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Spomienková slávnosť na prvú Slovenskú národnú radu v Myjave

P rišiel Pišta za pánom
farárom s prosbou, aby mu
pokrstil syna. „ Milerád, synu,
a aké mu chceš dať meno?“ –
„ Dežo, nech sa volá Dežo!“ –
„ Ale Dežka som ti krstil vlani!“
– „Tak mu dajte... Bangladežo.“
To mi prišlo prvé na um,
keď som čítal aktuálny zoznam
krstných mien, ktoré tohto leta
zapísali do obecných matrík.
A ešte jedna malá spomienka.
Pred niekoľkými rokmi sme
so Štefanom Kvietikom pripravovali jeho knihu pamätí
Život bez opony. Spomínal
mi, pravdaže, aj prácu na televíznom filmovom seriáli Sám
vojak v poli, v ktorom hral
hlavnú úlohu ruského špióna,
vystupujúceho ako nemecký
dôstojník barón Goldring. Bol
to úspešný seriál, krásny Štefanov výkon, špión Goldring
bol hrdinom tých dní a herec
dostával kopčeky listov denne.
V jednom z nich istá pani trochu kostrbatým písmom sa
takto k hercovi prihovorila:
„Vážený pán Kvietik! Práve sa
mi narodil syn. Chcela by som,
aby bol taký múdry a odvážny,
mocný a nepriestrelný ako Vy
v tom filme Sám vojak v poli.
Preto sme sa s mojím manželom dohodli, že mu dáme meno
Goldring Lakatoš...“
Star ý rómsk y v tip a Kvie tikova spomienka – nič iné mi
nemohlo napadnúť, keď som
čítal mená, k toré si v ymýšľajú
mamičk y pre svoje ratolesti.
Vyberám aspoň zopár z nich:
Amy, Arny, Ayden, Beatrice
aj Beatrix, Cint y, Diego, Elis,
Frigo, Gypsi, Chanel, Charlot te, Chyrel,
Jeane, Kimberley, Lucas, Mateo, Nancy,
Paolo, Radwan, Ruth, Syntia,Thor, Wayane...
Thora budú v škole volať
Tchor, to si píšte, mamička.
Aj mnohé iné mená malí
zlomyseľníci
neuveriteľne
urážlivo spot voria. Pri niek to rom mene bude musieť jeho
nositeľ hláskovať, ak bude
niekde potreba zapísať si ho.
Najčastejšie však tie mená
v y volajú úškrn a – odpusťte:
aj obraz o osobnosti matk y či
rodičov. Nelichotiv ý obraz.

Vlasť je stály imperatív nášho bytia

Ján ČOMAJ
R - 2017037

Ivan BROŽÍK – Foto: TASR – zdroj: teraz.sk

V Myjave na verejnom zhromaždení 19. septembra 1848 Slovenská národná rada vypovedala poslušnosť maďarskej vláde a jej miestnym vrchnostiam
a vyzvala slovenský ľud na celonárodné povstanie. Prvá SNR zasadala v dome, na ktorom viala slovenská zástava. Po sto šesťdesiatich deviatich rokoch
v ten istý pamätný deň Slováci vzdali hold prvému národnopolitickému orgánu a jeho zakladateľom na svojom území.

■ ODK AZ PRE SÚČASNOSŤ
Prvá Slovenská národná rada
by podľa poslanca Hrnka mala
byť pre súčasnú Národnú radu SR
inšpiráciou v zanietenosti a sebaobetovaní ľudí, ktorí sa zapojili do
odboja. „Inšpiratívna je aj nezištnosť konania Hurbana, Hodžu
a Štúra. Určite by pre nich bolo
ľahšie prispôsobiť sa a ísť s prúdom a obetovať svoj národ svojim
vlastným záujmom. Neurobili to,
ale urobili to, čo považovali za
svoju česť a povinnosť voči svojim predkom a potomkom,“ zdôraznil na spomienkovej slávnosti. Na
území dnešného Slovenska začala
prvá Slovenská národná rada svoju
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Aktuálna myjavská skutočnosť a čestná stráž pri Múzeu slovenských národných rád počas
spomienkových osláv pri príležitosti vzniku a pôsobenia prvej Slovenskej národnej rady
v septembri roku 1848 pred bronzovou symbolikou národného umelca Rudolfa Pribiša.

činnosť 19. 9. 1848 v Myjave. Práve
Myjavu si vybrali vodcovia národného hnutia ako svoje centrum
a základňu na ceste k národnej
nezávislosti počas prvej a druhej
dobrovoľníckej výpravy.
K výberu lokality prispelo
aj pôsobenie pani Kolényovej,
vdovy po evanjelickom farárovi

a národnom buditeľovi Samuelovi Kolénym. Bola to práve
pani Anna Kolényová, ktorá prepožičala svoj dom do služieb
národa a potrieb pr vej Slovenskej
národnej rady. V tomto dome sa
19. 9. až 28. 9. 1848 uskutočňovali
porady a dohody, smerujúce slovenský národ k jeho nezávislosti.

■ JASNÝ ODK A Z
,,Vznik
pr vej
Slovenskej
národnej rady je veľký medzník
v histórii Slovákov, ktorí v roku
1848 práve v Myjave vyhlásili
nezávislosť od Uhorska a keď sa
prvýkrát žiadala autonómia pre rozhodovanie Slovákov,“ povedal už
dávnejšie Andrej Danko a dodal:
„Je namieste vzdať úctu Myjave
a ľuďom, ktorí sa v tom období pričinili o ten vzdor, a pripomínať si to.“
Dejinné udalosti meruôsmych
rokov nás prinavracajú k pr votným
národným hodnotám. Pripomínajú
nám, že vlasť je nad všetkým –
nad majetkami, nad mocou, nad
politikou. Vlasť je imperatív nášho
bytia.

PhDr. Ľubomíra PAJTINKU, PhD., matičného odborníka na školstvo

Úpadok školstva je mravný problém nás všetkých
● Nebude nová reforma školstva ďalšie tápanie v tme?
Učiace sa Slovensko je od roku
1989 už štvrtý reformný návrh na
zásadné zmeny v našom školstve.
Je najobsiahlejší spomedzi všetkých,
ale to nemusí znamenať, že je aj najlepší. Naším problémom je, že návrh
novej školskej stratégie verejnosť
zvyčajne pozná len povrchne cez pár
hesiel a z reakcií novinárov. Hodnotí
ho rovnako ako celé školstvo v drvivej väčšine cez výpovede politikov
v diskusných reláciách. Keď robili
reformu Angličania, minister školstva
poslal vysvetľujúci list o nej každému
rodičovi. To je korektné.
● Verejnosť nateraz o školstve vie to, že na ministerstve bol
škandál, že sa vymenil minister
a učitelia chcú vyššie platy. Čo je

V SNN 41/2017
SI PREČÍTATE
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V súčasnosti je dom pani Kolényovej národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou SNM - Múzea Slovenských národných rád v Myjave.
Oficiálne bola SNR ustanovená
16. septembra 1848 vo Viedni
na zhromaždení približne dvesto
organizátorov povstania a príslušníkov dobrovoľníckeho zboru.
Prítomní, až na dvoch, uznali SNR
ako dočasnú najvyššiu slovenskú
politickú a vojenskú reprezentáciu
a zložili prísahu. Politickými predstaviteľmi SNR boli Jozef Miloslav
Hurban, Ľudovít Štúr a Michal
Miloslav Hodža.

A opäť so slovenskou zástavou. Vznik prvej Slovenskej národnej rady bol začiatkom slovenského
boja za národné oslobodenie a za
to, aby si Slováci mohli vo svojej domovine vládnuť sami. Počas
spomienkového stretnutia pri príležitosti vzniku prvej SNR to povedal
predseda Výboru Národnej rady SR
pre obranu a bezpečnosť historik
Anton Hrnko. „Je to odkaz, aby
sme si aj dnes svoje záležitosti
spravovali podľa potrieb občanov
tejto krajiny. Aby sme ju spravovali
zodpovedne ako naši predkovia
a aby sme boli ich hrdými pokračovateľmi,“ pripomenul Anton Hrnko.

však dlhodobo najväčší problém
nášho vzdelávacieho systému?
Som presvedčený, že najväčším
problémom slovenského školstva
nie sú ani platy, ani byrokracia, ani
učebnice, ani eurofondy... Problém
školstva je problém nás všetkých, je
to problém nášho vzťahu a zodpovednosti k múdrosti, vedomostiam,
ku vzdelaniu, a teda aj k škole, učiteľovi a vzdelávaniu sa. Vo víre nášho
raného kapitalizmu sa nám kdesi
zapatrošila naša úcta k všetkým
týmto hodnotám. Tie rôzne kauzy by
nikdy nemohli vzniknúť, ak by sme
mali úctu k hodnotám a spoločnej
budúcnosti. Mnohých zaujíma už len
papier o vzdelaní, nie samotné vzdelanie. Očisťujeme sa, keď hádžeme
blatom po ministroch, učebniciach,
učiteľoch... Je to však v prvom rade
náš mravný problém.

● Skôr narodení učitelia
odmietajú učiť, hoci kedysi aj
v dôchodkovom veku boli bežnou
súčasťou škôl. Čo vy na to?
Byť učiteľom v prostredí, kde
je vzdelanie „na príťaž“ niektorým
okolo vás, je niekedy nad ľudské sily.
Učiteľské zbory musia mať „starých
i nových kantorov“, aby sa udržala
kontinuita pedagogického sveta.
Žiaci sú len takí, akí sú ich rodičia
a prostredie, v ktorom rastú. Skúsme
sa pozrieť na sever do Fínska, na
krajinu, ktorá je počtom obyvateľov
ako Slovensko – učiteľská profesia
je vysoko prestížna. Prečo? V čase
najväčšej ekonomickej krízy si táto
krajina zobrala pôžičku na jedinú vec
– na reformu školstva. Dnes z toho
profituje...
Zhováral sa Štefan ZLATOŠ
Foto: archív Ľ. P.

■ Skladateľ, hudobník, spevák a dokumentarista Dežo URSÍNY by mal sedemdesiat rokov
■ Aké budú obchodné vzťahy Veľkej Británie a Európskej únie v prechodnom období
■ Interview predsedu Matice slovenskej Mariána TKÁČA pre chorvátske matičné noviny
WWW.MATICA.SK
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Zneužívanie mládeže nemusí súvisieť len so sexuálnymi záujmami

Akoby tých aktivistov jedna mater mala
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Emil SEMANCO

Na XIII. ročník Medzinárodného ekumenického koncertu 2017 pozýva občianske združenie Naše Aktivity Pre Slovensko
(NAPS) s tým, že je venovaný pamiatke prvého prezidenta novodobej SR Michala Kováča. Rovnakú pozvánku má na
svojej stránke aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. S malým rozdielom, pozýva na koncert venovaný
pamiatke prvého prezidenta SR... Žeby katolícka cirkev na Slovensku nevedela, kto bol prvým prezidentom štátu?
V tomto roku bolo odvysielané
množstvo dokumentov o vzniku novodobej Slovenskej republiky, pričom
samotný Michal Kováč povedal, že on
nie je prvým prezidentom SR. Natíska
sa otázka, kam sa až nechala cirkev
dotlačiť?
■ KDE NA TO BERÚ?
Na občianskom združení NAPS je
zaujímavý fakt, že ho založil iba sedemnásťročný študent Peter Solej na sklonku
roku 2004 v Medzilaborciach. Od svojho
vzniku organizuje ekumenické koncerty
s medzinárodnou účasťou a s významnými osobnosťami cirkevného, politického a spoločenského života. Koncerty
sa konajú v reprezentatívnych priestoroch, tohto roku v novej budove Slo-

venského národného divadla. Zrejme
máme na Slovensku šikovnú mládež, ak
dokáže získať finančné prostriedky na
také veľkolepé podujatia.
V súvislosti s dianím v Ústave
pamäti národa založili mladí ľudia iniciatívu Pamätaj. Jej hovorcovia Veronika
Bruncková a Juraj Šeliga sú sympatickí a iste aj pracovití mladí ľudia, veď
vyzbierali vyše sedemtisícpäťsto podpisov za stiahnutie novely zákona o ÚPN.
Tvrdili, že novela môže ochromiť činnosť
ústavu a zmeniť ho na archív len starých
papierov. Vraj už nebude možné usporiadať Festival slobody či prevádzkovať
Múzeum zločinov komunizmu. K ich
výzve sa dokonca pridali europoslanci
z deviatich krajín. Organizátorov iniciatívy Pamätaj akoby naklonovali tí istí

autori, čo stvorili osemnásťročného študenta Dávida Straku, organizátora protikorupčných pochodov. Nič síce nevedel
o kauze Gorila a Bašternák, ale stál na
čele Veľkých protikorupčných pochodov.
■ BERLÍNSKY PRÍKLAD
S iniciatívou Pamätaj je to ešte
horšie. Ak by mali aspoň základné
vedomosti o tom, čo sa deje v ÚPN,
aké výsledky dosahoval počas predchádzajúceho vedenia a do akého
úpadku ho priviedol súčasný predseda
správnej rady, museli by sa politickým väzňom ospravedlniť. A čo s ich
protestom mali sochy slovenských
dejateľov, ktorým zahalili oči? Azda
sa neinšpirovali rebelantom Ľubošom
Lorenzom. Ten bez zábran kydá farbu

Takto v Berlíne pripomínajú niekoľko rokov pobytu L. I. Brežneva v dome na samej hranici
americkej zóny – zrejme tu nemajú „umelcov“ typu Kalmusa s Lorenzom a viac si cenia
originálne artefakty spojené s dramatickou históriou mesta.

na busty, sochy, odstraňuje symboly
z pamätníkov, no veľký nápis KGB aj
s komunistickými symbolmi na reštaurácii v centre Bratislavy mu a jemu
podobným neprekáža.
V Berlíne, na mieste, kde bol
kedysi hraničný prechod medzi západnou a východnou časťou, umiestnili
pamätnú tabuľu L. I. Brežneva. Aby
sa nezabudlo... Na našom teritóriu sa
niečo také nemôže prihodiť. Po vzniku

prvej Česko-Slovenskej republiky
sa odstraňovali symboly monarchie,
počas bývalého režimu pamätníky
prvej Slovenskej republiky, ale aj diela
ideologicky nevhodné: Rudavského,
Cvengrošovej a mnohých ďalších
umelcov. Takže neúcta k vlastnej histórii a jej pamätníkom sa mnohým
dostala priam pod kožu. A keď ich ešte
povzbudí autorita prezidentského formátu, môžu odolať?

sú projekty, ktoré vyvíjajú činnosť
výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je
miesto projektu, nie sídlo žiadateľa.
V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške päťdesiat miliónov
eur. Maximálna výška príspevku na
jeden projekt je milión eur, minimálna výška stotisíc eur. Maximálna
intenzita pomoci pre mikropodnik

a malý podnik je päťdesiatpäť percent a pre stredný podnik štyridsaťpäť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Uzávierky
prvého a druhého hodnotiaceho
kola sú naplánované na 15. novembra 2017, resp. na 15. januára
2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú
nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po
vyčerpaní vyčlenených finančných
prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu
nedostatočného dopytu zo strany
žiadateľov. Žiadosti možno predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime bude aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre
žiadateľov administratívne oveľa
jednoduchší.
Viac informácií o požiadavkách
vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a o ďalších
podmienkach poskytnutia príspevku
môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@
mhsr.sk.

Do firiem v najmenej rozvinutých regiónoch smerujú milióny

Šanca pre pracovitých a podnikavých
Spracov al Ján ČERNÝ– Zdroj: MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu
mikropodnikov, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľom opatrenia je posilniť
ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých regiónoch.
Príspevky by mali pomôcť zvýšiť
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, pôsobiacich v najmenej
rozvinutých okresoch prostredníctvom
podpory inovácie produktov alebo
výrobných procesov.
■ INVESTÍCIE V POPREDÍ
„Chceme podporiť nové investície
a vznik nových pracovných miest tam,
kde sú najpotrebnejšie – v regiónoch
s dlhodobou vysokou nezamestnanosťou. Výsledkom bude silnejšia regionálna a lokálna ekonomika a vyššia
životná úroveň ľudí,“ zdôraznil minister
hospodárstva Peter Žiga. „Najmenej

rozvinuté okresy potrebujú samostatný
špeciálny prístup. Nemôžu byť vystavené konkurencii ostatných. Je dôležité, aby sme vypísali výzvy, v rámci
ktorých nebudú súperiť s celou krajinou, kde je pravdepodobnosť získania
prostriedkov nižšia. Vítam preto rozhodnutie pána ministra hospodárstva
vybrať sa cestou špecifickej výzvy, do
ktorej sa môžu prihlásiť len projekty
z týchto okresov,“ skonštatoval podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Peter Pellegrini.
Oprávnenými žiadateľmi sú malé
a stredné podniky, registrované na
území SR, od vzniku ktorých ku dňu

VŠIMLI SME SI

■ ZAUJÍMAVÉ SUMY
V rámci výzvy môžu žiadatelia
investovať do nákupu dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku
(napr. strojov, prístrojov, zariadení,
softvéru, licencií, úžitkových vzorov) s cieľom spustiť novú prevádzku
alebo inovovať existujúcu. Oprávnené

Logická úvaha slovenského ministra obrany zaskočila iba ak neznalých

N a prvej koľaji bratislavskej hlavnej stanice zastal najneobyčajnejší vlak – trinásť vozňov Légiovlaku, replika tých takmer
dvesto šesťdesiatich transportov s desiatimi tisíckami vozňov,
v ktorých v rokoch 1918 – 1920 putovali čs. legionári, najsilnejšia
a najlepšie organizovaná vyše sedemdesiattisícová vojenská sila
v Rusku tých čias, po Transsibírskej železnici. Légie boli mohutnou
armádou štátu, ktorý ešte len mal vzniknúť, a jednou z ich kľúčových osobností bol Milan Rastislav Štefánik.

Sibírske zápisky v Légiovlaku
Práve vďaka Spoločnosti M. R.
Štefánika a Klubu historickej techniky
pri Rušňovom depe vo Zvolene našli
v Hronskej Dúbrave chátrajúci vozeň
cisársko-kráľovských železníc z roku
1906 a šikovní remeselníci ho obnovili tak, že prešiel skúškami a stal sa
úplne spôsobilý. Po koľajniciach prešiel do Prahy, kde sa súprava živých
dejín na koľajniciach pred desiatimi
rokmi skompletizovala.
V uplynulých týždňoch po trase
od Žiliny cez Dolný Kubín, Medzilaborce, Humenné, Košice, Zvolen,
Milota ZELINOVÁ-GACEKOVÁ s jedným
Nitru a teraz Bratislavu si tento
z členov posádky Légiovlaku.
vlak prezrelo do štyridsaťpäťtisíc
ľudí. Všade stál v železničných staniciach, len v Košiciach ho na dva
týždne umiestnili na Hlavnej ulici. V Bratislave sa na čas stal exponátom Múzea dopravy. Okrem iných exponátov, o ktorých sme na tomto
mieste už písali, je tu po prvý raz fotografia legionára Ferdinanda Čatloša, neskoršieho ministra obrany prvej Slovenskej republiky. A sú tam
aj Sibírske zápisky legionára Mikuláša Gaceka, o osudoch ktorého je
kniha z matičného vydavateľstva, na vydaní ktorej sa podieľala jeho
dcéra Milota Zelinová. S ňou sme uverejnili rozhovor v SNN č. 34.
Dušan D. KERNÝ

30. september 2017

predloženia žiadosti uplynulo minimálne tridsaťšesť mesiacov, pričom
zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne
znevýhodnených skupín a žiadatelia,
ktorí vytvárajú nové pracovné miesta
vrátane pracovných miest pre sociálne
znevýhodnené skupiny.

Ideologická zaslepenosť rozhodovanie neuľahčí
Nákup lietadiel pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky je vážna téma. Prvý transportný Spartan by mal s meškaním priletieť na základňu na Slovensku v októbri, o bojových strojoch sa zatiaľ iba hovorí. Pritom naše staré migy
dosluhujú. Najnovšie slovo do takmer nekonečnej debaty okolo výberu ich náhrady povedal minister obrany Peter
Gajdoš.
Treba uznať, že po mnohých
a často protirečivých vyjadreniach politikov a ešte menej odborne zdatných
médií prehovoril vojak. O vojenskej
technike by sa naozaj mali vyjadrovať
asi iba vojaci. Generál a minister Gajdoš oznámil, že do doteraz pomerne
fádneho výberu medzi ponuku amerických F-16 a švédskych gripenov zaradí
aj ruský Mig-35. A nastalo zdesenie,
neodborné, ale o to hlučnejšie.
Pre laika neznalého leteckej
techniky sa v tomto výbere hrá asi
o tri prívlastky – americký, európsky
a ruský. Pri bojovom lietadle by však
najviac mali rozhodovať moderné,
multifunkčné, výkonné a účinné slová.
Pozrime sa na to, ako sa hodia ku každému z trojice kandidátov na obranu
slovenského vzdušného priestoru pred
jeho prípadným narušiteľom.
Americký stíhač F-16 výrobcu
General Dynamics je „iba“ stíhač. Stíhacie jednomotorové lietadlo. Verejnosti asi nie je dostatočne známa skutočnosť, že sa vyrába od roku 1973,
v súčasnosti je to výbehový stroj. Do
istej miery technicky aj morálne zastaraný. Saab JAS 39 Gripen je jednomotorové, viacúčelové stíhacie lietadlo vyvi-

SLOVENSKO

nuté a vyrábané švédskou firmou Saab.
Bolo už vyvinuté ako náhrada za stroje
Saab 35 Draken a Saab 37 Viggen, slú-

ČO INÍ NEPÍŠU

Mikojan Gurievič sú vynikajúce, osvedčené
stíhačky a spoľahlivo slúžia vojenskému účelu.

žiace vo švédskych vzdušných silách.
Lieta od roku 1988. V prípade týchto
strojov ide teda o techniku vyvinutú
pred štyridsiatimi, respektíve tridsiatimi
rokmi, aj keď medzitým modernizovanú.
A aký je MIG -35? Je to dvojmotorové
lietadlo triedy 4 ++, teda už dnes sa
projektuje s prvkami piatej generácie,
ako sú neviditeľnosť a viaceré ďalšie

funkcie. Je to multifunkčný útočný stíhač, do vzdušných síl má byť zaradený
do roku 2020. Operačný dolet má o päťdesiat percent väčší, ako napríklad
F-16. Má komplex rádioelektronického
zariadenia, ktoré umožňuje využitie
všetkých existujúcich leteckých zbraní
proti vzdušným, pozemným a morským
cieľom. Technickými schopnosťami sa
mu možno vyrovná iba najmodernejší
stroj amerického letectva F-35. Ten
je však už teraz raz taký drahší. Interval údržby je pri MIG-35 predĺžený asi
o päťdesiat percent oproti Mig-29, teda
aj udržiavanie tohto stroja v letuschopnom bojovom stave je výrazne lacnejšie
ako u našich súčasných migov.
Ak si zosumarizujeme všetky
technické a taktické danosti lietadiel
z vyššie uvedenej ponuky, zohľadníme
cenu, ako aj to, že naše letectvo má
skúsenosti s migmi, potom o návrhu
ministra Gajdoša stojí za to uvažovať.
A nie iba zdesene fujkať, pretože ide
o „ruskú techniku“. Slovensko totiž
potrebuje do vzduchu dostať moderné
stroje, nie bazárové výpredaje z minulého tisícročia.
Ján ČERNÝ
Foto: internet
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Zatmenie pamäti národa
Eva ZELENAYOVÁ

V akej krajine žijeme, ak vo
verejnoprávnej televízii zaznie
výčitka,
že
novelou
zákona
o Ústave pamäti národa ide inštitúcia do národných a kresťanských
vôd? Celkom oprávnene vzniká
otázka, do akých vôd nasmeroval ústav Ondrej Krajňák po svojom uvedení do funkcie predsedu
Správnej rady ÚPN v roku 2013?
Do protinárodných? Do nekresťanských? Môže zotrvávať na čele
„pamäti národa“ človek s protinárodným zmýšľaním? Proti spôsobu, akým Krajňák vedie ústav, sa
postavili všetci členovia správnej
rady. Novela zákona o ÚPN mala
vyriešiť aj problém s týmto riadiacim pracovníkom inštitúcie. Nevyriešila. Oponenti argumentovali, že
nechcú lúskať personálny problém
zmenou zákona. Lenže takto argumentovali tí, čo neváhali zmenou
zákona urobiť to isté s televíziou a

rozhlasom, navyše podriadiť verejnoprávnu televíziu i rozhlas politickým záujmom.
Komu z politikov vyhovuje
Krajňákov štýl riadenia inštitúcie?
Stačí si pozrieť hlasovanie poslancov o tejto novele zákona, najmä
autorov pozmeňujúcich návrhov,
ktoré znamenali zotrvanie Krajňáka vo funkcii. Poslankyňa Erika
Jurinová (OĽaNO) navrhovala, aby
sa o novelizácii vôbec nerokovalo.
Podporili ju poslanecké kluby SaS,
Sme rodina a vlastný poslanecký
klub. Klub ĽSNS sa ako jediný zdržal hlasovania o tejto legislatívnej
norme, akoby nemal jasno, o čo
ide. Predkladatelia návrhu zákona
odôvodňovali jeho potrebu najmä
odpolitizovaním voľby predsedu
správnej rady. Po novom bude
predsedu voliť správna rada. Podľa
pôvodného návrhu novely zákona
mal Krajňák skončiť vo funkcii 15.

októbra tohto roku. Poslankyňa
Edit Pfundtner (Most – Híd) sa najskôr pod návrh podpísala, neskôr
svoj podpis stiahla a napriek tomu,
že jej prešli viaceré pozmeňovacie
návrhy, napokon za zákon nehlasovala. Proti boli aj poslanecké kluby

K OME N TÁ R
SaS, OĽaNO a sčasti tiež Sme
rodina. Aj keď Krajňákova pozícia
momentálne nie je ohrozená, bude
závisieť iba od neho, či vydrží v nej
do konca funkčného obdobia.
Parlament sa na septembrovej schôdzi zaoberal aj návrhom
zákona o poskytovaní príspevku
účastníkom národného boja za
oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Kto bol
účastníkom boja za oslobodenie,
stanovuje známa 255 z roku 1946.
A tá za účastníkov národného

Morálne apely vzdelania
Ivan BROŽÍK

Český a slovenský film režiséra
Jiřího Krejčíka Vyšší princíp nakrútili pred
bezmála šesťdesiatimi rokmi podľa novely
Jana Drdu. Obletel takmer celý svet, aby
divákom pripomenul základné ľudské
morálne hodnoty. Zachytáva obdobie
v Česku v roku 1942 po atentáte na Heydricha. Chceme z neho pripomenúť iba
výzvu triedneho profesora Máleka, ktorý
v maturitnom ročníku, kde sa odohráva
dráma troch popravených študentov
počas nacistických represálií, nabáda
študentku Skálovú, aby si prečítala Tacitove Letopisy, možno aj v origináli – po
latinsky, aby v nich našla odpovede na
nevyslovené, ťaživé otázky tých stigmatizovaných dní. To iba na úvod – na pripomenutie toho, aké znalosti sa od vtedajšieho gymnazistu vyžadovali niekedy
v období druhej svetovej vojny v minulom
tisícročí... Nehovoriac o postojoch...
Pripomeňme si
tiež základnú
myšlienku dlhoročného odborníka na

SPOZA OPONY
N a bratislavskej Obchodnej
ulici, odkiaľ je pekný výhľad na
Hrad, je aj niekdajšie šľachtické
vidiecke sídlo Alžbetka. Dnes
centrum mesta, nie tak dávno
jeho okraj, lebo Bratislava bola
malá a vedľajšie ulice boli plné
povestných viech. Kúsok odtiaľ
však bola, je a zrejme aj bude
viecha U sedláka. A tam by mala
byť, ale nie je, pamätná tabuľa.
Mala by pripomínať, že vždy na
Deň vtákov, teda prvého apríla,
sa tu schádzajú tí, čo sa dožili
a boli pri kladení najpozoruhodnejšieho základného kameňa
najväčšej stavby na Slovensku...
Ide o základný kameň vodného diela v Gabčíkove. Kedysi
dávno sa chystala slávnosť, ako
to už býva, keď veľkí páni klepú
kladivkami a okolo sú televízne
kamery. Malo to byť za účasti
Gustáva Husáka, čs. prezidenta,
a maďarskej hlavy štátu Jánosa
Kádára ako symbol dohody
o sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Ale už vtedy,
ako napokon vždy, sa nedalo
maďarskej politike veriť, zo slávnosti zišlo. Ale tí, čo to chystali,
bolo ich sedemnásť, ten opraWWW.SNN.SK

kdesi zapatrošila naša úcta k všetkým
týmto hodnotám. Tie rôzne kauzy by
nikdy nemohli vzniknúť, ak by sme mali
úctu k hodnotám a spoločnej budúcnosti. Mnohých zaujíma už len papier
o vzdelaní, nie samotné vzdelanie.
Očisťujeme sa, keď hádžeme blatom
po ministroch, učebniciach, učiteľoch...
Je to však v prvom rade náš mravný
problém. Ako je možné, že naše deti
často nemajú záujem o školu, učenie sa,
nemajú motiváciu, nevidia zmysel, prečo
by sa mali učiť, prečo sa nevzdelávajú

ani dospelí a stačím im bulvár na papieri
i obrazovke?“
Ide o vyšší princíp súčasnosti,
o vážny morálny problém nás všetkých.
Ide o základ, na ktorom budujeme našu
spoločnosť – o vzdelanie. Veľmi ťažko
sa pohneme niekam vpred ku kvalitnejšej
a k humánnejšej spoločnosti, ak budeme
dusiť múdrosť, ak budeme nahrádzať zodpovednosť poslušnosťou, ak vedomosti
budú mať menšiu hodnotu ako známosti
alebo peniaze, ak vzdelanie prestane byť
métou, ku ktorej sa usiluje dopracovať
každý mladý cieľavedomý človek.
Vyšším princípom Slovenska by sa
mala stať vzdelanostná spoločnosť. Nielen však ako súčasť politických prejavov,
musí sa stať našou reálnou prítomnosťou.
Vzdelanostná alebo vedomostná spoločnosť sa vyznačuje tým, že vedomosti
v nej sú najproduktívnejším ekonomickým zdrojom, vo vedomostnej spoločnosti je zabezpečený efektívny obeh

covaný kameň nezahodili, bol to
ich osobný balvan. Keď už bola
stavba v prúde, preniesli ho do
parku v Bodíkoch, kde je vraj
dodnes. Aspoň tak to v roku 2015
po prvý raz vyjavil novinársky
dôchodca, bývalý korešpondent

kedysi na viechy takej bohatej
štvrte.
Je to svedectvo sedemnástich mužov, ktorí dali najavo, že
boli pri niečom veľkom a významnom, čo nemožno len tak zahodiť, keď sa zmení oficiálny pro-

vzdelávanie na Slovensku PhDr. Ľubomíra Pajtinku, PhD.: „Problém školstva
je problém nás všetkých, je to problém
nášho vzťahu a zodpovednosti k múdrosti, vedomostiam, ku vzdelaniu, a teda
aj k škole, učiteľovi a vzdelávaniu sa. Vo
víre nášho raného kapitalizmu sa nám

P O Z N Á MK A

boja označuje len protifašistických bojovníkov. Ako vidno z roku
prijatia zákona, ktorý je platný
dodnes, účastníkov národného
boja za oslobodenie, inými slovami protifašistických odbojárov,
štát už vyše sedemdesiat rokov
za ich vlastenecký počin mimoriadne odmeňuje. Lenže po roku
1948 sa slovenská spoločnosť
na štyridsať rokov ocitla v novej
komunistickej totalite. Jej obete
si každoročne pripomínajú politickí väzni 17. novembra. Nebolo
ich málo. Od nástupu komunistov
k moci bolo v Česko-Slovensku
evidovaných
dvestopäťdesiattisíc politických väzňov. Popravených bolo dvestoštyridsaťjeden
ľudí. Všetkých možno označiť za
účastníkov národného boja za
slobodu. Odmietali totalitný režim
a zapájali sa do akcií za obnovu
Slovenskej republiky. Republiky,
nie režimu. Slobodnej, demokratickej Slovenskej republiky. Na
výstrahu dal komunistický režim
troch trenčianskych gymnazistov
Alber ta Púčika, Eduarda Tesára
a Antona Tunegu popraviť. A ž do
roku 1989 boli protikomunistickí
odbojári v nemilosti a „užívali si“
status nepriateľov ľudu. No ani po
roku 1989 si výrazne nepolepšili.
vedomostí, vedomosti sa v nej používaním obohacujú, a preto sú jedinečné.
V takejto spoločnosti každá ľudská
bytosť je a môže byť vlastníkom vedomostí a môže ich využívať individuálne aj
spoločensky.
„Je isté, že prvotným ekonomickým
zdrojom vyspelej spoločnosti budú vedomosti,“ tvrdil Peter Ferdinand Drucker,
jeden z hlavných mysliteľov 20. storočia
v oblasti riadenia a podnikania, Američan rakúskeho pôvodu. Bol vyhľadávaným poradcom v odbore manažmentu,
znamenitý pedagóg a lektor.
Filozofickou nadstavbou vedomostnej spoločnosti je schopnosť ľudstva
vzdelávať sa a spolu komunikovať. Ak to
dostatočne správne pochopíme, potom
naozaj aj politici, aj rodičia, aj učitelia
majú iba jediný spoločný cieľ.
Je preto naozaj nanajvýš neproduktívne viesť politické a mediálne
vojny o eurofondy, keď tu ide o oveľa
viac. V prvom rade by sa malo školstvo
ako sústava vzdelávania stabilizovať,
mali by sa už konečne zaplátať diery,
cez ktoré „naberá vodu“ s hrozbou, že
sa definitívne potopí. Školstvo treba do
plavbyschopného stavu, navigovať do
pokojného prístavu, podrobiť generálnej
oprave a až potom možno naplánovať
regulárne plavby.
Je to ten najvyšší princíp prežitia.
sme si jeden z prvých chodiacich
telefónov. Teda mobil. Stál osemdesiatdvatisíc korún – 2 733 eur
na dnešné peniaze. Bol pripojený
k asi štvorkilovej batérii. Vedúci
vnútropolitickej redakcie Vlado
Turanský chodil po celej trase

Prečo bolo na začiatku Gabčíkovo
Dušan D. KERNÝ

v sovietskej Moskve pre denník
Pravda. Ubehli desaťročia. Lepšie je schádzať sa vo vinárni,
pre všetkých je to bližšie. Je to
veľký a dojemný príbeh, ktorý
svedčí o tom, ako si ľudia, slovenskí stavbári vedia vážiť svoju
prácu. A ako napísali do dejín
toľkých poklepávaní základných
kameňov, ktoré sme tu za každého režimu videli, jeden svojský príbeh zapíjaný vínečkom
U sedláka na Obchodnej (predtým Molotovovej) ulici, v jednej
z mála zachovaných vinárničiek

tokol slávnosti za účasti veľkých
pánov – vtedy, pravda, súdruhov. Lebo Gabčíkovom sa mnohé
začalo. Bol som vtedy, v onom
roku 1992, keď sa už Gabčíkovo
blížilo k dokončeniu, šéfredaktorom, ako sa ukázalo, prvým šéfredaktorom samostatnej Tlačovej
agentúry Slovenska. Do pracovne
sa mi neraz nahrnuli známi zo
zahraničia alebo známi známych,
ako to už medzi novinármi býva,
a všetci chceli do Gabčíkova. Bol
to frmol. Aby sme mohli podávať
správy priamo z miesta, kúpili
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Ako vidno z najnovšie prijatého
zákona o poskytovaní príspevkov
protifašistickým odbojárom, spoločnosť dosiaľ nezaujala rovnaký
prístup. Dodnes sú zvýhodňovaní
protifašistickí odbojári a voči protikomunistickým sa dokonca vedú
škandalózne mediálne útoky, aké
nedávno predviedol denník SME.
Ústav pamäti národa sa
v minulosti stal druhým centrom
výskumu slovenských dejín. Takto
pochvalne sa o ústave vyjadril
Ján Čarnogurský v čase, keď ho
viedol Ivan A. Petranský. Za Krajňáka vyplával z národných a kresťanských vôd. Podľa hlasovania
v parlamente to vyhovuje liberálnej SaS a podnikateľským stranám Sme rodina a OĽaNO. Najnovší prieskum verejnej mienky,
ktorý urobila agentúra Focus,
svedčí o tom, že Slováci podporujú národné a kresťanské hodnoty
a odmietajú bezbrehý liberalizmus,
multikulturalizmus a prehlbovanie
európskej integrácie. Za národnú
suverenitu sa vyslovilo šesťdesiatosem percent respondentov, za
ochranu kresťanstva šesťdesiattri
percent a na prospech vlastenectva päťdesiatdeväť percent opýtaných. Čo na to OĽaNO, SaS a Sme
rodina?

od Bratislavy po Gabčíkovo, aby
zistil, odkiaľ sa vôbec dá dovolať. Príjem signálu nebol nijakou
samozrejmosťou. Boli to časy,
keď významný nemecký týždenník uverejnil obrovskú esej českého spisovateľa o tom, že tretia
svetová vojna vypukne na moravsko-česko-slovenskej
hranici.
Konkrétne v Sidónii, pohraničnej
obci, cez ktorú prechádzala staronová hranica a delila ju. Predtým patrila k slovenskému štátu,
teraz Slovenskej republiky, ktorá
ide separatisticky na Východ,

kým ostatná Sidónia a s ňou celá
Morava a celé Čechy na Západ...
Nosiť vtedajší mobil bol najmenší problém. Museli sme sa
ako agentúra korektne vyrovnať
s informáciami o stavbe, o politike, o medzinárodnom ohlase,
ktorý bol – a dnes to môžeme
povedať na plné ústa – hromadou
systematickej a na medzinárodnej
úrovni organizovanej kampane.
Museli sme byť korektní voči citáciám napríklad politikov maďarských strán, ktorí nám neváhali
hroziť žalobou. Museli sme sa
dobre zorientovať v objektívnom
spravodajstve o ekológii. A pri
tom všetkom zvládnuť oddelenie agentúry od ústredia v Prahe
trebárs aj v tom, že z dvadsiatich
dvoch zahraničných spravodajcov
len jeden bol Slovák. Celé zahraničné spravodajstvo prichádzalo
z Prahy po česky a v Bratislave
sa len prekladalo do slovenčiny –
a tak to aj vyzeralo. Gabčíkovom
sa po každej stránke, osobnej
i profesionálnej, vlastne všetko
v tých časoch, keď vznikala Slovenská republika, začínalo, ba
začalo a dodnes sa neskončilo.
Bola to veľká slovenská univerzita života. Nebola to a dodnes to
nie je iba stavba.

30. september 2017
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Z troch tvorivých súdkov jubilujúceho literáta Milana KENDU

I slamistická teroristická
organizácia Al-Káida pripravuje
útoky na vlaky v západných štátoch. „Doprava je slabé miesto,
na ktoré sa musíme koncentrovať. Pretože dopravné prostriedky nemôžu byť úplne
chránené, sú zvlášť výhodným
miestom na údery,“ píše sa
v najnovšom vydaní propagačného časopisu Al-Káidy. Túto
informáciu priniesol nemecký
printový denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Červ pád jablka bez ujmy prežije

Údery islamistov
na železnice
Stúpenci Al-Káidy presúvajú ťažisko teroristických aktivít na železnice. Keďže verejnosť
ich využíva masovo, sú ideálne
na šírenie strachu a paralyzujúceho pocitu ohrozenia. Útoky na
dopravnú štruktúru štátov „neveriacich“ navyše spôsobujú enormné hospodárske škody. Na
desiatich stranách spomínaného
časopisu sú napríklad návody, ako
možno len s jednoduchými prostriedkami spôsobiť vykoľajenie
vlaku...
Útoky islamistických teroristov na vlaky nie sú, samozrejme,
novinkou. Už roky sú v ich hľadáčiku najmä železničné stanice. V Madride sa uskutočnili
v marci 2004 ničivé útoky na
desať predmestských vlakov, pri
ktorých prišlo o život stodeväťdesiatjeden ľudí a vyše dvetisíc
bolo zranených. O rok neskôr,
v júli 2005, spáchali štyria
teroristi, známi ako „ruksakoví
bombardéri“, útoky na londýnske metro a jeden autobus. Pritom zomrelo päťdesiatšesť ľudí.
V oboch prípadoch sa k činom
prihlásila Al-Káida. Aj najnovší
útok na dopravný prostriedok
(v apríli t. r. na metro v Petrohrade) spáchala skupina, ktorá
sa hlási k Al-Káide. Pritom zahynulo štrnásť ľudí.
Aktuálna propaganda Al-Káidy,
ktorá sa v krvavých útokoch
prejavuje ako konkurencia tzv.
Islamského štátu (IŠ), sa zameriava najmä na USA (mapa
tamojšej železničnej siete tiež
bola zverejnená v spomínanom
časopise). Nemecký Spolkový
kriminálny úrad však zároveň
vystríhal, že takéto teroristické
útoky sú možné aj v Nemecku.
Nemecko bolo doteraz ušetrené
od veľkých útokov na dopravné
prostriedky – i keď so šťastím. V júli 2006 umiestnili dvaja
mladí Libanončania výbušniny
v kufroch v dvoch regionálnych
vlakoch na hlavnej železničnej stanici v Kolíne, lenže pre
chyby pri ich zostavení neexplodovali. V decembri 2012
uložil islamisticky motivovaný
páchateľ výbušninu na hlavnej
železničnej stanici v Bonne. Po
odhalení ho polícia zneškodnila.
V júli minulého roka sa uskutočnil útok vo vlaku na železničnej
trati Treuchtlingen – Würzburg.
Vtedy napadol sedemnásťročný
utečenec z Afganistanu sekerou a nožom cestujúcich v regionálnom vlaku. Štyria cestujúci
z Hongkongu boli pritom ťažko
zranení, páchateľ bol zastrelený
špeciálnou jednotkou polície.
Už pred siedmimi rokmi verbovala Al-Káida na útoky autami
pod cynickým sloganom „ultimatívny kombajn“. Takto uskutočnené
masakry
sledujeme
so znepokojením od minulého
roka v Nice, Berlíne a naposledy
v Barcelone...
Nie náhodou o nich píšeme aj
v tejto rubrike SNN.
Ivan LUŽÁK

30. september 2017

Zhováral sa Igor VÁLEK – Foto: autor

Spisovateľ a publicista s veľakrát naplnenými recenzentskými výstupmi Milan KENDA sa onedlho dožíva osemdesiatin. Veľkú časť prežitých desaťročí naplnil a stále napĺňa novinárskou prácou, ako aj publicistickou a literárnou
pôsobnosťou a jej výsledkami – veď doteraz publikoval neuveriteľných jedenásťtisíc textov – aforizmov, epigramov,
fejtónov, humoresiek, básničiek a textov do pesničiek pre deti v mnohých domácich i zahraničných novinách a časopisoch, aj v matičnom týždenníku SNN. Je autorom jedenástich kníh. Vo všetkých je evidentný dôraz na pozitívne
hodnoty, zakaždým sú naplnené zdravým sociálnym a pronárodným cítením, ako aj úsilím pomáhať vo vzdelávaní
mladších generácií. Za toto všetko jubilantovi, členovi Spolku slovenských spisovateľov a Klubu spisovateľov literatúry, patrí veľká vďaka a zaslúžene získal aj viacero ocenení, spomenieme aspoň Cenu SAV za popularizáciu vedy
a Cenu SNN. Náš „trojsúdkový“ rozhovor začneme pri detskom čitateľovi...
● Natočme z prvého súdka.
Dobrých kníh určených detským
a mladým čitateľom nikdy nie je
dosť. Najmä v ostatných rokoch,
keď sa na pultoch kníhkupectiev
neraz objavujú „diela“, ktoré skôr
škodia, ako pomáhajú. Každá vaša
kniha určená mladým čitateľom
však pomáha rozširovať ich vedomostný obzor aj slovnú zásobu.
Ktoré podľa vašej mienky pohľadu
najviac prispeli k poznávaniu
zvláštností aj krás našej domoviny?
Z môjho pohľadu ide o dve knihy
– Veršovaná vlastiveda (2013) a Meluzína Jozefína (2016). Prvá prináša
hravo zveršované vlastivedné reálie
o Slovensku a viem – po skúsenostiach –, že práve v takejto podobe sú
pre školákov ľahšie zapamätateľné. Aj
keď mne sa písali oveľa ťažšie ako iné
básne, v ktorých môžem voľne narábať
s fantáziou a či s obrazotvornosťou.
V tejto takpovediac poézii faktu som
sa musel dôsledne podriadiť „diktatúre“ reálií. V opačnom prípade by
takéto zveršované mapovanie našej
domoviny nemalo zmysel. Popredný
autor literatúry faktu a uznávaný
recenzent Ivan Szabó o tejto knihe
do revue o umení pre deti a mládež
Bibiana, napísal aj to, že „... Kendove
veršovačky priblížia pútavo čosi viac
ako lokality na Slovensku a môžu byť
prvým dotykom s miestami skôr, ako
ich čitateľ uvidí na vlastné oči... môžu
ich využiť aj pedagógovia, veď vtip
a rým často môžu uľahčiť pochopenie učiva.“ A o to som sa aj usiloval.
„Meluzínska“ kniha – moja jedenásta
v poradí – v sebe nesie verše, ktoré sú
často na rozhraní: stále sú dosť hravé
a zábavné pre školákov, ale už z nich
znejú takpovediac tóny zaujímavé aj
pre dospelého čitateľa. Môžeme teda
hovoriť o akomsi autorskom pokuse
o čiastočné poetické univerzum.
O poetickú krajinomaľbu mapujúcu
našu krajinu od jari do zimy...

MEDZI NAMI
Český exprezident Václav Klaus,
známy
svojím
euroskepticizmom
a ostrovtipom, ktorým glosuje politické dianie doma i vo svete, vyslovil
nedávno túto sentenciu: „Myslím si, že
prezidentom nemá byť Marťan, myslím
voči politickému systému. Keď vidíme,
čo sa stalo na Slovensku, že bol zvolený prezident Kiska, no tak to by malo
byť pre nás všetkých zásadným varovaním, aby sa niečo také nestalo u nás.“
Lepšia metafora sa o slovenskom prezidentovi nedá vymyslieť: áno, na čele
nášho štátu je Marťan, vzdialený od
Slovenska 206 644 545 kilometrov –
teda keď je planéta Mars v perihéliu,
najbližšie k nám. Znamená to, že náš
Marťan ako mimozemšťan je analfabet v zahraničnej i domácej politike,
v ktorej sa orientuje iba podľa toho,
čo mu napíšu na papier jeho poradcovia. Možno je to kruté, ale klausovsky
výstižné prirovnanie.
Zvláštne je, že identifikovať či
demaskovať tvora na čele nášho štátu
musel až politik zo spriateleného zahraničia. Pre naše mienkotvorné médiá
a istého zabávača Kemku je Kiska najlepší prezident, akého sme kedy mali.
Spolu s politickou opozíciou vytvorili
okolo neho posvätnú auru, keďže priletel k nám ako dobrý anjel, ktorý začínal
v USA od podlahy a doma sa prevtelil

● Z druhého súdka. So zreteľom na kvalitu a kvantitu vašej
aforistickej, epigramatickej a fejtónovej tvorby patríte medzi

literárnej dielne, do knihy s pomerne
absurdným názvom Usmievavý jeleň.
Len napoviem, že je aj názvom satirickej poviedky, v ktorej vedenie fabriky
Milan KENDA rozširuje obzor vedomostí
a ponúka aj inteligentnú satiru.

žije pád jablka. Len toľko na margo
všeobecnej platnosti mojej satiry.

Obálky niektorých autorových kníh pre malých aj veľkých.

popredných tvorcov týchto žánrov
na Slovensku. Ide vlastne o akési
diagnostické satirické sondy, ktoré
vždy treba tak ako treba správne
množstvo soli do chutnej „váry“.
Čo vás na takomto sondovaní najviac láka?
Podstata práce satirika tkvie
v tom, že sa dokáže pozrieť pod
páčivú dekoráciu a odhalí skrývané
skutočné pohnútky. Pod lákavou
pozlátkou vidí hrdzavé klince – metaforicky vyjadrené. Musím však priznať,
že aktuálne v mojej satirickej tvorbe
nad všeobecnými témami prevládajú
najmä politické mikrotexty. Pretože
bezuzdná chamtivosť kapitalistických
exponentov – ako ja hovorím baskervilského kapitalizmu – a ich pravicových prisluhovačov aj propagandistov
ma nesmierne irituje. Všetko naznačené sa mi podarilo vložiť do akejsi
profilovej sondy z mojej dlhoročnej

na výrobu konzerv z diviny vygraduje
reklamu na etikete nevábneho produktu do absurdnej podoby, vystihujúcej tak socialistický, ako aj kapitalistický „účelový realizmus“. Barnumská
reklama je, skrátka, nadčasový fenomén. Usilujem sa, aby nadčasové boli
aj moje satiry. Azda sa mi podarilo
„obhájiť“ ich aj faktom, že v jednom
poľskom výbere z aforistickej tvorby
bolo zahraničie zastúpené len dvojicou autorov – Jaroslavom Haškom
a Milanom Kendom. V českých výberoch som sa dokonca ocitol vedľa
G. B. Shawa, Oscara Wilda, Marka
Twaina, Iľju Ilfa, Anatola Francea,
Stanislawa J. Leca a ďalších velikánov. Dobrý pocit... Mimochodom,
už v novembri 1972 (!) som napísal aforizmus – Keby v parlamente
zapli detektor lži, vybilo by to poistky
v celom štáte! No a v novembri 1989
zas – Červ zvyčajne šťastne pre-

na milionára filantropa. Z loga dobrého
anjela, neskazeného politikou, sa vykľul
kultík nedotknuteľnej osobnosti, ktorá
má podľa všetkého právo nerešpektovať
ústavu, nevymenovať sudcov ústavného
súdu a tým ohroziť fungovanie tejto inštitúcie, má právo rozkázať generálnemu
prokurátorovi a predvolať na koberec

Mediálni posluhovači tohto nášho
Marťana bagatelizujú všetky informácie
o pokuse Kiskovej firmy o podvod na
daniach z pridanej hodnoty. V hre sú
veľké náklady na Kiskovu prezidentskú
kampaň v sume sedemstosedemdesiattisíc eur, z ktorej si firma neoprávnene
nárokovala vratku DPH vo výške sto-

Nedajte hlas Marťanovi!
Ľudovít ŠTEVKO

ministra financií, lebo odkiaľsi, možno
z daňového úradu unikli informácie
o daňových podvodoch jeho firmy Kiska
Travel Agency. Čo na tom, že generálny
prokurátor Čižnár ani minister financií
Kažimír nie sú jeho podriadení, čo na
tom, že prokuratúra je nezávislý štátny
orgán a minister nepodlieha funkčne
prezidentovi, ale predsedovi vlády. Ten
tvor v Grassalkovičovom paláci má
zrejme svoj výklad ústavy a vlastné
predstavy o právomociach prezidenta,
bezprecedentne zneužíva svoje postavenie hlavy štátu, vyvíja politický nátlak
na prokuratúru, legitimizuje škandály
známych extrémistov, podnapitých výtržníkov, ktorý zneucťujú národné kultúrne
pamiatky a sochy.
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päťdesiattisíc eur. K škandálu v dvoch
pokračovaniach sa vyjadrila aj Transparency International, keď uviedla vo
svojom stanovisku: „Je stále otázne,
či okrem podvodu na daniach vtedy
kandidát Kiska neporušil aj zákon
o financovaní volieb a či vykázal všetky
výdavky, resp. neporušil zákonný limit.
Overiť by sa to dalo tak, keby prezident
ukázal verejnosti faktúry a objednávky,
ktoré mu na kampaň hradila jeho firma.“
Zatiaľ pán Kiska nijaké faktúry neukázal, lebo asi ani neexistujú, nič riadne
nevysvetlil, naopak, hovorí o Slovensku
ako o mafiánskom štáte, kde vydierajú
prezidenta. Finančný výbor NR SR chce
preskúmať financovanie prezidentskej
kampane Andreja Kisku v období rokov

● Z tretieho súdka. V doterajších dejinách slovenskej literatúry máte aj isté zakladateľské
postavenie...
Máte pravdu, som zakladateľom
tandemovej spolupráce vedca s publicistom pri tvorbe populárno-vedeckých
kníh už v sedemdesiatych rokoch 20.
storočia na Slovensku, čoho dôkazom sú dve knihy (aj v zahraničných
vydaniach) a viaceré teoretické štúdie.
Kniha Žiarenie – hrozba i nádej vznikla
na základe spolupráce s prof. Ing.
Jurajom Tolgyessym, DrSc., odborníkom v oblasti jadrovej chémie, a kniha
Neviditeľný svet vírusov zas s MUDr.
Vlastimilom Mayerom, DrSc., odborníkom na problematiku vírusových infekcií centrálnej nervovej sústavy. Ich
odborné texty som doplnil o zaujímavé
súvislosti a dbal som na popularizačnú
komunikatívnosť smerom k laickej
verejnosti. Vyšlo to...
● Jubileum nabáda, no tak trochu aj zaväzuje. Čo vy na to?!
Napoviem aforizmom – Keďže už
je neskoro, neviem čo skôr! Stručne
povedané, chystám knihu Aforoaféry, do ktorej sústredím výber mojich
tritisíc aforizmov (z asi dvanásťtisíc
doteraz publikovaných). Pôjde zrejme
o svetový unikát... No ešte chcem
povedať, že ak autor chce podať svedectvo o „svojej“ dobe ďalším generáciám, nemôže len filozofovať, ale musí
zachytiť aj témy, o ktorých práve čvirikajú vrabce na streche. Veď v budúcnosti budú čvirikať o inom...
2013 a 2014 a česká tlač sa pýta: Jekyll
a Hyde, filantrop alebo neplatič daní?
Hanba je na svete – Slovensko očakáva
od prezidenta hodnoverné vysvetlenie
alebo abdikáciu. Čoho sa dočkáme?
Zatiaľ prezident Kiska po svojom trápnom vystúpení na pôde OSN
v New Yorku a po stretnutí s priateľom
Petrom Porošenkom odletel z východného pobrežia USA na západné, lebo
je o ňom známe, že rád lieta. V San
Franciscu má absolvovať prednášku na
pôde Commonwealth Clubu a navštíviť
Stanfordskú univerzitu. Ťažko povedať, aký význam má jeho predĺžený
pobyt v Amerike. Zlé jazyky hovoria,
že ho lákajú aj isté „štátnické záujmy“
v Las Vegas. Lenže tomu sa nedá
veriť, veď slovenský prezident nehrá
hazardné hry. Teda okrem daňových.
Do Bratislavy alebo Popradu sa vráti až
2. októbra. Dovtedy budú mať čas
spriaznené médiá pripraviť podľa
zásady dvojitého metra obhajobu
svojho Marťana a obviniť vládu, celú
koalíciu, zvlášť ministrov Kaliňáka
a Kažimíra aj prezidenta policajného
zboru z mafiánskych praktík a brutálneho nátlaku na prezidenta.
Aké je poučenie pre voličov zo
súčasnej krízy prezidentského úradovania? Jednoduché:
MEDZI NAMI, ľudia, už ste sa raz
popálili – už nikdy nevoľte Marťanov,
ani keby vás počas volebnej kampane
ovievali anjelskými krídlami.
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Prelomové medzníky vodného diela Gabčíkovo – Budapešť 1977 a Haag 1997

Hrdý symbol slovenskej schopnosti
Dušan D. KERNÝ – Foto: archív, (se)

Tento rok si pripomíname dve výročia udalostí, ktoré vytvorili pre niekoľko generácií laikov i odborníkov stredobod obrovského pohybu. Ten napokon vyústil nebývalou silou do sformovania historického povedomia slovenskosti, potreby všestrannej schopnosti slovenskej inteligencie presadiť sa v najnepriaznivejších domácich
i medzinárodných podmienkach. Ide o československo-maďarskú dohodu o postavení sústavy vodných diel na
Dunaji, podpísanú v roku 1977 v Budapešti, a historický rozsudok Medzinárodného súdneho dvora o Sústave
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, o platnosti medzištátnej zmluvy z roku 1997 a neplatnosti maďarského
jednostranného vypovedania, odstúpenia od zmluvy.

Peter DANIŠOVIČ

Július BINDER

Peter TOMK A

Vodné dielo v Gabčíkove je výsledok technickej vyspelosti našich projektantov, vodohospodárov, ale aj potvrdenie schopností slovenskej právnickej elity a diplomacie.

V novodobých dejinách Slovenska ako štátu i ako národa je to najvýrečnejšia spleť udalostí nebývalého
rozmeru. Tvorí základ mnohostrannej
hrdosti, ako aj novej skúsenosti siahajúcej od medzinárodného sporu až po
privatizačné machinácie, od národnej
pevnosti a vytrvalosti až po najväčšiu,
dovtedy nevídanú politicky motivovanú
a medzinárodne organizovanú kampaň
tak proti vodnej elektrárni, ako i proti
vznikajúcemu slovenskému štátu. Na
jej zdolanie bolo treba jasné slovenské
odhodlanie, odolnosť a chladnú hlavu.
● ZAČIATOK 1937
V roku 1977, keď zmluvu v Budapešti podpisovali predsedovia vlád
dvoch socialistických štátov (za
Československú socialistickú republiku Ľubomír Štrougal), bola v živej
pamäti zničujúca povodeň z roku 1965
a nikomu nezišlo na um vydávať to
za dielo betónovej lobby, komunistickej a neskôr slovenskej, či za megalomanstvo. Nehovorilo sa ani o tom,
že duchovným otcom tohto diela, ako
mnohých iných na Slovensku, je prof.
Ing. Peter Danišovič z Bolerázu, ktorý
sa Dunajom začal zaoberať v roku
1937. Už vtedy sa vtedajšie medzinárodné kapacity usilovali o projekty na
splavnenie európskej veľrieky medzinárodnou dopravou. Dielo na Dunaji sa
začalo pripravovať už v päťdesiatych
rokoch a na maďarskej strane zasa
vodné dielo, priehradu a vodnú elektráreň navrhol ešte pred rokom 1956,
pripravoval a projektoval prof. Ing. Emil
Mosonyi.
■ AUTOR A OTEC
Profesor Danišovič, autor Oravskej priehrady a vodných diel na Váhu,
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vodných diel Zemplínska šírava či
Domaša a neskôr otec sústavy vodných diel, sa pričinil aj o to, aby na
„streche Európy“, na hornatom Slovensku zostalo čo najviac čoraz vzácnejšej vody, dnes takej strategicky
významnej. Bez ohľadu na dramatické
zmeny režimov a spoločenských systémov sa ukázalo, že jeden zo zakladateľov Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1939 bol nielen tvorcom,
ale aj inšpirátorom stále nových generácií slovenských vodohospodárov,
stále užitočným a prepotrebným tvorcom. To všetko sa malo ukázať práve
pri stavbe, dokončovaní a napokon
obhajobe vodného diela Gabčíkovo.
Prosovietske režimy socialistických štátov prežívali posledné
mesiace agónie pred definitívnym
zánikom, keď došlo k mimoriadnemu
spádu udalostí – 6. februára 1989
v Budapešti na podnet maďarskej
strany podpísali protokol o urýchlení
výstavby a skrátení termínu o pätnásť
mesiacov oproti pôvodnému harmonogramu. Bol to „šprint“, úsilie zachrániť
stavbu, lebo proti nej narastal politicky
motivovaný odpor. Ten sa napokon aj
presadil. Trinásteho mája 1989 maďarská vláda sa bez konzultácií so slovenskou stranou rozhodla s okamžitou
platnosťou pozastaviť výstavbu stupňa
Nagymaros na dva mesiace. Dôvodom bola údajná hrozba rozsiahlej
ekologickej katastrofy v okolí Sústavy
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros
po jeho dobudovaní. Na našej strane
sa v stavbe pokračovalo a v roku 1992
bola naša časť dokončená zhruba na
deväťdesiat percent. Vtedy, bolo to
19. mája, doručila maďarská vláda
federálnej vláde vtedajšej ČSFR nótu
o vypovedaní zmluvy z roku 1977

(a s ňou súvisiacimi dohodami) s účinnosťou od 25. mája 1992. Do zániku
ČSFR zostávalo sedem mesiacov....
■ JEDNOSTRANNÝ AKT
Krátko po vzniku Slovenskej
republiky, vo februári 1993, prijal
maďarský parlament deklaráciu, že
Slovenská republika narušila maďarské územie a mnohé medzinárodné
zmluvy, a túto deklaráciu doručili všetkým členským štátom Organizácie
Spojených národov len niekoľko dní po
tom, ako sa SR ako nástupnícky štát
po ČSFR (a teda Česko-Slovensku
ako zakladajúcemu štátu OSN z roku
1945) stala 19. januára členským
štátom OSN. Tomu všetkému predchádzala mimoriadne ostrá, nevídaná
kampaň, spochybňujúca tak legitímne
slovenské úsilie pri vzniku štátu, ako aj
celej stavby vodného diela.
Slovensko, opustené federáciou
v politickej podpore i vo financiách,
pokračovalo v diele vďaka mnohým
slovenským manažérom, medzi nimi
osobitne Ing. Júliusovi Binderovi. Bol
to práve Július Binder, ktorý prevzal
na seba rozhodujúcu zodpovednosť
a urobil z 24. októbra 1992 rozhodujúci
deň.
■ NENÁVISTNÁ KAMPAŇ
Na domácej pôde medzi protigabčíkovskými aktivistami na Slovensku
hrali prím maďarskí menšinoví politici
a zelení. Afinabul.blog.cz pripomína
vtedajšie slová Miklósa Duraya: „Gabčíkovo je v Európe najneľudskejšia a
najkrutejšia stavba a dôsledky jej existencie budú namierené proti základným ľudským záujmom... Žijeme pod
terorom mafie politikov, pohybujúcich
sa v pomyselnom zločinnom, začaro-
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vanom kruhu, a ekonómov, inžinierov
a technikov s hanebnou odbornosťou.“ Ostré protislovenské zafarbenie mal list maďarských poslancov
SNR a Federálneho zhromaždenia
M. Duraya, P. Csákyho, B. Bugára, E.
Bauerovej a iných vtedajšiemu predsedovi Komisie európskeho spoločenstva Jacquesovi Delorosovi a predsedovi Európskeho parlamentu Egonovi
Klepschovi: „Táto stavba je posledným
krokom v sedemdesiatročnej histórii
permanentnej diskriminácie, založenej na rovnakom vzťahu, aký je medzi
kolóniou a kolonizátorom: obyvatelia
kolónie dostanú trosky a zisk pôjde
kolonizátorovi.“ Takto Slovákov prvý
raz v histórii ktosi označil za kolonizátorov a maďarskú menšinu ako kolonizovaný národ, ktorý podľa tvrdenia
spomínaných maďarských poslancov
žil na tomto území „tisícky rokov“.
Nejde ani tak o to pripomínať
poniektorým politikom ich protislovenskú kampaň, ako skôr o to priblížiť
vtedajšiu búrlivú atmosféru tvrdého
politického boja, nekompromisného
politického slovníka na medzinárodnej pôde a schopnosť tých, ktorí
v tomto virvare nestratili hlavu, zdravý
rozum. Dokázali tak chrániť slovenské národné, aj dlhodobé strategické
a pre budúcnosť veľavýznamné slovenské štátne záujmy a výrobu ekologicky najčistejšej elektriny. Opierali sa
o dobré odborné vzdelanie, ktoré získali
v tomto štáte, práve tak ako o skutočné
národné cítenie zbavené akéhokoľvek
nacionalizmu. Odbornosť a vlastenectvo sa tu spojili v jedno v čase, keď išlo
o to, ako vstúpi nový štát do svojej, ako
aj európskej budúcnosti.
■ BYSTRICKÝ PRÁVNIK
Slovensko vstúpilo na medzinárodnú scénu sebavedome a s ním aj
Peter Tomka (1956), slovenský agent
pri Medzinárodnom súdnom dvere
– súde Organizácie Spojených národov. Právnik z Banskej Bystrice, ako
sa neskôr ukáže, špičkový expert
a medzinárodná autorita. Súd OSN
rieši iba spory medzi štátmi, a to po
dohode oboch strán. V apríli 1993
nový mladý slovenský štát sa po
dohode s Maďarskou republikou ocitol pred týmto súdom v Haagu. Keďže
v jeho kolégiu nebol Slovák, muselo
si zvoliť z jeho zostavy inonárodného
reprezentanta, ktorý bude záujmy SR
zastupovať. A na čelo jeho „štábu“ bol
vymenovaný, pridelený práve slovenský agent.
Už v onom vzdialenom apríli
1993 Slovenská republika uzavrela
aj s Maďarskom dohodu, podľa ktorej majú obe strany nárok požiadať medzinárodný tribunál v Haagu
o dodatočné vysvetlenie rozhodnutia,
ak sa do šiestich mesiacov po jeho
vynesení nedokážu dohodnúť na realizácii verdiktu.
■ SLOVENSKÁ PRAVDA
To sa ukázalo ako veľmi prezieravé. Tribunál MSD v Haagu totiž 25.
septembra 1997 vyniesol rozsudok,
podľa ktorého Maďarsko nebolo oprávnené zastaviť a následne zanechať
v roku 1989 práce na projekte, a potvrdil platnosť medzinárodnej, medzištátnej zmluvy z roku 1977, čo je na rozsudku vari najdôležitejšie.
Slovenská republika vo všetkých
bodoch, až na jeden, obhájila svoje
záujmy. V tom jednom sa hovorí, že
„Československo nebolo oprávnené
od októbra 1992 uviesť dočasné riešenie do prevádzky“. Súd ale rozhodol, že oznámenie Maďarska z roku
1992 o ukončení zmluvy z roku 1977
a dokumentov, prostriedkov s tým
súvisiacich, nemá právny účinok! Teda
zmluva z roku 1977 platí!
Bol to veľký deň, v nabitej sále
predseda súdu dve hodiny čítal zdôvodnenie verdiktu; všetky časti rozsudku prešli hladko. Len pri poslednom
bode, o oprávnení uviesť náhradné
riešenie, teda de facto dostavať vodné
dielo na slovenskej strane, sedem sudcov prehlasovalo svojím nesúhlasom
päť tých, ktorí laicky, veľmi zjednodušene povedané súhlasili s tým, čo
symbolizuje ten Binderov rozhodný

pokyn z 24. októbra 1992 – Sypte! Do
starého koryta v Dunaji sa z pripravených nákladiakov začali sypať prvé
prehradzujúce „fúry“ kamenia...
■ ŠERM PARAGRAFMI
To však nie je koniec príbehu
v Haagu. Slovensko podalo vo štvrtok
3. septembra 1998 žiadosť na Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu
o vynesenie dodatočného rozsudku
o sústave vodných diel Gabčíkovo –
Nagymaros s tým, aby súd v Haagu
vysvetlil, ako sa má naplniť jeho rozsudok z 25. septembra 1997. Žiadosť slovenskej strany podmieňovala
skutočnosť, že rokovania o realizácii
rozsudku haagskeho súdu stroskotali. Stroskotali preto, lebo Maďarsko
odmietlo podpísať dohodnutý návrh
rámcovej dohody. Maďarská vláda
premiéra Viktora Orbána zaujala
k návrhom Slovenska rokovať o tejto
záležitosti negatívny postoj. Vtedajšia ministerka zahraničných vecí SR
Zdenka Kramplová o tom v predstihu
31. augusta informovala listom maďarského kolegu Jánosa Martonyiho. Slovenské podanie do Haagu malo vyše
sto strán a odovzdal ho slovenský
agent a člen tímu zastupujúceho SR
pred MSD Peter Tomka. Podľa rozsudku z 25. septembra 1997 sme mali
riešiť veci spoločne s Maďarskom,
napríklad keby sa Maďari chceli zapojiť do využívania časti vodného diela
na Slovensku, museli by zaplatiť polovicu nákladov, lebo je to v súlade so
zmluvou z roku 1977...
Rozsudok sa dodnes považuje za
výrazné víťazstvo Slovenskej republiky. V roku 2002 Petra Tomku zvolili
za sudcu MSD na deväť rokov a v roku
2011 na ďalších deväť rokov, teda
do roku 2021. V rokoch 2012 – 2015
zastával funkciu predsedu MSD, vtedy
som s ním pre SNN urobil rozhovor,
keďže takúto funkciu ani v čs. ére
a ani v ére samostatnosti nijaký Slovák
nikdy nezastával.
V Univerzitnej knižnici v Bratislave možno dnes nájsť desiatky zložiek, stovky strán v angličtine, ktoré
tvorili obrovskú časť slovenských
dokumentov v tomto súdnom spore;
slovenská strana napríklad dokazovala, že desať špičkových slovenských vodohospodárov malo okrem
čs. vzdelania príslušné osobitné tréningy, súvisiace s projektom vodného
diela, v USA alebo v Dánsku, Holandsku či Nemecku. Stovky strán odborného textu a vedeckého hodnotenia
pripravila slovenská strana ako argumenty proti maďarskej tvrdohlavej
a neraz až len emocionálne vedenej
oponentúre, pričom už z úvodzoviek
bolo jasné, ako ju od základu vyvracia ako nepodloženú. Zoznamovať sa
so stovkami strán našich a maďarských podaní je dnes vzrušujúcom
zážitkom, lebo je to tiché svedectvo
obrovského dômyselného zápasu
o pravdu zámerov a práce mnohých
ľudí mnohých špecializácií a odborov. O pravdu slovenskej technickej,
vedeckej, ekonomickej, energetickej,
politickej, diplomatickej a medzinárodnoprávnej schopnosti správne sa
orientovať v chaose a neraz zmätku
zložitého domáceho a medzinárodného vývoja, ktorý sprevádzal vznik
Slovenskej republiky. Gabčíkovo sa
stalo mohutným symbolom toho, že
tento štát bude úspechom.
■ ZRADNÁ PRIVATIZÁCIA
A príbeh sa ani tu nekončí – jeho
novou, dramatickou kapitolou je privatizácia a v jej rámci prenájom Gabčíkova talianskej spoločnosti a zápasu,
aby sa ekonomicky úspešné, ziskové
dielo stalo naspäť slovenským. Ale to
už je príbeh zásadného sporu medzi
dvoma koncepciami vlád, na jednej
strane dzurindovsko-miklošovského
kabinetu a vlády R. Fica, ktorý o tom
vyhlásil: „Podmienky, za akých bolo
vodné dielo Gabčíkovo v rámci privatizácie
Slovenských
elektrární
prenajaté, sú niečo, čomu normálny
človek nemôže rozumieť. Už len prenájmom vodného diela si taliansky
investor zaplatí celú privatizáciu slovenských elektrární...“
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Pre Ľubora HALLONA sú kultúra a národné tradície živý organizmus

S poločenské
vedomie
je komplexný organizmus,
v ktorom tradícia hrá úlohu
katalyzátora, usmerňovateľa,
ale aj inšpiračného zdroja.
Teda v zdravo sa rozvíjajúcej
spoločnosti určite. Len čo sa
však objavia v spoločenskom,
politickom a kultúrnom živote
nejaké patologické zmeny,
začne sa tradícia prehodnocovať, upravovať, ba dokonca
falšovať či vymazávať z kolektívnej pamäti. Po príklady
nemusíme chodiť ďaleko. Pred
novembrom 1989 bola pre
vládnucu stranu kresťanská
tradícia Slovenska jednoducho neprijateľná.

Uctievajme skutočné hodnoty

Demontáž
tradícií
Zamlčiaval sa odkaz sv.
Cyrila a Metoda, štúrovská tradícia sa okliešťovala a do spoločenského
povedomia
boli
násilne implantované „revolučné
tradície“, ktoré mali za cieľ
vystužiť vratkú stavbu takzvanej socialistickej kultúry. Keďže
tradície sú pevne naviazané na
históriu, zákonite dochádzalo
aj k manipulácii s významnými
historickými postavami našich
dejín. Sarkasticky to vyjadril
napríklad prozaik Pavel Vilikovský vo svojom románe Večne je
zelený (1989): „Štefánika používajú pre Slovákov ako hračku.
Keď sú Slováci poslušní ,tak im
dajú Štefánika, nech sa pohrajú.
Keď začnú hnevať, tak im Štefánika zoberú...“
Môžeme teda konštatovať,
že keď sa začína manipulovať
s tradíciami, je načase zbystriť
pozornosť, lebo sa niečo chystá.
Určite mnohí ľudia spozorneli, keď sa nedávno začali
v USA útoky proti pamätníkom
na významné južanské osobnosti z čias občianskej vojny
Severu proti Juhu. Akoby náhodou sa začali objavovať snahy
odstrániť pamätníky významných osobností anglických dejín
s kampaňou, že ide o „bielych
kolonizátorov“.
Heslom posledných rokov
sa jednoducho stáva „korektnosť“. Je to vágny termín, do ktorého sa vmestí takmer čokoľvek,
a pre neomarxistov a pseudoliberálov sa z tohto doslova stal trójsky
kôň a zároveň demolačná guľa,
ktorá má poslúžiť na nové úpravy
a demontáž niektorých tradícií
v mene akýchsi „nových hodnôt“.
U nás na Slovensku sme po
novembri 1989 začali obnovovať naše vžité, dlhšie potláčané
tradície. Spomínanú cyrilo-metodskú, štúrovskú, ale trebárs
aj svätogorazdovskú, a tiež tradičné ľudové zvyky a obyčaje.
Ruka v ruke s tým išlo úsilie
o posilnenie kresťanských tradícií a zdôraznenie úlohy a zástoja
rodiny v živote spoločnosti. Ako
reakcia na spomínanú renesanciu tradičných aspektov národného života sa vzápätí objavili
a čoraz viac zosilnievajú útoky
na rôzne kľúčové osobnosti, ale
aj inštitúcie, z ktorých sa slovenské tradície odvíjajú. Nedávna
dehonestácia Ľudovíta Štúra
a Svetozára Hurbana Vajanského, permanentné útoky na
Maticu slovenskú, mediálne
ticho okolo národne orientovaných podujatí, to všetko svedčí
o tom, že tendencia oklieštiť
naše národné tradície a manipulovať s nimi je tu znova prítomná. Odpoveď na otázku,
komu a prečo prekážajú, si už
každý musí položiť sám.
Alexander GOCZ
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PhDr. Ľubor HALLON, CSc., je výskumný pracovník v oblasti sociológie kultúry, verejnej mienky a výskumu médií
v Národnom osvetovom centre a zároveň sa venuje publicistike, poézii a próze. Už niekoľko rokov spolupracuje ako
dramaturg a recitátor s úsekom národných a kresťanských tradícií NOC pod vedením PaedDr. Miroslava Holečka
na príprave a realizácii viacerých aktivít v rámci svätogorazdovskej tradície na Slovensku, najmä čo sa týka umeleckých programov slova a hudby.
● Ako výskumný pracovník sa
venujete najmä kultúre a médiám.
Zmenila sa naša mediálna a kultúrna scéna po novembri ’89 zo
„zglajšaltovanej“ a cenzurovanej
na slobodnú?
Máte pravdu, ak pred spomenutým medzníkom hovoríte o „zglajšaltovanej“, cenzurovanej mediálnej scéne, lenže na základe mojich
osobných skúseností by som to
zjednodušene hodnotil takto: cenzúra bola, je a bude, samozrejme,
v porovnaní s tzv. obdobím totality je
to vec jej miery, pretože kým cenzúru
v socializme riadil diktát ideológie,
v súčasnosti ju nastoľuje diktát vlády
ekonomiky. A tak sa redaktor musí
prispôsobovať ekonomickým záujmom vydavateľa, ktorý ho platí. Ak
sa mu to nepáči, môže skúsiť písať
inde. V socializme som zažil cenzúru
na vlastnej koži hádam iba raz, a to
v Novom slove. Napísal som recenziu
o naštudovaní mojej najobľúbenejšej
opery Musorgského Borisa Godunova
na scéne SND. Tvorcovia mali smolu,
že som vtedy poznal túto operu úplne
naspamäť, a tak som odvážne vyjadril
svoj názor, že charizmatický Ondrej
Malachovský dokonale psychologicky i vokálne technicky stvárnil cára
Godunova, no predsa len občas distonoval. Podobne som mal výhrady
aj k scéne Ladislava Vychodila.
Keď som potom čítal publikovanú
recenziu, skoro som ju nespoznával.
V skutočnosti v nej nebolo pridané
takmer ani jedno slovo, ale všetky tie
výčitky začínajúce slovkom „ale“ boli
doslova poutínané. Myslel som si,
že som už asi v Novom slove skončil. Keď som sa však bojazlivo ukázal
„u pani Katky“, doslova ma šokovala,
lebo s pohnutím v hlase sa mne, mladučkému študentovi ospravedlňovala,
že sa hanbí predo mnou za svoje
cenzorské zásahy, ale z najvyšších
miest, teda zo samotného Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska prišiel príkaz, že všetky hudobné
produkcie, prezentované v rámci
BHS, musia byť v médiách hodnotené
pozitívne. Toľko o cenzúre za totality. Žiaľ, po roku 1989 som už mal
v prípade uverejnenia mojich článkov
také skúsenosti, že ak chcem, aby bol
článok publikovaný, musím niektoré
inkriminované ostrejšie formulácie
vypustiť, prípadne že článok je dlhý
a treba ho skrátiť. Keď som to nechal
na redaktorovi, tzv. skrátením článku
vymazal z neho práve význam pointy
a zmenil tak zmysel článku.
● Termín kultúra sa často používa s prívlastkom národná. Na
druhej strane sami v niektorých
komerčnejších oblastiach kultúry, akými sú populárna hudba
či film, pociťujeme jednoznačné
globalizačné celosvetové tlaky.
Je národná kultúra v podstate už
dožívajúci relikt?
Komercionalizáciu a globalizáciu nám každodenne vnucujú spolu
s potravou z McDonalda, ázijskou
kuchyňou či japonským sushi. Lenže
ak si občas dám ostrokyslú polievku,
kurča kung pao či dokonca kurací
kebab, to neznamená, že sa mi sprotivia bryndzové halušky, kapustnica
alebo máčanka... Možno sa nám
súčasné vplyvy, najmä tzv. amerikanizácie kultúry, zdajú veľmi silné,
a možno až patologické predovšetkým
preberaním tzv. zahraničných formátov, aplikovaných do nášho kultúrneho
prostredia (Milujem Slovensko, Česko-Slovensko má talent, SuperStar

a pod.), nielen v komerčných televíziách, ale aj v tej verejnoprávnej.
Je na nás, či pohodlne podľahneme
ponúkaným formátom, alebo vymys-

jich básňach sa pridržiavate tradičnejších spisovateľských postupov. Aký je váš pohľad na literárne
experimenty, ktoré bujneli najmä

Dnešok slovenskej kultúry nás presviedča, že jej súčasné prejavy sú pôsobivé a trvácnejšie,
j
ak sú ukotvené v domácejj tradícii a jjejj rozmanitých
ý formách a pprejavoch.
j

líme niečo naše a lepšie. Ako určitý
domáci experiment vznikol projekt
Zem spieva, ktorý má svoj význam
v širokospektrálnej propagácii slovenského folklóru, ale jeho štruktúra kopíruje súťaž Česko-Slovensko má talent,
kde kúzelník súťaží so špičkovým
amatérskym tenoristom, pretože sa
tu v rámci súťaže porovnávajú hrušky
s jablkami, keď renomovaný folklórny
súbor (Urpín) sa porovnáva so „samorastlým“ sólistom fujaristom.
Dlhoročný vývoj slovenskej kultúry a umenia sa vždy formoval pod
tlakom vonkajších, ale väčšinou
významných a hodnotných vplyvov,
ktoré v našom prostredí boli transponované do novej, no pritom národnej kvality. Stačí spomenúť obrovský vplyv francúzskej kultúry konca
19. storočia, ktorá udávala smer
najmä v našom výtvarnom a literárnom umení. Som presvedčený
o tom, že pokiaľ zostane slovenský
národ emancipovaným a hrdým národom, bude vždy vytvárať špecifickú
národnú kultúru, hoci aj deformovanú
negatívnymi komerčnými vplyvmi,
ale vytvorená hodnota zostane hodnotou, z ktorej môžu čerpať a ďalej
ju rozvíjať nasledovné generácie.
Podľa môjho názoru je základom pretrvávajúcej národnej kultúry fenomén
vlastenectva. Mnohí si tento pojem
zle vysvetľujú a spájajú ho s militantným nacionalizmom či fanfarónskym
„hejslováctvom“. Skutočné vlastenectvo nepredstavuje nejakú zaslepenú
vášeň – opičiu lásku k všetkému
slovenskému, ale najmä úctu k skutočným hodnotám, ktoré nesú pečať
slovenskej národnej kultúry.
● Venujete sa próze, ale aj
poézii. V trojnovele Súkromné
drámy srdca (1915), ale aj vo svo-
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v deväťdesiatych rokoch a pre
ktoré sa vžilo tak trochu alibisticky
zavádzajúce
označenie
„postmoderna“?
Možno by som mal povedať
pár slov k tomu, ako som sa vlastne
dostal k napísaniu menovanej knižky.
Poéziu som síce písal od útlej mladosti, ale väčšinou v zmysle vyrovnania sa s nenaplnenými láskami
a neskôr, keď som si viac osvojil
techniku „veršovania“, písal som skôr
príležitostné básne k jubileám priateľov či kolegov, čo by som charakterizoval ako určitú „spotrebnú poéziu“.
Písanie prózy som v mojom prípade
považoval skôr za stratu času. Keď
som sa však dopočul tragickej smrti
– samovražde – istého veľmi dobrého
blízkeho človeka a rodinného priateľa, pocítil som potrebu zaznamenať tento tragický príbeh. A tak som
až takmer v šesťdesiatom roku svojho
života napísal prvú novelu a pridal
som ešte dve, takisto úzko spojené
s mojím životom. Ako študent slovenčiny som hodne čítal zahraničnú
klasickú literatúru, ale aj súčasných
slovenských autorov, najmä Mitanu,
Baleka a Johanidesa, ktorí zásadne
ovplyvnili aj poetiku mojej neskoršej prózy. Neodsudzujem krkolomné
experimenty postmoderny, veď nech
si každý píše, čo chce, keď mu to
vydajú a ak to niekto bude čítať. Ja
zostávam verný poetike klasického
rozprávania príbehu s istým ozvláštnením, so symbolom či s tajomstvom.
● Viackrát som bol svedkom
vašej recitácie klasickej i vlastnej
poézie. Tá znesie vysoké kritériá.
Napríklad na podujatiach venovaných sv. Gorazdovi. Čím je toto
vaše účinkovanie na spomínaných
podujatiach pre vás dôležité?

Kulturológ PhDr. Ľubor HALLON, CSc.

V ostatných desiatich rokoch
spolupracujem s kolegom PaedDr.
Miroslavom Holečkom, vedúcim
oddelenia národných a kresťanských
tradícií NOC, na jeho hudobno-poetických programoch venovaných spomienke, oslave diela a odkazu nášho
prvého arcibiskupa slovenského
pôvodu svätého Gorazda. Vďaka
doktorovi Holečkovi sa na Slovensku
už vyše dvadsaťpäť rokov rozvíja
novodobá svätogorazdovská tradícia, ktorá sa prezentuje v desiatich
celoslovenských podujatiach (napr.
Gorazdovo výtvarné Námestovo,
Gorazdove organové dni, Gorazdov
literárny Prešov, Gorazdovo umelecké Vrbové, Spomienka na svätého
Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave a pod.), pritom je i autorom
scenárov a režisérom programov.
Som veľmi poctený, že sa môžem na
týchto podujatiach zúčastňovať a prostredníctvom veršov našich významných básnikov oživovať túto tradíciu,
ktorá významne prispieva práve
k upevňovaniu už spomínaného vlastenectva. Čo sa týka mojej prezentácie ako recitátora, som veľmi rád,
že sa mi podarilo osláviť svoje šesťdesiate narodeniny práve vlastnou
recitáciou mojich najobľúbenejších
básnikov v rámci poeticko-hudobného
večera, ktorý som pripravil so svojimi
priateľmi s požehnaním dramaturgičky Janky Liptákovej a s láskavým
dovolením vtedajšej generálnej riaditeľky PhDr. Jany Kresákovej v našom
bratislavskom V-klube, za čo som jej
veľmi vďačný.
● Obligátna otázka na záver.
Čo nové pripravuje prozaik, básnik, ale aj výskumný pracovník kultúry Ľubor Hallon?
Toho básnika by som z uvedených dôvodov radšej obišiel, ale ako
autor skromných prozaických textov
môžem naznačiť, že nosím v hlave
taký menší román, opäť spojenie
prežitých i odpočúvaných situácií,
inšpirovaný skutočnými udalosťami,
tak trochu opäť smutný príbeh tentoraz jednej umeleckej rodiny s optimistickým záverom, no mám v hlave
aj nejaké novely či poviedky zažité
z nedávnej minulosti a zo súčasnosti.
Ako výskumného pracovníka ma
potešil záujem inštitúcie o vypracovanie monografie o Výskumnom ústave
kultúry, do ktorého som prišiel.
V tejto inštitúcii som pôsobil od
roku 1987 až takmer do jej zániku
v roku 1990. Moje prvotné skúsenosti
s výskumom a neskôr konkrétne so
sociologickým výskumom som potom
uplatňoval v rokoch 1990 až v 2000
v Novinárskom študijnom ústave
transformovanom na Mediálne informačné centrum, kde som sa orientoval
najmä na výskum prezentácie kultúry
v médiách, a po zániku tejto inštitúcie
bol náš výskumný tím delimitovaný do
Národného osvetového centra, kde
pôsobím až dodnes v rámci odboru
výskumu a štatistiky kultúry. Takže
momentálne študujem materiály VÚK,
uložené v Slovenskom národnom
archíve, a pripravujem monografiu
o činnosti tohto významného teoretického a vedeckého sociologického
pracoviska, ktorá by mala byť prezentovaná v máji budúceho roku, keď
si pripomenieme päťdesiate výročie
vzniku tejto inštitúcie.
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Ani panovníci, hlavy korunované, by sa nemali prikrášľovať a predstavovať tendenčne

Aký bol cisár František Jozef I. a jeho Sissi
Pavol IČO – Foto: archív a internet

O cisárovi Františkovi Jozefovi I. a jeho manželke Sissi sa často hovorí pochvalne ako o miláčikoch ľudu. Podobne
ich predstavila aj výstava Kráľovná Alžbeta a móda, ktorá sa uskutočnila v košickom Východoslovenskom múzeu.
Na čo sa však často zabúda, je najmä problematika vzťahu cisára k slovenskému národu.
Rakúsky panovník sa k slovenskému ľudu zachoval veľmi zvláštnym spôsobom už na začiatku svojej
vlády, keď na území Slovenska prebiehala revolúcia v rokoch 1848 –
1849. Tá sa odohrávala aj s vedomím
rakúskej vlády, ktorej prisahali slovenskí dobrovoľníci vernosť. Cieľom
povstaleckej výpravy teda mal byť
boj proti uhorským gardám a politike Lajoša Košuta, ktorý nechcel
uznať práva nemaďarských národov
Uhorska. Napriek uvedenému, ako
opisuje účastník a historik povstania
Mikuláš Dohnány v spise Historia
povstaňja slovenskjeho z roku 1848
, museli slovenskí vzbúrenci bojovať
s cisárskym vojskom, ktoré napokon
28. septembra 1848 na Myjave prvú
slovenskú dobrovoľnícku výpravu
porazilo. V tom čase síce ešte František Jozef I. nevládol, ale cisárom bol
jeho predchodca Ferdinand, ktorý
nariadil, aby bol „... v Hornom Uhorsku zavedený poriadok“.
Prečo však bojovalo rakúske
vojsko spolu s cisárovými úhlavnými
nepriateľmi – Košutovými gardami
proti Slovákom, ktorí boli ochotní za
svojho cisára položiť aj vlastný život,
tomu, ako píše Dohnány, slovenskí
povstalci vôbec nerozumeli.
■ MARCOVÝ PROSBOPIS
Napriek
nepochopiteľnému
postupu viedenskej vlády proti slovenským dobrovoľníkom rozhodli
vodcovia povstania, že Slováci
budú bojovať po boku Viedne druhý
raz. Slovenských národovcov opantala vízia rovnoprávnosti pre všetky
národy Uhorska, ktorú prisľúbil cisár
Ferdinand I. v rámci svojho patentu
vydaného 7. novembra 1848. Približne v tom období (2. decembra
1848) sa novým rakúskym cisárom
stal František Jozef I.

Ten vydal v marci 1849 tzv. s rakúskou a ruskou armádou defiOktrojovanú ústavu, ktorá oslabila nitívne porazili maďarské revolučné
postavenie Uhorska na prospech vojská. Ako však upozorňuje účastník
Rakúska. Ľudovít Štúr a jeho spolu- revolúcie a prvý slovenský dobrovoľpracovníci sa preto rozhodli túto prí- nícky kapitán Samuel Dobroslav Šteležitosť využiť. Dvadsiateho marca fanovič v knihe Slovenské povstanie
1849 navštívili cisára, ktorý sa vtedy z roku 1848/1849, Slováci bojovali
zdržiaval v Olomouci, a predniesli za Viedeň, pretože verili „... slovám
mu svoje požiadavky známe ako a sľubom viedenskej vlády“.
Marcový prosbopis.
Štefanovič taktiež pripomína, že
Túto udalosť opisuje spisovateľ viedenská vláda zaobchádzala so
Karol Kálal v diele Slovenská revo- slovenskými dobrovoľníkmi „tým najlúcia nasledovne: „Menom deputácie dômyselnejším spôsobom“, pričom
prehovoril Kozáček, katolícky farár „... bezohľadne a vypočítave jednazvolenský, jehož reč bola ovšem už júc tak s nami, ako i s Maďarmi miepredtým daná cisárovi. Cisár prečítal
odpoveď a urobil
obvyklý sľub. Najprv
pristúpil k Hurbanovi, spýtal sa ho na
slovenských dobrovoľníkov a pochválil
ochotu národa; Zacha
sa pýtal na položenie
vojska; ešte i Kuzmányho, Štúra a iných
osloviac,
poklonil
sa a tak sa skončila
audiencia.“ Spomenutý, nikdy nenaplnený „obvyklý sľub“
sa pritom týkal zaručenia
bezpečnosti
a svojbytnosti pre slovenský národ.
Vodcovia povstania preto napokon
prehovorili mnohých
Slovákov, aby bojoCisárskemu ppáru sa narodili štyri
y deti. Najstaršia
j
dcévali za cisára aj po
ra Žofia (†1857) zomrela sotva dvojročná, keď ochorela
tretí raz. Stalo sa
na jednej z ciest cisárovnej po Uhorsku. Po tejto rodinnej tragédii Alžbeta (Sissi) na výchovu ďalších detí
tak počas tzv. letnej
(Gisela 1856 – 1932) a Rudolf (1858 – 1889) zanevrela
výpravy slovenských
a tie vyrastali
y
ppod dohľadom babičkyy – arcivojvodkyne
j
y
dobrovoľníkov v júni
Žofie. Za svojho „jedináčika“ Sissi považovala najmladaž auguste 1849,
šiu dcéru Máriu Valériu (1868 – 1924), ktorú ľud nazýval
„maďarské dieťa“. Ktovie prečo?
keď povstalci spolu

Cisár FRANTIŠEK JOZEF I. sedel na habsburskom tróne šesťdesiatosem rokov.

nila ubíjať jednoho kroz druhého“.
A slepú dôveru k Viedni považuje
hrdinný kapitán Štefanovič, ktorý sa
počas prvej dobrovoľníckej výpravy
preslávil tým, že so svojou jednotkou
s počtom dvanásť mužov prepadol
a zajal celú stotinu cisárskeho vojska vyslanú proti slovenským dobrovoľníkom, za jednu z najzávažnejších príčin neúspechu slovenského
povstania.
■ TISÍC ZLATÝCH
Po porážke Košutových priaznivcov totiž František Jozef I. splnil len veľmi málo z toho, čo sľúbil.
Slovákom doprial jazykové práva,
ako trebárs používanie slovenčiny
v úradnom styku a v ľudových ško-

Veľká cisárovná Mária Terézia ostáva v historickej pamäti aj slovenského národa

Svoje krajiny riadila pevnou rukou a múdrou mysľou
Miloš K Á ZIK – Ilustrácia: internet

Inak môže slovenská história hodnotiť pôsobenie matky Františka Jozefa Márie Terézie, ktorá bola súčasťou našej histórie a podľa mnohých
bola v nej aj najväčšou kráľovnou. Preto si v tomto roku s úctou pripomíname trojsté výročie jej narodenia (13. 5. 1717). K odkazu tejto výnimočnej panovníčky sa hlásia viaceré národy, ktorým vládla od roku 1740 až do svojej smrti v roku 1780. A to ako kráľovná uhorská, česká, chorvátska a slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy, veľkovojvodkyňa Toskánska. S hrdosťou sa k nej môžeme hlásiť aj my
Slováci, pretože naše hlavné mesto Bratislava (v tých časoch Prešporok) zohralo v jej živote dôležitú úlohu. Práve v ňom v Dóme svätého Martina bola 25. júna 1741 korunovaná za kráľovnú Uhorska a na Korunovačnom kopci sa symbolickými údermi meča zaviazala chrániť túto krajinu.
Od čias Márie Terézie sa Európa
i Slovensko radikálne zmenili, ale
stále nás trápia tie isté problémy, aké
musela svojimi reformami riešiť aj ona:
podporovať rozvoj hospodárstva, eliminovať štátny dlh, mať v obehu pevnú
menu; vytvoriť profesionálnu štátnu
správu; zabezpečiť kvalitnú zdravotnú
starostlivosť; vybudovať armádu, ktorá
dokáže ochrániť štát a jeho občanov;
nastoliť súdnu spravodlivosť; chrániť
a obnovovať lesy ako vzácne prírodné
bohatstvo; poskytnúť každému občanovi vzdelanie primerané jeho potrebám; začleniť asociálnych príslušníkov
rómskeho etnika do spoločnosti...
■ DALA NA RADY
Pri riešení týchto problémov si
Mária Terézia nezakladala na svojej
absolútnej moci ani na svojom výbornom vzdelaní a inteligencii. Obklopila
sa múdrymi radcami, od ktorých očakávala nielen dobré rady, ale aj odvahu
oponovať všemocnej vladárke. Ako
hlboko veriaca katolíčka bola presvedčená o tom, že moc má iba dočasne
zverenú a za všetko sa raz bude pred
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Bohom zodpovepanovníčkou, ale aj citlivou
dať. Jej ľudskú
a milujúcou ženou. Po mani vladársku filozoželovej smrti si totiž na znak
fiu vyjadruje aj jej
smútku dala ostrihať vlasy,
panovnícke krédo:
vzácne šperky odovzdala
Spravodlivosť
deťom, prepychové šaty rozdala dvorným dámam a do
a milosrdenstvo.
konca svojho života nosila už
Mária Terézia
iba čierne šaty bez klenotov.
nás po stáročiach
zaujíma
nielen
■ MILUJTE KRÁĽOVNÚ
ako panovníčka,
ale aj ako výniV Bratislave sa okrem
močná žena. So
korunovácie odohrala ešte
svojím manželom
jedna
zásadná
udalosť
Františkom Štefav živote Márie Terézie. V sepnom I. Lotrinským
tembri 1741 prišla do Prešpriviedla na svet
porka, aby v najväčšej núdzi
šestnásť
detí.
požiadala o pomoc uhorskú
Vychovala z nich
šľachtu, keď sa ocitla v hranielen
monarničnej situácii a jej pozícia
chov, ale aj Bohu
panovníčky sa rúcala. Slovenzasvätené osoby
ský spisovateľ Anton Hykisch
– rádové sestry
v románe Milujte kráľovnú
Trojsté výročie narodenia panovníčky Márie Terézie ponúklo príležitosť
a arcibiskupa. Ako
priblížil túto historickú chvíľu
ukázať jej mnohostranné aktivity a prednosti.
matka a manželka
takto: „Pozvala uhorských
poznala okrem radosti aj bolesť a žiaľ, aj svojho muža. To, ako sa vyrov- pánov do veľkej siene Bratislavského
lebo musela pochovať až šesť svojich nala so stratou milovaného partnera, hradu v západnom krídle. Kreslo dala
detí, a keď mala štyridsaťosem rokov svedčí o tom, že bola nielen veľkou potiahnuť čiernym súknom a sadla
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lách, lenže už v roku 1867 následkom
rakúsko-maďarského
vyrovnania
prenechal územie súčasného Slovenska Maďarom, ktorí ihneď začali
rušiť vydobyté práva a slobody.
O Františkovi Jozefovi I. je tiež
známe, že venoval tisíc zlatých na
činnosť Matice slovenskej. Tisíc zlatých však pre cisára nepredstavovalo
veľkú sumu, išlo skôr o almužnu (na
porovnanie: biskup Štefan Moyses,
prvý predseda Matice slovenskej,
prispel na činnosť Matice sumou
takmer dvetisícpäťsto zlatých).
Bol teda František Jozef I. naozaj miláčikom slovenského ľudu?
A ako je to vlastne s jeho manželkou
Sissi?
Podľa Alžbetinej busty v Prešove a Poltári či bardejovského
Muzeálneho apartmánu cisárovnej
Sissi by sa mohlo zdať, že ju slovenský ľud milova l aj dávno po zrade
slovenského
národa
rakúskym
cisárom v revolúcii z meruôsmych
rokov. No jej blízky vzťah s Gyulom
Andrássym, prvým predsedom vlády
v rozdelenom Rakúsko-Uhorsku,
svedčí skôr o negatívnom vzťahu
k Slovákom. Gyula Andrássy totiž
práva a slobody slovenského národa
neuznával, jeho vláda nepodporovala slovenské národné hnutie
a národne uvedomelým Slovákom,
ktorí sa nechceli vzdať svojho
jazyka a kultúry, priniesla utrpenie,
ktoré pokračovalo až do roku 1918,
keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo.
Už rok po nástupe Gyulu
Andrássyho k moci (1868) bol napríklad schválený Národnostný zákon,
ktorý zaviedol maďarčinu ako štátny
a úradný jazyk v celom Uhorsku, bez
ohľadu na to, že tu žilo aj mnoho príslušníkov ďalších národov vrátane
Slovákov. A medzi azda najstrašnejšie následky dualizmu patrí únos
viac ako šesťdesiatich tisícov slovenských detí na prevýchovu do maďarsky hovoriacich rodín, ku ktorému
dochádzalo v rozmedzí od osemdesiatych rokov devätnásteho storočia
po začiatok dvadsiateho storočia.
No aj keď uvedené skutočnosti nevyznievajú tak dobre ako
vo výstavných expozíciách poukazovanie na skromnosť rakúskeho
panovníka a krásu jeho manželky,
nesmieme na ne zabúdať.

si naň celá v čiernom... Stovka tvárí
zvedavo hľadí na statnú ženu. Čierne
rúcho ju zoštíhľuje. Jasnoplavé vlasy
rozpaľujú. Kráľovná sa dvíha z kresla.
‚Všetkými opustená obraciam sa na
vás. Ste mojou jedinou oporou. Trón
je ohrozený a som ohrozená ja, vaša
kráľovná... Teraz vás prosím za seba
a za svoje deti!‘ Slzy. Horko-ťažko
dokončí reč. Vtedy zaznejú výkriky:
‚Život a krv pre našu vznešenú paniu!‘
Zdvihnuté šable, štrngot. Vivat! Túto
paniu nenecháme umrieť! Je našou
kráľovnou!“
Keďže slovo robí muža a slovo
šľachtica bývalo v minulosti zákonom,
uhorské stavy postavili šesťdesiattisícovú armádu. Vojsko, v ktorom bojovali aj mnohí Slováci, pomohlo Márii
Terézii udržať vládu a aj väčšinu z jej
dŕžavy . Práve vďaka tomu mohla
uskutočňovať svoje odvážne reformy.
Prostredníctvom
nich
posilnila
a zjednotila svoju mnohonárodnostnú
ríšu, zlepšila život svojich poddaných
a položila základy modernej strednej
Európy.
Hoci mnohé naše problémy sú
také isté, s akými zápasila aj Mária
Terézia, predsa len je dnes všetko
inak. Skutočnú kráľovnú nahradili
celé kŕdle kráľovien krásy. Silnú
ženu na tróne nahradili silné reči
(často) slabých mužov. Svedomie
a zodpovednosť za osudy ľudí v krajine nahradili rebríčky popularity
a finančné záujmy mocných. No a to
hlavné – už asi nie sme schopní
obetovať ,,život a krv“ za vznešený
ideál. Práve táto strata je väčšia
ako tá, ktorú sme utrpeli zničením
vzácnej sochy v období, keď sme
načas stratili historickú pamäť.

30. september 2017
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tak mohlo vzniknúť toto známe slovné spojenie
slov, ktoré zvykne označovať
záhady či bežne nepochopiteľné javy? Možno prehľadať
tisíce citátov slávnych a múdrych, ale bezvýsledne. Napokon, dá sa siahnuť aj ku knihe
kníh – k Starému zákonu. To sa
dá vždy a, napočudovanie, naozaj iba niekde „medzi zemou
a nebom“ sa nachádza vysvetlenie, že v Starom zákone nájdeme všetko...

Medzi zemou
a nebom...
„Veritas de terra ort a est,
et ilustitia de caelo prospexit“ –
Pravda vyrastie zo zeme a spravodlivosť vzhliadne z neba. Starý
zákon, Z 85 (84), 12. Bodka. To
je reč Písma. V tomto prípade
niet pochybností o spravodlivosti, ktorá „vzhliada z neba“.
A v modernej dobe informácií
len ťažko možno pochybovať
o javoch, ktoré v podobe „pravdy
vyrastajú zo zeme“.
Milan spolu s bratom Miroslavom (obaja dospelí) za bieleho
dňa v meste na Ponitrí prepadli
istého človeka. Starší z bratov
zdrapil muža za ruku a prstom
ho silno bodol do ramena, aby si
myslel, že má v ruke ostrý predmet. Spolu s bratom obeti zobrali
z vrecka bundy päť eur a z igelitky
balíček kávy. Po lúpeži sa pobrali
do centra Prievidze, akoby sa
nič nestalo... Opovrhnutia hodný
čin. Netrvalo dlho, možno pár
dní, a po zločine prišiel sudcov
trest. Starší Milan dostal dva
a pol roka. Mladší Miroslav,
ktorý už bol dvakrát súdne trestaný za krádež, si má posedieť
vo väzení päť a pol roka. Spolu
osem rokov straty slobody za päť
eur a balíček kávy. Nie, v nijakom
prípade nespochybňujeme závažnosť trestného činu ani to, že bol
uskutočnený tak brutálne, ako
bol. A bezcitne.
Na Slovensku žijú podnikatelia, ktorých konanie ožobračuje celé rodiny. Už len tým, že
svojim zamestnancom nevyplatia adekvátnu odmenu vykonanú
prácu, využijú spleť pavučiny
zákonov, ak majú dostatočne
dobrých vplyvných známych na
mocenských pozíciách štátu,
tak sa nechajú oddlžiť a podnikajú ďalej. Teda okrádajú
ďalších nešťastníkov. Alebo
máme takých, ktorí okradnú
štát o milióny a patria k spoločenskej smotánke. A potom
máme aj takých, s ktorými sa
súdy vlečú tak dlho, že je priam
zjavný zámer, aby sa spory
nikdy neukončili rozsudkom.
Stačí mať dobrého právnika,
z času na čas ochorieť a medzitým si môžu žiť na svojich panstvách spokojne až do smr ti. Tí
šikovnejší dokonca vysúdia od
štátu aj odškodné za spôsobené
príkorie.
Toto je niekoľko podôb spravodlivosti na Slovensku. Ministri
rezortu sa menia, tie podoby
nie. Sú súčasťou systému. Naša
spravodlivosť uviazla totiž niekde medzi zemou a nebom. A tak
– zostáva vari ešte raz nazrieť
k „písmu písem“. „Vix placet
ambobus, quit vult servire duobus.“ Kto chce slúžiť dvom
pánom, sotva sa obom zapáči.
V Roháčkovom preklade : „Nikto
nemôže slúžiť dvom pánom, lebo
buď jedného bude nenávidieť
a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým
pohŕdať – nemôžete slúžiť Bohu
i mamonu.“ (Mat 6,24)
Ján ČERNÝ
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Slovenská justícia stále zaostáva za duchovnými požiadavkami doby

Porazíme korupciu, alebo ona porazí nás?
Ján ČOMAJ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Poviete si: Stav slovenskej justície? Stará pesnička. Istotne, ale treba ju húsť dovtedy, kým sa jej stav nezlepší
natoľko, že zmenu postrehne aj obyčajný človek. Každý minister spravodlivosti, ktorý si sadol na to nevďačné
kreslo, mal zrejme dobrý úmysel, sľuboval si progres v rezorte a sľuboval nám očividné zlepšenie, ale hoci sa
ich na tej stoličke vystriedal už tucet, z toho pani ministerka L. Žitňanská sedí na nej tretíkrát..., veľa sa toho
nezmenilo. To si azda uvedomuje aj ona. Napriek jej úsiliu a istotne aj nápravným krokom v slovenskej justícii
dodnes nevidno zreteľné zmeny. A už to trvá dlho. Povedal by som: dlhšie, ako sa ráta jedna generačná etapa.
Oveľa dlhšie, ako trvala celá prvá ČSR – a tá musela od gruntu zmeniť zákony, čo vznikli ešte za feudalizmu!
Tu a tam sa čosi napraví. Posledne
tím pani ministerky pripravil zákon
o obetiach trestných činov... Panebože,
aj to nám trvalo dvadsaťosem rokov!
Ponovembroví zákonodarcovia sa tvárili, že myslia na všetko, len na obeť
trestného činu zabudli. A zabúdali ďalších bezmála tridsať rokov. Obeť zločinu bola tri desaťročia mimo zákona!
Viem, poslancom, novelizujúcim staré
zákony alebo schvaľujúcim nové, prokurátorom, sudcom, justičným úradníkom, celej právnickej obci sa to zle
počúva, ale je to, žiaľbohu, tak: slovenská justícia má už dlhé desaťročia
veľmi zlé renomé.
■ NEPRÍJEMNÁ BILANCIA
Tá nemilá povesť, pravdaže,
nemala zrod v novembri 1989.
V časoch prvej republiky najvýhodnejším zamestnaním bolo fiškálstvo – po
rozpade feudálnych panstiev a veľkostatkárskych sídiel, polí, lesov, majerov došlo ku gigantickému procesu
zmeny majetkovo-právnych vzťahov
a následne k nekonečnému drobeniu či spájaniu majetkov – dedením,
ženením, chudobou, nezdarom, krízou, apetítom „šikovných“... Fiškáli žili
v eldoráde. Právnikov vo verejnej
správe ironizuje veta: „Nelze vyhověti.“
Teda nebola to najlepšia vizitka
remesla. V rokoch prvej Slovenskej
republiky, keď si mnohí mysleli, že
všetky problémy medziľudských vzťahov, spory a procesy vyriešia čisté
srdcia národne aktívnych ľudí, právo
sa zapredalo – jeho špička sa orientovala na ideológiu patronátnej veľmoci
– na Hitlerovu ríšu. Sám pán profesor
práva na vtedy jedinej našej univerzite
bol pronacistický radikál a obdivovateľ
fašistu Horthyho, keď sa stal predsedom vlády Slovenskej republiky. Právnici tých čias – nikto iný iba oni – formulovali rasistické zákony. Aj súdnictvo
– česť statočným výnimkám – bolo,
pravdaže, poznačené duchom doby.
Skončila sa vojna a v zásade tí istí ľudia
v tých istých talároch vynášali kruté –
dokonca i absolútne tresty aj v prípadoch, v ktorých by bola spoločensky
účinnejšia a najmä spravodlivejšia ľudská veľkorysosť. V štáte, ktorý sa ocitol v záujmovej sfére Kremľa, justičné
orgány nečakane rýchlo podľahli krutovládcom, ako boli Gottwald, Široký,
Kopecký a ich adlátusi v bezpečnostných zložkách a justícii, povedzme
Bedřich Reicin alebo Josef Urválek.
A vynášali najťažšie rozsudky vrátane
trestov smrti ako na bežiacom páse. Je
zanedbateľnou satisfakciou, že ten istý
Reicin, ktorý nechal umučiť alebo vo
väzení zahynúť desiatky českých a slovenských osobností, napríklad nášho
generála Kristina, odvisol v procese
so Slánským tiež. Je krutou tragikomédiou, ak jedenástim z obesených ten
istý režim dáva o jedenásť rokov neskôr
titul Hrdina ČSR či Rad republiky...
Pravda, v tých rokoch bola prokuratúra v moci vládnucej strany a tá
ju nadradila nad právomoc súdov,
s výrazným oslabením práva na obhajobu. Istotne, to treba mať na zreteli. Aj
tak je šokujúca aktivita súdov napríklad
proti „nepriateľom socializácie dediny“.
Nové zákony uložili sudcom hodnotiť
úmysel človeka žiť inde ako v ČSR
alebo pokus opustiť vlasť ako vlastizradu a trestať ho najvyššou možnou sadzbou. Ale aj tieto zákony pripravovali právnici... Ešte aj v polovici
päťdesiatych rokov, keď sa už predsa
len rozvidnievalo, naše súdy stále aj
smiešne ničotnosti posudzovali ako

trestný čin proti republike, za hlúpu
detinskú karikatúru šiel môj spolužiak
Rudolf Dobiáš z prvého ročníka filozofickej fakulty na pätnásť rokov do lágru,
odsedel osem...
Viem, nielen právnici poslušne
slúžili alebo dokonca aktívne podporovali nezmyselnosti režimu. Boli to aj
učitelia, básnici, novinári, architekti,
herci, hudobní skladatelia, Hej, hej,
slnko vychodí...! Len to nebolo pre
iných ľudí ani zďaleka také bolestivé.
■ KONEČNE ZMENA!
Národ sa nádejal, že demokratické
pomery prinesú spravodlivé súdnictvo,
ktoré bude bez prieťahov a fiškálskych
motaníc trestať za násilie, podvod,
okrádanie štátu, národa a obyčajného
človeka a ticho, účinne a ľudsky riešiť
spory medzi občanmi alebo občanmi
a štátom. Nedočkali sme sa toho.
Máme právnikov viac ako kedykoľvek
predtým – možno niekoľkonásobne,
právnikov je zo všetkých profesií najviac aj v slovenskej politike, vo vedení
politických strán, v orgánoch samosprávy, v riadiacich štruktúrach polície, v parlamente, vo vláde... Len práva
sa človek ťažko dovolá.
Aj masový odpor ľudí proti
korupcii je v konečnom dôsledku len
dôrazné dovolávanie sa práva a spravodlivosti. To len opozícia a „nezávislá“ tlač ho predstavujú ako masový
odpor proti vládnucej koalícii. Lebo
napokon nikto z organizátorov politicky namierených akcií pri korupcii
nemôže povedať, že korupcia bola
menšia za tej či onej vlády, za Dzurindu a Mikloša, to by bolo na smiech.
A pod krk ju polícia a justícia nechytila ani vtedy, keď ministrom vnútra
alebo ministrom spravodlivosti bol taký
kovaný právnik, akým je Daniel Lipšic.

ESEJ

Keď na čelo vari všetkých riadiacich
orgánov slovenského práva a spravodlivosti nastúpili ženy, obyčajní ľudia
si možno povedali, teraz sa to zmení.
Žena prišla na čelo Súdnej rady SR,
Najvyššieho súdu SR, Ústavného
súdu SR, ministerstva spravodlivosti,
žena bola ombudsmankou, detskou
ombudsmankou, dokonca aj bankovou
ombudsmankou..., nestalo sa tak. Príčiny zlého stavu sú zrejme hlbšie zakorenené, pôda viac zaburinená, problém
zložitejší.
Riešiť ho však treba. Neodkladne.
Inak bude naša spoločnosť stále
vo vnútri chorá, aj keby sme už boli
v samom prostriedku európskeho jadra.
Pravdepodobne najhorší obraz
našich súdov v očiach verejnosti vytvárajú „procesné chyby“, pri ktorých sa
na slobodu dostanú nebezpeční kriminálnici, a prieťahy v súdnom konaní.
To, že pred dvoma rokmi súdom verilo
len dvadsaťpäť až dvadsaťšesť percent
obyvateľstva (pri poslednom prieskume
už dvadsaťdeväť percent), majú na
svedomí určite aj prieťahy v súdnom
konaní. Ľudia často poukazujú na
prípad Ing. Jozefa M., namočeného
v kauze Horizont – BMG Invest. Podnikateľ Jozef M. sa za dvadsaťsedem rokov zaplietol do všeličoho, ale
napodiv si žije pokojne. Po novembri
1989 okamžite pochopil, že Slovensko
bude potrebovať státisíce počítačov,
a on vedel, kde je tento tovar najlacnejší – doviezol ho vagóny. Postrehol,
ktorí privatizéri dostali lénne majetky
a na podnikanie nemajú fištrón, tak ich
poľahky obabral za milióny o miliardy.
A keď ho nedávno súd pokutoval za
oneskorenie, poplatok mu odpustili,
lebo je bezmajetný. Na pojednávanie
síce prišiel v mercedese aj so šoférom,
ale auto a vodič patria synovej firme,

on je len drobný dôchodca. Pred pár
rokmi sa už zdalo, že aj naňho príde.
To, keď si v priamom prenose s hlavným
organizátorom najväčšej pyramidálnej
hry v dejinách Slovenska Frunim dojednal vytunelovanie ich kasy. Obvinený
Ing. Jozef M. dostal na Špeciálnom trestnom súde za podvodné privlastnenie
pozostatkov Fruniho pyramídy dvanásť
rokov. To bolo na jar v roku 2007, už sa
minulo aj desiate výročie. Jozef M. sa
odvolal. Najvyšší súd SR trest zrušil „pre
procesné chyby“ a dal prípad na nové
pojednávanie. A ako to už u nás býva
zvykom, trvalo osem a pol roka, kým
v októbri 2015 Špecializovaný trestný
súd v Pezinku vyniesol nový verdikt:
Jozef M. deväť rokov väzenia a päťtisíc
eur pokuty, jeho komplici deväť a sedem
rokov. Odvolali sa. Do chvíle, keď píšem
tieto riadky, Najvyšší súd SR ešte nevytýčil nové pojednávanie. Medzitým už
zomrel aj hlavný vinník Fruni, už je na
koho zvaliť celú vinu. Od krachu nebankovky ubehlo vyše pätnásť rokov...
Prieťahy a chyby v súdnom konaní
stoja ročne milión eur, toľko sa vyplatí
sťažovateľom. To je však len nepatrná
časť skutočnej vecnej škody, o morálnej ani nehovorme, nedá sa vyčísliť.
■ DOBRE PLATENÍ...
Vo finančnom odmeňovaní sudcov
problém azda neväzí. Dôstojné platy
dostali už po novembrovom prevrate:
výška mzdy mala odrážať ich profesionalitu, spoločenskú zodpovednosť, ale
mala byť aj istou zábranou proti prijímaniu úplatkov: jednak preto, aby úplatok nepotrebovali, jednak preto, že by
pri odhalení korupcie prišli o dôstojné
miesto a dobrý plat. A napriek tomu sú
dve posledné desaťročia plné vlečúcich sa procesov závažných trestných
činov, záhadných oslobodení zločincov, čudných „procesných chýb“, pri
ktorých možno došlo aj k finančnému
postihu sudcu, ale zlomyseľníkovi hneď
príde na um, či mu to „bokovka“ niekoľkonásobne nevynahradila. Ich mzda
sa voči iným ústavným činiteľom relatívne z roka na rok dvíhala, lebo kým
poslanci alebo ministri mali zastavenú
valorizáciu, sudcov sa to týkalo len
v rokoch 2012 – 2014. Inak im každým
rokom platy rástli. A tak v roku 2016,
napríklad, bol priemerný mesačný plat
slovenského sudcu 3 880 eur v hrubom
(bez iných náhrad), kým brutto plat
poslanca rovná polovica – 1 961 (bez
príplatkov na asistenta alebo funkciu
v parlamente). Pravda, je veľa sudcov,
ktorých platy sa pohybujú nad päťtisíc
eur v čistom (!): predsedníčka Najvyššieho súdu SR mala vlani čistý príjem
5 300 eur mesačne, predseda Krajského súdu v Nitre dostal vlani priemerne mesačne na ruku 5 600 eur,
najlepšie plateným sudcom v roku 2016
bol predseda Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR – mesačne
dostal čistého v priemere 5 900 eur.
Dvakrát viac ako premiér. V príjmoch
sudcov teda asi problém nebude.
■ ČAS NA ZMENU
Myslím si, že na to by mali
nájsť odpoveď sudcovia a právnické
osobnosti.
Možnosť radikálnej nápravy, možno
až zvratu je len a len v ich hlavách, v ich
prísnom rozbore stavu slovenského
pravosúdia, v ich podnetoch, rozhodnutiach a opatreniach. Istotne nie som
sám, kto si už roky myslí, že iniciatíva,
ako zlepšiť slovenské súdnictvo, zbaviť
ho podozrení z korupcie, vytvoriť z neho
rovnocenného duševného partnera doby
technických prevratov, spoločenskú
inštitúciu, ktorá by bola v každom okamihu morálne i vecne nad politikou a jej
búrkami, aférami či úspechmi – môžu
len sudcovia sami.
Je tu síce Via Iuris. Viem. Ale už
nimi formulovaný zmysel existencie:
„Vytvoriť zo Slovenska krajinu, kde
ľudia nie sú voči moci bezmocní,“ pri
všetkej úcte neobsahuje cieľ povýšiť
justíciu eticky nad všetky inštitúcie štátu
a politickej moci. Môžu byť bunkou
zrodu. Na zásadné hodnotové zmeny
však musí prísť vyššia a silnejšia vlna.
Z veľkej a múdrej obce právnikov. Je
najvyšší čas.

WWW.SNN.SK

9.STRANA

40/2017

KULTÚRA

Jozef BEDNÁRIK zanechal v slovenskej divadelnej réžii hlbokú stopu

Vavrínmi ovenčený muzikálový mág
Alexander GOCZ – Foto: archív SNN

Obdivovaný a oslavovaný, na druhej strane kritizovaný za pompéznosť, hraničiacu podľa neprajníkov
s gýčom, vďačný objekt kultúrnych rubrík solídnych novín, ale aj bulváru, osobnosť, ktorá sa v každom ohľade vymykala štandardnej predstave o divadelnom režisérovi s hereckou minulosťou. Taký bol Jozef BEDNÁRIK, chlapec zo
Zelenča pri Trnave, muzikálový mág. V týchto dňoch si pripomíname jeho nedožité sedemdesiate narodeniny.
Slovenské profesionálne divadlo
vždy čerpalo z prírodného prameňa
ochotníckej divadelnej scény, ktorá
od čias štúrovcov bola ojedinelým
fenoménom v európskom kontexte,
keďže to najhlavnejšie – slovenčina
ako javisková reč, zďaleka nebola
takou samozrejmosťou ako v okolitých krajinách. Jozef Bednárik šiel
však za svojimi režisérskymi vavrínmi okľukou. Vyštudovaný herec
sa etabloval v režisérskej stoličke
cez ochotnícky súbor v svojej rodnej
obci.
■ HERECKÉ ZAČIATKY
Kým Jozef Bednárik odštartoval éru muzikálu na Slovensku
aj v Čechách a stal sa muzikálovou režijnou stálicou musel prejsť
školou života. Konkrétne to bola
stredná
umelecko-priemyselná
škola v Bratislave a následne
v rokoch 1971 – 1981 Vysoká škola
múzických umení. Ako herec sa
predstavil v roku 1974 vo filme
Ohnivé križovatky, kde stvárnil postavu Jána Hrču. Ďalšiu filmovú rolu si zahral o rok neskôr
v Sebechlebských hudcoch. Nasledovali ďalšie úlohy najmä v televíznych inscenáciách a vo filmoch,
kde ho nenápadne zaškatuľkovali

do polohy občas nemotorného, ale
zato často výrečného, „dobre živeného“ mladého muža. Mnohí diváci
si ho pamätajú napríklad aj z legendárneho televízneho sváka Ragana,
kde sa objavil presne v spomínanej
hereckej polohe. Ostatne on sám
na svoje herectvo neskôr spomínal:
„Keďže moja milovaná mama Rozália bola režisérkou ochotníckeho
divadla, tak som začínal na javisku
ako zajačik, kuchár a predstaviteľ
iných útlych tvorov. Keď som nabral
kilá, pridelili mi charaktery. Hral som
čarodejníkov, kráľov veselých aj
smutných, čo bolo treba. No a keď
som vyštudoval herectvo, obsadzovali ma väčšinou do rolí nevážnych.“
Kritika si mladého Bednárika občas
riadne podala a zdalo sa, že ostane
v kategórii priemerného herca epizódnych úloh.
■ MUZIKÁL AKO OSUD
Na dráhu divadelného režiséra
sa dal v roku 1981, keď debutoval
ako režisér v Divadle Z zo Zelenča.
Amatérske divadlo v jeho rodnej obci
sa pod jeho vedením stalo jedným
z najslávnejších ochotníckych divadiel. Neskôr, posmelený úspechom,
prešiel do nitrianskeho Divadla
Andreja Bagara, kde sa orientoval

na hudobno-dramatický žáner –
operu a muzikál. V Nitre režíroval
päť muzikálov o svete mladých ľudí,
pričom vytváral komplexný obraz
– činoherný, tanečný, spevácky
i výtvarný. Na doskách divadla

PROFIL UMELCA
A. Bagara uviedol aj pôvodný slovenský muzikál Adam Šangala,
okrem neho tiež Gréka Zorbu
a Kabaret. Do jeho repertoáru sa
zaradilo aj takmer štyridsať inscenácií, napríklad: Titus Andronicus
(Shakespeare), Dom Bernardy Alby
(F. G. Lorca) či Jarné prebudenie Franka Wedekinda. Posledným
muzikálom v nitrianskom divadle bol
Divotvorný hrniec. V roku 1990 sa
Jozef Bednárik stal režisérom Novej
scény v Bratislave, ktorá pod jeho
taktovkou uviedla muzikály Evanjelium o Márii, Grand hotel, Pokrvní
bratia, Jozef a jeho zázračný farebný
plášť, Klietka bláznov či muzikál
Donaha.
Ako už známy režisér sa Bednárik posúval ďalej a spolupracoval
s Komornou operou v Bratislave,
kde režíroval Maniere teatrali, Carmen alebo Číňanky a v roku 1997
Verdiho Dona Carlosa. V Sloven-

Pravda alebo strašiak extrémizmu?

Po tieto dni si pripomíname nedožité sedemdesiatiny invenčného divadelníka Jozefa BEDNÁRIKA.

skom národnom divadle inscenoval
trilógiu francúzskych opier Faust
a Margaréta, Hoffmannove poviedky
a Don Quijote. Mnohí zástancovia operného žánru mali výhrady
voči jeho „teatrálnosti“ a scénickým
efektom, ktoré podľa nich „bulvarizovali“ tento vážny žáner, no
Bednárik na to odpovedal: „Divák
sa prišiel aj dívať, nielen počúvať.
A ja mu chcem dopriať profesionálne
urobený zážitok plný prekvapení pre
uši aj pre oči.“
■ PRAŽSKÝ ÚSPECH
Osobitnou
kapitolou
bolo
jeho pôsobenie v Prahe, ktorú si
doslova podmanil. V pražskej štátnej opere režíroval v roku 1996
burlesknú komickú operu Turek
v Taliansku (Rossini) a výrazný
divácky ohlas mali aj muzikály
Rusalka, Dracula, Monte Christo,

MEDAILÓN
Stáva sa, keď človeka opantá divadlo a všetky
tie zázračné veci okolo, jednoducho neodolá a začne
skúšať ďalšiu a ďalšiu profesiu spojenú s doskami,
ktoré znamenajú svet. Podobným tvorcom, ktorého
divadlo chytilo do svojich sietí, je režisér, herec, spevák
pedagóg a scenárista Igor ŠIMEG.
Narodil sa 22. septembra 1957 v Banskej Bystrici,
kde študoval na tamojšom Gymnáziu Andreja Sládkoviča.
V roku 1981 absolvoval štúdium herectva na VŠMU
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HUMORESKA
Mám k technickému

Autorku literatúry faktu Dr. Editu Tarabčákovú a jej tvorbu
sme v tejto rubrike už predstavovali a sme radi, že tak
môžeme v krátkom časovom slede urobiť opäť. Vo veku
osemdesiatsedem rokov napísala ďalšiu knihu pod názvom
Sú Slováci extrémisti? Na rozdiel od historického ťažiska
svojho diela sa v nej tentoraz na ploche bezmála dvesto
strán zamerala na aktuálnu problematiku tzv. extrémizmu
a, samozrejme, nevyhla sa pritom exkurzom do minulosti,
lebo tam je doma.
V ostatnom čase sa u nás čím ďalej tým viac hovorí o nebezpečenstve extrémizmu a o potrebe bojovať proti nemu. Sú azda
Slováci dajakí fašisti alebo nacionalisti? Aká je pravda o údajnom extrémizme na Slovensku? Je hovorenie pravdy extrémizmom? Aká je pravda o prvej Slovenskej republike a o prezidentovi Tisovi? Skúsme porovnať napríklad Tisa a Horthyho! Ako je
možné, že Tisa obesili a Horthymu urobili štátny pohreb so všetkými poctami, a ešte ho aj oslavujú? Počuli ste o maďarskom
extrémizme v minulosti i súčasnosti? O maďarskom povýšenectve, krutej maďarizácii, o jazykovej genocíde Slovákov alebo
o tom, ako dopadli Židia v Maďarsku?
E. Tarabčáková neospravedlňuje, odsudzuje chyby a zločiny,
ktoré sa v minulosti stali. Varuje, aby sa v budúcnosti neopakovali. Zároveň však nabáda, aby sme sa netýrali a nesypali si popol
na hlavy za to, čo sme neurobili a čomu sme nemohli zabrániť.
Neglorifikujme prvú Slovenskú republiku, ale ju ani nezatracujme.
Posudzujme vtedajšie udalosti v kontexte medzinárodnej situácie.
Spolu s autorkou máme možnosť vidieť, čo sa vtedy dialo v celej
Európe. A najmä čo sa dialo vtedy v susednom Maďarsku.
(jb)

térske zahlásili nástup discmana.
A trend sa ešte zrýchľuje. Môj prvý
pokro- mobil bol služobný a mal tri funkcie.
ku mimoriadne kladný vzťah. Dalo sa s ním telefonovať, posielať
Ako chlapča som sa napríklad a prijímať SMS správy a v núdzi
nevedel odtrhnúť od čiernobielej
obrazovky nášho televízneho prijímača značky Jantár, keď dávali
zábery z pristátia Američanov na
Mesiaci. Bolo skutočne napínavé
rozoznať na tej statočne zrniacej poslúžil aj na rozbíjanie orechov.
obrazovke, čo je kozmonaut a čo Teraz má štandardný mobil viac
pristávací modul. Ako bežali roky, funkcií ako blahej pamäti súdruh
prichádzali vždy nové technické Vasil Biľak, no na druhej strane
huncútstva. Ledva sme sa so sest- s ním nerozlúsknete ani búrsky orierou vytešili z kotúčového magne- šok. Nielen preto trendy vo vývoji
tofónu, už tu bol čas, keď som si technológií pozorne sledujem.
na brigádach zarábal na kazetový Chcem byť, skrátka, pripravený,
magnetofón. Ešte ma ani poriadne aby som sa na nejakú novú techneprešla radosť z walkmana a už nickú vychytávku nepozeral ako
tie potvory vedecké a konštruk- lazník na jadrový reaktor. Niekedy

sa ma však zmocnia pochybnosti.
Napríklad také samoriadiace autá,
ktoré nebudú potrebovať šoféra.
Keď si ich predstavím v Bratislave,
mám vážne pochybnosti, ako to

Divadlo na niekoľko spôsobov
v Bratislave, neskôr študoval réžiu na JAMU v Brne a od roku 1981 nastúpil
ako sólista spevohry NS v Bratislave. Spočiatku bol Igor Šimeg predstaviteľ
menších charakterových postáv, neskôr veľkých hereckých charakterových
postáv s výraznejším zástojom speváckej zložky. Na Novej scéne stvárnil do
tridsať najmä veľkých postáv svetového muzikálového a operetného repertoáru,
napríklad v My fair lady, Can-can, Noci v Benátkach, Čardášovej princeznej či
Cyranovi z predmestia, Cigáni idú do neba a v mnohých ďalších. Svoj oficiálny
režijný debut absolvoval mimoriadne úspešnou sériou zábavných šou Rýchlokurz
geniality, pôvodného detského muzikálu Chlapci z Pavlovskej ulice a režijne stál
aj pri slávnostnom otvorení dnes už legendárneho Štúdia L+S s celovečerným
galaprogramom a hosťami Máriou Kráľovičovou, Jánom Lehotským, Pavlom
Hammelom, Jozefom Benedikom a ďalšími. Bokom napokon neostala ani
jeho pedagogická činnosť. Igor Šimeg sa stal jedným z piatich zakladajúcich
profesorov hudobno-dramatického odboru na Konzervatóriu v Bratislave
a zakladateľom muzikálového štúdia Musical Actors. V ostatných rokoch
sa tento multifunkčný tvorca zaoberá najmä prípravou rôznych zábavných
programov pre súkromné televízie, ale aj tvorbou a realizáciou rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí ako scénograf, kreatívec a režisér. V týchto dňoch
oslávil Igor Šimeg šesťdesiat rokov. V mene redakcie SNN mu blahoželáme!
(mab)
Alebo, s prepáčením, ďalšia
správa z vedeckých kruhov. Experti
na umelú inteligenciu a robotiku
skúšajú vyvinúť elektronické sexuálne partnerky, takmer na nero-

Svetlé zajtrajšky technického pokroku

WWW.SNN.SK

bude fungovať. V Krásavici na
Dunaji totiž v ostatnom čase dokážu
raketovo rýchlo začať rozkopávať
nejakú ulicu a šmahom ruky pomenia dopravné značenie. Chodci sú
navyše z toho takí zmätení, že
prebiehajú krížom cez cestu ako
pakone africké. Reálne teda hrozí,
že by sa nešťastnému samočinnému autu zavaril mikročip, ktorý
by teoreticky nahrádzal vodiča.

KULTÚRA

Johanka z Arcu, Elixír života
a Angelika. Meno Jozef Bednárik sa
stalo synonymom výpravného predstavenia, kde vynikajúce výkony
speváckych hviezd dopĺňa honosná
scéna plná prekvapení. Bulvár si pre
zmenu zasa často zgustol na jeho
cholerickej režisérskej metóde, ktorú
niektorí herci len ťažko predychávali.
S úspechmi prichádzali aj ocenenia.
Získal ich celý rad. DOSKY za najlepšiu réžiu sezóny, Ceny Literárneho fondu, Krištáľové krídlo, Cenu
za celoživotné dielo Literárneho
fondu, Cenu Pavla Straussa či Cenu
Tatra banky. Jozef Bednárik zomrel
na zlyhanie srdca 22. augusta 2013
v Bratislave vo veku šesťdesiatpäť
rokov a my si pripomíname jeho
nedožité sedemdesiate narodeniny
s vedomím, že to najväčšie ocenenie
pre tohto režiséra ostáva v srdciach
vďačných divákov.

zoznanie od reálnych žien. Mali by
dokonca dokázať s ľudským partnerom aj komunikovať. Tak v tomto
prípade prrr! Mám bohaté skúsenosti, ako mi začala strečkovať
elektronika trebárs v automatickej
práčke, prípadne v procesore v počítači. Výsledkom boli vytopení susedia, prípadne nenávratne zmazané
súbory dôležitých dokumentov. Keď
sa však niečo šprajcne v digitálnej

milenke, následky môžu byť fatálne
a doživotné.
Napokon ma najviac zaujal
nápad implantovať mikročip priamo
do tela používateľa. Bude v ňom
občiansky aj vodičský preukaz,
samozrejme, kreditná karta a kartička poistenca aj s kompletným
zdravotným
záznamom.
Lekár
z pohotovosti iba priloží čítačku
a hneď vie, čo všetko ste zdravotne
preskákali. Ja by som mal skromný
zlepšovací návrh. Dotyčné onô
implantované pod kožu by sledovalo
aj vaše zdravotné funkcie, najmä
teplotu tela a tep srdca. Len čo by
sa tep zastavil a teplota tela klesla,
vyslala by múdra mašinka signál
najbližšej pohrebnej službe. Aj
s presnou polohou tela...
Marek DANKO

30. september 2017
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Saleziánskeho kňaza, mučeníka Titusa ZEMANA blahoslavia v septembri

M ultikulturalizmus prináša prospech len dovtedy,
kým
neohrozí
historické
a kultúrne dedičstvo miestneho spoločenstva. Z mnohých krajín a regiónov na
svete máme na to viac príkladov. Viaceré etnické alebo
regionálne kultúry zanikli len
preto, že sa nedokázali ubrániť presile agresívnejších
„kultúrnych zvykov“ imigrantov. Na niektorých miestach
zaniklo akékoľvek kultúrne
dedičstvo a vytvorila sa pseudoliberálna spoločnosť, kde
sa síce môže všetko, no neexistujú tam zmysluplné tradície, teda nevzniklo nové kultúrne dedičstvo.

Čomu veril, to naplno žil a uskutočňoval
Michal SITNIK – Foto: archív Vatikánskeho rozhlasu

Už dávno som s takou sústredenou pozornosťou nepočúval slová kázne v chráme ako v nedeľu 3. septembra v Kostole
Svätej rodiny v Petržalke, kde sa veriacim – tak ako aj všade na Slovensku – namiesto homílie čítal pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska. Katolíckym veriacim v ňom oznamovali mimoriadnu zvesť o blahoslavení saleziánskeho
kňaza, mučeníka viery dona Titusa ZEMANA. Povznášajúci účinok listu počas obradu v kostole, kde sa akt blahoslavenia uskutoční 30. septembra – teda na mieste, kde pápež Ján Pavol II. pred štrnástimi rokmi osobne blahoslavil
gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a sestru Zdenku Šelingovú – zvýraznilo precízne a disponované slávenie tejto
nevšednej eucharistie hovorcom KBS, kňazom Martinom Kramarom.

Multikulturalizmus
To je akýsi predstupeň celkového zániku určitej civilizácie.
Nové prvky multikultúrnosti bez
dominancie kresťanstva alebo
iného náboženského smeru
nesú so sebou riziko v tom, že
veľká časť obyvateľov môže
podľahnúť nejakému novému
náboženstvu, ktoré európsku
civilizáciu
definitívne
zničí
a premení na niečo iné. No liberálna a sociálnodemokratická
časť niektorých
politikov aj
verejnosti akoby to nedokázala
pochopiť. Nijaký politik nemôže
a nedokáže zmeniť tisícročné
tradície, zvyky a myslenie národov. Práve naopak, podpora
rozdielnosti a hodnôt v súlade
s ich toleranciou a identitou
nie miešaním rôznych polievok
v jednom kotle. Máme radi
slovenské
halušky,
maďarské halászlé, turecký kebab,
arabský
chlieb,
nemecký
párok, anglickú slaninu, čínsku pikantnú polievku a japonské sushi. Práve v osobitnosti
a jedinečnosti sú unikátne. Ak
ich umelo demokraticky budeme
nútiť byť v jednom kotle či chladničke, úplne zničíme ich podstatu a chuť. Nakoniec sa vône
a chute budú biť navzájom.
Multikulturaliz mus je pochybná teória, ktorá sa v praxi
osvedčila
len
krátkodobo
a neskôr priniesla všade veľké
problémy. Riešením je jedine
podpora pôrodnosti pôvodného
obyvateľstva Európy, predovšetkým vzdelaných a pracujúcich matiek, ako aj kompletných
mladých rodín. Ak nebudeme
mať v Európe dostatočný
počet vlastných detí, tak sme
odsúdení na rýchly zánik ako
postantickej európskej civilizácie. Samozrejme, nemám nijaké
výhrady voči iným národom,
národnostiam, etnikám, sociálnym a náboženským systémom.
Mali by sa však rozvíjať v ich
domovských krajinách, a nie
transferovať do rozvinutej časti
sveta. Pozitívne je však to, že
vždy máme k dispozícii najmä
tieto tri možnosti riešenia: tváriť
sa, že ide o prirodzené zmeny
a nevenovať tomu zvláštnu
pozornosť; brať do úvahy existujúci trend, resp. vývoj, ako aj
upozornenia vedeckých inštitúcií a expertov; v tej súvislosti
pripravovať a realizovať adaptačné opatrenia na zmiernenie
negatívnych následkov a na
využitie pozitívnych. Keďže
poznáme príčiny negatívnych
zmien, môžeme urobiť zmierňujúce opatrenia na redukciu týchto príčin tak, aby boli
zmeny čo najmenšie. Toto sa dá
aplikovať na klimatickú zmenu,
migráciu, ekonomickú recesiu
a viaceré iné problémy prejavujúce sa v globálnom rozsahu.
Dušan PIRŠEL

30. september 2017

Saleziánsky kňaz Titus ZEMAN ako
„mukl“ – muž určený na likvidáciu...

Titusa Zemana v roku 1951 zatkli na hraniciach pri prevádzaní študentov bohoslovia a duchovných
do Talianska. Pri dvoch predošlých
prekročeniach hraníc sa prechod
podaril, tretí nevyšiel... Po päťdesiatich ôsmich výsluchoch s krutým
mučením, počas ktorých „ho topili vo
výkaloch, spôsobovali mu nepredstaviteľné bolesti, bitkami a kopancami
mu vybili zuby, zlomili kľúčnu kosť aj
nosovú priehradku, poškodili sluch;
ponižovali ho, nechali nahého v zime,
lámali drogami, vyhrážali sa mu obesením“, ho komunistická súdna mašinéria 22. februára 1952 odsúdila na
dvadsaťpäť rokov žalára ako vatikán-

Pohreb Titusa ZEMANA v januári 1969, na ktorom tajný provinciál saleziánov
don Andrej DERMEK vyriekol prorocké slová: „Dnes sme tu pochovali mučeníka!“

skeho špióna za vlastizradu. Prokurátor žiadal trest smrti... Pri výkone
nepodmienečného trestu v Jáchymove manuálne drvil uránovú rudu,
pričom ho bachari stále psychicky
trýznili, ponižovali, ba vykonali na
ňom aj medicínsky pokus...
■ ZAMREŽOVANÉ ROKY
Po
trinástich
rokoch
za
mrežami ho prepustili na slobodu. Zomrel 8. januára 1969
na následky mučenia a väzenia.
V roku 1991 ho po rehabilitačnom
procese vyhlásili definitívne za nevinného. Saleziáni dona Bosca začali
v roku 2010 proces jeho blahoreče-

nia. Vo februári tohto roka pápež
František vydal dekrét o mučeníctve
dona Titusa Zemana...
Narodil sa 4. januára 1915.
V detstve býval často chorý. Trápil sa,
keď videl rovesníkov pri hrách, ako
ho fyzicky prevyšujú a on im nestačil.
V desiatich rokoch po úprimnej modlitbe sľúbil Panne Márii, že keď sa
uzdraví, stane sa kňazom. Zázračne
sa vystrábil. Rodina predala malé
pole, pomohli aj niektorí dobrodinci
a podporovali Titusa na štúdiách.
V auguste 1932 zložil prvé rehoľné
sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde
ho 23. júna 1940 vysvätili za kňaza.

Legenda športovej karikatúry Jozef HRUŠOVSKÝ osemdesiatpäťročný

Športové hviezdy mu prepožičali svoj lesk
Žijúca legenda slovenskej športovej portrétnej karikatúry Jozef HRUŠOVSKÝ (1932), neopakovateľný tvorca
unikátnej výtvarnej kroniky osobností slovenského športu nielen pre tých, čo spolu s nimi ako súčasníci
prežívali ich športové osudy a úspechy i porážky, ale najmä pre budúce generácie, sa dožil koncom júla
ďalšieho krásneho životného jubilea – osemdesiatich piatich rokov.
Peter Z ÁVACK Ý – Karikatúr y: archív autora

Jozef Hrušovský patrí
k najznámejším slovenským kresliarom
v tomto žánri výtvarného portrétu nielen
v slovenskom, ale aj
v českom prostredí
a rešpektovanou osob-

ČRTA
nosťou medzi športovcami oboch krajín, ale i v zahraničí. Takmer polstoročie
kreslil úsmevné podobizne hviezd nášho
a svetového športu a hviezdy mu prepožičali časť svojho lesku z výslnia ich vrcholných aktivít a výkonov.
■ KRESLIARSKE OPUSY
K
najznámejším
kresliarskym
opusom a najcennejším zberateľským
unikátom patria v týždenníku Tip publikované Hrušovského skupinové portréty našich zlatých majstrov z OH, MS
a ME – hokejových majstrov Európy
z roku 1971 (Bern, Ženeva), hokejových
majstrov sveta z roku 1976 (Katovice),
futbalových majstrov Európy z roku 1976
(Belehrad) a futbalových olympijských
víťazov z Moskvy (1980), ktoré si nadšení fanúšikovia vystrihovali a kopírovali
zo športových stránok v celej vtedajšej
republike od Novej Sedlice až po Aš…
Hrušovský zásadne kreslil „face

Poľský futbalista Zbigniew BONIEK.

to face“, čo prezrádza jeho pohotovosť
a bravúru. Aj preto boli jeho „tváre“ verné
a charakteristické už na prvý pohľad aj
bez podpisu. Skicoval priamo, zachytával
ceruzou podobu karikovaného športovca
bezprostredne istou ľahkou obrysovou
linkou bez šrafovania. Aj keď takmer
vždy spodoboval celú postavu, typická
a štýlovo príznačná bola preňho proporcionálne zvýraznená karikovaná tvár
z profilu (en face), zvýraznená atribútmi
športovej disciplíny. Finálnu podobu
kresby pre médiá dotváral tušom.

OSOBNOSTI SLOVENSKA

Skokan o žrdi Wladyslaw KOZAKIEWICZ.

Jeho takmer polstoročné výtvarné
dielo (1962 – 2010) sa už uzavrelo.
Skromne odhaduje, že nakreslil asi dvanásťtisíc tvárí. Inšpiráciou a rozhodnutím
začať kresliť iba tváre športovcov bol strieborný úspech česko-slovenských futbalistov na MS 1962 v Čile, kde sme hrali vo
finále proti hviezdnej Brazílii a nezabudnuteľnému Pelému... Niekoľko tisíc karikatúr
publikovali len na Slovensku periodiká, ako
napríklad Tip, Šport, Štart, Pravda, Práca,
Ľud, Hlas ľudu. Stovky zaplnili aj stránky
novín v Česku. Za známu „vatikánsku

Po návrate do vlasti začal študovať
chémiu a prírodné vedy a neskôr
vyučoval v rozličných saleziánskych
inštitútoch. Keď v roku 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo
školských tried, Zeman sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na
to prepustením. V situácii, keď štátna
moc po Akcii K zatvorila na Slovensku kláštory a rehoľníkov internovali
v Podolinci, ponevierali ich a súdili,
rozhodol sa na požiadanie predstavených zachraňovať mladých adeptov na duchovné povolania. Na jeseň
1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu
a cez Rakúsko do Talianska, aby tu
mohli dokončiť štúdiá teológie a byť
vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť
na slobodu aj niektorým diecéznym
kňazom. Počas tretieho prechodu
v apríli 1951 ho spolu s takmer celou
skupinou zatkli. Obvinenia boli ťažké:
špionáž a velezrada...
■ Z LISTU BISKUPOV
Pamätníci na Titusa Zemana
spomínajú ako na Božieho muža: Čo
veril a učil, to naplno žil a uskutočňoval. Bol mužom činu...
„V civilnom zamestnaní ako skladník potom vydával svedectvo Božieho
služobníka, ktorý odpustil svojim prenasledovateľom. Don Titus vedome
prijal z Božích rúk povolanie mučeníka.
Po prepustení na slobodu v roku 1964
odmietal hovoriť o zverstvách prenasledovateľov a modlil sa za nich.“
Na jeho pohrebe v januári 1969
z úst tajného provinciála saleziánov
dona Andreja Dermeka zaznelo toto
vyznanie: „Dnes sme tu pochovali
mučeníka.“ Od tej chvíle sa začala šíriť
povesť jeho svätosti a mučeníctva...
„Don Titus Zeman aj do týchto
čias ustráchaného prítmia pohodlnosti
a svojvôle žiari svetlom odvahy a vernosti; jasom ochoty čeliť aj vážnym rizikám, keď ide o dobrú vec. Jeho príbeh je
symbolom rozhodne daného a obetavo
dodržaného slova. Na celý život.“
Miestom trvalého uctievania
telesných pozostatkov mučeníka dona
Titusa Zemana sa po blahoslavení 30.
septembra stane Kostol Sedembolestnej Panny Márie v jeho rodisku vo
Vajnoroch.
menu“ po nich (prevzatých z našich novín)
rady siahli aj prestížne zahraničné športové noviny a časopisy nielen u susedov
v Poľsku, Maďarsku, NDR, Rakúsku, ale aj
v ZSSR, Juhoslávii, rovnako tak i vo vzdialenej hokejovej Škandinávii – vo Fínsku,
v Nórsku, vo Švédsku.
Len na osvieženie pamäti spomeňme jeho kresby športovca storočia
a ľadového kráľa Nepelu a trénerky H.
Múdrej; hokejistov Golonku, Nedomanského, Mikitu, Hulla, Jakuševa; zlatých
šampiónov: V. Lukáča, Libu, Rusnáka,
Černíka, Pálffyho, Staňu, Jágra; futbalistov Popluhára, Štibrániho, Adamca,
Jokla, Ondruša, Dubovského, Kozáka,
Masného, Jurkemika, Eusébia; zlatého
boxera J. Zachara; atlétky Gleskovú,
Mračnovú, Figingerovú, Kratochvílovú;
cyklistov Tkáča, Labusa; atléta Plachého;
naše krásky: Kucmanovú, Krajčirikovú,
Gleskovú, Dekanovú, Červeňovú, Bielikovú, Zmekovú, Maškovú, Kocembovú,
R. Tomanovú; trénerov Marka, Vytlačila,
Vičana, Reimana, Vičana...
■ POĽSKÍ ŠAMPIÓNI
Jeho kresby sú aj v Múzeu karikatúr vo Švajčiarsku a vo Varšave. Keď
pred dvoma rokmi naši susedia v Poľsku
vo Varšave vzdávali veľký hold svojim
úspešným športovým olympionikom aj
výstavou Slávni poľskí športovci, radi
si spomenuli na Hrušovského – svojho
priznaného „slovenského kronikára“ poľského športu. Návštevníci mohli na nej
opäť obdivovať vyše dve desiatky tvárí
svojich športových ikon, ktoré nakreslil
tento Slovák – Szewińsku, Kozakiewicza,
Szurkowskeho, Bonieka, Lata, Komara...
Majstra Jozefa Hrušovského, ktorý
žije v Bratislave, veľmi teší, že dobre kreslili aj jeho dcéra Dagmar i synovia Ľubomír a Tomáš... Nás teší, že mu môžeme
aspoň takto zablahoželať a popriať športovo veľa zdaru!
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V Košiciach si slávnostným koncertom pripomenuli 25. výročie Ústavy SR

Skandované potlesky sprevádzali celý program
Text a foto: Jozef BEŇADOVSK Ý

Matica slovenská pripravila začiatkom septembra dve veľké celoslovenské udalosti: v Trnave – slovenskom Ríme – sa od 8. septembra počas štyroch dní konali Národné matičné slávnosti a v Košiciach sa
v piatok 8. septembra uskutočnil veľký slávnostný koncert k dvadsiatemu piatemu výročiu Ústavy SR.

patrila folklórnemu súbor Pristaše
z Košíc, ktorý je členom košického Klubu Zemplínčanov. Rezké
tance v podaní tohto súboru doslova
prinútili mladých natešených stredoškolákov a vysokoškolákov vstať
zo sedadiel. Zlatým klincom bola
prehliadka mladej módy, s ktorou
prišli študentky SOŠ na Gemerskej
ulici. Potlesk od ich rovesníkov, ktorým odmenili ich vlastné modely,
nemal konca-kraja.

FOTORIPORT

Účinkujúci, ktorí sa zaslúžili o veľký úspech koncertu k 25. výročiu Ústavy SR v Košiciach.

Účasťou a zapojením sa študentov to bola nevšedná udalosť. Vo
veľkej aule SOŠ automobilovej na
Moldavskej ulici sa tiesnilo takmer
šesťsto vysokoškolákov, gymnazistov
a stredoškolákov z celého Košického
kraja. Hlavným organizátorom koncertu bola Matica slovenská zastúpená MO MS v Košiciach-Myslave.
Ďalšími organizátormi boli Magistrát
mesta Košice, Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a domáca
košická SOŠ automobilová.
Na koncerte sa zúčastnili

osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Košické
univerzity reprezentovali prorektor UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr,
CSc., a kvestor UPJŠ RNDr. Michal
Tkáč, PhD., poslancov košických
zastupiteľských zborov zastupovali predstavitelia mestských častí
Košice-Juh a Nad jazerom JUDr.
Jaroslav Hlinka a Mgr. Lenka Kovačevičová, stredné a základné školy
vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc.
Po štátnej hymne SR podujatie

otvoril riaditeľ spoluusporiadateľskej školy Ing. Jozef Eperješi. Po
ňom sa ujal slova hlavný organizátor koncertu, predseda MO MS
v
Košiciach-Myslave
František
Mrva, ktorý privítal vzácnych hostí
a vzápätí predniesol slávnostný
prejav k dvadsiatemu piatemu výročiu Ústavy SR. Moderátorka Mgr.
Jaromíra Tóthová potom uviedla
spevácky zbor z UPJŠ v Košiciach
Chorus universitatis šafarikianae,
ktorý preplnené auditórium zaujal
precíteným recitálom. Scéna ďalej

Program gradoval vystúpením
Orchestra ľudových nástrojov zo
Súkromného
hudobno-dramatického konzervatória na Požiarnickej
1 v Košiciach aj so svojím Ženským
speváckym zborom. Preplnená sála
si skandovaným potleskom vynútila
ich ďalšie a ďalšie hudobné prídavky, čím prítomní len podčiarkli
celkovú spokojnosť s programom.
Ten by nebol možný bez neoceniteľnej pomoci poslanca NR SR
a primátora mesta Košíc Richarda
Rašiho, vedenia UPJŠ v Košiciach
na čele s prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc., vedenia Súkromného
hudobno-dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach
na čele s jeho majiteľom PhDr.
Gejzom Adamom, PhD., a tiež nie
bez pochopenia riaditeľa domácej
SOŠ automobilovej na Moldavskej
2 v Košiciach Ing. Jozefa Eperješiho.
Pre úplnosť treba uviesť, že v úvode
koncertu si prevzal Zlatú medailu
predsedu MS majiteľ Súkromného
hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach PaedDr. Gejza Adam,
PhD., za dlhoročnú aktívnu pomoc
pri usporiadaní matičných akcii
v celom Košickom kraji.

V poradí tretí ročník festivalu V Dubinnym śe śpiva a tancuje
Text a foto: Gabriela K AŠĆÁKOVÁ

Deviaty Národný zraz Mladej Matice venovali J. M. Hurbanovi a J. Vanovičovi

Mladí matičiari v Trnave nechýbali
Text a foto: Marek NEMEC

Novozvolený výbor Mladej
Matice už na svojom prvom rokovaní vybral za miesto IX. ročníka
Národného zrazu Mladej Matice
Trnavu práve čase Národných
matičných slávností. Stretli sa tu
delegáti odborov MM z takmer
všetkých kútov Slovenska, aby
sa zapojili do programu slávností
a uctili si nielen matičné jubileum
J. M. Hurbana, ale aj menej známeho predsedu MS Jána Vanoviča.
Tohtoročný zraz bol bohatší o to,
že sa na ňom zúčastnili aj krajania
z Poľska a Rumunska. Súčasťou
pracovnej časti trnavského pobytu
bolo okrem niekoľkých obohacujúcich prednášok predstavenie
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nových členov, rekapitulácia uskutočnených podujatí a obligátne

plánovanie ďalšej činnosti. K prítomným sa postupne prihovorili

Paličkovanie
v Michalovej
Matičiari v Michalovej pri
Brezne pripravili počas letných
prázdninových mesiacov pre deti
tvorivé dielne so zameraním na
paličkovanú čipku, pričom zabezpečili všetko, čo je na túto pomerne
náročnú remeselnú techniku treba
– valce, paličky, bavlnky, špendlíky, nákresy... Hoci boli začiatky
rozpačité, na Dňoch obce koncom
augusta sa už viacerí mohli pochváliť celkom zručnými výsledkami.
Organizátori veria, že aj keď deťom
pribudnú školské povinnosti, nájdu
si aj potom do Klubu paličkovanej
čipky cestu.

Neúnavný pútnik
Pri príležitosti nedožitých
deväťdesiatin Ing. Jána Kašu si na
tohto neúnavného pútnika našou
vlasťou, ktorý ako jediný na Slovensku prešiel na svojom mopede celú
našu vlasť, navštívil každé miesto,
dedinu i najodľahlejšiu osadu, na
pôde Štátnej filharmónie Košice
v týchto dňoch zaspomínali jeho
blízki príbuzní, priatelia, známi aj
novinári a rozhlasoví redaktori, ktorým zo svojich ciest prinášal množstvo zaujímavých príhod a poznatkov. O tomto laureátovi Ceny mesta
Košice „in memoriam“ sme publikovali črtu aj v matičnom týždenníku
v čase, keď ešte aktívne brázdil
cesty a cestičky Slovenska.

Hlboké slovo
z Hlbokého
Kultúrny dom v Bottove neďaleko
Rimavskej Soboty bol uprostred
septembra dejiskom peknej kultúrnej
akcie, počas ktorej odznela literárnohudobná kompozícia Piesne na teraz
– Hlboké slovo z Hlbokého, ktorou si
miestni matičiari pripomenuli dvojsté
výročie narodenia J. M. Hurbana.
V programe účinkovali herci a
recitátori Juraj Sarvaš a Mária
Schlosserová, ktorých interpretácie
sprevádzalo Mužské spevácke
okteto Danubius octet singers.

Najstarší dub a mladistvé nadšenie
O Dubinnom sa písalo v novinách a časopisoch v súvislosti s jedným z najstarších stromov v strednej Európe.
Dub, čo obec zviditeľnil a odkazuje aj na pôvod jej názvu, má obvod kmeňa pri zemi takmer 12,5 metra. Pravda,
kedysi mal korunu mohutnejšiu i kmeň vyšší, ale po dendrologických zásahoch sa dá jeho pôvodná monumentálnosť iba tušiť...
Matičiari v Dubinnom, hoci ich
organizácia patrí k tým mladým, však
veria, že svojou činnosťou, mladistvým
entuziazmom a aktivitami poskytnú
médiám aj nové námety na písanie.
Jedným z takýchto impulzov môže
byť aj účinkovanie matičnej Folklórnej
skupiny Dubinčan pod vedením Jána
Tomča. Okrem iných podujatí Dubinčania zorganizovali tretí ročník folklórnych slávností, ktoré sa konali v tunajšom prírodnom amfiteátri, a veria,
že je to predzvesť budúcej podnetnej
tradície. Na otvorení slávností o tom
s neskrývaným potešením hovoril starosta obce Ing. Milan Hudák aj podpredseda Matice slovenskej Marián
Gešper, ktorý vo svojom príhovore
Matičná folklórna skupina Dubinčan pod vedením Jána TOMČA je čoraz známejšia
staroslovanské kultúrne odkazy aj
nielen v bardejovskom regióne, ale určite o nej budeme počuť aj z podujatí celoslos metaforou osemstoročného duba
venského matičného charakteru.

MATIČNÉ DEPEŠE

Dubinné v médiách zviditeľnil azda
najstarší dub na území Slovenska...

preniesol do obnovy a udržiavania
folklórnych šarišských tradícií tak, ako
na to napokon upriamuje pozornosť aj
program Matice. O tom, že to nie sú iba
nenaplnené túžby, svedčia uvedené
programy folklórnych skupín – Kurimjana z Kurimy, Matičiara zo Sveržova
za sprievodu heligonkárov, Lazanky
z Hankovie a napokon aj domáceho
Dubinčana. Skvelé vystúpenia lahodili
uchu i oku každého diváka. Preto sa
v tejto obci v okrese Bardejov už tešia
na ďalší ročník slávností V Dubinnym
śe śpiva a tancuje...
predseda Mladej Matice Marek
Nemec, tajomník Mladej Matice
a pracovník ČÚ MS Ján Seman
a tiež podpredseda MS Marián
Gešper. Nasledovalo stretnutie pri soche sv. Cyrila a Metoda
a spoločný mladomatičný pochod
mestom k pamätníku Antona Bernoláka a k dobovej uličke, kde sa
nachádzal aj tábor členov z Klubu
vojenskej histórie. Mladí matičiari
aktívne prispeli k prezentácii krojov v trnavskom Dome kultúr y
a v nedeľu absolvovali prednášku
priateľov z Nitr y o aktuálnych
problémoch Slovenska. Ako ukázali trnavské skúsenosti, organizovanie Národných zrazov Mladej Matice je prospešné. A tento
trnavský prispel k prehĺbeniu
vzájomných kamarátstiev a nadviazaniu kontaktov s mladými krajanmi, s ktor ými bude komunikácia
a spolupráca pokračovať na ďalších spoločných akciách.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Architekt svitajúcich
nových časov
Žilinský
samosprávny
kraj, Oravská knižnica Antona
Habovštiaka, Vydavateľstvo Matice
slovenskej, MO MS v Dolnom
Kubíne pripravili 25. septembra
spoločne s autorom Petrom Hubom
prezentáciu jeho novej knihy Architekt svitajúcich časov o všestrannom tvorcovi Blažejovi Felixovi
Bullovi, ktorý na prelome 19. a 20.
storočia o. i. projektoval v Dolnom
Kubíne budovu okresného úradu,
gymnázia, evanjelického kostola,
Zmeškalov dom hudby, prestavbu
Župného domu, Farského kostola
i Oravskej knižnice, ale aj Slovenské komorné divadlo v Martine.
Bol tiež dramatik i hudobný skladateľ.

Razili mince
Začiatkom septembra sa už
po štvrtýkrát uskutočnili Dni mesta
Žarnovica, ktoré sa tentoraz niesli
v znamení 685. výročia prvej
písomnej zmienky o meste. Azda
najväčším zážitkom návštevníkov
popri príťažlivom programe ženskej
speváckej skupiny Prameň a FS
Žarnovček bolo razenie pamätných
mincí, pričom im asistovali miestni
matičiari, ktorí na celkom úspešnom
priebehu osláv mali nemalý organizačný podiel.
Pripravil Emil SEMANCO

30. september 2017
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Zasadala Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

PRIPOMÍNAME SI

Krajanská problematika na pôde Matice

30. septembra
– štyristopäť rokov od svadby
Barbary Turzovej s Krištofom Erdődym (1612); svadobný otec palatín
Juraj Turzo dal postaviť v Bytči nový
palác, ktorý je dnes nádherne reštaurovaný; hostina trvala päť týždňov,
bolo na nej 150 veľmožov z Uhorska
a okolitých krajín, ich 2 621 sluhov
a 4 324 koní, zjedli sto kráv, 140
teliat, 200 svíň, 350 baranov, tisíc
sliepok, 400 husí, 400 zajacov, 2 500
pstruhov... vypili 35 000 litrov vína,
16 000 l piva...
1. októbra
– storočnica Františka Cypricha,
skvelého slovenského pilota v druhej
svetovej vojne (1917 – 2009)
– šesťdesiatpäť 65 rokov od
vzniku prvej maďarskej stálej profesionálnej scény na Slovensku Jókaiho
divadla v Komárne (1952, vtedy
s názvom Maďarské oblastné divadlo)
2. októbra
– pred tristo dvadsiatimi piatimi
rokmi sa narodil Ján Tomka-Sásky
(1692 – 1762), popri Matejovi Belovi
druhý
najvýznamnejší
geograf
v Uhorsku
– dvesto rokov od narodenia
jedného z prvých autorov moderných slovenských učebníc v 19. storočí Maximiliána Jaloveckého (1817
– 1888)
– v roku 1867 sa v Polichne
narodila spisovateľka Božena Slančíková-Timrava; 150. výročie
3. októbra
– dvestopäťdesiatpäť rokov, čo
sa narodil prvý kodifikátor spisovnej
slovenčiny, osvietenecký mysliteľ
Anton Bernolák (1762 – 1813); je po
ňom pomenovaná planétka slnečnej
sústavy
– pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodila operná sopranistka,sólistka Opery SND Anna
Martvoňová (1922 – 1990), jedna
z prvých našich speváčok, ktoré
prenikli na zahraničné operné a koncertné scény
4. októbra
– pred sto sedemdesiatimi piatimi rokmi otvorili v Bratislave sirotinec z daru grófa Zičiho a príspevku
mesta (1842)
– sedemdesiat rokov, čo sa
narodil jeden z našich najznámejších
bigbítových a artrockových hudobníkov a komponistov Dežo Ursíny (1947
– 1995); vynikol aj ako scenárista
a režisér hudobných filmov
– v Budapešti pred šesťdesiatimi rokmi začali vychádzať Ľudové
noviny, týždenník pre Slovákov
v Maďarsku ( 1957), vychádzajú
doteraz
5. októbra
– dvestoštyridsať rokov od smrti
bratislavského fyzika, matematika,
astronóma a vynálezcu Jána Andreja
Segnera (1704 – 1777)
– v roku 1897 sa v Báčskom
Petrovci (Srbsko) narodila Zuzka
Medveďová, dolnozemská Slovenka,
svetoznáma insitná maliarka, najväčšiu jej zbierku vlastní Galéria Zuzky
Medveďovej v jej rodisku
6. októbra
– šesťstoštyridsaťpäť rokov je
Skalica mestom, výsady jej udelil
v roku 1372 kráľ Ľudovít I.
– päť rokov, čo Jána Slotu vymenil vo vedení Slovenskej národnej
strany Andrej Danko
– Ing. Igor Federič, vedúci Úradu
vlády SR, oslávi päťdesiatpäť rokov
(jč)

Koprodukcia
N aša verejnoprávna televízia uviedla koprodukčný film
Teória tigra. Kdesi som sa
dočítal, že ide o „film Česko/
/Slovensko 2016“, no na príslušnej stránke wikipedie stojí
toto: „Teorie tygra (2016) je
český film, celovečerní debut
režiséra Radka Bajgara, který
také napsal scénář. Pojednává
o stárnoucím veterináři, který
se pokusí vymanit z vlivu své
ženy tím, že finguje duševní
poruchu a je přijat do ústavu.
Hlavní roli hraje Jiří Bartoška,
pro něhož jde o návrat před
kameru po prodělané nemoci.
V dalších rolích hrají Tatiana
Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla
Beretová, Jakub Kohák, Iva
Janžurová, Arnošt Goldflam,
Lucia Siposová, Milan Lasica,
Klára Melíšková. Roli manželky
hlavního hrdiny hraje Eliška
Balzerová.“
Celý film je v češtine, dej
je lokalizovaný do južných
Čiech. Ak sa nemýlim, slovenčina v ňom zaznela len jeden či
dvakrát z úst okrajovej postavičky, slovensky hovoriacej
fotografky. Tento film je naozaj
český všetkým, akurát že naň
prispeli aj Slováci.
V súvislosti s financovaním tohto filmu sa producent Petr Erben vyjadril takto:
„Peníze jsou důležité pro
výrobu každého filmu. Bez
České televize, RWE, Slovenské televize, Fondu pro podporu kinematografie a dalších
partnerů bychom Teorii Tygra
nikdy nenatočili. Děkujeme!“
Zaujímalo ma, akou sumou
prispela naša televízia na
výrobu filmu a dopátral som
sa, že z celkových nákladov na
film približne 799 000 eur bol
príspevok RTVS 60 000 eur,
teda asi 7,5 percenta. Takže
česká komédia o starnúcom
veterinárovi by možno vznikla
aj bez slovenského príspevku
a na obsahu filmu by sa to
nijako neprejavilo.
Aj keď tento film vtipne
„česky“ rieši všeľudské problémy, mám pocit, že slovenská
verejnoprávna rádio-televízia
by mala viacej prihliadať na to,
čo sa o nej píše v príslušnom
zákone, čo je jej poslaním. Že
je „verejnoprávnou, národnou,
informačnou, kultúrnou a vzdelávacou“ inštitúciou. Žeby teda
mala podporovať programy,
vrátane tvorby filmov, ale
aj dokumentov či reportáží
a vôbec všetkých druhov televíznych programov, ktoré by sa
týkali najmä Slovenska. Jeho
histórie, osobností i udalostí,
jeho príbehov, radostí i starostí podobne, ako to úspešne
robí Česká televízia vo vzťahu
k českej histórii a prítomnosti.
Kto iný to urobí pre Slovensko, ak nie jeho verejnoprávna RTVS?

Text a foto: Mirko TURČAN

Otázky krajanskej problematiky boli 18. septembra na programe rokovania Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri
Matici slovenskej (RSŽZ) v priestoroch druhej budovy Matice slovenskej v Martine. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti zo šiestich krajín sveta. Rokovanie viedla predsedníčka RSŽZ pri MS Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Báčsky Petrovec v Srbsku, spoločne s podpredsedom Rady Adrianom
Miroslavom Merkom, predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, a Katarínou Királyovou,
riaditeľkou Ústavu pre kultúru Slovákov v Maďarsku.
prerozdeľovanie dotácií na podporu
krajanských projektov; vysielať svojich pracovníkov na krajanské podujatia s cieľom podporiť slovenskú kultúrnu identitu; štátnym orgánom SR
odporúča zvýšiť finančnú podporu
Matice slovenskej, najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov, osobitne v prospech
aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí;
aby MS podporovala projekt Centra slovenského zahraničia v BratiPredstavitelia Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rokovaní v Martine.
slave, ktorý by implementoval ako
V rámci rokovania v Matici slo- deväť uznesení – odporúčaní pre MS: svoju súčasť vznik Pamätníka slovenskej nasledovali príspevky dele- aby MS zasielala členom Rady aktu- venského vysťahovalectva; vyzvať
gátov – Dušana Daučíka, čestného álny zoznam kníh z Vydavateľstva slovenské univerzitné pracoviská
predsedu
Švédsko-slovenského MS, aby si krajania mohli vybrať pub- na realizáciu sociologických výskuspolku, Miroslavy Gržiničovej, pod- likácie MS podľa vlastného uváženia; mov krajanských komunít „Ako ďalej
predsedníčky Zväzu pre Slovákov zviditeľňovať krajanské osobnosti, krajania...“ v jednotlivých štátoch,
žijúcich v Chorvátsku, Vladimíra Skal- ktoré sa presadili na vedeckom, kul- kde žijú; zriadiť dotačný systém
ského, predsedu Svetového zdru- túrnom a športovom poli v SR cez na podporu projektov krajanských
ženia Slovákov v zahraničí (Česko) vlastné informačné kanály (web- komunít a vyvíjať snahy orientované
a Bohdana Krausa, člena výboru stránka, SNN, magazín Slovensko, na dôstojné oceňovanie krajanských
a spoločnosti M. R. Štefánika, Matica TV); aby MS adresovala odpo- osobností na pôde SR, udeľovaním
Česko. Na rokovaní RSŽZ prijali rúčací list ÚSŽZ na racionálnejšie štátneho občianstva SR.

Spomienka na politika a publicistu Vavra ŠROBÁRA v jeho rodisku

Lisková si pripomenula slávnu osobnosť
Text a foto: Tibor ŠUĽA

Spomienková slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia Dr. Vavra ŠROBÁRA sa uskutočnila aj pri
jeho rodnom dome v Liskovej pri Ružomberku. Na slávnosti sa zúčastnili poslanec Národnej rady SR Milan
Mojš, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, primátor Ružomberka Igor Čombor, predstavitelia obce a ďalší hostia a občania.

Ružomberský primátor I. Čombor v príhovore vyzdvihol zásluhy
V. Šrobára v boji za zviditeľnenie Slovákov, jeho zápas o vznik
štátu Čechov a Slovákov aj prínos pre Slovensko. Prízvukoval,
že V. Šrobár úzko spolupracoval
s Andrejom Hlinkom, ktorý ho podporoval, a pripomenul, že spolu boli
aj perzekvovaní. Liskovský starosta
Jozef Murina v prejave podčiarkol, že
u ich rodáka sa od mladosti prebúdzalo národné povedomie. Na gymnáziách v Levoči, v Banskej Bystrici sa
priatelil so študentmi, s ktorými spieval slovenské piesne, pripíjali na bratstvo, vernosť národu. Za tieto aktivity
ho obvinili z panslavizmu a vylúčili
zo štúdií. Nemal právo študovať na
nijakej strednej škole na Slovensku.
Preto musel maturovať v Přerove.
Vysokoškolské štúdium absolvoval
na lekárskej fakulte v Prahe, kde sa
spriatelil so slovenskými študentmi,
ako napríklad s Martinom Kukučínom alebo s Jozefom Gregorom
Tajovským... Aj neskoršiu lekársku
prax začal Šrobár v Liskovej a po
niekoľkých mesiacoch si v roku 1899
otvoril ambulanciu v Ružomberku. Na

Predstavitelia mesta Ružomberok a obce Lisková počas
p
slávnostného aktu pri
p pamätnej
p
j tabuli na rodnom dome politika, publicistu a národno-osvetového pracovníka Vavra ŠROBÁRA.

oslavách 1. mája 1918 v Liptovskom
Mikuláši v hlavnom prejave žiadal
právo na sebaurčenie národov i pre
slovenský národ, volebné právo,
osemhodinový pracovný čas. Zhromaždenie prvýkrát verejne vyjadrilo
vôľu utvoriť spoločný štát Čechov a
Slovákov. Zatkli ho a väznili v maďarskom Cegléde. Aj keď bol potom pod
policajným dozorom, napriek tomu
odcestoval do Prahy, kde ako jediný
Slovák podpísal 28. októbra 1918
manifest Národného výboru Lide

československý, ktorý oznamoval,
že máme svoju vládu, svoju samostatnosť a nezávislosť, svoju Československú republiku... Počas druhej
svetovej vojny organizoval protifašistický odboj, stal sa jedným z dvoch
predsedov povstaleckej Slovenskej
národnej rady. Zaslúžil sa o obnovenie Česko-Slovenskej republiky
na oslobodenom území. Zomrel 6.
decembra 1950 v Olomouci. Pochovaný je v Bratislave na Ondrejskom
cintoríne.

PREDPLAŤTE SI VAŠE NOVINY

ČITATEĽSK Á SÚŤA Ž

Množiace sa telefonáty a dopyty záujemcov
o matičný týždenník chceme uspokojiť uverejnením týchto údajov o možnostiach objednania
a predplatnom SNN.
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY
Ročné predplatné:
26,- €
Polročné predplatné:
13,- €
Štvrťročné predplatné:
6,50 €
OBJEDNÁVAJTE TELEFONICKY:

V SNN č. 34/2017 sme sa v našom kvíze pýtali, ktorý deň v kalendári
patrí Matici slovenskej? Správna odpoveď mala znieť, že pamätným
dňom MS je 4. august. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto
výhercov: Marián Masnica, Makov; Tibor Hulej, Prievidza; Júlia Slováková, Kremnica.
● Katolíci na Slovensku sa pripravujú 30. septembra t. r. na
mimoriadnu udalosť, ktorou bude blahoslavenie saleziánskeho kňaza, martýra, ktorý za svoju vieru a presvedčenie
podstúpil kruté mučenie, trpel v žalároch bývalého režimu
aj v uránových baniach, čo mu napokon spôsobilo smrť. Napíšte nám jeho meno.
Odpovede posielajte našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej na známu redakčnú adresu v martinskom ústredí MS do 10. októbra.
(se)
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