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SLOVO O SLOVENSKU
Mám pred sebou malú olejo-

maľbu na dreve – obrázok Evera
Púčeka Vynášanie Moreny. A uvedomujem si, aká dávna musí byť
táto naša tradícia, táto rozlúčka
mladých dievčat so zimou! Dievky
so spevom vynesú slamovú babu
Morenu z dediny, von zo svojho
sveta, za chotár, podpália a hodia
do potoka, aby aj jej popol šiel
ďaleko od ich sveta, keď dym už
odvial jarný vánok. Koľko rokov
má toto gesto mladosti a jari?
Tisíc? Dve tisícročia? Neviem,
a ani na tom nezáleží. Ten zvyk je
však istotne starší ako dejiny kresťanstva. Pochádza z pohanských
čias – a pritom Sväté písmo a krst
sme prijali už pred 1 150 rokmi,
práve tejto jari je to najstaršie
naše osmičkové jubileum. A vraj
nemáme dejiny! Pritom staroslovenská reč bola v tých časoch
jedna zo štyroch jazykov, ktorými
sa človek mohol (podľa veľkňazov)
rozprávať v chrámoch so Všemohúcim – po hebrejsky, grécky,
latinsky a staroslovenčinou.
Vynášanie Moreny bolo symbolom zbavovania sa zimy, temna,
smútku, aby si dievčatá už cestou
späť od potoka mohli uviť venček
zo žltých prvosienok, zo snivých
fialiek, z krehkých bleduliek či zo
žiarivých sedmokrások... a radovať sa zo života, lebo prišla jar!
Kresťanstvo nám Veľkou
nocou prinieslo ďalšie posolstvo,
symboliku a mravné poučenie. Aj
s Judášom, pravdaže, patrí k veci.
S narodeninami Ježiša Krista –
čarovnými Vianocami, je Veľká
noc celkom prirodzene najväčším kresťanským sviatkom roka.
A večným posolstvom. Lebo ak
umučenie a smrť Posla evanjelia
je krutým symbolom zrady a svetskej zloby, jeho zmŕtvychvstanie
je dôkazom nesmrteľnosti pravdy.
Bez pravdy je život živorením, hoci
aj v blahobyte.
Pravda – a všetko, čo sa od
nej odvíja: spravodlivosť, čistota
vzťahov, múdrosť súdov a vlád,
svet bez úplatkárstva – otvára
životu brány k šťastiu.
Zahoďme s dievkami na
Púčekovom obrázku Morenu do
zabudnutia.
Veľká noc je symbolom jari
a nových začiatkov. Začnime
znova! S väčším ohľadom na človeka, prosím. Lebo len o jeho život
ide, o nič iné!
Ján ČOMAJ
R - 2017034

VRAŽDA AKO ROZBUŠKA
DAVOVEJ PSYCHÓZY
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KEDYSI POSIELALI DEMARŠE,
DNES MONITOROVACIE KOMISIE
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NÁRODNÝ MYSLITEĽ
AJ OBHAJCA JAZYKA
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Z trosiek napádaného starého kabinetu povstala nová zrekonštruovaná vláda

Koalícia odvrátila štátny prevrat
Maroš SMOLEC – Ilustrrácia: Andrej MIŠANEK

Slovensko má po mesiaci od vraždy novinára J. Kuciaka a jeho snúbenice novú zrekonštruovanú vládu, kt orú však tvoria rovnaké koaličné strany –
Smer-SD, Slovenská národná strana a Most – HÍD. Premiéra Roberta Fica nahradil Peter Pellegrini, ministra vnútra Roberta Kaliňáka Tomáš Drucker,
podpredsedu P. Pellegriniho Richard Raši, ministra kultúry M. Maďariča Ľubica Laššáková, ministra zdravotníctva T. Druckera Andrea Kalavská a ministerku spravodlivosti L. Žitňanskú Gábor Gál. Jedine SNS si ponechala svojich ministrov vo vládnych kreslách bez zmeny.
neprijateľný. Na sociálnej sieti napísal:
„Slovensko je parlamentnou demokraciou. Vo voľbách získali väčšinu koaličné strany, ktoré dnes garantujú väčšinu v parlamente na zostavenie novej
vlády. Ústava je v tomto prípade jednoznačná: Prezident musí rešpektovať
vôľu väčšiny poslancov. Ak niekto spochybňuje jasne vyjadrenú vôľu väčšiny
v parlamente, koná proti základným
princípom parlamentnej demokracie.
Pošliapava ústavu, demokraciu a uzurpuje si moc, ktorú nemá. V politológii
sa tomu hovorí štátny prevrat. A ústava
v tejto súvislosti spomína vlastizradu.“

Komu politická kríza prospela,
komu nie, aké boli skutočné motívy
organizátorov protestov Za slušné
Slovensko, sú hlavnými premennými
posledných týždňov. Tieto faktory
zásadne otriasli slovenským parlamentným systémom, ako aj ústavnosťou ako
takou. Napriek vážnym turbulenciám
sa situácia upokojila a plánované
protesty na 23. marca organizátori vo
viacerých mestách vrátane Bratislavy
zrušili.
■ VRAŽDA NOVINÁRA
Je zrejmé, že spúšťačom politických zmien bola vražda dvoch mladých ľudí v obci Veľká Mača. Hoci J.
Kuciak písal o korupcii a klientelizme,
nie je jednoznačne preukázané, že za
jeho smrťou bola práve novinárčina.
Nespokojnosť menšej časti národa sa
pretavila do úvodnej demonštrácie za
spravodlivé vyšetrenie vraždy. Účasť
na námestiach v slovenských mestách nebola zanedbateľná. A to využili
opozičné politické strany. Aj keď organizátori ich nikdy nepustili na pódiá
pred ľudí, osvojili si ich hlavný politický
zámer: Odchod premiéra Roberta Fica
a predčasné voľby. Podporil to dokonca
aj prezident Andrej Kiska. Odpor ulice
rástol, lebo vládna strana Smer-SD
odmietla rezignáciu ministra vnútra
a predsedu vlády. A keď sa už k týmto
požiadavkám pridal aj koaličný Most –
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HÍD, politická kríza bola v plnom prúde.
Neudržateľnosť si uvedomil minister
Kaliňák a o pár dní aj premiér Fico.
Obaja odstúpili. A dobre urobili. Provokatéri na uliciach začali volať po krvi.
Vyhorela kancelária Smeru v Žiline a B.
Bugárovi sa vyhrážali likvidáciou. Situácia sa mierne upokojila. Dezignovaného premiéra P. Pellegriniho však na
prvýkrát prezident A. Kiska nepodporil
a jeho úvodný návrh novej vlády zamietol. Expert na ústavné právo Eduard
Barány to prezentoval ako postup mimo
slovenskej ústavy – teda v rozpore
s hlavným dokumentom štátu. Pre den-

ník Pravda uviedol: „Prezident nezodpovedá za zloženie vlády a vláda nepotrebuje na výkon svojich právomocí
dôveru prezidenta, ale parlamentu.“
■ ÚSTUP PREZIDENTA
Pellegrini
prezidentov
návrh
akceptoval – a namiesto ministra vnútra
Jozefa Ráža ml. (syna známeho speváka skupiny Elán) ponúkol prezidentovi krízového manažéra a podnikateľa
T. Druckera. S tým už problém nemal
a na druhý pokus Pellegriniho vládu
vymenoval. Takýto postup považuje
agilný poslanec Smeru-SD Ľ. Blaha za

■ VOJNA POKRAČUJE
V mnohých demokratických krajinách – najnovšie aj vo Francúzsku
– vyjdú do ulíc státisíce nespokojných
občanov. Kritizujú vládne rozhodnutia.
No tak ako rýchlo padla stabilná slovenská vláda s jasnými ekonomickými
i zahraničnopolitickými úspechmi,
s demokratickým systémom, s garantovanými ľudskými právami a so slobodou slova, sa často nestáva. Nebola
pritom ani nepriamo zodpovedná za
vraždu novinára. A navyše to možno
nebolo ani stotisíc občanov, ako sme
informovali v minulom vydaní SNN
a prepočítali nízke percento demonštrujúcich. Napriek tomu tlak ulice
bitku vyhral. Ale zápas o Slovensko
stále pokračuje.

Petra KO ČIŠA , majstra statív u , r ýchlostí a krásnych veteránov

Je radosť vdýchnuť motorom nový život
● Kedysi ste boli motokárový
aj motocyklový pretekár s veľkým
P. Napokon, metropola Šariša bola
týmito športovými aktivitami preslávená. Pripomeňte našim čitateľom
vaše najväčšie úspechy na tratiach
a okruhoch.
Stále pretekám, len som si dal väčšiu
prestávku, lebo som sľúbil rodine, že sa
budeme zúčastňovať na zrazoch s naším
Wyllisom... Na motokárach som súťažil od
štrnástich rokov. Bol som dvakrát majster
kraja a len čo som dostal vodičák, už som
„lietal“ na motorkách. Desať rokov som
túžil prebojovať sa do majstrovstiev republiky, čo sa mi v roku 1989 aj podarilo. Prišiel „kapitalizmus“, zväzarmy sa rozpadli
a ja som sa dal na podnikanie. V roku
1995 som však opäť sadol do motokáry
a znova získal titul majstra kraja; teraz
už, pravda, pretekám v kategórii seniorov,
baví ma aj enduro a motokros.

V SNN 15/2018
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

AGRODOTÁCIE NESLÚŽIA
NA SVOJ PÔVODNÝ CIEĽ
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● Poznali sme vás aj ako fotografa s veľkým F, aj s vlastnou firmou s potrebami pre fotografov
a výtvarníkov. Čo vám dala táto
orientácia a zameranie?
Mal som prvý súkromný fotoateliér
v Prešove a robil som všetko, aby som
ako živnostník prosperoval. Príchodom
digitálnej fotografie sa mnohé skomplikovalo a ja som musel k fotografovaniu
priberať aj iné činnosti a rozširovať
paletu služieb, lebo motorizmu som sa
nevzdal, a to je náročný koníček. Začal
som renovovať staré motorky a pôsobiť
v tímoch pretekárov na veľkých podujatiach ako ME trebárs aj so Štefanom
Svitkom...
● V súčasnosti ste „veteránista“
s veľkým V a so závideniahodnými,
vlastnoručne zreparovanými (skôr
vypiplanými a vycizelovanými) ma-

šinami, ktoré vzbudzujú obdiv na
každej prezentácii historických automobilov. Ktoré motoristické klenoty
vám prešli rukami a stále sú vašou
pýchou?
V lotyšskej Rige som dávnejšie
kúpil torzo Willysa Knight Model 20
(1922) a päť či šesť rokov som ho dával
dohromady, čo sa mi vďaka motoristickým skúsenostiam podarilo. Na to auto
som pyšný. Na jednej veteránistickej
akcii som získal naraz päť ocenení,
čo nie je bežné. Nedávno som skončil renováciu Renaulta Dauphine a za
ďalšiu remeselnú výzvu považujem
takmer vrak Triumphu triedy A3. Práce
mám neúrekom, ale pre mňa je to relax.
Nerobím to pre peniaze, ale z lásky,
ba až vášne. Teší ma, ak im vdýchnem
nový život.
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: autor

Čitateľom Slovenských národných novín prajeme pokojné veľkonočné sviatky v kruhu svojich najbližších .

■
■

Najbližšie vydanie nášho týždenníka SNN 15 vyjde s dátumom 14. apríl 2018
V ďalšom vydaní SNN bude kalendár osmičkových výročí slovenského národa!
WWW.MATICA.SK
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SLOVENSKO
že bol v ňom obvinený z objednávky
vraždy Róberta Remiáša u šéfa podsvetia Miroslava Sýkoru. Tóth pred
súdom povedal, že v čase, keď článok
písal, bol presvedčený o jeho pravdivosti. S odstupom času by ho vraj
už nenapísal. Dodnes sa však smrť
Remiáša politicky zneužíva, podobne
ako smrť Jána Kuciaka.

Kresťanskí demokrati si vždy hľadeli viac seba ako záujmov štátu

Pôsobenie žoldnierov v slovenskej politike
ANNA HROMJÁKOVÁ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V sobotu 17. marca sa v Ružomberku konal snem KDH, na ktorom sa očakával súboj dvoch kandidátov o vedenie
strany. Obaja – Alojz Hlina i Richard Vašečka, prišli z hnutia OĽaNO. Hlina sa prvý raz stal predsedom hnutia v roku
2016 po nevýraznom Jánovi Figeľovi. Očakávalo sa, že zvýši preferencie tohto politického subjektu, čo však preveria až parlamentné voľby. Delegáti snemu ho potvrdili vo funkcii a nespokojná časť uvažuje o odchode z hnutia.
Vyskytujú sa hlasy, ktoré sa
pýtajú, prečo sa toľko venujeme
KDH? Preto, lebo pod značkou reprezentujúcou kresťanov a demokratov
robí od svojho začiatku záškodnícku
politiku proti Slovensku. Čo viac sa
dá povedať o strane spolupracujúcej s britskou tajnou službou MI6
proti vzniku Slovenskej republiky?
Verejne to potvrdil bývalý disident
Anton Selecký, vo volebnom roku
1992 zástupca šéfredaktora Slovenského denníka, ktorý vydávalo KDH.
A dodnes sa toto hnutie neodklonilo
od protištátnej činnosti. Na tlačovej
konferencii po vražde Jána Kuciaka
a jeho priateľky sa europoslanci za
KDH Ivan Štefanec a Miroslav Miko-

lášik chválili tým, že vyvolali v Európskom parlamente veľkú diskusiu proti
stavu politiky na Slovensku a iniciovali vyslanie monitorovacej komisie
na Slovensko. Ich prvým „úspechom“
bolo zastavenie vyplácania eurofondov na Slovensko.
■ POCHYBNÉ PRIORITY
Ďalším „úspechom“, ktoré si
pripisuje aj KDH, je víťazstvo nad
mečiarizmom. Teda nad zakladateľom
štátu a jeho hnutím. KDH sa v boji
proti Mečiarovi spojilo aj s nenávidenými komunistami, len aby sa „dostali
do privatizácie strategických podnikov“. To o vtedajšej vládnej garnitúre
povedal Robert Fico. Politické spek-

trum gravitujúce okolo KDH dodnes
ukazuje, kde sú jeho priority. Od
roku 1998 stagnuje výstavba diaľnic,
rozpredali sa strategické podniky,
rozvrátil právny systém. Žiaľ, na tom
poslednom mal podiel aj predseda
Smeru Fico.
KDH všemožne zakrýva svoje
skutočné pôsobenie na politickej
scéne Slovenska i svoju previazanosť
na zahraničie. Nedávno J. Čarnogurský priznal, že oporou pre KDH v jeho
začiatkoch boli nemeckí kresťanskí
demokrati. A rovnako sú aj dnes.
Práve A. Hlina sa na jednom zo seminárov prihlásil k politike Merkelovej
CDU. Ak KDH spolupracovalo s britskou tajnou službou, akú šancu mala

Africký mor ošípaných ohrozuje Slovensko z viacerých strán

SIS pri ochrane záujmov štátu? Dnes
sa akosi zabúda na rok 2004, keď sa
Peter Tóth pred súdom ospravedlnil niekdajšiemu šéfovi SIS Ivanovi
Lexovi za článok z decembra 1999
Kto si objednal Sýkoru. Lexa tvrdil,

Naše chovy ošípaných sú akútne ohrozené. Keďže výskyt afrického moru ošípaných (AMO) zaznamenali na ukrajinskom, českom aj poľskom území, je v tomto čase jeho rozšírenie za hranice spomínaných krajín mimoriadne
aktuálne. Ochrana pred epidémiou si vyžaduje výnimočné opatrenia.

Vírus AMO je schopný cirkulovať
v krvi nakazeného zvieraťa až šesťdesiat dní a v surovom bravčovom
mäse si zachová infekčnosť až pätnásť týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch z bravčového mäsa
tri až šesť mesiacov. Inkubačný čas
sa pohybuje v rozpätí štyroch až
pätnástich dní. Pri akútnej forme klinické príznaky veľakrát chýbajú.

v zvyčajnom čase ich hájenia, najmä
počas očakávaného príchodu ich
potomstva na svet. Na druhej strane,
ak by AMO napadol priamo chovné
farmy ošípaných, znamenalo by to
povinnosť zlikvidovať v nich celé
chovy, a to až na obdobie niekoľkých desiatok rokov. Teda faktický
zánik chovných fariem. Vážnym
problémom je, že choroba sa popri
priamom kontakte chorého zvieraťa
so zdravým môže podľa odborníkov
prenášať aj sprostredkovane (napr.
infikovaným krmivom), ale aj krv
cicajúcim hmyzom, ako sú napríklad
kliešte. V súčasnosti sa práve začína
sezóna ich najmasovejšieho výskytu
prakticky na celom území Slovenska.

■ VÁŽNA HROZBA
AMO je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá
predstavuje vážnu hrozbu pre celý
priemysel s ošípanými. Vakcínu
proti AMO doteraz nevynašli. Človek je nateraz voči tomuto vírusu
odolný. Prameňom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité
zvieratá.
V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika
pripravený a schválený Národný
pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na našom území a na jeho

Kontrolný program diviačej populácie
Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Aktualizáciu Národného kontrolného programu pripomienkovali,
doplnili a prijali po spoločnom rokovaní pracovnej skupiny zloženej
z odborníkov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR, Štátneho veterinárneho a potravinového
ústavu Zvolen, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Slovenskej poľovníckej komory, Prezídia policajného zboru SR a Zväzu
chovateľov ošípaných na Slovensku.
■ CELOROČNÝ LOV
S okamžitou platnosťou sa
nariaďuje celoročný intenzívny lov
diviačej zveri bez ohľadu na vek
a pohlavie a schválený plán chovu

a lovu diviačej zveri a lov líšok
hrdzavých. Lov diviačej zveri poslúži
aj na monitoring AMO a znižovanie
populácie diviačej zveri v poľovnom
revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj
na poľovné revíry, v ktorých sa chov
a lov diviačej zveri neplánuje. Taktiež
sa nariaďuje „celoročný lov diviačej
zveri na vnadiskách. Na vnadisku
môže byť maximálne päť kilogramov
jadrového krmiva na účely lovu“,
uvádza sa v aktualizácii Národného
kontrolného programu.
Mnohí poľovníci, podľa vyjadrení zástupcov ich združení, majú
s týmto nariadením značný morálny,
etický a stavovský problém. Nevedia si totiž predstaviť odstrel samíc

VŠIMLI SME SI
Kultúra má spájať. Rozhodne nie rozdeľovať. Rozdeľujú iba politici
v záujme dosiahnutia svojich cieľov, svojej moci. Kultúra, ktorá spája,
obohacuje. Každého, bez ohľadu na to, akým materinským jazykom
hovorí. Takisto pôsobí na milovníkov výtvarného umenia dielo skvelého
akademického maliara Roberta Almásiho.

Kultúra má ľudí spájať

Odborné základy získal na Strednej Škole Umeleckého Priemyslu v Brne
u profesora D. Chatrného. Od roku 1968 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov Čemického, Matejku a doc. Gajdoša na oddelení monumentálneho
maliarstva. Po ukončení štúdií sa vrátil na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy.
Fascinuje ho tamojšia krajina, kde nachádza nové inšpirácie na tvorbu. Povedľa
monumentálnej tvorby
sa venuje aj komornej
maľbe a grafike. V umeleckej tvorbe Roberta
Almásiho sa stretáva
abstrakcia s vyobrazením človeka, prírody
a zvierat. Jeho výstavu
sa vždy oplatí vidieť,
jeho dielo povznáša.
Organizátori tej aktuálnej vo Veľkom Mederi pod názvom Pocta prírode zabudli na čosi podstatné. Pozvánky na jeho výstavu sú čisto v maďarskom jazyku (pozri obrázok). Ako keby na južnom Slovensku nežili aj Slováci.
Nesmieme tiež zabudnúť na platný zákon o používaní štátneho jazyka. Tak aj
preto z neho citujme: „Príležitostné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne
účely, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, koncertov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom jazyku okrem tých, ktoré sa
vydávajú v jazyku národnostných menšín; taká tlačovina, katalóg alebo program
vydaný v jazyku národnostnej menšiny musí obsahovať aj základné informácie
v štátnom jazyku.“
Tí, ktorí tlačili pozvánky na výstavu diel maliara Roberta Almásiho, uškodili
umelcovi samotnému. A porušili jazykový zákon Slovenskej republiky. Určite,
ako ukazuje doterajšia prax, bez sankcie. A to je smutné. Bezbreho svojvoľná
politika do umenia nepatrí, ničí ho.
Ivan BROŽÍK
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■ PODNECOVANIE „UDALOSTÍ“
Nedávno KDH prostredníctvom
Nadácie Antona Tunegu udeľovalo
ocenenia významným osobnostiam.
Medzi kandidátov sa dostala aj Anna
Remiášová. Na podujatí nechýbal
známy aktivista Pavol Demeš. Ten
nechýbal ani na sympóziu o etike
v politike 17. marca 2017, organizovanom Jánom Budajom krátko pred
schôdzou parlamentu, na ktorej sa
malo rozhodnúť o tzv. Mečiarových
amnestiách. Pavol Demeš na podujatí
priznal, že využili smrť exprezidenta
Michala Kováča na rozhýbanie udalostí. Pripomenul, že prezident Andrej
Kiska a matka Roberta Remiáša napísali listy poslancom NR SR, ktorými
naliehavo žiadali o podporu pre túto
záležitosť. Nazval ju detoxikácia...
Dočká sa Slovensko aj detoxikácie od žoldnierov v politike?

Celoročný intenzívny lov diviačej zveri je
prevenciou pred africkým morom ošípaných, ktorý nám reálne hrozí.

základe sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány
v prípade výskytu tejto choroby.

Mladá garda kandiduje na zaradenie medzi Národné kultúrne pamiatky

Internát veľkých životných príbehov
Keď v hlavnom meste Slovenska začali pribúdať vysoké školy, rástla aj potreba internátov pre študujúcu mládež, ktorá
do Bratislavy prichádzala z rôznych končín Slovenska. V máji 1953 vláda rozhodla vybudovať ubytovacie kapacity pre
nie menej ako dvetisícpäťsto študentov a úlohu zverila dnes už legendárnemu architektovi Emilovi Bellušovi.
Ako bolo v tých časoch zvykom,
na prípravu projektu dostal vtedajší
predseda Spolku slovenských architektov dva týždne a stavbu si mali postaviť
vysokoškoláci sami. V lete začalo na
nej pracovať šesťstodeväťdesiat brigádnikov a koncom roka sa do prvého
bloku Mladej gardy, ktorú pomenovali
po hrdinských mladých antifašistoch
na Donbase, nasťahovali prví študenti.
Bol to najväčší úspech mládežníckych
brigád. Internát kompletne odovzdali
do užívania v roku 1955 pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva.
Mladá garda mala od svojho
zrodu v sebe čosi magické. Bolo to
v prvom rade samotnou stavbou,
ktorá síce vznikla v čase gradujúceho
socialistického realizmu, ale projektoval ju bytostný funkcionalista, skvelý
improvizátor a architektonický vizionár, ktorý sa v rámci možností usiloval dogmatické dobové šablóny
strihnúť podľa slovenského architektonického dedičstva a pridať aj čosi
zo svetových stavebných slohov. Tak
sa na fasádach internátu zjavili štylizované ornamenty ľudového umenia
aj sgrafitové figurálne kompozície, ba
i veža s hodinami na hlavnej budove,
pripomínajúca nielen renesančné zvonice na Spiši, ale aj kampanily na ApeSLOVENSKO

ninách. Ani sa nechce veriť, že tých
pekných výtvarných odkazov a obrázkov je dva a pol kilometra! A netreba
zabudnúť na športový areál aj so šty-

ČO INÍ NEPÍŠU

Internát Mladá garda v Bratislave po
nákladnej rekonštrukcii Slovenskou
technickou univerzitou oprávnene
kandiduje na zaradenie medzi Národné
kultúrne pamiatky.

ristovkovým atletickým oválom, kde
vyrástli skutočné atletické hviezdy, ako
boli Glesková či Mračnová, a dodnes tu
so stotinkami sekúnd zápolí Ján Volko...
Genius loci? To boli povestné
čaje o piatej a dlhé rady pred internátom tých, čo sa na ne chceli dostať...
Popularita tunajších večierkov bola
povestná, technici mali medzi bratislavskými krásavicami výborný kurz,

„garda“ žila rušný život... Na tie časy
nevšedný internát – široké chodby ako
miesta debát, spoločenská miestnosť
s javiskom, kinosála, kde sa premietalo
dlho do noci, rozhlasové štúdio – chodili
sem herci, estrádne a hudobné skupiny,
fungovalo tu množstvo študentských
krúžkov; na stretnutia lákal i vonkajší
areál – parkovo upravené priestory
medzi blokmi aj nádvorie pred hlavnou
budovou s florentskou zvonicou... Tu sa
žilo! Internát tisícok veľkých životných
príbehov!
Lenže ako v živote – čas beží.
Mladá garda zostarla a po všelijakých úvahách sa vedenie Slovenskej
technickej univerzity rozhodlo na jej
omladenie. Počas uplynulých ôsmich
rokov zakaždým zo svojho rozpočtu
vyčlenili v STU na obnovu Mladej gardy
(a neskôr aj na rekonštrukcie iných
svojich internátov Mladosť a ŠD Juraja
Hronca) do pol milióna eur. Dnes má
Mladá garda nové fasády a strechy
na všetkých blokoch. Výtvarnú krásu
zachovali. Nová je jedáleň a kuchyňa,
obnovili sa izby, samozrejmý je internet... Vzhľadom na zvýšený štandard
a viac jednoposteľových izieb, klesla
kapacita na 1373 ubytovaných...
Emil SEMANCO
Foto: archív autora
WWW.SNN.SK
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Prezident ustúpil s fanfárami
Roman MICHELKO

Po trojtýždňovom martýriu tu
konečne máme novú vládu. Cesta k nej
nebola ani ľahká, ani pokojná. Prezident
Kiska do celého procesu vstúpil veľmi
nešťastne a najmä veľmi jednostranne.
Asi si nikto o ňom nemyslel, že je
nestranný, ale pri riešení tejto krízy skutočne išiel na hranu ústavnosti. Poďme
však chronologicky.
Treba zdôrazniť, že celá kríza
ani zďaleka nemusela dôjsť do takého
štádia, do akého sa nakoniec dostala.
Stačila elementárna politická súdnosť,
schopnosť včas prijať ťažké, ale nevyhnutné opatrenia, nehnať politický konflikt na hranu. V tomto sa jasne prejavila
odtrhnutosť ministra Kaliňáka od reality.
Je fakt, že spolu s premiérom Ficom
už viackrát hrali politické hry takpovediac na hrane, ale tentoraz sa prepočítali. Pre veľmi zlú krízovú komunikáciu
vyprovokovali masové protesty a dlhodobým zotrvávaním na neudržateľných
pozíciách sa v konečnom dôsledku

dostali do ťažkej defenzívy. No a logicky,
v čase, keď Most – Híd deklaroval ukončenie podpory koalície, bola cena za
jej záchranu oveľa väčšia. Koalíciu sa
nakoniec podarilo zachrániť za cenu
vysokých obetí – konkrétne odchodom
premiéra a relatívne zásadnou rekonštrukciou vlády. Kiež by sa z toho koaliční politici poučili.
To, čo potom nastalo, malo by byť
veľkým mementom pre všetkých politikov, ktorí stratia súdnosť a vynútenými
krokmi prídu o strategickú iniciatívu.
Presne to sa totiž stalo v okamihu,
keď bol Fico nútený abdikovať. V tej
chvíli dal Kiskovi do rúk všetky karty.
Náš politický systém je parlamentný,
a preto v zásade nemá prezident veľa
pák na premiéra či vládu, ak má táto
vláda zabezpečenú parlamentnú väčšiu. Všetko sa mení v čase, keď vláda
stratí väčšinu a karty rozdáva prezident.
Bohužiaľ, v tomto je naša ústava veľmi
všeobecná a dáva prezidentovi, ktorý

nie vždy musí mať na zreteli verejný
záujem, mnoho nástrojov. Môže nimi
vládnej väčšine, ktorej nie je naklonený,
veľmi sťažiť život a, naopak, môže
veľmi pomôcť sebe blízkym politikom,
ktorí parlamentnou podporou nedisponujú. Práve takéhoto konania sme
boli svedkami, a to nielen v uplynulých
dňoch.

K OME N TÁ R
Prvým, veľmi nepriateľským aktom
Kisku voči rodiacej sa tretej Ficovej vláde
bolo krátke týždenné poverenie Fica
na rokovania o zostavení vlády. Paradoxne však práve tento ničím neodôvodený a absolútne atypický termín na
sformovanie vládnej koalície zapôsobil
na potenciálnych koaličných partnerov
(SMER, SNS, Most – Híd a Sieť) tak,
že si odpustili tradičné „rituálne tance“
a veľmi efektívne a konštruktívne dohodli
prekvapivú vládnu koalíciu, ktorá mala

Balzacova šagrénová koža
Ivan BROŽÍK

Ide o kus kože, na ktorej je odtlačok Šalamúnovej pečate. A text v sanskrte: „Ak budeš mať mňa, budeš mať
všetko. Ale tvoj život bude patriť mne.
Boh to tak chcel. Žiadaj a tvoje túžby,
budú splnené. Ale podriaď svoje želania svojmu životu. Pri každom želaní
ubudne zo mňa ako z tvojich dní.
Chceš ma?“
Chcieť a môcť. Chcenie nás
spaľuje, moc nás ničí. Mnohí, žiaľ, aj
mladí, v týchto dňoch prijali od akéhosi
neznámeho starožitníka šagrénovú
kožu. Kus kože, ktorý má plniť všetky
želania jej vlastníka. Akurát s každým
želaním sa jeho život skracuje, jeho
mladosť sa mení na starobu. A useň
z oslej kože sa súčasne zmenší. To je
starý dobrý Balzac. Romantik i realista.
V týchto dňoch držia mnohí v rukách
svoj kúsok takejto kože a mávajú s ním
ako s vrecúškom, z ktorého možno
vytriasť omrvinky akéhosi slušnejšieho

AKO BOLO, ČO BOLO
N a sviatok Jozefa som
vykrútil telefónne číslo kamaráta Joža Mižáka. Chcel som
mu zagratulovať k meninám.
Jeho mobil zdvihol syn a oznámil: „Ocko umrel.“ Prišlo to ako
blesk z jasného neba. S Jožom
som telefonoval vari dva dni
predtým. Chystali sme sa osláviť
jeho sedemdesiate siedme narodeniny. Pri rozhovore bol plný
energie a humoru. Vždy sme sa
tešili, keď spolu s ďalším Košičanom Štefanom Fejkom zavítal
do našej bohémskej spoločnosti
na bratislavskej Miletičke. Keď
zahýril východniarskym vtipom
a spustil pesničky, bola ho plná
viecha. V tých chvíľach bol Jožo
rodený
zabávač.
Anderovia,
Danglovia a Pročkovia mu nesiahali ani po päty...
Jozef Mižák sa narodil
v roku 1941 v dolnošarišskej obci
Drienov v zámožnej roľníckej
rodine. Jeho otec – „Amerikán“,
si podobne ako desaťtisíce Slovákov najmä z východného Slovenska za morom zarobil toľko,
aby k rodinnému gruntu prikúpil
nielen ďalšie role, ale si zadovážil aj mláťačku, s ktorou v čase
WWW.SNN.SK

nej podpory. Popri nich sa už stihli
ukázať noví neomarxisti, ktorí si od
svojho pseudodisidentského detstva
prešli akýmsi pravicovo-liberálnym
vybočením, aby sa opäť vrátili k svojej
názorovej prapodstate. A koža je stále
menšia a menšia. Nikto si to nevšíma,
len takmer už každý pridáva ďalšie
želania. Je asi načase prečítať si Balzacov román. Niekedy je dobré vedieť,
ako sa všetko môže skončiť ešte skôr,
ako ten koniec príde. A preto treba
pozorne sledovať zdvihnuté varovné

prsty. V čase vzniku tejto poznámky
ešte nebolo jasné, ako sa napokon
skončila výzva predsedu Slovenskej
národnej strany Andreja Danka, ale to
vôbec neprekáža tomu, aby sme si ju
nepripomenuli. Adresoval ju predsedovi politickej strany Sme Rodina Borisovi Kollárovi, „aby sa viac nevyjadroval“ k téme mafie. Píše sa v nej, že „je
paradoxom, že žijeme v štáte, kde človek, ktorý sa netají vzťahmi s mafiou,
sa dotýka politickej moci. Je smutné,
že v parlamente je poslankyňa Krištúfková, ktorej priateľ, mafián Dinič mal
na rukách krv. A po jeho smrti žila ona
sama z mafiánskych peňazí vo vzťahu
s pánom Kollárom“.
Andrej Danko pripomenul, že
„Bratislava nemôže zabudnúť, kto
boli a čo robili Diničovci. Koľko firiem
ukradli, koľko ľudí vydierali a koľkých
zabili“. No nielen to povedal predseda
SNS. „Okrem nich sa nedá zabudnúť

žatvy putoval po kraji. V období
prvej Slovenskej republiky sa
aj politicky angažoval. Po vojne
a po zmene režimu v roku 1948
bolo jeho rodičom i mladému
Jozefovi jasné, že nebude ďalším
pokračovateľom v rodinnej tradí-

lizáciu.“ Dole akýsi vtipkár dopísal rukou: „A Čechom p...“ Báčik
z blízkej dediny ho okomentoval
írečito po šarišsky: „Pale pa,
zaś Čechom to lepše.“ Po roku
1993 Jozef vravieval, že ľud už
vtedy vedel, ako to s česko-slo-

života. Je smutné pozorovať, ako ich
zo zákulisia v tejto fascinácii podporujú
najrôznejšie mocibažné skupiny. Na
pódiá vystupujú v týchto dňoch rôzne
sivé eminencie ešte ani neexistujúcich
politických strán, prípadne takých, čo
sa hrdia nejakým tým promile verej-

P O Z N Á MK A

byť oficiálne hrádzou proti extrémizmu,
reálne však Kiska politikov spojil hrozbou
jeho úradníckej vlády. Plus-mínus chcel
Kiska, respektíve jeho okolie, zopakovať
v novej situácii podobný scenár. Kiskovo
okolie aj vzhľadom na súčasnú krízu sa
rozhodlo vyťažiť z nej maximum a zároveň sa pokúsili otestovať, kam až môžu
ísť pri kreativite v interpretácii ústavy.
Keď bol Fico nútený abdikovať, tento
svoj akt podmienil niekoľkými podmienkami, z ktorých najpodstatnejšia bola,
že premiéra nominuje Smer-SD a to, že
nová koalícia bude na súčasnom trojkoaličnom pôdoryse. Je fakt, že tieto
podmienky si nemohol vynútiť a mohli
dostať len formu gentlemanskej dohody.
To by však na oboch stranách rokovacieho stola museli sedieť gentlemani.
Kiska naoko na túto dohodu pristúpil, ale správal sa úplne negentlemansky. Jeho rozhodnutie nevymenovať
prvé zloženie vlády, ktoré mu predložil
Pellegrini, išlo proti duchu ústavy, proti
všetkým ústavným zvyklostiam, ale
nebolo protiústavné. Kiska totiž Pellegriniho nevymenoval premiérom, nedesignoval ho, dal mu len „nezáväzné poverenie“ na rokovanie o zostavení novej
vlády, pričom mu ho mohol kedykoľvek
odobrať. Hrubé porušenie ducha ústavy
a ústavných zvyklostí bolo v tom, že až
dosiaľ platil úzus, že sme parlamentná
demokracia a že právo na vládnutie má
ani na Steinhübela a jeho rodinu,
s ktorými mal práve poslanec Kollár,
predseda politickej strany, úzke väzby,
ale aj obchodné vzťahy. Nie, nevyrastal ‚len‘ s nimi, on s nimi aj obchodoval. Aké to bolo žiť medzi vrahmi?
Využívať ich profit, večerať s nimi?
Ako chutia krvavé peniaze, pán Kollár?“ pýtal sa predseda SNS Andrej
Danko. Slušné Slovensko podľa neho
a zrejme nielen podľa neho nemôže
prezentovať človek z mafiánskych
kruhov, kamarát mafiánov. Bol by
to nielen paradox, ale najmä medzinárodná hanba, ak by takýto človek
zastával ústavnú funkciu. Slovenská
národná strana zároveň opätovne
v tejto súvislosti vyzvala všetkých
ľudí, ktorí chcú zmeniť spoločnosť,
aby si založili politickú stranu. Jedine
tak sa dá zmeniť politická budúcnosť
Slovenska.
To, či Boris Kollár výzvu na televízny dialóg s Andrejom Dankom
k tejto téme prijal, ukáže až čas posunutý asi o sedem dní. Napokon, nie
je to ani dôležité. Oveľa vážnejšie
a aktuálnejšie je pozorne si všímať
pozadie občianskych protestov. Či
ešte stále sú občianske alebo boli od
svojho začiatku politické. Či náhodou
nedržíme v rukách iba kus šagrénovej
kože.
vedám. Záujem o otázky ľudského
vzdelávania, rozvoja osobnosti
či spoločenského postavenia
a poslania inteligencie ho priviedol k tomu, že určitý čas pôsobil v Štátnej vedeckej knižnici
v Košiciach. Popritom vkladal

Ako blesk z jasného neba
Peter VALO

cii. Vyštudoval školy v Prešove
i v Prahe. Pracoval vo viacerých
stavebných podnikoch v riadiacich funkciách. Budoval nové
Košice, v ktorých sa usadil a prežil celý život.
S rozprávačskou bravúrou
spomínal príhodu, ktorú zažil
ako mladý gymnazista v polovici päťdesiatych rokov na prešovskej autobusovej stanici. Na
jednom obrovskom plagáte bol
hutník v prilbe pred vysokou
pecou s roztaveným kovom a nad
ním nápis: „Slovákom industria-

venskou federáciou dopadne.
V zlomových rokoch mnohých
zmeny
zaskočili,
vystrašili,
paralyzovali... Mižáka však nie.
„Akoby v búrkach pokoj bol,“
možno si vtedy ako znalec ruskej
literatúry i prekladateľ z nej spomenul na verš z tvorby ruského
klasika Puškina. Začal sa aj politicky angažovať. Bez skúseností,
iba s tušeným pocitom, vedomím rodinnej genetickej pamäti.
A napokon etablovaný ako príslušník technickej inteligencie
začal inklinovať k humanitným
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ten, kto sa dokáže oprieť o parlamentnú
väčšinu. Túto skutočnosť akceptovali
všetci predchádzajúci prezidenti, ktorí
viac ráz vymenovali vládu, ktorá im
nebola hodnotovo blízka.
Každému je jasné, že Gašparovič
nebol nadšený, keď vymenoval Radičovej vládu, ale nikdy sa neznížil k obštrukcii. To urobil až Kiska, čím otvoril Pandorinu skrinku, ktorej sa zľakli aj s ním
spriaznené politické sily. Kiska totiž
nebude prezidentom naveky, naopak, je
možné, že v roku 2019 bude nový prezident, ktorému súčasná opozícia nebude
ani trochu konvenovať. A práve Kiskov
precedens, teda kádrovanie nových
členov vlády, hľadanie zámienok, škandalizovanie kandidátov na ministrov
a nakoniec možnosť odobratia poverenia na zostavenie vlády politikovi, ktorý
sa opiera o parlamentnú väčšinu, sú
nástroje, ktoré môžu dopadnúť rovnako
na Smer, ako i na SaS či akéhokoľvek
víťaza volieb.
Kiska teda ustúpil. Aj keď s druhým
návrhom vlády Petra Pellegriniho nebol
celkom spokojný, vládu nakoniec vymenoval. Horká pachuť nad jeho konaním
však ostala. Kiska totiž zaviedol do
našej politiky precedens, ktorý je veľmi
dvojsečnou zbraňou a už v roku 2020
môže veľmi tvrdo poškodiť práve tie
sily, ktoré dnes vehementne jeho postup
obhajovali.

až do posledných chvíľ života
kvantum energie do obohatenia
národného života. Viac rokov
ako predseda miestneho odboru
vtlačil pečať do činnosti v Matici
slovenskej. Stál pri vzniku Stálej
konferencie Slovenskej inteligencie. Pracoval vo Zväze slovenských vedecko-technických
spoločností, NEZES-e (Nezávislé
združenie ekonómov Slovenska),
Spolku sv. Cyrila a Metoda a Kongrese slovenskej inteligencie.
Spoločným
menovateľom
v širokom spektre organizácií

bol vznik štátnej samostatnosti
a jej následné budovanie. V tomto
smere bol neoblomný. Napriek
nepriazni, nepochopeniu okolia,
národno-kultúrnej indiferentnosti
prostredia Košíc nedal sa odradiť
od svojej národnej práce.
Jozef Mižák zapaľoval svojím
neochvejným
postojom
v časoch dávnejších, ba i celkom dnešných. Bol skvelý rečník, rétor akoby ovanutý duchom
antických čias, keď rétorika bola
umením. Počas prestávky zasadnutia veľkého auditória z celého
Slovenska v Častej-Papierničke,
keď sa lámal chlieb našej štátnej samostatnosti, oslovil pri
káve spisovateľ Laco Ťažký Joža
Mižáka a pochválil ho za vystúpenie v diskusii: „Ja viem, myslím
si, že viem písať, ale takto prehovoriť ako vy by som si netrúfal.“
Jozef Mižák skromne oponoval
a povedal, že si ho váži ako veľkého spisovateľa, ktorého myšlienky zostanú navždy uložené
v jeho dielach. Ťažký odvetil:
„Niekedy je vhodné slovo vo
vhodný čas vyslovené ľuďom do
srdca a zo srdca viac než múdrosti uložené v knihách. V nedeľu
18. marca zmĺklo to slovo Jozefa
Mižáka navždy.
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Integrovaná zdravotná starostlivosť môže byť riešením aj pre Slovensko

Rôzne vedecké teórie sa
zhodujú v tom, že jedným azda
z najdôležitejších medzníkov
našej civilizácie bolo vynájdenie
a osvojenie si písma. Zaznamenávanie myšlienok posunulo ľudstvo do fázy kontinuálneho rozvoja, keď mohlo sledovať svoju
časovú os, na ktorej sa pohybuje. Ešte dôležitejšie bolo to, že
ľudia mohli navzájom komunikovať a navzájom sa ovplyvňovať
či už v dobrom, alebo, bohužiaľ,
aj v zlom. Keď v roku 1455 prišiel Gutenberg so svojím vynálezom značne urýchlenej tlače
prostredníctvom samostatných
písmen, výmena informácií ešte
viac akcelerovala.

Stredobodom služieb má byť pacient

Začal to
Gutenberg
Podobne ako ju urýchlil vynález telegrafu, rádia, televízie až po
súčasné informačné technológie,
ktoré svojou hustou sieťou omotali
celú našu planétu. Trochu polopatisticky to môžeme ukázať napríklad
na správe, že niekto niečo objavil.
Nové teritórium, nový liek, novú
klebetu. V časoch ústneho prenosu trval prenos tejto informácie
presne toľko, ako dlho trvala cesta
nositeľa k prijímateľovi. Písomná
forma už umožňovala viacero prijímateľov, ale predsa bola značne
obmedzovaná nositeľom správy.
Či už to bol peší posol, či na koni
alebo nápis vytesaný do kamennej
stély. Dnes už je cesta informácie
k novému subjektu prakticky takmer
okamžitá. Ale pozor! Ak hovoríme
o informácii, tak hovoríme o nej
ako o bezpríznakovej sume znakov. Až konkrétny význam týchto
znakov určí, či ide o nový postup
pri liečbe choroby, alebo o klebetu,
ktorá má za úlohu škodiť konkrétnemu človeku či ľuďom. Dnes sme
sa dostali do bezprecedentného
stavu, keď informácia je zdieľaná
prakticky celoplanetárne, okamžite
a následne je aj spätne nájditeľná. Do nášho života neúprosne
a neodvolateľne teda vstúpili médiá.
Viacero mediálnych expertov pripomína, že technologický pokrok začína čoraz viac predbiehať
pokrok mentálny. Vývoj človeka
z morálneho a etického hľadiska.
Najvypuklejšie to vidíme napríklad
na tom, ako si islamskí fanatici
prostredníctvom internetu nájdu
trebárs postup pri výrobe bomby
a prostredníctvom sociálnych sietí
naplánujú teroristický útok, výslednicou ktorého sú mŕtvi a zranení.
Paradoxne v mene ideológie, ktorá
vznikla začiatkom 7. storočia na
arabskom polostrove, teda v čase,
keď sa informácie mohli šíriť nanajvýš tak prostredníctvom traktátu
napísaného na pergamene. Skríženie najmodernejších technológií
s pradávnym náboženstvom prerastajúcim do ideológie prináša nebezpečné a tragické ovocie. Tento fakt
si uvedomuje každý rozmýšľajúci
jedinec. No ten istý jedinec si neuvedomí, čo napríklad znamená stret
spomínaných technológií s temnou
stránkou ľudskej povahy, ktorá je
napájaná ziskuchtivosťou, túžbou
po moci a strácaním morálnych
a etických štandardov. Potom sa
náhle čudujeme výbuchu agresivity,
vulgárnosti, ktoré v spojení s klamstvom a manipuláciou začínajú okupovať čoraz viac náš komunikačný
priestor. Pridajme k tomu globalizáciu a postupný presun bohatstva do
rúk čoraz menšej skupiny ľudí, ktorí
majú snahu ovládať okolie s cieľom
znásobiť svoje zisky, a katastrofická
vízia je na svete. Myslime na to pri
čítaní, počúvaní či pozeraní, ale
najmä vtedy, keď sa napájame na
internet.
Marek DANKO
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Zhovárala sa Eva SISKOVÁ – Foto: autorka, internet

Súčasný stav v primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku charakterizuje najmä výrazne klesajúci počet
všeobecných lekárov, vysoká miera súkromných ambulantných poskytovateľov, množstvo malých ambulancií,
financovanie prostredníctvom zdravotných poisťovní s rôznymi platobnými mechanizmami pre jednotlivé druhy
služieb, minimálna miera služieb podpory zdravia, žiadna alebo nízka účasť regiónov a municipalít na organizácii a rozvoji zdravotných služieb a nijaká alebo len minimálna prepojenosť zdravotných a sociálnych služieb.
S otázkami na túto tému sme sa obrátili na Ing. Jána KRÁLIKA, odborníka, ktorý sa profesionálne zaoberá
výskumom a implementáciou nových modelov starostlivosti, inováciami, transformáciou a rozvojom služieb
v zdravotníctve.
● Úroveň a spôsob financovania služieb neumožňujú investovanie do rozvoja modernej medicínskej infraštruktúry. Ako sa to riešilo
v minulosti?
Pred rokom 1989 sme mali
pomerne bohatú skúsenosť s rozvojom
a plánovaním služieb v zdravotníctve.
Výsledkom boli zdravotné strediská
poskytujúce štandardizovaný rozsah
služieb pre obyvateľov spádových
oblastí (obvodov). K vtedajšiemu spôsobu organizácie sa už na Slovensku
určite nevrátime. Centrálne plánovanie ako také, tiež nie je udržateľné.
Keď odhliadneme od ideologického
nánosu, prístupy, metódy a výsledky
z tohto obdobia pôsobia na svoju dobu
moderne aj v porovnaní s vtedajšou
situáciou v krajinách, ktoré sú dnes
vyspelejšie ako naša.
● Čo hovoria skúsenosti
z iných krajín?
V mnohých krajinách je integrovaná či komunitná starostlivosť samozrejmá. Je organizovaná a do veľkej
miery aj poskytovaná priamo regiónmi
či municipalitami. Viditeľnou časťou
integrácie sú tzv. komunitné alebo
integrované centrá. Pripomínajú naše
bývalé (a v niektorých prípadoch ešte
aj súčasné) zdravotné strediská, len
o štyridsať rokov modernejšie, zohľadňujúce vývoj v spoločnosti, správaní,
medicíne a ďalších zdravotníckych
vedách, biomedicínskych aj informačných technológiách, manažmente,
architektúre atď.
● Dôvod, prečo sa v súčasnosti
hovorí o integrovanej starostlivosti,
je najmä ten, že zdravotná starostlivosť poskytovaná jedným typom
poskytovateľa takmer vždy súvisí
s inou službou zdravotnej, prípadne sociálnej starostlivosti...

O ČOM JE REČ
O päť jedna z farebných revolúcií, ktorá tlie a možno už aj blčí
na našom Slovensku? Všetko
tomu nasvedčuje. Piatok čo piatok schádzajú sa na námestiach
ľudia a mávajú heslami, volajú
po predčasných voľbách. Nestačila im demisia premiéra Fica
a jeho vlády... Ani vymenovanie
novej vlády Petra Pellegriniho.
Zámienka na tieto masové manifestácie sa už takmer nespomína:
vražda novinára Kuciaka a jeho
snúbenice dala do pohybu davy.
Davová psychóza je nebezpečná vec. Znovu sa štrngá
kľúčmi, aj keď organizátori sa
vymenili. No i teraz sú na tribúnach najmä mladí ľudia, skoro
ešte deti. Ich hlavným heslom je
„ Za slušné Slovensko“. Poznáme
aj ich mená a tváre, hlavní organizátori manifestácií sa stretli
s prezidentom Kiskom. No podľa
informácie z médií manifestácie Za slušné Slovensko podporuje stošesťdesiat mimovládnych
organizácií. A tie sú dotované zo
zahraničia. Aj keď nemáme o tom
dôkazy, všetko nasvedčuje tomu,
že i za týmito nepokojmi stoja
ľudia, ktorí za americké peniaze
organizujú
politické
prevraty.
Nemáme sa síce čím hrdiť, napokon už sme o tom písali dávnejšie,

Medicínsky expert Ján KRÁLIK za zaoberá
novými trendmi v zdravotných službách.

službami poskytovanými
sektorom.

Ak akceptujme požiadavku, aby
pacient bol stredobodom starostlivosti, potreba integrácie služieb je
logicky nevyhnutným dôsledkom. Je
odpoveďou na zložitosť vyplývajúcu
z organizácie či skôr dezorganizácie
pri využívaní a poskytovaní jednotlivých druhov súvisiacich služieb. Táto
roztrieštenosť je jedným z dôsledkov
vysokej miery špecializácie poskytovania (aj financovania) služieb. Ide
o snahu zjednodušiť prístup občanov
k zdravotným a sociálnym službám.
Integrácia býva považovaná za jednu
z účinných odpovedí na všeobecné
spoločenské trendy. Ide najmä o:
po a – úbytok zdravotníckych služieb
z periférnych oblastí a ich „presun“ do
veľkých sídiel. Pre mnohé sídla strednej a malej veľkosti to začína byť neriešiteľný problém, ktorý výrazne znižuje
kvalitu života ich obyvateľov a pôsobí
negatívne na ich budúci rozvoj. Po
b – trvalý nárast skupín populácie,
u ktorých existuje zjavná potreba prijímať súčasne zdravotné aj sociálne
služby. Ide o skupiny seniorov, časti

● Ak majú byť tieto služby
integrované, malo by to byť na
regionálnom a lokálnom princípe?
Väčšinou sa využívajú služby tam,
kde bývajú, pracujú, študujú, vybavujú,
nakupujú v meste, okrese, regióne.
To platí aj o zdravotných a sociálnych
službách. Integrácia v regióne by mala
prebiehať medzi poskytovateľmi rovnakého, prípadne iných druhov zdravotnej starostlivosti, ako aj medzi zdravotnými a sociálnymi, prípadne inými

že takýmito matadormi, odborníkmi na farebné revolúcie sú
ľudia zo Slovenska. V tejto súvislosti pripomínam najmä rozsiahlu
repor táž známeho francúzskeho
publicistu
Vincenta
Jauver ta,
ktorú publikoval vo francúzskom
ľavicovom
týždenníku Nouvel

konkurenciou,“ hovorí jeden zo
šampiónov slobody Balász Jarábik
(Slovák s pomaďarčeným menom),
absolvent Kolumbijskej univerzity.
A dodáva: „V prípade Oranžovej
revolúcie na Ukrajine sa kontakty
s veľkými súkromnými i verejnými organizáciami USAid a NED

chronických pacientov, ako aj sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Po
c – snahu expertov, medzinárodných
organizácií a tvorcov politík presúvať dôraz na rozvoj širšie ponímanej
primárnej ambulantnej starostlivosti
s očakávaním, že odľahčí alebo spomalí nárast „dopytu“ po lôžkovej starostlivosti, samozrejme v tých prípadoch, kde je to medicínsky možné.
Na čo však ambulantní poskytovatelia
spravidla nemajú personálne a materiálne kapacity a ani primerané zdroje
financovania.

Šampióni revolúcií...
Peter ŠTRELINGER

Obser vateur. Ten za najskúsenejšieho organizátora považuje Pavla
Démeša, bývalého ministra zahraničných vecí SR. Démeš v roku
2000 tajne koordinoval program
zahraničnej pomoci vzbur y proti
Miloševičovi a v roku 2003 bol tiež
dôverným radcom ukrajinských
revolucionárov. Vývozcovia revolúcie, ako píše Jauver t, „majú na
zvrhnutie despotov Východu unikátny know-how, pozostávajúci
zo sofistikovanej zmesi nenásilnosti, marketingu a fund raisingu
(zberu prostriedkov)“. Zopakujme
si tiež, za svoje služby boli niektorí exper ti na farebné revolúcie
menovaní prezidentom Bushom
osobne za „šampiónov slobody“.
„ Revolúcia, to je trh s vysokou
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začali ešte na jeseň 2003, teda
rok pred Oranžovou revolúciou.“
NED (Endowment for Democracy –
Národná nadácia pre demokraciu)
je kľúčovou americkou mimovládnou inštitúciou par ticipujúcou na
destabilizácii, prevratoch a zvrhnutí cudzích vlád, ktor ých predstavitelia nie sú po chuti Washingtonu. NED od roku 1991 dostala
päť miliárd dolárov od amerických
vlád. Z týchto zdrojov boli financované všetky farebné revolúcie
v Gruzínsku, Kirgizsku, na Balkáne a, samozrejme, na Ukrajine.
A keď sú peniaze, všetko sa dá,
všetko ide ľahko, aj organizácia
manifestácií. Exper ti na farebné
revolúcie potom verbujú aktivistov,
zvlášť mladých ľudí. Tí sú odvážni,

verejným

● O integrovanej starostlivosti
sa u nás začalo intenzívnejšie hovoriť v roku 2014. Boli ste pri tom. Aké
máte skúsenosti z jej uplatňovania?
Nezaobišlo sa to bez omylov,
nepochopenia, predsudkov a podozrení. Sme síce o štyri roky múdrejší,
ale stále nie je jasné, kto bude lídrom
zavádzania integrovanej starostlivosti do praxe. Skúsenosti v iných
krajinách napovedajú, že to môžu byť
najmä lekári, sestry alebo municipality.
Závisí to od viacerých faktorov, nikdy
to nie je iba otázka administratívneho
rozhodnutia.
Jednou z prvých príležitostí bol
a stále je investičný program na podporu etablovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti (CIZS) vo
výške viac ako stoštyridsať miliónov eur, financovaný z eurofondov.
Program je zameraný na investície
do infraštruktúry (budov a vybavenia).
Nemajú byť cieľom, ale prostriedkom
a motiváciou na zavádzanie integrovaných procesov a služieb. Tento
program sám osebe však nemôže
zabezpečiť integrovanú starostlivosť.
Okrem rezidentského programu či
naopak snahy o privatizáciu týchto
fondov a vyradenie verejného sektora
na úrovni miest, obcí a regiónov z rozhodovania nebolo po roku 2015 v tejto
oblasti realizované nič. Privatizačné
snahy sa síce podarilo eliminovať, žiaľ,
opäť sa prejavuje najmä netransparentným a diskriminačným výberom
obcí a miest, ako aj likvidačnými podmienkami pre poskytovateľov pri žiadaní o prostriedky.
nemajú majetok, nemajú čo stratiť.
Iba ak život – ale to si v mladosti
málokto z nich uvedomuje!
Ako sa to deje? Pochválil
sa s tým aj Pavol Démeš, ako sa
v auguste 2004 zišli mladí aktivisti – Ukrajinci z hnutia POR A
v pionierskom tábore na Kr yme.
„Stretávali sme sa v malých skupinkách na pláži. Dokonca sme aj
spali na piesku v malých chatkách.
Bolo to skvelé,“ vysvetľoval Pavol
Démeš. A potom hurá na barikády!
Do ulíc! Organizovať majdany!
Pravda, dôležité je, aby pri tom
boli kamer y televízie, najlepšie
CNN, tá to potom rozšíri do celého
sveta. Na samotnej revolúcii sa
už revolucionári – teda „šampióni
slobody“, nezúčastňujú. Rozdali
tričká,
zástavk y,
propagačné
materiály, navrhli heslá a transparenty, zabezpečili doláre a eurá
a veľká armáda ak tivistov sa už
dá do pohybu. Tušíme to všetci,
aj keď ich na tribúnach nevidíme,
že „ šampióni slobody “ sú v kdesi
v pozadí. „ Rada starších“ Sorošo vej Nadácie pre otvorenú spoloč nosť, k torej členmi sú napríklad
Pavol Démeš či Rudolf Chmel
(inak v blízkom rodinnom vz ťahu
s prezidentom K iskom), na všetko
dozerá, aby to klapalo. A my
s obavami hľadíme do budúc nosti, či to našim „ šampiónom
slobody “ napokon v yjde – ako na
Ukrajine?!
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Za kvetnatým názvom farebná revolúcia sú vence a množstvo smútočných oznámení

GLOSA

Vražda ako rozbuška davovej psychózy

O bzor prezidenta pri
odmietnutí Jozefa Ráža ml.,
nominanta Smeru, na post
ministra vnútra, bol rovnako
obmedzený ako obzor Jánoša
Tesnošila v hre Jána Chalupku Kocúrkovo alebo Len
aby sme v hanbe nezostali.
Bola to absurdná hra súčasného Kocúrkovana s prezidentskou štandardou, v ktorej
bola rozhodujúcou zápletkou
fotografia stará sedem rokov.
Na nej ktosi z prezidentskej
suity objavil Ráža ml. v spo lo čnosti bý valého ministra
vnútra Rober ta Kaliňáka, a to,
uznajte, sa v prezidentovom
sídle nedalo tolerovať...

Ľudovít ŠTEVKO – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Politické zneužitie smr ti začínajúceho novinára Jána Kuciaka opozíciou, mimovládnymi organizáciami i hlavou štátu nemá
na Slovensku obdobu od roku 1989. Keby každá násilná smrť hrozila vyvolať protivládny puč, tak by sme tu mali pokus
o štátny prevrat každý týždeň. Možno je takéto tvrdenie na prvý pohľad pritiahnuté za vlasy, ale na podstate veci sa nič nemení,
pretože život každého človeka je rovnako cenný, bez ohľadu na to, či ide o život novinára, alebo anonymného človeka z ulice.
Systém, v ktorom žijeme, vyprodukoval nielen mafiánov, o ktorých
sme doteraz čosi vedeli len z talianskych filmov, ale vniesol do nášho
verejného života aj nové pojmy –
mafiánske vraždy, výpalníctvo, úžeru,
daňové podvody a špinavé politické
hry v boji o moc. Niekedy rovnako
špinavé geopolitické hry vyústia do
ďalšieho novotvaru, ktorému v 21.
storočí ktosi vymyslel kvetnatý názov
farebná revolúcia. Elitná česká novinárka Tereza Spencerová, známa
svojimi bystrými komentármi a analýzami v Literárnych listoch, o situácii
na Slovensku povedala: „Iste, všetko
čoraz viac pripomína farebné revolúcie... Mňa však na tom najviac zaráža,
že ‚demokratická ulica‘, jej think tanky
a peniazmi preplnené nadácie chcú
presadzovať heslá a princípy, ktoré
neriešia žiadne aktuálne problémy
a namiesto nich operujú len so symbolmi. Robert Fico už ponúkol demisiu, ako keby to on zavraždil Kuciaka
a jeho priateľku. Napokon, ukázalo
sa na neho prstom ako na páchateľa
rovnako ľahko ako v kauze Skripaľ
na Rusko. Presne nechápem, čo je
v pláne. Chaos, spochybnenie volieb
ako základného princípu demokracie?
To je predsa šialené!“
■ ORGANIZOVANÁ HYSTÉRIA
Šialených
vecí,
nenávistnej
politickej propagandy a mediálneho
ohlupovania je okolo nás toľko ako
každodenného chleba. Smrť Kuciaka
vyvolala v opozičnom tábore a na
ulici organizovanú hystériu, o ktorej Lucia Ďuriš Nicholsonová povedala na plné ústa: „Nič lepšie sa nám
nemohlo stať.“ Teda nič lepšie ako
vražda! Alebo mimovoľné prerieknutie Igora Matoviča: „Míľnik, ktorý sme
dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho
snúbenice...“ Teda vražda ako dosiahnutý míľnik opozície! Nie je to ohavné
a cynické?
Po troch týždňoch vybičovaných negatívnych emócií je načase
zamyslieť sa nad tragickým prípadom
ambiciózneho, ale takmer neznámeho
novinára Kuciaka, ktorého nemožno
porovnávať s novinárskym esom na
Malte – so zavraždenou Daphne Caruanovou Galiziovou. Maltská polícia
(podobne ako slovenská) zmobilizovala
všetky sily a šesť týždňov po atentáte
zadržala niekoľko osôb, všetko maltských občanov. Polícia zatiaľ nevie, či
si s investigatívnou novinárkou vybavovali osobné účty, alebo boli nájomnými vrahmi. Isté je len to, že nikto
zo zadržaných v kauzách Galiziovej
nefiguroval. Ostrie jej novinárskeho
pera bolo namierené na premiéra
Jozepha Muscata a jeho manželku,
údajnú účastníčku aféry Panama
Papers. Maltská novinárka zverejňovala nové, často aj pre políciu prekvapujúce skutočnosti. Náš mladý novinár
nepriniesol do verejného života svojimi
článkami nijakú mediálnu bombu. Vo
svojej nedokončenej heslovitej práci
písal väčšinou o známych veciach, na
ktorých slovenská polícia pracovala
alebo boli predmetom súdnych rozhodnutí. Sám to v článku uviedol o dnes
už zatknutom mafiánovi z vadalovskej
rodiny: „Antonino Vadala napríklad
figuruje na Slovensku v niekoľkých
súdnych rozhodnutiach.“
■ ZNÁME FAKTY
Aké objavy o talianskej mafii
vlastne zverejnil slovenský investigatívny novinár, pre ktoré by ho vraj
musela umlčať ’Ndrangheta? Zaujímavým, ale rovnako známym faktom pre
WWW.SNN.SK

slovenské bezpečnostné orgány bol
prienik firiem rodinnej vetvy kalábrijskej mafie na východ Slovenska. Opäť
Kuciak: „Pred štrnástimi rokmi prišiel
do Michaloviec Talian Carmine Cinnante... Taliana Cinnanteho obvinili
z nedovoleného ozbrojovania a sudca
okresného súdu v Michalovciach mu
vymeral dva roky podmienečne.“
O pôsobení talianskych podnikateľov a ich firmách sa na Slovensku predsa vedelo. O tom, že sa
u nás usídlili talianske mafie, že sa
tu ukrývajú a investujú, už celé roky
písal nedávno aj znalec mafiánskeho
prostredia taliansky novinár Roberto
Saviano. O tom, že Antonino Vadala,
úspešný podnikateľ v poľnohospodárstve, v obchode s realitami i v energetike, plánoval v Lučenci postaviť
dve fabriky za niekoľko desiatok miliónov eur, bola od roku 2009 verejne
známa skutočnosť. Tohto „ctihodného
vlastníka firiem“ poznal už predtým aj
bývalý podpredseda vlády a minister
hospodárstva Pavol Rusko, dnes obvinený z vážneho kriminálneho deliktu.
Na margo zistení samotného
Jána Kuciaka a jeho informátorov
treba poznamenať, že mafia sa od
čias krstného otca dona Corleoneho
dosť zmenila, výrazne sa internacionalizovala, preto je zložité odhaľovať
jej medzinárodné prepojenia a dokazovať jej nezákonnú činnosť. Taliani
zápasia so svojou povestnou mafiou
niekoľko storočí a trvá im aj dnes
mnoho rokov, kým dokážu tejto hydre
s hadím telom useknúť aspoň niektoré
z jej deviatich hláv. Bezpečnostný analytik Milan Žitný pre Pravdu uviedol,
že je veľmi ťažké preniknúť do vnútra
mafie: „To mlčanie, spolupatričnosť
a tvrdé tresty, ktoré kedysi sicílska
mafia zaviedla a majú ich aj v iných
organizáciách sprisahaneckého typu,
to zabraňuje tomu, aby ste k nim jednoducho a rýchlo prenikli.“
■ VEĽA OTÁZOK
Mafiánskymi rodinami zo skupiny
’Ndrangheta sa nezaoberal iba Kuciak,
ktorý nečerpal svoje informácie len
samostatne z internetu, ako hovoril
jeho šéfredaktor z portálu Aktuality,
ale spolupracoval na téme s ďalšími

novinármi a priateľmi. Redaktor týždenníka Plus 7 dní Ivan Mego v televízii TA3 povedal, že informácie o talianskej mafii posunul Jánovi Kuciakovi,
lebo jeho vydavateľstvo mu nedovolilo
publikovanie tohto materiálu. Blízkou
spolupracovníčkou nebohého slovenského novinára bola aj zakladateľka
Českého centra pre investigatívnu
žurnalistku Pavla Holcová, ktorá
komunikovala s Kuciakom práve v deň
jeho vraždy. Dnes má v Čechách táto
investigatívna novinárka, inak známa
spoluprácou aj s talianskymi kolegami, policajnú ochranu. Pozoruhodné
je jej vyjadrenie pre portál Aktuálně.
cz. Na otázku, či si myslí, že za vraždou Kuciaka skutočne stojí talianska
mafia, odpovedala, že nebude špekulovať: „Je okolo toho stále veľa otázok.
’Ndrangheta bežne nezabíja novinárov – v Taliansku ani niekde inde.“
■ ZÁHADNÝ TOM
Ďalším novinárom s pracovným
kontaktom na Kuciaka bol Tom Nicholson, bývalý manžel poslankyne Ďuriš
Nicholsonovej. Ten tiež s ním hovoril
niekoľko dní pred jeho tragickou smrťou, aby vzápätí odcestoval do rodnej
Kanady. Nicholson je zvláštny prípad
na Slovensku etablovaného novinára
so zaujímavými kontaktmi. V máji
2014 sa stal v Poľsku na ceste do
Bieloruska obeťou čudnej lúpeže, keď
mu z požičaného mercedesu ukradli
notebook a pamäťové karty s citlivými údajmi a poznámkami. V aute sa
s ním viezla priateľka a jeho známy
agent vojenského spravodajstva. Táto
story je doteraz zahalená rúškom
tajomstva. Prečo Kanaďan tak nečakane narýchlo odišiel zo Slovenska
predtým, ako zastrelili nášho mladého
novinára, môžeme len špekulovať.
Otázky by mali klásť vyšetrovatelia
vraždy.
V novinách sa objavila ničím
nepodložená správa, že za vraždou
by mohol byť aj kontroverzný podnikateľ Marián Kočner, ktorý sa dvadsaťsedemročnému investigatívnemu
novinárovi vyhrážal, ale túto správu
polícia nepotvrdila, lebo podnikateľ sa
Kuciakovi nevyhrážal, tak ako sa o tom
písalo a hovorilo v médiách. JednoduPUBLICISTIKA

cho, špecialisti na výrobu dych berúcich správ sa neštítili ani bulvarizovať
a politicky zneužívať taký vážny zločin, akým je dvojnásobná vražda.
Pravda o zločine domnelej
popravy Jána Kuciaka bola prozaickejšia, aj keď mala náznaky inscenácie:
vrah zanechal na mieste činu odkaz –
nábojnice vzbudzujúce dojem zaseknutej zbrane, akoby niekto chcel, aby
bolo jasné, že vraždu spáchal amatér.
Je to zamotané a nedáva to zmysel.
Taliansky prokurátor Bruno Cherchi sa
nedávno vyjadril jednoznačne: „Antonino Vadala a jeho skupina boli pod
stálym dozorom policajných zložiek
z viacerých štátov a nemohli byť za
organizovaním vraždy Jána Kuciaka.“
Talianskej polícii sa totiž podarilo infiltrovať do mafiánskej skupiny
vlastného agenta a ten by musel čosi
vedieť o príprave vraždy možno nepohodlného, ale z hľadiska informácií
nebezpečných pre mafiu bezvýznamného slovenského novinára.
■ ŤAŽKÝ ORIEŠOK
Kuciaka a jeho družku mohol
zavraždiť nájomný vrah alebo ktokoľvek, koho novinár poznal. Páchateľ
sa nedostal do domu vo Veľkej Mači
násilím, všetko nasvedčuje tomu, že
mu jeho obyvatelia v nočných hodinách otvorili dvere dobrovoľne ako
známemu človeku. To je podobná
záhada ako motív vraždy. Mafiánska pomsta takto nevyzerá, mafia by
svoju obeť zlikvidovala inak. V rovnici je veľa neznámych a je otázne,
kedy a či sa tento zločin ešte niekedy
vyšetrí. Pre vyhladovanú a štvrté
volebné obdobie bezmocnú opozíciu
„nič lepšie sa nemohlo stať“. Novinára
zavraždili počas vládnutia koalície
Roberta Fica, a tak sa najmä najsilnejšia vládna politická strana, jej líder
a aktuálny minister vnútra stali terčom.
Špekulatívne argumenty o prepojení mafie s úradom vlády sa ponúkli
davu a mašinéria mimovládok začala
pracovať na plné obrátky. V tej chvíli
planých nádejí na definitívne skoncovanie s legitímne zvolenou vládou
nám médiá nepripomenuli vyjadrenie
Pavly Holcovej, ktorá v rozhovore na
poznámku pýtajúceho sa novinára, či
do tej mafiánskej kauzy boli zapojení
politici zo Smeru, zareagovala: „Zdôrazňujem, že to nebol nejaký zásadný
zvrat v tej kauze. Bolo to iba ďalšie
prepojenie, nie je to nikto zo špičiek
Smeru. Nie je to nijaká senzácia, je to
iba ten posledný kontakt.“ Matovičova
camorra však vedela všetko: poznala
kontakty a označila aj vinníka vraždy
v najvyšších poschodiach vládneho
kabinetu.
■ ROZBUŠKY DAVU
Reakcia ulice na Kuciakov prípad
nebola ničím novým, čo by sme nevideli inde v destabilizovaných štátoch
– povedzme na východe od našich
hraníc. Prvé pokojné zhromaždenie
v Bratislave, ktoré sa dožadovalo
rýchlo vyšetriť vraždu novinára, prešlo do druhého dejstva, kde sa pred
tisíchlavým davom v mnohých mestách objavili na scéne známi herci
a zabávači aj „revolucionári“ zo škôl
s požiadavkami na odstúpenie vlády.
Urážlivé transparenty umocňovali vulgárne výkriky. Napätie eskaloval aj
prezident slovenskej opozície, ktorý
len ťažko skrýval svoju animozitu voči
premiérovi a ministrovi vnútra. Vieme
prečo, lebo práve títo dvaja ústavní
činitelia otvorene hovorili o kauzách
podnikateľa v prezidentskom úrade.
Nasledujúce kroky protagonistov
vysoko toxickej, široko medializovanej krízy a jej rozuzlenie už poznáme.
Mimovládne a opozično-prezidentské
kalkulácie o predčasných voľbách
pomaly blednú a vytratia sa z nášho
života ako temné myšlienky. Treba
veriť, že Slováci sú rozvážny národ.

Kocúrkovan
so štandardou
Uchádzači o verejnú funkciu máte výstrahu: nesmiete
si podať ruku s personou non
grata,
nejakým
Kaliňákom,
musíte odvrátiť hlavu, keď ho
stretnete na ulici, lebo inak
vás prezidentská kancelária
diskvalifikuje.
Pellegrini
sa
zahrával
s ohňom – mohol sa vyhnúť
nedôstojnej diskusii s prezidentom tým, že by novú vládu
nechal odklepnúť hercom a študentom na námestí SNP. Alebo
by rovno ponechal na rozhodnutí pouličného výboru, aby
vládu do konca tohto volebného obdobia zostavili samotní
demonštranti
v
spolupráci
s mimovládkami v košiari Open
society Foundations. Koordinačné centrum v Grasalkovičovom paláci by bezodkladne
schválilo takúto vládu a bol by
na ulici pokoj.
Nebudeme
ďaleko
od
pravdy, ak povieme, že v tej
vláde by museli sedieť herci
ako K ňažko, Kramár, Kemka,
Vášár yová, študenti ako Šeliga,
Farská, Straka, tiež nevládni
aktivisti ako Orlovský, Havran
ml. či Smatana. A keby sa rozhodovalo na ulici aj o náčelníkovi Slovenskej informačnej
služby, mohol by sa ním stať
skúsený znalec problematiky
ŠTB Ján Budaj. Veď „mafiánsky
štát “ takúto vládu potrebuje.
To, čo zostavila koalícia
Fico, Danko a Bugár, je „nedôveryhodné“, preto treba iniciovať
referendum o predčasných voľbách. Pravda, ak koordinačné
centrum a pouličný výbor nepríde
s nejakými novými požiadavkami.
Lebo vox populi, vox Dei. Múdry
mysliteľ, starý anglický filozof
Alcuin k tomu dodáva: „Nepočúvajte tých, ktorí tvrdia, že hlas
ľudu je hlasom Božím, lebo zbesilosť davu je vždy veľmi blízka
šialenstvu. Slováci, vyberte si!
Ľudovít ŠTEVKO

Karikatúra: Ľubomír KOTRHA
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V poľsko-ukrajinskom spojenectve z rozumu sa objavujú výraznejšie trhliny

V bratislavských stánkoch
minulý týždeň svietila prvá
strana masového nemeckého
denníka Bild s palcovými titulkami – Seehofer: islam nepatrí
do Nemecka. Bolo to pred
programovým vyhlásením pri
nástupe novej nemeckej vlády
aj pred vyhlásením kancelárky
Angely Merkelovej. A to v tomto
bode znie: islam sa stal súčasťou Nemecka. V programovom
vyhlásení kancelárka formulovala túto pasáž takto: „Nemožno
pochybovať o tom, že historicky
je charakteristika našej krajiny
kresťanská a židovská. Zároveň je však správne, že sa štyri
a pol milióna moslimov v Spolkovej republike Nemecko stalo
súčasťou našej krajiny aj s ich
náboženstvom islamom. Spolková vláda má zodpovednosť za
to, aby sa súdržnosť Nemecka
posilňovala a neoslabovala.“

Zákaz banderizmu u poľských susedov

Nemecko
sa hľadá!
Kancelárka napriek tomu, že
koaličné strany jej predchádzajúcej vlády v parlamentných voľbách
v septembri 2017 stratili viac ako
tri milióny hlasov – a ona osobne
sa stala predmetom masovej kritiky za svoj postup voči utečencom
v roku 2015 – teraz s obnoveným sebavedomím neustúpila od
svojho dlhoročného presvedčenia
a politiky. Podľa nej prijímanie
utečencov v Nemecku je správne.
Pravda s tým, že utečenecká kríza
sa už nesmie opakovať. Podľa kancelárky: „Na vrchole humanitárnej
krízy bolo nevyhnutné v roku 2015
utečencom pomôcť, ale teraz je
čas, aby Európa pomáhala svojim
susedom, osobitne v Afrike.“
Rozdielne názory medzi ministrom Seehoferom z partnerskej
Kresťansko-sociálnej
bavorskej
CSU a kancelárkou a predsedníčkou partnerskej Kresťanskodemokratickej strany CDU dokumentuje,
ako sa zmenilo za posledných niekoľko rokov Nemecko. A nielen to,
ako sa rozštiepilo. Svedčí o tom
aj fakt, že Seehofer, ktorý musel
odísť z vedenia strany CSU pre
katastrofálny volebný výsledok,
mal dosť sily na to, aby neodvolal svoje vyhlásenie. Treba si
uvedomiť, že Seehofer presedlal
na federálne ministerstvo vnútra,
ktoré je zároveň aj ministerstvo
výstavby a vlasti! Termín vlasť (die
Heimat), ako aj koncepcia vedúcej
kultúry (die Leitkultur) sú hlavným
programom CSU. A ráznym slovom do toho, čo priznáva aj kancelárka Merkelová, do diskusie
v rozštiepenom Nemecku.
To všetko sa odohráva
v atmosfére narastajúcej nespokojnosti ľudí; v rozpoltenom
Nemecku si mnoho ľudí robí starosti s tým, čo im prinesie budúcnosť, a to všetko sa odohráva
v štáte, ktorému sa ekonomicky
mimoriadne darí.
„Tón zdrsnel,“ priznáva kancelárka. V jej deklarovanom úsilí
poľudštiť nemeckú spoločnosť
a „dosiahnuť, aby násilie, nepriateľstvo voči cudzincom a antisemitizmus nemali miesto v nemeckom právnom štáte“, sa nehovorí
nič o tom, ako to chce dosiahnuť.
Tvrdenie o rozdelenom, rozštiepenom Nemecku napokon nie je
objavné – od roku 2015 sa stalo
zjavné. Vyvrcholilo to vo voľbách.
Po voľbách trvalo pol roka, kým
sa neľahko zrodila nová vláda zo
starých strán, ktoré boli pri moci aj
predtým. Musíme si znepokojene
klásť otázku: čo môžeme očakávať
od takého Nemecka, ktoré hľadá
samo seba.
Dušan D. KERNÝ
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Mar tin JARINKOVIČ – Foto: Z ATL

Po pomerne krátkom poľsko -ukrajinskom porozumení v čase prevratu na Majdane, ktoré sa nieslo
v znamení známeho hesla: Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, sa začínajú objavovať v ýraznejšie
trhliny nového spojenectva z rozumu. Hoci sú Poliaci a Ukrajinci dva veľmi blízke národy s dlhou tradíciou vzájomného spolužitia, práve záťaž historických krívd na oboch stranách má potenciál narúšať
porozumenie v súčasnosti.
V Poľsku prevrat na Majdane
vnímali väčšinou pozitívne. Pre stupňujúce sa protiruské nálady spoločnosti mali mladí bojovníci za „svetlé
zajtrajšky“ Ukrajiny (aj v dôsledku
poľského mediálneho mainstreamu)
v očiach značnej časti Poliakov veľké
sympatie. Poliaci hodnotili situáciu tak, že na kyjevskom Majdane
sa bojuje aj o poľskú vec, o poľský
národnoštátny záujem zatlačenia
ruského vplyvu čím ďalej od poľských
hraníc, vytvorením akéhosi cordon
sanitaire v podobe protirusky naladenej Ukrajiny s perspektívou jej začlenenia do NATO a EÚ. Tento vyšší
záujem načas otupil poľskú citlivosť
voči banderovskej symbolike (a možným následkom legalizácie banderovskej ideológie na neskorší vývoj
na Ukrajine), ktorá bola nedeliteľnou
súčasťou ikonografie Majdanu.
■ ČAS UKÁŽE...
Potvrdzuje to výpoveď poľského
žurnalistu Tomasza Maciejczuka
v relácii Čas ukáže (Vremja pokažet) ruského Prvého kanálu, ktorý
povedal, že si pamätá, ako sa Poliaci
na Majdane pýtali Ukrajincov, na čo
sú im tie portréty Banderu, na čo sú
im vlajky UPA? A dostávali od nich
odpoveď, že to sú len marginálne
prejavy, že to sú deti (čo s nimi defilujú), netreba si to všímať. Poliaci im
podľa Maciejczuka verili a čakali (že
to prejde), ale neprešlo. Naopak,
banderizmus sa stával čím ďalej tým
viac oficiálnou súčasťou pomajdanskej Ukrajiny, čo našlo svoj odraz aj
na najvyššej úrovni, keď Verchovna
rada Ukrajiny prijala zákon o hrdinoch UPA. To bolo pre Poliakov
podľa slov Maciejczuka ponižujúce
a napokon aj privodilo reakciu poľskej strany. Tá prišla v novele zákona
o Inštitúte národnej pamäti, ktorý

MESTO ĽVOV NIE JE PRE POĽSKÝCH PÁNOV – hlása transparent, ktorý nesú demonštranti z Národného korpusu, silne nacionalistického ukrajinského zoskupenia s atribútmi pripomínajúcimi nacistické fakľové pochody spred osemdesiatich rokov.

zakazuje propagáciu banderizmu
a trestne postihuje popieranie zločinov proti Poliakom v Malopoľsku
a najmä na Volyni (Rzeź wołyńska),
ktoré majú na svedomí práve príslušníci UPA (banderovci).
Len na pripomenutie uveďme,
že banderovci počas volynského
masakra v roku 1943 na západnej Ukrajine (v rokoch 1918 – 1939
tvoriacej súčasť Poľska) vyvraždili
vyše stotisíc tamojších Poliakov vrátane žien, detí a starcov – zväčša
beštiálnym spôsobom. Išlo o zámer
etnicky vyčistiť západnú Ukrajinu od
neukrajinského obyvateľstva, pričom
odôvodnením mala byť odplata za
národnostný útlak zo strany Poľska
proti Ukrajincom a cieľom vytvorenia etnicky čistého ukrajinského
štátu. Poliaci sú pochopiteľne na
túto národnú katastrofu, ktorá tvorí
tragickú súčasť poľskej nostalgie za
niekdajšími východnými územiami
(po poľsky zvanými: kresy wschodnie) Rzeczy pospolitej, zvlášť citliví.

Nie náhodou nedávno nakrútili film
Wołyń, ktorý vyvolal vlnu národných
emócií...
■ UKRAJINSKÝ NEVĎAK
Poľská vláda musela reagovať aj
vzhľadom na stúpajúcu nespokojnosť
domácej verejnosti s „nevďačnosťou“ Ukrajiny, ktorú Poľsko podporilo
finančnými dotáciami, rôznymi úľavami
pre ukrajinských študentov, uvoľnením
vízového styku, čo umožnilo vycestovať
do Poľska za prácou stotisícom Ukrajincov (odhaduje sa, že ich je v Poľsku
jeden až tri milióny). Nevôľu Poliakov už
v minulosti vyvolalo niekoľko incidentov na území Ukrajiny (napríklad útok
na budovu poľského konzulátu v Lucku
či útok na poľský autobus vo Ľvove),
ktoré sa však vždy oficiálne zamietli
pod koberec s obojstranne prijateľnou
výhovorkou, že išlo o ruské provokácie.
Trpezlivosť však došla už aj v oficiálnej
Varšave.
Na druhej strane pre objektívnosť
treba povedať, že vzťahy sú vždy dvoj-

stranná záležitosť. Aj Ukrajinci vnímajú
veľmi citlivo signály z poľskej strany pripomínajúce niekdajšiu poľskosť Ľvova
a západnej Ukrajiny. Ako provokáciu
tiež vnímali oficiálnu plagátovú kampaň
na obnovenie poľskej štátnosti s mapou
II. Rzeczy Pospolitej na medzinárodnom letisku vo Varšave. Ukrajina rázne
protestovala trebárs aj proti zámeru
vyobrazenia lyčakovského vojenského
cintorína „ľvovských orliat“ na nových
poľských pasoch. Podľa Ukrajincov
Poliaci nechcú priznať krivdy páchané
na Ukrajincoch. Posledné poľské kroky
vyvolali zároveň prudké reakcie v prostredí ukrajinských radikálov, pričom
internet je plný vzájomných provokácií...
■ ŤAŽIVÁ SITUÁCIA
Počas pobytu vo Ľvove sa mi do
rúk dostal leták pozývajúci na demonštráciu zoskupenia Národný korpus pod
názvom: „Mesto Ľvov nie je pre poľských pánov“, ktorá mala, ako sa píše
v tlačovine, ukázať, že „Ľvov bol a večne
bude ukrajinské mesto“. Samotná
demonštrácia sa konala pri príležitosti
výročia úmrtia Romana Šuchevyča –
priamo zodpovedného za volynské zločiny, a niesla sa v obludnej choreografii
pripomínajúcej nacistické fakľové sprievody. Evidentne toto nebude správna
cesta na urovnanie napätia a pokoju,
ktorý Ukrajina potrebuje.
Ukrajina je momentálne vo veľmi
ťažkom postavení. Živelne a hrdo, po
kozácky, zhodila zo šije ruské jarmo,
aby ho pokorne zamenila za jarmo
americké. Majdan ju doviedol do konfliktu na Donbase (ktorý privolával
už začiatkom deväťdesiatych rokov
americký politológ Zbygniew Brzezyński) a k strate Krymu. Do vedenia
štátu sa dostali agresívni pologramotní
revolucionári ako biele kone oligarchov. Výsledok na seba nenechal dlho
čakať. Majdanské elity krajinu svojím
diletantizmom a egoizmom doviedli na
pokraj hospodárskeho krachu. Ukrajine
zároveň vzhľadom na permanentné
zhoršovanie vzťahov so susedmi hrozí
medzinárodná izolácia. Úspešnosť
eurointegračného procesu Ukrajiny
bude závisieť aj od postoja susedov
– členov EÚ, z ktorých každý jej bude
chcieť nanútiť svoje podmienky. Aj keď
na druhej strane dá sa predpokladať,
že vyšší záujem nedovolí úplné prerušenie poľsko-ukrajinskej kooperácie.
Každopádne, Ukrajinu čaká ešte veľmi
ťažká cesta na vyrovnanie sa nielen
s minulosťou.

Ruské vtipkovanie pred prezidentskými voľbami prinieslo aj bonmot: Keď sme dokázali v Amerike zvoliť Trumpa,
zvolíme aj v Rusku Putina. Bola to nielen reakcia na vyše roka trvajúce masové obvinenia o ruskom zasahovaní
do americkej predvolebnej kampane. Dá sa z toho vyčítať aj reakcia na sankcie a stále narastajúcu eskaláciu
napätých vzťahov medzi Ruskom a Západom.

západných partnerov. Mayová svojimi vystúpeniami bola nahrávačom
Putina a mobilizovala jeho voličstvo.
V mestách, tzv. miliončikoch,
ako je nielen Moskva a Petrohrad, ale aj Jekaterinburg na Sibíri.
Volebné výsledky to vyvrátili. Výrazným argumentom bol krymský faktor
a západné sankcie. Na jednej strane
pretrvávajúci súhlas s postupom
V. Putina na Kryme, čo stále nedostatočne vnímame z ruského hľadiska, z ruského ponímania.

pripomínajú Rusom studenú vojnu.
Európa, EÚ má problémy tak doma,
ako aj vo vzťahoch s Trumpovými
USA. Napätie napríklad medzi Britániou a Ruskom, ktorú podporili
štáty EÚ, medzi nimi aj Slovensko,
sa v podstate mení na nevraživosť.
Determinuje ju americká politika,
pokiaľ sa týka atómových zbraní
a stovky miliárd na ich modernizáciu,
aj nová bezpečnostná doktrína USA
rátajúca s novými konfliktmi.
V takejto situácii je silný a najmä
vypočítateľný prezident na čele jadrového Ruska skôr výhodou v ére
narastajúcich neistôt, nestálosti
a nepredvídateľnosti. Ale to je iste
vec názoru. Čo je však fakt, je vplyv
sankcií a protiruských opatrení na
nálady ruského voliča. So značným
sarkazmom to komentoval jeden
z analytikov prestížneho denníka
Vedomosti, ktorý si udržuje roky
odstup do Putina a od oficiálnej politiky. Putinovo víťazstvo sa zrodilo
práve tak vďaka administratívnej
výhode a tlaku, ako aj Terezy Mayovej, britskej predsedníčky vlády, a jej

■ BEZ PROTESTOV
Môžeme kritizovať či odmietať
kontrolu na informačnom priestore
vrátane internetu, a to nielen počas
predvolebnej kampane. Faktom však
je, že voľby v roku 2012 boli spojené s masovými protiputinovskými
protestmi a teraz neboli. V kampani
sa aktívne využil aj zahranično-politický nátlak na Rusko, stupňujúce
sa sankcie, ako aj pripojený Krym.
Ten sa spája s najväčšou ojedinelou
stavbou železnično-cestného mosta
z ruskej pevniny na Krym ponad Kerčenský prieliv. Svoju úlohu zohral
aj faktor, že protestný volič vlastne
nemal za koho hlasovať.
Pohľad do ruských problémov však ukazuje, že to bude šesť
ťažkých rokov. Počet ľudí žijúcich
v biede – pod úrovňou životného
minima, dosahuje stále okolo dvadsať miliónov. Len pred voľbami
sa podarilo prijať zákon o tom, že
minimálna mzda nesmie byť nižšia
ako životné minimum. Rusko stojí
pred ťaživými problémami skutočnej
prestavby.

Ruské prezidentské voľby posilnili systém, čaká ho však náročná prestavba

Ďalších šesť rokov s Vladimírom Putinom
Dušan D. KERNÝ

Z odoziev je známe, že po prvý
raz v dejinách ruských prezidentských volieb získal víťaz viac ako
polovicu všetkých hlasov voličov.
Ruský prezident Vladimír Putin sa
stal prezidentom všetkých obyvateľov Ruskej federácie. Na čí účet
dosiahol V. V. Putin tento výsledok?
Navyše podporený tým, že nikdy od
roku 1991 neprišlo v Rusku toľko
ľudí voliť.
■ DRVIVÁ VÄČŠINA
Pozoruhodné je aj to, že
v poradí druhý kandidát získal necelých dvanásť percent, postavila ho
Komunistická strana Ruskej federácie. S Putinovými takmer sedemdesiatimi siedmimi percentami tak
volič ruskej federácie odovzdal
týmto dvom kandidátom drvivú väčšinu hlasov. Počet sťažností na
porušenie volebného procesu klesol z vyše päťtisícpäťsto v minulých
prezidentských voľbách na dvetisíc.
Analýza ruských volebných štatistík
ukazuje na ruské pomery rekordne
nízku úroveň falzifikácií, hoci aj tak

ide o niekoľko miliónov hlasov. Dá
sa povedať, že predvolebným manažérom sa podarilo dať dovedna dva
protichodné ciele: urobiť všetko pre
to, aby voľby mali charakter demokratického výberu a zároveň boli
presvedčivým referendom o novom,
šesťročnom prezidentskom období
V. V. Putina. Toto sa im bezpochyby
podarilo. Televízne obrazy poskytli
scény, ktorými sa nemôže pýšiť
volebný štáb ani jedného významného politika či političky v Európskej únii, o Trumpových USA už ani
nehovoriac.
■ RAST NEVRAŽIVOSTI
Faktom je, že administrácia
prezidenta, podľa ruských kritikov,
osobitne štábu Xénie Sobčakovej,
plne kontrolovala informačné pole
a podarilo sa jej tým mobilizovať
niekoľko miliónov nových voličov.
Celkovo možno azda povedať, že
v terajšej medzinárodnej situácii sú
tieto výhrady síce oprávnené, nie
sú celkom nepravdivé, ale vytrhnuté
zo súvislostí. Veď vonkajšie pomery

ZAHRANIČIE
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Euroskeptici získavajú rozhodnejšie publikum a čoraz viac priaznivcov

Problémy starého kontinentu pretrvávajú
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: New York Times

Posledná globálna ekonomická kríza bola v roku 2008 a ekonómovia podľa teórie vývoja spoločenských formácií už vyzerajú ďalšiu. Oprávnene poukazujú na nafúknuté akciové trhy, narastajúcu zadlženosť mnohých
štátov a domácností, za ktorou vidia naplno spustené rotačky na tlačenie lacných peňazí v suterénoch centrálnych bánk, tiež predražené nehnuteľnosti a napokon terajší hit finančného trhu, ktorým sú investície
obrovského množstva peňazí do virtuálnych mien.
Svetová banka nás síce presviedča, že do roku 2020 k nijakej
finančnej kríze nepríde, ale na druhej
strane opatrne pripomína, že pred tou
predchádzajúcou boli úrokové sadzby
centrálnych bánk výrazne vyššie, ako
sú teraz, a preto v prípade vypuknutia
finančnej krízy dnes by už centrálna
banka ako záchranca poslednej inštitúcie finančného trhu nemala nástroj
na jej riešenie v podobe kvantitatívneho uvoľnenia. Centrálne banky
cítia nebezpečenstvo, preto niektoré
už začali zvyšovať základné úrokové sadzby ako odraz narastajúcej
inflácie.
■ SCHLADZUJÚCE ÚROKY
Finančná kríza na starom kontinente je spojená s krízou eura a fungovaním eurozóny, ktorej dôsledkom
bola najprv hospodárska kríza s obrovskou nezamestnanosťou a poklesom
HDP. Európska centrálna banka na
tento vývoj reagovala už spomínaným
kvantitatívnym uvoľnením, ktoré sa
napokon ukázalo ako účinné. Ekonomický rast všetkých členských štátov
eurozóny a pokles nezamestnanosti
pokračuje. Naďalej sú však problémy
s rastúcou zadlženosťou domácností,
na čo národné centrálne banky eurozóny reagujú sprísňovaním podmienok
poskytovania hypotekárnych a spotrebných úverov. Keďže HDP rastie
o viac percent ako zadlženosť, dochádza k poklesu deficitu verejných financií a verejného dlhu k HDP, čo je vždy
pre stabilitu eura dôležité. Ak sa však
v eurozóne nepodarí v praxi uskutočniť
komplexnú menovú úniu, nebudú mať
všetky ostatné členské štáty EÚ aj po
splnení maastrichtských kritérií záujem
do eurozóny vstúpiť. Namiesto menovej
únie totiž hovoria o dlhovej únii a právom očakávajú, že aj ECB musí zvýšiť
svoje základné úrokové sadzby tak,
aby v eurozóne nedošlo k prehrievaniu
ekonomiky. Zatiaľ k tomu nedochádza
preto, lebo očakávaný rast inflácie na
úrovni dvoch percent sa nekoná. Terajší
rast platov v celej eurozóne podporuje
aj rast domácej spotreby, ktorá sa čoraz
viac podieľa nielen na raste inflácie ale
aj HDP.

Najväčším politickým problémom sa nečakane stala utečenecká
kríza, keď v priebehu niekoľkých
mesiacov sa do Európy dovalilo niekoľko stotisíc migrantov, ktorí sa mali
prerozdeliť na základe vopred odsúhlasených kvót. Krajiny V4 s tým
zásadne nesúhlasili, na ostatné tri
okrem Slovenska EÚ podala žaloby,
zatiaľ bez konkrétneho záveru.
K čiastočnému poklesu napätia prispelo fungovanie Európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže a tiež
aj dohoda s Tureckom o ich zadržiavaní na jeho území, čo určite európskych daňových poplatníkov stálo
nemalé peniaze. Niektoré vnútorné
štáty EÚ vybudovali ochranné ploty,
čo narušilo fungovanie Schengenského priestoru, keďže sa tým obmedzil voľný pohyb občanov, ktorý patrí
medzi základné piliere fungovania
EÚ. Napokon asi všetkým pomohli
nielen parlamentné voľby v Rakúsku
a v Česku, pretože v nich sa viac
presadili protimigračné strany, ale aj
vyhlásenie predsedu Európskej rady
D. Tuska, ktorý priznal, že kvóty sú
nielen neefektívne, ale navyše aj
rozdeľujú Úniu. K akým riešeniam sa
napokon európske inštitúcie priklonia, na to si musíme počkať. Európ-

sky súdny dvor totiž rozhodol, že
povinné premiestňovanie utečencov
je v súlade s európskym právom.
■ ROZVOD S BRITÁNIOU
V marci budú pokračovať rokovania o budúcich obchodných podmienkach odchádzajúcej Británie z EÚ, ktorých výsledok dnes ťažko predpovedať.
V Británii dokonca zaznievajú hlasy,
že radšej nedohoda ako zlá dohoda,
ktorú navyše musí odsúhlasiť vždy
britský parlament. Odchod Británie ako
druhej najväčšej ekonomiky v EÚ oslabí
postavenie starého kontinentu v globálnej ekonomike. Na druhej strane
sa v nej upevní postavenie eurozóny,
keďže Británia nebola jej členom. Zatiaľ
nikto nepozná výšku rozvodového účtu,
ktorý sa mal uzavrieť v prvej fáze rokovania, ale ani výšku britského príspevku
na vyplácanie budúcich dôchodkov
európskych funkcionárov. Ak totiž
nedôjde k obojstrannej dohode, bude
Británia obchodovať s EÚ na základe
podmienok Svetovej obchodnej organizácie, ktoré však podľa vyjadrenia
európskych politikov nemôžu byť lepšie,
ako mal Londýn v Únii, ináč by sa totiž
nedalo zabrániť odchodu ďalších štátov.
V tomto roku bude potrebné uzavrieť
podnikanie zahraničných bánk z lon-

Slovenský príspevok do rozpočtu Únie sa približuje k miliarde eur

Brexit ukrojí z bruselského koláča

Za odchodom Británie z EÚ treba vidieť najmä neschopnosť lídrov európskych inštitúcií včas reagovať na
návrhy bývalého britského premiéra Davida Camerona, ktorý oprávnene požadoval menej dirigizmu a regulácií od bruselskej administratívy a zároveň väčšie posilnenie vplyvu národných parlamentov na fungovanie
Únie. Keďže jeho návrhy prechádzal Brusel mlčaním a navyše Európu zasiahla vlna organizovanej masovej
migrácie, pričom sa čoraz viac zneužíval štedrý britský sociálny systém aj občanmi z východu kontinentu,
nemôžeme sa čudovať, že tesná väčšina Britov v referende rozhodla o odchode zo spoločenstva.
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Z ATL

Prvá etapa britsko-úniového rokovania sa v decembri minulého roka
skončila bez akýchkoľvek obojstranných
právnych záväzkov. Preto sa netrpezlivo
očakáva, aké výsledky prinesú rokovania o úrovni budúcich hospodárskych
vzťahov, ktoré prebiehajú práve tento
mesiac. V záujme oboch strán je utriasť
konkrétne obchodné podmienky tak, aby
sa od rokovacieho stola neodišlo bez
dohody; v opačnom prípade by to bol ten
najhorší scenár.
■ CHÝBAJÚCE MILIARDY
Európskemu rozpočtu bude po
odchode Británie chýbať okolo trinásť
miliárd eur, čo je jej príspevok každých
päť rokov. Predseda Európskej komisie
Jean-Claude Juncker už začal disku-
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tovať s ostatnými členskými krajinami
o spôsobe nahradenia výpadku. Záplata
môže byť dvojaká – znížiť výdaje doteraz veľmi rozšafnej európskej rozpočtovej politiky alebo britský príspevok
nahradiť zvýšením platieb od ostatných
štátov spoločenstva. Podľa všetkého
môžeme očakávať rozdielne reakcie
čistých príjemcov európskych peňazí,
kam patrí aj Slovensko, a tých ostatných,
ktorí podobne ako Británia do rozpočtu
viac peňazí odvádzajú, ako z neho
čerpajú.
Podľa vyjadrenia slovenského
europoslanca Ivan Štefanca je náš „záujem neškrtať výdavky v oblasti kohéznej
politiky, pretože európske peniaze u nás
predstavujú až osemdesiat percent všetkých investícií“. Na druhej strane je však

potrebné znižovať zbytočné výdavky,
za ktorými cítiť aj korupčné správanie
ich žiadateľov. Pritom čerpanie peňazí
zo štrukturálnych fondov vyvoláva
tiež oprávnené pochybnosti o efektívnosti a transparentnosti ich využívania,
najmä v nových členských štátoch Únie.
■ NÁŠ PRÍSPEVOK
Slovensko nalieva do európskeho
rozpočtu sedemsto až osemsto miliónov
eur ročne. Keďže sme boli vždy čistým
poberateľom peňazí a nechceme skresávať kohézne výdavky, počítame v budúcnosti s platbami viac ako jednu miliardu
eur ročne. Konečné rozhodnutie musí
(ako napokon vždy, keď ide o peniaze)
schváliť európsky parlament na návrh
Európskej komisie. Právom budeme zve-

EKONOMIKA

dýnskeho City na území Únie, ktoré
nebude možné bez udelenia licencie
ECB pod jurisdikciou finančného pasu.
Viac ako dvadsať zahraničných bánk už
o licenciu požiadalo a presunulo svoje
sídla na starý kontinent. Všetky spomínané problémy treba uzavrieť do jesene
tohto roka, keďže k obsahu uzavretej
dohody sa okrem britského parlamentu,
musia vyjadriť aj národné parlamenty
členských krajín EÚ.
Na záver treba povedať, že v roku
2019 sa uskutočnia voľby do európskeho parlamentu už bez účasti Británie. Na tohtoročnom samite najvyšších
predstaviteľov členských štátov EÚ
sa dohodlo, že dôjde k zníženiu počtu
poslancov z doterajších sedemstopäťdesiatjeden na sedemstopäť. Británia
teda nebude mať zastúpenie v nijakých
európskych rozhodovacích inštitúciách
a ak bude chcieť v rámci prechodného
obdobia obchodovať na základe doterajšieho jednotného európskeho pasu,
musí aj do európskeho rozpočtu naďalej platiť, pričom nebude môcť o ničom
rozhodovať. Ale to bol predsa jeden
z hlavných dôvodov prečo sa britskí
občania v referende rozhodli tak, ako
sa rozhodli.
■ ŠTRUKTURÁLNE ZMENY
Brexit a vlaňajšie výsledky parlamentných volieb v členských krajinách
EÚ ukázali, že euroskeptici získavajú
čoraz viac hlasov, a preto sa aj právom
očakáva, že doterajšia organizačná
štruktúra európskych inštitúcií si bude
vyžadovať zásadné zmeny. Otvorene
sa hovorí o viacrýchlostnej Európe,
európskom jadre a najnovšie aj o zmene EÚ na Spojené štáty európske. Ako
prvý začal o európskej federácii hovoriť Martin Schulz, už bývalý predseda
Európskeho parlamentu, neskôr predseda Sociálnodemokratickej
strany Nemecka, ktorý sa však
po rokovaniach o možnosti zostavenia novej nemeckej koaličnej vlády,
kde kandidoval na ministra zahraničia,
vzdal aj tohto postu. Podľa neho by sa
vraj tým vyriešili najväčšie súčasné
problémy starého kontinentu, ako sú
pravicový extrémizmus, migrácia,
daňové úniky a nesúlad medzi nadnárodnou menovou politikou a národnými
fiškálnymi politikami. Každý členský
štát Únie sa podľa jeho názoru bude
môcť dobrovoľne rozhodnúť, či do
federácie vstúpi, alebo nie, čo však
nebude skôr ako okolo roku 2025.
Dovtedy sa však v politike a ekonomike starého kontinentu ešte udeje
všeličo.
daví, či dôjde k nejakým väčším zmenám
najmä v spoločnej poľnohospodárskej
politike, ktorá z európskeho rozpočtu
odkrajuje najväčší diel.
Na tohtoročnom februárovom samite
lídrov EÚ odsúhlasili po odchode Británie
nižší počet europoslancov – z doterajších
sedemstopäťdesiatjeden na sedemstopäť. Nijaké iné návrhy – ako zlúčenie funkcie predsedu Európskej rady a Európskej
komisie, zníženie počtu komisárov, ako
aj vytvorenie spoločnej nadnárodnej
kandidátky pre časť poslancov do budúcich európskych parlamentných volieb,
neprešli. Štáty V4 na samite znepokojila
predkladaná možnosť vyššieho čerpania
peňazí z eurorozpočtu na prospech tých
členských štátov EÚ, ktoré sa budú viac
podieľať na prerozdelení migrantov, čo
Slovensko kategoricky odmietlo.
■ PO BREXITE
Británia je pre Slovensko piaty
najdôležitejší obchodný partner. Objem
vzájomného obchodu sa každoročne
zvyšuje o takmer pätnásť percent a dnes
je už vyšší ako miliarda eur. V tomto
roku uvedú pri Nitre do prevádzky automobilku Jaguár Land Rover, čo ešte
viac posilní doterajšie obchodné vzťahy.
Našu krajinu musí teda bytostne zaujímať, ako sa v druhej fáze rokovaní
o brexite podmienky spolupráce utrasú.

NA MARGO
Podľa

údajov Národnej
banky Slovenska sa zadlženosť
slovenských domácností za
posledných sedem rokov zdvojnásobila. Mimoriadne extrémny
bol v tomto smere aj vlaňajší
rok. Na negatívny vývoj musela
NBS opakovane reagovať obmedzením výšky poskytovaných
úverov od komerčných bánk do
výšky osemdesiatich percent
z ceny nehnuteľností, zaviedla
zvýšenie rezervy žiadateľa
o úver na dvadsať percent
z jeho čistého príjmu, stanovila
všeobecné mantinely čerpania
hypotekárnych a spotrebných
úverov a ďalšie obmedzenia.
Ako sa ukazuje, nepomohlo
to. Právom sa preto očakáva,
akými ďalšími opatreniami ešte
v tomto roku bude chcieť najvyššia slovenská banková autorita priškrtiť úverové pramene
na „lacné peniaze“.

Úverové pramene
bánk asi zoslabnú
Mimoriadna
situácia
je
v dopyte po nehnuteľnostiach
v slovenskom hlavnom meste,
a to aj napriek tomu, že ceny sú tu
v porovnaní s ostatnými regiónmi
Slovenska pri rovnakej veľkosti
bytu dva až trikrát vyššie. Tento
vývoj určite súvisí aj s publikovanými údajmi európskeho štatistického úradu Eurostat za rok
2016, ktorý bratislavský región
označil za šiesty najbohatší
v celej EÚ. V prepočte na jednu
osobu dosahuje HDP 184 percent
úniového priemeru, čo je tiež dva
až trikrát viac ako trebárs HDP
na jedného občana na strednom
Slovensku. Keďže sa pre zvyšovanie inflácie predpokladá zvyšovanie úrokových sadzieb, môžu
mať domácnosti problémy so
splácaním najmä vyšších objemov úverov. Preto neprekvapuje
stanovisko ECB a Medzinárodného menového fondu, keď doterajšie nadštandardné zadlžovanie
našich domácností pokladajú za
jedno z rizík budúceho makroekonomického vývoja. Dokonca jedna
zo svetových ratingových agentúr
uvažuje práve preto znížiť nám
rating, čo znamená zdraženie
požičiavania peňazí na finančných trhoch, a to nie je pre náš
stále deficitný štátny rozpočet
dobrá správa.
Rast cien nehnuteľností sa
podľa všetkého bude obmedzovať
aj tým, že žiadateľ o úver bude
musieť disponovať aj určitým
objemom vlastných usporených
peňazí, čo pre dorast a mladé
rodiny s nižším ročným príjmom
bude určite problém, a tak sa
môže stať, že pod strechou rodičov ich stále zostane mnoho
a mladé rodiny si namiesto vlastného bývania zabezpečia najprv
prenájom.
V najbližších dvoch rokoch
sa však nepočíta s poklesom
výkonnosti slovenskej ekonomiky,
a preto nám ani nehrozí realitná
bublina. NBS popri spomínaných
opatreniach núti komerčné banky
do zvýšenia kapitálovej primeranosti a s účinnosťou od druhej
polovice roka 2018 pripravuje
opatrenie, aby komerčné banky
poskytovali úvery len za podmienky, že celkový dlh domácností bude predstavovať osemnásobok ich čistého ročného príjmu.
Treba tiež počítať so zvyšovaním úrokových sadzieb a spolu
s poklesom dopytu po nových
nehnuteľnostiach môžeme počítať
nielen s poklesom ich cien, ale aj
s poklesom stavebnej činnosti.
Róbert HÖLCZ
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Na Slovensku denne prichádzame najmenej o dvanásť hektárov pôdy

Agrosektoru chýba multifunkčná stratégia
Zhováral sa Ján ČERNÝ – Foto: Štefan K AČENA

Inžinier Ladislav LYSÁK je spoluzakladateľ Nezávislého združenia ekonómov Slovenska, niekdajší poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý veľvyslanec SR v Indii a pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Matičný týždenník ho požiadal o odpovede na chlebové otázky, ktoré sa dotýkajú každého z nás.
● Ste autor viacerých literárnych diel, odborných statí i podkladov pre reformy či legislatívu
v oblasti ochrany slovenskej
pôdy. Jednu zo svojich kníh ste
nadpísali Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti. To by
mohlo byť východisko nášho rozhovoru. Ako v súčasnosti zaobchádzame s týmto naším bohatstvom a symbolom štátnosti?
Odpoveď na takú závažnú
otázku nemôže byť, bohužiaľ,
uspokojivá. Aj keď už v základnom
programe Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES)
v roku 1991 sme pôdu definovali
ako „historicky objektívne prvotnú
existenčnú základňu nášho národného bohatstva. Je prírodnou platformou a zároveň zdrojom plodivých
životných a pracovných podmienok nášho obyvateľstva“ (Zborník NEZES č. 8). A nepochybne je
jedným z pilierov našej historickej štátnosti. Ktorú si často najmä
mladšie generácie pre nedostatočné poznanie nevážia a nebránia.
Je len ťažko zdôvodniteľné, že za
únikom najúrodnejších oblastí poľnohospodárskej pôdy „stoja“ lesné
porasty, vodné, dopravné, priemyselné stavby, zahraniční investori,
rozsiahle logistické centrá, priemyselné, bytové, rekreačné a iné
komplexy. Podľa štatistík FAO ide
o globálnu tendenciu vo vyspelých štátoch. No my aj teraz, podľa
údajov Slovenského štatistického
úradu (2012), prichádzame z celkovej výmery 2 410 812 hektárov
denne o dvanásť hektárov pôdy. To
je varovný signál – bez dostatočnej
odozvy!
● Pokusy o legislatívnu
ochranu tu boli a niektoré aj
v Ústave SR; prax však, najmä

nedávna, ukazuje, že slovenská
pôda „uniká“ aj niekam do zahraničia. Treba teda čosi zjavne ešte
urobiť. Čo by to malo byť?
Pôda, na nej a v nej sa nachádzajúce poľnohospodárske oblasti,
lesné, vodné a nerastné zdroje,
prístupové a iné oblasti, bola a je
vzhľadom na jej stabilný charakter

pri neustálom počte obyvateľstva
našej planéty stále vzácnejší tovar.
No jej význam ako dedičstva našich
otcov –Slovenov – je ďaleko hlbší.
Je to naša vlasť. Ako náš jedinečný
básnik Sládkovič vyjadril „je to
rodisko naše, roky mladosti, plnosti
života i mohyla našich kostí“. Takže
legislatíva má zodpovedať kľúčovej
úlohe pôdy ako trvalého základu
obživy, ale aj garancie zachovania
národnej identity na našom historicky
pôvodnom/autochtónnom
území.
● Každý skôr narodený občan
Slovenska si pamätá na žírne lány
pôdy v najvyššej bonite, dnes na
nich stoja fabriky, logistické haly,
diaľnice. Pritom neúrodnej pôdy
máme naozaj dostatok a na nej sa

nestavia. Nie je aj toto „hriech“
našej generácie na budúcnosti
Slovenska?
To sú najväčšie, neodpustiteľné krivdy na našom ľude. Úžitok
z našej pôdy nám patrí celý. Ako
nám to pripomínajú najvýznamnejšie
osobnosti našej histórie. Poznatky
a, žiaľ, nerealizované konštruktívne

programy na ochranu a efektívnejšie využívanie pôdy a celého agrosektora pre vrcholové inštitúcie aj
pre hospodársku prax, spracované
v súčinnosti s fundovanými poľnohospodárskymi odborníkmi, boli
hlavným dôvodom mojej iniciatívy
a aktívnej podpory Rady SES-NEZES,
ASA, ako aj Národohospodárskeho
odboru Matice slovenskej s cieľom
spresniť ústavný zákon. Zorganizovali sme tri kolokviá a z prezentovaných štúdií prezentovali publikácie.
V druhom kroku sme s kolektívom
významných
odborníkov
skúmali aktuálne problémy a perspektívy formovania agrosektora
a rurálnej politiky a hľadali účinné
riešenia
kľúčových
problémov
i cesty ich riešenia v novodobých
podmienkach postkrízového vývoja

Ekonomickýý odborník Ing.
g Ladislav LYSÁK nie je nováčik na stránkach SNN, kde
sa vyjadruje k hospodárskym problematikám – tentoraz k naliehavým otázkam
starostlivosti štátu o pôdu a agrorezort.

zahraničných subjektov sa výrazne
neobmedzil. Naďalej pôsobia nielen
jednotliví agenti, ale dokonca špecializované organizácie v Bratislave
aj v ďalších mestách, ktoré dokážu
skupovať už aj celé bývalé družstvá. Najmä na južnom a západnom
Slovensku. Je najvyšší čas, aby aj
v súčasnom turbulentnom období
zodpovedné vládne a samosprávne
inštitúcie aj občania požadovali
urýchlenú radikálnu nápravu. Aby
sa naším malým aj stredným farmárom uľahčil byrokraticky brzdený
prístup na nákup pôdy. Aby dotácie
– aj za neobrábanie pôdy – zostali
len paródiou nezodpovedného hospodárenia s pôdou.

európskej a svetovej ekonomiky
a spoločnosti. Výsledky sú prezentované v publikácii Hlavné smery
rozvoja agrosektora a rurálnej politiky Slovenska. Systematické aktivity a výsledky tretieho kolokvia,
prezentované v spomínanej publikácii Pôda je národné bohatstvo
i záruka štátnosti, boli podobne ako
z predchádzajúcich dvoch kolokvií
zaslané vo forme výziev kompetentným
predstaviteľom vlády,
Národnej rady i Európskej únie.
Tak sme aj v súčinnosti s fundovanými odborníkmi z agrosektora vrátane Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory i Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka prispeli k spresneniu článku
4 Ústavy SR a nahradeniu zákona
č. 140/2004 Zb. z. a prijatiu zákona
137/2017 Z. z., s platnosťou od
prvého júla 2017

● Ako vnímate najnovší trend
– združovanie farmárov do veľkodružstiev, je v ňom šanca na
oživenie poľnohospodárstva?
To závisí od prírodných aj iných
podmienok. Po účasti na kolokviách
prichádzajú za mnou na konzultácie jednotlivo i viacerí s úvahami
o smerovaní ich projektov. Sú rôznorodé. Tak napríklad istá skupina
dvadsiatich mladých farmárov nakúpila rovnakú plochu pozemku na
pestovanie ovocných stromov vedľa
seba a každý hospodári individuálne. Sú nadšení z voľnosti a nezávislosti pri výbere a spôsoboch realizácie svojich zámerov, nápadov,
poradí ich uskutočňovania. Iní už
nakupujú spoločne a podľa individuálnych potrieb používajú niektoré
stroje a zariadenia. Je prirodzené,
že družstevníctvo, prípadne iné
participatívne formy sú rôznorodé – napr. Mandragona, ESOP
i Huawei... Vyžadujú istú dávku prispôsobovania, kooperácie. No sú
spravidla produktívnejšie.

● Pôda akoby nám prestala
byť živiteľkou, stala sa biznisom,
pre niekoho mimoriadne výnosným. Veď aj odborníci z praxe
poukazujú na to, že ju ani obrábať nemusíte, ak ste šikovný,
dotácie získate. Nemal by byť
adresátom najrôznejších agropodpôr výlučne hospodár, ktorý
na pôde pracuje a neraz doslova
drie od svitu do mrku?
Doterajšia pôsobnosť nového
zákona o pôde nie je uspokojivá. Presun získania pôdy do rúk

■ A ZÁVER?
Urýchlene vypracovať a presadzovať dlhodobú stratégiu multifunkčne ponímaného agrosektora
v rámci národohospodárskeho komplexu a priebežne zabrániť neopodstatnenému úniku pôdy a efektov
z nej do pôsobnosti zahraničných
subjektov. Týka sa to aj za ostatné
dve
desaťročia
zdvojnásobnenej ťažby drevnej hmoty a veľkej
časti jej exportu na susedné trhy
bez možnej finalizácie v domácom
prostredí.

Šafárenie a špekulácie s pôdou majú neraz až zločineckú podobu

Agrodotácie neslúžia na pôvodný cieľ
Ján ČERNÝ – Ilustračné foto: Štefan K AČENA

Podnikaniu na Slovensku sa medze nekladú. Ani podnikaniu s pôdou. Nie však na pôde, pretože to je úplne
iný a oveľa prácnejší prípad. Na pôde podnikajú gazdovia a družstvá, s pôdou zas väčšinou biele kone
poľnohospodárskej mafie. Kým v prvom prípade ide o biblický očistec, v tom druhom priam o raj na zemi.
Pôdu ani netreba vlastniť. Načo
vyhadzovať obrovský kapitál za jej
kúpu a najmä v situácii, keď je do
istej miery predaj poľnohospodárskej pôdy do zahraničia formálne
limitovaný zákonom? Stačí si ju
prenajať. Od štátu, od vlastníkov,
a dokonca aj od tých, ktorí si ju
už prenajali. Alebo – zabrať. Že
sa u nás pôda v rozpore so zákonom nemôže zaberať? Spýtajte sa
malých gazdov a prípadne aj predsedov viacerých pôdohospodárskych družstiev. Malí sú zastrašení,
vytlačení a ak odolávajú, tak neraz
ich stroje a zariadenia poškodzujú
„neznámi“ vandali. Na pôde tých
veľkých stačí parazitovať, prisať sa
ako kliešť. Vlastníctvo totiž treba
dokázať, a nech sa súdi družstvo.
Nie ten parazit. Stačí si dať iba trochu pozor, zorientovať sa čiastočne
v systéme europodpôr, ktorý je maximálne nepriehľadný, a prídeme na
zaujímavé zistenie – na hektár prenajatej pôdy aj bez toho, aby sme do
nej čo i len zakopli motykou, môžeme
dostať až takmer štyridsaťnásobok
hodnoty jeho prenájmu v podobe
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eurodotácií. Ak to nie je zlatá baňa,
potom čo je to? A ktorý gazda alebo
farmár či družstvo na Slovensku,
nech už to nazveme akokoľvek, má
z vlastnej obrábanej pôdy štyridsaťnásobné čisté výnosy?
■ STAČÍ MÁLO
Laicky vysvetlené – eurodotácie majú dva základné piliere,
ba skôr studne, ktoré ich pohlcujú.
Prvý pilier v podstate umožňuje čerpať peniaze bez vykazovania akejkoľvek protihodnoty, iba za to, že
pôdu takým či onakým spôsobom
vlastníte alebo máte v prenájme.
Potom existuje aj druhý, takzvaný
„rozvojový“ pilier. Tam už sa na udelenie podpôr vyžaduje istá pridaná
hodnota, akási práca. Legislatívne
takmer nič nebráni tomu, aby sa
v zásade celý objem prostriedkov
z prvého piliera presunul do druhého
a pôdny klondajk na Slovensku by
veľmi rýchlo osirel. Prestal by byť
zaujímavý, o pôdu by mali záujem
iba tí, ktorí by jej bohatstvo vedeli
zúročiť v produktoch na nej dopestovaných, dochovaných alebo pri

tak často skloňovanej krajinotvorbe.
Európska komisia najnovšie nariadila viacerým členským štátom
vrátiť dotácie za porušenie pravidiel o agrodotáciách v minulých
rokoch. Ich hodnota dosahuje
346,5 milióna eura. Viac ako tretinu
z celkového objemu (132,4 milióna
eura) bude musieť vrátiť Grécko,
ktoré Brusel obvinil z „rozsiahlych
a pretrvávajúcich chýb v údajoch
v oblasti pestovania bavlny, ovocia a zeleniny, produkcie olivového
oleja, ako aj rozvoja vidieka“.
Európska komisia žiada vrátenie dotácií od dvadsiatich z dvadsiatich siedmich členských štátov
Únie. Popri Grécku musia najväčšie
čiastky vrátiť Poľsko (92 miliónov
eur), Španielsko (47,5 milióna eura),
Francúzsko (vyše 19 miliónov eur),
Británia a Holandsko (obe krajiny
po 18 miliónov eur). Medzi štátmi,
ktoré budú musieť poskytnuté prostriedky vracať, je aj Slovensko,
ktoré by malo vrátiť vyše tri milióny
eur za problémy spojené s nedostatočnou kontrolou v oblasti rozvoja
vidieka. Z ďalších krajín sú to ešte
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Rozmanitosť prírodných motívov inšpiruje fotografa k takýmto snímkam, ale polia, lúky
i vinice na Slovensku lákajú aj špekulantov na nekalé podnikanie, ba až zločinné praktiky.

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Nemecko, Fínsko,
Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko.
Aj keď Európska únia v ostatných
rokoch výrazne obmedzila objem
dotácií do agrosektora, ešte stále
tvoria vysoký podiel z celkového
rozpočtu Únie. Z toho tohtoročného
je to zhruba štyridsať percent, teda
asi 55 miliárd eur.
■ KONTROLY U NÁS
Popri Európskej komisii ako
takej už avizoval záujem o „prax“
u nás aj Európsky úrad pre boj proti
podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. Zrejme čoskoro vyšle svojich

vyšetrovateľov na Slovensko. Bez
ohľadu na to, akú podobu budú mať
jeho zistenia, jasné je, že vláda na
Slovensku, akákoľvek vláda, musí
čo najskôr aspoň čiastočne vyrovnať dlh voči vlastným farmárom. Tí
dostávajú štátne dotácie na najnižšej úrovni zo všetkých dvadsiatich
siedmich členských štátov Únie,
teda nielen tých „starých“ a ekonomicky nepochybne oveľa silnejších.
Je priam logické, že na Slovensku
by mala mať prioritu zásada – slovenské podpory slovenským agropodnikateľom na slovenskej pôde.
Platí to prakticky v každej krajine
EÚ, prečo by to nemohlo a nemalo
platiť u nás?
WWW.SNN.SK

9.STRANA

13 v14/2018

ANALÝZA

Do slovenského školstva sa kdekto obúva, ale výhrady stoja neraz argumentačne na vode

Reformátorov školstva by sme mohli vyvážať, ale kam?
Štefan SAMSON – Foto: Štefan K AČENA

Diskusie o skvalitňovaní školstva a vzdelávania sú často chaotické, neodborné a na prvý pohľad či počutie natoľko liberálne, že sú až demagogické.
Riadiť sa podľa nich by neviedlo k zlepšeniu vzdelávania, ale k jeho ponechaniu na voluntaristické a dobrodružné konanie a vývoj.
Takéto svojvoľné názory počúvame z rozhlasu, televízie a čítame
aj v novinách. Z tlače, konkrétne
v Hospodárskych novinách zo
4. februára tohto roka, sme sa
mohli dozvedieť, že „školy by si
mali samé vyberať, čo chcú učiť“.
Autorkou tohto odporúčania bola
zrejme redaktorka Romana Gogová.
Popri gramatickej chybe – nie školy
samé, ale školy samy – ak by sme
mali takúto požiadavku obsahovo
brať doslovne a riadiť sa podľa
nej, musíme ju hneď odmietnuť ako
nereálnu a nezmyselnú. Rovnako je
nezmyselná a zavádzajúca aj ďalšia požiadavka v tom istom denníku
a od rovnakej autorky, že „rodičia
by mali určovať, čo majú školy učiť“.
Úplne nepravdivé je aj autorkino
tvrdenie, že „to, čo sa deti učia,
určuje len štát, a že učitelia v tomto
smere nemajú nijaké slovo“. Vraj je
to názor analytikov, ktorí sa na tom
zhodli. Akí a ktorí analytici to sa už
nedozvedáme.
■ AKÁ JE REALITA
Realita je však taká, že školy,
ich riaditelia a prostredníctvom nich
aj učitelia majú voľnosť vo vyučovaní a do určitej miery aj povinnosť
ju využívať. Túto možnosť však
nevyužívajú v miere, v akej by ju
mohli a mali. Relatívnu voľnosť
v zasahovaní do formy a obsahu
vyučovania na základných a stredných školách majú aj ich zriaďovatelia. Ani tí ju nevyužívajú v miere,
v akej by ju mali. Práve nevyužívanie tejto čiastočnej voľnosti zásahov do vyučovania zo strany škôl
a ich
zriaďovateľov spomaľuje,
brzdí prirodzený prístup a vývoj
skvalitňovania vzdelávania. Záujem
škôl a ich zriaďovateľov na zlepšovaní vzdelávania by mal byť vyšší
a spontánnejší, ako je dnes. To, že ich
angažovanosť je malá, ukazuje, že
ku skvalitňovaniu vzdelávania sa stavajú, akoby sa ich to netýkalo. Pokým
školy a učitelia nebudú chcieť, vzdelávanie sa zlepšovať nebude.
Na ich väčšiu angažovanosť
nemusí byť ani veľký projekt školskej reformy a netreba na ňu ani
veľa peňazí. Ak hovoríme o voľnosti
vo vyučovaní a jej využívaní, kritika
by nemala smerovať na ministerstvo, ale na školy a učiteľov, že túto
možnosť dostatočne nevyužívajú.
Pritom je celkom samozrejmé, a to

FEJTÓN
J usko

sa zastavil v recepcii hotela, aby si objednal svoju
obľúbenú kávu. S recepčnou
sa dohodol, že mu pikolo bez
mlieka donesie na terasu. Jar sa
už prebúdzala, v blízkom parku
sa naháňali veveričky – čierna
a ryšavá, poznal ich, občas sa
vyštverali aj na susedov orech,
ale to skôr na jeseň a začiatkom zimy, teraz by na ňom nič
nenašli. Teraz si musia dokonale prevetrať mozgové závity,
aby si spomenuli, kde uložili
orechy a ďalšie dobroty. Lebo
veveričky zabúdajú. Popri ich
zábudlivosti si spomenul tiež
na čosi, čo sa v súvise s nimi
nedávno dozvedel: ako si na jar,
len čo sa vyliahnu vtáčatá, dopĺňajú bielkoviny. Najradšej majú
ešte holé, neoperené. Kým párik
vtáčích rodičov usilovne zbieral hmyz, veveričky si po zime
dopĺňali svoj stravný lístok...
Myslel na to, malými dúškami

WWW.SNN.SK

chceme reformovať, ako to urobiť,
poznať a zabezpečiť jej materiálne
a finančné prostriedky. Dobre pripravená reforma po každej stránke je
prvým, veľmi dôležitým krokom jej
postupnej realizácie.

Školskú reformu treba urobiť. Abyy sa stala skutočnosťou,, musíme ju
j naozajj chcieť,, s jej
j j pop
trebou a uskutočňovaním sa musí stotožniť celá verejnosť a najmä rodičia a učitelia. Školská reforma musí dostať spoločenskú podporu, ale aj podporu všetkých politických strán.

■ ŠKOLSKÁ REFORMA
Školská reforma, teda zmeny
v systéme riadenia školstva a obsahové zmeny vo vzdelávaní a v jeho
štruktúre sú potrebné najmä preto,
lebo naše súčasné vzdelávanie
neplní svoje úlohy a ciele, ktoré sa od
neho vyžadujú. Tie mu v prvom rade
a v podstate stanovuje náš hospodársky a spoločenský život.
Školstvo a vzdelávanie má pripraviť študujúcich pre potreby hospodárskeho a spoločenského života.

by nemal nikto spochybňovať, že
čo učiť obsahovo a metodicky má
prvostupňovo patriť do kompetencie
ministerstva školstva.
■ KRITIKA REZORTU
Kritika zaznieva aj na ministerstvo školstva a na jeho terajšiu šéfku
ministerku. Kritizuje sa najmä riadenie rezortu a pomalosť konania
v reforme vzdelávania. Ministerka
Martina Lubyová nie je vo funkcii dlho, dostala na starosť rezort
s mnohými problémami, ktoré treba
riešiť a odstrániť. Je už devätnásta
šéfka nášho školstva. Ani s jedným
doterajším
ministrom
školstva
od vzniku našej štátnej samostatnosti nebola spokojnosť. Ani jeden
z nich neposunul školstvo a vzdelávanie k podstatne vyššej kvalite
a bližšie k meniacim sa potrebám
hospodárskej a spoločenskej praxe
a k medzinárodným štandardom
vzdelávania.
Ako sa zdá, ani s touto novou
ministerkou poniektorí premúdrení,
ktorí jednoznačne vedia, ako lepšie
riadiť školstvo a vzdelávanie, už nie
sú spokojní...
Zbytočne ju naháňajú do uskutočňovania školskej reformy, aj keď
je pravda, že je veľmi potrebná
a nevyhnutná. Vyčítajú jej, že problémy v školstve narastajú, ona ich
nerieši a len ich tlačí pred sebou.
Termíny, ktoré si sama predsavzala
a stanovila, neplní a nedodržuje.
Učebnice, ktoré ministerstvo sľúbilo, stále v školách chýbajú... Rovnako je to aj s Národným prograchlipkal kávu a sledoval, ako sa
inštalatéri v blízkom parku usilujú sfunkčniť fontánu. Nešlo
im to na prvý pokus, zrejme niektoré trysky boli zanesené jesenným či zimným svinstvom, a tak

Bez spoločenskej podpory a úprimného zaangažovania sa všetkých politických strán
a relevantných inštitúcií ostane aj tá najlepšia reforma iba na papieri.

mom vzdelávania, ktorý oproti
pôvodným plánom mešká. Podľa
vševediacej poslankyne Veroniky
Remišovej (OĽaNO) je meškanie
reformy školstva už neúnosné. Kritiky je teda dosť. Až sa zdá, že je
jej priveľa, a nie vždy opodstatnenej, zbytočne rozdúchavajúcej sváry
a nepokoj.
Títo kritici, neraz tendenční
a konjunkturálni, si neuvedomujú,
vlastne
nechcú
uvedomiť, že
zásadná reforma v školstve a vo
vzdelávaní je dlhodobý proces
s celým radom vážnych problémov – metodických, obsahových,
finančných, ktoré treba riešiť. Pred
začatím reformy je najprv potrebné
náležite ju pripraviť. To znamená
jasne vedieť, prv ako ju začneme
realizovať, čo vlastne všetko a prečo
ľudí. Ale už ho fakt oziabalo,
a preto sa vrátil na recepciu
zaplatiť účet.
Keď pri platení líčil recepčnej svoje postrehy, aj ona priložila polienko do mozaiky spomie-

Značná časť absolventov stredných
odborných a vysokých škôl sa však
neuplatní. Nezamestnajú sa nielen
svojou vlastnou vinou, ale najmä
tým, že ich vedomosti, teoretické
a praktické poznatky nespĺňajú kritériá, ktoré podniky a inštitúcie potrebujú a požadujú.
Podľa štatistických údajov šesťdesiattri percent žiakov stredných
škôl získava štúdiom kvalifikáciu,
ktorú štát nepotrebuje. Približne
päťdesiatsedem percent absolventov vysokých škôl sa neuplatní vo
vyštudovanom odbore. Každoročne
takto neefektívne vynakladáme
okolo dvestopäťdesiat miliónov eur
na neperspektívne študijné odbory!
Ak absolventi škôl nespĺňajú
požiadavky praxe a potrieb spoločnosti, je to najmä chyba a nedostafunguje na fotobunku! Stačí,
aby ste sa v istej vzdialenosti
priblížili k dverám a tie sa otvoria. Ráčte vstúpiť, pán zákazník.
Pardon, pán medveď! Ako to už
pri podobných príležitostiach

Maco sa ešte na návštevu mesta vráti
si museli pomáhať ich rozobratím a následným prečistením.
Na terase ho už oziabalo. Takéto
gurmánske vysedávania ku skorej jari ešte nepatria. Kávu dopil
včaššie, ako mával vo zvyku. Aj
vodostreky vo fontáne už v hutných gejzíroch striekali a voda
vzápätí dopadala na kameninové dlaždice. Spomenul si pritom, ako pred rokom, keď mesto
navštívil vyše stokilový maco,
pri svojich potulkách riadne
vysmädol a práve v tejto fontáne
sa osviežil. Počul to od mnohých

nok. Práve mala službu a vďaka
internetu aj informácie o tom,
kde sa maco pohybuje. Tušila, že
po tom, čo prešiel cez koľajnice,
objaví sa v bezprostrednej blízkosti hotela. A zrazu ho uvidela.
Stál pri fontáne a pil vodu. Raz
dokonca mala pocit, že sa obzrel
smerom k nej a ona reflexívne
stiahla hlavu za záclonu. V tej
chvíli si pomyslela, že sa stane
niečo hrozné. Že ju medveď
zbadal a vyberie sa do hotela.
Navyše, poznáte systém otvárajúcich sa dverí v hoteloch, ktorý

ANALÝZA

býva, nevedela si spomenúť, ako
dvere uzamknúť. Aj keď macovi
by nerobilo problémy prejsť aj
cez zatvorené. A tak len čakala,
pomaly ani nedýchala. Nevie, či
uplynula minúta, alebo ubehlo
i viac času, keď zazvonil aparát.
„Vieš o tom, že v blízkosti
hotela sa pohybuje medveď?“
pýtal sa jej ktosi. Zložila. Akurát
ty mi o tom budeš hovoriť, idiot!
Vravela si v duchu a rozklepali
sa jej pritom kolená, a aj zuby
drkotali. Keď sa otvorili dvere
a v nich sa objavil známy zákaz-

tok existujúceho systému riadenia
a vzdelávania. Reforma v školstve
je práve o náprave tejto neutešenej
situácie. Viacerí ministri školstva na
pokusoch o jej riešenie a realizáciu
stroskotali. A ani nová ministerka
s jej presadením to zrejme nemá
ľahké a už vôbec nie vyhraté.
■ VÝHRADY NA VEDENIE
Aj keď pri nástupe do funkcie
Martina Lubyová vyhlásila, že chce
pokračovať
v školskej reforme
s využitím dokumentu Učiace sa
Slovensko, dnes sú proti jej konaniu,
resp. nekonaniu viaceré výhrady.
Vyčítajú jej nielen pomalosť v zavádzaní reformy, ale aj
zmeny
v kompetenciách štátnych tajomníkov na ministerstve a tiež v rámci
reorganizácie riadenia rezortu, zrušenie samostatnosti analytického
útvaru Inštitútu vzdelávacej politiky.
Pravdaže, najviac nespokojnosti zaznieva z opozičných strán.
Ich predstavitelia tvrdia, že ministerka zrušením analytického inštitútu potvrdzuje nechuť uskutočniť
systémové zmeny vo vzdelávaní.
Pritom M. Lubyová jasne vysvetlila,
že nejde o zrušenie Inštitútu vzdelávacej politiky, ale v rámci reorganizácie len o jeho nové začlenenie. Pri
zmenách v kompetenciách je nespokojnosť najmä u štátneho tajomníka
na ministerstve za koaličnú stranu
Most – Híd.
Tí, čo sa v školskej politike
vyznajú, vedia, že školská reforma,
ktorá by náš vzdelávací systém
orientovala a viedla k podstatne vyššej kvalite vzdelávania, než máme
dnes, nie je ľahký, ale náročný a zložitý problém a úloha. Jej realizácia
nie je jednorazový, ale dlhodobý, dá
sa povedať že neustále prebiehajúci
proces. Treba ju náležite obsahovo
dobre pripraviť, určiť časové etapy
jej postupného uskutočňovania,
finančne a materiálne jej realizáciu
zabezpečiť.
Školskú reformu treba urobiť.
Aby sa stala skutočnosťou, musíme
ju naozaj chcieť, s jej potrebou
a uskutočňovaním sa musí stotožniť
celá verejnosť a najmä rodičia a učitelia. Školská reforma musí dostať
spoločenskú podporu, ale aj podporu
všetkých politických strán. Mala by
ju schváliť vláda a mal by ju schváliť
aj parlament, aby sa jej uskutočňovanie stalo záväzné nielen pre terajšiu, ale aj pre každú nasledujúcu
vládu.
O takýto prístup a podporu
uskutočňovania školskej a vzdelávacej reformy sa usiluje ministerka
školstva Martina Lubyová. Svedčí
o tom aj jej vyhlásenie začiatkom
nového roka, že najväčšou výzvou
v ňom bude pre ňu aj pre celý rezort
príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Autor je univerzitný profesor.

ník, až vtedy z nej spadlo olovo
obáv, až vtedy pochopila, že je
koniec poplachu. Služba-neslužba, dala si so zákazníkom
poldecák fínskej vodky. Nebola
na to zvyknutá, až ju striaslo, no
cítila, ako sa jej alkohol vo vnútri
rozlieva, zohrieva
ju, okysličuje bunky, vracia krv do tváre
a pokoj do rúk a nôh. V počítači
sa dozvedela, že maco sa už
pohybuje v inej časti mesta, že
sa potuluje v záhradách rodinných domov.
Jusko si cestou domov spomenul, ako mu jeden známy pár
dní po tom, čo mesto navštívil
maco, hovoril, že bol aj v jeho
záhrade. Videl ho spoza záclony,
no ani nemukol. Našťastie, minulého roka sa jablká vinou jarných mrazov neurodili, takže asi
hľadal zbytočne, zakončil vtedy
svoje rozprávanie a od miestnej
cigánky na trhu kúpil plnú sieťku
jonatánok. Možno preto, aby bol
nabudúce pripravený.
Marián ŠIMKULIČ

31. marec 2018
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František ŠKVRNDA o tom, prečo je vo svete toľko agresivity a násilia

P e dagóg a f i lozof do c.
Fr ant iše k Šk v r nda sa ot vo r e ne angažuje v p r ot i voj novo m hnutí. N a mítingoch
organizovaných Jánom Č a rnog ur sk ý m p r ot i základnia m
NATO sa p r avi d e l ne p r i hová r a úč ast níko m t ýcht o
zh r o mažde ní. No sot va si
t o vši ml i mé diá , dokonca
ani ve r e j nop r ávne , k t o r ých
povinnosťou je obje k t í vne
i n f o r movať ve r e j no s ť. N ie le n o ak t i vit ách st r e do ško lákov Z a sl ušné Slove nsko...
Ve ď k t o ho ne chc e sl ušné?

Len deformovať, rozvracať a deštruovať

Červené súkno
iných názorov?
S lovenská televízia sa
k S lovensku spr áva ako mac o cha. Kto si nepamätá, môže
si zalistova ť v dobovej tla č i,
aká kr i tika sa v zniesla na ST V
po N ovom r oku 19 93 . Pr avda,
nie vo vš etk ých novinách, len
v t ých, kde v znik S lovenskej
republik y vítali ako naplnenie
túžob slovenského nár oda.
Tr eba vš ak poveda ť, že S lo venská televízia od jak živa
bola ter č om kr i tik y. Pr ed v zni kom samostatného š tátu sa jej
vedenie v yhovár alo na Pr ahu.
Vr a j vš etko, č o v yr obia na S lo vensku, skončí v zásuvkách
pr ažsk ých š túdií. Z polno č nej
B r atislav y, ke ď tisíce ľudí na
námestí S N P vítali novú r epub liku, ST V pr iniesla kr átk y š ot
a potom už zabávala divákov
ľudovou hudbou. V jej budove
v M lynskej doline eš te dlhé
r ok y viseli na stenách por tr ét y
Vác lava Havla. A k tovie, č i
tam nie sú dodnes...
Šk vr nda zač iatkom mar ca
pr ednáš al
na
konfer enc ii
B ezpeč nos ť a obr ana š tátu,
or ganizovanej
slovenskou
inteligenc iou. Pr áve v t ýchto
d ň och je téma bezpe č nosti
a obr any š tátu ve ľmi ak tuálna,
ale médiá hlavného pr údu
skôr
zaujíma
v y volávanie
pouli č ných nepokojov. Pr i tom
sa zmieni l a j o konfer enc ii
v M níchove, na k tor ej sa každor o č ne str etáva jú bezpeč nostno - poli tickí
pr ominenti.
Tohto r oku sa ich ziš lo pä ťsto, š t vr tina z nich poli tické
š pi č k y. Pod ľa doc. Šk vr ndu
ducha konfer enc ie podmie ňuje spr áva, k tor á tohto r oku
mala alar mujúc i názov S vet na
okr a ji pr iepasti a spä ť ? Zame r ala sa na na jvä č ších ak tér ov
medzinár odnej
bezpeč nosti
– EÚ, US A , Čínu a Rusko.
Ú č astníc i sa zhodli, že pr e
liber álny svetov ý por iadok je
pôsobenie ekonomick y si lnej
Číny vä č ší pr oblém ako Rusko
s jeho vojenskou si lou. Ako
per li č ku uviedol tr agikomické
volanie ukr a jinského pr ezi denta P. Por o š enka pr ed polo pr ázdnou sálou po tom, aby
sa zakazovalo v y vesovanie
r uskej zástav y vo svete... A j
takéto star osti s bezpe č nos ťou ma jú niek torí svetoví lídr i.
Napr iek tomu, že ide o pr omi nentné zoskupenie exper tov
na bezpeč nos ť a poli tick ých
lídr ov, k torí dokázali ozna č i ť
skuto č né pr oblémy eur óp skej i svetovej bezpeč nosti,
na ich r ieš enie takmer ni čím
nepr ispeli. A le ani o tak ýchto
svetov ých podujatiach sloven ské médiá takmer neinfor mujú.
Tak že sot va sa dá o č akáva ť
ich záujem o domáce konfe r enc ie. A j ke ď ide o bezpeč nos ť a obr anu š tátu.
Eva Z E LE NAYOVÁ

31. marec 2018

Zhovárala sa: Eva ZELENAYOVÁ – Foto: autorka a Pavel K APUSTA

Koncom minulého storočia došlo k obrovským presunom v oblasti vojenských štruktúr. Po páde berlínskeho múra padla aj Varšavská zmluva. Išlo o vojenské zoskupenie štátov strednej a v ýchodnej
Európy pod vedením Sovietskeho zväzu ako odpoveď na v ytvorenie Severoatlantickej aliancie. Bý valé
Česko -Slovensko bolo jeho súčasťou až do 30. júna 1999, keď zaniklo. Doc. PhDr. František ŠK VRNDA ,
CSc., je absolvent Vojenskej politickej akadémie v Bratislave, pôsobil vo vojsku, v bezpečnostnom
sektore rezor tu diplomacie a v súčasnosti prednáša na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univer zity v Bratislave. Našej redakcii poskytol exkluzívny rozhovor o otázkach bezpečnosti štátu.
● V roku 2004 vstúpilo Slovensko do NATO. Čo sme tým získali?
Ide o zložitú a viacrozmernú záležitosť. Totiž to, čo sa v NATO označuje za
bezpečnosť (predovšetkým vojenskú),
nemá slúžiť širokým vrstvám obyvateľstva, ktoré sú systematicky strašené
rôznymi hrozbami vojenského útoku,
ale najmä na ďalšie zbohatnutie kruhov,
ktoré dnes možno označiť za vojensko-priemyslovo-finančný komplex. Pred
nebezpečenstvom vtedy ešte len vojensko-priemyslového komplexu pre Západ
a jeho demokraciu (!) varoval vo svojom
poslednom vystúpení vo funkcii prezidenta USA D. D. Eisenhower už začiatkom roku 1961. „Proces“ nášho vstupu
do NATO bol súčasťou veľkého politického humbugu, ktorý sa v podmienkach
divokého kapitalizmu rozkrútil v bývalých socialistických štátoch Európy.
Rýchly pád komunistickej moci bol taký
neočakávaný, že prekvapil aj samotný
Západ. Vznikla kolosálna improvizácia,
ktorá trvá doteraz. Začalo sa to rýchlou
a hlbokou zmenou vlastníckych pomerov
(privatizácia, deregulácia a liberalizácia),
ktorá okrem deštrukcie starého systému
a rozvrátenia jeho ekonomických pilierov
nemala nijaký pozitívny cieľ. Do popredia sa často dostali špekulatívne sily
neraz brutálneho, kriminálneho charakteru. V lepšom prípade také, ktoré sa
ostošesť dušovali, že robia len to, čo
je dovolené. Využili vzniknutý chaos
a ďalej zneprehľadňovali prostredie na
beztrestné bašovanie. Mohli rátať s tým,
že všetko sa im prepečie, lebo kapitalizmus právnu retroaktivitu v ekonomickej
oblasti (tobôž vo vlastníckych vzťahoch)
nedovolí.
●Ako však súvisia tieto udalosti
s NATO, ktoré je bezpečnostno-politickou, vojenskou organizáciou?
Ide o to, že NATO je dôležitou
súčasťou systému moci na Západe,
ktorý má chrániť bohatstvo vládnucich
síl (elít). Dnes sa bežne pripúšťa, že
to, čo sa stalo, nebolo právne, morálne
ani sociálne v poriadku. Že išlo o zmätok, deformácie a pod., ale o ekonomickej nespravodlivosti, ktorá sa tým
zväčšila, sa veľmi málo hovorí. Síce
nespochybňuje sa, že čo sa vytvorilo, je
nedokonalé, ale fiškálsky sa dodáva, že
pre nemožnosť retroaktivity sa už nedá
zmeniť. Vo vzniknutom spoločenskom
ošiali sa vytvorilo mediálno-politické
zdanie nevídaných možností zbohatnutia. Národná „kapitálotvorná“ vrstva
sa však nevytvorila a veľkú časť národného bohatstva sme predali za lacný
groš Západu. No a najsmutnejšie je,
koľko je nezamestnaných, chudobných,
bezdomovcov, ľudí zúfalých zo svojich
životných pomerov. A jednou z najväčších zvrhlostí divokého kapitalizmu je,
keď príjem kvalifikovaných pracovníkov
nestačí na živobytie. Koľko najmä mladých ľudí hľadá dnes prácu v zahraničí
(na Západe), kde sú však platení horšie
ako domáci. Koľko je narkomanov a iných
závislých ľudí? Kde sa vzalo toľko agresivity a násilia? Smutný prehľad zakončíme
tým, že dnes úroveň školstva, vedy, zdravotníctva, starostlivosti o ľudí, súdnictva
vyvoláva nespokojnosť takmer v celej
spoločnosti. Pritom peniaze stále prúdia
do rezortov na nákup drahej zahraničnej
(najmä výpočtovej) techniky. V medzinárodnom priestore získali obrovskú
neprirodzenú moc nadnárodné finančné
kruhy, spojené s dolárom a USA, riadenými Medzinárodným menovým fondom
a Svetovou bankou. Medzinárodné právo,

František ŠKVRNDA prednáša na bratislavskej ekonomickej vysokej škole.

najmä v ekonomickej oblasti, deformuje
množstvo veľkých súkromných právnych
kancelárií, ktoré rozhodujú na prospech
dolára. NATO to síce neorganizuje, ale je
dôležitým, aj keď skrytým prvkom sofistikovaného finančno-právne-informačného
systému nátlaku (s prvkami diktatúry)
na občanov v jeho nových členských
štátoch. Takže aj toto všetko sme získali
vstupom do NATO.
● Je NATO zárukou stability
a bezpečnosti členských štátov?
V našom „geopolitickom“ priestore,
ktorý je v prvom rade stredoeurópsky,
v širšom zmysle kontinentálne-európsky,
ale nie atlantický, lebo ten nepotrebujeme
my, ale len anglo-americké elity usilujúce
sa o dominanciu nad svetom, sa po rozpade bipolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov stalo NATO prežitkom.
Pakt v záujme svojho prežitia manipuluje
a komplikuje medzinárodnú bezpečnosť.
Nemožno uviesť nijaký príklad toho, že
by angažovanosť NATO niekde problémy
vyriešila. Na jeho margo však možno pripísať aj to, čo sa dnes deje okolo Kosova.
NATO je obrovský kolos, z ktorého majú
viac osohu politické kruhy rátajúce so
ziskom z výroby, zo služieb, zo zabezpečovacích a iných činností pre ozbrojené
sily. Ministrami obrany v členských štátoch NATO sú síce politickí nominanti,
ale zrejme viac ako bezpečnosť majú
vo svojej „agende“ kontrolu lukratívnych
štátnych objednávok v rezorte pre určité
kruhy. Pripomeniem dve historické udalosti či skôr súvislosti. Prvou je, že Varšavská zmluva nevznikla ako odpoveď
na vytvorenie NATO (1949), ale až v máji
1955 ako reakcia na prijatie Nemeckej
spolkovej republiky do paktu. Rozširovanie NATO teda v nijakom prípade nie
je mierová cesta, ale záujem o možnosti
vojenskej, bezpečnostno-politickej dominancie USA v čoraz širšom priestore.
Druhú predstavuje vystúpenie Václava
Havla v marci 1990 (neskôr sa preslávil
výrokom o humanitárnom bombardovaní) v Parlamentnom zhromaždení Rady
Európy v Štrasburgu s návrhom rozpustiť
vojenské bloky v Európe. Lenže na tento
nápad veľmi rýchlo zabudol a vzdali sa ho
aj všetky „liberálno-demokratické“ politické prúdy na Západe.
● A zanikol iba Varšavský pakt...
Na prvý pohľad to síce vyzerá tak, že
NATO je zárukou stability a bezpečnosti

ROZHOVOR TÝŽDŇA

členských štátov, lebo rôznymi mediálno-politickými kanálmi sa v tomto zmysle
masíruje vedomie obyvateľstva. K paktu
však patria aj vojenské prevraty, ktoré
ťažko označiť za prvky stability a bezpečnosti. A bolo ich viac – v Turecku 1960,
1971, 1986, 1997 a 2016; v Grécku 1967;
v Portugalsku 1974; pokusy oň vo Francúzsku 1958 a 1961. Dve podobné aktivity boli aj v Taliansku 1970 a 1977. NATO
úzkostlivo dbá na to, aby sa prezentovalo
ako bezpečnostno-politická organizácia, kde sú vojenské činnosti len jednou
oblasťou jeho pôsobenia. Prečo je však
stále hlavným veliteľom „spojeneckých
síl“ v Európe stále len príslušník ozbrojených síl USA? Ide jednoznačne o prvok
vojenskej kontroly Európy Washingtonom.
Existuje aj okrídlená fráza: byť v NATO
znamená byť závislým od zbrojného priemyslu USA.
● Nemožno prehliadnuť ani
nárast základní NATO v Európe, čo
vyvoláva značné obavy u obyvateľstva aj na Slovensku. Aj vy ste sa
zúčastňovali na bratislavských mítingoch proti základniam NATO na Slovensku. Prečo?
Začiatkom deväťdesiatych rokov
došlo v Európe k zaujímavému zvratu
priorít. Nejaký čas po rozpade bipolarity sa uvažovalo o potrebe ekonomickej
integrácie Európy. Potom sa však začala
občianska vojna v Juhoslávii (dnes sú
svedectvá bývalých príslušníkov tajných
služieb USA, že Washington ju systematicky rozdúchaval) a na samite NATO
v Ríme v novembri 1991 bola prijatá transformačná Strategická koncepcia Aliancie.
A potom sa naraz začala presadzovať
atlantická bezpečnostná integrácia, čo sa
stalo kepienkom na rozširovanie NATO.
Čudné je, že nikde sa nehovorí o tom, že
vstup do NATO je podmienkou vstupu do
EÚ. No dosiaľ každý postsocialistický štát
prijatý do EÚ najprv prijali do NATO...
Okrem toho je v našich končinách
málo známa aféra Gladio. Išlo o rozsiahlu akciu, ktorá sa začala v päťdesiatych rokoch v Taliansku a skončila sa až
po skončení studenej vojny. Pod dohľadom CIA v spolupráci s ďalšími tajnými
službami sa rozšírila do viacerých štátov
(napríklad aj do neutrálneho Rakúska),
kde sa vybudovala sieť základní a vycvičených sabotážnych oddielov, ktoré sa
mali aktivizovať v prípade, ak by územie obsadili vojská Varšavskej zmluvy.

Len tajných zbrojníc bolo vyše dvesto.
Verejnosť ani parlamenty jednotlivých
štátov o tomto však neboli informované.
Sieť sa charakterizovala aj ako paralelná štruktúra NATO. Napriek mnohým
odhaleniam rola CIA a iných tajných
služieb v tejto akcii doteraz nebola úplne
objasnená.
●Vyvíja NATO v súčasnosti aktivity, ktoré zvyšujú napätie v Európe?
Najnebezpečnejšou aktivitou, ktorá
vracia Európu do čias studenej vojny,
je zvyšovanie síl a prostriedkov NATO
pri hraniciach Ruskej federácie, sprevádzané manipulatívnou vojnovou psychózou a hysterickou rusofóbiou. Na
zasadnutí ministrov obrany NATO 14.
a 15. februára 2018 v Bruseli sa rozhodlo o vytvorení nového veliteľstva pre
logistiku, posilnenie a vojenskú mobilitu
v Európe. Niektorí odborníci dávajú tento
krok do súvislosti s tlakom Washingtonu
na vytvorenie „vojenského Schengenu“,
ktorý by mal zjednodušiť a urýchliť presuny vojsk USA k ruským hraniciam.
Uvidíme, čo bude po júni, keď sa má rozhodnúť o mieste, počtoch zamestnancov
a časovom harmonograme budovania
tejto štruktúry, ale vzniká hrozba ďalšieho zvýšenia napätia, na ktorom majú
USA zištný záujem, aby pribrzdili zvyšujúci sa hospodársky rast EÚ.
● Zrušenie povinnej vojenskej
služby viacerí analytici kritizujú.
Podľa nich prispievala k pestovaniu
vlastenectva a bola tiež akousi inštitúciou, v ktorej sa z chlapcov stávali
chlapi. Ako vy hodnotíte tento krok?
Rôzne ťažkosti s vojakmi povinnej
služby sa zvyšovali už v osemdesiatych
rokoch. Treba vidieť, že dnes by ich
bolo oveľa viac, najmä pre zdravotný
stav mladej populácie a jej životný štýl.
Spôsob, akým sa u nás tento problém
upravil, bol tiež urýchlený i deformovaný
prípravou na vstup do NATO. Aby sa
zvýšila popularita integrácie do Aliancie,
s čím veľká časť spoločnosti nesúhlasila, sa rýchlo, bez zváženia súvislostí
a dôsledkov prestala vykonávať povinná
vojenská služba. Vtedy to uvítali nielen mladí muži, ale často aj ich matky,
a podporovali vstup do NATO v presvedčení, že potom dôjde k úplnej profesionalizácii ozbrojených síl. Problém má
dnes dve stránky. Prvou je, že mladým
mužom (ale aj ženám) chýba akákoľvek
príprava na to, ako reagovať v nebezpečných krízových situáciách v spoločnosti. Bolo by potrebné počas povinnej
školskej dochádzky do osnov zaradiť
v primeranom rozsahu brannú prípravu
(výchovu). Druhou je, že vykonávanie
vojenskej služby v nejakom primeranom
rozsahu by mohlo prispieť k príprave na
život mladým mužom a mohlo by to mať
aj spoločenský osoh. Vzhľadom na už
vyše desaťročný odstup od tejto vojenskej „inštitúcie“ by si to vyžadovalo veľké
finančné náklady, zložité právne úpravy,
mnohé organizačné, pedagogické a iné
činnosti. A Ozbrojené sily SR majú
už roky až priveľa problémov samy so
sebou. Nie vinou ľudí v nich, ale pre systém, ktorý sa v nich po vstupe do NATO
vytvoril.
● Ako sa za dvadsaťpäť rokov
samostatného Slovenska zmenila
jeho obranyschopnosť?
Treba povedať, že vznik Slovenskej
republiky sprevádzal krok zvyšujúci stabilitu a bezpečnosť v regióne – pokojné
rozdelenie Česko-Slovenska, na čo
sa dostatočne nepoukazuje. Nedávno
dostali dokonca vysoké štátne vyznamenanie aj osoby, ktoré rozdelením Česko-Slovenska pred vyše štvrťstoročím
strašili ako veľkou hrozbou, krízou či
dokonca konfliktom. Slovensko je však
stále faktorom stability a bezpečnosti
v regióne a nijaké problémy nespôsobuje. Aj obranyschopnosť môžeme
vidieť vo viacerých smeroch. Najčastejšie sa spája s vojenskými činnosťami.
Treba, žiaľ, pripustiť, že vojensky, len
sami, nie sme schopní v prípade útoku
silnejšieho nepriateľa sa ubrániť, čo má
viacero objektívnych dôvodov. Preto sú
spojenectvá potrebné. Otázkou je, či
naše členstvo v NATO je to, čo v súčasnosti skutočne potrebujeme?
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Nech letia z diaľok dva týždne alebo len štyri dni, zo zvoleného smeru neuhnú...

ŽARTOVNÝM PEROM

Domov je pre ne spoľahlivý kompas

Prvoaprílové
sentencie

Ján ČOMAJ – Foto: Štefan K AČENA

Otvorte okná a nadýchajte sa! Cítite jar? Aj tisíce kilometrov odtiaľto ju zavoňali vtáci. A podľa neomylného
kalendára v ich malých hlávkach sa vydali na ďaleký let do rodných hniezd...
S presnosťou družicových navigátorov sa nasmerovali celé kŕdle.
Rozhodli sa jednomyseľne, bez
názorových zoskupení a zbytočných
debát. A pritom v jednom kŕdli sú ich
niekedy tisíce. Preleteli africké púšte
aj vlny Stredomoria, aby znova zlietli
na pár hodín odpočinku. Nakŕmili sa
muškami, červíkmi, ako kto, podriemali, ráno sa napili rosy a znova do
výšav! Až kdesi nad Tisou sa ich
mračno začalo rozpadávať na kŕdle,
ktoré nabrali kurz na svoje Slovensko, do svojej doliny, hája, dediny
a mnohé až do rodného hniezda.
Večná záhada. Nikto nevie,
ako sa tam kdesi pri rovníku organizujú, ako vystihnú ten správny čas,
nech by tam ďaleko bolo akékoľvek
počasie, ako sa nasmerujú a ako
trafia domov? Veď povážte? Polohy
hviezd sa menia. Geomagnetizmus
je premenlivý. Éter je plný rádiových, radarových a telefónnych vĺn,
džungľa internetových spojení na
zbláznenie! Vzdušné dráhy vtáctva
pretína tisíce lietadiel. Krajina sa
mení, kde boli lúky, tiahne sa diaľnica, kde bolo bralo, stojí televízna
veža, kde bol chrám, je tanková základňa, kde sa rozprestieralo mesto,
iba rozvaliny a odpaľovacia rampa...
■ NÁHLIVÉ SLUKY
Aj tento rok prvé prileteli sluky.
Mekot kŕdľa počuť doďaleka, aj
za nečasu. Hlúpe ako husi. Musia
celému svetu oznámiť, že sú tu,
aby sa už zajtra ráno mohla začať
poľovačka. Vzápätí prídu kačice.
Háklivejšie na počasie. Ak ich po
ceste chytí zima, zľaknú sa, že doma
bude ešte chladnejšie, tak prečkajú aj týždeň na niektorom teplom
jazere v okolí Stredozemného mora.
Najmä ak majú namierené na sever
od nás. Tie tatranské akoby presne
vedeli, kedy na plesách zmizne ľad.
Niekoľko rokov som si ich všímal –
keď sa roztopila posledná kryha na
Štrbskom plese, v tú chvíľu prileteli
a už ich nebolo – zaliezli do húštiny, každý pár do svojej. Pripravené na lásku a zachovanie rodu.
A keď raz začiatkom júna pôjdete
okolo plesa, hrdé mamičky sa vynoria spod konárov, tichučko šliapu
vodu a za nimi sa rovnako potichu
šinie po hladine, takmer nerozčerenej, dlhý rad kačiatok, jedna báseň!
Sluky, kačice, divé husi sú na skorý
prílet správne oblečené, ľahko im
prísť hoci aj v marci. Pod perím majú
ešte drobné páperie, hotové paplóny, a na ritke žľazu, ktorá vylúči
toľko tuku, koľko treba, aby sa im
studená voda nedostala na pokožku.
O čo teda sú odvážnejšie strnádky,
trasochvosty a drozdy, tie si tu
zvyknú spievať už okolo Veľkej noci,
ak len nie je priskoro.
Konečne sú tu naši elegáni vo
fraku – lastovičky. Po celej ceste
dúfajú, že im vietor alebo človek
nezhodili hniezdo. Najradšej totiž
bývajú vo svojom starom obydlí. A ak
by bolo na maštali sedem lastovičích
hniezd pri sebe, každá lastovička
vie, ktoré je to pravé.
Až potom sa nad komínmi, stožiarmi a jednou vežičkou Devínskeho hradu zabelie bocianí pár.
■ NEBESKÍ ONESKORENCI
Až do začiatku júna sa budú
vracať tí, čo zimovali najďalej, až
kdesi pri rovníku. Nie preto, že im
cesta trvá dlhšie, to by bola otázka
troch-štyroch dní, ale zvykli si na
väčšie teplá, doma by ich na Pankráca, Serváca a Bonifáca oziabalo.
Medzi nich patrí povedzme dážďov-
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ník. Podobá sa na lastovičku, aj si
ho s ňou pletieme, jemu to však
neprekáža. Zodpovedne nám oznamuje, že sa blíži dážď. On sám to
nemusí vedieť, neviem, či to vie, ale
vedia to mušky – a začínajú lietať
nízko pri zemi, aby sa včas ukryli
pred sprchou z oblakov. A dážďovník, tento fenomenálny letec, pikuje
z výšky a nízko pri zemi otvoreným zobákom loví jarné mušky –
fí, a zase letí dohora, majstrovsky
zvládne loping – a pikuje za ďalšou
muškou či komármi, čo sa vynorili

vlastne na celom talianskom severe
predá stopäťdesiat miliónov nábojov a asi šesťstotisíc Talianov každú
jar zachváti amok. Strnádky, pinky
a škovránky sa objavujú na stoloch lovcov a na jedálnych lístkoch
drahých talianskych reštaurácií.
Podávajú sa na vavrínových listoch,
v marseillskej omáčke, pokvapkané
cesnakovým jogurtom a prikryté vetvičkou rozmarínu. Tu a tam naplnené
brokmi.
Pred niekoľkými rokmi to boli
hotové masakry. To, keď sa vtáčko-

DÁŽĎOVNÍKY sú tajomné, nezvyčajné vtáky, žijú a fenomenálne po oblohe lietajú aj
pätnásť rokov a za ten čas, pravda, ak sa im nič zlé nestane, absolvujú tritisíckilometrové trasy na letoviská aj tridsaťkrát.

pred dažďom. Elegantný, len šosy
na svojom fraku má trochu kratšie
ako lastovička.
A keď sme ju už spomenuli,
neverili by ste, že nejedna lastovička vykoná tritisíckilometrový let
aj tridsaťkrát za život! Veď povážte:
žije štrnásť-pätnásť rokov, každý
rok vykoná dva medzikontinentálne
lety... Ak sa teda dožije staroby, ak
ju neuloví predátor, ak nepadne pri
veľkom sťahovaní do sietí, ak sa
neobtrie o vysoké napätie, ak nezhltne mušku postriekanú pesticídom, nezrazí ju výbuch bomby
nad Sýriou alebo guľometná paľba
v Ugande, nezrazí ju búrka ani brok,
aj pätnásty raz priletí do svojej rodnej obce a do toho istého hniezda,
kde ju jej rodičia vysedeli a kde prvý
raz vysedela mláďatá...
■ JUŽANSKÉ MASAKRY
Pomaly je to štyridsať rokov,
čo ochrancovia prírody v Taliansku
a Grécku začali veľkú kampaň proti
lovcom prelietavého vtáctva, ale
úprimne povedané, veľmi to nepomohlo. Najmä v severnom Taliansku
je všetko takmer po starom, hádam
len lapanie do obrovských sietí sa
obmedzilo – ich montáž trvala dlho
a siete boli viditeľné zďaleka, karabinieri stihnú zasiahnuť. Strieľa sa
však naďalej. Tradícia. Frajerina.
Chlap sa chce ukázať, že trafí malé
vtáča za letu. Ročne sa v Toskánsku, v Regio Emilia, Lombardii, ale

via lovili do sietí. Unavený roj pristával na pár hodín odpočinku, vyčerpanosť vždy znižuje prah obozretnosti.
A s tým „lovci“ rátali. A tu namiesto
úľavy v korunách pínií či olív sa
tisíce vtáčkov trepotalo v pasci. Ani
po zákaze lovenia do sietí zo strany
talianskeho ministerstva poľnohospodárstva a životného prostredia,
ktoré túto genocídu chcelo prekaziť,
oblastné vlády v Lombardii a Friuli
výnos neuznali. Až na prelome
osemdesiatych a deväťdesiatych
rokov minulého storočia pod tlakom
ochranárov prírody doma i vo svete
prijali opatrenia na ochranu trinástich druhov spevavého vtáctva.
Nik však nevie garantovať, že sa aj
dodržiavajú. A kto by aj, prosím vás,
skúmal, či je v sieti spevavé vtáča,
či patrí medzi tých trinásť chránených, a ak áno, kto ho vytiahne
von a povie mu, prepáč, kamarát,
nepatríš do siete ani na pekáč, leť si,
maličký...:
Obrat talianskeho lovectva
dosahuje takmer miliardu eur.
A neodskáču si to len srny, diviaky či
zajace. Veď na jedného talianskeho
zajaca pripadá v Taliansku päťdesiatdva poľovníkov. Sú tu však vtáky!
■ DRAMATICKÉ NÁVRATY
Odlety nie sú také riskantné,
dramatické sú návraty. Na jeseň,
keď sa sťahovavé vtáctvo chystá
na veľkú cestu, počasie je zväčša
ustálenejšie. Jastraby, orly, sokoly,
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BOCIAN BIELY je neomylný posol jari,
ale aj neomylný, verný pútnik, ktorý sa
vždy vracia do rodných končín a dotvára príjemnejší kolorit miest a obcí.

myšiaky majú ešte čo loviť, operence ich nezaujímajú. Návraty
domov sú však plné hrôz.
Siete, guľky, broky, smršte,
cyklóny, dravce, neskorá metelica... Pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi pri svojom návrate z Južnej
Ameriky zahynulo v kanadskej provincii Alberta naraz stotisíc divých
kačíc. Po päťtisíckilometrovom lete
im do cieľa chýbalo tristo až päťsto kilometrov. Mŕtve vtáky pokryli
sedemhektárové pole.
A predsa sa vracajú domov. Rok
čo rok. Po celý svoj život.
Aljašský kulík zimuje v Mexiku.
Vzdialenosť štyritisíc kilometrov
prekonáva za dva dni. Letí bez
zastávky.
Z našich vtákov je najpomalšia pinka. Letí rýchlosťou do päťdesiat kilometrov za hodinu. Sokol
sťahovavý má rýchlosť šesťdesiat
kilometrov. Pikuje však rýchlosťou
stošesťdesiat až dvesto kilometrov.
Kačice si stabilne udržujú rýchlosť
sedemdesiat kilometrov za hodinu.
Dážďovník je stíhačka – superman.
Dokáže dosiahnuť rýchlosť stoštyridsať kilometrov za hodinu. Jediný
vták vie zaradiť spiatočku: kolibrík.
Aj vo vytrvalosti sú veľké rozdiely. Bocian denne preletí najviac
dvesto kilometrov. Počas dňa niekoľkokrát pristane, ak zazrie močarisko. Prebrázdi ho a nasýti sa.
Slávik preletí za deň päťsto kilometrov a ak má vietor v chrbte, sto
kilometrov si pridá. Nech však letia
domov dva týždne alebo len štyri
dni, neuhnú zo smeru. Domov je pre
nich kompasom.
■ VEČNÉ TAJOMSTVO
Kukučka má iné starosti. Keď
sa na lodiach moreplavcov dostala
z Ameriky do Európy, žila s bizónmi
v zaujímavej symbióze. Vyberala
im z hrubej kože parazity. Pre
bizóny to bola úľava, pre kukučky
živobytie. Bizóny sa hnali krajinou –
a kukučky s nimi. Len keď sa zvery
pokojne pásli, mohli si kukučky
dovoliť chvíľu milovania. A znova
museli plniť svoju úlohu na bizóních
chrbtoch. Ani len vajíčka nemali kde
vysedieť. Zostávala jediná možnosť – na chvíľu odskočiť a zniesť
vajíčko do cudzieho hniezda.
A spoliehať sa, že neznáma macocha vajíčko vysedí, malého nakŕmi
a naučí lietať. A cválala na bizónovi
ďalej. Bizónov u nás niet, ale kukučí
zvyk, ktorý sa stal genetickou výbavou, zostal: dodnes znáša vajcia do
cudzieho hniezda.
Keď si človek ľahne do trávy
a počúva vtáčie matiné, zacíti harmóniu ich sveta. A pritom, vidíte, aj
ich svet je plný drám. Korunovaný
sarkazmom: najkrutejšie pre nich sú
návraty.
Neváhajte.
Otvorte
okno
a nadýchnite sa zhlboka. Zacítite
to, čo vtáci zavoňali tisíce kilometrov odtiaľto – ide jar. A nech by ich
na ceste do vlasti čakali najväčšie
útrapy, dokonca aj smrť, vzlietnu.

Filantrop je človek, k tor ý
radšej dá ľuďom peniaze ako
odpoveď na otázku, kde ich
vzal.
-Ktovie, ak ý má pocit
česk ý bezdomovec pri štátnej
hymne...
-Momentálne je najlepšie
investovať do alkoholu. V prie mere tridsaťsedem percent
neponúkne nijak ý investičný
fond.
-Po dvoch veľk ých pomo ciach – raz od bý valého ZSSR ,
druhý raz od USA – sa Afga nistan stal veľmocou. V expor te
drog a migrantov.
-Politici chcú len naše
dobro. Nedajme si ho vziať!
-Naši predkovia netušili, že
Gréci si o tisícsto rokov v yúč tujú za misiu vierozvestcov
cestovné a diéty.
-K rásna slovenská ľudová
múdrosť: Na každú sviňu sa už
niekde varí voda.
-Kauza Bonapar te mohla
by ť pre niekoho aj politické
par te.
-Poslanec je človek ako
každý iný, len o tom nevie.
-Nehádaj sa s hlupákom,
ľudia si vás môžu popliesť.
-Koníčkom sa stalo cesto vanie a umenie. Cestovanie za
prácou a umenie z práce v y ži ť.
-Manželku treba mať. Ono
sa v ždy niečo nájde, za čo
nemožno viniť Fica.
-Feničania síce v ynašli
peniaze, len nám zabudli odká zať, ako z nich v y žiť.
-V politike má každý
pravdu. Len silnejší má väč šiu.
-Zbor poradcov prezidenta
mení názov na Sústavný súd.
-Na komunizme bol najhorší
kr vav ý začiatok, krutý stred
a to, čo prišlo po ňom.
-Vyšiel nov ý Slovník slovensk ých nadávok a konečne je
v ňom aj slovo politik.
-EÚ v roku 2018 namiesto
grantov rozdáva migrantov.
-Pustite
si
televíziu
a pochopíte, prečo sa slová
kanál a anál tak podobajú.
-Voličov prezidenta nemusí
trestať svedomie, ak prejavia
účinnú ľútosť.
-Dôkazom,
že
peniaze
nemajú národnosť, sú dva
čínske futbalové kluby – Inter
Milano a AC Milano.
-Pohľad z v ýšk y postavenia
obyčajne nie je nadhľadom.
-Najhorší obchod v dejinách: predaj Aljašk y.
-Radca a zradca – ak ý
nepatrný rozdiel!
-Ján ČOMAJ
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Čiernokľačianska slonovinová pyxida je nezaplatiteľný klenot sám osebe

Posledná cesta mnícha Chrabra
Miroslav PIUS – Foto: archív autora a Štefan K AČENA

Ani nie pol kilometra od obce Čierne Kľačany neďaleko Štulerovho mlyna na Mlynských dieloch, ako to miesto
oficiálne označujú katastrálne mapy, našli v roku 1974 miestni školáci Stanislav Lukáč, Milan Švec, Dušan Filipčík
a Milan Tonka vo výkope na vtedy hĺbený obecný vodovod zvyšky ľudskej kostry a biele úlomky čohosi neznámeho
s reliéfnymi vyobrazeniami ľudských figúr a zvierat. Popravde, hľadali v rigole predmety z vojny – samopal, helmu
alebo pušku..., možno čosi iné, čo je v detských očiach poklad. Našli však pravý klenot. V zemnými prácami porušenom hrobe boli okrem kostí aj zlomky vzácnej slonovinovej pyxidy – klenotnice. Ktorýsi z chalanov ich aj začal
doma zliepať kanagomom a spájať dovedna včelárskym drôtikom, ale to už prichádzal čas veľkého archeologického
objavu. Pravdaže, o náleze sa dozvedeli odborníci a okolie mlyna sa stalo významnou archeologickou lokalitou.
Jednou z našich najvýznamnejších, lebo slonovinová pyxida – z Čiernych Kľačian, je nielen slovenský unikát, ale
aj európsky archeologický fenomén. Jej vznik datujú do polovice prvého storočia nášho letopočtu... Ako sa však
staroveká pyxida, zjavne z iných civilizačných končín, dostala na Nitriansko? A ako do blízkosti Zlatých Moraviec?
To sú otázky, na ktoré archeológia nevie odpovedať... Ale mohlo to byť aj takto.
Som Metodov žiak Naum. Moje
pôvodné meno je Chrabr. Som autor
spisu O písmenách. Jeden zo sedmopočetníkov. V kláštornom učilišti
mi dali meno podľa starozákonného
proroka Nahuma, ale aj ja som zo slovenskej zeme, kde som prežil detstvo
i mladosť. Spolu s mojimi duchovnými
bratmi Klimentom a Angelárom nás
priviedli ako otrokov do Benátok. Za
veľké peniaze nás vykúpil bulharský cár Simeon. Deväť rokov som žil
na brehu Bieleho jazera. Neďaleko
mesta Ochrid som vlastnými rukami
postavil kostol archanjelovi Michalovi
pre večnú slávu Božiu...
Aj tu na skalnatých a kamenistých brehoch jazera som stále myslel na mojich súkmeňovcov, na našu
osadu, ktorá bola od Nitravy vzdialená tak na pol cesty slnka po oblohe.
Stále s láskou spomínam na svojich
rodičov a súrodencov. Viem, že už
do svojich čistých sŕdc prijali nášho
spasiteľa Ježiša Krista. Uchovávam
si v mysli otca, ktorý ma ako chlapča
každé leto privádzal k ulišču – včelínu s úľmi z dutých kmeňov stromov
a ja som mu pomáhal opatrovať včely
a vyberať med...
●●●
Neviem odkiaľ a od koho sa
môj duchovný brat biskup Gorazd
dozvedel, čo za podlosť na nás strojí
Viching. Ale dozvedel sa to tri dni
predtým, ako sa to skutočne stalo.
Zavolal ma na dvor nášho učilišťa,
posadili sme sa do tieňa vysokej jablone. Gorazd mi položil ruku na plece
a povedal: „Brat Naum, ty, ja a Kliment sme slovenskej krvi, ale len ty
môžeš urobiť to, čím ťa mienim poveriť. Vlastne ťa ani nepoverujem ja,
ale náš učiteľ, nebohý, na nebesiach
oslávený a po pravici Krista sediaci
brat Metod. Ale skôr, ako ti to tajomstvo vyjavím, tuto na Časoslov mi
odprisahaj, že budeš mlčať ako hrob.
A budeš mlčať, ako sa na Božieho
raba patrí aj vtedy, keby ťa Vichingovi
ľudia chytili a mučili.“
Keď to dopovedal, jeho tvár
nadobudla tvrdosť kameňa. Pochopil som, že ide o veľmi vážnu vec,
preto som oddane po ňom opakoval
slová prísahy. Potom sme sa obidvaja
pobrali do jeho cely. Spod prične
vytiahol niečo zabalené do kusa
opracovanej kože. Chvíľu váhal, či
má rozviazať úzke remence, potom
sa náhle rozhodol, mykol šnúrkami,
koža sa rozprestrela a na stole sa
zjavilo niečo biele, aj v tme vysielajúce belostné svetlo. Malá kruhovitá
nádoba zo slonoviny, do ktorej sa
ukladali hostie. Stávala na oltári vo
svätostánku. Onemel som od prekvapenia. Trasúcimi sa rukami som sa po
prvý raz dotkol pyxidy, ktorú priamo
z Konštantínopola priniesli naši učitelia Cyril a Konštantín.
●●●
Neznámy
majster
rezbár
zrejme zanechal v tvrdej slonovine
v zobrazení figúr a zvierat posolstvo,
šifru, tajomstvo, ktoré treba rozlúštiť. Oráč, vytvarovaný najvýraznejšie, okrem oslavy jeho bohumilej
práce mohol symbolizovať aj založenie nového mesta, veď voľakedy sa
bežne radlom vymedzoval ich obvod
a hradby. Radlo ťahal na vonkajšej
strane býk a na vnútornej krava. Ale
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Zrekonštruovaná pyxida poskytuje plastickú predstavu o pôvodnom vzhľade tohto archeologického klenotu.

Súsošie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda s „písmom“ a pyxidou od akademickej
sochárky Ľudmily Cvengrošovej, ktorá sa tiež podieľala na rekonštrukcii tejto unikátnej pamiatky z veľkomoravských čias.

o aké mesto išlo? O založenie Ríma?
Konštantínopola? Alebo o nejaké iné
mesto? Je oráč na pyxide Romulus? Z povestí o založení božieho
mesta Ríma vieme toľko, že dvoch
malých chlapcov Romula a Rema
dojčila vlčica a vychovával ich pastier
Faustulus...
Z úvah ma vyrušil Gorazd, stlačil
mi jemne rameno, akoby pripomínal,
že nemáme veľa času.
„Brat Naum, túto pyxidu mi pred
smrťou dal do úschovy náš učiteľ
Metod s prosbou, aby som ju chránil
ako oko v hlave. Je to dar samotného byzantského cisára Michala III.,
ktorý dostali Rastislavovi vyslanci
pri svojej návšteve v Konštantínopole. Vyrobil ju neznámy antický
majster v Ríme alebo v Konštantínopole. Teraz, keď nás Vichingovi rabi
vyhnali, mučili, bili a rozohnali po
krajine, chcem tento skvost dať do
úschovy tebe. Cítim, že už čoskoro
zomriem. Sily ma opúšťajú, ale ty
si ešte svieži muž. Si čestný, nikdy
si nezradil nášho učiteľa, ani knihy,
reč a obrady vykonávané v našom
jazyku. Vždy si stál za naším učiteľom. Vždy si bol jeho príkladný žiak.
Zober tento posvätný Boží predmet,
zachovaj ho na večné veky pre ľud,
ktorý z našich rúk prijal Ježiša Krista.
Zachovaj ho pre novú svätú cirkev na
Nitrave a Morave. Pred Vichingovými
drábmi sa schováš v malom kosto-

líku v osade Kostelany. Poznám ten
kraj. O kostol sa stará mních Martin,
syn Markov. Dáš mu tento list, a keď
mu povieš, že ťa posielam ja, prijme
ťa s láskou ako svojho syna. No...
a teraz sa naposledy pobozkajme,
lebo nevieme, či sa v tomto živote
ešte stretneme!“
●●●
Zo zoborského kláštora som sa
tajne vykradol v noci preoblečený za
obyčajného pútnika, ktorý nemá kde
hlavu skloniť. Cestu cez hory som
dobre poznal, chodievali sme ňou,
keď sme navštevovali bratov, ktorí
slúžili Ježišovi v novopostavených
kostoloch. Lesnej zveri som sa nemusel báť, v našich lesoch neboli veľké
dravce, iba ak zatúlaný vlk... Posmeľovala ma modlitba, ktorú nás naučil
Gorazd. Šepkal som si ju do kroku.
Tak som došiel až k opustenému
hradisku, ktoré miestni volali Veľký
Lysec. Pri svite mesiaca bolo zreteľne
vidieť múry postavené z vápencových
kameňov a z otesaného pieskovca.
Minul som kopec Ploska, na ktorom
stál kostolík, ktorý pod mesiacom pripomínal bielu labuť vznášajúcu sa na
zelenej vode. Zaradoval som prítomnosti kríža a vykročil som ešte rýchlejšie. O dobrú chvíľu som stál pred
bočnými dverami vedľajšej sakristie,
kde spával mních Martin. Trikrát som
zaklopal na dvere, potom ešte dvakrát za sebou. Také bolo dohovorené
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znamenie. Martin ma musel čakať,
pretože rýchlo otvoril dvere a vtiahol
ma dnu. Sviečkou mi osvietil tvár, aby
sa presvedčil, kto som. Vzápätí ma
objal veľkými dlhými rukami: „Vitaj,
brat Naum, neviem, čo také vzácne
máš pri sebe a ani to nechcem vedieť.
Stačí mi Gorazdovo slovo. Choď si
hneď ľahnúť, iste si po ceste cez hory
unavený. Ráno sa porozprávame...“
Ráno som vstal skôr ako on.
Potichu som prešiel zo sakristie do
hlavnej lode kostola, aby som sa pri
skromnom oltári pomodlil. Brat Martin
sa ku mne po chvíli pridal, modlili sme
sa spolu. Po jednoduchých raňajkách
som sa ho spýtal, kde by som mohol
bezpečne ukryť „tú vec“ vpred Vichingovými drábmi, ak by sem vtrhli.
Martin sa mi dlho pozeral do tváre.
Bez slova mi podal hrubý masívny
kľúč a viedol ma von z kostola. Prešli
sme lesom k malej, v zemi vyhĺbenej
pivnici, ktorá mala masívne dubové
dvere.
„Toto bude dobrý úkryt. Nikto
o nej nevie, len ja. Sám som vykopal
túto pivnicu, lebo som tušil, že prídu
zlé časy. Ja odídem a ty ukry to, čo
ukryť musíš. Kľúč si nechaj.“
●●●
Tak som sa stal strážcom Metodovho pokladu. S Martinom som
pobudol
celé dva týždne. Bolo nám
dobre pri spoločnej práci i modlitbách, aj keď správy, ktoré nosil, keď
sa vracal z bohoslužieb v neďalekých osadách, neboli povzbudzujúce. Vichingovi sliediči so Svätoplukovými ozbrojencami chodili po
celom okolí a hľadali našich druhov,
čo ešte ostali v krajine. Odvážali ich
cez Panóniu buď do Benátok, alebo
ich predávali Frankom do otroctva.
Druhú nedeľu po splne pribehol brat Martin celý zadýchaný,
ledva lapal dych. Náhlil sa od
mnícha Petra, ktorý sa zdržiaval
v osade Pogran, len kúsok od Nitravy, a zverené ovečky navštevoval na koni. Od neho sa dozvedel,
že Vichingovi drábi zajali ďalších
našich bratov z učilišťa a že sa
stroja prekutať všetky kostoly a fary
na okolí. Čo bude so mnou a pyxidou ďalej? Sadli sme si za stôl
a dlho sa radili. Martin navrhol, aby
som odišiel ešte ďalej od Nitravy.
V malom drevenom kostolíku v Opatovciach pri Moravciach má spoľahlivého známeho – brata Michala.
Pošle mu po dôveryhodnom poslovi
list, aby som sa mohol u neho schovať aj s pyxidou.
Nebol som si na čistom, či
naši nepriatelia pátrajú len po mne,
alebo vedia aj o Metodovej relikvii.
O ďalších sedem sĺnc som sa s Martinom rozlúčil, natiahol na seba opäť
starý zodratý pútnický odev, pyxidu
som starostlivo zabalil a v noci sa
vydal po lesných chodníkoch až
tam, kde sa končia tribečské hory
a začína sa Inovec. Znepokojený
som celý čas premýšľal nad svojou
situáciou aj nad osudom spolubratov, ktorých už Viching zajal.

Som Nitravan, všade naokolo je
moja zem, krajina mojich dedov a pradedov, no zrazu tu nie som doma,
som exulant, vyhnanec vo vlastnej
krajine, prenasledujú ma franskí
drábi a bojím sa o život. Ako sa toto
mohlo stať a ako to mohol Svätopluk
dopustiť? Taký veľký a sebavedomý
panovník? Vládca veľkej ríše... Nenachádzal som uspokojivú odpoveď.
A čo budem ďalej robiť? Budem stále
utekať? A dokedy? Kedy sa to prenasledovanie skončí?
●●●
Do Opatoviec som prišiel cez
lúky a polia hlboko v noci. Už ma
čakal brat Michal, ktorý sa tu staral o malý drevený kostolík. Veľmi
na neho zapôsobilo, že som jeden
z Metodových žiakov a že uschovávam relikviu, ktorú posvätil samotný
biskup. Správal sa ku mne s náležitou až posvätnou úctou. A čo bolo
pre mňa povzbudzujúce, bol fakt, že
sa na nič nevypytoval. Dal mi kľúč
od kostola s prosbou, aby som „tú
posvätnú vec“ schoval niekde v kostole. A to som hneď aj urobil.
Skrýval som sa v malej miestnôstke priamo vo svätostánku. Nezostávalo mi inšie, len nevychádzať cez
deň na Božie slnko a v noci v napätí
dávať pozor, či sa neozvú nezvané
kroky na drevenej kostolnej podlahe.
Boli to úzkostné a dlhé noci bez
spánku.
V Opatovciach som sa nemohol
dlho zdržať. Prišli chýry, že vojenská
družina prehľadáva už aj Moravce,
a tie sú len na skok. Znovu som si
napochytro zbalil svojich pár zvrškov,
pyxidu starostlivo zabalil, rozlúčil sa
s bratom Michalom a v noci som sa
znova vydal na cestu. Kráčal som
až do úsvitu. Ráno, ani neviem ako,
ocitol som sa na kraji lesa nad malou
osadou Klinča (Kľačany). Pod mohutným dubom som od únavy zaspal.
Zobudil ma hrejivý lúč priamo na tvári
a zbadal som, že neďaleko pri lesnom výbežku do poľa stálo ulišče. Na
doráňaných nohách z posledných síl
som sa dotrmácal k včelínu.
Stál pri ňom vysoký agát, ktorého biele kvety prenikavo voňali. Cítil
som, ako ma opúšťajú sily a zľakol
som sa toho, že ma tu nájdu prenasledovatelia alebo neprajní ľudia,
ktorí ma udajú vojakom. Vo včelíne
som našiel železný kosák na obilie.
Začal som ním pri agáte hĺbiť jamu.
Keď bola vyše lakťa, vložil som do
nej pyxidu, jamu zasypal hlinou a zem
dlaňou utlačil.
Akoby som mal v hrudi puknutý
zvon. Schúlil som sa vedľa kmeňa
stromu, čo vôňou vábil včely... Počul
som, ako bzučia... Ten zvon v hrudi
slabol. Oči hasli... Z diaľky som počul
slová žalmu...
„Lebo zmizli ako dym moje dni,
ako vyschnuté drevo vyschli. A kosti
moje ako suché chrástie vyschli.
Zrazený som bol ako seno a vyschlo
srdce moje, takže som zabudol jesť
chlieb môj. Lebo popol ako chlieb
som jedol a môj nápoj s plačom som
miešal...“
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V minulosti chodili na Slovensko demarše, dnes monitorovacie skupiny

Lepšie je učiť sa na chybách, ako ich opakovať
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

V júli 1996 sa volebné obdobie vlády Vladimíra Mečiara nachádzalo v polovici svojho mandátu. V tomto
období sa krajiny bývalého východného bloku usilovali o členstvo v EÚ a NATO. Integrácia sa stala prestížnou záležitosťou pre postsocialistické štáty, ale aj nástrojom vydierania zo strany starých členských štátov
Európskeho spoločenstva. Ak zalistujeme v dobovej tlači, akoby sme ani neprešli tých vyše dvadsať rokov.
Napokon, aktéri sú tí istí. Iba spoločenská pamäť zlyháva. Alebo práve na to sa isté kruhy spoliehajú?
Marián Leško uverejnil 26. júla
1996 v denníku SME komentár tohto
znenia:
„Predseda vlády pred týždňom
v rozhlase rozprával, že ho nedávno
navštívil predstaviteľ spriateleného
štátu Európskej únie. Keď mu hosť
pospomínal veľa faktov proti Slovenskej republike, premiér sa ho
vraj musel ‚opýtať, o ktorej krajine to
hovorí, pretože na Slovensku to bolo
celkom ináč a je, vďakabohu, celkom
ináč‘. Tento týždeň sa do diskusie
o tom, o ktorej krajine to spriatelený
návštevník vlastne hovoril, zapojila aj
Snemovňa reprezentantov. Podľa jej
mienky nie je to ani Česko, ani Poľsko
a ani Maďarsko... Ak Vladimír Mečiar
tvrdí, že na Slovensku je ‚celkom ináč‘,
má pravdu – je tu inak, ako si krajiny
Únie i Aliancie želajú, aby bolo.
■ KONKRÉTNY NÁTLAK...
Už od novembra 1994 spoločnými silami upozorňovali vládu SR,
čím ohrozuje šance krajiny na skoré
prijatie za člena oboch organizácií. Ak
demarš EÚ všeobecne pripomínal, že
kandidáti ‚musia dosiahnuť stabilitu
vo svojich inštitúciách tak, aby boli
zabezpečené demokracia, právny štát
a ľudské práva‘, demarš vlády USA
už bol konkrétnejší: ‚Zdá sa nám, že
rastie netolerancia vládnej koalície
k opozičným názorom, rozvíja sa
atmosféra politického zastrašovania
a nepriehľadný, stranícky spôsob rozhodovania vlády v privatizácii ohrozuje
trhovú ekonomiku.‘
Na podrobnosti najbohatšia bola
Rezolúcia Európskeho parlamentu.
Europoslanci ňou vyjadrili svoje znepokojenie, že tu opozičné strany nie
sú vhodne zastúpené v riadiacich

v NATO a EÚ, alebo
vládnutie podľa svojho
gusta. Po výrokoch
kancelára Kohla a rozhodnutí
Snemovne
reprezentantov je jasné,
že uprednostnila svoje
ciele pred záujmom
krajiny.“

orgánoch parlamentu, ako je to normálnou demokratickou praxou vo
všetkých členských štátoch EÚ. Rezolúcia potom žiadala, vyzývala i poukazovala. Žiadala, aby slovenskej polícii
bolo umožnené zavŕšiť vyšetrovanie
v prípade únosu prezidentovho syna
bez politického zasahovania. Vyzývala, aby bolo garantované právo slobody vyjadrovania sa vo verejných
médiách. A poukazovala, že ‚ak bude
slovenská vláda pokračovať vo vedení
politiky, ktorá nerešpektuje demokraciu, ľudské a menšinové práva
a princípy právneho štátu, bude pre
EÚ nevyhnutné zvážiť jej programy
pomoci a spolupráce v rámci Európskej dohody‘.
Tretia Mečiarova vláda mala
takmer tridsať mesiacov, aby si
vybrala, čo chce – či skoré členstvo

■ PROTIVLÁDNE
PAMFLETY
D e m a r š e ,
vyhrážky, sankcie proti
krajine, ktorá si dovolila
robiť vlastnú suverénnu
politiku. Takto Západ
privítal Slovensko medzi
slobodnými krajinami.
Od samého začiatku
jestvovania to Slovenská republika nemala
ľahké, lebo neotvorila
dokorán dvere votrelcom, aby v nej
rabovali do ľubovôle. Azda by vlády
ľahšie uskutočňovali záujmy vlastných
občanov pred cudzími, ak by im v tom
neprekážali novinári, schopní kolaborovať s votrelcami. Ak by v krajine
nepôsobili mimovládne organizácie
ako predĺžená ruka cudzích záujmov.
Novinár Marián Leško počas vlády
V. Mečiara nemal problém uverejňovať protivládne pamflety. Stál a vždy
stojí na strane vlád a politikov s porozumením pre americké ambície na
Slovensku. Tak v minulosti, ako aj
dnes. Ohromnú podporu získaval od
kolegov z Inštitútu pre verejné otázky,
ktorého šéfom je cudzinec Grigorij Mesežnikov. Ako je známe, tento
inštitút každoročne vydáva súhrnné
správy o stave spoločnosti, ktoré sú
podkladom pre americké inštitúcie

Pre demokraciu sú potrební aj ľudia ako Ivan PERNAR zo Živého múra

Cisár je nahý – aj slúchadlá zložil z uší...
Z chor vátčiny preložil Mar tin JARINKOVIČ

Keď sa komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger 8. marca 2018 zberal do Záhrebu udeľovať rozumy, isto nečakal,
že sa nakoniec nájde niekto, kto udelí lekciu jemu samotnému. Pre zaujímavosť ponúkame našim čitateľom prepis
príhovoru, ktorý eurokomisárovi adresoval poslanec chorvátskeho snemu Ivan PERNAR.
Ivan Pernar, kontroverzný líder
antisystémového zoskupenia Živý múr
(Živi zid), známy svojou priamosťou, sa
do povedomia chorvátskej verejnosti
zapísal ako enfant terrible chorvátskeho
parlamentu. V rámci tradičného delenia
chorvátskej politickej scény sa kriticky
vyhranil voči národnej pravici aj voči liberálnej ľavici. Prezentuje sa ako predstaviteľ tretej cesty, no bližšia mu je ľavica.
So všetkými jeho rozporuplnými výrokmi
a názormi nemožno súhlasiť alebo sa

DOKUMENT
s nimi stotožniť, možno sa však zhodnúť na užitočnosti ľudí jeho razenia pre
demokraciu. Povie totiž to, čo iní nemôžu
či nechcú. Bez takýchto odvážlivcov by
sa mnohí neodvážili zopakovať, že cisár
je nahý...
„Pán Günther, bol som svedkom
vášho prejavu, v ktorom ste medziiným
povedali, že vy v Európskej únii bojujete
proti euroskeptickým a populistickým
hnutiam. Ja som v strane, čo je práve
taká – bojuje proti členstvu Chorvátska
v Európskej únii a proti vašej totalitárnej
agende, ktorej cieľom je zlomiť každú
opozíciu vášmu globálnemu projektu.
Chorvátsko nie je vinné za stav, v ktorom sa ocitlo, to je dôsledok monetár-
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Nebojácny chor vátsky poslanec Ivan PERNAR z protisystémovej strany kritizoval
prílišnú a násilnú globalizáciu európskeho spoločenst va.

nej politiky, ktorá nám bola nanútená
Európskou úniou pretvorením našej
centrálnej banky na zmenáreň ešte
v roku 1994. V modeli, ktorý hlásate
vy, pán Günther, v takom modeli sa dlh
vracia braním nových dlhov. V takom
modeli dlhy všetkých štátov rastú. Vy
viete, že aj dlh Nemecka rastie takisto,
ako aj dlh všetkých ostatných krajín.
Tento model vedie k nekonečnému zadlžovaniu a na konci k privatizácii, privatizácii kompletného štátneho majetku
a občanov vrhá do chudoby. Chorvátske lodenice sú pred kolapsom, pretože
Európska únia požiadala, aby im štát
prestal dávať subvencie. Môžem vám
povedať, že my v Živom múre vynalo-

žíme svoje maximálne úsilie, aby sme
vytiahli Chorvátsko z Európskej únie
a aby sme sa prestali podieľať na imperialistických vojnách, ktoré Európska
únia v spolupráci s Amerikou vedie po
svete. Vy hovoríte o utečencoch, a či nie
je Nemecko tým, kto zvrhol Kaddáfího
v Líbyi a ktoré doviedlo (Európu – pozn.
red.) do tohto utečeneckého návalu, aký
sme doteraz nevideli.
Pán Miloševič, ak sa tu nemôže
slobodne hovoriť, povedzte, a ja
nebudem (Pernar sa ohradil sa voči
úsiliu poslanca Miloševiča prerušiť
v prejav – pozn. red.). Pán (Oettinger)
spomínal potlačenie ilegálnej imigrácie, ale nepovedal, kto je za ňu zodpoPUBLICISTIKA

vydávajúce správy o stave demokracie vo svete alebo o stave slobody
médií. V týchto dňoch možno Mesežnikova vidieť na obrazovkách Českej
televízie, kde hodnotí súčasnú politickú situáciu na Slovensku...
Za vlády Mečiara vychádzal
jeden denník, ktorý by sme mohli
nazvať provládny a niekoľko opozičných. V elektronických médiách
bola prevaha opozičných názorov.
Dokonca denník Slovenská Republika priniesol v máji 1998 článok
pod názvom: Opozičnosť ako pracovná metóda Markízy. Napriek tomu
Mečiara za rok 1995 zaradil Výbor
na ochranu novinárov – poznáme ho
ako Ormeho výbor, medzi desiatku
najväčších nepriateľov slobody tlače.
Mečiar sa teda ocitol medzi vrahmi
novinárov, medzi predstaviteľmi krajín, ktorí každý nezávislý mediálny
hlas sa snažia potlačiť akýmikoľvek
prostriedkami. Aj to bol výsledok
práce IVO, v ktorom bol zamestnaný
i dnešný poradca prezidenta Andreja
Kisku Martin Bútora.
■ METÓDY NEZMENILI
Slovenská republika je dnes členským štátom EÚ i NATO, jej medzinárodné postavenie je iné, než bolo
pred dvadsiatimi rokmi. Ale metódy
záujmových skupín sa nezmenili. Dá
sa namietať, v deväťdesiatych rokoch
išlo o privatizáciu strategických
podnikov. O čo ide dnes? Už nám
zostali len zem a voda, možno nejaké
nerastné bohatstvo. Ukazuje sa, že
práve voda by mohla byť tou strategickou surovinou budúcnosti, ktorej sa
treba zmocniť. Klimatické zmeny tiež
môžu Slovensko zaradiť medzi krajiny s dobrým predpokladom na život.
Preto treba konať.
Leškov článok je ukážkou
a potvrdením toho, že metóda rozvratu štátu v deväťdesiatych rokoch
a v súčasnosti sa ničím nelíši. Mečiar
prekážal pri nenásytných ambíciách
cudzích privatizérov, musel padnúť.
Fico sa vzoprel nanúteným kvótam
imigrantov, Istanbulskému dohovoru,
teda nástrojom na rozvrat spoločnosti,
musel padnúť. Ak prezident bude predlžovať agóniu v spoločnosti, nemusí
sa to dobre skončiť. A to už nehovoríme len o predčasných voľbách.
vedný. Kto uskutočnil inváziu do Iraku.
Vy viete, pán Günther, že v roku 2016
bolo v Nemecku stodvadsaťpäťtisíc utečencov z Afganistanu a pred inváziou
NATO, respektíve americkou (inváziou),
ich bolo dvadsaťkrát menej. Vy ste svojou politikou vytvorili, resp. Európska
únia vytvorila tých utečencov a teraz,
keď im zničila životy a budúcnosť, teraz
im zatvárate hranice.
Majte na zreteli aj otázku najväčšej
utečeneckej populácie na svete – to sú
Palestínci, ktorí žijú pod okupáciou, porušujú sa všetky medzinárodné konvencie,
zákony, ich práva. Vy to všetko viete. Oni
sa dostali do problémov najviac vinou
Nemecka. Sú vlastne obete tej politiky
a ukradnutá im bola zem a ukradnutá im
bola budúcnosť. Vy nebojujete za nich.
Rovnako je to v Sýrii. Vy – Únia a Amerika – ste vyzbrojovali vzbúrenecké skupiny, ktoré sú spojené s teroristami. Vy
ste si toho všetkého vedomí. Vytvorili ste
krízu a chaos a teraz tým istým ľuďom,
ktorí utekajú pred tou vašou politikou,
zatvárate dvere. Veľmi nehumánne. Ani
nehovoriac, v akom stave žijú utečenci,
ktorí prichádzajú, koľko je bezdomovcov aj v Nemecku, aj v Taliansku a vo
Francúzsku.
Kolega, Günther Oettinger, vaša
rozpočtová politika šetrenia, politika,
ktorú voláte rezanie deficitu, nanucovanie Chorvátsku zavedenie dane
z nehnuteľností a podobných vecí – to
je politika, ktorú odmietame rukami,
nohami. Budeme bojovať proti tej politike
a budeme bojovať za to, aby Chorvátsko
bolo suverénny štát, a nie bábka Európskej únie, z ktorej prichádzajú rôzni bruselskí byrokrati dávať rôzne direktívy
ako v časoch Stalina a kolektivistického
sovietskeho systému. Nanucujete nám
politiku kvót a zakazujete ochraňovať
vlastnú ekonomiku clom a tak ďalej...

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
P o dľa o dhadov ži je t r e t i na slove nské ho ná r o da
r oz t r úse ná
t ak me r
na
vše t k ých
kont i ne nt o ch
sve t a. Každá z k r ajan sk ých ko munít má o so bitné
podmienk y,
špe ci f i ká i pot r e by, o dl išnú
hist ó r iu, jaz ykovú v y bave no s ť či v z ťah k do movske j
k r aj i ne ...

Dve hodiny
o krajanoch
V r oku 2017 Š tátny
pedagogick ý ústav spolo č ne
s odbor níkmi na danú pr ob lematiku navr hli, aby sa do
povedomia S lovákov dostala
tematika kr a janského dia nia. Pr ostr iedkom na to
bude nov ý voli te ľný š kolsk ý
pr edmet S lovác i vo svete.
Už viac ako r ok sa na S lo vensku pr ipr avujú osnov y
tohto pr edmetu a u č ebnica,
pod ľa k tor ých by sa mal nov ý
pr edmet v yu č ova ť na v ybr a ných str edných š kolách dve
hodiny t ý ždenne. M al by sa
zamer iava ť na dejiny a kul túr u S lovákov žijúc ich na jmä
na D olnej Zemi, a tiež na ich
sú č asnos ť.
Z pohľadu exper tov, k torí
sa touto problematikou zaobe r a jú, je zavedenie pr edmetu
S lovác i v zahr ani čí ve ľmi
pr ospeš né.
Ak
chceme,
aby kr a jania boli zo str any
Slovenskej republik y pod por ovaní v č o v na jv yš š ej
možnej mier e, je potr ebná
osveta, k tor á a j naš ich ob č a nov infor muje o slovensk ých
komuni tách mimo náš ho úze mia a oboznámi ich s kr a jansk ým spôsobom života,
s nezabudnu te ľným dielom
i so sú č asnými potr ebami.
Zuzana PAVELCOVÁ
A ak sa pýtate, prečo je Chorvátsko
v problémoch? No preto je v problémoch,
že vošlo do Európskej únie. Pretože
Európska únia založila vstup Chorvátska
na klamstvách. Sľubovala Chorvátom
lepší život, väčšie platy, viac pracovných
miest, väčšiu výrobu, menšie dane a tak
ďalej. A stalo sa, pán Günther, všetko
opačne...
Pán Miloševič, vidíte, aká je demokracia v Európskej únii, keď hovoril pán
Günther Oettinger, povereník pre financie, neprerušovali ste ho, mohol hovoriť,
o čom chcel, ale keď hovorí Ivan Pernar,
vsugerúva sa mu, aby hovoril menej, že
hovorí pridlho a tak ďalej... (opätovné
ohradenie sa voči prerušovaniu poslancom Miloševičom – pozn. red.).
Pán Oettinger, ukázali ste, že
vlastne neuznávate nijaké demokratické
princípy. Váš cieľ nie je Európa rôznorodosti, v ktorej ľudia rôzne rozmýšľajú, ale Európa, v ktorej vládne jeden
názor a každý, kto rozmýšľa inak než
vy byrokrati z Bruselu, je umlčiavaný,
je znemožňované mu hovoriť a bojujete proti nim namiesto toho, aby ste
zmenili svoju politiku. Vaša politika je
katastrofa. A preto populistické hnutia
víťazia. Vy ste tí byrokrati z Európskej únie, čo ste doviedli krajinu do
problémov, ktorí ste vytvorili aj emigrantskú krízu, aj chudobu a vašou
vinou je teraz AFD najsilnejšia strana
v Nemecku, pre vás teraz v Taliansku
neuspel Renzi vo voľbách a k moci prišli populisti aj euroskeptici. To isté sa
udeje aj v Chorvátsku. Pán Oettinger,
ďakujem.“
Na rozdiel od rozprávky si však
komisár Oettinger arogantne zložil slúchadlá s tlmočeným prekladom, aby
radšej nič, čo nechce, nepočul a zo
Záhrebu odišiel dôstojným krokom cisára
v nových šatách...
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GLOSA
Nedávno som duševne
pookrial na predstavení To nemá
chybu v tradične skvelom podaní
Radošinského naivného divadla.
Smutno-smiešny príbeh starého
novinára, brilantne napísaný Stanislavom Štepkom a nemenej brilantne zahraný hercami RND, bol
v prudkom kontraste s hektickou
a agresívnou dobou, ktorú žijeme.
Jednoducho, tá obrovská dávka
človečiny, ktorú si radošinci nesú
so sebou už od čias ochotníckeho podhubia tohto špičkového
divadla, je pre divákov mimoriadne
príťažlivá.

Vivat ochotníci
Pri podobných príležitostiach sa
doslova núka porozmýšľať nad zástojom fenoménu ochotníckeho divadla
v slovenskej kultúre. Vznik slovenského ochotníckeho divadla zostal
spojený s premiérou hry Jána Chalupku Kocúrkovo v Liptovskom Svätom Mikuláši 22. augusta 1830. Premiéru vtedy zorganizoval významný
kultúrny dejateľ toho obdobia Gašpar
Fejérpataky-Belopotocký. Spoločne
s ním formovali v 19. storočí divadelný život na Slovensku dramatik
Ján Chalupka, mladí štúrovci v Sobotišti a Levoči, prvá slovenská herečka
Anička Jurkovičová, dramatici Ján
Palárik a Jonáš Záborský. Do vzniku
Československej republiky prispeli
k rozvoju slovenského divadelníctva
významnou mierou aj Pavol Országh
Hviezdoslav, Jozef Gregor Tajovský,
Jozef Hollý či vtedy najuvádzanejší
dramatik Ferko Urbánek. Najvýznamnejším ochotníckym divadelným
súborom vtedajších čias bol Slovenský spevokol v Martine.
Skrátka, ochotnícke divadlo je
jedným zo živých prameňov našej
kultúry dodnes. Aj v súčasnosti
z podhubia ochotníckych divadiel
stále znova a znova vychádzajú
talentovaní herci, ale aj režiséri,
scénografovia, dramatici, ba aj speváci či hudobníci. Z tohto pohľadu je
tento slovenský fenomén zaslúžene
korunovaný najstaršou európskou
prehliadkou amatérskych divadiel
Scénická žatva, ktorej vznik je pevne
spätý s Maticou slovenskou. O to viac
však nielen milovníkov divadla, ale
aj všetkých ctiteľov kultúry znepokojujú problémy, s ktorými sa organizátori Scénickej žatvy boria. Rok
od roku sa totiž vypuklejšie prejavuje
finančná podvyživenosť podujatia,
a to aj napriek tomu, že kompetentní
na ministerstve kultúry neustále
vymýšľajú stále nové podporné
mechanizmy. Ako v jednej z klasických
divadelných komédií – čím viac lekárov, tým rýchlejšia pacientova smrť
– tak v tomto prípade čím sofistikovanejší model financovania amatérskej
kultúry, tým sú na tom ochotníci biednejšie. Nebyť toho, že amatérski herci,
režiséri a celá tá chasa okolo našich
ochotníckych divadiel a divadielok sú
v dobrom slova zmysle fanatici, ktorí
budú tvrdo drieť bez toho, aby od
toho čokoľvek očakávali, ba investujú
do kultúry aj vlastné peniaze, tak za
ochotníckymi súbormi už dávno zvoní
divadelný zvonec.
V tejto súvislosti mi čoraz častejšie prichádza na um myšlienka, či
by nebol najvyšší čas spojiť konečne
všetkých tých, ktorým ide o naše
ochotnícke tradície. Od členov divadiel cez ľudí z Národného osvetového
centra, ktoré Scénickú žatvu zastrešuje, až po zodpovedných z MK SR
a povedzme na pôde Matice slovenskej hľadať východisko z tejto situácie. Prenesene tak vrátiť históriu do
čias, keď sa ochotníci na pôde MS
dávali dohromady a pokúsiť sa o
úspešný reštart. Nielen Anička Jurkovičová by tento nápad cez rieku
času určite privítala.
Maroš M. BANČEJ
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Publicistika Pavla DINKU v knižnom vydaní s titulom Láska k moci a moc lásky

Bez závoja politickej korektnosti
Eva ZELENAYOVÁ – Ilustračné foto: redakcia SNN

Knižka Pavla Dinku Láska k moci a moc lásky z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov je obohatením mediálneho trhu, áno, mediálneho, keďže dielo sústreďuje fundamentálne žurnalistické práce autora.
Niektoré nedávne, iné dávnejšie, prinášajúce alternatívne videnie udalostí oproti médiám hlavného prúdu.
Nie najšťastnejšie zaradil autor
do úvodu esej Modrý motýľ. Je
z návštevy u exprezidenta Rudolfa
Schustera po smrti jeho manželky.
Až príliš z nej vyčnieva spriaznenosť autora s bývalým prezidentom
štátu, preto nevyznieva dôveryhodne. A neprináša nič nové, čo by
sa o Schusterovi nevedelo. Z eseje
plnej obdivu k exprezidentovi sa
čitateľ presunie k rozhovorom s vynikajúcimi protagonistami. Pravda,
nájde sa aj plevel, ale to nie je chyba
autora. Vynikajúci je napríklad Peter

RECENZIA
Colotka, ktorý priblížil obdobie okolo
roku 1968, ale aj fungovanie federácie pred jej rozpadom. Pre tých,
ktorí obhajujú spoločný štát, by malo
byť mementom Colotkovo svedectvo
o príprave rozpočtu oboch národných
republík i federácie na rok 1970. To
bol prvý rozpočet po schválení federatívneho usporiadania štátu. Colotka
uvádza: „Kým v Českej republike bol
údajne výrazný prebytok finančných
zdrojov, u nás nestačili ani na pokrytie základných položiek rozpočtu.“
■ PROTAGONISTI A TÉMY
Dinka si svojich protagonistov
vyberá najmä z radov ľavicovo orientovaných vedcov a politikov. Kritikov
globalizmu, postmodernizmu. Že
ide o veľmi komplikované osobnosti,
svedčí rozhovor s Michaelom Hauserom (1972) z Filozofického ústavu
Akadémie vied Českej republiky
a Karlovej univerzity v Prahe. O prerode svojho myslenia hovorí napríklad

toto: „Osobne mi to vychádza tak, že
som doteraz prešiel štyrmi fázami
prerodu: na začiatku som vyznával
modernú teológiu, správal som sa
ako liberálny kresťan a v politike som
inklinoval k liberálnemu trhu. V druhej
etape som sa priklonil k osvietenstvu a analytickej filozofii, z toho
potom vyplynul osvietenský ateizmus a v politickej orientácii viedla
moja cesta k sociálnej demokracii.
Následne som v teórii dospel k marxizmu, v náboženstve k pohanstvu
a v politike k socializmu. Napokon
v štvrtej a zatiaľ poslednej fáze ma
zaujala teória Slavoja Žižeka a Alaina Badioua, po náboženskej stránke
ateistické pohanokresťanstvo a po
politickej libertariánsky komunizmus.“
Táto charakteristika profilu jedného
elementu spoločnosti fakticky dáva
obraz o hľadaní sa intelektuála, nezakotveného v nijakom hodnotovom
systéme. Dáva obraz o spoločnosti,
ktorej chýba historické povedomie

i schopnosť rozlišovania dobra od
zla. A nemáme na mysli unifikovanú
spoločnosť, skôr ide o to, že spoločnosť akceptuje prefabrikované vzory
správania.
■ DEJINNÉ POROVNANIA
Rozhovor s Ladislavom Lysákom, významným slovenským ekonómom, dáva odpoveď na otázku, aké
postavenie mali Slováci v prvej Česko-Slovenskej republike. „Niekdajšiu maďarsko-rakúsku nadvládu nad
slovenským priemyslom nahrádzala
štátna hospodárska politika, riadená
záujmami českého kapitálu,“ uvádza Lysák a na konkrétnych číslach
dokazuje svoje tvrdenie. „Postupne
sa likvidovali najmodernejšie hutnícke závody, neskôr takmer všetky,
ďalej zlievarne, strojárne, fabriky na
nábytok, obuv. Najvýznamnejšie podniky, ktoré zostali, získal český kapitál. Za necelých desať rokov klesol
počet odpracovaných hodín v prie-

Divadlo Aréna uvádza novú divadelnú hru nazvanú stručne Dubček

Inscenácia o politikovi s ľudskou dimenziou
Maroš M. BANČEJ – Foto: Divadlo Aréna

Alexander Dubček je nesporne jednou z mála slovenských osobností 20. storočia, ktorého meno je známe aj
v zahraničí. Zrejme práve toto inšpirovalo vedenie divadla Aréna, aby siahlo po Dubčekovi ako po téme divadelnej
hry. Po hrách Dr. Gustáv Husák – väzeň prezidentov, prezident väzňov, Komunizmus a Holokaust napísal Viliam
Klimáček na objednávku Divadla Aréna v poradí už štvrtú hru tzv. Občianskeho cyklu, hru s názvom #dubček.

Dubčekov osud v rámci „porevolučného“ pohybu a napokon jeho tragická smrť obklopená konšpiračnými teóriami si v hre #dubček miesto nenašli.

Hneď na úvod odbočím, a to
smerom k znaku #, ktorý je súčasťou
názvu hry. Ide o takzvaný „hashtag“.
Je to forma označenia kľúčového slova
a najčastejšie je používaný v informačných systémoch, na sociálnych sieťach
a prenesene aj pri manifestáciách
a protestoch, ako to ostatne môžeme
vidieť práve v týchto dňoch. Na tento
znak je citlivá mladá a najmladšia generácia, ktorá sa bežne pohybuje v internetovom prostredí, a pre ktorú je toto
prostredie prirodzenou súčasťou života.
Tvorcovia predstavenia tak dali najavo,
že ide o hru, v ktorej prioritne mladí
ľudia predstavujú osobnosť Alexandra
Dubčeka svojim vrstovníkom.
■ POLITIK S ÚSMEVOM
Hru #dubček naštudoval mladý
český režisér z Brna Michal Skočov-

ský. Absolvent Janáčkovej akadémie
múzických umení má na svojom konte
napríklad úspešnú divadelnú adaptáciu bestselleru My deti zo stanice
ZOO či inscenáciu Mizantrop, ktorá
bola nominovaná na cenu Granouille
na festivale francúzskeho divadla. Do
hry obsadil sebe generačne blízkych
hercov – Mateja Marušina, Matúša
Kvietika, Juraja Baču, Mariána Chalányho a Alexandru Palatínusovú. Je to
napospol nastupujúca herecká generácia s rokom narodenia „plus-mínus“
1990. Z tohto hľadiska veríme ich úsiliu
predstaviť svojim rovesníkom „politika, ktorý sa na rozdiel od vtedajších
socialistických potentátov vedel ľudsky
usmievať“.
Autor hry Viliam Klimáček odštartoval hru klasickým spôsobom, a to
biografickým pohľadom na Dubčeka od
REPORTÁŽ

jeho narodenia v Uhrovci cez detstvo
v ZSSR a prvé kroky v straníckom
aparáte po návrate jeho rodiny na
Slovensko. Herci sa vteľujú do jednotlivých postáv vcelku organicky, no
a Matej Marušin ako Dubček, ktorý
má výhodu jednej postavy, vytvoril svojho Dubčeka skôr ako krehkú
naivnú postavu, ktorá nenachádza,
a vlastne ani nehľadá spôsob, akým by
sa účinne vzoprela osudu.
■ PREZLIEKANIE TRIČIEK
Z predošlého vyplýva, že ostatní
herci hrajú viac postáv. Napríklad
Brežneva,
Novotného,
Svobodu
a podobne. Herecky „monogamní“ sú
aj Juraj Bača v úlohe Husáka a Alexandra Palatínusová ako „rozprávačka“
a tak trochu „ilustračná postava“, ktorá
dopĺňa scény premietané na zadné

mysle z 99 na 50 miliónov. Slovenský priemysel bol zaťažený daňou
z obratu vo výške 10 percent, zatiaľ
čo český iba 3 percentami. Napriek
23-percentnému podielu Slovenska
na počte obyvateľov výdavky štátneho rozpočtu určené pre Slovensko
predstavovali iba 8,8 percenta. Priemerná robotnícka mzda mužov bola
v roku 1933 na Slovensku 13 korún,
v Čechách 23 korún...“
■ KRÍZY NA POSTUPE
Významný príspevok do vnímania súčasnosti predstavuje rozhovor
s českým politickým filozofom Marekom Hrubecom (1968). Pripomína,
že „niektoré neoliberálne politické
strany zdôrazňujú, že sú personálnou
agentúrou, istým tímom politikov, elitou, ktorú si majú ľudia zvoliť“. Nepripomína nám to Sulíkovcov? Matovičovcov? Kollárovcov? „Lenže taký
prístup predstavuje veľmi zúžené
chápanie demokracie, ak to vôbec
možno označiť za demokraciu,“ tvrdí
Hrubec.
Za zmienku stoja rozhovory
s Vladimírom Mečiarom z 15. apríla
1999 a s Robertom Ficom, uverejneným 20. novembra 1999. Aj dnes
majú občanom čo povedať.
Významná česká ekonómka
a politologička
Ilona Švihlíková
naznačuje, že „systémová kríza je
neodvratná“. A ďalej, že „ľudstvo
ešte nikdy nečelilo toľkým simultánnym krízam odrazu, pritom každá
z nich môže mať fatálne následky“,
varuje. Najmä preto, že „medzinárodné právo sa trhá na franforce“.
Odborníčka potvrdzuje to, čo si
mnohí ľudia myslia, že „Európsku
úniu tvorí nomenklatúra bruselskej
byrokracie a európskych politikov,
ktorí čoraz menej chápu realitu
a prostredníctvom sociálneho inžinierstva ‚vyčarúvajú‘ umelý svet,
v ktorom obhajujú svoje triedne
záujmy – a tak vyhráva bruselská
trieda na úkor Európy“.
Oplatí sa zobrať knižku
do
rúk a ponoriť sa do jej obsahu. Čitateľ
v nej nájde názory, aké sa v médiách
hlavného prúdu neobjavia ani náhodou.
veľkoplošné plátno hereckou akciou.
Pokiaľ Husák je v tejto hre uveriteľný
„manipulátor“, Brežnev vychádza ako
akási „strojová“ postava všeobecného
mocenského zla. Keďže herci jednotlivé
postavy menia prostredníctvom tričiek
s nám už známym znakom, napríklad
#brežnev, otvoril si režisér priestor pre
dynamické zmeny na inak jednoduchej, priam minimalistickej scéne, ktorú
tvorí zopár stolov a stoličiek. Postupne
vzrastajúci neporiadok na scéne má
symbolizovať chaos, ktorý nastal udalosťami v auguste 1968, a záverečné
„upratovanie“ ako keby symbolizovalo
uzavretosť jednej z kľúčových dejinných udalostí v slovenskej histórii,
a v neposlednom rade aj normalizáciu.
Ostatne, práve okupácia Česko-Slovenska, odvlečenie protagonistov Pražskej
jari do ZSSR a následné „normalizovanie“ sú kľúčovou časťou hry ako takej.
Vhodne sú na to využité rôzne divadelné prostriedky, ako napríklad piesne
Karla Kryla.
■ NEDOPOVEDANÝ POLITIK
Divák by prirodzene očakával, že
sa tvorcovia hry na záver budú venovať udalostiam po novembri 1989.
Tvorcovia sa však tomu viac-menej
vyhli. Dubčekov zvláštny osud v rámci
„porevolučného“ pohybu, jeho rozpačitá úloha v takzvanej nežnej revolúcii
a napokon jeho tragická smrť obklopená konšpiračnými teóriami si v hre
#dubček miesto nenašli. Azda je to tak
aj dobre. Čo si však, bohužiaľ, miesto
v hre našlo, je náznak politikárčenia
v jej úplnom závere. Novinárska generálka sa konala v piatok 16. marca
práve dopoludnia v deň, keď boli avizované ďalšie protestné zhromaždenia
v Bratislave a v ďalších slovenských
mestách, namierené proti súčasnej
vládnej koalícii. Dubčekovský pátos
„zmeny pomerov“ bol hercami prenesený do súčasnosti, čo nepôsobilo
práve najlepšie.
WWW.SNN.SK
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KULTÚRA
Kňažka,“ povedal Rezník. Myslí si, že
v tej chvíli si herec pomýlil televíziu
i program. Jednoducho takéto vety
nepatria do laudácia pri uvádzaní do
siene slávy,“ uzavrel kauzu Rezník.

Odovzdávanie cien diváckej ankety OTO 2017 poznačila nenáležitá propaganda

Rozpačité Osobnosti televíznej obrazovky
Alexander GOCZ – Foto: archív autora

Osobnosť televíznej obrazovky je divácka anketa, v ktorej raz ročne hlasujú diváci o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch. Jej vyhlasovateľom je týždenník Plus 7 dní, organizátorom
agentúra APA. Hlasovanie prebiehalo v dvoch kolách prostredníctvom webových stránok alebo anketového lístka uverejneného v printových médiách. Rekordérkou v počte ocenení je Adela Vinczeová, má ich
dovedna pätnásť, Marcel Merčiak dvanásť, osem herečka Zdena Studenková...
Už v názve samotnej ankety je
použité slovíčko, ktoré je v dnešných
časoch viac než dvojznačné, teda
„osobnosť“. Z hľadiska pôvodného
významu tohto slova teda človek,
ktorý je vo svojom fachu profesionál,
jeho dielo je originálne a zároveň
dotyčný má vysoké ľudské kvality,
predurčuje priamy prenos zo slávnostného vyhodnotenia do vysielania verejnoprávnou RTVS. Lenže
súčasná situácia v našom verejnom
živote spôsobila, že pri prezentácii
našich televíznych osobností mal
divák občas rozporuplné pocity.
■ HVIEZDY A HVIEZDIČKY
Keď v sobotu večer 17. marca
zasadli slovenskí televízni diváci
k svojim prijímačom, čakal ich
program, v ktorom si na javisku
Slovenského národného divadla
v priamom prenose Jednotky RTVS
prebrali ocenenia tvorcovia a protagonisti v štrnástich kategóriách,
pričom novým členom siene slávy sa
stal herec Milan Kňažko.
V kategórii moderátor spravodajstva získal ocenenie Ľubomír
Bajaník (RTVS), Jozef Kubáni (Joj)
si prevzal sošku za oblasť redaktor
spravodajstva, dve sošky za najlep-

šieho moderátora športu a komentátora športu si z javiska opery SND
odnášal Marcel Merčiak (RTVS),
osobnosťou TV publicistiky sa stala
Kristína Kövešová (Markíza), cenu
v kategórii moderátor TV programov
si prevzala Adela Vinczeová, ktorá
zároveň získala aj ocenenie absolútny OTO za najväčší počet hlasov
spomedzi víťazov všetkých kategórií. Hlasovanie televíznych divákov
rozhodlo o tom, že spevákom roka
sa stal Ondrej Kandráč, speváčkou
Mária Čírová, v kategórii hudobné
skupiny si cenu prevzala skupina
IMT Smile, Michal Hudák je víťazom
v kategórii herec, herečkou roka
je Lujza Garajová-Schrameková.
V kategórii seriál roka získal najviac
hlasov seriál Naši (Joj), programom
roka sú Extrémne premeny (Markíza), kategóriu zábavných programov vyhrala Zem spieva (RTVS).
Cenu týždenníka Plus 7 dní, o ktorej
rozhodujú novinári a redakcia tohto
týždenníka, získal zábavný program
Inkognito (Joj).
■ SUTERÉN PROPAGANDY
Zbehlejší diváci uvedené ocenenia v jednotlivých kategóriách
viac-menej očakávali, keďže slo-

venský „mediálny rybník“ je dosť
čitateľný. No štandardnú situáciu
priamych prenosov poznačili udalosti z posledných týždňov. Konkrétne protesty občanov na námestiach slovenských miest, ktoré sa
z pôvodného impulzu, ktorým bola
vražda Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, zmenili na boj o zmenu
vlády. Z tohto hľadiska tu bola primárna snaha tvorcov priameho
prenosu odovzdávania cien vyhnúť
sa ideologickým manipuláciám.
V konečnom tvare sa im to takmer
podarilo. Výnimku ako jedna z mála
urobila „osobnosť TV publicistiky“
Kristína Kövešová, ktorá svoju cenu
venovala zosnulému investigatívnemu reportérovi Jánovi Kuciakovi.
Problematicky „vtipnú“ poznámku na
súčasné vyjadrenia vysoko postavených politikov si neodpustil ani
ocenený Jozef Kubáni: ,,Prišiel som
z východu, kde vraj nič nie je, tak
aspoň OTA prinesiem.“ Avšak propagandistickú manipuláciu bohato
saturoval Milan Kňažko, uvedený do
siene slávy OTO. Na začiatku svojej ďakovnej reči síce spomenul, že
ide o priamy prenos, v ktorom by
nemali byť nejaké narážky, no vzápätí začal ďakovať mladým ľuďom za

Ondrej ĎUREJ objavne kráča po chodníčkoch jazyka a vedie nimi aj nás

Z pokladnice národného dedičstva
V minulých dňoch uzrela svetlo sveta brožúra s názvom Slovníček nárečia Muránskej Dlhej Lúky, ktorej autorom je JUDr. Ondrej Ďurej, rodák
z Muránskej Dlhej Lúky (okres Revúca, región Gemer), žijúci v Prahe.
Meno autora nie je čitateľom SNN neznáme. Mohli sa s ním stretnúť
publikovaním článku Sloboda po ôsmich týždňoch skrývania sa (Ad:
SNN, č. 44 – 45/2016, s. 9), v zápiskoch verne opisujúcich obdobie SNP.
Tentoraz obohacuje pokladnicu kultúrneho dedičstva slovenského
národa prostredníctvom slovníka dlholúckeho nárečia. Začal na
ňom pracovať už dávno, keď v roku 2010 zostavil a vydal abecedný
zoznam dlholúckych nárečových slov, medzi ktorými sú mnohé unikáty, ako napríklad „dilkoš“ (zlostný človek), „béderíky“ (šúľance),
„binťa“ (ozdobný pásik), „zigon“ (vidlica na lov rýb). Originálne a nikde
inde nepočuté sú aj pomenovania húb, ako trebárs „tvrdoše“, „kloky“;
sliviek („hamarijovky“, „cicíšky“ a i.) či jabĺk („šováre“, „vinickie“...).
Ďurejov slovníček obsahuje aj cenné ukážky z miestneho folklóru –
svojské dlholúcke porekadlá, ako povedzme: „Kvošky z mašky naťahujú na pvojde.“ Miestne piesne: „Chodila Mariška okolo vodi, / videla
milého na druhom kraji, / de si sa tu, milý, vzal, / šo ma keľo miloval, /
že si sa tak na mňa /veľmi rozhneval...“ Medzi týmito jazykovými raritami zaznamenáva aj jedinečný povel na cvičení miestnych hasičov:
„Mokrene okreme. Ľahvotka nastúpiť. Tri kroky gu predu. A riťóv gu
apatéjke. Pochodom tajdi!“
Ambíciou Ondreja Ďureja však nebolo vydať odborné jazykovedné
dielo alebo folkloristickú príručku. Svoju prácu venoval najmä obyvateľom obce Muránska Dlhá Lúka, príbuzným a priateľom. Preto sa ani neusiloval o publikovanie tejto brožúry vo veľkom náklade.
Svojou usilovnou prácou – zberom špecifických nárečových výrazov, piesní, porekadiel a v neposlednom rade aj spomenutým súpisom typických znakov dlholúckeho nárečia, však autor Slovníčka môže inšpirovať i ďalších vlastencov na to, aby
zozbierali unikátne slová vlastnej materinskej reči, ešte kým sa nevytratia z ľudského povedomia.
Pavol IČO

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
S lovenské príslovia

Práve pri takýchto príležitostiach mi hlavou často prebleskne
a pore- vyššie spomínané príslovie o ohýkadlá nás, chvalabohu, spre- baní. Používala ho moja nebohá
vádzajú aj v dnešných globál- mama, pričom v jej ponímaní išlo
nych časoch a pre mňa sú často
akýmsi spúšťačom spomienok.
Aj minule. V blízkom okolí môjho
bydliska mám dve materské
školy, jednu základnú, gymnázium a jednu váženú vysokú najmä o ohýbanie vlastným príškolu. Spočítané – vydelené, kladom. Bola to milujúca, čestná
kamkoľvek sa zvrtnem, stret- a podľa všetkých mravných aj
nem mládež v nejakej vekovej etických kritérií vysoko hodnotná
kategórii. Od detičiek, ktoré žena, takže som mal čo robiť, aby
vzorne pochodujú v dvojstupe som sa priblížil v správaní a životz ihriska do škôlky, až po vysoko- ných postojoch jej príkladu. Ďalší
školskú omladinu, ktorá rovnako nástroj ohýbania, trebárs varechu,
vzorne zaplní o štvrtej popoludní použila v celom mojom detstve
malebnú krčmičku – príhodne tuším dvakrát, a aj to viac-menej
prezývanú Index...
symbolicky, keď som sa už sku-

točne nevedel zmestiť do kože.
U otcov sa za podobný ohýbací
inštrument pokladal remeň, teda
spisovne opasok. V mojom prípade to bolo bezpredmetné. Jed-

Milan KŇAŽKO si „pomýlil“ spoločenskú
udalosť s tribúnou na politickej manifestácii, ale nebol sám, čo na udeľovaní
ocenení OTO zablúdil v suteréne vulgárnosti a propagandy.

„nádej na zmenu“, čo samo osebe
je populistický ťah. No a celé to
zavŕšil akože „vtipným“ návrhom na
novú vládu Slovenskej republiky,
kde napríklad za ministra financií
označil Baštrnáka. Korunu trápnosti
svojho príhovoru však nasadil tým,
že za predsedníčku vlády navrhol
Máriu Troškovú, pričom dodal: „Ja
si myslím, že niečo už pochytila od
premiéra a dúfam, že pán premiér
nepochytil nič od nej.“ Logicky sa
k tomuto škandálu musel na druhý
deň vyjadriť aj generálny riaditeľ
RTVS Jaroslav Rezník. Zdôraznil,
že išlo o tri vety, nie o celý Kňažkov
príhovor. „To, čo povedal na podporu
mladých ľudí, organizujúcich zhromaždenia Za slušné Slovensko, to
bolo úplne v poriadku,“ konštatoval.
„Ale tie vety o tom, že kto, čo chytil,
to považujem za zneužitie verejnoprávneho priestoru, za úplný suterén a niečo, čo je nehodné Milana

NEKROLÓG
Pred novembrom 1989 bola profesia politológa
vo vtedajšej spoločnosti prakticky neznáma. Bolo to,
samozrejme, dané tým, že v rámci totalitnej diktatúry
neexistoval iný výklad spoločnosti ako striktne
marxisticko-leninský. S nástupom demokracie nastúpila
aj možnosť na výklad spoločenských pohybov z hľadiska
politológie. Jedným z profesionálne etablovaných
politológov s citom pre históriu bol aj Michal HORSKÝ.

Politológ s citom pre históriu
Michal Horský sa narodil prvého júla 1943 v Trnave. Po absolvovaní
strednej školy študoval na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných
škôl v Turčianskych Tepliciach a následne v rokoch 1961 až 1967 absolvoval
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského odbor filozofia – história. Po ukončení
štúdia bol redaktorom a neskôr aj výkonným riaditeľom časopisu Echo a v období
normalizácie sa zamestnal v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody. Po novembri 1989 sa zapojil do činnosti hnutia Verejnosť
proti násiliu a bol publicisticky činný v občasníku Verejnosť. V rokoch 1990 až
1992 pôsobil aj ako poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia
a člen ústavnoprávneho výboru. V roku 1992 spoluzakladal Trnavskú univerzitu
a jej katedru politológie, kde až do roku 2006 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg
a odborný garant. Vyučoval aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Michal Horský od roku 2000 pravidelne
v tlačených a elektronických médiách analyzoval a komentoval dianie na
slovenskej politickej scéne ako politológ. Spolupracoval napríklad s denníkom
Pravda alebo so spravodajskou televíziou TA3. Svoje odborné skúsenosti
zhrnul v knihách Podiel posttotalitných elít na vývoji Česko-Slovenska (1992),
Otázky transformácie postkomunistických krajín (1993) či Politické hry (2015).
Plodný publicista a politológ Michal Horský nás opustil 18. marca 2018 vo veku
nedožitých sedemdesiatich piatich rokov. Česť jeho pamiatke!
(mab)
Keďže som navštevoval základnú školu s pomerne bohatým
zastúpením istej opálenej minority,
objavovala sa medzi pedagogickými pomôckami aj trstenica, ak

Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko!
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nak bol tatko bytostný pacifista
a jednak namiesto opasku používal
traky. No najmä bol toho názoru,
čo sa ohýbania týka, je výkonnou
silou mama a on je najmä poradca.
Rodičia okrem toho delegovali
časť môjho výchovného ohýbania na učiteľov. Pre dnešné decká
to možno znie čudesne, ale slovo
a pôsobenie vtedajších pedagógov
mali celkom slušnú váhu.

KULTÚRA

■ KRÍZA OSOBNOSTÍ
Anketa OTO pomerne presne
odráža kritérium úspešnosti na základe sledovanosti, čo ako vieme,
nie je zároveň zárukou umeleckej
kvality. Berme to však ako jeden
z ukazovateľov vývinu našej mediálnej scény, kde sa, chvalabohu, popri
komerčných seriáloch či zábavných
reláciách objavia aj prvé lastovičky úspešných a zároveň kvalitných programov, ako je Zem spieva.
Potiaľ je všetko, ako má byť. Však
táto anketa nám zároveň nastavila
zrkadlo v tom, aký je stav a zástoj,
čo sa tvorivých osobností aj „osobnosti“ u nás týka. Ukázalo sa, že
naši umelci zďaleka nie sú rezistentní voči lákadlám propagandy
a radi sa pridávajú k mediálnym
kampaniam, a to bez toho, aby sa
nad daným problémom zamysleli
a až potom prezentovali svoj postoj.
Nie je to nič nové. Veď aj pred
novembrom 1989 sme boli svedkami
toho, ako sa časť umeleckej scény
bez problémov dala do služieb vtedajšej ideológie, aby po zmene
pomerov bystro obrátila kabáty.
Z tohto hľadiska môžeme konštatovať, že skutočne zásadových tvorivých ľudí je zdanlivo pomenej.
Zdanlivo preto, že mediálna scéna
sústredená do rúk niekoľkých vlastníkov, im priestor nedáva. Ostáva
nám však nádej, že sa situácia
zmení so vznikom objektívnych platforiem, ktoré budú konkurovať manipulatívnemu mainstreamu. Aj keď
prezliekači kabátov sa nezmenia...

ju niektorý učiteľ, ako napríklad
matematikárka, nenahradil dlhým
dreveným pravítkom. Dnes by to
bolo prinajmenšom na súd venujúci sa ľudským, teda detským právam, ale v mojich časoch sme to
brali ako bežnú súčasť školského
života. Previnilec, ktorý bol príslušným nástrojom potrestaný, sa
tým doma väčšinou nechválil, lebo
rodičia by mu zaručene ešte pridali

spomínanou varechou či remeňom.
Učiteľ či stredoškolský profesor
boli skrátka v našom mestečku
vážené osobnosti s nespochybniteľným spoločenským statusom
a s tým spojeným kreditom.
Toto všetko a ešte mnoho ďalších spomienok mi pravidelne preletí mysľou, keď sa zas a znovu
dočítam o rôznych čudesných experimentoch, ktoré na nás skúšajú
samozvaní tvorcovia našej budúcnosti. Od sociálnych komisií až po
možnosti, aby si dieťa samo zvolilo jedno z mnohých vymyslených
pohlaví. Vzápätí mi zas a znova
zaznie v ušiach citované príslovie
a ja rozmýšľam, či tvorcov týchto
scestných teórií niekto v detstve
vôbec ohýbal. Vychádza mi že nie…
Marek DANKO
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Michal Miloslav HODŽA bojoval za slovenský jazyk aj teoretickým uvažovaním

Národný mysliteľ a obhajca nového jazyka
Emil SEMANCO – Foto: archív

Pred desiatimi rokmi, koncom roka 2003, sa v slovenskej literatúre udialo čosi nevšedné. Nestáva sa totiž každý deň, aby editor vydal básnickú skladbu, ktorá má
dvadsaťtisícštyristo veršov a sedemsto strán. Pozoruhodný je i osud tejto knihy. Rukopis lyrickoepickej básne Matora o Jánošíkovej materi, ktorú písal Michal
Miloslav HODŽA v rokoch 1853 – 1857, sa takto dočkal úplného knižného vydania po takmer sto päťdesiatich rokoch od svojho vzniku...
Literárni teoretici vidia hlavný
dôvod nevšímavého postoja k tejto
literárnej „dedičnej roli“ slovenského
romantizmu najmä v autorovom mesianizme, ktorý sa tu prejavil v plnom
rozsahu. Na pozadí jánošíkovského
motívu Hodža rozvíja reflexie o osobnom a národnom živote. V dialógoch
medzi lyrickým hrdinom a skalným
duchom Slavínom predstavuje vtedajší
slovenský život, národné udalosti, boj
o slovenčinu, obžalobu feudálneho
zriadenia. Popri použitých strofických
formách a veršových systémoch je zaujímavý aj jazykový aspekt diela, najmä
svojské, miestami ťažko dešifrovateľné
neologizmy.
Literárny vedec Pavol Vongrej
(1935 – 2001), ktorého možno považovať za duchovného otca kompletného
vydania diela, označil ho za „ságu storočia slovenského života“, „filozofujúcu
encyklopédiu poézie poznaní zo zápasov národného kolektívu i samotného
Hodžu.“
Michal Miloslav sa veru vedel
ohnivo zastať pravdy a tasiť „meč
krivdy“, ak bolo treba. „Pod Tatrami
v Liptove som snoval svoje vidiny budúceho sveta,“ píše v korešpondencii
s druhmi. Vždy sa spomína vedno so
Štúrom a s Hurbanom ako člen veľkej
trojice zavŕšiteľov historického procesu slovenského národného obrodenia, formovateľ ideí a programu
konštituovania Slovákov ako novodobého moderného národa. Ale nie
vždy a vo všetkom sa s nimi zhodoval. Líšil sa od nich najmä myslením,
zachádzajúcim naozaj až do mystiky.
■ ROJKO Z RAKŠE
Narodil sa v rodine mlynára 22.
septembra 1811 v Rakši pri Mošovciach. K jeho menu historiografia pripája ďalšie charakteristiky: kodifikátor
spisovnej slovenčiny, predseda spolku
Tatrín, signatár Žiadostí slovenského
národa, delegát na Slovanskom zjazde
v Prahe, spoluorganizátor Slovenského
povstania v meruôsmych rokoch...
Základy národného povedomia získal Michal výchovou v rodine. V Banskej
Bystrici ho ako žiaka ovplyvnila téza
profesora literatúry Kocha o slovenčine
ako pramatke slovanských jazykov.

V triumviráte veľkých slovenských osobností Štúr – Hurban – Hodža je ten tretí
neprávnom akosi odsúvaný. A pritom sa
aj on vedel „ohnivo zastať pravdy...“ .

V rožňavskom gymnáziu sa ho bolestne
dotklo extrémne presadzovanie maďarčiny i podceňovanie Slovákov a ich
histórie. Zoznámenie so Samom Chalupkom, s Jonášom Záborským a so
Samuelom Tomášikom patrilo k svetlejším stránkam tých rokov. Národné aktivity maďarských študentov i niektorých
profesorov ho na prešovskom kolégiu
viedli k rozhodnutiu, že bude rovnako
pôsobiť v slovenskej pospolitosti.
Už ako študent v Bratislave mal
medzi rovesníkmi veľkú autoritu. Jeho
plamenná obrana češtiny z roku 1833
a epos Meč krivdy v Plodoch vzbudzovali nádej, že z neho vyrastie významný
spisovateľ. Aj na štúdiách vo Viedni sa
hlboko vnáral do poznávania slovanských literatúr a po príchode na svoje
kňazské pôsobisko v Liptovskom Mikuláši premenil ho na ohnisko národného
hnutia. V spolupráci s Gustávom Fejérpatakym-Belopotockým zaangažoval
do práce pre národ mnohých príslušníkov liptovskej inteligencie, meštianstva
i prostého ľudu. Podnecoval zakladanie
učiteľských bratstiev, čitateľských spolkov i spolkov miernosti. Organizoval
zbierky na podporu Slovanského ústavu
a Katedry reči a literatúry česko-slovenskej v evanjelickom lýceu v Bratislave.
Do Mikuláša priťahovala Štúra
a Hurbana práve Hodžova osobnosť.
Bol členom prvej slovenskej delegácie,
ktorá cisárovi v roku 1842 predložila
ponosy na násilnú maďarizáciu. O rok

Na slávnostných stretnutiach pri rodnom dome Michala Miloslava HODŽU sa vyzdvihuje
najmä skutočnosť, že vedel dať Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo. Koľko dnes máme
takých?

neskôr spolu so Štúrom a s Hurbanom navštívili Jána Hollého v Dobrej
Vode – jediného básnika píšuceho
v bernolákovčine – aby ho informovali
o zámere kodifikovať spisovnú slovenčinu zo stredoslovenského nárečia.
A Hodža ju potom aj výdatne podporil
knižkou Dobruo slovo Slovákom súcim
na slovo (1847). Dokonca aj proti samotnému Štúrovi vydal Větín o slovenčine,
v ktorom navrhoval etymologický pravopis, ako ho neskôr kodifikoval vo
svojej „krátkej mluvnici“ Martin Hattala.
■ ZA PRÁVA NÁRODA
Po
vyhlásení
konštitučných
zákonov v Uhorsku v takzvaných Liptovských žiadostiach spolu Jánom
Franciscim a so Štefanom Markom
Daxnerom formuloval program uplatnenia slovenských národných práv
v Liptovskej župe. Viac však ako emancipačné žiadosti, uprednostnil v ňom
rečové požiadavky a ako stoličný funkcionár ich navyše presadzoval veľmi
opatrne. Za zdráhanie radikálne nastoliť a formulovať národné, politické a sociálne požiadavky a za váhanie vyhlásiť
ich na veľkom ľudovom zhromaždení
ho ostro kritizoval najmä Hurban. Aj tak
na Hodžu župné úrady a neskôr i peštianska vláda vydali zatykač a suspendovali ho z miesta farára.
Začiatkom júna 1848 sa zúčastnil spolu so Štúrom a s Hurbanom na
Slovanskom zjazde v Prahe a vzápätí

na politických a organizačných prípravách Slovenského povstania, aj
keď dlho veril na dohodu s Maďarmi.
V brožúrach Hlas k národu slovenskému
a Der Slowak osvetľoval dôvody a ciele
odboja doma i v zahraničí a agitoval
za jeho podporu. Počas septembrového povstania 1848 bol členom prvej
Slovenskej národnej rady. Keďže predčasne opustil povstalecké územie na
Myjave, dostal sa do ostrého sporu so
Štúrom i s Hurbanom. Potom pri prípravách nového vojenského ťaženia úzko
spolupracoval so Slovanskou lipou
v Prahe. Stal sa hlavným politickým
predstaviteľom slovenských dobrovoľníckych jednotiek, ktoré operovali
na juhozápadnom Slovensku. V marci
1849 bol v deputácii slovenských národných reprezentantov, ktorá v Olomouci
predložila panovníkovi návrh na štátoprávne riešenie postavenia Slovákov.
Od konca júla 1849 pôsobil v Liptovskej
župe ako ľudový dôverník a predstaviteľ nanovo zorganizovanej Slovenskej
domobrany, pre ktorú získal šesťstočlenný zbor dobrovoľníkov. Deviateho
septembra 1849 ho vymenovali za
hlavného stoličného notára a koncom
toho istého mesiaca opäť inštalovali za
mikulášskeho evanjelického pastora.
■ V KRÁŽOCH MYSTICIZMU
V porevolučnom období sa M. M.
Hodža opäť vrátil k básnickej tvorbe.
Písal rozsiahle skladby plné fantastic-

kých a mystických prvkov, trpiteľského
trýznenia a náboženského chápania
sveta, čím sa zaradil do mesianistického prúdu v slovenskej literatúre.
V spomenutej rozsiahlej skladbe
Matora rozvíja zložité úvahy o zmysle
a protirečeniach osobného i národného
života, odhaľuje a kritizuje chyby vlastného národa, ktorý už „nemá ľudí“ na
slobodu, preto mu nezostáva nič iné
ako kresťansky trpiteľské nenásilné
odolávanie stupňujúcemu sa útlaku.
Filozofická báseň Slavomiersky
popri téme boja veľkomoravského
kňaza Slavomiera s neresťami národa
obsahuje viaceré kritické úvahy o problémoch vtedajšieho politického diania
na Slovensku. Skladba vyúsťuje do
filozofickej úvahy o konaní podľa najvyšších duchovných princípov ako podmienke opätovného oživenia národa.
Rozsiahla reflexívna básnická skladba
v piatich spevoch Vieroslavín je vlastne
autorovým básnickým testamentom.
Vyjadruje vieru v kresťansko-slovenskú
obrodu ľudstva, ktoré dosiaľ iba blúdi,
zmieta sa v bolesti a očakáva vyslobodenie. Hodžove mesianisticky orientované básnické skladby sa vyznačujú
náročnou kompozíciou a zložitým jazykom, plným významovo ťažko vysvetliteľných jazykových novotvarov.
■ PROTESTANTSKÝ PATENT
Politicky sa Hodža výrazne priklonil k idei austroslavizmu, ku koncepciám riešenia slovenskej otázky v rámci
veľkého konštitučného habsburského
štátu a štátoprávneho oddelenia Slovákov od Maďarov. Od jesene 1849 sa
však už výraznejšie neangažoval za jeho
presadenie. Vyznamenali ho síce Zlatým
krížom s korunou, ale viedenská vláda
s ním na vedúci post nepočítala. V období
Bachovho absolutizmu pôsobil len v cirkevnej sfére. Po vydaní Protestantského
patentu (1859) ho presadzoval vo svojej farnosti, v liptovskom senioráte, aj
v celom Preddunajskom dištrikte. Videl
v ňom prostriedok na potlačenie hegemónie maďarských a maďarónskych
svetských, najmä šľachtických patrónov
v riadení cirkvi aj možnosť jeho využitia
v rozvoji školských, kultúrnych a iných
potrieb slovenského národa.
Vo vlastnej mikulášskej farnosti
od začiatku jeho účinkovania miestni
zemianski maďaróni osnovali proti
nemu intrigy, ktoré prerástli do otvorených nepriateľských útokov. V roku
1862 suspendovali Hodžu z miesta
farára a zakázali mu vykonávať cirkevnú službu v celom Uhorsku. Musel
opustiť mikulášsku faru. V auguste
1867 ho predčasne penzionovali s podmienkou, že sa vysťahuje z Uhorska.
Odišiel do exilu v sliezskom Těšíne, kde
zomrel 26. marca 1870. Pochovaný je
v Liptovskom Mikuláši.

Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Matica slovenská naštartovala spoluprácu s dôležitými partnermi

Zmyslom kooperácií je spoločnosť spájať
Text a foto: Veronika MATU ŠKOVÁ

Nové vedenie Matice slovenskej má za sebou sériu rokovaní s dôležitými slovenskými inštitúciami a organizáciami v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania. Spoločne sa dohodli na konkrétnych spoluprácach, a tým aj na vytvorení alebo zintenzívnení vzájomných vzťahov. Pre Maticu slovenskú je to začiatok novej éry, v ktorej sa bude
naplno sústrediť na matičnú činnosť v prospech slovenskej spoločnosti.
Nedávne stretnutie predsedu
Matice slovenskej Mariána Gešpera
s predsedom Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí Jánom Varšom
uzavrelo sériu nadväzovania, respektíve zlepšovania vzťahov s inštitúciami
a organizáciami. Predsedovia hľadali
možnosti, ako podporiť najmä krajanskú mladú generáciu. Šéf Matice
diskutoval v minulých dňoch aj s riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici
Stanislavom Mičevom o organizácii
spoločných vedeckých konferencií,
podujatí a o aktivitách pre mládež.
„Rok slovenskej štátnosti je pre
Maticu medzníkom, od ktorého chce
byť vnímaná ako ustanovizeň Slovákov, ktorá spoločnosť spája svojimi
aktivitami, a nie ju rozdeľuje kontroverznými či politickými témami.
Preto sme rôznym partnerom navrhli
konkrétne možnosti spolupráce realizovateľné už v tomto roku. Spoločne
sa budeme venovať nielen aktuálnym, historicky overeným dejinným výročiam a osobnostiam, ale aj
vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti
slovenských dejín a kultúry populari-

Zľava výkonný
ý
ý predseda
p
Klubu UNESCO Slovakia Marcel KOLEŠTÍK,, predseda
p
MS Marián
GEŠPER a druhý podpredseda MS Marek NEMEC počas rokovania o vzájomnej podpore
a spolupráci.

začnou formou,“ uviedol M. Gešper.
Matica
slovenská
pripravuje
memorandum s Klubom UNESCO
Slovakia, spolupracovať bude aj so
Štátnym pedagogickým ústavom, so
školami, s knižnicami, kultúrnou inštitúciou s medzinárodnou pôsobnosťou
BIBIANA či Rusínskou obrodou. Nový
predseda Prešovského samospráv-

neho kraja Milan Majerský tiež vidí
potenciál v podpore matičných projektov v rámci kraja. Primátor Popradu
Jozef Švagerko podporil zapojenie
Matice do výchovno-vzdelávacieho
procesu v popradských školách
a osvetovú spoluprácu v téme práv
dieťaťa ocenila komisárka pre deti
Viera Tomanová. Aj na odprezentovaní

významných matičiarov zapojených
do protifašistického odboja sa Matica
slovenská dohodla so Slovenským
zväzom protifašistických bojovníkov,
pričom s Politickými väzňami – Zväzom
protikomunistického odboja sa zameria
na slovenské osobnosti perzekvované
komunistickým režimom. Vedenie MS
sa tiež stretlo s arcibiskupmi hlavných kresťanských cirkví – katolíckej,
evanjelickej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Nezabudlo sa ani na
krajanských matičiarov na Dolnej zemi
a užšiu vedeckú spoluprácu s Maticou
srbskou a Maticou chorvátskou. Folkloristov a divadelníkov poteší spolupráca
s Národným osvetovým centrom, pričom Matica slovenská sa stane spoluorganizátorom festivalov Východná
a Scénická žatva.
„Som presvedčený o tom, že
práve tieto spolupráce sú odrazovým
mostíkom k tomu, aby Matica slovenská naplno využila svoj potenciál
v prospech slovenskej spoločnosti
a aby aj verejnosť pozitívne vnímala
rôznorodé aktivity matičiarov po
celom Slovensku. Naša ustanovizeň
získala na to predpoklady prebiehajúcou generačnou výmenou, keďže
mladá a stredná generácia sa intenzívne sústredí na súčasné i budúce
aktivity,“ povedal najmladší šéf Matice
v jej histórii. Väčší priestor zároveň
dostane aj záujmový odbor Mladá
Matica. Ten sa najbližšie odprezentuje
na Národnej slávnosti na Devíne 24.
apríla, ktorá bude so špeciálnym hosťom Michalom Kubovčíkom a novým
konceptom pre študentov bližším
k pôvodnej myšlienke štúrovcov pri ich
pamätnej vychádzke na Devín.

Morena jarné popradské tvorivé dielne nezmrazila

Veľká noc k nám ide...
Ľudmila HREHORČÁKOVÁ – Foto: Beáta K ALINOVÁ

Aj keď nikto nepredpokladal, očakávaný prvý jarný deň pod Tatrami
bol ako uprostred zimy, ostrý a mrazivý. Druháčikom zo ZŠ Komenského v Poprade to veľmi neprekážalo. Nahrnuli sa s krikom do sídla
Matice slovenskej, kde sa žiaci tejto školy pravidelne zúčastňujú na
tvorivých dielňach. Tentoraz prišli viacerí aj v sprievode dospelých.
O chvíľu sa už s ich pomocou činili pri zdobení kraslíc, ktoré potom
pyšne vystavili na podložke z polystyrénu.

Na tvorivých dielňach v Dome Matice slovenskej v Poprade sa školáci vrátili do čias, keď
veľkonočné sviatky sprevádzalo veľa tradičných jarných obradov a zvyklostí.

haraburdím a žalostne pripomínajú
smetisko. Poučením je súžitie našich
predkov s prírodou a zjednotenie sa
s ňou vo všetkých fázach ročného
obdobia aj svojho ľudského veku.
Možno aj preto je potrebný návrat
k našim tradíciám a ich pripomínanie.
Víťazoslávne so spevom deti odkráčali, nesúc Morenu do svojej školy,
kde ju v týchto dňoch na viditeľnom
mieste..

Na slovenského Homéra spomínali v Slavošovciach aj v Rožňavskom Bystrom

hovory, po ktorých sa prítomní premiestnili do sály kultúrneho domu na kultúrny
program pripravený miestnymi školákmi
a ich pedagógmi, ktorý rámcovalo
vystúpenie FS Dubina a Ľudovej hudby
Ondreja Hlaváča. Slávnostnému auditóriu sa tu prihovoril predseda MS Marián
Gešper a odborný výklad o živote, diele
a pôsobení Pavla Dobšinského predniesol Dr. Milan Sajenka. Malé občerstvenie
po oficiálnom programe pripravila pre
hostí SOŠ služieb a obchodu Hotelová
akadémia Rožňava.
K oslavám 190. výročia narodenia
Slovenského Homéra sa rozhodli prispieť aj matičiari v Rožňavskom Bystrom v spolupráci s tamojšou obecnou
samosprávou a ECAV, keďže Dobšinský pôsobil v tejto obci v rokoch 1855
– 1858 ako evanjelický farár. Predsedníčka MO MS Marta Molnárová na
spomienkovom akte srdečne privítala
všetkých zúčastnených a zavesila malý
spomienkový venček k pamätnej tabuli
nesmrteľnému rozprávkarovi, ktorá je
umiestnená na evanjelickom kostole.
Starostka obce Želmíra Gonosová prítomným vyrozprávala životný príbeh
Pavla Emanuela Dobšinského a pani
farárka ThDr. Zuzana Poláková vyslovila krásne slová modlitby a požehnania. Pekné spomienkové popoludnie
zavŕšili posedením pri chutnom zákusku
a kávičke.

dedine. So zaujatím sledovali jarné
zvyky rovesníkov spred storočia –
šantenie, hry a spevy: „Slnko, slnko,
poď na naše líčko, dáme ti vajíčko...“
Tieto staré zvyky sú pre ne už
iba spomienka na minulé, zašlé časy.
Deti žijú v iných časoch a len ťažko
by vedeli vžiť sa do minulosti, keď
zima bola pre ľudí a statok najťažšie
„smrtné“ obdobie. Mnohé odpozerali
aj z videofilmu Rok na dedine, kde

Dobšinský stále zostáva medzi nami
Od našich spolupracovníkov Michala TERR AIA a Tatiany TOMKOVEJ

V minulých dňoch azda nebolo printového alebo elektronického média, kde by sa s úctou a uznaním nepísalo a nehovorilo o slovenskom Homérovi – zberateľovi ľudovej slovesnosti, nezabudnuteľnom rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi DOBŠINSKOM. Matičný týždenník mu tiež venoval niekoľko článkov a radi uverejňujeme ďalšie informácie o spomienkových podujatiach k 190. výročiu narodenia tejto významnej slovenskej
osobnosti, z ktorých na tom centrálnom v Slavošovciach mala gestorský podiel aj Matica slovenská, čo
napokon dokumentuje aj reprezentatívne zastúpenie jej vedenia na tomto spomienkovom podujatí.
V Slavošovciach – rodisku tohto
evanjelického farára, pedagóga, spisovateľa, básnika, prekladateľa, redaktora, rešpektovaného kritika a najmä
významného folkloristu – boli na dôstojnej spomienke 16. marca predseda
Matice slovenskej Marián Gešper, podpredseda Marek Hanuska, tajomník
Viliam Komora, členovia výboru Martin
Gallík a Michal Terrai aj riaditeľka D MS
v Rožňave Ing. Zlatica Halková. Starosta
obce Ing. Štefan Bašták v mene svojom
a tiež prítomných poslancov obecnej
samosprávy privítal v Slavošovciach aj
predstaviteľa družobnej obce Drienčany
Petra Švoňavu, vedúcich pracovníkov
slavošovských papierní Harmony, vedenie miestnej školy, ktorá nesie DobšinWWW.SNN.SK

Matičná delegácia pri kladení venca k pamätníku Pavla E. Dobšinského v areáli ZŠ Slavošovce.

ského meno, aj predstavenú ECAV.
Pozvanie na túto krásnu spomienku
prijali aj aj mnohé iné verejne činné
a v regióne známe osobnosti, rodáci,
obyvatelia a priaznivci Slavošoviec.
Zhromaždení najprv položili spomien-

Tetka Zuzana si
zaspievala ako kedysi...

Z akladajúca členka Miestneho odboru Matice slovenskej a
Folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej
Slanej pani Zuzana JUNGEROVÁ
sa 15. marca 2018 dožila krásnych
deväťdesiatich rokov.
Pred šiestimi rokmi ju zdravotné problémy „zložili“ z folklórnej
scény a odkázali na pomoc iných.
Na svoju veľkú spokojnosť našla
ju v špecializovanom zariadení
pre seniorov a Domove sociálnych
služieb Subsidium v Rožňave,
kde trávi jeseň života. Gratulantov
k jubileu očakávala síce na vozíku,

Členky súboru Hrabina s jubilantkou.

ale plná elánu a úsmevov aj s najbližšími príbuznými. Členovia FS
Hrabina skoro v pôvodnom zložení
z roku 2009 aj so súčasnými členmi
pozdravili tetku Zuzanu jej obľúbenou piesňou „Ej, pila bi jä vodu“,
nasledovali gratulácie, kvetinové
dary, odovzdanie čestného členstva, ďakovného listu DMS v Rožňave aj dojímavé spomínanie nad
fotoalbumom z aktívnych folklórnych rokov.
Martin GALLÍK,
vedúci FSk Hrabina

K sviatku žien
si pozreli časť o jari s našimi výbornými hercami – Karolom Zacharom
a Marekom Ťapákom, keď bol v ich
veku.
Dozvedeli sa aj o tom, že biele
vajíčka sa farbili v cibuľových šupkách a v cviklovej vode. Aby sa im
škrupinky leskli, natierali ich slaninkou. Počuli aj o očistnej úlohe
vody, o čistení studničiek, potokov
a riek, ktoré sú dnes často zapratané

Miestnosť bola plná všakovakých
farbičiek, stužiek, pestrých obrázkov,
ktoré sa vynímali na vajíčkach. Pani
učiteľka Beáta Kalinová medzitým
strojila Morenu, Marmorienu alebo
smrtku – takú ozajstnú zo slamy, oblečenú do kroja a zabalenú do šatky,
aby čo najviac pripomínala vyprevádzaný symbol zimy. Ako ju kedysi
radostne vynášali z dedín, si deti
pozreli vo videoprojekcii filmu Rok na

MATIČNÉ DEPEŠE

kové venčeky pri rodnom dome P. Dobšinského a neskôr po odbornom výklade
kurátora Dr. Milana Sajenku v jeho
priestoroch sa presunuli do areálu ZŠ
Slavošovce, kde má Pavol Dobšinský
portrétnu bustu. Aj tu zazneli krátke prí-

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Matičiari v Liptovskom Mikuláši vždy vedeli pripraviť zaujímavé
podujatia, medzi ktoré patrí aj
oslava Medzinárodného dňa žien.
Veľkú sálu Domu MS aj v tomto roku
zaplnili ženy matičiarky do posledného miestečka, kde ich privítal
predseda MO MS doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., a zablahoželal im k sviatku. Vzápätí odovzdal
slovo členom Estrádnemu súboru
MADOS, aby ženy potešil svojím
programom. V pripravenom estrádnom pásme vystúpili speváci Ján
Richter a Jana Hliničanová a na klávesových nástrojoch ich sprevádzal
Miroslav Hudec. Ako brušná tanečníčka sa predstavila Mária Almanová. Vynikajúce komičky súboru
prekvapili slávnostné auditórium
scénkami Cigánka a Susedky.
Mikulášski matičiari si aj takýmto
milým
spôsobom
pripomenuli
významný sviatok našich žien.
Spoločnými podujatiami sa utužuje
náš MO MS a organizátorov môže
len tešiť, že všetky akcie sú hojne
navštevované. Zvykne sa hovoriť
láska je soľou života a humor korením života. Matičiari túto múdrosť
plne naplnili 9. marca 2018 na spoločnom podujatí venované ženám
matičiarkam.
(psp)

Atmosféra sviatku žien v Liptovskom
Mikuláši.
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ČITATEĽSKÉ FÓRUM

Opäť je to čierno-biele a jasne vyhranené: Kto nie je s nami, je proti nám!

Rekviem za zdravým rozumom
Tomáš KUŤK A – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ten úder ostrým lakťom, ktorý podchvíľou dostáva slušný človek do rebier, dáva starý známy „Homo conjuncturalis“. Je to vždy pripravený, úbohý karieristický hochštapler, podľa potreby zbrataný vždy s tými
„správnymi“ ľuďmi. Dedo bol arizátor, tatko kovaný boľševik, on sám je jeho „soft“ klon – sociálny demokrat,
jeho syn je zasa na fajnových školách pripravovaný na kariéru pokrokového liberála a jeho vnuk bude pri
takomto spoločenskom vývoji možno „genderom“ prerobená žena, udatná bojovníčka za práva zoofilov a rôznych zvrátených menšín, veľmi štedro podporovaných pohrobkami Sorosových subverzívnych organizácií.
Ladislavovia nechali premenovať na
„Vasiľov“, aby sa tak zapáčili sovietskym politrukom a zaistili si teplé
fleky. Mnohí z nich dali svoje deti
študovať na sovietske školy a práve
z radov absolventov týchto škôl sa
grupuje podstatná časť súčasných
oligarchov. A tak sme po zmene spoločenských pomerov zažili pitoresknú
paródiu na „úctyhodných“ ľudí – po
zverejnení mien spolupracovníkov
ŠtB, týchto malých rýb marginálneho
významu, si susedia pred nimi odpľúvali, ale tí, ktorí ich riadili, prípadne
ich milionárske deti, sú nedotknuteľní
a tzv. slušní ľudia.

Subverzia (podrývanie, rozvracanie) je obľúbené slovo tohto prefíkaného starca s dlhými prstami,
ktorý zasahovanie do vnútorných
vecí iných štátov má popri finančných a burzových špekuláciách ako
svoj najväčší koníček. Jeho vplyv
sa údajne „preceňuje“ a kto o ňom
hovorí, šíri konšpiračné teórie. Iný
názor má však očividne pán Šimečka,
ktorý otvorene verejne priznal, že
„zásluhou pána Sorosa sa nám podarilo zvrhnúť Mečiara“. A Šimečku
dozaista nikto nepokladá za človeka, ktorý šíri konšpiračné teórie.
Ale späť k tým našim nešťastným
konjunkturalistom...
■ PUNCOVANÍ ROZVRACAČI
Ako vravím, vždy sú to tí istí
mocichtiví vagabundi ochotní za
judášsky groš zradiť svoju vlasť
a otrocky slúžiť cudzím záujmom.
Vo svojej horlivosti konajú títo vlastizradcovia často veľmi razantne

a sú pápežskejší než sám pápež. Už
počas SNP boli proti vlastným spoluobčanom oveľa zúrivejší, zákernejší
a agresívnejší než nemeckí fašisti.
Po oslobodení sa mnohí krstení

■ NOVÉ KĽÚČE
Práve imperatív „slušného Slovenska“ vytiahol v osmičkovom roku
do ulíc rekordný počet demonštrantov. Z tých, ktorí postupne postrácali
všetky svoje kľúče, sa stali bezdomovci a tí, čo ešte nepochopili všetky
súvislosti, znovu štrngajú na námes-

tiach svoje insitné melódie v nádeji,
že tentoraz už na Slovensku určite
zavládne Božia spravodlivosť.
Svätá prostota. Akoby najväčší
krikľúni z radov opozície nemali
maslo na hlave, akoby oni nemali
nijaké kontakty s mafiánmi a oligarchami. Treba si uvedomiť, že
ak sa u nás na Slovensku nezmení
volebný systém, stále nám budú
vládnuť karieristickí konjunkturalisti
bez škrupúľ a bez chrbtovej kosti.
S tými, ktorých by tak radi vystriedali
pri válove, majú tichú dohodu o beztrestnosti a všetkých tých mechanizmoch, ktorými je u nás zabezpečené
oligarchistické status quo.
Ľudia, ktorí permanentne klamú,
kradnú a podvádzajú svoje manželky,
sú zrazu neohrození bojovníci proti
fašizmu, rasizmu a xenofóbii. Karieristi, ktorí sa predtým horlivo pchali
do sovietskeho zadku, sú dnes veľkí
demokrati a liberáli, pre zmenu zastrčení v americkej zadnici. Z Ameriky
nekriticky, ba až masochisticky preberajú každú pochybnú a zvrátenú
ideológiu, zameranú na totálne rozvrátenie všetkých morálnych či kultúrnych hodnôt, na ktorých Európa
od pradávna stojí. Títo užitoční idioti
pomáhajú premieňať Slovensko na
kolóniu lacnej pracovnej sily v montážnych dielňach, z ktorých zisky
putujú na Západ.
Z našich ľudí robia európskych
občanov druhej kategórie, ktorým
musia stačiť potraviny patriace
do odpadkového koša. Podľa najnovších, utajene podpísaných dohôd

k nám vraj začnú privážať anabolikami napichané mäso hovädzích
zdochlín. To ani nehovorím o vykradnutom zdravotníctve a úbohom
školstve, ktoré akoby sa vracalo do
kamennej doby. Veď hlúpym ľuďom
sa najlepšie vládne...
■ BÚTORY A ČÚTORY
Z ľudí, ktorí bojovali za samostatnosť Slovenska, sa stávajú „persony non grata“ a vysoké štátne
vyznamenania naopak dostávajú
ľudia, ktorí sa celou svojou osobnosťou vehementne zasadzovali proti
vzniku našej republiky. Odovzdáva im
ich nevýrazný americký lokaj, ktorý
má problémy bez papiera povedať
dve rozvité vety. S pátosom pohrebného rečníka číta z malého papierika bútory a čútory. Jeho najnovšie
aktivity presahujú ústavný rámec
a niekedy to vyzerá, akoby prezident
namiesto upokojovania eskalovaného
napätia v spoločnosti sa usiloval o jej
majdanizáciu.
V mainstreamových médiách
masírujú verejnú mienku novodobí
apoštoli a zúriví teológovia s jedovitou penou na ústach. Empatia a láska
k blížnemu sú asi pre novodobú
„teológiu“ očividne cudzie pojmy.
Najhoršie je znovu to staré boľševické čierno-biele videnie a jasná
deklarácia – kto nie je s nami, je proti
nám! A toto má byť aká demokracia?
Akáže je toto sloboda? Nuž, zbohom
zdravý slovenský sedliacky rozum.
Autor je publicista, bývalý
reprezentačný hádzanársky tréner.

Výzva poslanca parlamentu Petra MARČEKA zodpovedným občanom Slovenska

Opozícia chce majdanizovať Slovensko!
Redakcia SNN dostala text verejnej výzvy poslanca Petra Marčeka, ktorý zrejme vystihuje názory nejedného
občania – svedka niekoľkotýždňových udalostí na Slovensku. Pretože predstavuje názor jedného z členov
parlamentu, uverejňujeme jej podstatnú časť. Vo výzve sa hovorí: „Ja nezávislý opozičný poslanec NR SR
a predstaviteľ Platformy poslancov za slušnú politiku sa verejne dištancujem od príživníckeho hyenizmu na
tragédii vraždy novinára a podnecovania opozície na ‚Víťazný marec 2018‘ – akýsi bratislavský majdan podľa
sorosovského manuálu farebných revolúcií.
Peter MARČEK, poslanec Národnej rady SR – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Slovensko
nepotrebuje
pouličné nepokoje ako v Kyjeve
ani najatých ostreľovačov ako
bol Ivan Bubenčik, ktorý sa
priznal, že počas Euromajdanu
v roku 2014 zastrelil minimálne
dvoch policajtov (mieril im
do hláv), aby sa ‚veci pohli‘,
a dodnes za organizované
násilnosti a prevrat nikoho na
Ukrajine nepotrestali!“
■ ZNEUŽITÁ MLÁDEŽ
Poslanec Marček sa
obracia aj na študentov
a mládež, aby sa nedali zneužiť svojimi kolegami, ktorí
sa stavajú do čela protestov.
„Politickej opozícii a zahraničným silám v pozadí prichádza opäť na ulicu vypomôcť
známa mládežnícka úderka
okolo Slovenskej debatnej
asociácie – politickej sekty,
v ktorej manipulujú s vedomím
mladých ľudí, napojenej na Sorosove
spoločnosti tretieho sektora a cudzie
inštitúcie a zahraničné organizácie
vrátane vládnych, ktoré sa usilujú
podriadiť si Slovensko. Preto prichádzam s alternatívnou výzvou zodpovedným občanom Slovenska: ‚Slováci nie sú Ukrajinci! Nedovoľme im
majdanizovať Slovensko!‘
■ REVOLUČNÝ MANUÁL
Platforma poslancov za slušnú
politiku má podozrenie, že za výzvou
na pouličné protesty Postavme sa
za slušné Slovensko stojí v pozadí
niekto iný, kto má záujem rozvrátiť jednotu krajín V4 v ich spoločnom odmietaní migračných kvót
a promigračnej politiky. Štýl výzvy,
postupy a prepojenie sa ako vajce
vajcu podobajú manuálu farebných
revolúcií na občianske pouličné protesty, ktoré po Európe organizuje
finančný špekulant George Soros
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prostredníctvom rozsiahlej chobotnice mimovládnych organizácií
naviazaných na Nadáciu otvorenej
spoločnosti s prienikom na školy,
akademickú pôdu i vládne inštitúcie!
Toto nie sú konšpiračné teórie, ako sa vyhovára hovorca
prezidenta Kisku, ale realita.
Preto upozorňujem na možné paralely a na trpezlivé dôsledné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka
a jeho partnerky, najmä či bol novinár obeťou, alebo bol pre niečo obetovaný? Preto žiadam, aby polícia
a prokuratúra pracovali aj s touto
vyšetrovacou verziou.
■ PRIPRAVENÝ KOMPLOT
V politike aj vo voľbách, aj pri
zmenách, prevratoch, revolúciách...
nie sú, žiaľ, dôležité pravda a fakty,
ale bičovanie emócií, ktoré zastierajú zdravý rozum. Preto mám vážne
podozrenie, že zo strany militantnej

opozície dochádza k zámernému konaniu na rozvrat spoločnosti, na palácový prevrat
a najmä na záchranu Andreja
Kisku, ktorý už nemienil kandidovať v budúcom roku v prezidentských voľbách. Niekomu
doma a najmä v zahraničí veľmi
záleží na tom, aby Kiska, priateľ Georga Sorosa, prehodnotil
rozhodnutie, mal pokojný spánok po zmene moci a mohol
znovu kandidovať a mať na
ďalších päť rokov pod palcom
Slovensko.
Ak súčasná hlava štátu
náhle oznámi svoju kandidatúru, bude to dôkaz, že
v súčasnosti išlo o organizovaný komplot a puč.
Vražda mladých ľudí mala
zjavne poslúžiť nekalým záujmom niekoho so Slovenskom
bez slobodného mandátu ľudí
vo voľbách. Štvavá opozícia,
najmä strán SaS a OĽaNO, ktoré
majú plné ústa záujmu obyčajných
ľudí, ale v skutočnosti vôľu občanov
a národa obchádza a koná bez nich.
■ ÚLOHA MÉDIÍ
Vážení spoluobčania, dokážme,
že máme silu aj vôľu ochrániť Slovensko pred spoločenskou krízou
a občianskymi nepokojmi! Nielen
súkromné, ale aj verejnoprávne
médiá (televízia, aj rozhlas) zlyhali,
opozícia nezvláda vzniknutú situáciu a spolu prilievajú olej do ohňa.
Namiesto systémových opatrení
a upokojenia situácie na vyšetrenie
a potrestanie vinníkov zneisťujú občanov a očierňujú Slovensko obviňovaním bez faktov, hereckými etudami
na strojených tlačových besedách
a najmä hyenistickým zneužívaním
situácie a priživovaním sa na tragédii,“ rámcuje svoju výzvu nezávislý
poslanec NR SR Peter Marček.

ČITATEĽSKÉ FÓRUM

Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, nezisková organizácia,
Grösslingová 23, 811 09 Bratislava,
IČO: 45735760

Podpora miestnej a regionálnej kultúry cez

2%!

Miestne odbory Matice slovenskej, Odbory Mladej Matice, Záujmové
odbory Matice slovenskej a iné subjekty Matice slovenskej s právnou subjektivitou si môžu aj v tomto roku samy svojpomocne zabezpečiť finančnú
podporu na svoju činnosť. Je tu pre vás pripravená podpora miestnej a regionálnej kultúry s názvom :

ZAROB SI SÁM
Je to také jednoduché. Stačí osloviť fyzické a právnické osoby (FO a PO),
teda pracujúce osoby, podnikateľov, ktorí si podávajú ročné daňové priznanie či ročné zúčtovanie cez zamestnávateľa, ktorí darujú svoje 2 % z daní,
teda asignáciu dane. Tieto 2 % z daní darujú Inštitútu vzdelávania Matice
slovenskej, n. o.
Darcu 2 % z daní to nič nestojí. Venuje iba časť toho, čo by inak musel
odviesť štátu a ten by rozhodol, čo s nimi urobí. Namiesto toho venuje 2 %
z daní na vašu činnosť. Na vaše kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré vaša
miestna Matica vykonáva, a tým robí dobré meno Matici slovenskej.

A ako získate nazbierané financie na činnosť MO MS, OMM, ZO MS?

Každá jedna fyzická či právnická osoba, ktorá vám prispela na podporu
miestnej a regionálnej kultúry, vám predloží kópiu (Právnická osoba – celé
Daňové priznanie s dokladom o zaplatení dane, Fyzická osoba – podané
Daňové priznanie s dokladom o zaplatení dane, zamestnanec – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením, ktoré budú potvrdené daňovým
úradom). Vy tieto formuláre od darcov 2 % vyzbierate a najneskôr do 31.
mája 2018 predložíte na Inštitút vzdelávania Matice slovenskej v listinnej
podobe. (Po tomto termíne sa výzva „Zarob si sám“ uzatvára.) Po zhromaždení a spracovaní všetkých žiadostí a potvrdení bude na základe Dohody
o spolupráci na váš účet prevedená nazbieraná suma na aktivity v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry.
V prípade neúplnosti žiadosti, nevydokladovaní potvrdení v stanovenom termíne a nedodržaní zmluvy aj z predchádzajúcich rokov žiadajúci subjekt
nemá nárok na poskytnutie podpory zo strany Inštitútu vzdelávania Matice
slovenskej.
Mgr. Pavol Mihál, v. r.,
riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o.
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Otvárali deťom bránu k bohatstvu zážitkového poznávania

Krútia rozprávkový Kolovrátok 2018
Mar ta POBEHOVÁ a Renáta BALKOVÁ, Spoločnosť pre predškolskú výchovu Žilina

Na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií je zameraný regionálny projekt materských škôl Kolovrátok, ktorý
sa krúti už pätnásť rokov. Za ten čas sa do projektu zapojilo množstvo nadšených a obetavých učiteliek, pomáhali mnohí priaznivci ľudovej kultúry, externé inštitúcie, no najmä rodičia.
Pri príležitosti pätnásteho výročia
projektu zorganizovala Spoločnosť
pre predškolskú výchovu – región
Žilina a Dom Matice slovenskej
v Žiline 15. marca 2018 celoslovenskú odbornú regionálnu konferenciu
s názvom: Možnosti aplikovania regionálnej výchovy v predprimárnom
vzdelávaní. Účastníci konferencie si
v úvode vypočuli príhovory a pozdravy
pozvaných hostí. Po slovách gratulácie k jubileu Kolovrátka vstúpili
deti materských škôl cez pomyselnú
Zlatú bránu do sveta slovenských
ľudových rozprávok a pohybových
ľudových hier, vyčítaniek, rečňovaniek a rapotaniek a spoločne roztočili
Rozprávkový kolovrátok. Hravé nitky
naň súkali deti z MŠ v Rajeckej Lesnej, Kamennej Poruby, Brezian, Trnového, Turieho a ďalších. Po ich vystúpeniach predniesli referáty odborná
garantka konferencie PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., a lektorky
doc. PaedDr. Barbora Kováčová,
PhD., a učiteľky Anna Dubovcová z D

Pätnásty rok sa v materských
ý školách vďaka nadšeným
ý organizátorom
g
zo Spoločnosti
p
pre
p
predškolskú výchovu – región Žilina uplatňuje projekt Rozprávkový kolovrátok zameraný na
zachovanie ľudových tradícií.

MS v Žiline a Ľubica Kučerová z MŠ
Strečno. Prestávku obohatil spevom,

tancami a hrou na hudobných nástrojoch ľudový súbor DFS Cipovička so

Draci ovládli ľadovú plochu športového areálu v Istebnom

Zi m u v y há ň a l i hok e jk a m i
Text a foto: Pavol STUCHLÝ

Aj keď sa organizátori z Miestneho odboru Matice slovenskej
v Istebnom v spolupráci s tamojšou samosprávou rozhodli rozlúčiť
so zimou už pred niekoľkými týždňami, nemohli tušiť, že svoje žezlo
si snehová a ľadová kráľovná udrží
ešte aj po oficiálnom kalendárnom
nástupe jari. V miestnom športovom
areáli pripravili začiatkom marca
druhý ročník hokejového turnaja,
pričom päťčlenným družstvám dali
popri požiadavke na gavalierske,
regulárne súperenie azda iba jednu
„povinnosť“ – aby si pre svoj mančaft

Príchod

najkrajšieho
ročného obdobia na území Slovenska
oddávna sprevádzali rôzne ľudové
zvyky. Vo Vlachove jar vítali piesňami a detskými hrami. Občianske
združenie Stromíš, obec Vlachovo
a Dom Matice slovenskej v Rožňave
už tradične pripravujú podujatie
s názvom Jozefovské jarné spevy,
ktoré sa konajú na Skavke uprostred
dediny. Táto tradícia sa zachovala
z minulosti, keď ženy a dievčatá na

vybrali výstižné pomenovanie. Takto
sa na istebnianskom klzisku pustilo
do vzájomných súbojov šesť kolektívov – Dolný Kubín Bruins, DK MHK,
Žaškovské Blesky, Draci a Rakeťáci
z Istebného aj Bieli anjeli, hoci na
ľade a medzi bránkami neraz v dobrom „lietalo perie“. Víťazstvo napokon patrilo Drakom, Anjeli boli druhí
a tretie miesto obsadili hokejisti DK
MHK. Úspešným družstvám odovzdali organizátori ceny, pogratulovali k úspechu a vyjadrili potešenie
z pekných duelov. Takže namieste
bolo aj želanie, aby sa takýto vydaJozefa spievali jozefovské piesne
na privítanie jari. Pre nepriaznivé

Pakesa otvorila program ženská
spevácka skupina FSk Stromíš pies-

Text a foto: Tatiana TOMKOVÁ

ňou A pred Jozefom v tot týžden.
Po nich sa predstavili deti z DFS
Radzimčok z Vyšnej Slanej a deti
z Malého Stromíša s jarnými hrami.

Folklórna skupina Hôra oslávila šesťdesiatpäť rokov účinkovania

Rejdovské priadky po dvanásty raz
Text a foto: Ivana KOLÁŘOVÁ

O Rejdovej sa všeobecne vie, že
je to národopisná lokalita celoslovenského významu. Aj tento rok obecná
samospráva v spolupráci s folklórnou skupinou Hôra Rejdová pripravili
pre priaznivcov folklóru a folklórnej
skupiny Hôra krásnu akciu – už 12.
ročník Rejdovských priadok. Keďže
Hôra oslavuje 65. výročie založenia
a na tú príležitosť si pripravili rejdovskí folkloristi aj reedíciu LP „Rejdovská svadba tentoraz v digitálnej
forme na CD nosiči, „priadky“ mali
zvlášť slávnostný rámec s príťažlivým
programom, v ktorom si uctili aj všetkých bývalých vedúcich skupiny od jej
založenia, pričom starostka obce Mgr.
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rený turnaj zopakoval aj o rok.
Navyše keď sa hospodár areálu Václav Kačírek s pomocníkom Pavlom
Dzúrikom a postarali aj o doplnenie
kalórií a občerstvenie športujúcich.
Turnaj bol venovaný mládeži a všetci
jeho účastníci si odniesli diplomy
a odmenu v podobe sladkostí.

Malí hokejisti si z rozlúčky so zimou v Istebnom odniesli veľké zážitky.

Jozefovské jarné spevy
počasie sa toto podujatie tento rok
presunulo do kultúrneho domu. Po
úvodnom slove Sašky Vargovej a po
príhovore starostu obce Ing. Petra

svojou Detskou speváckou skupinou
Spievanočky pod vedením Bc. Janky
Veselej.
S možnosťami využitia rozprávky
v zážitkovom učení účastníčky workshopu oboznámila doc. PaedDr.
Barbora Kováčová, PhD. V ďalšom
zážitkovom workshope Fúkaj, fúkaj,
vetríčku lektori Mgr. Mária Žilíková,
PhD., a PaedDr. Robert Žilík predstavili hudobné činnosti a aktivity
vhodné na praktické činnosti detí
v materských školách, pričom poukázali aj na možnosti výroby jednoduchých hudobných nástrojov.
V tvorivých dielňach do krásy
paličkovania vtiahla účastníčky lektorka Anna Krčmáriková, členka
Klubu paličkovanej čipky Turie, aj
s malými pomocníkmi – predškolákmi
z tejto obce. Ďalšie zaujímavé tvorivé
dielne viedli lektorky Katarína Mistríková – šitie textilných bábik, Iveta
Šibíková – tvorenie veľkonočných
húsok zo šúpolia. Štvrtou tvorivou
dielňou do tajov drôtovanej čipky
voviedla účastníkov na veľkonočnom
vajíčku lektorka Jaroslava Volfová.
Prianím organizátorov odbornej
konferencie je, aby všetci pedagógovia v materských školách poskytovali
deťom bohaté možnosti zážitkového
poznávania ich najbližšieho kultúrneho, spoločenského i prírodného
prostredia tak, aby sa u nich rozvíjala
predstavivosť, tvorivosť a záujem
o ďalšie poznávanie a zachovávanie
nášho jedinečného bohatstva v jednotlivých regiónoch.

V Rejdovej opäť raz mali výbornú príležitosť ukázať, aké hlboké a výdatné sú korene tamojšieho folklórneho diania, keď FS Hôra si pripomínala šesťdesiatpäť rokov vzniku a účinkovania.

Ich vystúpenie bolo naozaj milé. Svojimi piesňami obohatili program aj
hostia FSk Gočovan z Gočova, ktorí
do programu vybrali staré piesne,
aké si pamätajú iba tí skôr narodení,
a zaspievali ich od srdca. Naozaj
krásny a hlboký zážitok len z počúvania. Na záver odznela prekrásna
spoločná pieseň Veľká noc prichodí.
Matičiarom a vlachovským seniorom
z Jednoty dôchodcov treba poďakovať za prekrásny kultúrny zážitok.
Slávka Krišťáková poďakovala všetkým za udržiavanie kultúrneho dedičstva obce.
V prvom programovom bloku sa
Hôra predstavila krásnymi piesňami
a tancami. V druhom preniesla publikum priamo na Rejdovskú svadbu,
v jej staršej verzii na platni vydanej
v roku 1968. Nahrávku doplnilo živé
vystúpenie členov folklórnej skupiny.
V publiku bolo aj niekoľko bývalých
členiek súboru, ktoré sa na nahrávaní LP priamo zúčastnili. Tým starostka odovzdala malé pozornosti.
V programe sa uviedol krásnymi piesňami aj novozaložený spevokol, ktorý
pracuje pod vedením Viery Tomášikovej. A aké by to boli priadky bez tanečných scénok, čo ponapínajú smiechom
bránice divákov a ukážu skutočný talent
tanečníkov? Práve skvelými tanečnými
výkonmi dievčat, žien a mužov 12. ročník Rejdovských priadok vyvrcholil. Už
teraz sa v tejto folklórnej obci tešia na
ich ďalšie pokračovanie o rok.
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MATIČNÉ DEPEŠE
Inšpirované prírodou
V priestoroch Domu MS
v Galante uprostred marca inštalovali výstavku výtvarných prác predškolákov a školákov z okresu, ktoré
tematicky korešpondovali s leitmotívom Čaro našej prírody. Podľa slov
matičných organizátorov aj spoluusporiadateľov z galantského zväzu
záhradkárov priestory galantského
D MS získali skvelú výzdobu. Mali
z nej radosť nielen súťažiace deti,
ale ich práce si so záujmom pozreli
aj rodičia a návštevníci, ktorí oceňovali najmä tie víťazné v jednotlivých
kategóriách od Kristófa Kántora z
MŠ v Jelke, Pavlíny Hučkovej zo ZŠ
J. Matúšku v Matúškove a Sofie Ulrichovej, žiačky ZŠ Čierny Brod.

Knihomole v Nitre
Pre deti v predškolskom veku
a pre žiakov I. stupňa ZŠ bol tiež
určený druhý ročník podujatia
Knihomole, ktorý sa 28. marca
tohto roka uskutočnil v Dome MS
v Nitre. Organizátori na ňom
pomocou piatich hravých interaktívnych stanovíšť priblížili deťúrencom, ako vzniká kniha od prvotného nápadu autora cez tvorbu
príbehu, prácu ilustrátora, knižnú
podobu až po samotnú javiskovú
dramatizáciu knižnej predlohy.

Najkrajšie snímky
Už siedmy ročník fotografickej
súťaže Horná Nitra mojimi očami,
ktorú organizuje Dom MS v Prievidzi, pozná svojich víťazov. Spomedzi päťdesiatich dvoch účastníkov, ktorí do súťaže poslali bezmála
dve stovky fotografií, porotu najviac
zaujali Petra Oboňová, Miroslav
Zajíc a Milan Sušienka. Víťazi
jednotlivých žánrových kategórií
na súťažných snímkach invenčne
a vynachádzavo zvečnili nielen
prírodné motívy, ale tiež historické
a kultúrne dedičstvo regiónu.
V internetovom hlasovaní účastníci
k trom spomenutým zaradili aj Martinu Mokrú. Amatérski fotografi si
prevzali ceny 18. marca v priestoroch nákupného centra v Prievidzi,
kde budú ich práce vystavené do
30. apríla.

Štvrťstoročie odboru
Výročnú bilanciu majú za
sebou aj matičiari v Ivanke pri Nitre,
ktorí si popri hodnotení aktuálnych
programových cieľov zároveň pripomenuli aj dvadsiate piate výročie
založenia MO MS. Preto malo ich
rokovanie slávnostnejší charakter,
o čo sa postaral spevácky súbor
Rastislavická konopa uvedením
divadelného pásma Rok na dedine.

Hosťovali s Halúzkou
Matica slovenská v Štúrove
a tamojšie Mestské kultúrne stredisko pripravili začiatkom marca
divadelný večer, na ktorý pozvali
účinkovať ochotníkov z Divadla Štefana Kvietika vo Veľkom Krtíši. Tí
sa predstavili veselohrou Halúzka
moja, ktorú napísal a režíroval Juraj
Matiaš.

Čaro ornamentu
V Dome Matice slovenskej
v Nitre otvorili 25. marca v rámci
podujatia Bibliotéka Slavica výstavu
Čaro slovenského ornamentu autorov Miloša Zverinu, Galiny Antroovej a Anny Kostelničákovej. Viac
o výstave, ktorú môžete navštíviť
denne v čase od 9. do 15. h do 10.
apríla, na https://www.facebook.
com/dmsnitra/.
Pripravil Emil SEMANCO

31. marec 2018
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OČAMI MATIČIARA
Budúcnosť Matice slovenskej

sa vôbec nemusí pohybovať v rámci
dilemy zrušiť či nezrušiť. Jej miesto
v spoločnosti môže byť nielen opäť
rešpektované, ale aj silné. Ustanovizeň má na to potenciál, no využije
ho?

Sila Matice
Matica má približne 28 500 členov, ktorí by mohli obývať mesto
veľké asi ako Piešťany. Celoslovenský priemerný vek matičiarov je
však päťdesiatosem rokov, čo znamená, že nové vedenie nesmie byť
krátkozraké. Už teraz treba myslieť
desaťročia vopred a pýtať sa sami
seba – ako si predstavujeme Maticu
o sto rokov? A ako začať uskutočňovať našu víziu už teraz? Číslo
päťdesiatosem odpovedá práve
na druhú otázku. Ak ho znížime,
nebudeme musieť čeliť problému
zachovania generačnej kontinuity.
Jedno je preto isté, Matica slovenská
potrebuje početnejšiu novú mladú
krv, ktorá sa stane hybnou energiou
matičného hnutia. Kde však vziať
takúto silu?
Keď som pred niekoľkými
rokmi dôkladne zvažovala, pod čou
strechou môžem byť svojej krajine
a národu užitočná, stali sa pre mňa
určujúce tri veci – reálna činnosť na
verejnosti, pevné zázemie a aktívna
mladá generácia. Vopred som vylúčila angažovanosť v politických stranách a absolútne kontraproduktívne
na mňa pôsobili aj rôzne organizácie
s extrémistickým pozadím, ktoré sa
pasujú za nacionalistické. Rovnako
neboli pre mňa zaujímavé ani menšie
občianske združenia, ktoré sú síce
plné mladých ľudí, ale ich aktivity
zvyknú časom oslabnúť. Zároveň
som vedela, že moje polia pôsobnosti budú folklór a propagácia.
Na internete som si už predtým
všimla Mladú Maticu, zatiaľ čo v regionálnych médiách som podvedome
vnímala, že v Prievidzi a okolí sú
nejakí matičiari, ktorí neustále niečo
robia a ich činnosť vidno. A keď som
zistila, že riaditeľom prievidzského
matičného domu je reprezentatívny
človek v mojom veku, bolo rozhodnuté. Matica slovenská bude tou pevnou strechou, pod ktorou sa chcem
realizovať.
Moje rozhodnutie je príkladom toho, aké efektívne môže byť
neskrývať svoju matičnú identitu zo
strany mladých členov Matice, hoci
nezainteresované okolie nad tým
zdvíha obočie. Pretože ak ju budeme
prezentovať bez akýchkoľvek vlastných pochybností až defenzívnych
obhajob, toto naše matičné sebavedomie priláka práve tých, ktorí
hľadajú a váhajú. Sama som sa presvedčila o tom, že pri Matici váhať
netreba.
Jedno je však v tomto celom
zásadné. Neuspokojme sa len s prítomnosťou mladej generácie ako
takej, a poďme ešte ďalej. Za kľúčové považujem sformovanie mladej matičnej inteligencie ako živého
a aktívneho celku. Práve tá môže
byť v budúcnosti silou, vďaka ktorej
bude mať Matica slovenská v spoločnosti nielen rešpekt, ale aj dôležité slovo.

Dvaja hrdinovia – slovenský sokol spod Čebraťa a syn zemplínskeho roľníka

PRIPOMÍNAME SI

Na oltár vlasti položili to najcennejšie

31. marca
– pred tristo tridsiatimi piatimi
rokmi (1683) náš panovník Leopold I. uzavrel spojenectvo s poľským kráľom Jánom Sobieskim,
ktorý sa zaviazal poslať štyridsaťtisíc vojakov, ak Turci ohrozia
Viedeň
– v roku 1898 prešiel prvý
parný vlak po železničnej trati Leopoldov – Lužianky; 120. výročie
1. apríla
– storočnica Jána Kadára
(1918 – 1979), režiséra bratislavského Krátkeho filmu, neskôr
hraných filmov; v roku 1966 získal najvyššie ocenenie Americkej
filmovej akadémie Oscara za film
Obchod na korze
2. apríla
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi (1848) sa vo Viedni stretli
zástupcovia slovanských národov monarchie; Ľudovít Štúr ich
vyzval na spoluprácu ako podmienku na získanie národnej
slobody
3. apríla
– Mária Terézia pred dvesto
štyridsiatimi piatimi rokmi (1773)
zakázala mastičkárstvo
4. apríla
– pred päťdesiatimi piatimi
rokmi (1963) Karola Bacílka, ktorý
bol v čase popráv ministrom štátnej bezpečnosti, odvolali z funkcie prvého tajomníka ÚV KSS
5. apríla
– pred sedemdesiatimi rokmi
(1948) sa začala budovať Trať
mládeže, železničné spojenie
medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou; za dva roky sa tu
vystriedalo päťdesiattisíc mladých
ľudí – začiatok tzv. Stavieb mládeže v ČSR
6. apríla
– stopäťdesiate piate výročie
narodenia maliara Jozefa Hanulu
(1863 – 1944), pokračovateľa
diela P. Bohúňa a J. B. Klemensa
7. apríla
– v roku 1943 vatikánsky
zástupca G. Buzio odovzdal predsedovi slovenskej vlády V. Tukovi
demarš Svätej stolice proti deportácii Židov; Tuka sa v tlači vyjadril:
„Demarš neberiem na známosť!“
8. apríla
– v roku 1918 sa v Ríme
zišiel kongres utláčaných národov
Rakúsko-Uhorska; Čechov a Slovákov zastupovali jeden Čech
a dvaja Slováci: E. Beneš, M. R.
Štefánik a Š. Osuský
– tridsaťpäť rokov od smrti
dramatika Štefana Králika (1909 –
1983); spomeňme aspoň hry Buky
podpolianske, Svätá Barbora,
Krásna neznáma
9. apríla
– vedenie KSČ pred štyridsiatimi piatimi rokmi (1973) prijalo
Dubčekom koncipovaný Akčný
program, ktorým demokratizačný
proces nadobudol oficiálny politický rámec, Moskva naň ihneď
odpovedala manévrami vojsk na
našom území
11. apríl
– pred päťdesiatimi rokmi
(1968) sa začal u nás proces rehabilitácie neprávom odsúdených
osôb
12. apríla
– pred sto pätnástimi rokmi
sa v Skalici narodil spevák František Krištof Veselý (1903 – 1977),
ktorý za života hral v päťdesiatich
operetách a naspieval vyše dvesto šlágrov, niektoré sú dodnes
živé
13. apríla
– pred sto piatimi rokmi ako
prvá Slovenka obhájila na parížskej Sorbone doktorát z histórie
Helena Turcerová-Devečková prácou o Ľudovítovi Štúrovi
(jč)

Text a foto: Anton METEŇKO

Aj keď životné príbehy dvoch rovesníkov, hrdinských obrancov Slovenska v marci 1939, boli rôzne, spojil
ich jeden deň – 24. marec 1939, keď na oltár vlasti položili to najcennejšie – svoje životy. V týchto dňoch
si pripomíname stopiate výročie ich narodenia. Obidvaja sa narodili v marci a v marci krátko pred svojimi dvadsiatimi šiestimi narodeninami padli v obranných bojoch proti maďarským okupantom v takzvanej
Malej vojne.
Životný príbeh kapitána letectva in memoriam
Ferdinanda Šventa, podrobnejšie ho poznáme aj
vďaka jeho neteri, ktorá
zaznamenala rozprávanie
svojej mamy, staršej sestry Fera (ako ho familiárne
oslovovali), sa začal v dolnoliptovskej Likavke. Tu sa
Ferdinand Švento narodil 26.
marca 1913. Jeho otec bol
živnostník, stavebný tesár,
vykonával stavby z dreva,
ako drevené domy, hospodárske budovy a pod. Matka
Ferdinand ŠVENTO
Mikuláš KLANICA
zomrela, keď boli ich tri deti
ešte školopovinné. Po smrti manželky salvy. Celú rozlúčku, ako aj odhalenie
viedla domácnosť gazdiná, ktorú si pamätnej dosky na dome organizoneskôr otec zobral za manželku, s kto- vala Hlinkova garda, pretože vojsko
rou mal ďalšieho syna. Z prvého man- nemohlo. Pamätná doska na jeho rodželstva boli dve staršie sestry a Fero, nom dome sa nezachovala, bolo na
z druhého manželstva štvrté dieťa – nej totiž napísané: „Venuje Hlinkova
brat. Fero ukončil Strednú priemyselnú garda.“ Keď prišli do Likavky partizáni,
školu chemickú v Banskej Štiavnici z notárskeho úradu im povedali, aby
v roku 1933. Po ukončení školy nastú- pamätnú dosku odstránili. Po oslobopil na základnú vojenskú službu. Ešte dení obce sovietski vojaci vyšetrovali,
keď ju vykonával, jeho rodák z Likavky, čo bolo na dome, keďže tam bolo vidivojenský pilot Vladimír Kačka, ho pre- teľne prázdne miesto. Keď im ukázali
hovoril, aby išiel k letcom ako vojak pamätnú dosku, sovietski dôstojníci ju
z povolania. Po súhlase svojho otca nariadili znovu inštalovať na dom, prenastúpil k letcom. Vojenskú akadé- tože pre nich to bol vojak hrdina. Aby
miu absolvoval v rokoch 1935 – 1937 sa zabránilo nepríjemnostiam, pamätnú
v Hraniciach na Morave. Bol to veselý, dosku už nedali na pôvodné miesto. Po
inteligentný, spravodlivý a čestný mladý nástupe česko-slovenskej moci bola
muž. Keď bol v polovici marca 1939 už tabuľa zrejme zničená. Zadosťučinenia
ako poručík, prevelený z Malaciek, kde sa tomuto hrdinovi, obrancovi Slovenbola dislokovaná časť letectva piešťan- ska, dostalo až po takmer šesťdesiatich
skej perute, do Spišskej Novej Vsi, pri- rokoch. Z rozkazu Ministra obrany SR
cestoval do Likavky na návštevu rodiny. z roku 1995 bol poručík letectva FerZdržal sa necelé dva dni. V piatok 24. dinand Švento povýšený na kapitána
marca 1939 už operoval v priestore letectva in memoriam. Pri obecnom
Stretava – Senné – Veľké Pavlovce úrade v jeho rodnej Likavke bola na
(v súčasnosti Pavlovce nad Uhom), počesť tohto slovenského sokola spod
brániac tieto „zemplínske valaly“ pred Čebraťa nainštalovaná nová pamätná
útokom maďarskej horthyovskej fašis- tabuľa, ktorá je tam dodnes. V najnotickej armády. Odhodlane sa posta- všej monografii Likavka jej tvorcovia
vil proti početne i technicky lepšie zaradili Ferdinanda Šventa medzi
vybavenému nepriateľovi. Hrdina Významných Likavčanov. Treba však
Malej vojny, mladý obranca Sloven- povedať, že Ferdinand Švento nemá
ska, padol 24. 3. 1939. Posádku lie- náhrobnú tabuľu na spoločnom rodintadla tvoril aj Gustáv Pažický. Letiac nom hrobe na cintoríne v Likavke.
O štyri dni mladší Mikuláš Klanica
na padákoch ich zastrelili maďarskí
vojaci. Maďari im vystrojili pohreb sa narodil 30. 3. 1913 v zemplínskej
a pochovali na cintoríne v Pavlovciach obci Sliepkovce. Po skončení „Veľkej
nad Uhom. Prevoz mŕtveho Šventa vojny“ očakávali lepšie časy aj Sliepdo rodnej obce nepovolili. Až po roku kovčania. Aspoň na poli školstva to
a štyroch mesiacoch sa podaril usku- zažil i malý Mikuláš. Ako prvák nastútočniť prevoz jeho pozostatkov do pil do školy, v ktorej sa už neučilo po
Likavky za podmienky, že armáda maďarsky. Šírymi lánmi polí Zemplína
nebude konať žiadne oslavy. Pozo- preteká rieka Laborec, na stredstatky priviezli v noci o druhej hodine. nom toku, dokonca tesne popri obci.
V Ružomberku na stanici bola vyhra- Mikulášov otec tu roľníčil. Pri Laborci
dená miestnosť, kde uložili rakvu za mladý Mikuláš rád sedával a odpoasistencie pár vojakov, ktorí držali aj číval po namáhavej práci na poli. Pri
čestnú stráž do desiatej hodiny dopo- peknom počasí bolo na severe vidieť
ludnia. O desiatej hodine položili rakvu dominantný Vihorlat. Na tieto časy rád
na katafalk pred jeho rodný dom. Tu spomínal aj počas vojenskej prezenčsa konala malá rozlúčka. Po rozlúčke nej služby v československej armáde.
ho preniesli na cintorín a uložili do Nad strednú Európu sa však hrnuli
hrobu. Na jeho počesť vystrelili vojaci čierne mračná nemeckého nacizmu

a maďarského fašizmu.
Československá
republika
nenaplnila svoju historickú
úlohu ochrániť Čechov pred
germanizáciou a Slovákov
pre maďarizáciou. Zbabelí
politici na čele s prezidentom
Benešom miništrovali Hitlerovi a Horthymu pri parcelácii
štátu. Keďže armáda a žandárstvo boli československé,
jedinou polovojenskou organizáciou rozhodnutou brániť
Slovensko bola Hlinkova
garda. Mikuláš, ktorý skončil
prezenčnú vojenskú službu,
sa rozhodol brániť svoju vlasť
v tých najťažších chvíľach. Ako spomínal na neho jeho príbuzný Štefan Tomko:
„Bol to vlastenec, ktorý neváhal položiť
svoj život za svoju vlasť i napriek tomu,
že bol prehováraný.“ Ďalší Sliepkovčan –
p. Novotňák, porozprával o činoch
hrdinu. Vo veľkom zmätku, ktorý nastal
po okupácii Podkarpatskej Rusi fašistickým Maďarským kráľovstvom, československá armáda opúšťala toto územie.
Mikuláš Klanica v Michalovciach zobral
od gen. Sváteka (veliteľ 12. čs. divízie dovtedy dislokovanej v Užhorode)
ľahké obrnené vozidlo, automobil OA
vz. 30 s číslom 13 401. Na tomto bojovom vozidle, vybavenom dvoma guľometmi, sa 23. 3. 1939 vydal po trase
Michalovce – Stretava – Veľké Pavlovce
(v súčasnosti Pavlovce nad Uhom).
Tu na hlavnej ceste Stretava – Veľké
Pavlovce zastavil útok nepriateľa. Išlo
o pechotu postupujúcu zo smeru Veľké
Kapušany – Veľké Pavlovce. Najväčší
útok začal nepriateľ 24. 3. 1939 v smere
Užhorod – Tibava – Sobrance. Zmiešaný peší pluk bol posilnený o delostrelectvo, vo vzduchu ho podporovalo
početné letectvo. Dobrovoľník Mikuláš
Klanica sa na spomenutom obrnenom
vozidle spolu s posádkou čatár Juraj Ťažár
a desiatnik Michal Rožko presúval po
trase Michalovce – Gajdoš – Nižná Rybnica. Z mosta pri Nižnej Rybnici začalo
nepriateľské delostrelectvo paľbu. Ich
vozidlo bolo zasiahnuté, stalo sa nepojazdným. Ľahšie zranení Ťažár a Rožko
rýchlo opustili vozidlo. Do nohy ťažšie
zranený Mikuláš Klanica síce obrnený
voz opustil, dokonca stihol vymontovať
aj jeden z guľometov. Postupujúca honvédska pechota ho však zastrelila pri
neďalekom Gajdoši. Dôstojný slávnostný
pohreb sa konal v centre Michaloviec pred
mestskou radnicou. So všetkými poctami
ho následne pochovali na verejnom cintoríne v rodnej obci. Na náhrobnom kameni
môžeme čítať jednotlivé riadky: Mikuláš
Klanica / hrdinsky padol za slobodu / Slovenska v r. 1939. / Česť jeho pamiatke!
Podobne ako v prípade Ferdinanda
Šventa aj na tohto hrdinu sa „muselo“
zabudnúť. Až po prevrate v roku 1989
začali jeho hrob pomerne často navštevovať slovenskí vlastenci.
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