nevykonala,“ uviedol pre SNN prednosta
mestského úradu Štefan Szántó.
V Rimavskej Sobote má väčšinu
obyvateľstvo slovenskej národnosti,
príslušníkov maďarskej národnosti
žije v meste tridsať percent. Aj to bol
možno impulz na to, že miestni Slováci a matičiari postavili v meste Aleju
dejateľov, ktorí pôsobili v Gemerskom
a Malohontskom regióne. Osadili tu
napríklad busty Štefana Daxnera,
Jána Francisciho, Michala Bakulíniho a ďalších jedenástich osobností.
Aktivita združenia Rimavská Sobota
a okolie je, zdá sa, tzv. trucpodnik
– reakcia či kompenzácia na Aleju
dejateľov.
■ NESÚHLASNÉ POSTOJE
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vydal nesúhlasné stanovisko k parku. K zámeru
sa odmietavo vyjadrila aj Matica
slovenská. Ministerstvo kultúry tiež
zaujalo stanovisko, v ktorom o. i.
píše: „Dovoľujeme si upozorniť na
nevyhnutnosť preskúmania jednotli-
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vých osobností uvedených v priloženom zozname z hľadiska vhodnosti
ich zaradenia do predpokladaného
pamätného parku. Pred uskutočnením plánovaného zámeru odporúčame texty zaslať na posúdenie
ministerstvu, ktoré v zmysle zákona
o štátnom jazyku vydáva na požiadanie stavebníka záväzné stanovisko
z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli so
zákonom o štátnom jazyku.“ Okrem
toho odporúča uvedené osoby preveriť historikmi z hľadiska ich zástoja

a pôsobenia v našej histórii. Výhrady
sú povedzme k Jozefovi Törkölymu,
ktorý sa podieľal na tzv. Rothermerovej akcii za revíziu Trianonu,
Ladislavovi Kováčovi, ktorý je podozrivý zo spolupráce s iredentou,
Samuelovi Vallentínyimu, ktorého
v roku 1919 uväznili za spoluprácu
s iredentou, Dežovi Győrimu, ktorý
bol príslušníkom okupačnej Červenej
armády Maďarskej republiky rád, či
Zoltánovi Fábrymu, oddanému dôstojníkovi horthyovskej armády. (Tieto
informácie sú dostupné pre verej-

■ NOVÝ ZOZNAM
Odporcovia výstavby kontroverzného pamätníka navrhujú preskúmať
minulosť kandidátov, ktorí tam majú
byť umiestnení. „Ide o osoby, ktoré
sa trvalo zapísali do kultúrnych dejín
mesta,“ obhajuje zámer predseda
združenia Rimavská Sobota a okolie. Podľa zistení SNN sa bude projektom pamätného parku ešte raz
zaoberať mestské zastupiteľstvo.
Na jeho rokovanie predloží primátor
Rimavskej Soboty Jozef Šimko nový
zoznam osôb, požiada Ministerstvo
kultúry SR o preverenie týchto osôb
a bude rešpektovať jeho stanovisko.
Od uvedeného rozhodnutia mestského zastupiteľstva však občianske
združenie nevyvíjalo v uplynulom
období nijaké aktivity, ktoré by viedli
k realizácii navrhovaného projektu
parku.

Petru ŠTEFÁNKOVÚ, predstaviteľku súčasnej výtvarnej scény Slovenska

Malé more v mori iných úspechov
● Naši i zahraniční výtvarní teoretici o vás už viac rokov súdia, že ste
jednou z najprenikavejších mladých
tvárí na súčasnej výtvarnej scéne. Čo
v minulom roku posunulo vyššie vašu
kariéru?
Zaiste štyri samostatné výstavy
môjho grafického diela – v petržalskej
klinike Medissimo, v galérii Lite-Haus
v Berlíne, v divadle Malá scéna STU
v Bratislave a v Galérii na schodoch UKF
v Nitre. Svoju prácu som predstavila
počas týždňa dizajnu v Kafkovom dome
v Prahe. V máji som absolvovala ďalší
kurz počítačovej grafiky a animácie v škole
Central Saint Martins v Londýne pod vedením pedagóga Kevina Rowea. Moja práca
bola na obálke ďalšieho anglického špičkového časopisu Dialogue Review, v ktorom
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nosť v Slovenskom biografickom
slovníku a Štátnom archíve Ministerstva vnútra SR v Banskej Bystrici.)
„Za projektom sa skrýva jednostranná demonštrácia maďarskej
politiky. Autori projektu neskrývajú
vyhranene nacionalistický zámer –
stavať na piedestál výhradne osoby
maďarskej národnosti a maďarského
nacionálneho presvedčenia. Predložený zámer tak rozdeľuje občanov
mesta. Takýto projekt by možno bol
vhodný pre niektoré z miest Maďarskej republiky, rozhodne však nie pre
mesto v Slovenskej republike,“ uviedol pre SNN historik M. Lacko.

■
■
■

som mala možnosť ilustrovať článok profesora psychológie Dana Arielyho, autora
bestsellerov v New York Times.

ligentné, dokonca viac ako my dospelí
tušíme, chcem aj takto sofistikovane rozvíjať ich záujem o výtvarné umenie.

● V závere roka 2016 vyšla vaša
prvá, kompletne autorská detská
knižka. Je to len odbočenie alebo
budúci trend?
V publikácii Moje malé more som
použila výtvarný prístup, ktorý doteraz
oceňovali v zahraničí a v knihe dostal
konkrétnu formu aj obsah. Zároveň je
to dôležitá ukážka mojej všestrannosti
v autorskom prejave, keďže okrem
ilustrátorskej výtvarnej práce píšem tiež
vlastné námety na krátke animované
filmy a knihy. Táto vznikla bez tlaku
komerčného trhu a je orientovaná na
výtvarnosť a estetiku. Keďže deti sú inte-

● Aké umelecké výzvy kladie
pred vás rok 2017?
Dokončujem ilustrácie k detskej
knihe autorky Márie Štefánkovej. V roku
2017 vyjdú dve knihy z austrálskeho
vydavateľstva, ktoré budú venované
výberu prác najlepších ilustrátorov
sveta a môj profil zaradili k nim. Rada by
som ďalej pracovala na filmovej grafike
a dizajne pre animáciu. Na Slovensku sa
však trebárs animované titulky k filmovým rozprávkam veľmi nezvyknú realizovať, čo je trochu na škodu.
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: autor

Analýza kvality slovenských učebníc dejepisu na základných a stredných školách
Spomienka na vlasteneckých ekonómov A. M. Húsku, H. Kočtúcha aj M. Kováča
Slovensko má za sebou vydarenú historickú premiéru aj hospodársky dobrý rok
WWW.MATICA.SK
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■ SÚ (NE)PREZIDENTI...
Je priam groteskné, ako „využil“
skutočnosť, že Slovensko má na

začiatku roka 2017 ekonomiku vo veľmi dobrom
stave. Namiesto pochvaly
zaútočil na vládu rečníckymi otázkami: či spustí
ambiciózny plán reformy
vzdelávania; či minister
zdravotníctva a vláda
dokážu dobehnúť projekty,
ktoré
predchádzajúce
vlády zanedbali; či odpoveďou štátu na problémy
sociálne odkázaných rómskych občanov bude iba
represia; či dokážeme
vrátiť do niektorých regiónov dôvody na väčší optimizmus; či sa budeme
správať k bezpečnosti
ako priorite prvoradého
významu... A spomínanie
rovnosti pred zákonom
od prezidenta Kisku je
výsmechom všetkých slušných ľudí.
Sú prezidenti, ktorí svojimi prejavmi
vstupujú do duší spoluobčanov. Lebo
majú k nim blízko. Sú prezidenti,
ktorých slová sa kĺžu ako po skle.
A sú prezidenti, ktorí každým slovom
rozosievajú hnev. Pravda, neplatí to
paušálne, lebo daktorých vedia aj
potešiť.

zarážajúce zistenie. Kým v roku 1989
sa na Slovensku zemiaky vysadili na
ploche päťdesiatpäťtisíc hektárov,
v roku 2015 to bolo už len 7,3 tisíca
hektára (!) Ešte väčšiu biedu odhaľujú štatistiky v tovarovom segmente
skoré zemiaky. Len za posledné tri
roky klesli výmery, na ktorých sa
u nás pestovali skoré zemiaky, až
desaťnásobne!
Údaje Štatistického úradu SR
ponúkajú aj ďalšie varujúce údaje:
spotreba zemiakov v SR, prepočítaná
na obyvateľa v roku 2014, poklesla
zo 47,4 kilogramu na 47 kilogramov.
Nezdá sa to veľa, ale oproti konzumácii odporúčanej odborníkmi na
výživu je to menej až o takmer štyridsaťdva percent. Navrhujú totiž spotrebu na obyvateľa za rok na hranici
80,6 kilogramu. Na rozdiel od nás je
trebárs v Poľsku spotreba zemiakov
na obyvateľa až stodesať kilogramov
za rok – teda viac ako dvojnásobná –
u susedov v Českej republike je spotreba až šesťdesiatosem kilogramov
tejto plodiny na osobu ročne.
Odbytové a ekonomické problémy produkcie zemiakov priamo

súvisia s ťažkosťami pri vstupe do
veľkoobchodnej siete, ale aj s veľkými cenovými disproporciami na
domácom a zahraničnom trhu. Pritom všetci vieme, že najmä severná
časť Slovenska má veľmi vhodné
klimatické podmienky na pestovanie zemiakov. Horské masívy
vytvárajú prirodzenú bariéru šíreniu
vírusových chorôb, a preto je táto
oblasť veľmi vhodná aj na produkciu zemiakovej sadby. Na druhej
strane len ťažko tu možno pestovať iné poľnohospodárske plodiny,
a tak zemiaková sadba predstavuje
v podstate jedinú komoditu, ktorá
sa môže na trhu primerane uplatniť.
Možno dokonca povedať, že produkcia zemiakov a sadby v tejto oblasti
predstavuje zároveň aj potenciál pre
regionálny rozvoj. Slovensko je ešte
stále krajina, kde sa nevyskytujú
karanténne choroby zemiakov, čo
umožňuje prípadný export zemiakov
prakticky do mnohých krajín Európy.
Podpora produkcie zemiakovej sadby
a jej exportu môže podstatne zlepšiť
pasívnu obchodnú bilanciu pri tejto
komodite.

Prezident republiky Andrej Kiska má veľké očakávania od vlády

A ľudí nabáda k slušnosti – na internete
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Existujú prezidenti, ktorých prejavy sú veľkou nádejou a povzbudením pre spoločnosť. Sú to zvyčajne prejavy,
pri ktorých si poslucháči hovoria, je to môj prezident. Hovorí mi z duše. Tak to cítim aj ja. Kedy sme na Slovensku
mali takého prezidenta? Andrej Kiska ním rozhodne nie je. Aj keď svoj ostatný novoročný príhovor začal celkom
pekne, so želaním lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré, ako povedal, nás robia ľuďmi. Lenže koľko ľudskosti
obsahoval jeho prejav?
Hneď na začiatku A. Kiska ubezpečil občanov, že bude hovoriť o niečom, „čo bude mať vplyv na nás všetkých, na budúcnosť krajiny“ a... venoval
sa internetu. Na internete sa dá nájsť
všeličo, aj trestné oznámenia na prezidenta Kisku. Ale ako správne poznamenali respondenti v prieskume, prejavy
vulgárnosti, nenávisti a urážok si na
internete nevšímajú. Nemá to význam.
Asi tak ako na ulici alebo na akomkoľvek verejnom priestranstve. No internet
je aj zdrojom alternatívnych informácií,
aké sa občan nikde inde nedozvie...
■ HRIECH HNEVU
Prezident Kiska žiada od občanov
slušnosť „medzi sebou, v každoden-

nom živote, aj na internete a sociálnych sieťach“. Ale ako to dosiahnuť,
keď občan je v priamom televíznom
prenose konfrontovaný s neslušnosťou, ba dokonca s porušovaním zákonov úspešného kandidáta na funkciu
hlavy štátu. V tejto súvislosti podal
občan generálnemu prokurátorovi
trestné oznámenie „za cieľavedome
dlhodobo manipulované vedomé
nedodržiavanie volebného prezidentského zákona...“. Čo sú oproti ignorovaniu volebného zákona nejaké vulgárnosti na internete, ktoré ktovie, či
nie sú reakciou na protiprávne konanie politikov. Pán prezident vyslovil
vetu, ktorú by si mal sám veľkými písmenami zavesiť do svojej pracovne:

„Rozosievanie hnevu medzi ľuďmi je
totiž hriechom.“
■ HIERARCHIA HODNÔT
Pre prezidenta Kisku bola najväčšou udalosťou vlaňajšieho roka smrť
Antona Srholca. Kňaza, politického
väzňa komunizmu, ale aj veľkého kritika
cirkvi, ktorú nazval poslednou baštou
totality. V podstate mal pravdu, cirkev
nebola zriadená demokratickým, ale
autoritárskym princípom. Ježiš si od
nikoho nepýtal povolenie a Petra ustanovil za hlavu cirkvi tiež bez toho, aby to
predtým s niekým konzultoval. Takže po
tejto stránke mal Srholec pravdu. No je
neprehliadnuteľné, aká spoločnosť mu
vyhovovala, s kým sa priatelil, zdieľal

Niekdajšiu produkčnú veľmoc zaplavujú nekvalitné zemiaky z dovozu

Polovicu nášho druhého chleba dovážame
Ján ČERNÝ  Tabuľka: ŠÚSR

Vyhľadávané takzvané „rohlíčkové“ zemiaky z domácej produkcie sa do sviatočných šalátov na konci roka dali zohnať už iba od drobnopestovateľov. Konzumné zemiaky v triede A – teda z pohľadu spotrebiteľa najkvalitnejšie – sa
na pultoch predajní zjavujú zriedka. Obchodné reťazce nás zaplavujú béčkovou a céčkovou produkciou z dovozu.
Veľmi zlé vysvedčenie pre krajinu, ktorá sa pýšila pestovaním zemiakov – boli naším druhým slovenským chlebom.

Slovenská republika, niekdajšia zemiakarská veľmoc, sa
blíži k tomu, že iba každý druhý
skonzumovaný zemiak vyrastie
v našej pôde. Iba na porovnanie –

v okolitých krajinách je priemerný
podiel domácej produkcie zemiakov približne sedemdesiat percent;
v Rakúsku si dokonca stanovili cieľ,
že čoskoro dosiahnu až 85-per-

VŠIMLI SME SI
V programovej štruktúre vysielania rozhlasových spoločností na
Slovensku musí nájsť svoje miesto aj určité zastúpenie hudobnej produkcie, ktorá má slovenský pôvod. To je už verejnosti známe. Menej
známe možno je, že od začiatku aktuálneho roka sa podiel slovenskej
hudby zo zákona zvýšil.

Slovenský éter bude slovenskejší
V komerčných rádiách musí
tvoriť minimálne dvadsaťpäť
percent a v rádiách verejnoprávnej RTVS tridsaťpäť percent všetkých odvysielaných
skladieb za kalendárny mesiac.
Aj po novom musia najmenej
pätinu vysielaných slovenských
pesničiek tvoriť nové hudobné
diela, teda nie staršie ako päť
rokov. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6. do 24. h.
Zaujímavé je, že ešte pred vstupom zákonného nariadenia do platnosti už
niekoľko vysielacích spoločností – vrátane RTVS – požiadalo Radu pre vysielanie a retransmisiu ako licenčný orgán (RVR) o udelenie výnimiek. Podľa
informácií z RVR rada úplne vyhovela štyrom žiadostiam, čiastočne piatim
žiadostiam a šesť žiadostí zamietla. Úplne vyhovela žiadostiam pre Rádio
Pyramída a pre Rádio 7, ktoré žiadali len o výnimku na dodržiavanie podielu
nových slovenských hudobných diel. Z programových okruhov verejnoprávnej
RTVS Rádio Patria a Rádio Devín sú jedinými dvoma programovými službami,
ktoré v roku 2017 nebudú musieť dodržiavať zákonom stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vo vysielaní. Rada napríklad zamietla aj žiadosť Rádia Regina,
týkajúcu sa povinnej produkcie nových hudobných diel.
Zákon, ktorý zaviedol povinnosť hrať stanovený podiel slovenských
hudobných diel a nových hudobných diel, nadobudol účinnosť 1. apríla 2016.
V súvislosti s nedodržanými kvótami na slovenskú hudbu začala RVR doteraz jedenásť právnych konaní. Tri z nich ukončila, pričom v dvoch uložila aj
sankcie.
Ján ČERNÝ
Foto: autor
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centný podiel doma vypestovaných
zemiakov.
Z údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky (sú podkladom
aj pre publikovanú tabuľku) vyplýva

rovnaké názory. Predovšetkým s novinárom Štefanom Hríbom, expremiérkou
Ivetou Radičovou a ďalšími čechoslovakistami polarizujúcimi občanov, s ktorým
si najlepšie rozumie aj prezident Kiska.

Ešte stále vyvážame vzácne suroviny a dovážame produkty z nich

Už by mal dostať priestor zdravý rozum
Kamióny naložené drevnou surovinou, cisterny mlieka, vagóny poľnohospodárskych plodín – to všetko v závratných množstvách a intenzite odchádza zo Slovenska, aby sa tieto komodity neskôr vracali v podobe dovozového
nábytku, syrov a mliečnych výrobkov, a dokonca už aj pečiva a chleba. Niekde sa deje veľká chyba!
Trinásť kamiónov diaľkovej pre- k potravinárskemu priemyslu,“ skon- takmer všetkým krajinám Európy aj
pravy za dve hodiny na Čertovici, štatovali to delegáti ešte decembro- na dlhé vzdialenosti vypláca dovážať
naložených vrchovato guľatinou – vého valného zhromaždenia Potra- drevo zo Slovenska ako surovinu.
kmeňmi rovnými ako sviece. Niektoré
Pridaná hodnota je hodnota prismerujú do Poľska, iné zas do Maďardaná v procese spracovania a z preČO INÍ NEPÍŠU
ska. Akurát to drevo na nich je naše.
daja hotových produktov. Vypočíta
To je obraz krátkozrakého gazdovasa tak, že sa od tržieb za finálny
nia a dôkaz absolútneho nerozumu.
produkt odpočítajú náklady vynaZáhorácke borové lesy tiež miznú
ložené na nákup surovín, tovarov
ako para nad hrncom, nákladiaky
konečnej spotreby a polotovarov
ich zas pre zmenu transportujú do
a za služby a mzdy. V podstate ide
Rakúska. Kamióny i vlaky s guľatinou
o jednoduchú matematiku.
smerujú zo Slovenska aj do Dánska,
Nórska, Švédska, Fínska – teda do
■ BEZ PRIDANEJ HODNOTY
najviac zalesnených krajín Európy.
V slovenskom potravinárstve od
Na zámerne nemenovanom mliečnom
roku 2007 poklesla výroba pečiva
výrobku si pozorný konzument síce
o dvadsaťjeden percent, syrov o dvadprečíta, že krajinou jeho pôvodu je
sať percent a mäsových výrobkov
Slovensko, ale vzápätí si môže všimo trinásť percent. Spotreba týchto
núť aj dodatok, že je „spracovaný vo
potravín však u nás doma naopak
Francúzsku, balený v Chorvátsku“.
vinárskej komory Slovenska (PKS). stúpla. Z toho jednoduchého vykresV každom prípade, stále vyvážame zo lenia reality vyplýva, že dovážame
■ KRÁDEŽ PRÁCE
Slovenska prácu a potenciálne mzdy aj to, čo by sme mohli vyrobiť doma
Slovensko sa necháva okrádať za ňu. Dokonca, čo sa týka drevový- a zamestnať našich ľudí. A, na škodu,
o prácu. Vlastne: NIEKTO na Slo- roby, ide o prácu, na ktorú máme u nás čoraz dovážame aj to, čo v zahraničí
vensku nás okráda o prácu, o mož- dostatok až prebytok nekvalifikovanej vyrobia z našich surovín. Ide o veľkú
nosť tvorby pridanej hodnoty. Ten a inak nateraz neupotrebiteľnej pra- premárnenú šancu pre Slovensko,
KTOSI je v podstate známy. „Ak covnej sily. Nízkopríjmové skupiny o stratenú príležitosť zlepšiť a skvalitSlovensko nechce skončiť len ako obyvateľov a zástupy ťažko zamest- niť život našich občanov a ľudí, čo na
vývozca poľnohospodárskych surovín nateľných by sa predsa na pílach a pri Slovensku žijú.
bez vlastnej výroby potravín, vláda obrábaní dreva uplatnili bez probléŠtefan ZLATOŠ
musí zásadne zmeniť svoj postoj mov. Určite by sa to oplatilo, keď sa
Ilustračné foto: autor

SLOVENSKO
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Performer v konzervatívnej galérii
Ľudovít ŠTEVKO

V parlamentných voľbách v roku
2016 sa KDH prvýkrát v novodobej
histórii nedostalo do parlamentu.
Nudný
predseda
kresťanských
demokratov Ján Figeľ sa vždy vedel
postarať o seba, debakel prežil
pokojne, vzdal sa predsedníckej stoličky a ufujazdil do Bruselu chrániť
náboženskú slobodu. Kresťanské
siroty zanechal doma opustené...
Na
kresťansko-demokratickej scéne sa odrazu objavila nová
tvár – podnikateľ, nenápadný boháč
a nápadný politik Alojz Hlina. Brána
zákonodarného zboru, pred ktorú
kedysi „oravský bača“ Hlina zaháňal
svoje ovce, zostala zatvorená aj pre
neho. A bola by pre neho zatvorená
aj vtedy, ak by kresťanskí demokrati
boli dosiahli vytúžených päť percent
vstupného do parlamentu. Voliči ho
však nechceli – neprekrúžkoval sa.
Po krátkom bezvládí v KDH pretransformovaný konzervatívec Alojz Hlina

nezaháľal, obehal okresné štruktúry
a všade presviedčal, že keď sa stane
novým predsedom, hnutie čakajú
svetlejšie zajtrajšky.
Znelo to neuveriteľne, ale Hlina
na povolebnom sneme v Ružomberku uspel. „Ružomberok je mestom
Andreja Hlinku a A. H. je aj Alojz
Hlina,“ tvrdil z rečníckej tribúny tento
donedávna tragikomický muž slovenskej politiky. Z radov delegátov
sa ozvalo: „Ak chcete mať KDH na
hlinených nohách, tak si ho voľte!“
A bezradní delegáti ho demokraticky
zvolili, veď aj tak nemali veľmi z čoho
vyberať. Niekdajší predseda hnutia,
toho času iba pozorovateľ, Ján Čarnogurský, vyhlásil: „Na čelo až príliš
seriózneho KDH prichádza performer, politický divadelník.“ Pravdaže,
anglický výraz performer (interpret,
umelec) je eufemizmus, aký sotva
vystihuje excesy známeho excentrika, ktorý doteraz stihol vystriedať tri

politické tričká – OĽANO, tzv. nezávislý poslanecký štatút a vlastnú
stranu Občania Slovenska, ktorú
opustil pre KDH, keď v sebe objavil
moderného konzervatívca.
V krajských centrách KDH
sú doteraz mnohí členovia, ktorí

K OME N TÁ R
s rýchlo vzídeným (pojašeným)
predsedom nesúhlasia, ale Hlinovi
nechýba sebavedomie. Optimisticky
vyhlasuje: „Som ako jezuita, pôjdem za výsledkom.“ Na mimoriadnom sneme hnutia 24. septembra
2016 nepresadil zmenu stanov ani
úpravu programových cieľov KDH
a víťazstvo nad odporcami si pripísal
o dva mesiace neskôr počas ďalšieho
snemu v Poprade prijatím akčného
programového dokumentu s názvom
Nový november. Ukázalo sa, že kontroverzný bývalý poslanec Hlina, pre

Nobelova cena, ktorú nemáme
Dušan D. KERNÝ

Pred ôsmimi rokmi – kto si na
to spomenie – bol svet plný nádejí
a očakávaní, že nový americký prezident ukončí éru vojen, ktoré rozvrátili veľkú časť arabského a moslimského sveta bez toho, aby zmenšili
hrozbu terorizmu. Kým na domovskom námestí Chicaga pozdravovali
Baracka Obamu nadšené masy, ctihodná komisia v nórskom Oslo už pripravovala Nobelovu cenu mieru pre
nového prezidenta Spojených štátov
amerických, aj keď ešte nič neurobil.
Ešte len predstavoval nádej. Jedine
najvplyvnejší poľský denník Gazeta
Wyborcza si udržal odstup a uverejnil s iróniou karikatúru: veď udelili by
sme mu aj Nobelovu cenu za literatúru, len keby aspoň niečo napísal...
Dnes sa karikaturisti inak pozerajú na politikov a ostatní prehodnocujú názor na politické systémy. Dnes
vidíme, že rozvrat v arabskom svete

AKO BOLO, ČO BOLO
Televízia PRIMA odvysielala
nemecký vojnový film Zajatci
SS. Nakrútili ho podľa historickej udalosti z apríla roku 1945.
Esesáci transportovali z koncentračného tábora Dachau skupinu väzňov do alpskej pevnosti.
Boli medzi nimi von Schuschnig,
pastor Niemöller, plukovník von
Bonim, bývalý francúzsky premiér Blum, taliansky generál
Garibaldi, zajatí anglickí piloti
a rodiny dôstojníkov zapletených do atentátu na Hitlera.
Sfanatizovaní esesmani mali
v prípade ohrozenia zajatcov
postrieľať. V kritických situáciách ich von Bonim prinútil k ľudskejšiemu správaniu
a napokon vytelefonoval, aby
ich prevzal pod svoju ochranu
Wehrmacht. Do deja vstupovali
historici aj žijúci pamätníci.
Po zhliadnutí filmu som si
spomenul na stretnutie s účastníkom povstania Jánom Stanekom, ktorého prezývali Železný
kapitán. V roku 1984 sme boli za
ním s Andym Hrycom, ktorý si
zahral jeho postavu v televíznom
seriáli Povstalecká história.
Skvelý rozprávač Stanek spomeWWW.SNN.SK

nepríde spájať s voľbou prezidenta
USA také nádeje ako pred rokmi.
Možno by to bola všetko epizóda,
keby to na Slovensku nevyvolávalo
iné asociácie. Voľakedy pred štvrťstoročím – kto si na to už spomenie
– tu vznikol návrh na udelenie mierovej ceny, onej Nobelovej, za mierový
proces vzniku dvoch samostatných
štátov v strede Európy. Bolo to na
prahu krvavej vojny v Juhoslávii, do
ktorej po prvý raz od konca druhej
svetovej vojny v roku 1945 vstúpili aj

zložky nemeckej brannej moci. Bolo
to na krvavom pozadí vojen v bývalom Sovietskom zväze. Navrhovateľom sa dostalo výsmechu, postavili sa
proti nim mediálne a politické kohorty,
lebo vznik samostatných štátov považovali naopak za protieurópsky, protiintegračný rozbíjačský krok. Považovalo sa to za neprípustný slovenský
protičeský a protičeskoslovenský rozkladný nacionalizmus.
Pozrime sa však na dnešný svet.
Zatracovanie pokojného ústavného
zániku neudržateľnej federácie, ak
by ho vtedy aspoň Európa ocenila,
mohol by slúžiť ako príklad na nevojnové riešenie situácie povedzme na
Ukrajine. Tí, čo boli vtedy pri tom,
si dodnes dobre pamätajú, o čom
celý proces zániku federácie vlastne
bol. Ale z pohľadu roka 2016/2017,
keď sú rozdelené nielen USA, ale aj
značná časť Európy, keď netušíme,

nul, že bol spolu s guvernérom
Slovenskej národnej banky Imrichom Karvašom i plukovníkom
von Bonimom v skupine prominentov, ktorých transportovali
do Álp. Podľa jeho tvrdenia ich

brünner presvedčený, že bol
jedným z najrafinovanejších
osnovateľov povstania, preto
ho odmietal prepustiť z väzby
napriek žiadostiam prezidenta
Slovenskej republiky Dr. Jozefa

sa preniesol aj do Európy. Barack
Obama vojnu neskončil. Naopak,
rozšíril konflikty o bombardovanie
pomocou aparátov bez pilota, ovládaných a zabíjajúcich na diaľku, stisnutím gombíka. Spojené štáty sú dnes
navidomoči rozdelené. Už ani na um

P O Z N Á MK A

ktorého je politika droga, je aj dravec,
ktorý vie dosiahnuť svoje.
V novom programovom dokumente sa stala prioritou pomoc pre
najchudobnejšie a najohrozenejšie
vrstvy. Teda nielen agenda, ktorú
prevzalo bývalé vedenie KDH od
Aliancie za rodinu, ale na prvom
mieste sociálne potreby spoločnosti
v duchu kresťanských zásad. Predchádzajúca garnitúra KDH sa na
hony vzdialila od sociálnej náuky
kresťanských cirkví, paberkovala
v programoch pravicových strán,
preto chudobných Slovákov nemohli
zaujať prekrstené liberálne fígle
Jána Figeľa. Navyše z politických
dinosaurov typu Brocku či Hrušovského, tvoriacich prvú ligu KDH, bol
tradičný volič unavený, a tak prekvapujúce anektovanie dynamického
Alojza Hlinu zabralo.
Dnes je v hnutí relatívny pokoj,
posledné
agentúrne
prieskumy
dávajú
kresťanským
demokratom šancu vrátiť sa do parlamentu
a po necelom roku mimoparlamentného živorenia je to povzbudzujúci
moment. Ak sa KDH s novým vedením vzdá predchádzajúcich neduhov,
rodinkárstva i politického farizejstva
a presvedčí okolie o neprijateľnosti
liberálnych téz pravicových strán,
Hlinove saltá na politickej trampolíne
čo prinesie vystúpenie Británie z EÚ
pre nás a pre nich, keď Anglicko je
iné ako Škótsko (nielen vo futbale),
keď problémy roztrieštenosti majú
zakladajúce štáty Európskej únie
Taliansko, Francúzsko, Nemecko,
keď narastajú stále väčšmi pochybnosti okolo globalizácie a udržateľnosti tohto druhu kapitalizmu bez
ľudskej tváre, sa česká a slovenská skúsenosť javí inak. Federácia
zanikla bez jedinej facky. Zanikla
napriek vôli liberálnych kruhov.
Slovenská a česká skúsenosť
s premenou fiktívnej nefunkčnej
federácie, ktorá nikomu neposkytovala nijakú nádej na skutočnú
štátnosť, reálnu, funkčnú slovenskú
i českú, sa nestala medzinárodnou
či európskou skúsenosťou aj pre
ignoranciu západnej Európy, nedôvery k východnej Európe. Západ sa
cítil byť jediným modelom pre podceňovanú východnú Európu. A Slovákov nadlho vrhol do pozície akéhosi
štátu jestvujúceho na podmienku.
Nejde o Nobelovu cenu. Ide o to, že
uznanie českej a slovenskej schopnosti rozdeliť sa je v dnešnom svete,
či už na Ukrajine, alebo Turecku
či v Sýrii a pre veľmoci za nimi,
nedostižnou mierovou, nekrvavou
skúsenosťou.
vil ľútosť za účasť v povstaní
a ponúkol Nemcom svoje služby.
Historik Tomáš Klubert napísal, že Staneka neodsúdili na
smrť. Nemci uverili jeho udaniu,
že Tiso bol zapletený do prí-

Čo v nemeckom f ilme nebolo
Peter VALO

z Berlína poslali na popravu
do Flossenbürgu a neskôr do
Dachau, kde sa stretli s britským plukovníkom Churchillom,
členmi gréckeho generálneho
štábu, korunnými princmi von
Hohenzollern a von Hessen,
Xavierom Bourbonským, talianskym generálom Garibaldim
a náčelníkom jeho štábu Davidem. Odtiaľ ich prevážali autobusmi, ako hovorí film, do Reichenau pri Innsbrucku a neskôr
do Niederdorfu.
Ako sa dvaja Slováci dostali
do takej elitnej skupiny? O Karvašovi bol šéf gestapa Kalten-

Tisa, nemeckého vyslanca v Bratislave Ludina a ďalších nemeckých prominentov. Sám Karvaš
v pamätiach napísal, že Nemci
získavali materiál proti Dr. Tisovi.
Nikdy o ňom nehovorili ako o prezidentovi. Prezývali ho „Pfarrer“
(farár) alebo „Pfaffe“ (kňažúr). Od
Karvaša okrem iného chceli, aby
im vysvetlil slová Dr. Tisa, ktoré
vyslovil v Štubnianskych Tepliciach, že je „ochotný spolupracovať s každým, kto by zabezpečil
slovenskému národu to, čo zabezpečuje Hitler“.
A Stanek? Protokoly z výsluchov dosvedčili, že preja-
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budú zabudnuté. Líder hnutia sa už
vymedzil proti Kollárovej strane Sme
rodina a má výhrady aj proti šéfovi
strany SAS. Má svoje skúsenosti
z parlamentu a vie, čo môže čakať
od Sulíka i Matoviča, veď bol s nimi
v jednom košiari.
Samozrejme, karty ešte nie sú
rozdané, nič nie je definitívne. Do
parlamentných volieb ostávajú tri
roky, politický priestor na Slovensku ešte nie je obsadený, o slovo
sa hlásia nové, zatiaľ nečitateľné
politické subjekty. Pre ďalší vývoj
na politickej scéne a budúcnosť
KDH bude rozhodujúca odpoveď
na otázku, k akému zoskupeniu sa
prikloní: k Sulíkovi s Matovičom
alebo k Smeru, SNS a Mostu – Híd?
Kresťanskí demokrati po prípadnom vstupe do Národnej rady SR
po nasledujúcich voľbách môžu
zmeniť rozloženie síl. Konzervatívno-liberálne spojenectvo v parlamente sa im v predchádzajúcom
volebnom období nevyplatilo. Lenže
vtedy ešte nebola v hre Slovenská
národná strana, ktorá sa hlási ku
konzervatívnym hodnotám. Bude
zaujímavé sledovať, ako a kam sa
konzervatívne KDH s nekonvenčným performerom – ako možný
jazýček na váhach budúcich volieb
– prechýli.

prav povstania. Kaltenbrünner
mal dobré informácie. V Medveckého knižke o spravodajskom ese Slovenského štátu
Imrichovi Suckom sa dočítame,
že prezident Tiso nedovolil
šéfovi UŠB Jozefovi Beňuškovi
zatknúť osoby, ktoré neskôr
stáli na čele povstania. Keby to
bol Beňuška pri vyšetrovaní na
gestape priznal, neskončil by na
popravisku.
Kar vaš svoju účasť na príprave povstania zapieral. Neskôr
však priznal, že prežili preto,
lebo ich Nemci potrebovali ako
svedkov v budúcom procese. So

Stanekom rátali ako so svedkom
obžaloby. Kým generáli Golian,
Malár, Viest alebo aj Karvašov
nástupca na Národnom úrade
zásobovania Galan zahynuli vo
väzení, Kar vaš so Stanekom
prežili bez väčšej ujmy.
Stanek zožal slávu po odvysielaní spomínaného seriálu.
Zručný scenárista Jozef Bob ho
písal podľa pamätí „Železného
kapitána“ a Andy Hryc zahral
svoju životnú rolu.
Možno po všetkých odhaleniach veriť Stanekovým spomienkam? Jedna však stojí
za to. Stanek t vrdil, že medzi
strážiacimi esesákmi bol istý
Juritza z Bratislavy a ten zabezpečil väzňom nemysliteľnú vec.
V koncentračnom tábore mali
rádio. To ukázali aj vo filme.
Podľa Staneka im práve Juritza
prinášal informácie a neskôr
pomohol nadviazať spojenie
s partizánmi. Po vojne ho ako
esesáka súdili v Bratislave. Súd
ho oslobodil. V jeho prospech
svedčilo veľa väzňov z Dachau.
V nemeckom filme je hlavným
hrdinom plukovník von Bonim.
Ak by sa našiel Juritzov súdny
spis, možno by mali filmári príležitosť napísať nový scenár.
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Predseda dozorného výboru Matice slovenskej JUDr. Štefan MARTINKOVIČ

Zasadnutie Rady pre životné
prostredie ešte 19. 12. v Bruseli
bolo posledným v rámci nášho
predsedníctva v Rade EÚ. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
trvalo šesť mesiacov. Viac ako
tisícdvesto stretnutí, dvestotridsať
členov slovenskej delegácie pôsobiacej vyše pol roka v Bruseli
a stovky hodín rokovaní – to sú
čísla, ktoré zverejnil stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri EÚ
Peter Javorčík.

Matica z hľadiska dozoru, dohľadu a kontroly

Po predsedníctve
Bremeno rokovaní na expertnej
úrovni spočívalo na pleciach pracovníkov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
v Bruseli, ktoré vedie práve Peter
Javorčík. „Tých tisícdvestodvanásť
zasadnutí je reálne číslo. Je to od
všetkých ministerských rád až po
stretnutia pracovných skupín a špeciálnych predsedníckych podujatí,
ktoré sa potom diali v Bratislave,“
uviedol náš diplomat. Najviac
stretnutí – vyše sto – mala naša skupina pre ekonomické a finančné záležitosti, ktorej sa podarilo dosiahnuť
až dvadsaťsedem dohôd a mala na
starosti napríklad aj prijímanie budúcoročného rozpočtu EÚ.
Na Slovensko počas predsedníctva oficiálne prišlo vyše tisíc
novinárov, najviac na septembrový
summit Európskej rady v Bratislave.
Počas slovenského predsedníctva
Stále zastúpenie SR v Bruseli posilnilo stavy. Mali sme tam vyše dvestotridsať ľudí. Počet pracovníkov sa
bude postupne znižovať na približne
deväťdesiat zamestnancov, ako to
bolo pred naším predsedníctvom.
Zaujímavosťou je, že aj počas
maltského predsedníctva, ktoré sa
začalo 1. januára, niektoré pracovné
skupiny aj ďalej povedú Slováci. Na
základe dohody s Maltou bude Slovensko viesť skupiny o jadrovej energetike a železniciach, keďže nástupca
Slovenskej republiky nemá pre tieto
oblasti vlastných expertov.
Aj slovenský minister životného prostredia L. Sólymos odovzdal štafetu svojmu maltskému
kolegovi. „Rád by som vyzdvihol
prácu slovenského tímu, pretože
v oblasti životného prostredia sa
nám podarilo ísť nad rámec toho,
čo sme si predsavzali,“ uviedol
slovenský minister. Spomenul
napríklad rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody na európskej úrovni,
vďaka ktorej Slovensko a Európska
únia prispeli k tomu, že vstúpila do
platnosti ešte pred klimatickými
rokovaniami v Marrákeši. Po dlhých
diskusiách sa pod slovenskou taktovkou prijal v Rwande dodatok
k Montrealskému protokolu, ktorým
sa zníži spotreba fluorových plynov. Tie síce v minulosti nahradili
škodlivé freóny, ale ukázalo sa,
že tiež výrazne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Okrem toho
sa podarilo úspešne zavŕšiť rokovania s Európskym parlamentom
o návrhu nariadenia o ortuti. Cieľom
nových pravidiel je posilniť ochranu
pred znečisťovaním touto vysoko
toxickou látkou.
Medzi kľúčové témy záverečného zasadnutia ministrov životného
prostredia patrila revízia systému
obchodovania s emisnými kvótami
(ETS) a ochrana pred chemikáliami.
„Na toto sme sa dlho pripravovali.
Našou ambíciou bolo dosiahnuť všeobecný prístup pre ETS. Tento trhový
nástroj je kľúčový pre znižovanie
emisií v priemys le. Momentálne je
však cena emisných kvót veľmi nízka,
a preto musíme nastaviť systém ETS
tak, aby sme zabezpečili jej zvýšenie,
a tým získali viac investícií do čistejších technológií,“ pripomenul minister
Sólymos s tým, že v tejto oblasti ešte
nie je politická zhoda a sú potrebné
ďalšie diskusie.
Robert LANDIS

LCPWÁT

Zhováral sa Michal SITNÍK – Foto: archív SNN

Posledné valné zhromaždenie Matice slovenskej sa uskutočnilo v roku 2013. Bezprostredne po ňom začal svoju
činnosť aj dozorný výbor MS pod vedením novozvoleného predsedu JUDr. Štefana MARTINKOVIČA, dlhoročného funkcionára, kultúrneho činovníka a aktivistu, a v neposlednom rade aj úspešného právnika so štvrťstoročnou advokátskou praxou. Obrátili sme sa preto naňho s otázkami nielen o činnosti a hospodárení inštitúcie,
ale aj o tom, čo je ešte potrebné do najbližšieho valného zhromaždenia Matice slovenskej vykonať.
● Priblížte v hlavných kontúrach
situáciu Matice pred troma rokmi po
spomínanom valnom zhromaždení.
Bolo to, na rozdiel od matičného
hnutia, v ktorom pulzoval matičný život
svojím viac-menej normálnym rytmom,
a to najmä na úrovni miestnych a im na
roveň postavených odborov, nesmierne
ťažké obdobie najmä z ekonomického
pohľadu. Dlhší čas nebola v MS obsadená pozícia správcu či riaditeľa finančno-ekonomického útvaru, ako aj ďalšie
riadiace funkcie. Preto novovymenovaný
správca, ktorý dostal dôveru výboru
MS, sa hneď koncentroval na poznanie skutočného stavu v Matici a začal
aktívne konať aj na popud dozorného
výboru, aby sa okamžite začali opatrenia na nápravu hospodársko-finančnej
a majetkovej situácie v Matici až po
celkovú reštrukturalizáciu, a to aj v personálnej oblasti vrátane zníženia počtu
a stavu zamestnancov.
● Ako pôsobil dozorný výbor MS
na odstraňovanie negatívnych javov
v činnosti MS?
Dozorný výbor pri využití svojich
kompetencií zvýšil najmä tlak na vedúcich funkcionárov, ako aj na samotný
výbor MS, aby účinnejšie pôsobili
v obrodných trendoch a pri eliminovaní
konštatovaných nedostatkov.
Dozorný výbor nedisponuje výkonnou mocou. Preto aj na jeho podnet
najvyšší výkonný orgán MS delegoval
niektoré svoje právomoci predsedníctvu
MS, pričom si vedúci funkcionári inštitúcie neskôr špecifikovane prerozdelili
svoje kompetencie, čím sa docielila ich
osobná zainteresovanosť na výsledkoch,
ale tiež zodpovednosť za svoje činy
a rozhodnutia.
Dozorný výbor navrhovanými opatreniami a odporúčaniami účinne pôsobil,
aby sa inovovali ekonomické, majetkovoprávne i personálne predpisy (výberové konanie, novelizované smernice
o hospodárení a iné, povedzme Zákon
o majetku verejnoprávnych inštitúcií,
Zákon 174/2004 Z. z., medzi ktoré MS
nepochybne patrí. Ten napríklad nebol

MEDZI NAMI
Trojdňový pražský kongres Strany
európskych socialistov (PES), ktorý
sa konal na sklonku minulého roka
mal zaujímavý priebeh. Podľa slovenského premiéra tam bola nálada ako na
pohrebe. Robert Fico si tentoraz nezahryzol do jazyka, otvorene kritizoval
politickú korektnosť, byrokraciu lídrov
Európskej únie aj svojich socialistických kolegov za to, že práva homosexuálov a moslimov sú pre nich dôležitejšie ako záujmy vo vnútri jednotlivých
krajín, ako sociálne a ekonomické
záujmy ľudí. Prirodzene, Ficove tvrdé
slová sa stretli s vášnivými reakciami
aktivistov LGBTI z organizácie Rainbow
Rose, ktorú zastrešuje PES.
Stanovisko slovenského premiéra
považovali za neprijateľné aj niektorí
zúčastnení politici, o ktorých je známe,
že ich prioritou je multikultúrna Európa
aj právne postavenie a sociálne zabezpečenie migrantov z moslimských
krajín.
Kongres PES sa konal ešte pred
teroristickým útokom azylanta proti
účastníkom
predvianočného
trhu
v Berlíne, ešte predtým ako zvláštna
vyšetrovacia komisia v Braunschweigu
vydala správu o masovom zneužívaní
sociálnych dávok migrantmi. Mnohí tzv.
utečenci s tromi až štyrmi totožnosťami
poberali sociálne dávky na viacerých
miestach a obohatili sa o státisíce eur.
V emigrantskom chaose, ktorý sprevá-

v podmienkach MS vôbec známy a ani
sa podľa neho nekonalo). Zvýšil i preventívnu činnosť, a to najmä na úrovni
centra častejšími kontrolami a sústavným sledovaním vynakladania finančných prostriedkov – vlastných aj štátnych. A bol to dozorný výbor MS, ktorý
v nedávnom období prostredníctvom MK
SR umožnil, aby aj miestne odbory MS
mohli legálne participovať na využívaní
finančných prostriedkov zo štátnej účelovej dotácie z kapitoly ministerstva prostredníctvom hlavných aktivít.
● Ako hľadíte na plnenie poslania MS, v akej finančnej a majetkovej
kondícii pracuje?
Z pohľadu centra, dozoru a dohľadu MS vynikajúcu činnosť odvádzajú
naše miestne odbory. Sprevádza to
viac-menej dobrá koordinačná funkcia
krajských rád a oblastných stredísk.
Viac ako polovicu úloh, ktoré štát zveril
MS (pozri Zákon o MS), zabezpečujú
miestne odbory, matičné hnutie. Aktívne
im pritom sekundujú D MS a OP. Nie na
poslednom mieste je aj rozvoj vedeckej
a bádateľskej práce, lenže táto činnosť
by mala viac vyúsťovať do konkrétnych
výsledkov, o ktorých bude sústavne
oboznamovaná celá základňa MS, na čo
sa prijala celá škála opatrení.
V oblasti podnikania má MS, žiaľ,
veľké rezervy. Ukazuje sa, že podnikať
sa treba naučiť a v podnikateľských
vedomostiach aj napredovať. Tak ako
ktorýkoľvek odbor v ekonomickej činnosti aj Neografia, a. s., kde MS je väčšinový akcionár, pochopila, že MS nemá
na to, aby kryla jej straty, ale Neografia
je na to, aby produkovala zisk...

splnili všetko. Matica, ak chce požívať
národnú dôveru, dôveru celého spoločenstva, všetkého obyvateľstva našej
domoviny, mala by i naďalej kriticky a so
sebareflexiou posudzovať svoju činnosť. Sústredené úsilie by mala zamerať napríklad na nevyhnutnú potrebu
omladenia členskej základne, cieľavedome a programovo sa sústrediť na
vzdelanú mladú slovenskú inteligenciu,
vo vnútri matičného organizmu zviditeľňovať aktívne osobnosti najmä z mladej
tvorivej inteligencie z každej oblasti,
prenášať ich tvorivý príklad aj medzi
ostatných rovesníkov. Len takto sa môže
pozitívne zviditeľňovať a upevňovať jej
autorita, pričom rozhodujúce sú činy,
podľa ktorých nás bude vždy verejnosť
posudzovať.
Na valnom zhromaždení bude,
samozrejme, potrebné aj kriticky, ale
najmä konštruktívne naznačiť budúce
smerovanie inštitúcie tak, aby bola predovšetkým pomocníkom, ale aj strojcom
národného života v dnešných časoch.
Ak sa tak stane, potom aj široká verejnosť, väčšina Slovákov bude s uznaním
reflektovať činnosť MS.
VZ MS zrejme upraví a prijme celý
rad vnútorných dokumentov zásadného
charakteru, akými sú stanovy MS, systém kontroly, organizačná štruktúra,
princípy hospodárenia a pod.

● Blíži sa valné zhromaždenie – čas na bilancovanie činnosti,
programu i zhodnotenie napĺňania
prijatých cieľov. Čo treba ešte vykonať do konca roka 2017?
Dobrý hospodár sa nikdy neuspokojí s tým, že už všetko urobil, že všetko
je dobré... Áno, vykonalo sa veľa prospešného, to však nie je dôvod na
uspokojenie a nahováranie si, že sme

● Na záver dovoľte aj osobnú
otázku. Neľutujete, že ste pred troma
rokmi zanechali advokátsku prax
a rozhodli ste sa pre prácu v Matici?
Najmä spočiatku som sa viac ráz
pristihol pri úmysle, že to nechám – rovnými nohami som vhupol do nepokojnej,
ba aj búrlivej rieky, pričom za pochodu
bolo treba riešiť mnohé vnútromatičné
problémy v súčinnosti s vedením MS.
Priznám sa, že ani teraz to nie je ľahké,
ale nebanujem. Síce ťažko, ale postupne
si dozorný výbor vybudoval potrebnú
autoritu a rešpekt, a to nielen na úrovni
centra, ale aj na úrovni miestnych odborov a oblastných stredísk.
Som presvedčený, že v Matici, a to
aj v budúcom období, bude potrebné

dza vlna násilia a terorizmu, nebolo
ťažké oklamať nemecké úrady v takej
„nepodstatnej veci“, ako sú podvody
so sociálnymi dávkami. Na programe
dňa je zabezpečenie elementárnej bezpečnosti obyvateľstva, ktoré
sa stalo rukojemníkom bezbrehého
európskeho liberalizmu.

iba reagujeme na akcie teroristov,
klameme národ, necháme sa uspávať selektívnym spravodajstvom
v médiách.
„Terorizmus sa stal súčasťou
života. Treba si naň zvyknúť,“ hovorí
Sadiq Khan, starosta Londýna, a po
ňom to opakujú aj niektorí naši euro-

Bezstarostnosť umrela
Ľudovít ŠTEVKO

Bezstarostnosť umrela. Skonala s desiatkami obetí na uliciach
a v zábavných podnikoch európskych
metropol. Nežijeme v závetrí, pokoj
nebude samozrejmosťou ani v roku
2017, Európa už nebude bezpečné
miesto na život. Mnohým politikom to
ešte nedošlo, že aj po porážke Islamského štátu v Sýrii a Iraku sa vojna
neskončí, že islamisti – ostrieľaní
v bojoch a záškodníctve – sa zamerajú
na iné, mäkké ciele. A Európa bude tým
mäkkým cieľom. Pôda je pripravená
v Paríži, Bruseli i Berlíne, kde sa radikalizujú mešity, kde okrem islamského
práva šaría neplatia iné zákony.
Vírus politického islamu je smrteľne nebezpečný najmä preto, že sa
v Európe správame naivne a hlúpo.
Neodstraňujeme príčiny terorizmu,

PUBLICISTIKA

poslanci a europoslankyne a médiá
hlavného prúdu. Viacerí domáci
politici a samozvaní dekonšpirátori
iných názorov nie sú výnimkou. Istý
aktivista Juraj Smatana vyťahuje na
svojej videostránke čudné argumenty
proti strachu z terorizmu takto: „To,
čo spôsobili tie najhoršie teroristické
útoky, je v podstate zanedbateľné pre
náš počet ľudí, pre našu silu. Totiž
25 900 ľudí ročne, z toho 70 denne
zomrie v Európe v dôsledku obyčajných autonehôd.“ Nuž, nijaké obavy,
veď teroristi svoju prácu nerobia
tak dôkladne, aby mohli konkurovať
autonehodám. Na podobné prirovnania môže prísť iba chorá myseľ.
Napokon, možnosť, že vás zavraždí
terorista je štyridsaťnásobne menšia
ako možnosť, že vás v USA zastrelí
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rozvíjať jej ducha i nosné idey, na ktorých stála od svojho vzniku, musia ich
však svojím príkladom umocňovať funkcionári a pracovníci MS, ktorí sú o nich
neochvejne presvedčení. V demokratickej Matici slovenskej treba rozvíjať dialóg a na jeho základe prijímať potrebné
dohovory i kompromisy. Veľkú rolu
prikladám disciplíne. Treba ju neustále
upevňovať, aby sa prijaté a schválené
uznesenia a zámery s veľkou dávkou
entuziazmu i obetavosti presadzovali
a plnili.
● Tento rok sa končí vaše prvé
volebné obdobie. Predsedu dozorného výboru MS volí priamo valné
zhromaždenie MS. Dokázali ste si
v uplynulých rokoch obhájiť nezávislé postavenie voči orgánom
Matice?
Predsedu dozorného výboru nielen
priamo volí valné zhromaždenie MS, a to
na štyri roky, ale nemôže byť ani v inej
funkcii v MS a stanovy doslova určujú,
že nie je v podriadenom vzťahu k predsedovi Matice slovenskej. Zároveň valné
zhromaždenie MS stanovuje a schvaľuje
rozsah úloh, činností a rokovací poriadok dozorného výboru – čiže ľudovo
povedané, taká je „sila“ dozorného
výboru, akú mu chcú delegovať vrcholné
matičné orgány. Dozorný výbor aj jeho
vedenie si v minulom období v plnej
miere udržalo autoritu „nepodriadenosti“.
Ba môžem prehlásiť, že si nielen udržal
autoritu nezávislosti a nepodriadenosti,
ale aj odolal jednotlivcom, ktorí sa zavše
usilovali zasahovať do jeho kompetencií.
Z tohto pohľadu si želám, aby rok
2017 bol rokom nových aktivít, ktoré
umocnia na valnom zhromaždení sebavedomie matičiarov a presvedčenie, že
sa oplatí v MS pre národ a našu domovinu pracovať.
policajt. Aj o tom sa možno dočítať.
Podobne ako Smatana uvažuje aj britský
publicista Gwinn Dyer v denníku Sme:
„V krajine (v Nemecku) žije 80 miliónov
ľudí, takže riziko, že priemerný Nemec
zomrie pri teroristickom útoku, je oveľa
nižšie ako pravdepodobnosť, že sa utopí
vo vani.“ Teda tie taľafatky o terorizme
a islamistoch treba hodiť za hlavu a prijímať migrantov ako záchranu chradnúcej
európskej populácie.
Záujemca o kreslo banskobystrického župana Stanislav Mičev vyhlásil:
„Nechcem biele Slovensko, chcem
farebné Slovensko!“ Nejde o farby, pán
Mičev, proti farbám sa u nás nebrojí,
ide o oveľa hlbší problém, ktorý sa za
desaťročia nepodarilo prekonať povedzme vo Francúzsku – ide o rozdiel
medzi kostolom a mešitou. Nie sú to
len rozdielne náboženské atribúty, rozdielna je ideológia a kultúra. Integrovať islam do kresťanstva v Európe sa
nepodarilo, ale možno integráciu neveriacich do islamu umožní džihád.
Americký politológ hovorí o plazivej šaríi a islamistickej doktríne, ktorá
hlása v mešitách v Amerike i v Európe
nezmieriteľnosť medzi moslimami
a káfirmi (neveriacimi nenávidenými
Alahom). Znie to nekorektne?
Pani eurokomisárka Cecília Malmströmová na adresu netolerantných
Európanov už dávnejšie povedala:
„Všetci Európania sú rasisti! Teším sa
na deň, keď budú v menšine.“ Roky
utekajú, ten čas menšinových Európanov možno nie je ani tak ďaleko.
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Ústavným zákonom chcú národniari zabrániť zaradeniu pôdy k tovarom

Zem živiteľka potrebuje účinnú ochranu
Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Slovenská národná strana chce zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy ústavnou cestou. Návrh ústavného zákona odovzdali v týchto dňoch jej poslanci do podateľne Národnej rady SR. Predpokladá sa, že napriek
názorovým rozdielom koalície a opozície táto téma slovenský parlament zjednotí už na februárovej schôdzi.
Skeptikov hneď v úvode treba
schladiť konštatovaním, že Zmluva o
fungovaní Európskej únie výslovne
neupravuje pravidlá nadobúdania
vlastníckeho práva k pôde (nehnuteľnostiam). Každý členský štát
si môže túto problematiku upraviť
samostatne zákonom, čo vyplýva aj
z čl. 345 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 17 Charty základných
práv Európskej únie. To znamená,
že akýkoľvek štátni príslušníci členského štátu EÚ môžu bez obmedzenia nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde u nás po splnení
v podstate „ľahkých“ podmienok.
■ PRIORITNÁ TÉMA
Pre SNS je ochrana pôdy prioritnou témou. „V súčasnosti je
Slovenská republika vystavená
hrozbe tzv. špekulatívneho výkupu
poľnohospodárskej pôdy, preto
SNS predkladá návrh ústavného
zákona, ktorý má za cieľ zakotviť
rámec ochrany pôdy pred takýmto
špekulatívnym výkupom, ktorý by
mohol mať rozsiahle negatívne
následky,“ argumentuje poslanec
NR SR Tibor Bernaťák. Pod špekulatívnym nákupom sa rozumie
nákup poľnohospodárskej pôdy
s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske ciele, čo môže
ohroziť postavenie domácich farmárov. Po prijatí potrebnej a účinnej ústavnej zmeny bude možné
zákonom ustanoviť, že pôda bude
môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb.
Základný zákon štátu si vyžaduje
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zakotvenie definície, že pôda je
„neobnoviteľný prírodný zdroj,
ktorý požíva osobitnú ochranu
zo strany štátu a spoločnosti“.
Podľa poslanca Jaroslava Pašku
v poslednom období skupujú čínske,
americké, nemecké a francúzske
spoločnosti po svete veľké množstvá pôdy. Štát sa musí postarať,
aby nenastal taký rozpredaj pôdy,
ktorý poškodí občanov SR.
„Mieru treba stanoviť na základe podmienok, ktoré určí zákon
a ktorá umožní mechanizmy na
reguláciu nakladania s pôdou,“
upozorňuje J. Paška.
■ HLASY BY BOLI
Aj keď samotná koalícia nemá
na zmenu ústavnú väčšinu, novela
má veľkú šancu na priechodnosť
v celom pléne, vari až na stranu
SaS. „Ochrana slovenskej pôdy

je dlhodobou agendou Smeru-SD.
Sme radi, že sa našla ďalšia strana,
ktorá je pripravená túto myšlienku
podporiť, čím sa výrazne zvyšujú
šance na schválenie ústavného
zákona,“ uviedol v reakcii na iniciatívu SNS tlačový odbor strany
Smer-SD. Kollárova Sme rodina tiež
vyjadrila pripravenosť návrh podporiť a proti určite nebude ani ĽSNS.
Pri tejto téme možno bez okolkov hovoriť o pilieri štátnosti, pretože bez územia, jazyka a kultúry
nemôže národ konštituovať svoju
štátnosť. Druhý pilier predstavuje
potravinová bezpečnosť – pretože
bez pôdy nedokážeme zabezpečiť
základné ľudské právo, a tým je
zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti a maximálnej
potravinovej bezpečnosti pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Ministerka pôdohospodárstva

Gabriela Matečná podporuje iniciatívu Slovenskej národnej strany na
prijatie ústavného zákona o ochrane
pôdy, ktorý má zabrániť jej špekulatívnemu vykupovaniu zo zahraničia.
■ STANOVISKO GESTORA
„Aby pôda nebola zdrojom na
výstavbu obrovského množstva
investičných celkov, ale aby slúžila
na výrobu potravín a sebestačnosť.
Aby nestrácala charakter poľnohospodárskej pôdy. Je to logická
vec, množstvo ľudí s tým súhlasí.
Nemám obavu, že by sme v parlamente nezískali podporu,“ skúsila
predpovedať výsledok hlasovania
G. Matečná. Zároveň pripomenula,
že pôda nie je tovar, ale prírodné
bohatstvo, to isté platí podľa nej aj
o vode a lesoch.
„ A je to vyčerpateľný zdroj,
každá krajina by si ho mala chrániť. Iniciatíva Slovenskej národnej
strany po konzultácii s ministerstvom pôdohospodárstva je dať
ochrane pôdy ústavnú podobu.
Ústavný zákon nebude definovať
pôdu ako tovar. Na to by mala slúžiť zmena ďalších zákonov, ktorými
sa budeme usilovať zabrániť špekulatívnym nákupom pôdy,“ zdôraznila ministerka G. Matečná.
Poľnohospodársku pôdu po
novelizácii Ústavy SR budú môcť
na Slovensku kúpiť len občania
Slovenska, fyzické osoby ju môžu
kúpiť, až keď získajú slovenské
občianstvo. Zahraničné spoločnosti nebudú už môcť u nás pôdu
kupovať. Tiež nebudú môcť nadobudnúť ani firmu, ktorá ju vlastní.
Zahraničné spoločnosti môžu kúpiť
len podnik bez pôdy. Zákon má
zabrániť aj nadmernej koncentrácii
pôdy v rukách domácich vlastníkov
a má uľahčiť kúpu pôdy menším
farmárom.
Pravidlá zamerané na cudzincov by nemali byť v rozpore s prístupovou zmluvou Slovenska k EÚ.
Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti už tento rok.

Rok 2017 by mal zmeniť nefunkčnosť Európskej komisie, Únie aj parlamentu

Zásadné riešenie pre Európu musí prísť z Nemecka
Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Z ATL

Nemecko uvítalo Nový rok 2017 skutočne po novom – s najnižšou nezamestnanosťou za posledných vyše dvadsať rokov. Pritom sa so starým
rokom lúčilo po prvý raz so štátnym rozpočtom bez deficitu, ba s jeho miliardovými prebytkami. Na svoj bezproblémový chod si nemecká
federácia nemusí požičiavať. V tejto ére, keď o politike do značnej miery rozhoduje geoekonomika, je Nemecko jediný takýto štát v Európskej
únii aj na celom starom kontinente.
A to nie je všetko, minimálna
hodinová mzda od prvého januára
2017 stúpla v Nemecku na osem
eur a osemdesiatštyri centov. Podľa
nemeckých odborov to viedlo k zvýšeniu zamestnanosti. Zároveň však
odbory žiadajú sprísniť kontroly práce
načierno a zväčšiť počet kontrolórov
až na desaťtisíc. Poslanci za stranu
zelených v Bundestagu reagovali protinávrhom zákona, ktorý by umožňoval
zarobiť si rôznym kategóriám, ktoré
poberajú rozličné dávky až do tisíc
eur bez toho, aby to museli dokladovať alebo preto prišli o dávky. Zároveň
požadujú odstránenie s tým spojeného obrovského kontrolného aparátu,
masívnej byrokracie, čím by sa nielen
ušetrili obrovské sumy, ale aj podnietilo úsilie ľudí pracovať a nespoliehať
sa či nežiť len z dávok, či z minimálnych príjmov.
■ KRÍZA PRETRVÁVA
Uviedli sme niekoľko informácií z nemeckej diskusie v prvých
dňoch roka 2017, aby boli zrejmé
rozdiely medzi pomermi a uvažovaním u nás a pomermi a uvažovaním
v Nemecku. Je to aj malá ilustrácia
toho, ako Nemecko a jeho ekonomika
prestáli minulé krízové roky – krízu,
ktorá sa ešte neskončila – a s čím
vstupuje do roka 2017. Tieto faktory
nemôžu nevplývať na formovanie
nemeckej politiky, aj keď sa opiera
o dlhoročnú kvalifikovanú politickú
WWW.SNN.SK

kultúru. Len v takomto prostredí,
ktoré vytvára princípy, zásady a žije
z rozsiahlej politickej skúsenosti,
sa mohla Angela Merkelová dostať
do kresla kancelárky a zároveň
vládnuca strana mohla prežiť rozsiahlu korupčnú aféru s čiernymi
fondmi predchádzajúceho kancelára
Helmuta Kohla. Dnes je Nemecko
najväčšou regionálnou veľmocou
a bude musieť pre seba, ako aj
pre Európu nájsť model, ako vyjsť
s hlavným spojencom – s USA a s ich
novým prezidentom.
■ NESÚRODOSŤ EURÓPY
Nemecko je jediný štát, ktorý
čelí dramatickej roztrieštenosti európskeho politického usporiadania so stabilnými základmi. Európske problémy
nie sú len problémami jednotlivých
štátov, ale aj desaťročia budovaných
politických inštitúcií a politického
systému – a to všetko je neschopné
riešiť uspokojivo to podstatné, čo
v tomto roku treba, a to je potreba
radikálnej politiky, ktorá by zabezpečovala viac rastu a viac práce,
viac stability európskej meny. A tiež
premenu Severoatlantickej aliancie
NATO na skutočný nástroj bezpečnosti, a nie na organizáciu z minulého
storočia, ktorá vidí hrozbu v Rusku
s kapitalistickým systémom, zatiaľ
čo skutočná hrozba prichádza viditeľne odinakadiaľ. Dnešnú situáciu nazvali konzervatívne Financial

Times historickou chvíľou, keď musí
nemecká kancelárka ukázať schopnosti viesť a ukázať takým nacionalistom, ako je Trump, Putin a Orbán, že
im neprenechá voľné pole.
Je fakt, že Európa si pre svoje
problémy musí formovať vlastné ciele
a vlastné prístupy a značná časť riešení príde z Nemecka.
■ NEODSÚVAŤ RUSKO
Ale už fakt, že tak Nemecko, ako
aj Európska komisia museli uznať
EKONOMIKA

svoj omyl, pokiaľ ide o fackovanie
Vyšehradskej štvorky za odmietanie prisťahovaleckých kvót, ukazuje, že ani Berlín a ani Brusel nie
sú neomylní. Treba teda maximálne
využiť priestor pre všetky partnerské
štáty EÚ, aby na formovanie riešení,
ktoré prídu z Nemecka, vplývali.
Masívne sa to týka otvorenej, s prispením Európskej únie spôsobenej
krízy, občianskej vojny na Ukrajine
a nezmyslu riešiť európsky problém
s vylúčením Ruska.

NA MARGO
E urozóna je najmä politický projekt, na jej ekonomický
prínos spoločenstvu sa veľmi
nemyslelo, preto keď sú v niektorom členskom štáte hospodárske
problémy, domáci
politici prstom ukazujú práve
na euro. Európski politici dobre
vedia, v akom prostredí sa spomínaná mena nachádza, a preto
sa jej budúcnosti tiež nevenujú.
Spoliehajú sa na vzletné vyhlásenie prezidenta ECB, že pre
záchranu eura urobí čokoľvek,
čo bude treba. Bez väčšieho
zainteresovania
sa
spoliehajú na uplatňované menové
nástroje centrálnej banky.

Úverové hody
bánk sa končia
Euro je jediná svetovo obchodovateľná mena, ktorá pôsobí
v prostredí vzájomného nesúladu
medzi menovou a fiškálnou politikou, čoho dôsledkom sú obrovské
rozdiely v deficitnom hospodárení členských štátov eurozóny,
a tiež v úročení – trebárs medzi
nemeckými a talianskymi štátnymi dlhopismi. Najbližšie má
k tomuto kroku Taliansko, ktorého
bankový sektor sa otriasa. Bez
nalievania obrovskej masy peňazí
z ECB by asi niektoré talianske
banky museli vyhlásiť bankrot. Po
neúspešnom referende o ústavných zmenách sa tlak na bankový sektor ešte viac priostril.
Dokonca sa objavili špekulácie,
že Taliansko ako tretia najsilnejšia
ekonomika v eurozóne požiada
Európsky záchranný fond ESM
o úverovú pomoc s objemom
pätnásť miliárd eur. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že dve
talianske banky UniCredit Bank
a Intesa Sampaolo vlastnia aj dve
banky na Slovensku. Prípadný
prechod na líru by priniesol prepočítavanie ich dlhov s obrovskými
stratami v neprospech veriteľov
a napokon aj všetkých účastníkov domáceho a zahraničného
trhu. Iným problémom však môže
byť, že v prípade krachu ktorejkoľvek talianskej banky by straty
zaplatili okrem akcionárov aj držitelia bankových dlhopisov, ktoré
vlastnia talianske domácnosti, čo
si nedovolí nijaká talianska politická strana. Navyše sa už nikto
v eurozóne nemôže spoliehať, že
sa mu dlhy odpustia tak, ako sa
tento precedens nedávno čiastočne uplatnil v Grécku.
Komerčné banky podnikajú
väčšinou s cudzími peniazmi,
preto presviedčajú ostatných
účastníkov trhu, aby podnikali
rovnako a peniaze si od nich
požičiavali. Súhlas so založením
banky dáva centrálna banka,
ktorá okrem iného sleduje pomer
jej vlastných zdrojov k celkovému kapitálu banky. Keďže
niektoré banky tento pomer
nezvládli, začala centrálna banka
uskutočňovať stresové testovanie fungovania banky v „zlých
časoch“. Kritériami boli ich reakcie na globálny prepad domácej
a zahraničnej ekonomiky, prepad cien nehnuteľností na bývanie, komerčných nehnuteľností
a kurzová vojna centrálnych
bánk so svetovo obchodovateľnými menami. Ako sa potvrdilo,
posledný stres test nedopadol
podľa predstáv centrálnej banky.
To mohol byť jeden z dôvodov,
prečo sa ECB rozhodla do bankového sektora opäť naliať obrovskú
masu, povedzme si pravdu, „zlých
peňazí“ na zaplátanie dier v súvahách niektorých bánk, ale napokon
aj na vykupovanie štátnych dlhopisov členských krajín eurozóny.
Róbert HÖLCZ
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GLOSA

Podpredseda Matice slovenskej a bývalý predseda Mladej Matice Marián GEŠPER

Bez národne uvedomelej mládeže niet budúcnosti!
Zhováral sa Viliam KOMOR A – Foto: autor

Mladá Matica (MM) je špecifický záujmový odbor Matice slovenskej (MS), ktorý v máji oslávil dvadsiate štvrté
narodeniny, to znamená, že jestvuje už jednu ľudskú generáciu. Pôvodný názov odboru bol Rada matičnej
mládeže, neskôr to bol Mládežnícky odbor MS, potom Odbor mladých matičiarov, až napokon od roku 2011
je to Mladá Matica. S podpredsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom a v súčasnosti už bývalým predsedom
Mladej Matice (2010 – 2016), ktorý zavŕšil pre vek svoju mladomatičnú dráhu, sme sa porozprávali o aktuálnych problémoch, o fungovaní, ale i o minulosti a budúcnosti tohto odboru. Dodajme, že nijaká organizácia
ani nijaký národ nemôže existovať bez mladej generácie. A to je azda tá najväčšia výzva pre celú Maticu slovenskú so zreteľom na mladú matičnú generáciu, no najmä so zreteľom na vlastnú perspektívu a budúcnosť.

Demokratické
hodnoty
Téma „demokratické hodnoty“ je v súčasnosti zvlášť
aktuálna. Hodnoty by mali byť
základom existencie akejkoľvek komunity. Takže si komunity vytvárajú nejaký obranný
mechanizmus, povestné desatoro. Demokracia je systém
vládnutia. Ak chce nejaká
komunita
používať
tento
mechanizmus, musí si ho pestovať, chrániť, rozvíjať a meniť.
Ako vieme, duchovná sféra
je v našej spoločnosti zanedbaná a zanedbávaná. Takže
ochrana akýchkoľvek hodnôt je
narušená.
Rozprávať o demokratických hodnotách vie každý, ale
venovať im pozornosť by znamenalo niečo pre to urobiť, a to
sa málokomu chce. Treba ich
zásadne, jednoznačne definovať
a riešiť všetkými dostupnými prostriedkami – najlepšie výchovou,
začať treba už v školstve. Mladí
ľudia však musia vidieť, že to,
čo sa učia, má obrysy aj v živote
spoločnosti. Ak sa skutočnosť
diametrálne odlišuje od učiva,
potom každá teória, múdrosť,
vízia neprináša terapeutický efekt
v predmetnej oblasti. Základný
mechanizmus, ktorý by mal fungovať hladko a ticho, je vláda,
parlament a súdnictvo. Demokratické hodnoty by nemali byť len
otázkou priorít, ale základňou,
z ktorej sa odvíja všetko ostatné,
a to doslova všetko, na nich treba
stavať. Ibaže by sme demokratické hodnoty nahradili niečím
iným. Potom však treba zmeniť
celý spoločenský systém, prístup,
pohľad, myslenie. Možno povedať, že sme svedkami karikatúry
demokracie, niekedy je pokrútená
a prenáša sa do rôznych oblastí
spoločenského života. Nerozumieme si medziľudsky, stranícky,
nerozumieme si v spoločnosti,
národe, Európe, pretože demokraciou ako frázou sa oháňa každý.
Nesmú sa zrádzať hodnoty
demokracie pre osobné mocenské ciele a pozície. Pestovať ich
môžu len charakterní ľudia. Inak
je to naozaj prázdne a potom by
sme sa mali skôr chrániť pre tou
prázdnotou. Istý profesor politológie na margo uviedol: „Ja by
som skôr preferoval slobody –
demokracia je forma vlády, kým
sloboda je stav jednotlivca, skupiny aj spoločnosti. Úcta je vždy
postoj – ten môže byť rozmanitý
v rôznej situácii. Ide o presadzovanie určitých hodnôt a ich používanie vo vlastnom živote. Demokracia je buď v človeku, alebo nie
je. To sa nedá naučiť. Treba to
prežívať.“
Dušan PIRŠEL,
riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím
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● Mladá Matica pôsobí od roku
1992 ako mládež Matice slovenskej,
aj keď s dnešným názvom až od
roku 2011. Môžete uviesť dôvody
rozličných názvov, resp. premenovávaní mladých matičiarov?
Zmeny názvu boli odrazom
generačného vývoja členskej základne za posledné dve desaťročia.
Predposledný názov Odbor mladých
matičiarov bol dlhý, tým aj propagačne nepružný, a dnešná mládež už
naň pozitívne nereagovala. Súčasný
názov Mladá Matica od roku 2011
je údernejší a pomohol nám pritiahnuť nových mladých záujemcov
o členstvo.
● Stanovy MS doslovne uvádzajú, že „Mladá Matica je špecifickým záujmovým odborom pre
mládežnícke hnutie s celoslovenskou pôsobnosťou“. V čom je jeho
špecifickosť?
Špecifickosť vyplýva z prirodzeného
generačného
princípu
a z neustálej nevyhnutnosti pripravovať nové matičné pokolenie,
a tým zabezpečiť kontinuitu Matice
do budúcnosti. Jeho význam je strategický s presahom na desaťročia
dopredu. Tým sa aj odlišuje od klasických záujmových odborov, ako
je napríklad divadelný, umelecký či
športový. Mladá Matica v rámci štruktúry MS môže vytvárať odbory po
celom Slovensku, tým umožňuje mladým Slovákom národne sa realizovať
a v praxi si skúsiť samostatne organizovať rôznorodé podujatia vo svojom
meste alebo v obci s vlastným originálnym pohľadom na vec.
● Ktoré z
dosiahnutých
výsledkov tohto matičného odboru
sú podľa vás najvýznamnejšie?
Najvýznamnejší je najmä fakt,
že sa nám podarilo pritiahnuť do
matičného hnutia celý rad mladých
osobností, ktoré sa stali presvedčenými národovcami. Práve z iniciatívy
Mladej Matice nastal pozitívny generačný posun a upriamila sa pozornosť
v MS na mládežnícku problematiku. Aj
vďaka Mladej Matici je oproti obdobiu
pred 2010 v dobrovoľnej a profesionálnej zložke MS viac príslušníkov
z mladej i zo strednej generácie, a to
od MO MS až po ústredie. Mladí matičiari vo viacerých častiach Slovenska, no najmä v Liptove, Zemplíne
a Šariši generačne rozprúdili národný
život v mnohých, už pasívnych
MO MS. Mladí matičiari sú aktívni
v okresných alebo v krajských radách,
ale aj v D MS i OP MS, kde prispeli
k obrode matičnej činnosti.
●
Ako
charakterizujete
dnešných
mladých
študentov
i pôsobenie MS v rámci stredného
školstva a univerzít?
Bol som nemilo prekvapený, ako
málo vedia žiaci o dejinách i osobnostiach, ktoré obetovali život za prežitie
slovenského národa. Nie je to vina
študentov, korene neutešeného stavu
sú hlboko v samotnom systéme. MS
urobila množstvo prednášok v školách, ale nahradiť štát v tejto oblasti,
pochopiteľne, nedokáže! Prečo sa
mládeži nepodávajú národné dejiny
v pútavej forme, prečo nenavštevujú
pamätné národné miesta, ako je to
v okolitých štátoch? Vystavujeme sa
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nebezpečenstvu, že sa „vychováva“
úmyselne národne vykorenená generácia. Pre koho budú písané proklamácie, ak nebudú mať adresáta? To
všetko zužuje aj zdrojovú základňu
pre budúce členstvo v MS a v iných
národných organizáciách. V učebniciach chýbajú pútavé texty a obrazový materiál z národnej histórie.
Mladí nie sú k vlastenectvu vedení,
no i napriek tomu stále povstávajú
skupiny mladých národovcov, ktorí
chcú pracovať aj v Mladej Matici.
Mladí ľudia sú prirodzene zvedaví
a pozitívne reagujú, keď sa im podá
národná téma zaujímavou modernou
formou.
● Čo by ste odpovedali na
otázku niektorých mladých, prečo
treba udržiavať národné hodnoty
v dnešnej modernej dobe?
Ako dopadla západná Európa,
ktorá zavrhla obranu národných záujmov a spochybňovala dlhé roky tradičné národné i rodinné hodnoty? Do
jej stredu sa v rozpore s jej vlastnými
zákonmi nelegálne valia davy migrantov z rôznych častí sveta a destabilizujú tieto štáty. Európa rozložená
materializmom, ponúkajúcim falošnú
slobodu, sa zmieta v chaose a nie je
schopná vlastnej obrany. Západ tým,
že zradil svoje národné a kresťanské
korene, zradil základy svojej existencie. Svedčí to o prepade racionálneho
myslenia jej elít. To nemôžeme dopustiť. Preto našou matičnou činnosťou
nie je politika strán, ktoré myslia najviac na štvorročné funkčné obdobie.
Našou činnosťou je práca s perspektívou desať až dvadsať rokov. Nenadarmo sa hovorí, že tichá voda brehy
myje. MS i jej zložky spolu s Mladou
Maticou krok za krokom musia prispievať k tvorbe nových národných elít,
ktoré v neskoršom veku budú pôsobiť v celom spektre spoločenského
života. Bez ohľadu na to, či je niekto
radový zamestnanec, robotník, vedec,
podnikateľ, učiteľ, právnik, alebo ekonóm. Potrebujeme národne uvedome-
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lých ľudí v celej štruktúre slovenskej
spoločnosti.
● Čo by teda malo byť cieľom
dnešných mládežníckych vlasteneckých organizácií, a v neposlednom rade Mladej Matice?
Predovšetkým sa hneď neusilovať o tzv. veľkú politiku, ale v prvých
rokoch ukázať, čo dokážu v regiónoch. V súčasnosti sme, bohužiaľ,
jediná mládežnícka zložka s národnou činnosťou, ktorá má aj fungujúce
odbory Mladej Matice (Odbory MM).
Udržiavať v činnosti OMM si však
vyžaduje permanentné nasadenie
funkcionárov Mladej Matice. Každý
OMM, ktorý ak ustrnie a nevyvíja
činnosť smerom k novým záujemcom, už za jedno funkčné obdobie
ich môže mať polovicu pasívnych. Nie
preto, žeby nechceli byť v OMM, ale
súčasnosť, bohužiaľ, zaťažuje mladých zápasom o dôstojnú existenciu
a spôsobuje ich odchod z domova za
prácou, resp. za vzdelaním, a často
do zahraničia. Strategicky sa preto
musíme zamerať na obnovu materialistickými ideológiami narušenej
kolektívnej pamäti národa a zvyšovať
vedomostnú úroveň mládeže. Aj činnosť Mladej Matice vo forme divadelných predstavení z našich dejín, športové aktivity, neformálne vzdelávanie
výletmi k pamätným miestam, ale aj
skúsenosti, ktoré funkcionári OMM
získavajú pri zabezpečovaní podujatí
či schôdzí, to všetko učí členov, ako
konať samostatne, jednotne, kolektívne, spolupracovať medzi sebou
a brániť svoje postoje a názory.
● Prednedávnom Mladá Matica
pod vaším vedením pripravila spomienkovú akadémiu na predsedu
MS, SNR, SNS, advokáta a národovca
JUDr. Matúša Dulu. Bolo to v ostatných rokoch asi jediné matičné podujatie na pôde nášho najvyššieho
zákonodarného orgánu?
Matúš Dula patril medzi skutočnú vzdelanú elitu národa. Nebola

to náhoda, že sa zaradil k tým, ktorí
zavŕšili oslobodenie Slovenska od
Rakúsko-Uhorska v roku 1918. Je
smutné, že sa na Matúša Dulu, ale
aj na matičiarov – Jána Vanoviča či
Ambra Pietra – úplne zabudlo, napriek
tomu, že mali vlani okrúhle výročia.
Práve podujatím na pôde NR SR sme
chceli splatiť obrovský dlh, ktorý voči
takýmto osobnostiam máme. Potešujúce bolo, že v prípade M. Dulu sa tak
stalo spoločným úsilím organizácií,
v ktorých kedysi pôsobil: Matice slovenskej, NR SR, Evanjelickej cirkvi
a. v., Slovenskej advokátskej komory,
Slovenskej národnej strany a jej Mládeže SNS.
● Ktoré ďalšie mladomatičné
podujatia počas vášho funkčného
obdobia považujete za dôležité?
Tie, ktoré, dúfam, zanechali stopu
vo vedomí ľudí aj do budúcnosti. Trebárs podujatie Hrdinovia Malej vojny
výrazne medzi mládežou osvetlilo
zabudnuté osobnosti, ktoré sa spojili
v rozhodujúcej chvíli bez ohľadu na
svoje politické názory na obranu Slovenska. Každoročné Národné zrazy
MM venované F. Fugovi, M. R. Štefánikovi, dvadsiatemu výročiu MM,
štúrovcom, SNP, M. Dulovi. Pamätné
boli zhromaždenia na záchranu sochy
kráľa Svätopluka a súsošia štúrovcov
v Bratislave. Odhalenie bronzových
búst hrdinovi Malej vojny Cyrilovi
Daxnerovi vo Vranove nad Topľou
a busty J. C. Hronského vo Zvolene.
Divadelnú činnosť úspešne dlhé roky
vykonávajú mladí matičiari z Liptova
a z Vranova nad Topľou. Nerobíme
kultúru iba pre samotnú kultúru, ale
vždy s cieľom pritiahnuť nových záujemcov a priblížiť neznáme kapitoly
slovenských dejín. Ťažko vybrať tie
najdôležitejšie, možno si ich pozrieť
stránke www.mladamatica.sk.
● Záujmový odbor Mladá
Matica pripravil množstvo podujatí aj na slovanské témy. Je o vás
všeobecne známe, že máte pozitívny vzťah a záujem o spoluprácu
s inými slovanskými národmi...
Slovanská idea je v našich dejinách prierezová a patrí aj k matičnému
dedičstvu. Po roku 1989 máme možnosť vrátiť sa k pravým koreňom spolupráce slovanských národov. Jedným
z nenaplnených cieľov Mladej Matice
je uskutočniť stretnutie zástupcov mládežníckych vlasteneckých organizácií
slovanských národov. V týchto ťažkých
časoch popierania tradičných hodnôt
sa slovanské národy jednoznačne
navzájom potrebujú a nová generácia
mládeže slovanských národov musí
nájsť k sebe cestu.
● V súčasnosti ste podpredseda MS, kde pôsobíte ako dobrovoľník, teda sa jej venujete popri
svojej práci.
Ako podpredseda mám podľa
kompetenčnej zmluvy prostredníctvom ČÚ MS na starosti členskú základňu. Je to samostatná téma a zaslúžila by si samostatný priestor. Matičné
hnutie združené v MO MS a OMM
prejavilo za posledné roky veľkú
akcieschopnosť aj vytrvalosť. Zároveň uskutočnili množstvo originálnych
podujatí, a to často bez ohľadu na
podporu z ústredia. V tom vidím veľkú
silu a životaschopnosť matičnej idey
najmä v regiónoch. Treba neustále
zvyšovať podporu činností MO MS
prostredníctvom dotácií cez regionálnu kultúru i cez hlavné aktivity MS.
Autor:
Ďakujem za rozhovor a pevne
verím, že mladí matičiari a ich Mladá
Matica bude silným generačným
nástupcom a pokračovateľom pre celú
Maticu slovenskú, teda pre budúcnosť
našej najstaršej a najvýznamnejšej
celonárodnej ustanovizne.
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Pripomíname si 70. výročie Mierovej zmluvy s Maďarskom

Ľady sa lámali na Štrbskom Plese
Juraj PURGAT – Ilustračné foto: Štefan K AČENA

Štrbské Pleso. Kto by si už len pri tomto názve nespomenul na úchvatný kút zasadený vo výške viac ako 1 200
metrov nad morom do podhoria prekrásnych Vysokých Tatier! Zemepánovi J. Sentivánimu zrejme ani vo sne
nenapadlo, keď sa koncom 19. storočia rozhodol postaviť na tomto mieste svoju poľovnícku chatu, že sa raz stane
významným strediskom rekreácie a športu, príťažlivým pre Slovákov, ale i zahraničných športovcov a turistov.
Štrbské Pleso je však aj inak
zaujímavé z historického hľadiska.
Významne sa zapísalo do našich
novodobých dejín prítomnosťou
zahraničných štátnikov, prezidentov a predstaviteľov vlád. Jedno
z prvých takýchto diplomatických
stretnutí výrazne pozitívne poznačilo najmä československo-maďarské vzťahy krátko po ukončení druhej
svetovej vojny. Stalo sa tak 25. júla
1949, keď sa tu stretli zástupcovia
oboch vlád, aby zavŕšili rokovania
o konečnej úprave niektorých nedoriešených finančných a hospodárskych otázok. Za česko-slovenskú
stranu rokovania viedol Vavro Hajdú,
námestník ministra zahraničia za
vládu ČSR, a štátny tajomník ministerstva financií Ištván Antoš za vládu
Maďarskej republiky.
Impulzom na takéto rokovanie
boli najmä zmeny vo vzájomných
vzťahoch, ktorých výrazom bola
zmluva o priateľstve, spolupráci
a vzájomnej pomoci, ktorú obidve
krajiny podpísali 16. apríla 1949.
Pravda, rozvíjať spoluprácu a vzájomne si pomáhať nebolo dosť dobre
možné bez vyriešenia vzájomných
pohľadávok a nárokov, ktoré by jedna
vláda proti druhej mohla uplatňovať,
odvolávajúc sa pritom na dohody
a zmluvy z predchádzajúcich rokov.
Šlo o nároky a pohľadávky týkajúce
sa v podstate troch okruhov vyplývajúcich jednak z parížskych dohôd
(28. apríl 1930), Dohody o výmene
obyvateľstva (27. február 1946), Mierovej zmluvy s Maďarskom (10. február 1947) a, pochopiteľne, z dohôd
a zo zmlúv, ktoré dopĺňali vyššie
spomenuté okruhy.
■ POKONÁVKY TRIANONU
Pokiaľ ide o parížsku dohodu,
má sa na zreteli Trianonská zmluva
a z nej vyplývajúce záväzky. Dohodami z roku 1930 boli definitívne
upravené nielen tzv. „východné reparácie“, ale tiež z česko-slovenského
hľadiska bolo významné, že došlo
k medzinárodnému uznaniu našej
prvej pozemkovej reformy a odstránili sa tak ťažkosti, ktoré vznikali
žalobami maďarských príslušníkov
proti Česko-Slovensku na medzinárodné „zmierčie“ rozhodcovské súdy
(„Zmierčí súd“ bol rozhodcovským
orgánom pre spory z poisťovacích
zmlúv – J. P.). Podobne sa postupovalo aj pokiaľ ide o ďalšie okruhy
vzájomných nárokov a pohľadávok.
Hlavné zásady o konečnej
úprave nedoriešených finančných
a hospodárskych otázok boli prerokované a dohodnuté pri návšteve
maďarskej vládnej delegácie v Prahe
21. – 23. júna 1949 s tým, že protokol
o týchto otázkach bude podpísaný
25. júla 1949 na Štrbskom Plese.
■ PREAMBULA
Na podpísanie protokolu prišli obe vládne delegácie, vedené
ich predsedami – I. Antošom, a V.
Hajdúom, námestníkom česko-slovenského ministra zahraničia. Dokument, ktorý na Štrbskom Plese podpísali, sa skladá z dvoch od seba
neoddeliteľných častí. Z oficiálneho
„Protokolu medzi Československou
republikou a Maďarskou republikou
o konečnej úprave
niektorých
nedoriešených finančných a hospodárskych otázok“ a „Dôverného
dodatkového protokolu k protokolu
medzi Československou republikou
a Maďarskou republikou o konečnej
úprave niektorých nedoriešených
finančných a hospodárskych otázok“.
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Protokol má jedenásť článkov,
no zmysel celého ich obsahu vyjadruje „preambula“ , v ktorej česko-slovenská a maďarská vláda svorne
vyhlásili, že „vedené želaním upevniť
zväzky medzi oboma štátmi v duchu
Zmluvy o priateľstve, spolupráci
a vzájomnej pomoci zo dňa 16. apríla
1949, majúc za to, že je potrebné
za týmto účelom dosiahnuť úpravu
finančných a hospodárskych otázok,
zisťujúc po svedomitom preskúmaní,
že rozdiel hodnoty medzi majetkom,
ktorý je na území jedného či druhého
štátu a ktorý si zamýšľajú odovzdať
alebo sa ho zrieknuť, ako aj rozdiel
medzi vzájomnými pohľadávkami
a nárokmi/: vrátane položiek sporných
a ešte nezistených:/ nie je tak značný,
aby odôvodňoval ich zisťovanie
namáhavým medzištátnym rokovaním, ktoré by oddialilo na nedohľadno
úpravu nedoriešených problémov,
a tým vnášalo rušivý prvok do hospodárskej spolupráce oboch krajín, rozhodli sa považovať za vyrovnané cestou kompenzácie nižšie určené práva,
pohľadávky a nároky za podmienok
stanovených v tomto protokole a za
modalít v ňom dohodnutých, zriecť
sa ich a prehlásiť ich za zaniknuté,
a za tým účelom sa dohodli na týchto
ustanoveniach“ (zakotvených v oboch
dokumentoch – J. P.).
■ PIATY ČLÁNOK
Z jednotlivých článkov stojí za
pozornosť pre svoju „aktuálnosť“
článok 5, ktorý je odpoveďou aj na
niektoré snahy novodobých „bojovníkov“ za nápravu krívd v minulosti.
V článku obe vlády explicitne vyhlasujú, že pokladajú za vyrovnané
všetky pohľadávky a nároky, ktoré
vznikli alebo by mohli vzniknúť
v budúcnosti v súvislosti s opatreniami pozemkovej reformy a rozdelenia
pôdy, ako aj zoštátnenie a znárodnenie
uskutočnené v Česko-Slovensku, resp.
v Maďarsku a dotýkajúceho sa záujmov česko-slovenského, resp. maďarského štátu a česko-slovenských, resp.

maďarských verejných a súkromných
právnických osôb.
K tomuto článku v dôvernom
protokole obe vlády prehlásili, že
v prípade uplatňovania pohľadávok
či nárokov zo strany fyzických osôb
o ne nemajú záujem a neposkytnú
takýmto osobám pri ich uplatňovaní
žiadnu podporu. (Dôverný protokol
v článku I. stanovisko maďarskej
vlády zakotvuje nasledovne: „Maďarská vláda prehlasuje svoj nezáujem
na právach, pohľadávkach a nárokoch, ktoré fyzické osoby maďarskej
štátnej príslušnosti uplatnili alebo by
mohli uplatniť na základe parížskych
dohôd z 28. apríla 1930, dohody
o výmene obyvateľstva z 27. februára
1946, mierovej zmluvy s Maďarskom
z 10. februára 1947, ako aj na základe
dohôd dopĺňajúce tieto zmluvy a iných
listín proti československému štátu
a československým verejným a súkromným právnickým osobám, ako aj fyzickým osobám československej štátnej
príslušnosti. Maďarský štát neposkytne
žiadnu podporu pri uplatňovaní takýchto
pohľadávok a nárokov.“)
Netýkalo sa to existujúcich práv
zo živnostenského, z literárneho
a umeleckého vlastníctva, ktoré patria
obom štátom alebo ich právnickým či
fyzickým osobám. V dôvernom dodatkovom protokole sa v článku VIII.
maďarská vláda ďalej zaviazala, že
vráti predmety umeleckej, historickej
a archeologickej hodnoty, ktoré boli
v novembri 1938 odvlečené z Česko-Slovenska a sú v držaní maďarskej
vlády. Modality odovzdania takýchto
cenností mali byť neskôr upravené
v rámci vzájomnej kultúrnej dohody.
Boli anulované aj všetky nároky
spojené s Dohodou o výmene obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom z 27.
februára 1946. Oba štáty totiž vyhlásili za vyrovnané menovite nároky za
náhradu nehnuteľného majetku, ktorý
presídlenci zanechali na území štátu,
z ktorého odišli. V článku 3, v treťom
ods. protokolu v snahe likvidovať
všetko, čo súviselo s výmenou oby-
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vateľstva, „prehlásili za zaniknuté aj
všetky ostatné pohľadávky a záväzky,
ktoré vznikli do dňa presídlenia na
jednej strane, a štátom, ktorý opustili
a jeho právnickými osobami na strane
druhej“. To okrem iného znamenalo
aj zánik viazaných vkladov. Navyše,
v dodatkovom protokole v článku III.
ods. 10 obe krajiny deklarovali svoj
nezáujem, aj pokiaľ ide o pohľadávky
a nároky existujúce medzi fyzickými
osobami.
Protokol 25. júla 1949 podpísal
za česko-slovenskú vládu minister
zahraničných vecí Vladimír Clementis a za maďarskú vládu štátny
tajomník Ištván Antoš. Následne
ho schválili vlády oboch štátov, čím
sa vzájomne potvrdila jeho platnosť.
Vláda ČSR tak urobila 23. augusta
1949 na svojej 54. schôdzi a zároveň uložila ministrovi zahraničia, aby
bez meškania informoval maďarskú
vládu o schválení protokolu.
Že aj maďarská vláda s dokumentmi podpísanými na Štrbskom
Plese prejavila úplný súhlas, svedčí
odpoveď vedúceho maďarskej delegácie I. Antoša, ktorý potvrdil stanovisko vyjadrené vedúcim česko-slovenskej delegácie, že „obe vlády sa
zaväzujú, že sa postarajú o to, aby
v medziobdobí nedošlo k žiadnym
rokovaniam, ktoré by odporovali
zmyslu a duchu protokolu, sťažili
jeho plnenie alebo obmedzili výsledok, ktorý má byť prostredníctvom
neho dosiahnutý“.
V odpovedi vedúcemu československej delegácie námestníkovi
ministra zahraničných vecí v závere
Antoš písal: „Mám česť Vám oznámiť, že maďarská vláda súhlasí so
všetkým, čo ste vyššie uviedli.“
Jasná reč, niet sa o čom sporiť!
■ ŠTRBSKÝ PROTOKOL
Na Štrbskom Plese sa tak urobila akási bodka za nie práve dobrými
vzťahmi dvoch susedských štátov
– Česko-Slovenskom a Maďarskom,
medzi Slovákmi a Maďarmi, ktoré
pretrvávali po desaťročia a prehĺbili
sa počnúc rokom 1938 a pretrvávali
až do roku 1948.
V zmysle zásad zakotvených
v Protokole, ktorý vošiel do slovenskej spisby ako „Štrbský protokol“,
o plnení článkov Protokolu bola povolaná rokovať Zvláštna zmiešaná
československo-maďarská
komisia, zriadená podľa čl. 11 Protokolu
a článku XVI dôverného dodatkového
protokolu. V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch sa mnohé otázky
riešili v bilaterálnych zmluvách
a v rámci tzv. helsinského procesu
(ľudské práva). Federálne zhromaždenie ČSFR v zákone o spätnom
prevode vlastníctva z apríla 1992
hovorilo o navrátení poľnohospodárskej a lesnej pôdy občanom, skonfiškovanej na základe prezidentských
dekrétov z roku 1945. Podobne ako
česká aj Slovenská národná rada
svojím uznesením č. 533 z 20. septembra 2007 deklarovala nedotknuteľnosť povojnových dokumentov
k usporiadaniu pomerov po druhej
svetovej vojne. „Právne a majetkové
vzťahy, ktoré vznikli týmito rozhodnutiami (vrátane Štrbského protokolu
– J. P.), sú nespochybniteľné, nedotknuteľné a nemenné.“
Štrbským protokolom sa tak
uzavrela smutná kapitola vzájomných vzťahov medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom. Bol to predel
medzi minulosťou a budúcnosťou,
a preto vychádzať dnes s požiadavkami o akomsi „odškodnom za
príkoria minulosti“, nastoľovať dnes
otázky, ktoré obidve strany uznali
za vyriešené, znamená narušiť túto
hranicu. Navyše, keďže sa vtedy
neriešili izolované prípady, ale celý
komplex vzájomne súvisiacich záležitostí, otváranie čo i len jedinej
z nich by viedlo k otváraniu aj ďalších, čo by malo za následok vznik
bezvýchodiskovej situácie plnej sporov a s tým spojenej nevraživosti,
na čo by opäť doplatili väčšinou len
nevinní ľudia, a to ani Slováci, ani
Maďari nepotrebujú.

JAZYK A DOROZUMIEVANIE
„K aždá fotografia podáva
o skutočnosti nejakú správu,
ktorá je nositeľom informácie,
ba čo viac, vždy podáva správu
o skutočnosti fyzicky jestvujúcej, nech už sa táto skutočnosť prejavuje a interpretuje
akýmkoľvek spôsobom. Tento
spôsob môže byť raz bližší
realite, inokedy vzdialenejší,
raz hneď spoznateľný, niekedy
nie. V umení sa správa o skutočnosti viaže na to, ako túto
skutočnosť vidí a chápe tvorca
fotografie a napokon divák.“
(A. Gregorová, 1972)

Žurnalistická
fotografia
Na dôležitosť vzťahu obrazu,
príp. fotografie a konkrétneho
žurnalistického textu poukázali už
mnohí odborníci z rôznych vedných oblastí, ktorí upozornili na
široký záber uplatnenia vizuálnych
súčastí mediálnych komunikátov.
Ide o dôležitú súčasť mediálneho
stvárňovania faktu. Samotný žurnalistický text i obrázky a fotografie majú svoje špecifiká. Primárny
rozdiel vidíme v simultánnosti
obrazu v porovnaní s linearitou
textu. To znamená, čo text vyjadruje postupne, fotografia dokáže
ukázať naraz.
Fotografia má v dnešnej technicky vyspelej dobe dominantné
postavenie. Okrem predstavenia
tematického zamerania je používaná aj ako nástroj na priťahovanie pozornosti čitateľov. Vizuálne
súčasti mediálnych komunikátov
môžu byť využívané rozličným
spôsobom. Vo vysokej miere slúžia na priťahovanie pozornosti,
vzbudzovanie emócií a súbežne
aj ako prostriedok, pomocou ktorého sa manipuluje. V mnohých
prípadoch dochádza k pretváraniu
reality, t. j. realita na fotografiách
nemusí byť totožná so skutočnosťou. Fotografie sa upravujú
a prezentujú v takej forme, aby
zodpovedali vopred stanoveným
zámerom médií a veľakrát sú použité aj v nesprávnom kontexte,
aby zmiatli čitateľovu pozornosť.
K manipulatívnej funkcii žurnalistických textov prispieva aj zverejňovanie emocionálne silných
fotografií, ktoré dokážu v značnej
miere meniť názory a postoje prijímateľov.
V procese mediálneho stvárňovania aktuálneho geopolitického konfliktu – migračnej,
resp. utečeneckej problematiky
– sa jednou z najviac medializovaných fotografií stala, nielen
v slovenskej mediálnej sfére,
fotografia utopeného trojročného
sýrskeho chlapčeka. Táto fotografia doslova zaplavila internet;
na základe nej vznikali desiatky,
ba až stovky mediálnych výstupov, ktoré sa usilovali zachytiť
aktuálny geopolitický konflikt ako
celok. Ide len o jednu z veľkého
počtu fotografií, ktoré boli použité
so zámerom prebudiť v čitateľovi
emócie, ovplyvniť ho a manipulovať. Uvedená fotografia vyvolala rozporuplné reakcie; smútok,
ľútosť, pocity hrôzy, ale i pohoršenie na strane verejnosti. Vytvorením protichodných názorov došlo
k prehlbovaniu už existujúceho
konfliktu, príp. vznikli ešte ďalšie.
Summa summarum čitatelia
nemajú k dispozícii originál fotografií, aby sa oboznámili s tým,
že sú manipulovaní, a preto je
potrebné pracovať s fotografiami
kriticky a dôsledne analyzovať ich
použitie.
Annamária GENČIOVÁ,
Katedra slovenského
jazyka a komunikácie FF UMB
v Banskej Bystrici
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Nezabúdame na velikánov – vstúpili sme do Roka Jozefa Miloslava Hurbana

Zvonil šabľou, ale najmä činmi
Igor VÁLEK – Foto: archív autora

Matica slovenská venuje tento rok podujatiam a aktivitám spojeným s popredným mužom v panteóne slovenských
osobností – Jozefom Miloslavom HURBANOM, evanjelickým kňazom, politikom, národným buditeľom, vedúcou
osobnosťou povstania 1848/1849, prvým predsedom Slovenskej národnej rady, prozaikom a vydavateľom, spolukodifikátorom spisovnej slovenčiny. V minulom čísle sme v spomienke na jeho dvojsté výročie narodenia došli
po neúspešný koniec slovenskej revolúcie v meruôsmych rokoch...
Jozef Miloslav Hurban bol
nútený priznať, že Viedeň ich oklamala. Sklamanie však prekonal
– ako ináč – prácou! Prvé roky po
revolúcii sa pustil s nezlom nou energiou do nových činov. Oživil literárny
život, obnovil Slovenské pohľady
(1851), zúčastňoval sa na poradách
o spisovnom jazyku a vydal ďalší
ročník almanachu Nitra (1853).
Počas tých porevolučných rokov
pracoval aj na historických prózach
Olejkár (1846) a Gottšalk (1861).
■ S MÚZOU I MOTYKOU
V dusnote štátneho absolutizmu Pohľady neprežili nový tlačový
zákon a Hurban sa odmlčal. Mimoriadne ho trápili aj hmotné pomery,
dal sa na roľníčenie. Vnímal zlé cirkevné pomery a venoval sa preto
obnove kostola, školy a náboženským štúdiám. Výsledkom bolo niekoľko teologických literárnych diel,
za ktoré získal od univerzity v Lipsku doktorát (1860).
Neutešené hmotné pomery
a deprimujúca situácia v spoločnosti
prinútili Hurbana ustúpiť z predchádzajúcich pozícií. Na memorandovom zhromaždení 6. júna 1861
v Martine vystúpil dokonca s rečou,
v ktorej vedenie národa chcel zveriť
šľachte, ba dospel až k návrhu na
masové vysťahovanie Slovákov zo
Slovenska.
Spoluúčinkoval však pri zakladaní Matice sloven skej (1863). Po
rakúsko-maďarskom
vyrovnaní
(1867) neohrozene vystúpil proti
nedostatkom národnostného zákona
a za článok Čo mu nás učia dejiny
bol odsúdený na šesťmesačné vä zenie vo Vacove (od 6. decembra 1869
do 11. mája 1870).
■ ČESKÁ NITRA
Z väzenia sa vrátil s podlomeným zdravím. Druhý raz ho väznili
tri mesiace v Senici (1885), lebo ako
redaktor Cirkevných listov vraj „prepustil“ na ich stránky politický článok. Po zatvorení Matice slovenskej
a slovenských gymnázií (1875) Hurban na protest vydal šiesty a siedmy
ročník Nitry po česky, aby jednotou
Čechov a Slovákov dokazoval životnosť Slovanov.
Ani „česká“ Nitra však nevzkriesila život na Slovensku tak, ako si
želal. Aj preto sa vo svojom Životopise Ľudovíta Štúra (vyšiel až po
jeho smrti v Slovenských pohľadoch 1928 – 1944) vrátil k spisovnej slovenčine. V rokoch 1886/1887
v Slovenských pohľadoch vyšlo
Hurbanovo memoárové dielo Rozpomienky, v ktorom sa vracia k udalostiam revolučných rokov. Osemnásteho marca 1887 v úzkom rodinnom
kruhu ešte oslávil sedemdesiatku.
O deň neskôr usporiadal slávny
Spevokol v Turčianskom Svätom
Martine na jeho počesť slávnostný
večierok; ešte v jeseni sám Hurban
stačil pripraviť oslavy stého výročia
postavenia kostola v Hlbokom...
■ DUCH LITERATÚRY
„Umrel ráno 21. februára 1888
po chorobe, ktorá trvala päť mesiacov. Na pohrebe 23. februára sa
zúčastnilo množstvo ľudí z bližšieho
i vzdialenejšieho okolia. Za smútočné zhromaždenie sa s ním rozlúčili Ján Leška, Ján Boor a Matúš
Dula...,“ píše Dr. Tomáš Winkler,
azda najväčší znalec Hurbanovho
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pokladali za nádejného beletristu
a odporúčali mu štúdiá v Nemecku.
Hurban sa síce do Nemecka nedostal, ale dobrou školou života sa
mu stalo kaplánovanie v Brezovej.
Uprostred života podjavorinského
ľudu poznával jeho ťažkosti a biedy.
Návštevy v kopa ničiarskych chalupách mu otvárali oči pri videní sociálnych problémov a usmerňovali
tvorbu. Charakteristiku kopaničiarskeho života a obyvateľov kopaníc
nájdeme v črtách Prechádzka po
považskom svete.
■ TRIBÚNA NÁZOROV
V Brezovej pod Bradlom Hurbanovi chýbala výmena názorov,
možnosť zverejňovania citov a skúseností. Aj preto koncom roka 1840
vypracoval plán – založiť časopis,
tribúnu pre mladých slovenských
spisovateľov. Zdôveril sa pria teľom,
ktorí schválili plán a radili názov
almanachu Sedmikráska. Aj keď
Hurban chcel získať pre národnú
myšlienku i slovenské ženy a dievčatá, názov sa mu nepáčil. Videl
v ňom čosi „zženštilého“, a on mal
predsa v úmysle čosi viac, ako dojať
k slzám kadejakú slečinku. Už názov
musí vyjadrovať hlavný zmysel almanachu: „Život spoločen ský pro vec
a k veci naši prilákati a ideami našimi
v rouše rozkošno-vážném zavinutými navnaditi.“ Navrhol názov: Nitra,
novoroční dar dcerám a synum slovenským venovaný. Po ťažkostiach
s cenzúrou prvý ročník Nitry vyšiel
v roku 1842. Po ňom nasledovali
ďalšie, ako sme už uviedli, spomínali
sme aj časopis Slovenské pohľady.
Tvorivý Hurbanov duch dostal
publikačný priestor, energia a pracovitosť tribúnu. V almanachoch
uverejňoval básne, beletristické
práce (napríklad historické poviedky
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II. ČASŤ
života a diela, autor viacerých kníh
a štúdií o ňom.
Prejdime teraz podrobnejšie
k literárnemu dielu J. M. Hurbana
a jeho odkazu. Hneď na úvod tejto
časti musíme uviesť, že v prvej
polovici 19. storočia bola literatúra
takmer jediným verejným fórom,
prostredníctvom ktorého sloven skí
dejatelia mohli usmerňovať národný
život. Preto podľa Hurbana pokladať
literatúru len za niečo samoúčelné
bolo veľmi nízke. Literatúru definoval ako for mu vedomia a činnosti
národného ducha. Jej obsa hom
má byť život národa a jej zmyslom
pomáhať.
Práve z týchto požiadaviek
vyrastala aj Hurbanova literárna
tvorba. Podľa Hurbanovej spomienky sa jeho literárna čin nosť
začala, keď Štúr v ňom v roku 1835
prebudil národné povedomie. Mocným zážitkom a impulzom bola Štúrom prednášaná Mickiewiczova Óda
na mladosť. Jej idea a bo jovný tón
zostali potom charakteristickými
pre celú Hurbanovu tvorbu. Povzbudivými podnetmi boli aj verejné
prednesy prác a ich kri tika na bratislavskom lýceu. Hurban často sám
prednášal vlastné básnic ké, dramatické i prozaické pokusy. Už v prvom
období tvorby sa uňho prejavovali
sklony k humoru a satire, ktoré
neskôr rozvinul. Zaujímavé je, že aj
vo svojich rečiach, ktorými upevňoval národné cítenie vrstovníkov, ako
jediný zdôrazňoval potrebu veselej
mysle a optimistického pohľadu na
svet. Veselosť dokonca pokladal za
zvláštnu charakterovú črtu Slovákov.
■ SMELÝ POSTOJ
Hurbanov
kritický
postoj
k nedostatkom života viedol k prav-

Jozef Miloslav HUR
HURBAN
BAN
AN na sklonku života.

divému videniu a hodnoteniu životných javov. Popri humore a satire
sa jeho práce odlišovali aj smelosťou, priebojnosťou, bojovým tónom
a sebavedomým postojom k životu.
Hurban odsudzoval tých, ktorí sa
boja života a ustu pujú pred ťažkosťami, keď píše: „Mladík musí
hned zvykat bojum, nebo více ich
nalehne naňho, když co muž pred
svet se postaví... život jest ustavičný boj a jen sobcové pokojíčkováním ukolé bávají duší, aby ona nie
iného nepodnikala, leč co žaludku
k dobrému slouží.“
Hurbanove prvotiny sa nedostali
do tlače, veď vieme, že vtedy prakticky neexistovali publikačné možnosti. Pravda, okrem samostatného
vlastného vydania. Takto vyšla jeho
jediná práca zo študentských rokov
– opis cesty do Viedne, na Moravu
a do Čiech pod názvom Cesta Slováka ku bratrúm slavenským na
Moravě a v Čechách (1841).
Keď v roku 1840 končil štúdiá v Bratislave, všeobecne ho
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Svadba krále velkomoravského,
Olejkár...), v Pohľadoch zas filozofické, literárnohistorické články,
polemiky, recenzie...
■ OSVEDČENÝ ARZENÁL
Už sme sa zmienili aj o Hurbanových prácach zo štyridsiatych
rokov 19. storočia, v ktorých obhajuje potrebné demokratické zmeny
a opäť tasí staré literárne zbrane:
vtip, iróniu, výsmech a satiru,
aby priam ako chirurg odstraňoval choré časti na tele národného
organizmu. A ako dobrý lekár tiež
prikladal „zábaly“ pokroku obsiahnuté napríklad v prácach Prítomnosť a obrazy zo života tatranského (Nitra 1844) a či Korytnické
poháriky alebo Od Silvestra do
Troch kráľov (Nitra 1847). Pranieruje v nich opilstvo, koristníctvo
úžerných krčmárov, falošnú spokojnosť pohodlných kňazov, malomeštiacku nafúkanosť, nepriateľov
spisovnej slovenčiny a ďalšie „choroby“ a ich šíriteľov...

Treba konštatovať, že vrcholným obdobím Hurbanovho života
a literárnej tvorby boli práve tieto
roky. Bol plný elánu a zároveň
sa prejavil aj ako jeden z prvých
a hlavných bojovníkov za sociálny,
národný a kultúrny pokrok.
Vysokým oceňovaním ľudovej
kultúry aj národného jazyka reálne
bojoval za demokratizáciu i kultúrne
povznesenie ľudu. Jeho literárne
dielo z tohto obdobia má v dejinách
našej literatúry významné miesto
a radí ho k zakladateľom novodobej prózy. Znamenalo najskôr prechod od klasicizmu k romantizmu
a postavilo aj most k realizmu.
Zástoj piliera modernej humoristickej a satirickej literatúry sme už
spomínali. Ako editor a organizátor sa almanachmi Nitra a ročníkmi
Slovenských pohľadov postaral
o publikačný priestor celej dôležitej generácii slovenských literátov.
Výstižným zhrnutím jeho úsilia môžu
byť slová, ktoré Jozef Miloslav Hurban napísal v Korytnických pohárikoch: „Naša láska má svoj predmet,
a to predmet najbližší, to jest národ
náš, z ktorého sme pošli, na tento
svoju lásku obraciame.“
■ ŽIVÝ ODKAZ
Poďme teda stručne rekapitulovať. Muž činu Jozef Miloslav Hurban má významné a nezastupiteľné
miesto v našich národných dejinách.
V ich azda najrozhodujúcejšej fáze.
V neprekonateľnej generácii štúrovcov stojí hneď vedľa Ľudovíta
Štúra, o čom svedčia nielen viaceré
dobové dagerotypie. Pripomeňme
aspoň vzácny fotografický kolektívny
portrét členov „petičného výboru“
k panovníkovi. Po jeho boku spolu
s ním sa preteká (bez nárokovania
si na vavrínový veniec pre víťaza,
pretože o osobné víťazstvo nešlo
nikomu z nich!) v posvätnom zápale
národného horlenia. Aj v konkrétnej práci pri rozvoji moderného
národa a štátu so všetkými vnútornými atribútmi aj vonkajšími
prejavmi.
Po predčasnej tragickej smrti
Štúra bol Hurban nepochybne
vedúcou postavou slovenského
národného života. Muž, ktorý polstoročie svojho plodného života
(nebol ďalší taký v našich dejinách!) nezištne venoval verejnej
práci a blahu národa. Aby Slovensko a jeho obyvatelia mali život
opierajúci sa o pevné sociálne,
národné aj kultúrne základy.
Keď sa pozrieme pozorne
okolo seba, uvedomíme si, že
za mnohé dobré, čo vidíme,
cítime a prežívame, vďačíme aj
J. M. Hurbanovi – veľkému rodákovi z neveľkého Beckova. Kde
pod malebnou panorámou Beckovského hradu (a potom aj
na všetkých miestach života)
v ňom postupne dozrieval a upevňoval sa silný charakter a najmä
čin. Tak ako potvrdil vynikajúci
spisovateľ a interpret jeho života
a diela Vladimír Mináč v knihe
Zobrané spor y Jozefa Miloslava
Hurbana: „Pri Hurbanovej kolíske
nestál zástup múz... Všetko, čím
sa zmocnil sveta, čím prerástol
dobu alebo jej aspoň vtlačil svoju
neopakovateľnú stopu, všetko si
vydobyl prácou, prácou pre nás
takmer nepredstaviteľnou, obrovitou. U Hurbana všetko smerovalo
k činu, nič nemalo váhu, čo sa
neuskutočnilo v životnej praxi.“
O Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa často hovorí ako o otcovi
národa, o jeho živote sa zas neraz
právom sumarizuje ako o živote
zvoniacom činom. Aj život každého
z nás môže zvoniť podobnými pozitívnymi činmi, o akých sme hovorili. Stačí sa len rozhodnúť a robiť
všetko pre tento cieľ, hoci aj
napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam, ktoré určite sú a prídu
azda v každej etape. Za ich prekonaním totiž stojí nemalá odmena:
osobný, rodinný, národný, ba až
ľudský pokrok a splnené ciele...
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Činohra Slovenského národného divadla ponúka Apartmán v hoteli Bristol

Vydarená inscenácia Dahlových poviedok
Anna SLÁVIKOVÁ – Foto: propagácia SND

Náhody preukázateľne existujú. V umeleckom svete, kde sa provokuje fantázia alebo kde táto rozmarná
pani panuje, ich je nemálo. Náhoda vraj praje pripraveným, ale občas aj náhoda potrebuje trochu postrčiť...
Iba nedávno skončený rok 2016
sa spája s nedožitým stým výročím
britského spisovateľa Roalda Dahla,
známeho skvelými poviedkami s jedinečnou, najmä prekvapujúcou pointou
a briskným čiernym humorom. Vraj
úplnou náhodou siahol po jeho tvorbe
mladý, no osvedčený autor Daniel
Majling; a v deň spisovateľových narodenín sa neplánovane konala prvá
čítacia skúška novej hry.
■ SARKASTICKÉ PERO
Čitatelia staršej a strednej generácie si Dahlove knižky požičiavali
iba pod rukou medzi sebou, keďže
ideologicky nevyhovoval a vo verejných knižniciach by ich márne hľadali
rovnako ako na pultoc h niekdajších
štátnych kníhkupectiev. Režimoví
cerberovia vzali na milosť ešte tak
autorovu celkom prvú poviedkovú
knihu, v ktorej opisuje vlastné zážitky
počas druhej svetovej vojny, no najmä
psychické útrapy z tohto obdobia,
ktorých sa nedokázal zbaviť ani po
rokoch. Možno práve nezmyselnosť
vojnových udalostí a útrap ho naviedla
na písanie absurdných poviedok celkom iného druhu. Keď dorazil z vojnou
sužovanej Európy do bezstarostnej
Ameriky a na večierkoch videl zabávajúcich sa hostí, čo ani netušili, že
sa v iných častiach sveta deje čosi
strašné, jeho pero sa podujalo bojovať

výsmechom excentrických boháčov,
hypochondrov, stávkových podvodníkov, hochštaplerov a unudených manželských párov.
■ TELO AKO OBRAZ
Dramatikovi Danielovi Majlingovi sa opäť (ako aj v inscenácii Bál
z tvorby Boženy Slančíkovej Timravy) podarilo majstrovsky pospájať
viaceré samostatné poviedky (Koža,
Kožuch pani plukovníkovej, Bixbyovci,
Aj jahňacie stehno môže zabiť a i.),
vydané v štyroch knihách Roalda
Dahla do jedného celku.
Apartmán v hoteli Bristol je názov
novej premiéry v SND, ktorej sa ujal
režisér Michal Vajdička a do hry obsadil osvedčený herecký tím, v ktorom
je každý aktér rovnocenný v súkolesí
hostí, čo prídu do luxusného hotela
na vernisáž diel nedávno zosnulého
maliara. Dokonca aj ten nebožtík
presne dokresľuje bizarnú spoločnosť, ktorú tvorí nevinne pôsobiaca
recepčná, čo zmrazeným jahňacím
stehnom zabije svojho manžela, rozmaznaná, znudená a hlúpa manželka,
čo uverí, že jej reinkarnovaná mačka
je Franz Liszt, či chúlostivý zbohatlík s obsedantným syndrómom, ktorý
v nezmyselných stávkach príde nielen
o malíček, ale napokon aj o celú ruku.
Nebohý maliar totiž vytetoval kresbu
na chrbát túlajúceho sa žobráka.

A cena tohto diela vyletí naraz hore,
len čo sa prevalí, aký skvost nesmiernej hodnoty má tulák na svojom tele...
■ OSVEDČENÁ ZOSTAVA
Ide o štvrtú adaptáciu režiséra
Vajdičku, vytvorenú špeciálne na
objednávku SND, v ktorej nervovými
záchvatmi sužovanú pani Fosterovú
s noblesou stvárňuje Kamila Magálová, jej manžela, pôvodcu všetkých
manželkiných záchvatov, ktoré mu
umožňujú disponovať s jej majetkom, s espritom hrá Jozef Vajda.
Aj keď Zdena Studenková s veľkou vlnou vo vlasoch a frizúrou od
maskérky Moniky Olanovej – ako
recepčná v hoteli – nemá veľa replík,
vie aj z toho mála vyťažiť maximum,
a tak vhodnou gestikuláciou, vtipnými citoslovcami či zvukmi pridá
sa k úsmev vyvolávajúcim výkonom
svojich kolegov. Kuchára v šikovne
zašifrovanej detektívke stvárňuje Ivan
Vojtek. Mimoriadnou pohyblivosťou
a vnútorným nepokojom upúta Daniel
Fischer, ktorý predstavuje psychicky
labilného zbohatlíka s utkvelou fóbiou
nečistého, nesterilného prostredia
navôkol. Emil Horváth je v hre tou
postavou, čo vonkoncom nevzbudzuje
úsmev, pretože pripomína traumy
z vojny, no práve on je ten, ktorý celú
túto spoločnosť nadobro oslobodí od
všetkého pozemského. Jeho posledný

Hlaholika – prvá písomná stopa Slovákov
Na vydanie pripravuje Hlaholská akadémia Domu Matice slovenskej v Bratislave
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Publikácia sa venuje širšiemu pohľadu na prvú písomnú
kultúru Slovákov, ktorú k nám priniesli dvaja Byzantínci zo
Solúna – Konštantín Filozof a jeho brat Metod. Predstavuje
krátky prierez vývoja písomnej i jazykovej kultúry Slovákov
s dôrazom na jeho najstaršie obdobie, ktoré sa v bežných
školských učebniciach spomína len okrajovo.
Monografia je určená širokej verejnosti, ale najmä účastníkom kurzu Hlaholskej akadémie D MS v Bratislave, ktorí sa
aktívnou formou oboznamujú s prvým písmom Slovákov – hlaholikou. Venuje sa i ďalším osudom hlaholiky po zániku hlaholskej písomnosti u nás. Okrem toho mapuje aj historické pozadie daného obdobia u Slovanov a Slovákov, pričom prezentuje
menej známe poznatky, akým je historické osídlenie Slovákov
v stredoveku s identifikáciou stredoslovenského jazyka, na
ktoré poukázal zakladateľ slovenskej modernej slavistiky Ján
Stanislav.
Publikácia sa venuje aj trom historickým obdobiam kodifikácie slovenského jazyka od začiatku našej písomnej kultúry
až po Štúrovu kodifikáciu. Poukazuje na súvislosti a vzájomné
prepojenia základných princípov všetkých troch kodifikácií.
Knihu doplňuje CD s audionahrávkou a ukážkami všetkých
troch kodifikovaných jazykov. Staroslovenského Proglasu, Bernolákovej slovenčiny v krátkej ukážke z Hollého Cyrilometodiády
a Štúrovej slovenčiny v podaní profesionálnych recitátorov. Tento
nosič sa realizoval ako súčasť projektu Tisícročný hlahol slovenčiny, ktorý vznikol v roku 2014 v rámci činnosti HA D MS Bratislava. V spojení s publikáciou poskytne široké možnosti využitia
aj v didaktickom procese na základnej a stredoškolskej úrovni.
(se)

si povedal: Čo som horší od nejakého ekonomického analytika,
že som v eko- aby som nevedel zosmoliť nejakú
nómii laik a niektoré ekonomické ekonomickú teóriu? Budem dávať
teórie sú nad moje chápanie. Vo rozhovory do novín, pozvú ma na
svojom ekonomickom ignorantstve som najďalej došiel ku
klasickej slovenskej rozprávke
O troch grošoch. Určite ju
poznáte. Cestár rozpráva kráľovi,
ako z troch grošov živí starého besedy, a možno sa objavím aj
otca splácajúc mu starostlivosť, v televízii a naša ufrflaná domovsyna, od ktorého očakáva na níčka ma konečne vezme na milosť.
staré kolená to isté, no a tretí A stalo sa. Pôvodným impulzom
groš stroví sám. Že je tento roz- bolo, že susedovie chlapčiská
právkový ekonomický model rozmlátili pri uličných majstrovfunkčný, som pochopil v oka- stvách v pozemnom hokeji okno na
mihu, keď minule môj už dospelý mojom byte. Vinníka sa identifikosyn zatiahol vo vieche účet za vať nepodarilo, lebo tí gazemberi
nás oboch. Ale červík márnomy- stáli pri sebe ako naši politici. Nič
seľnosti vo mne hlodal a ja som sa nedalo robiť, musel som k skle-

nárovi. Pišta báči je na dôchodku,
a tak rád túto fušku zobral, napočítajúc mi účet ako za výklad
v supermarkete. Keďže získal náhle značný ekonomický
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pilotný manéver umocní absurditu
Dahlovej tvorby.
■ ZÁBAVNÝ TRAVIČ
Františkovi Kovárovi sa v čase
jeho životného jubilea ušla zaujímavá úloha –milovníka a zároveň
traviča potkanov. Aj keď tie „roztomilé tvory“ miluje, za peniaze je
ochotný likvidovať ich. Rolu zvláda
excelentne, umocní každý jej detail
a diváci sa na jeho výkone schuti
bavia. Ondrej Kovaľ si s Ľubošom
Kostelným v rámci osvieženia manželského života pod rúškom tmy
vymenia manželky. Keď im na to
ich polovičky (Monika Hilmerová
a Gabriela Dzuríková) prídu, rozpútajú nebývalú búrku v dovtedy nudnom živote.
Takmer všetky inscenované
poviedky sú plné fantázie, niet sa
teda čomu čudovať, že zámožný
otec (Marián Geišberg) sofistikovane

MEDAILÓN
V dnešnej dobe, ktorá je čoraz viac pod tlakom
ekonomickej, ale aj kultúrnej globalizácie, udržiavajú
aspoň mierny optimizmus, čo sa národných kultúrnych
koreňov týka, autori so vzťahom k slovenskému
kultúrnemu dedičstvu. Či ide o literatúru a jej históriu,
o ľudové povesti, ale aj o vlastnú tvorbu. Medzi takýchto
tvorcov patrí aj básnik, literárny kritik a publicista Igor
VÁLEK.

So slovenským srdcom
Igor Válek sa narodil 7. januára 1967 v Martine a po základnej škole študoval
začiatkom osemdesiatych rokov na gymnáziu vo Vrútkach. Neskôr začal študovať
žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorú nedokončil, aby na túto
„prerušenú pieseň“ nadviazal v rokoch 1998 – 2000 bakalárskym štúdiom publicistiky
na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystricia neskôr
magisterským na UCM v Trnave. Od roku 1987 pracoval v Matici slovenskej. Najskôr
ako redaktor mesačníka Knižnice a informácie, od roku 1993 ako redaktor a neskôr
zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín v Martine a od roku 2014 je
šéfredaktorom magazínu Slovensko. Básne publikoval najskôr časopisecky, najmä
v Slovenských pohľadoch. Knižne vydal zbierky veršov Namiesto piesne (2000)
a Korene a úlomky (2007). Ešte predtým editorsky pripravil spomienkové črty Tida
J. Gašpara Starinské nezábudky (1993) a nasledovali ďalšie zaujímavé tituly ako
Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinskeho o zlate (2004) či výber z poézie J. Kráľa
Jarná pieseň (2006). Venuje sa kultúrnej publicistike a recenzistike, podieľa sa na
znovuobjavovaní mien i súvislostí so zamlčiavanou časťou slovenskej literatúry.
Spracoval príručky Malý lexikón literárnych diel (2002) a Malý lexikón kultúrnych
pamiatok (2004). V roku 2013 vydal knižku Nebojsa! a iné HOROR rozprávky
a v roku 2015 úspešnú knihu Povesti o slovenských liečivých prameňoch
a kúpeľoch. Igor Válek v týchto dňoch oslávil svoje „abrahámoviny“. V mene SNN
mu srdečne blahoželáme!
(mab)
intenzívne ako jej nervy. Vodár
Aladár ju statočne skasíroval
a za takto získané peniažky kúpil
svojmu faganovi novú hokejku
a aj zopár pukov. Jeho Aladárko sa

Pozitívny ekonomický efekt rozbitého okna
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impulz, začal častejšie chodiť
do našej krčmy zvanej Búda
a rozšafne hostiť štamgastov.
Krčmár Jožo mal teda o niečo
vyššie tržby, a tak zainvestoval
do topánok pre svoju potenciálnu frajerku Manciku. To potešilo
majiteľku butiku Krása nevídaná
a peniažky takto neplánovane
nadobudnuté
investovala
do
opravy WC, ktoré tieklo rovnako

KULTÚRA

ponúkne náhodnému známemu svoju
dcéru. Ráno sa obšťastnený milenec
dozvie, že noc síce strávil s dcérou
zámožného známeho, no nie s tou,
s ktorou sa večer zoznámil, ale
s druhou, rovnako mladou a krásnou
– lenže postihnutou leprou...
Nuž, také prekvapujúce až
zimomriavky vyvolávajúce, šokujúce sú jednotlivé príbehy Apartmánu, v ktorom sa ocitne ešte jedna
zvláštna bytosť – kúzelná postavička Dona Carlosa, čo sa zjaví
z akéhosi exotického vidieka. Tomáš
Maštalír stvárňuje tohto harlekýna
v oranžovo-červenom kockovanom
sáčku, navrhnutom umeleckou kostymérkou Katarínou Hollou, s takým
šarmom, že jeho repliky sprevádza
hlasný smiech v hľadisku.
Nové predstavenie na prvej scéne
vhodne dopĺňa komponovaná hudba
Michala Novinského a nenáročná,
praktická scéna Pavla Andraška.

s partiou svojich kamošov hneď
rozhodol usporiadať nový uličný
turnaj v takzvanom suchom hokeji.
Ako to dopadlo, už iste tušíte. Tá
banda zakuklených hokejistov mi
rozbila okno, pre zmenu to vedľajšie. Vinník, ako sa to už u nás stáva
zvykom, neznámy. Nič sa nedalo
robiť, musel som zasa ísť za Pišta
báčim, ktorý bol veľmi ochotný.
Čerta by nie, keď peniažky za prvé

zasklievanie už stihol pustiť dolu
hrdlom v Búde.
No a ekonomický kolotoč sa
mohol roztočiť odznova. Keď som
si to uvedomil, okamžite som začal
spisovať ekonomickú teóriu nazvanú
pracovne Efekt rozbitého okna. Veď
tak čulo rozbehnutá ekonomika
v našej ulici môže byť modelom pre
celý štát, ba čo vravím – pre celú
Európu. Že to všetko ide z mojej
kešene a musel som si fest utiahnuť
opasok? To nevadí. Veď prečo ináč
by písali hlavy múdre a študované
o nespornom ekonomickom prínose
prijímania migrantov? Zrejme koťuhy
odkopírovali moju teóriu Efekt rozbitého okna. Len zabudli povedať, kto
je na začiatku celého reťazca a kto to
rozbité okno zaplatí…
Marek DANKO

LCPWÁT
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Spevoherec A. Baláž chodieval k F. Dibarborovi na divadelné hodiny

Keď bratislavská opereta mala cveng
Zhováral sa Peter VALO – Foto: autor

Svojrázny
báťa Samo
Po všestrannej spoločensko-kultúrnej angažovanosti a politickej anabáze sa stali centrom
života Samuela Daxnera včielky.
Mnohí ho vídali pri úľoch a z diaľky
načúvali jeho rozhovorom s ich
osadenstvom: „Včely akoby mali
rešpekt pred báťom Samom. Bolo
to vidieť najmä vtedy, keď narábal
na Demianove dvore s včielkami,
aby vložil nový roj do pripraveného
úľa. Výkrik: ‚Tu si, kráľovnička,‘ znamenal, že problém roja bol vyriešený. Kráľovnička sa vložila do
pripraveného úľa a včeličky putovali za ňou. Potom sa úľ prikryl pripravenou plachtičkou a ujček Jano
Demian mal úlohu zaniesť úľ na
už pripravené miesto v Daxnerovej
záhrade...“
Srdcovou záležitosťou S. Daxnera bolo aj školstvo. V tejto súvislosti sa pridal k bývalým študentom
revúckeho gymnázia, ktorí s podporou Jozefa Škultétyho boli za obnovenie gymnázia v Revúcej. Viedenská
arbitráž (2. 11. 1938) umožnila anexiu
južného Slovenska, kde pôsobilo
i Slovenské gymnázium v Rimavskej
Sobote, ktoré navštevovali aj študenti
z Tisovca. Vtedy sa rozhodovalo, či
sa gymnázium presťahuje do Hnúšte,
alebo do Tisovca. Možno predpokladať, že Dr. Samuel Daxner a J.
Faluba (vtedajší riaditeľ gymnázia
v Rimavskej Sobote) sa poznali, a aj
to prispelo k tomu, že gymnázium sa
presťahovalo do Tisovca.
Po svojej sedemdesiatke sa
síce Dr. Samuel Daxner zriekol
verejných funkcií a angažovania sa
v spoločenskom a kultúrnom živote.
To však neznamenalo, že sa nezaujímal o dianie a spoločenský život.
Navštevoval kultúrne podujatia,
ochotnícke divadelné predstavenia.
Počas SNP pozorne sledoval udalosti
a zaujímal sa o prácu redakcie, ktorá
vtedy vydávala noviny Zvesti tisovskej
posádky. Pri oslobodení Tisovca privítal rumunských vojakov v ich rodnej
reči a sovietskych vojakov tiež v ich
rodnom jazyku.
Posledné roky jeho života
poznačil smútok z toho, že mu v roku
1948 štát odňal všetok majetok –
lúky, polia, lesy i pasienky.
„Žijem si v zátiší so stami svojich
ovocných stromov, ktoré som kedysi
mladé nasadil, ale od tedy desaťnásobne ma prerástli, a s dobrým polmiliónom včiel, ktoré ma bezohľadne
zožihajú, keď im urobím dačo proti
srsti. Ale môž byť, že práve tomuto
žihaniu mám sa poďakovať, že po
osemdesiatročnom hľadení ešte vždy
čítam bez okuliarov a neviem z vlastnej skúsenosti, ako vyzerá obligátna
starecká lámka.“
Tisovskí obyvatelia spomínali
i na to, že ako osemdesiatročný ešte
jazdil po Tisovci na bicykli. Krivda
Víťazného februára ho dlho netrápila. Samuel Daxner zomiera 27.
apríla 1949. Tisovec zmĺkol a v tichu
všetci spomínali na svojrázneho
báťu Sama, na veľkého človeka pod
bájnou Hradovou... Odišiel človek,
ktorý celý život hľadal pravdu, dobro
a krásu, trpezlivo a s láskou, pracovito a nenásilne kráčajúc k životnej
múdrosti, radosti a šťastiu... Kráčajúc
v skromnosti a pokore jemu vlastnej.
(dk)
LCPWÁT

V posledných dňoch minulého roka nás opustil vo veku osemdesiatpäť rokov dlhoročný sólista spevohry Novej
scény Anton BALÁŽ. Rodák z Vysokej pri Morave tu od roku 1957 prežil obdobie najväčších úspechov divadla.
Hral veľké postavy v Noci v Benátkach, Netopierovi, vo Veselej vdove, v Poľskej krvi, Cigánskom barónovi, Grófovi
z Luxemburgu či Čardášovej princeznej, prosto skoro všetko, čo si operetný sólista mohol priať. Preslávil
sa ako konferencier estrádnych programov, do povedomia vstúpil ako zakladajúci člen Spolku Záhorákov
a založil Klub fanúšikov ŠK Slovan. Bol všade tam, kde bolo treba vyrábať dobrú náladu. O kamarátoch
a kamarátstvach hovoril vždy s nadšením. Tak to bolo aj pri našom poslednom stretnutí...
● Čo ťa priviedlo k divadlu?
Mali sme to v rodine. Otec bol
nadšený ochotník. Ako dieťa som
chodieval k saleziánom na Miletičovu. Pre deti z chudobných rodín to
bol hotový raj. V spevokole i v divadelných predstaveniach som účinkoval odmalička. Vo vianočnom čase
sme spievali pri betleheme pred Slovenským národným divadlom. Okoloidúci nám dávali milodary. Po jednom
mi saleziáni kúpili topánky. Práve
u saleziánov som stretol človeka,
ktorý ma poznačil na celý život. Bol
to môj duchovný otec don Dermek.
Pre mňa bol a zostane až do smrti
mojím druhým donom Boscom.
Miništroval som u neho, spieval som
v jeho detskom zbore a práve on
objavil vo mne talent, ktorý ma priviedol k životnému povolaniu.
● „Miletička“ nebola len
o kultúre.
V lete sme hrali futbal a volejbal a v zime hokej. Bolo tam päť
stolov na stolný tenis. Hrávali sa tu
medzištátne stretnutia. Mali sme
veľké vzory. Tu začínal aj neskorší
maďarský majster sveta Ferenc Sidó.
Boli tu skvelí reprezentanti František
Tokár, Adolf Bořuta či Alojz Kormúth,
ktorý si neskôr priniesol medailu
z atletických majstrovstiev Európy
ako diskár.
● Saleziánsky duch ťa sprevádzal aj na gymnáziu.
Maturoval som na gymnáziu
v Malackách v roku 1950. Chodil
som na recitačné preteky a hrával
divadlo. Nejakým zázrakom som prekonal ťažký zápal pobrušnice. Šesť
mesiacov som sa liečil vo Vysokých
Tatrách. Po návrate mi povedal riaditeľ školy v Hochštetne: „Tonko,
ty máš maturitu, žena mi ide rodiť.
Hybaj učiť!“ Tak som učil prváčikov. Potom prišli za mnou: „Tonko,

som zaspieval a prijali ma. Bol som
v ročníku s Vladom Müllerom, Poldom Haverlom, Milošom Pietrom, Dr.
Ivanom Machom, Slavom Drozdom,
Štefanom Kršňákom, Ferom Bujdom
a Jožom Húskom. Hereckú výchovu
nás učil Fero Dibarbora. Bol to citlivý a trpezlivý pedagóg, ktorý zdôrazňoval, že keď hráme na javisku,
musí nám divák veriť. Absolvoval som
v roku 1954 v Kubovi v réžii Ondriša
Jariabka. Vo Vojenskom umeleckom
súbore som pôsobil spolu s Antonom
Mrvečkom a s legendárnymi ľudovými
muzikantmi Farkašovcami.
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v Závode otvárame deväťročenku
– a učil som slovenčinu, ruštinu,
zemepis aj dejepis. Bol som triednym
učiteľom deviatakom, založil som
divadelný súbor a spevokol a hrával
som so žiakmi futbal.
● Ako si sa dostal k profesionálnemu divadlu?
Kolegyňa mi priniesla Kultúrny
život. Uverejnil inzerát, že sa 22.
mája 1951 uskutoční konkurz na
herectvo. Tak som šiel. Riaditeľom
Odborného divadelného kurzu bol
Jozef Budský. Sedel v porote spolu
s Jankom Borodáčom, Andrejom
Bagarom, Ivanom Terenom a Jánom
Klimom. Borodáč mi hovorí: „Pán
učiteľ, povedzte nám niečo!“ To
nebol problém. Na gymnáziu sme
inscenovali Zvonov Tanec nad plačom. Zarecitoval som Horova. Niečo

● V rokoch 1984 – 1986 si bol
šéfom spevohry Novej scény.
Bolo to zvláštne a veľké obdobie.
Divadelná budova bola v prestavbe.
Operetný súbor naštudoval každý rok
hru v nemčine a chodili sme po zájazdoch v Holandsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku. Najväčší úspech
sme zožali v Mníchove s Lehárovým
Cigánskym barónom. S kolegom
Karolom Čálikom som alternoval Carnera. V tisícšesťstomiestnom Deutsches Theater v Mníchove sme mali
vypredaných tridsaťšesť predstavení.
Nemcov nadchol spevácky a herecký
prejav. Ocenili temperament, ktorý
sa prejavil v tanečných kreáciách
s choreografiou Borisa Slováka. Mali
sme družbu s moskovským Divadlom
operety. Do Bratislavy prišli hosťovať
režiséri a najväčšie hviezdy operety.
V Moskve sme si zahrali v Svadbe
Krečinského. S úspechom sme zvládli
aj hviezdne tituly svetového muzikálu.
Na Novej scéne vznikol skvelý spevoherný súbor. Pôsobil som v ňom až
po odchod do dôchodku v roku 1991.
● Ako si prežíval jeho
zrušenie?
Bolo to o to smutnejšie, že sa
o tento barbarský čin pričinil z pozície ministra kultúry bývalý herec

činohry Novej scény Milan Kňažko.
Operetný trojuholník Viedeň – Budapešť – Bratislava prišiel o jeden zo
svojich vrcholov. Hovoril som ministrovi kultúry Maďaričovi, že Budapešť
a Viedeň si vedia oceniť svojich velikánov Kálmána, Lehára a Straussa.
My v Bratislave máme Dusíka,
Elberta a Nováka a nemáme operetu, lebo nám ju zrušili z ministerstva kultúry. Je to hanba.
● Spoluzakladal si Spolok
Záhorákov.
Funguje štyridsaťosem rokov.
Národný umelec Janko Blaho hovorieval: „To musí byt taký richtár, co
umí.“ Tri roky richtárčil národný
umelec Ján Želibský, šesť rokov
Janko Blaho, dvadsať rokov dirigent
Ladislav Slovák, štyri roky primátor
Malaciek Cyril Moravčík, rok novinár
Paľo Havlíček, deväť rokov Mária
Kráľovičová. Teraz nám vládne profesor rehabilitácie na Kramároch
Anton Guth. Je to elitná spoločnosť,
ktorá chce pomôcť Záhoriu.
● Býval si prezidentom Klubu
priateľov ŠK Slovan.
S Ferkom Dibarborom, Ctiborom Filčíkom, Vilkom Polónyim
a ďalšími sme neraz naplnili Tehelné
pole pri futbalových zápasoch herci:
novinári. V roku 1963 sme založili
Klub priateľov ŠK Slovan. Nebol to
Fun Club ani Belasá šľachta, ale
internacionáli ako Venglár, Chodák,
Tegeloff, Moravčík, Bíly, Schrojf,
Benedikovič, Dr. Baláži. Hrali sme
v Anglicku, Belehrade, Nemecku,
Rakúsku. Boli to chlapci z Bratislavy
a okolia. Dnes? Ani nevieš, kto to
hrá. Politici kričia, dajme národu
zdravé deti a pozerajú sa, ako sa
ničia štadióny. To je otrasné. Pochoval som jedenástku internacionálov.
Na pohrebe brankára Vila Schrojfa
povedali, že si neželal nijaké reči.
Zahrali mu Krásné je žít z Doktora Živaga a povedali, kto zomrel.
To bolo všetko. V roku 1971 sme
spolu so šéfom reštaurácie Zlatý
kohút Vladom Lettrichom založili
Klub bohatierov Zlatého kohúta.
Boli v ňom národní umelci – spevák Janko Blaho, básnik Ján Smrek,
herci – Julo Pántik, Jožko Kroner,
futbalista Titus Buberník, právnik
Anton Blaha a ďalší, čo prisahali,
že urobíme všetko pre Bratislavu.
Vždy som dával ľudí dokopy v duchu
odkazu dona Bosca, ktorý mi vštepil
do srdca práve don Dermek: „Slúžte
Pánovi vo veselosti!“

Liptovskomikulášsky umelecký dvojzáprah troch PP o mystériu krajiny

Štefan Packa o Obrazárni Pavla Petráša
Spisovateľ Vladimír Ferko mi pri návratoch po svojich životných i tvorivých zákrutách neraz pripomínal, že človek by
mal mať na zlomové situácie v živote, v profesijnom raste či v kariére, ale aj pre potrebný odstup či relax od hlavného
pracovného zaujatia vždy pripravený aj PP – paralelný program. Redaktorom mládežníckej Smeny v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch minulého storočia nebolo treba tento pojem zoširoka vysvetľovať. Vždy sme vedeli, koľko
„pé“ má mať poriadna žena, a medzi našimi redakčnými predchodcami i kolegami bolo dosť takých, ktorých normalizačné praktiky doslova donútili „uplatniť“ nielen PP, ale aj iné buď vrodené, alebo nadobudnuté danosti...
Emil SEMANCO – Foto: P. P.

Aj preto som si vždy vážil talent
tzv. dvojdomých ľudí. V Liptove
k takým jednoznačne patrili hotelier, básnik a kolážista Štefan Packa
a celá garda Petrášovcov, obdarená
najmä kreatívnymi výtvarníckymi
bunkami...
Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši oslávila v minulom roku šesťdesiate výročie svojho vzniku. Tretia najväčšia
galéria na Slovensku mala v pôvodnom názve slovko „Obrazáreň.“ Až po
rokoch ju premenovali a nesie meno
po umelcovi – jednom zo štúrovskej
družiny, ktorý otváral nové cesty slovenskému výtvarnému umeniu.
Vlani slávil významné životné
jubileum – osemdesiate piate výročie narodenia – aj Pavel Petráš,
v súčasnosti jediný žijúci spoluzakladateľ Obrazárne. Narodil sa
v Prievidzi 5. júna 1931. Absolvoval
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štúdium na Vojenskej odbornej škole
leteckých mechanikov v Liberci. Do
roku 1972 pôsobil ako vojak z povolania v Liptovskom Mikuláši. Výtvarnej
tvorbe sa intenzívnejšie začal venovať od roku 1955. Súkromne študoOSOBNOSTI SLOVENSKA

val u Ester Šimerovej-Martinčekovej,
Mikuláša Štalmacha, Alfonza Gromu,
Fera Kráľa a Vojtecha Mensatorisa.
Od roku 1956 sa zúčastnil na mnohých výstavách česko-slovenského
výtvarného umenia. Individuálnych
prehliadok jeho tvorby bolo vyše
osemdesiat a jeho diela by sme našli
v mnohých súkromných zbierkach
milovníkov umenia i v rôznych inštitúciách a galériách na Slovensku
i v zahraničí. V tvorbe tohto umelca
prevládajú krajinárske motívy, ale
realizoval aj monumentálne výtvarné
diela v architektúre a vytvoril desiatky
plastík. Za svoje výtvarné diela získal
množstvo ocenení. Matica slovenská
ho poctila Zlatou medailou za prínos
do kultúrneho dedičstva Slovákov.
Pri príležitosti životného jubilea
mal umelec v máji 2016 úspešnú
výstavu v mikulášskej Synagóge
a vyšla mu reprezentatívna monogra-
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fia Pavel Petráš – Mystérium krajiny.
Jej autorom je aj zo stránok Slovenských národných novín známy Štefan
Packa, kniha vyšla vo vydavateľstve
Georg v Žiline. V septembri minulého
roka mu aj Liptovská galéria P. M.
Bohúňa vo svojich priestoroch pripravila výstavu k životnému jubileu.
Stalo sa tak po tridsiatich rokoch, keď
mu bývalý manažment galérie bezdôvodne odmietol usporiadať výstavu.
Na vernisáži tejto výstavy sa uskutočnila aj slávnostná prezentácia knihy
Obrazáreň, v ktorej Štefan Packa
formou dialógu s Pavlom Petrášom
odkrýva okolnosti vzniku galérie,
ľudský a umelecký príbeh umelca
a čriepky zo života mikulášskych
výtvarníkov.
WWW.SNN.SK
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Spomienky Pavla Čarnogurského ležali ukryté v pivnici dvadsať rokov

Žeby aj dnes bola pravda nežiaduca?
Oľga SLIVKOVÁ, rod. Čarnogurská

Vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšla koncom minulého roka kniha Pavla Čarnogurského Súboj
s komunizmom 2 (prvý diel vyšiel ešte pred troma rokmi vo vydavateľstve Kalligram). Je to cenné svedectvo poslanca
prvej Slovenskej republiky o udalostiach v slovenskej politike 20. storočia, ktorých bol priamym svedkom i aktérom.
Čarnogurský ho napísal v rokoch 1976 – 1978 po tom, čo mu ŠTB zhabala obsiahly archív s dôkazovými dokumentmi
a jeho samého vzala na šesť týždňov do vyšetrovacej väzby. Autor rukopis po dokončení ukryl u príbuzných v Poprade.
Po páde komunizmu sa 84-ročný P.
Čarnogurský naplno venoval verejnému
propagovaniu obnovy Slovenskej republiky. Na Vianoce 1992 však nečakane
zomrel a na ukrytý rukopis sa zabudlo.
Z popradskej pivničky sa dostal na
svetlo až po ďalších takmer dvadsiatich
rokoch – našťastie, lebo na Slovensku
bolo zverejňovanie informácií z obdobia minulého storočia stále ešte obmedzované. A úplnej slobode sa neteší
ani dnes. Recenzie publikácie Súboj
s komunizmom vyznievajú síce vcelku
pochvalne, ale v záveroch spochybňujú,
ba dokonca až prekrúcajú niektoré formulácie autora. Proti tomu protestuje
jeho dcéra, vdova po filmovom dokumentaristovi Martinovi Slivkovi, absolventka žurnalistiky PhDr. Oľga Slivková.
■ KOLEKTÍVNA VINA
Od zániku prvej Slovenskej republiky prešlo už vyše sedemdesiat rokov.
Za minulého režimu ju označovali
za „klérofašistickú“ a o všetkých jej
funkcionároch sa písalo s najhoršími
prívlastkami. V povojnovom štáte sa
do vedúcich funkcií dostávali najmä
komunisti a „partizáni“ – aj takí, ktorí
v povstaní nebojovali, ale zločinne
zabíjali civilistov a zajatcov. Takto
arogantne, jednostranne a kruto sa
potom správali aj po vojne. Hneď po
jej skončení začali svoju činnosť – na
príkaz Beneša a Moskvy – tzv. retribučné Okresné a Národné súdy. Riadili
sa princípom kolektívnej viny. Podľa
tohto morálne neprípustného princípu
vynášali vysoké tresty nad každým, kto
mal za Slovenského štátu akúkoľvek
funkciu. Podobne ako Stalin v Sovietskom zväze paušálne odstraňoval
inteligenciu v povestných „čistkách“,
aj u nás sa mnohí schopní a vzdelaní
ľudia dostávali na dlhé roky do väzenia alebo až do sovietskych gulagov.
Šťastlivejším sa podarilo utiecť do
emigrácie, kde však sprvu žili v ťažkých materiálnych podmienkach. Pri
svojom, neraz dramatickom úteku
z obnoveného Česko-Slovenska cez
Rakúsko a Taliansko sa nesmeli dostať
do rúk amerických hliadok, pretože tie
každého, kto mal slovenské doklady,
pokladali za fašistu, zadržali v zajatec-

kých táboroch a vydávali našej retribučnej mašinérii.
■ ZÁCHRANNÝ MAJÁK
Majákom záchrany bol pre slovenských emigrantov Karol Sidor, vyslanec
Slovenskej republiky vo Vatikáne. Keď
ho povojnová čs. vláda odvolala a žiadala vrátiť domov, pápež Pius XII. mu
udelil politický azyl.
V Taliansku po zavraždení fašistického diktátora Mussolliniho a obsadení
americkou armádou vznikla kresťansky orientovaná vláda. Jej premiér De
Gasperi pomohol na Sidorov príhovor
zachrániť aj tajomníka Matice slovenskej, spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. Pod zámienkou vyšetrovania
vytiahol Hronského z rímskej väznice,
kam ho strčili Američania, vystavil mu
cestovné doklady a vládnym autom ho
dal previezť do prístavu v Janove na loď,
ktorá odchádzala do Argentíny.
Boli to časy neuveriteľných napätí,
tragédií a zápasov medzi mocenskými
zoskupeniami i jednotlivcami, ktorí sa
v nových, chaotických pomeroch chceli
dostať do vysokých pozícií aj na úkor likvidácie nevinných obetí. Desaťročia sa
o tom u nás nesmelo písať ani verejne
hovoriť. Bez osobného rizika to mohli
urobiť iba na Západe žijúci historici ako
František Vnuk, Milan Ďurica a ďalší,
ktorí sa opierali o dokumenty zo zahraničných archívov.
■ SVEDECTVÁ DOBY
Po novembri ’89 u nás vyšli aj
memoáre niektorých autentických svedkov tej doby. Napriek ich dôležitosti len
v obmedzenom náklade a bez ďalších
vydaní. Patria k nim aj knihy môjho otca,
poslanca snemu prvej Slovenskej republiky, katolíckeho učiteľa, politika a novinára Pavla Čarnogurského. Sú svedectvom o odvážnom postoji katolíckych
politikov zoskupených okolo predsedu
snemu Martina Sokola, vatikánskeho
vyslanca Karola Sidora, tajomníka
kresťanského robotníckeho združenia Rudolfa Čavojského, o statočnosti
prezidenta Dr. Jozefa Tisa, guvernéra
Národnej banky Imra Karvaša, generálov slovenskej armády a v neposlednom
rade slovenských biskupov, najmä Jána

Vojtaššáka, ktorému sa povolením terajšieho pápeža Františka začína proces
blahorečenia.
Knihy Pavla Čarnogurského sú
o to dôležitejšie, že práve spomenutý
okruh osobností, ktoré spolu s ďalšími
prešli v povojnovom období dlhoročným
väzením, mučením a viacerí skončili
na popravisku, je ešte aj dnes mediálne diskriminovaný, zamlčiavaný alebo
biľagovaný.
Dva diely historických memoárov
P. Čarnogurského Súboj s komunizmom síce recenzenti privítali s uznaním, ale v závere vystríhajú čitateľov,
že jeho svedectvo je nedôveryhodné,
lebo je „maximálne citové“ (SME, noviny
Penty), „prinajmenšom rozpačité“ (SNN,
noviny Matice slovenskej, 6. 2. 2016).
Záver uvedenej recenzie je vyslovene
zlomyseľný. Tvrdiť o Čarnogurskom, že
„bez problémov prešiel od služby prvej
Slovenskej republike do budovania Československej republiky, sám sa prihlásil
novej moci už 16. februára 1945 a stal
sa pravou rukou komunistických exponentov“, je hrubým prekrúcaním toho,
čo on sám napísal. A naozaj šokujúco
vyznieva vyhlásenie recenzentky, že môj
otec nepriamo označil biskupa Vojtaššáka „za človeka patriaceho medzi tých,
ktorí sa exponovali pri odtransportovaní
Židov do vyhladzovacích táborov“.
■ NEUVÁŽENÉ TVRDENIE
Autorka týmto neuváženým tvrdením škodí aj Slovenským národným

Ad.: Slovo o Slovensku, SNN č. 50, 10. december 2016

Je to v ľuďoch, nie v globálnom otepľovaní
František BIZUB, Kráľova Lehota – Foto: internet

Prvé, čo si v aktuálne vydanom čísle Slovenských národných novín prečítam, je rubrika predsedu Matice slovenskej na poslednej strane a rubrika Slovo o Slovensku na prvej strane. Nemôžem však súhlasiť s údajmi v Slove
o Slovensku v čísle 50/2016 z 10. decembra minulého roka. Autor v ňom spomína železničnú nehodu pri Kráľovej
Lehote, keď v noci z 1. na 2. decembra rýchlik narazil do popadaných stromov.
Od narodenia žijem v tejto
obci. Celý profesijný život som bol
zamestnanec železnice, tridsať
rokov som viedol pracovisko
údržby vysokonapäťového rozvodu
na úseku železničnej trate Spišské
Vlachy – Kraľovany, v ostatných
rokoch pre Slovenský hydrometeorologický ústav robím denné merania
na zrážkomernej stanici v našej obci.
V noci z 1. na 2. decembra, keď
k železničnej nehode došlo, v Kráľovej Lehote pri silných nárazoch Spa
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2. decembra som nameral trojcenti- to bude ešte horšie. Nie je sa veľmi Petre, ktorí v rámci výcviku mali
metrovú snehovú pokrývku, teda nie na čo tešiť a popierať skutočnosti pravidelné pešie pochody cez les
médiami vyrobených „okolo štyridsať okolo globálneho otepľovania...“ medzi Kráľovou Lehotou a Východcentimetrov snehu“. Keby to bolo tak, No, je to veľmi zjednodušené nou po širokom chodníku vedúcom
nijaké vozidlo by sa cez toľký sneh zdôvodnenie, lebo v tomto prí- po železničnom telese tesne popri
po lesnej ceste k miestu nehody pade problém nie je v globálnom prvej koľaji. Po tomto chodníku chonedostalo.
dili železniční zamestnanci, a keď
otepľovaní...
Autor rubriky ďalej píše:
Ako chlapci sme sprevádzali bolo treba rýchlo opraviť návestidlo,
„Odborníci varujú, že v budúcnosti vojakov z kasární v Liptovskom tak sa tadiaľ dalo ísť aj na motorke.
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novinám, ktoré jej recenziu uverejnili.
Ja i moji bratia, synovia Pavla Čarnogurského, sme odberatelia týchto novín.
Vážime si ich, pretože ako jediné noviny
prinášajú obšírne články o udalostiach
a osobnostiach slovenskej kultúry, politiky, vedy a umenia, a to od najstarších
dejín nášho národa. Náš otec sa vyznačoval úžasnou láskou k svojmu národu,
absolútnou vernosťou ku katolíckej cirkvi
a veľkou úctou voči jej biskupom, najmä
Jánovi Vojtaššákovi. Pre tento svoj charakter riskoval život v povstaní a vytrpel
ťažké mučenie v leopoldovskom väzení.
V autorkinej recenzii je vykreslený ako
ohovárač pána biskupa Vojtaššáka
a pravá ruka komunistov pri utváraní
ich diktatúry. Prosím autorku, nech si
prečíta knihu, ktorú recenzovala, ako aj
jej prvý diel a tri ďalšie knihy, čo napísal.
Lebo z jej riadkov si utváram – dúfam,
že neprávom – mienku, že článok formulovala na príkaz vydavateľa novín so
zámerom očierniť Pavla Čarnogurského
a cez neho aj jeho synov, donedávna
aktívne činných a takisto napádaných
katolíckych politikov.
■ VNUCOVANIE VINY
V posledných týždňoch sa na
Slovensku vyostruje politické napätie; americké inštitúcie nám pripisujú
antisemitizmus, jednotliví hovorcovia
dokonca až fašizmus, nacizmus a ďalšie smrteľné hriechy. Zastávam názor
(neviem už, ktorý psychológ ho vyslovil): „Ak chce niekto iného človeka
alebo národ ovládnuť, musí mu vnucovať pocit viny.“ Podľa mňa našu krajinu
potrebujú ovládať isté mocenské skupiny, pretože má geopoliticky a ekonomicky významnú polohu v srdci Európy.
Chcú vymazať naše národné cítenie
a vernosť Slovenska ku katolíckej cirkvi.
Z tohto zorného uhla vnímam úsilie
obviniť národného a kresťanského
politika Pavla Čarnogurského z osočovania biskupa Vojtaššáka, vyvolať tak
in memoriam rozkol medzi katolíckou
cirkvou a jej najvernejším aktivistom.
Môj otec bol za svojho života
neustále napádaný: najprv ako hlinkovec, usilujúci o autonómiu Slovenska,
potom od radikálov, ktorí chceli zvrhnúť prezidenta Tisa, lebo čelil požiadavkám Hitlera (vyhlasovali vtedy:
„Čarnogurský umrie s topánkami na
nohách!“), po vojne od komunistov, za
Husákovej normalizácie ako disident,
ktorý pomáhal tajnej cirkvi a informoval zahraničie o prenasledovaní
katolíckych biskupov, kňazov i veriacich. Chceli ho umlčať aj po novembri,
pretože vraj mladú generáciu infikuje
„neoľudáctvom“. On všetky tie útoky
prijímal s hrdosťou v duchu hesla „Za
Boha a za národ“. Hovorieval: „Útočia
do nás, lebo sa nás boja.“ Žeby to platilo aj dnes?
Keďže sa železničné svahy pravidelne kosili, nerástli na nich nijaké kry
a stromy. Keď pôjdete tadiaľ vlakom
teraz, pozrite sa, ako to vyzerá!
Môj už nebohý sused Matej Červenka bol štátnym cestárom na ceste
1. triedy č. 72 na úseku Kráľova
Lehota – horský prechod Čertovica.
S jedným pomocníkom okrem opráv
povrchu cesty dokázali každoročne
ručne pokosiť väčšinu svahov tohto
devätnásť kilometrov dlhého horského úseku cesty. Svahy cesty
vykášali aj gazdovia a spásal ho
rožný statok a ovce. Keď som si
upravoval pozemok po zaniknutom
lome vápenky pre včelnicu, radil mi:
„Najľahšie sa zbavíš kríkov a stromčekov, keď sú ešte také malé, že sa
dajú odkosiť kosou.“
Najmenej
štyridsať rokov sa
svahy tejto cesty už nekosia, preto
tesne vedľa nej narástli stromy.
Cesty, železnice, aj vzdušné
vysokonapäťové vedenia majú svoje
ochranné pásma, v predpisoch sú stanovené vzdialenosti, kde okolo nich
nesmú rásť kry a stromy. Prečo sa to
nedodržiava? Koľko peňazí nás stojí
táto nedbalosť?
Začnime opäť používať zdravý
sedliacky rozum a znova pravidelne
a dôsledne odstraňujme náletové dreviny
z blízkosti ciest, železničných tratí a elektrických vedení už v začiatkoch ich rastu.

MATIČNÉ DEPEŠE

Tokajícka
tragédia
Nikto nespochybňuje iniciatívy,
aby naši školáci poznávali miesta, ktoré
pripomínajú hrôzy fašizmu. Takmer
legislatívne sa určilo, že majú cestovať do Osvienčimu v Poľsku, pritom
na území Slovenska je nie menej ako
stopäťdesiat miest, kde sa odohrali
fašistické represálie s tisíckami nevinných obetí. Tieto udalosti z čias druhej
svetovej vojny pripomínajú aj pamätníky a muzeálne expozície, ako je to
povedzme v Tokajíku, kde nemeckí
nacisti zavraždili za pomoc partizánom tridsaťštyri miestnych mužov
a dedinu vypálili. Výročie tejto tragédie
si pripomenuli v Tokajíku nielen pietnym
aktom kladenia vencov k pamätníku
sochára F. Gibalu na tamojšom cintoríne, príhovormi starostky a zástupcov
SZPB, svätou liturgiou, prezentáciou
ozbrojených síl SR, ale aj dramatizovanou scénkou v podaní členov Mladej
Matice, ktorá priblížila prítomným tieto
dejinné udalosti spred sedemdesiatich
dvoch rokov.
(se)

Mikulášske
nádielky
Sviatok sv. Mikuláša je vo svojej podstate kresťanským sviatkom,
za ktorým je skutočná osobnosť biskupa z gréckej Patary, ktorý nezištne
pomáhal blížnym, kým sa 6. decembra v roku 343 nepobral na večnosť.
Ešte počas života ho nazývali otcom
sirôt, vdov a chudobných, ktorých
neraz nezištne obdaroval. Aj keď mu
teraz konkurujú Dedo Mráz aj Santa
Claus, v našich končinách zostávame verní kresťanskej podstate
tohto sviatku. Tak to bolo vlani v Rejdovej, kde vďaka matičiarom prišiel
Mikuláš v plnej paráde v sprievode
dvoch anjelov. Najprv rozdal darčeky
v miestnej materskej škole a potom
aj za odmenu dobrým a poslušným
deťom na tamojšom námestí. S plným
batohom darčekov a dobrôt zavítal
tiež do Vyšnej Slanej a nechýbal ani
medzi deťmi v Liptovskom Jasene,
ako o tom redakciu SNN informovali
matiční funkcionári Tatiana Tomková
a Viliam Komora.
(se)

Vianočné
seniorenky
Vianočné seniorenky sa kedysi
konali vo vyšnokubínskej kúrii, vlani
pred Vianocami sa tento literárny
večer presťahoval do Oravského
múzea P. O Hviezdoslava a organizátori túto aktivitu hneď aj spojili s naším
velikánom literatúry. Seniorenky sa
už predtým predstavili v najprestížnejšej literárnej súťaži Hviezdoslavov
Kubín, kde doplnili hlavný program.
Tentoraz sa celý večer so združením Femina tematicky zamerali na
tradície v období zimného slnovratu,
ktoré prezentovali literárno-dramatickými pásmami i vlastnou literárnou
tvorbou. Tento rok by chceli na svoje
akcie prilákať viac mladých ľudí. Tí na
predvianočnom stretnutí, na ktorom
sa zúčastnili aj matičiari z Istebného,
chýbali.
(ps)

Maliarovi
Novohradu
V Dolných Strhároch na rodnom dome, kde žil a tvoril maliar
Novohradu Ľudovít Kubány, umiestnili rodáci a obdivovatelia jeho diela
pamätnú tabuľu pri príležitosti 104.
výročia úmrtia umelca. Ťažiskom jeho
tvorby boli oltárne obrazy s biblickými
výjavmi v kostoloch, čo je pochopiteľné, keďže bol synom váženého
miestneho dušpastiera. Inšpiráciu
čerpal aj v okolitej malebnej krajine
a inšpiroval sa aj ušľachtilosťou koní,
ktoré tiež rád zobrazoval.
(jl)
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Literárna súťaž Jozefa Braneckého má svojich ďalších laureátov

PRIPOMÍNAME SI

Studňa sa tajne s dažďom zhovára...

14. januára
– dvestopäťdesiatpäť rokov,
čo vysťahovalec Ján Paulíny
z Hornej Trnávky, ktorý bol lekárom na Suriname a v USA, poslal
mestu Banská Štiavnica a príbuzným peniaze; boli to prvé
peniaze, ktoré došli (v roku 1762)
do vlasti vysťahovalca v Amerike
– pred tridsiatimi piatimi
rokmi zomrel básnik, literárny
kritik a šéfredaktor Kultúrneho
života Michal Chorvát (1910
– 1982)
15. januára
– deväťdesiatpäť rokov, čo
sa narodil klasik slovenského
filmu a divadla Július Pántik
(1922 – 2002)
– deväťdesiat rokov, čo do
vlády ČSR vstúpila opozičná Slovenská ľudová strana (1927)
16. januára
– storočnica veľkého slovenského etnológa prof. Andreja
Melicherčíka (1917 – 1966)
–
osemdesiatpäť
rokov
oslávi v plnej tvorivej sile teatrológ a spisovateľ literatúry faktu
PhDr. Milan Polák, spolupracovník SNN a Literárneho týždenníka, autor diel (o. i.) Bol raz
jeden kabaret, Frontové divadlá
slovenskej armády, Divadlo –
jeho cesta dejinami, monografií
o K. L. Zacharovi, Ct. Filčíkovi,
V. Záborskom, G. Valachovi,
M. Kráľovičovej a i.
– osemdesiat rokov by mal
tatranský horský vodca a skvelý
kameraman himalájskych expedícií Juraj Weincziller (1937
– 1995)
17. januára
– pred dvesto piatimi rokmi
sa narodil novinár a vydavateľ
Daniel Lichard (1812 – 1882)
– stotridsať rokov od úmrtia
autora prvej slovenskej kuchárskej knihy Jána Babylona (1800
– 1887); autor netušil, aký budú
mať v 21. storočí kuchárske
knihy a kulinárske televízne relácie boom
– pred sto pätnástimi rokmi
sa začala výroba v jednej
z kedysi najväčších bratislavských tovární v Cvernovej fabrike
(1902)
– uplynul práve rok od smrti
športového reportéra Karola
Poláka (1934 – 2016)
18. januára
– pred sto desiatimi rokmi
sa narodil jeden z našich najvýznamnejších fyzikov, potomok
dlhého radu rusínskych gréckokatolíckych kňazov, spoluzakladateľ SAV profesor Dionýz Ilkovič
(1907 – 1980), svetoznámy autor
tzv. Ilkovičovej rovnice, dodnes
platnej v elektrochémii, najbližší
spolupracovník laureáta Nobelovej ceny českého akademika
Heyrovského
19. januára
– storočnica prof. Ing. arch.
Jozefa Lacka (1917 – 1978), o. i.
autora Mosta SNP a Domu spisovateľov v Bratislave
– okrúhle výročie má dlhoročná majsterka sveta v jazde na
divokej vode Elena Kaliská
20. januára
– pred sto sedemdesiatimi
piatimi rokmi sa narodil astronóm
Mikukáš Konkoly (1842 – 1916),
ktorý v Starej Ďali (Hurbanovo)
vybudoval prvé observatórium
v Uhorsku
– dvadsiate výročie smrti
významného grafika A. Brunovského (1935 – 1997)
– legendárny choreograf
Lúčnice prof. Š. Nosáľ má deväťdesiat, jeho život literárne spracoval D. Machala v knihe Čarodejník z Lúčnice
(jč)

Začína sa
štvrťstoročnica
Začína sa rok štvrťstoročnice od udalostí, ktoré viedli
k osamostatneniu sa Slovenska;
zvykne sa hovoriť aj o vzniku
druhej Slovenskej republiky.
V júli bude Deň prijatia deklarácie zvrchovanosti. Spomínam
si veru, že 17. júla 1992 počas
prvého Matičného svetového
festivalu slovenskej mládeže
v budove Matice na Hostihore
– dnes sídlo čiernobielej SNK
– tieklo šampanské z plafónu.
A večer horela vatra zvrchovanosti v strede Európy na Krahuliach. Potom to už išlo zaradom:
zákon o Národnej banke, šestnásť dohôd medzi budúcou Slovenskou a Českou republikou,
odhlasovanie ústavných zákonov o rozdelení majetku ČSFR
a o jej zániku. Všetka česť tým,
ktorí sa o ne pričinili, a najmä
tým, ktorí za ne vo Federálnom
zhromaždení hlasovali tušiac,
že tým hlasujú aj za zánik lukratívneho poslaneckého mandátu. Zo strany slovenských
poslancov, ktorých na rozdiel
od ich českých kolegov nečakala horná snemovňa republikového parlamentu, išlo naozaj
o neoceniteľný postoj. Dúfam,
že prijmú aspoň našu matičnú
vďaku. A my ostatní, ktorí sme
boli pri tom, mali by sme vydať
svedectvo o tomto slávnom
období slovenských dejín.
Aj preto, že dvadsaťpäť
rokov sme nevyužili tak, ako
bolo treba v záujme podvihnutia slovenského sebavedomia,
hrdosti opierajúcej sa o poznanie našej minulosti, histórie,
dejín. Nie, človek nemôže byť
hrdý na to, čo nepozná. A my
naše dejiny totálne nepoznáme.
Ak sme boli pred svetom i pred
sebou utajení predtým, sme aj
teraz. Vinu hľadajme tam, kde
je: v školstve, ktoré venuje
dejepisu pramálo pozornosti
(pričom ako kontrast uveďme
našich južných susedov, kde
sa z dejepisu povinne maturuje), v médiách, osobitne vo
verejnoprávnom
dvojmédiu,
ktoré akoby nemalo nijakú
chuť či peniaze (?) na to, aby
jazykom tretieho tisícročia približovalo súčasníkom osoby
a deje zápasu o našu prítomnosť, dramatické, ale takmer
neznáme príbehy našich hrdinov. Uveďme len tri pre súčasnosť neznáme mená Slovákov,
bez ktorých by dnešok bol iný:
Adam František Kollár, Ďurko
Langsfeld, Matúš Černák. Naše
školy i súčasné RTVS prichodí
suplovať nám. Robme tak, matičiari, približujme slovenské
dejiny, organizujme kurzy našej
histórie. Sľubujem, že v centre
urobíme pre to všetko.

Jana SOBLAHOVSK Á – Foto: archív SNN

V priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne sa po dvadsiaty štvrtý raz zišli ocenení autori,
ich priatelia, pedagógovia, matičiari, členovia LK Omega a milovníci literatúry na vyhodnotení tejto literárnej súťaže, ktorého priebeh moderovala predsedníčka MO MS v Trenčíne Jana Poláková.

Účastníkov privítala predstaviteľka príslušného úseku knižnice Bc.
Sylvia Fabová, hudobný úvod podujatia pripravili pedagógovia a žiaci
trenčianskej ZUŠ Karola Pádivého
z piesňového repertoáru skladateľa
Mikuláša
Schneidera-Trnavského
a Mária Šišková-Michalová predniesla báseň Studňa, venovanú tejto
súťaži. Popredný matičiar, básnik
a publicista Jaroslav Rezník ako
predseda poroty informoval potom
o skutočnostiach, ktoré charakterizovali tento ročník podujatia, na ktorom sa zúčastnilo deväťdesiatjeden
autorov s 283 prácami. Dotkol sa aj
práce poroty pri posudzovaní literárnej úrovne jednotlivých príspevkov
v kategórii poézie i prózy. Inšpiratívny a emotívny bol príhovor členky
poroty, predsedníčky trenčianskej
odbočky Spolku slovenských spisovateľov Ing. Margity Ivaničkovej.
Ocenila a vyzdvihla, že najmä v prácach mladých autorov sa nestrela
s nijakými vulgarizmami a nadbiehaním módnym trendom. Vyzdvihla
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aj účasť študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne po niekoľkých
ročníkoch neúčasti. Celkový dojem
z literárnych príspevkov vyznieval

optimisticky, nádejne a plný očakávania. Tretí z porotcov Ján Maršálek, predseda LK Omega, sa pre
pracovnú zaneprázdnenosť nemohol na vyhodnotení zúčastniť. Prítomným autorom sa povzbudzujúco
prihovorila tiež Ing. Miroslava Mazanová, poverená vedením Odboru
kultúry TSKO. Odovzdala aj cenu,
ktorú do súťaže venoval tento odbor.
Prítomná bola i vedúca Oblastnej
rady MS v Trenčíne Sindy Straková.
Po slávnostnom akte a odovzdaní cien laureátom diskutovali
autori s porotcami i so zakladateľmi
tejto súťaže o svojich príspevkoch
a o tom, čo ich z oblasti literatúry
zaujíma. Organizátorov, Maticu slovenskú, MO MS v Trenčíne, VKMR
v Trenčíne TSK a Krajskú odbočku
SSP v Trenčíne potešila účasť, podnetná atmosféra a budúci prísľub
účasti mnohých autorov na jubilejnom 25. ročníku súťaže, ktorá sa
uskutoční v Roku J. M. Hurbana
a stého výročia príchodu pátra Braneckého do Trenčína.

Cyrilo-metodská misia medzi školákmi z Bánoviec nad Bebravou

Hlaholika v školských laviciach
Text a foto: Michal SITNÍK

Miestny odbor Matice slovenskej v Bánovciach nad Bebravou pripravil pre žiakov základných škôl vyučovacie
pásmo Hlaholskej akadémie Domu Matice slovenskej v Bratislave pod názvom Cyrilometodské dedičstvo Slovákov.
Dvojhodinové vzdelávanie bolo
tentoraz určené žiakom siedmych
ročníkov a so spomínanou tematikou
sa mohli oboznámiť formou prednášky spojenej s tvorivými dielňami,
ktoré nadväzovali
na preberané
učivo. Deti si okrem upevnenia a rozšírenia vedomostí o nové poznatky
z výskumov v podaní lektoriek akadémie mohli napísať svoje meno
v hlaholike i husím, kačacím perom
alebo jednotlivé písmená vymodelovať. Školákom stručne priblížili
cyrilo-metodskú misiu a jej prínos
ako najvýznamnejšiu slovenskú tradíciu, ktorá zaujíma ústredné miesto
v celých našich dejinách a svoje
miesto má aj v preambule Ústavy
SR. Veď bez apoštolského, učiteľského, zákonodarného i diplomatického diela Cyrila a Metoda, kráľa
Rastislava, prvého slovenského biskupa Gorazda, Klimenta a ďalších

ČITATEĽSK Á SÚŤA Ž
Vážení čitatelia, aby sme urobili bodku za vlaňajším rokom aj
v tejto rubrike, ostáva nám oznámiť správnu odpoveď a výhercov z čísla 49, v ktorom sme sa
pýtali na jubileum populárneho
herca Františka Dibarboru. Vlani
by sa bol dožil sto rokov. Správne
odpovedali:
Eva
Handerová,
Košice; Dušan Škrovina, Mar tin;
Ján Ondreják, Trenčianska Teplá.
Blahoželáme k výhram!
Dnešná kvízová otázka: ● Kto
stojí na čele dozorného v ýboru
MS?
Odpovede
posielajte
na
redakčnú adresu, ktorú nájdete
v tiráži novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do 16.
januára.
(se)
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učeníkov nebolo by možné hovoriť
o kultúrnej a politickej nezávislosti
ani o štátnej zvrchovanosti Slovákov.
Za prípravu a priebeh netradičnej výučby patrí poďakovanie

zainteresovaným pedagógom –
v ZŠ Gorazdova učiteľke Mgr. Viere
Švecovej, v ZŠ Komenského učiteľke
PaedDr. Oľge Vlčkovej a v ZŠ Školská učiteľke Mgr. Anne Sekáčovej.

Festival Beniakove Chynorany
V Chynoranoch sa už po dvadsiaty tretí raz stretli vo finále tejto
súťaže najlepší recitátori z regionálnych výberových kôl v Modre,
Banskej Bystrici, Košiciach a Topoľčanoch. Festival zaradila
Matica slovenská do svojho kalendára kultúrnych podujatí roka
2016.
Finále sa uskutočnilo v brodzianskom kaštieli, súčasnom sídle Slovanského múzea A. S. Puškina, kam sa kvalifikovalo dvadsaťpäť recitátorov. Súťažili v troch kategóriách a ich výkony hodnotila päťčlenná
odborná porota. Medzi najmladšími určili za víťazky K. Šmigovú z Bratislavy a K. Prejsovú zo Senca; v kategórii 18- až 21-ročných V. Veľkovú z Košíc a v kategórii nad 21 rokov F. Kašiarovú z Dačovho Lomu.
Cenu starostky obce Chynorany za prednes básne V. Beniaka získala
M. Kovalíková z Chynorian, cenu za objavnú dramaturgiu a invenčnú
interpretáciu V. Veľková z Košíc a F. Kašiarová z Dačovho Lomu a cenu
Viery Pelikánovej za osobitný prínos pre rozvoj amatérskeho umeleckého prednesu na Slovensku Miroslava Lauffová z Košíc.
Hosťami festivalu boli člen výboru Matice slovenskej S. Bajaník
a zástupcovia D MS v Prievidzi a MO MS Košice III. Súčasťou festivalu
bol aj bohatý sprievodný program.
(se)
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