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SLOVO O SLOVENSKU

V Liptovskom Mikuláši si pripomenuli výročie Žiadostí slovenského národa

Prednedávnom som sa bol
opäť prejsť starými známymi
miestami Tatier – a odchádzal
som s pocitom horkosti a hanby.
Tam, kde vyrastajú prepychové
komplexy apartmánov, kde hotel
Lomnica, z najstarších na Slovensku, opäť ponúka vybrané
služby v luxusnom prostredí starobylej kaviarne za luxusné ceny
(nenamietam, treba mať služby aj
pre najnáročnejších), zaváham,
či možno o Slovensku hovoriť
ešte ako o sociálnom štáte. Chápem príčinu polorozpadnutých
tatranských stavieb, ku ktorým
vlastníci prišli ako slepé kurence
k zrnu, žijú bohviekde a na výzvy
mesta, aby si dali dedičstvo do
poriadku, ani nereagujú. Nepochopím však ignorantstvo spoločnosti pri celých komplexoch
liečební – to už nie sú škvrny na
tvári Tatier, to je jednoducho zločin. A hanba všetkých ponovembrových vlád. Naša hanba. Výsledok politiky chamtivých. Doktor
Ghur, Tatranec, nadšený svojím
vzorom MUDr. Szontághom, jeden
z organizátorov vysokohorských
športov, zasvätil celý svoj život,
aby s pomocou vtedajších sociálno-zdravotných inštitúcií a úverov vybudoval jeden z najlepších
komplexov na liečbu tuberkulózy
a chorôb dýchacích ciest, tu sa
liečil a tu aj, žiaľbohu, zomrel
básnik Jiří Wolker, tu sa prinavrátilo zdravie tisícom ľudí s tuberkulózou, uhoľným, kremičitým
a obilným prachom zaprášených
pľúc, s
chronickými zápalmi
dýchacích ciest, astmatikom
a alergikom – a tu obraz, ktorý
zviera srdce: z architektonického
skvostu napriek akému-takému
úsiliu privatizátorov opadáva
omietka a hnijú drevené konštrukcie okien, balkónov a terás. Na
zaplakanie.
Najväčšou hrôzou však už
roky zostáva voľakedy nádherný
Helios, princ medzi liečebňami.
Architekt Richard Pástor vymyslel pre Tatry jednu z jej najkrajších stavieb, pôdorys veľkého
a moderného sanatória z roku
1971 sledoval vrstovnicu, všetky
izby obrátené terasami k slnku,
v detskom krídle škola pre vyše
sto detí... – a tu noví majitelia
polovicu stavby zrútia a druhú
nechajú vypitvanú na kosť ako
dôkaz cynizmu moci peňazí.
Ján ČOMAJ

Jar národov prišla aj na slovenský Liptov

R - 2018041

Text a foto: Peter VRLÍK

Liptovský Mikuláš žije v tomto roku významnými výročiami. V marci si pripomenul sto sedemdesiate výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí, v máji to bolo sté
výročie slávneho mikulášskeho prvého mája. O pár dní neskôr – 12. mája, si nielen obyvatelia Liptovského Mikuláša, ale i matičiari, národniari z celého Slovenska pripomenuli sto sedemdesiate výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Organizátormi podujatia boli Matica slovenská a mesto Liptovský Mikuláš.
Žiadosti slovenského národa sú
dôležitý dokument aj udalosť v dejinách nášho národa. Práve pred sto
sedemdesiatimi rokmi sa náš národ
zaradil medzi národy Európy, práve
vtedy sa zrodil moderný slovenský
národ.
■ EURÓPSKE REVOLÚCIE
Rok 1848 sa zvykne nazývať
aj jarou národov. Predznamenala ho
revolúcia vo Francúzsku, v Nemecku,
v Taliansku. Rozdrobené národné štátiky, vojvodstvá, kniežatstvá v Taliansku
a Nemecku túžili po zjednotení. V marci
vypukla revolúcia vo Viedni a žalár
národov sa začal otriasať. Uhorská
šľachta túžila po samostatnom štáte.
V monarchii však žilo viacero národností. Slováci, Poliaci, Srbi, Chorváti sa
tiež začali hlásiť o svoje práva. V marci
uhorský snem prijal niektoré liberálne
zákony, medzi nimi aj zrušenie poddanstva. Slovenská národná reprezentácia na čele so Štúrom prijala zákony
s uspokojením. Maďari na čele s Ľudovítom Košútom však slovenský národ
neuznávali. Preto už na stoličnom zhromaždení v Liptovskom Svätom Mikuláši
slovenskí národovci žiadali práva pre
slovenský národ, pre Slovákov žijúcich
v Liptovskej stolici. Potom boli žiadosti
vyhlásené aj v Trenčianskej a Oravskej stolici. Nakoniec prišiel významný
dátum – 10. máj 1848, keď na mikulášskej fare u Michala Miloslava Hodžu sa
zišli Štúr, Hurban, Francisci, Daxner,
Hroboň, Kelner-Hostinský, Nosák-Ne-

3 OTÁZKY PRE:

zabudov a ďalší národovci a prijali tu
Žiadosti slovenského národa, ktoré
z obavy pred represáliami potom vyhlásili mimo mesta v kúpeľoch zemianskeho rodu Pongrácovcov v Ondrašovej, dnes mestskej časti Liptovského
Mikuláša. Práve túto udalosť si pripomenula široká slovenská verejnosť
v Liptovskom Mikuláši 12. mája 2018.
■ MIKULÁŠSKA SPOMIENKA
V popoludňajších hodinách sa
pred evanjelickým chrámom Božím
začali zhromažďovať občania mesta
a matičiari nielen z Liptova, ale aj Turca,
Oravy, Spiša, z celého Slovenska,
dokonca prišli aj Slováci žijúci v Poľsku.

Celé podujatie moderovala tajomníčka
MO MS v Liptovskom Mikuláši Marcela Feriančeková, ktorá privítala hostí
– poslancov Národnej rady SR Juraja
Pašku, Antona Hrnka, Štefana Zelníka, štátneho tajomníka Ministerstva
vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, primátora
mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča,
no a, samozrejme, čelných funkcionárov
Matice slovenskej – Mariána Gešpera,
Mareka Hanusku, Mareka Nemca i zborového evanjelického farára v Liptovskom
Mikuláši Mariána Bochničku.
Štátnu hymnu zaspieval liptovský
matičný spevokol Senior. Po príhovoroch členovia Matičnej ochotníckej
divadelnej scény v Liptovskom Mikuláši

■ POMNÍK V ONDRAŠOVEJ
Účastníci osláv sa po tomto akte
presunuli do mestskej časti Liptovská
Ondrašová, kde je na mieste spomínaných Pongrácovských kúpeľov pamätník Žiadostí slovenského národa, ktorý
tu postavili pred deväťdesiatimi rokmi.
Pri pamätníku účinkujúci matiční herci
prečítali text Žiadostí a predniesli príležitostnú báseň. Potom účastníci spomienky položili vence k pamätníku. Po
zaznení piesne Kto za pravdu horí sa
mikulášske spomienkové oslavy skončili. Mali dôstojný priebeh a boli holdom
všetkým tým, čo stáli pri zrode nášho
národného programu spred sto sedemdesiatich rokov. Ten odkaz je jasný.
Slováci, nezabúdajte, kto ste, kam
patríte a kam kráčate.

Antona BALÁŽA, spisovateľa, scenáristu, dramatika a publicistu

Žurnalistika stráca žánre a utápa sa v politike
● Čitateľská verejnosť pozná
vaše úspešné romány. Máte ich na
konte dve desiatky, ako povedzme
Skleníková Venuša, Tu musíš žiť,
Chirurgický dekameron, Kronika
šťastných zajtrajškov, ale aj Tábor
padlých žien, ktorý bol sfilmovaný
a v rámci projektu Sto slovanských
románov preložený do piatich slovanských jazykov a angličtiny, Krajina zabudnutia vyšla v hebrejčine
a maďarčine. Ste tiež autor rozhlasových dramatizácií, filmových
i televíznych scenárov. Na čom
v súčasnosti pracujete, na čo sa
môžu vaši čitatelia tešiť?
Od napísania mojej prvej, neskôr
zošrotovanej knižky Bohovia ročných
období uplynie pomaly polstoročie,
takže nasledovať by už asi mali literárne pamäti. Naozaj sa začínam
poohliadať za rokmi, keď ma literatúra
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Žiadosti slovenského národa spísali národovci pred 170 rokmi na starej evanjelickej
fare v Liptovskom Mikuláši. Primátor mesta Ján Blcháč a evanjelický farár Marián
Bochnička pri odhalení pamätnej tabule na túto významnú udalosť.

inscenovali túto udalosť krátkou scénkou. Po skončení programu v kostole
sa účastníci presunuli pred starú evanjelickú faru, kde pred sto sedemdesiatimi rokmi boli Žiadosti spísané. Primátor J. Blcháč a evanjelický farár M.
Bochnička otvorili bezbariérový prístup
do starej fary, kde sa nachádza Expozícia Tatrína a Žiadostí slovenského
národa. J. Blcháč prítomným pripomenul, že priestor pred kostolom je pomenovaný na Námestie žiadostí slovenského národa, o čo sa pričinili poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí reagovali na podnet mikulášskych evanjelikov. Zároveň tu odhalili aj pamätnú
tabuľu s textom Žiadostí, ktorú vytvoril
ruský umelecký kováč žijúci v Liptove.

oslovila. V ostatných rokoch som vydal
päť nových kníh, z toho boli tri veľké
romány. Ten zatiaľ posledný je o veľkej
osobnosti medzivojnového kultúrneho
života, tiež dlhoročnom tajomníkovi
Matice slovenskej Štefanovi Krčmérym, ktorý istý čas strávil v pezinskej liečebni. Práca na tejto biografii
ma dosť fyzicky vyčerpala, musím
zrejme opatrnejšie narábať so svojím
zdravím...
● Spomenuli sme vašu literárnu postať, do ktorej patrí aj esejistika a žurnalistika. Ako hľadíte
na súčasnú novinárčinu a samotné
médiá?
Súčasná žurnalistika je veľmi
prepolitizovaná, žánrovo je veľmi
chudobná – najmä pri pomyslení na
všetkých tých skvelých reportérov
a fejtonistov zo šesťdesiatych rokov,

od ktorých sme sa učili novinárske
remeslo. Na dnešnom bulvári ma najviac dráždi jeho slovník. Je veľmi stereotypný, zamorený cudzími výrazmi,
nepretavenými do nášho jazyka. A celkove sa mediálna scéna tým, že jej
súčasní vlastníci uprednostňujú zisk
alebo nimi sledujú vyložene politické
ciele, výraznejšie nediferencuje.
● Osobitnou témou sú sociálne
siete...
Na nich sa vlastne odohráva
niečo, čo fakticky klasické mediálne
nosiče odsúva na druhú informačnú
i názorovú koľaj. Ako sa s tým slovenská mediálna scéna vyrovná, takú
podobu bude v budúcnosti mať. Nevidím to však optimisticky.
Zhovárala sa Eva SISKOVÁ
Foto: archív A. B.

■ Primátor Turčianskych Teplíc Igor HUS o jednom z prvých slovenských gymnázií
■ Pripravuje sa ústavné ukotvenie veku nároku na starobný dôchodok pre Slovákov
■ Slávny reťazový most v Budapešti má rodný list v Drnave na slovenskom Gemeri
WWW.MATICA.SK

OÁL

2.STRANA

21/2018

SLOVENSKO
tečku počas funkčného obdobia
ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny Ivety Radičovej, zavrhovala každá pedagogika aj pred
dvesto rokmi“. Pozoruhodné je,
že v roku 2005 Radičová po návšteve Detského mestečka vyhlásila,
že v domove je situácia, akú naše
zákony nepoznajú. „Nie je to profesionálna rodina ani pestúnstvo a ani
vychovávateľstvo, má to efekt geta.“

Občianske združenie Naša rodina bojuje za Detské mestečko Zlatovce

Štatút národnej pamiatky nepomohol
Eva ZELENAYOVÁ – Ilustračné foto: Štefan K AČENA

Spoločenské zmeny po roku 1989 neboli vždy a v každom smere pozitívne. V niektorých prípadoch sa dokonca
dá hovoriť o zhubných následkoch. Zasiahli aj do života opustených detí. Či už žijúcich, alebo zomretých rodičov.
Naša spoločnosť stále hľadá ten najlepší model starostlivosti o ne a zdá sa, že v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa našlo riešenie, ktoré je dodnes vo svete považované za unikátne. V roku 1974 otvorili v Zlatovciach pri Trenčíne Detské mestečko.
Ako fungovalo? Vzniklo ako
alternatíva
klasických
detských
domovov, ako detský domov rodinného typu. V mestečku bolo sedemnásť rodinných domčekov, v každom
z nich približne dvanásť detí, o ktoré
sa starala manželská dvojica. Tvorila náhradných rodičov. Základným
princípom tohto experimentu typu
náhradnej rodinnej starostlivosti bolo
dať dieťaťu trvalého vychovávateľa,
na ktorého sa môže citovo viazať,
dať mu trvalé postavenie v skupine,
a to všetko v trvalom prostredí.
Mnohé deti pred príchodom do Detského mestečka nepoznali pocit
istoty, lásku, neraz trpeli samotárstvom a egoizmom. Vo výchovnej

bunke malo dieťa svoje trvalé miesto
až do úplného osamostatnenia sa.
■ FUNKČNÝ MODEL
V areáli bola 18-triedna základná škola, školská jedáleň, materská škola, telocvičňa, krytá plaváreň a zdravotné stredisko. Ak mala
manželská dvojica ešte svojich rodičov, mohli bývať spolu a takto bola
rodina vychovávateľov na očiach
detí ako vzor rodiny. Podľa jedného
z odchovancov Detského mestečka
učiteľa Branislava Ladického každá
náhradná rodinná bunka mala kvalitu
výchovy a vzdelávania. „Systém fungoval do roku 1991, potom bol zreorganizovaný a zdemokratizovaný tak,

že plne vyhovoval novým trendom vo
výchove a vzdelávaní detí a mládeže
a obdivovali ho odborníci z celého
sveta, ktorí naše zariadenie navštívili,“ spomína B. Ladický. Až do roku
2005.
Mestečko spočiatku patrilo pod
správu rezortu školstva. Ten mal
takmer všetkých zamestnancov
s vysokoškolským pedagogickým
alebo psychologickým vzdelaním,
takže existoval predpoklad rozumieť
vzdelávaniu a výchove detí. Ukázalo
sa to po transformácii, ktorú zrealizoval rezort práce, sociálnych vecí
a rodiny, kam sa Detské mestečko
dostalo po zmene režimu. Čo transformácia znamenala? Vymenila sys-

Areál Detského mestečka v Zlatovciach vraj padol do oka silnej trenčianskej športovej lobby, ktorá by ho
v pprvom ppolčase zániku chcela využiť
y
na športovú školu... A potom? Čas
ukáže.

tém modelu náhradnej rodiny, odskúšaného počas štyridsiatich rokov, za
systém, ktorý ho od modelu rodiny
vzdialil. Manželské páry nahradili
vychovávatelia s osemhodinovým
pracovným časom. B. Ladický pre
SNN povedal, že „takýto systém,
ktorý sa vytvoril v Detskom mes-

Politikárčenie nesmie prevýšiť záujmy bezbranného nenarodeného človeka

Politický cynizmus zabíja život
Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Slovenská republika má jedn u z najliberálnejších politík v spojitosti s umelým prerušením tehotenstva na
svete. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií zomrelo u nás za posledných dvadsať
rokov po umelých prerušeniach tehotenstva až 251 370 detí. Počet seniorov nad šesťdesiatpäť rokov
však za rovnaké obdobie na Slovensku stúpol o 209 398 ľudí.
Predkladateľ návrhu zákona –
ĽSNS – obhajuje svoju legislatívnu
iniciatívu tým, že „aj nenarodené
deti si zaslúžia ochranu svojich
práv minimálne tak ako rôzne menšiny a väzni. Ľudsko-právne argumenty hovoria jasne za život a za
ochranu práv každého človeka,
zvlášť tých najmenších a najslabších, ktorí sa nedokážu brániť
ani len plačom. Je absurdné, aby
v civilizovanej spoločnosti 21. storočia boli práva psov, mačiek, lesov
a kríkov chránené viac ako práva
nenarodených detí. Je nemysliteľné, aby sa na výrub stromu na

vlastnom pozemku požadovalo
povolenie od obce, ale na zabitie
nenarodeného dieťaťa sa nevzťahovali žiadne obmedzenia“.
■ PODPOR A NÁVRHU
KDH návrhu vyčíta, že potrat
môže byť vykonaný do šiestich mesiacov od počatia, ak ide
o choré deti. Tvrdí, že napríklad
deti s Downovým syndrómom, rázštepmi a množstvom iných ochorení
sa narodia a vedia s postihnutím
žiť. Poslanci strany Sloboda a Solidarita nebudú hlasovať za sprísnenie podmienok, za akých môže byť

VŠIMLI SME SI
Folkloristika je spoločenská veda, predmetom jej skúmania je folklór.
Dnes už naozaj zriedkavá veda, popri národopise, či inak tiež etnografii,
súvisí skôr so štúdiom na vybraných vysokých školách. Asi bude vhodné
zopakovať si aj význam slova folklór, lebo u nás sa už stalo smutným zvykom ohŕňať nad ním nos, dokonca ho posmechovať.

Malý zázrak vo veľkej telocvični
Podľa definície je folklór súbor
kultúrnych javov, ktoré sa dejú
formami ústnej, hernej, tanečnej,
dramatickej a hudobno-spevnej
komunikácie. Jeho nositeľom
a rozširovateľom je kolektív. Folklór
patrí na Slovensku medzi najväčšiu
pýchu krajiny. Nech si ho znevažujú nevedomci, ako len dokážu,
V Trenčíne začali s úspechom v ZŠ na Veľkotúto skutočnosť nezmenia.
moravskej ulici vyučovať folkloristiku
Priam ako zázrak u nás
pôsobí skutočnosť, že folkloristika ako predmet sa uchytila aj na základnej škole,
a to hneď – po pár mesiacoch vyučovania – s obrovským úspechom. Nový predmet v trenčianskej Základnej škole na Veľkomoravskej ulici od septembra minulého roka vyučuje bývalá členka fenomenálneho súboru Lúčnica pedagogička
Veronika Miščíková. Učí aj spev, aj tanec. Ohlas na existenciu predmetu je veľký
a pozitívny, aj preto nie je vylúčené, že sa bude učiť vo viacerých ročníkoch.
Dokonca podľa dostupných informácií už vedenie školy hľadá na vyučovanie
folkloristiky rovnako zdatnú posilu. Tú chce uplatniť práve vo vyšších ročníkoch.
Veronika Miščíková pochádza z Trenčína, kde tancovala v detskom folklórnom súbore Radosť, neskôr v súbore Družba. V Bratislave vyštudovala Vysokú
školu múzických umení – odbor pedagogika ľudového tanca. Zároveň celých
sedem rokov aktívne pretancovala v Lúčnici. V Trenčíne učí tancovať nielen deti
a mládež, ale aj dospelých vo folklórnych kolektívoch.
Je priam nádherné, že nám na Slovensku vyrastá najmladšia generácia
milovníkov nášho folklóru, je tu nádej, že jej entuziazmus umlčí hlúpe otázky
typu „prečo a teraz“?
Štefan ZLATOŠ
Foto: Veronika MIŠČÍKOVÁ
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na Slovensku vykonaná interrupcia. V SNS sa zatiaľ nedohodli, ako
zahlasujú, je možné, že poslanci
budú mať pri hlasovaní voľné ruky.
Platí to aj pre Sme rodina. OĽaNO
sa malo rozhodnúť v čase uzávierky tohto vydania SNN. ĽSNS
v súvislosti s návrhom zákona pripomína nedostatočne a pomaly
využívaný inštitút adopcií.
„V súčasnosti trvá priemerné
čakanie na adoptované dieťa
zhruba päť rokov, v mnohých prípadoch však dokonca až desať rokov.
Ruku na srdce – výhovorky, že
rodiny by nedokázali dieťa uživiť,

sú v súčasnosti neopodstatnené.
Mali azda naši starí a prastarí rodičia lepšie podmienky? Viac áut,
mobilov, väčšie domy, čerpali viac
dovoleniek?! A koľko detí vychovali?“ zaznelo pri argumentácii za.
■ DEMOGR AFIA NEPUSTÍ
Obmedzenie umelých prerušení tehotenst va je podľa pred-

■ ŽALOSTNÝ ROZVRAT
V súčasnosti projekt Detského
mestečka dobieha. Areál je žalostne
zanedbaný. Na záchranu mestečka
vzniklo občianske združenie Naša
rodina. Iniciátor tejto myšlienky B.
Ladický na otázku SNN či v súčasnom štádiu rozvratu dá sa ešte uvažovať o jeho záchrane s pôvodným
zameraním, odpovedal: „Vyhlásenie
Detského mestečka za národnú kultúrnu pamiatku môže pomôcť prinavrátiť tento model rodinnej výchovy,
ktorý tam fungoval v rokoch 1975 –
2005.“ A doplnil: „MPSVaR SR po
vyhlásení Detského mestečka za
národnú kultúrnu pamiatku stratilo
oň záujem. Pôvodný plán bol taký,
že do roka 2020 bude mestečko
vyprázdnené a ponúknuté na predaj
ako prebytočný majetok štátu.“
kladateľa žiaduce aj vzhľadom
na negatívny demografický vývoj
v Slovenskej republike. „Celkovo
bolo následkom umelého prerušenia tehotenstva na území Slovenska za posledných päťdesiat rokov
zabitých už viac ako 1 249 000
detí! To je takmer štvr tina slovenskej populácie! Umelé prerušenia
tehotenstva pritom tvorili až 75,3
percenta zo všetkých potratov.
Aj napriek mierne klesajúcemu
trendu pripadalo v roku 2017 na
sto narodených detí až 10,5 umelého prerušenia tehotenstva.“
Strana ĽSNS v yzý va predse dov ostatných parlamentných sub jektov, aby so svojimi poslancami
podporili jej návrh novely zákona
o umelom prerušení tehotenst va.
Na tlač ovej konferencii o tom
informoval podpredseda ĽSNS
Milan Uhrík. Predseda ĽSNS
Marian Kotleba oslovil predstaviteľov všetk ých parlamentných
strán, aby prediskutovali spolu
možnosti na podporu tejto legislatívnej iniciatív y.

Kým u nás sa o spolupráci s Čínou hovorilo, v okolitých štátoch konali

Uprednostnili sme šarvátky pred osohom
Naši severní susedia v Poľsku z čista-jasna oznámili, že začali pri Varšave s výstavbou nového medzinárodného
letiska, najväčšieho v Európe. Má byť centrálnym nákladným terminálom pre lietadlá prilietavajúce do Európy
z Čínskej republiky. U nás si zatiaľ v tejto súvislosti čerpáme náhradné voľno.
Čína potrebuje dopravovať do
Európy svoj export rýchlo a efektívne.
A najmä bez veľkých rečí a iných rôznych slávnostných ceremoniálov. Je to
už dosť dávno, čo do bratislavského
riečneho prístavu zablúdil kontajnerový
vlak práve z Číny. A bolo to vtedy oficialít
a potriasania rúk a póz pred kamerami!
Vtedy sa tvrdilo, že minimálne raz za
týždeň takto príde nákladný vlak z ďalekej Ázie. Prišiel iba jeden – ten prvý.
A odvtedy je ticho. Také isté ako s plánmi
na predĺženie širokorozchodnej železnice
z našej východnej hranice kamsi až ku
Viedni. Zostáva len dúfať, že investori
z Ázie sa ulakomia aspoň na priemyselné
parky pri Haniske, kam takáto trať vedie
ešte z éry socializmu. Za dlhé roky sme
nedokázali prepravcom ponúknuť ani len
vodnú dopravnú cestu – Dunaj, po ktorom
by týždenne z rumunskej Constance do
Bratislavy a ďalej proti prúdu, povedzme
až do Passau, mohli týždenne plávať na
nákladných lodiach stovky kontajnerov,
ktoré inak po európskych cestách teraz
vozia tisícky kamiónov. A to ani nespomíname hrozby, ktoré v podobe developerských Damoklových mečov visia nad zimným prístavom v Bratislave a jeho blízkou
budúcnosťou, ktorou určite nebude prosperujúca lodná doprava.

SLOVENSKO

Poliaci sa rozhodli, konajú a dostávajú sa na špičku záujmu čínskych
investorov. Začali konať. O desať rokov
chcú mať necelých štyridsať kilometrov

ČO INÍ NEPÍŠU

Susedia v Poľsku postavia pri Varšave
letisko s ročnou kapacitou sto miliónov
cestujúcich

od Varšavy postavené letisko, ktoré svojím výkonom porazí akúkoľvek súčasnú
konkurenciu. Technické parametre hovoria naozaj v impozantných číslach – poľské letisko má mať kapacitu neuveriteľných sto miliónov osôb ročne. Z číselných
údajov vyráža dych aj to, že sa má postaviť na ploche až tritisíc hektárov. Suma na
výstavbu sa odhaduje až na osem miliárd

eur. Prvých cestujúcich tu chcú odbavovať už v roku 2027.
Čím argumentuje pri tejto investícii poľská vláda? Poľsko podľa nej leží
na križovatke svetových metropol. Je to
hlavná trasa medzi Los Angeles a Tel
Avivom, susednou Viedňou a vzdialeným
Tokiom, Šanghajom a Parížom. Navyše
sa k tomu pridáva New York a pre Európu
stále ekonomicky nevyťažený Teherán.
Takéto letisko nemôže byť predsa stratové! Najzaujímavejšia je však rozloha
staveniska. Prečo je až taká? Nuž, opäť
je v hre Čína – bude potrebovať obrovský nákladný terminál, a tak jej ho Poliaci
začali stavať. Neváhali, nedumali, nerozprávali priveľa, ale začali konať. My sme
zatiaľ „prvé čínske prieskumné lastovičky“
odohnali nezmyselnou ideologickou predpojatosťou, hlúpymi a urážajúcimi vyhláseniami hlavy štátu a v štátnych prognostických útvaroch a akadémiách sa uspali
momentálnou hospodárskou konjunktúrou, ktorej trvanie je podľa potvrdenej
cyklickosti ekonomických a finančných
kríz kapitalizmu len otázka času. Akoby
sme na tejto strane Tatier mali iba príštipkárov a zaťahovačov rozpočtových bŕzd,
a nie stratégov rozvojovej budúcnosti.
Ján ČERNÝ
Foto: internet
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Rodí sa slovenský Soros?
Roman MICHELKO

Rozhodnutie prezidenta Kisku, že
ďalšie volebné obdobie nebude kandidovať, bolo aj nebolo prekvapujúce.
Nebolo preto, lebo už hneď na začiatku
nového roka po spoločnom obede troch
najvyšších ústavných činiteľov prenikli na verejnosť informácie, že Kiska
dá prednosť rodine pred úradom. No
a potom sa už len čakalo na ním avizovaný termín – do konca marca – keď
mal túto kuloárnu informáciu aj oficiálne
potvrdiť. Medzitým však prišli známe
nešťastné udalosti (vražda Kuciaka
a jeho snúbenky) a všetko mohlo byť aj
inak. Je verejné tajomstvo, že Kiskovo
nutkanie na odchod z politiky nezdieľalo
jeho okolie. Skupina poradcov i jeho
deti z prvého manželstva ho všemožne
prehovárali, aby kandidoval aj v druhom
volebnom období. Napokon sa ukázalo,
že zbytočne...
Každopádne, jeho rozhodnutie ďalej
nekandidovať ovplyvnilo podstatne viac
okolností. Po štyroch rokoch vo funkcii už

Kiska nemá ani zďaleka ten kredit, s akým
do funkcie vstupoval. Ťažia ho ťažké
daňové kauzy, veľmi problematický súdny
spor o pozemok vo Veľkom Slavkove,
hrubé prekročenie limitu na volebnú kampaň, ako aj neoprávnené vratky DPH, ktoré
musel riešiť takpovediac baštrnákovsky –
účinnou ľútosťou.
Celkom iste mu na popularite nepridali ani udalosti posledných dní a týždňov.
Neprerušenie lyžovačky v Alpách v čase
vraždy investigatívneho novinára bolo ťažkým pochybením, možno porovnateľným
s tým, keď neústavne a veľmi tendenčne
prispel k vzniku a prehĺbeniu vládnej krízy.
Korunu všetkému nasadil v čase, keď si
kládol mimoústavné podmienky pri zostavovaní vlády a spochybnil právo P. Pellegriniho, ktorý disponoval parlamentnou väčšinou, zostaviť vládu podľa svojich predstáv,
čím do našej ústavnej praxe zaviedol veľmi
nebezpečný precedens.
Následky takejto politiky na seba
nenechali dlho čakať. Kiska prefe-

renčne padol, dokonca až tak, že počet
jeho priaznivcov bol menší než počet
ľudí, ktorí ho odmietajú. No a v tejto
atmosfére bola ohlásená tlačovka Fica
a spol., na ktorej vyzval Kisku, aby
zverejnil informácie, ktoré prerokovával mandátový a imunitný výbor a ktoré

K OME N TÁ R
boli také škandalózne, že by ich „ako
kandidát na prezidenta“ len veľmi ťažko
„rozdychával“.
Ako sa však ukázalo, preventívny
útok na Kisku bol už zbytočný. Je jasné,
že pevné rozhodnutie nekandidovať už
prijal podstatne skôr a Ficova tlačovka
by na tom aj tak nič nezmenila. Prekvapujúca tak bola skôr samotná Ficova
tlačová beseda. Viaceré dobre informované zdroje totiž jasne naznačovali, aké
bude Kiskovo rozhodnutie. Veľa signalizoval Hríbov editoriál v .týždni či Tkačenkov komentár v SME. Boli zjavne dobre

Farizeji pôsobia medzi nami
Eva ZELENAYOVÁ

V roku 1993 vyhlásila Organizácia Spojených národov pätnásty
máj za Deň rodiny. Lenže OSN presadzuje tiež agendu inakosti, ktorá
rodinu potláča. A dosť agresívne. Aj
na Slovensku sme svedkami podobnej schizofrénie. Spoločnosť priateľov detských domovov vznikla v roku
1991. V roku 1996 sa premenovala
na Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar. Jej
predsedom je Jozef Mikloško ml. Na
svojej internetovej stránke združenie
uvádza, že v roku 1996 sa začala
nová etapa odbornej činnosti, a to
výzvou zmeniť detské domovy internátneho typu na domovy rodinného
typu. Ďalej sa záujemca dočíta, že
OZ v roku 2000 „v spolupráci s Ministerstvom práce sociálnych vecí
a rodiny SR zriadili koncepčnú skupinu, ktorá pripravovala transformáciu systému náhradnej starostlivosti,

SPOZA OPONY
K eď pred čosi vyše dvoma
rokmi pri bratislavskom predstavovaní knihy z martinského
vydavateľstva Matice slovenskej
odznelo, že práve na jej základe
prijali námet na film, všetci boli
potešení, ale i skeptickí. Informácia ako prvá zaznela na pôde
Matice slovenskej a všetci prítomní už zažili veľa nadšených
projektov, ktoré sa nezavŕšili.
Išlo o knihu ktovie koľkú v poradí
– o Alexandrovi Dubčekovi. Ako
sa však ukázalo, tento projekt
riaditeľa a šéfredaktora matičného vydavateľstva Stanislava
Muntága a Igora Sokolíka sa
stal najznámejším pre čitateľov
a prispením televízneho dramaturga Romana Brata oslovil aj
filmárov.
Na onom stretnutí na matičnej pôde boli prítomní pozoruhodní svedkovia – Dubčekov
syn Milan, dávni spolupracovníci a matičiari Ivan Laluha
a Pavol Pollák, ako aj výrazný
matičný autor Anton Hykisch
a iní. Niekdajší veľvyslanec
Anton Hykisch s podporou tiež
bývalého veľvyslanca Milana
Dubčeka, ktorých však spája
WWW.SNN.SK

nej výchovy v detských domovoch.
Transformáciu považujeme za jeden
z najväčších míľnikov našej dlhodobej snahy o zlepšenie života detí
v domovoch“, uvádza sa na stránke
združenia.
V marci 2016 napísal Mikloškovi
ml. otvorený list jeden z chovancov
Detského mestečka v Zlatovciach
Branislav Ladický. Nie znepokojený,
priam pohoršený transformáciou
detského mestečka, na ktorej participoval i Mikloško ml. Jej výsledkom

bolo odstránenie sedemnástich manželských dvojíc, ktoré nahradili päťdesiatimi vychovávateľkami pracujúcimi na tri zmeny. „My odchovanci
z Detského mestečka sme presvedčení,“ uvádza Ladický v otvorenom
liste Mikloškovi, „že nám ktosi zobral
niečo, čo bolo pre nás najdôležitejšie – citový prístup manželských
dvojíc k nám, lásku, ktorú sme cítili
vo všetkom, čo sa dialo v rodinných
bunkách...“
Iniciatíva Slovenský dohovor
za rodinu vyvíja aktivity po celom
Slovensku a usiluje sa poukázať
na „zlo z Istanbulu“, teda na Istanbulský dohovor. Jej charizmatickým predstaviteľom je kňaz Marián
Kuffa. Jeho prednášky (či kázne)
i prednášky ďalších aktivistov sú
vždy spojené so svätou omšou.
Všetci prednášajúci zdôrazňujú význam rodiny v spoločnosti a v Trnave

to, čo si užili po dve desaťročia
po roku 1968, povedali, že dnes
pri spätnom pohľade vidia, ako
v roku 1968 Dubčeka tlačili najmä
pražskí radikáli. A že bolo treba
postupovať voči Moskve inak.
Bolo treba uvážiť a nehnať veci

sfilmovaní knihy z matičného
vydavateľstva. Po mojej pravici
Anton Hykisch a Ivan Laluha
a po ľavici Pavol Pollák. Pollák
má vyše deväťdesiat, Laluha
a Hykisch sú zdatní osemdesiatnici, obaja ročník 1932. O odozve

aby sa deti s nariadenou ústavnou
výchovou mohli jednoduchšie vrátiť
do rodín či vyrastať v iných formách
náhradnej rodinnej starostlivosti“.
Uspeli sme, tvrdia aktivisti zo
združenia, lebo „do roku 2005 transformácia položila základy rodin-

P O Z N Á MK A

informovaní. Asi podstatne lepšie než
ľudia zo Smeru. Najväčší vplyv na Kiskovo rozhodnutie mala skutočnosť, že
si uvedomil, že už je za svojím zenitom,
že extrémne polarizuje a prípadná prezidentská kampaň by bola veľmi ostrá
a špinavá a dnes už aj s veľmi neistým
výsledkom.
Okrem toho Kiska nikdy nebol homo
politicus, on si úrad prezidenta nijako
zvlášť neužíval, nemal nikdy nijaké
vlastné názory ani autentickú politickú
líniu. Už od začiatku bol v zajatí názorov
svojich poradcov a bez nich bol stratený.
Získanie prezidentského postu bolo
preňho najmä naplnením si osobných
ambícií. To sa mu podarilo, ale každá
minca má dve strany. Cenou za to bola
absolútna strata súkromia. Ocitol sa pod
drobnohľadom médií a jeho predstavy
o poslaní prezidenta a jeho možnostiach
sa ukázali ako veľmi naivné a nerealistické. Čosi si potreboval dokázať, a to sa
už stalo – stal sa prezidentom a teraz už
nemá motiváciu. Napriek tomu oznámenie o odchode z postu prezidenta okorenil dnes ešte ťažko dešifrovateľným inotajom, že aj keď už nebude kandidovať
na post prezidenta, neodchádza z verejného priestoru. Presnejšie sa vyjadrí až
po komunálnych voľbách.
Dovtedy sa teda budú šíriť špekulácie. V tomto mal jeho hovorca Krpelan
pravdu, keď tvrdil, že jeho šalamúnsa pridal aj Mikloško ml. Ako lekár
vysvetlil význam rodinného prostredia pre zdravý vývoj dieťaťa.
Ibaže ten istý Mikloško v spolupráci
s Radičovej rezortom v roku 2005
dosiahol v Detskom mestečku v Zlatovciach pravý opak. Rozprášili
rodiny a náhradných rodičov vymenili za vychovávateľov s osemhodinovým pracovným časom.
Mikloška i Radičovú spája
minulosť. Radičová stála na čele
správnej rady Nadácie otvorenej
spoločnosti a členom správnej rady
tejto Sorosovej nadácie bol aj Mikloško. Ide o nadáciu, ktorá sa skôr
zameriava na podporu inakosti než
rodiny. Ak teda vznikol tandem Mikloško – Radičová na transformáciu
detských domovov, výsledok nemohol byť iný ako likvidácia rodinného
typu výchovy v detských domovoch. Ladický sa usiloval zachrániť
Detské mestečko a inicioval jeho
vyhlásenie za národnú kultúrnu
pamiatku. Založil o. z. Naša rodina,
ktoré chce vrátiť pôvodný systém do
Detského mestečka v Zlatovciach.
Zrejme niekomu prekazil plány na
získanie lukratívnych nehnuteľností,
lebo škola mu nepredĺžila pracovnú
zmluvu na ďalší rok. Napriek tomu
sa nevzdáva.
z dielne matičného vydavateľstva. V štvorstranovom rozhovore
na stránkach sobotňajšej prílohy
denníka máme rýchlokurz pozoruhodností slovenských dejín
v podaní človeka, ktorý osobne
poznal Alexandra Dubčeka od

Prečo môže byť vek užitočný
Dušan D. KERNÝ

na ostrie noža. Veď potom za to
dva národy a mnohé tisíce rodín
platili krutú daň. Povedali to vo
verejnej besede ľudia, ktorých
nijako nemožno podozrievať.
Prežili dve desaťročia pod policajným či iným dozorom. Po roku
1989 skúsenosti nazbierali v diplomatických službách od Kanady
cez Grécko až po Izrael.
Po uplynutí viac ako dvoch
rokov a po tom, čo sa dalo
dovedna vyše milióna eur, som
sedel na prvom premietaní hotového filmu, prvom úspešnom

filmu u nich som napísal pre SNN
text, ktorému titulok dala veta
prof. Laluhu: Konečne máme film
o Alexandrovi Dubčekovi.
Hneď po premietaní napríklad
známa rozhlasová kultúrnička
Hana Beranová pozvala pred
mikrofón Ivana Laluhu, autora
viacerých prác o Dubčekovi; pár
dní predtým mal veľký niekoľkostranový profilový rozhovor
vo víkendovej prílohe známeho
denníka. V onej prílohe najnovšie
výrazne zasa predstavil doc.
Pollák slovom i obrazom knihu
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ske vyhlásenie spustí lavínu dohadov.
Kiskovo vyjadrenie môže znamenať
všeličo. Jedna možnosť je, že sa ako
volebný líder postaví na čelo nejakého
subjektu – možno to bude Progesívne
Slovensko či Beblavého Spolu, čím ich
zjednotí, alebo sa postaví na čelo hnutia
Za slušné Slovensko. Tieto úvahy však
majú jednu veľkú slabinu. Riadiť stranu
znamená enormné pracovné vyťaženie,
minimálne v hodnote trojnásobku toho,
čo „koštoval“ na prácu nie veľmi náročný
post prezidenta, no a z Popradu sa
vznikajúca strana efektívne riadiť nedá.
Samozrejme, vyplavujú sa aj iné nepravdepodobné konštrukcie, napríklad že
bude (ne)kandidujúcim lídrom. Teda že
nejakému subjektu len prepožičia svoje
meno či tvár. To by však bola veľmi platonická podpora s rovnako nevýrazným
dosahom.
Ďalšia alternatíva by bola, že
sa stane akýmsi slovenským Sorosom, teda že sa nebude angažovať
len v charite, ale sformuje nadáciu
na podporu politických aktivít. To by
dávalo najväčšiu logiku. Nijako by
ho to zásadne nezaťažovalo a ostal
by vo verejnom priestore. Na presnejšie dekódovanie jeho nezrozumiteľného posolstva si tak budeme
musieť počkať až do jesene, po
komunálnych voľbách sa azda vyjadrí
zrozumiteľnejšie.

konca štyridsiatych rokov. Takrečeno v celoživotnej bilancii Pavol
Pollák, jeden z najstarších, dlhoročných matičiarov, však hovorí
najmä o najstaršom matičiarovi
– stotriročnom Imrichovi Kružliakovi. Vyše deväťdesiatjedenročný
slovenský právnik a historik, po
roku 1968 robotník, zostavil knihu
na základe práce s archívom Imricha Kružliaka. A bez Pollákovho
finančného prispenia by kniha
v takej kvalite asi nevyšla. Jeho
osobné finančné prispenie umožnilo Matici slovenskej vydať knihu

v čo najdôstojnejšej úprave.
Jej názov Vyznávač kráľovstva
ľudského sa zrodil v spolupráci
s redaktorom publikácie Petrom
Cabadajom. A vďaka Cabadajovi
sa stala spomienkou aj na básnika Rudolfa Dilonga, s ktorým
mal Imrich Kružliak veľmi blízky
vzťah.
Docent Pollák je už roky
autorom SNN. Uverejnili sme
mnohé z toho, o čom hovorí teraz
v prílohe denníka Pravda. Význam veľkého plátna spomienky
na Imricha Kružliaka je však
osobitný. Uverejnila ho príloha
denníka s výrazným zameraním
na antifašistický pilier slovenskej štátnosti. Matica slovenská,
jej predstavitelia, ako aj SNN,
ktoré venovali Kružliakovi značnú
pozornosť, boli a sú nepretržite
terčom ostrých a nevyberavých
útokov a zatracovania za to, že
oceňovali „ľudáka“ Kružliaka.
Nechcenou
zásluhou
rozhovoru doc. Pavla Polláka, aj keď
v ňom nerozpovedal všetko, pre
Maticu a matičné periodiká je,
že ako svedok zasadzuje Kružliaka do historických súvislostí.
Zbavuje „tému“ Kružliak jednoznačne tej otrasnej nálepky
tzv. kontroverznosti.
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S Jozefom ŠUVADOM o štandardných a terapeutických postupoch v medicíne

NA OKRAJ
S lovenské

zdravotníctvo,
ktoré aktuálne zápasí s nedostatkom lekárov a najmä zdravotných sestier, je permanentnou témou verejného diskurzu.
Od prvého apríla nadobudla
účinnosť vyhláška o rozsahu
ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistencie. Rozšírením kompetencií niektorých sestier by
malo dôjsť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta
a tiež k ušetreniu financií v systéme zdravotnej starostlivosti.

Nové zdravotnícke
kompetencie
Medicínska sestra po novom
môže na základe jej vlastného
posúdenia a potreby pacienta
podávať lieky na tlmenie bolesti
a lieky na zníženie telesnej teploty v dávkovacom rozmedzí
účinnej látky predpísanej lekárom a zároveň aj vyhodnocovať
ich účinnosť. Tiež môže na základe určenia lekárom aplikovať
lieky intravenózne, okrem transfúzie krvi a krvných derivátov,
transfúznych liekov a kontrastných látok bez písomného poverenia. Na základe rozhodnutia
lekára po novom môže odstraňovať stehy na zahojenej rane,
zavádzať či rušiť kanylu do periférnej žily. Tie zdravotné sestry
s pokročilou praxou, ktoré majú
príslušné magisterské vzdelanie a prax, už môžu predpisovať
zdravotnícke pomôcky súvisiace
s poskytovaním ošetrovateľskej
starostlivosti podľa osobitného
predpisu. Po konzultácii s lekárom môžu robiť odbery biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom
rozsahu. Pri predpisovaní liekov
u stabilizovaných pacientov,
ktorí navštívia lekára pre recept
a v nadväznosti na eZdravie,
zdravotná sestra s pokročilou
praxou môže čiastočne odbremeniť od tejto administratívnej
činnosti lekára, ktorý viac času
venuje pacientovi. V mnohých
krajinách EÚ táto kompetencia
bola presunutá na sestry s pokročilou praxou, čím sa z profesijnej
komory navrhovalo aj to, aby sa
sestry podieľali na výkonoch
v oblasti telemonitoringu a telemedicíny, keďže dnešok prináša
množstvo informačných technológií, ako aj implementácie samotného eZdravia do praxe.
Podľa ministerky zdravotníctva SR A. Kalavskej „Slovensko
nie je jediná krajina, kde chýbajú
sestry a zdravotnícki pracovníci“. Ako nám povedala: „Je to
celosvetový alebo celoeurópsky
trend a naše ministerstvo nastavilo
nové systémové kroky,
ktorými sa počet sestier usiluje stabilizovať.“ Na nedávnej
tlačovej konferencii v NR SR,
ktorá bola obsahovo venovaná
práve sestrám a zdravotníckym
pracovníkom, predseda Výboru
NR SR pre zdravotníctvo Štefan
Zelník informoval o pozmeňujúcom návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
ktorý je podporený poslancami
z koalície aj opozície už v druhom čítaní. Iveta Lazorová
za Slovenskú komoru sestier
a pôrodných asistentiek vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov premenovať zdravotníckych
asistentov na praktické sestry.
„Školy asi nemajú kapacity na
výučbu sestier,“ konštatovala
Lazorová. Podľa komory je
preto otázne, ako budú stredné
zdravotné školy pripravené na
výučbu
praktických
sestier.
K téme sa ešte vrátime.
Eva SISKOVÁ
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Medicínska prax chce nové prístupy
Zhovárala sa Eva SISKOVÁ – Foto: archív J. Š. a redakcie SNN

Na MZ SR v Sekcii zdravia vznikol osobitný útvar. Jeho poslaním je tvorba a implementácia štandardných
diagnostických a terapeutických postupov. Útvar vedie doc. MUDr. Jozef ŠUVADA, PhD., MPH, ktorý so spolupracovníkmi za krátky čas pripravil inováciu metodiky na tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických
a terapeutických postupov a štatút tejto komisie MZ SR na riadenie celého procesu tvorby a implementácie, ako
aj štatút odborných pracovných skupín. Jednotlivé štandardy by sa v období rokov 2017 – 2021 mali pripravovať
na MZ SR s podporou finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.
povedný za administratívnu stránku,
tímový koordinátor zodpovedný za
odborné aktivity súvisiace s podkladmi, obsahom ŠDTP, aktivitami
vzdelávacieho a iného charakteru
a termíny, manažér pre publicitu
zabezpečuje
projektové
aktivity
v súvislosti s požiadavkami projektu
a riadiaceho orgánu, komunikuje podporné aktivity odbornej verejnosti;
garant pre webový pracovný a vzdelávací priestor; a odborný garant
projektu).

● Mohli by ste charakterizovať,
ako prebieha príprava štandardného diagnostického a terapeutického postupu?
Príprava štandardných diagnostických a terapeutických postupov
(ŠDTP) sa začala schválením Národného projektu Tvorba nových a inovatívnych štandardných klinických
postupov a ich zavádzanie do medicínskej praxe a podpísaním zmluvy
medzi MZ SR a MPSVaRSR v júli
2017. Zainteresovanými štruktúrami okrem riadiaceho orgánu, ktorým sú výkonné a kontrolné sekcie MPSVaR, sú aj jednotlivé
sekcie MZ SR, najmä legislatívna,
ale aj vecné, gremiálna rada ministra
zdravotníctva, ako aj samotná ministerka doc. MUDr. Andrea Kalav-

● Kto bezprostredne riadi
a zodpovedá za tieto postupy?
Kľúčovými
zainteresovanými
do tvorby, implementácie a revízie
postupov sú hlavní odborníci MZ SR,
ktorí zostavujú jednotlivé odborné
pracovné skupiny (OPS) nominovaním ich členov a sú zodpovední za
vývoj jednotlivých skupín ŠDTP. Členovia jednotlivých OPS sú z rôznych špecializačných a interdisciplinárnych odborov a sú v odborných
pracovných skupinách po schválení
vedením MZ SR buď ako riadni členovia, alebo externí dobrovoľní členovia
nominovaní na spoluprácu pri vytváraní jednotlivých skupín štandardných postupov.
Zodpovedným za realizáciu
Národného projektu je projektový
tím, ktorý sa skladá z projektového
manažmentu (projektová a finančná
manažérka) a odborného projektového tímu (tímový koordinátor zod-

● Ako dlho trvá príprava
jedného štandardu a koľko
nových, inovovaných štandardných diagnostických a terapeutických postupov sa očakáva?
Vzhľadom na rôzne typy vyvíjaných štandardných postupov (preventívny, diagnostický, diagnosticko-terapeutický, ako aj podskupín ŠDTP, ako
napr. ošetrovateľský, rádiologický
či
rádioterapeutický
štandardný
postup) bude aj ich obsah odlišný,
a komplexnosť si bude vyžadovať
odlišný čas prípravy. Na podklade
uvedeného predpokladáme v prvom
roku vývoj dvadsiatich piatich skupín
štandardných postupov (v každej
skupine podľa dohody na základe
komplexnosti, prierezovosti a interdisciplinarity štandardného postupu
a časovej náročnosti jedna OPS
vyvinie v jednej etape najmenej
desať štandardov a následne v priebehu ďalšej etapy/etáp ukončí vývoj
základných priemerne minimálne
tridsiatich štandardov na špecializáciu). Počas druhého a tretieho
roka projektu plánujeme vydať päťdesiat skupín štandardných postupov
(v každom roku) a počas štvrtého
roka dvadsaťpäť skupín ŠDTP. Celkovo tak počas dĺžky projektu vývoja
nových a inovatívnych štandardných
diagnostických a terapeutických
postupov by malo byť vyvinutých stopäťdesiat skupín štandardných.

obliehanie izraelskou armádou nonstop zo vzduchu, z mora i zo zeme
sa týka všetkých stránok existencie ľudí. Izrael urobil z pásma Gazy
jedno z najhorších miest na život na
našej planéte, ktoré v mnohom pripomína koncentračné tábory.
Situácia dvoch miliónov ľudí
žijúcich na tomto izolovanom území

behy ľudí zavraždených izraelskou
armádou, mám pred očami tisíce
zničených domov v Ash Shijaiyah,
jednej z najstarších štvrtí Gazy, kde
som sa narodil a vyrastal. Ak sa tam
raz vrátim, moje rodné mesto a jeho
okolie nespoznám, tá pohroma nemá
obdobu. V Gaze bolo počas izraelskej agresie v roku 2014 zabitých

INTERVIEW
ská, PhD. Ďalšími orgánmi tvorby,
implementácie a revízie ŠDTP sú aj
po a – Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
tvorbu, implementáciu a revíziu
štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických
postupov, ktorá je poradným orgánom ministra zdravotníctva SR a MZ
SR a navrhuje schválenie ŠDTP
vypracovaných OPS pre ciele implementácie. Komisia tiež predkladá
revíziu už schválených štandardných
postupov; po b – Komisia odborných pracovných skupín Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
pre štandardné diagnostické a štandardné terapeutické postupy, ktorá je
zodpovedná za vypracovanie štandardných postupov podľa jednotného
postupu a plnenie schváleného plánu
práce, vypracovanie definitívneho
návrhu ŠDTP a jeho predloženie
na ďalšie schválenie. Táto komisia tiež podľa potreby vypracúva
audit už schváleného štandardného
postupu a návrh revízie.

MEDZI NAMI
Š trnásty máj pondelok. „Zapamätajte si tento deň, slávny deň,
dnes sa píšu dejiny,“ povedal Benjamin Netanjahu na slávnosti otvorenia
americkej ambasády v Jeruzaleme,
ktorú pohotovo prenášala aj ČT 24,
zatiaľ čo o niekoľko kilometrov ďalej
izraelská armáda pálila ostrými do
neozbrojených palestínskych demonštrantov. Na sklonku toho „slávneho
dňa“ spočítali Palestínčania svojich
mŕtvych: šesťdesiat mužov, žien
i detí. Okrem dospelých demonštrantov, vraj „veľmi chirurgicky cielene“,
bolo zabitých osem detí, z ktorých
najmladšie malo len osem mesiacov.
Zranených bolo dvetisícsedemsto
ľudí, medzi nimi sedem novinárov...
Taký je doterajší účet za americký
avanturizmus na Blízkom východe.
Izraelský stroho propagandistický manuál opakovane tvrdil,
že Izrael iba chráni svoje hranice
a chce mier. Izraelské tvrdenie je
však v príkrom rozpore s realitou.
To, čo sa deje za betónovým plotom medzi Izraelom a okupovaným
pásmom Gazy, je len jedna z etáp
genocídy palestínskeho národa.
Gaza je vlastne pod dvojitým okupačným režimom. Izrael síce stiahol
svoje vojská z vnútra pásma Gazy,
ale zvonka ho obsadil a trvale ho
oblieha vojensky aj ekonomicky. To
je najhoršia okupácia, pretože toto

Docent Jozef ŠUVADA má za sebou aj pôsobenie v zahraničí

Židia zabudli na proroctvá
Ľudovít ŠTEVKO

veľkosti Bratislavy je zúfalá. Reportérka Alexandra Zavis z denníka The
Los Angeles Times napísala: „Domy
a obchody môžu rátať s elektrinou len
tri alebo štyri hodiny denne. Väčšina
vody nie je pitná, lekárskych zásob
ubúda a nemocnice sú preplnené
obeťami z protestov.“ Izrael je však
imúnny voči kritike OSN a mnohých
ľudsko-právnych organizácií vo svete.
Príznačné je, že naše mimovládne
organizácie mlčia svorne spolu s bielou vranou Andrejom Bánom, zakladateľom a šéfom občianskeho združenia Človek v ohrození.
Abdalrahman Bsaiso, bývalý
veľvyslanec štátu Palestína v Slovenskej republike, rodák z Gazy,
mi v rozhovore pre isté periodikum
povedal: „Poznám hrôzostrašné prí-
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dvetisíc civilistov, z toho až tridsaťpäť percent detí. Keby sme porovnali
jeden milión osemstotisíc obyvateľov
Gazy s obyvateľstvom USA, tak likvidácia tohto počtu Palestínčanov by
sa rovnala likvidácii sto šesťdesiatich tisíc obyvateľov USA.“
To bol pohľad intelektuála
v diplomatických službách Palestíny, ale dajme možnosť vyjadriť sa
aj druhej strane konfliktu. Známy
izraelský textár Dan Almagor prirovnal izraelský teror proti Palestínčanom k nacistickému teroru a vyhlásil: „Mali by sme sa pripraviť na to,
že nás strčia do sklenenej búdy za
vojnové zločiny a budú nás súdiť za
to, čo sme Palestínčanom urobili.“
Bezprecedentné použitie smrtiacich zbraní proti palestínskym

Doc. MUDr. Jozef ŠUVADA vedie na
MZ SR nový útvar metodiky v zdravotníctve

● Ako sa vlastne taký konkrétny
štandardný
postup
pripravuje?
Vyberie (osloví sa) hlavný
odborník, ktorý nominuje členov
odbornej pracovnej skupiny tak, aby
bolo zabezpečené odborné pokrytie problematiky, ako aj formálne
naplnenie štandardu (a jeho prípadné preloženie aj do anglického
jazyka) a vzdelávanie v procese
implementácie. Následne s nomináciami sú zaslané hlavnými odborníkmi aj návrhy diagnostických
skupín, pre ktoré treba mať vyvinuté
postupy v čo najširšom spektre.
Vývoj ŠDTP prebieha z viacerých dôvodov na tzv. webovom
pracovnom portáli (WPP). Je to
preto, že ide o Národný projekt
podporený zdrojmi EÚ v gescii MPSVaR a potrebujeme zabezpečiť transparentnosť využívania
zdrojov. Týmto procesom sa ukončí
vývoj postupu pre jednotlivú skupinu ŠDTP a začína sa druhá časť,
ktorú prestavuje uvedenie štandardného postupu do praxe.
● Čo sa so udeje so štandardom po jeho vytvorení?
Každý rok bude prostredníctvom hlavného odborníka a predsedu odbornej pracovnej skupiny
prebiehať (minimálne jedenkrát za
rok, v prípade potreby kedykoľvek) audit a v prípade potreby revízia už schválených a implementovaných štandardných postupov tak,
aby sa zabezpečila ich aplikačná
prax. MZ SR chce zlepšiť zber dát
v teréne a tak hodnotenie reálnych
situácií a dosahu v praxi. Dôležité je
dodať filozofický zámer pre aplikačnú
prax v procese implementácie. Tento
štandard je akýsi strategický plán,
ktorým bude jasne definovaný prístup
a tzv. road map.
civilistom 14. mája 2018 počas pompéznych osláv otvorenia veľvyslanectva USA v Jeruzaleme odsúdil
celý svet okrem Washingtonu. Nie je
to prekvapujúce – Američania držia
nad Izraelom mnoho rokov spojenecký ochranný štít, proti ktorému
sú bezmocné desiatky rezolúcií
OSN. A medzinárodné právo je iba
zdrapom lacného papiera. Premiér
Benjamin Netanjahu vyzdvihol v ten
víťazný deň demokratického štátu
Izrael úlohu armády, tých „odvážnych vojakov chrániacich hranicu“,
akoby poľovačka na okupovaných
Palestínčanov bola hrdinským sebaobranným bojom.
V Biblii v prorokovi Obadiášovi
v 15. verši stojí: „ Ako si urobil ty,
tak sa urobí tebe. Tvoja odplata sa
navráti nazad na tvoju hlavu.“
Židia na vrchole izraelskej
mocenskej pyramídy nedbajú na
slová svojho proroka, páchajú
zločiny proti ľudskosti so samozrejmosťou hegemóna Blízkeho
východu, ktorý si so súhlasom
USA môže dovoliť čokoľvek. Niet
pochýb o tom, že vojna v Palestíne bude pokračovať. Mier pod
jeruzalemskými olivami nebude
a definitívne riešenie palestínskej
otázky bude v mnohom podobné
riešeniu židovskej otázky z čias
Tretej ríše. Nemala by sa prebudiť
Európska únia a namiesto verbálnych vyhlásení svojej komisárky
Mogheriniovej postupovať proti
Izraelu nekompromisne?
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Váhu štátu vidno aj v tom, s akou vážnosťou si pripomína svoje sviatky

GLOSA

Sláviace Poľsko inšpiráciou aj pre nás

„Národný záujem musí
byť konštituovaný na princípe všeobecnej ľudskosti,“
povedal nedávno vo vysielaní
Českého rozhlasu kardinál
Dominik Duka. Celý rozhovor
venoval téme rodiny. Varoval,
že na tento základný človečenský inštitút sa dnes útočí zo
všetkých strán – či už z ideologických dôvodov, alebo len
preto, že sa to teraz akosi patrí.
Najmä v ére, v ktorej je neoliberalizmus čosi ako módny tovar
v akcii.

Text a foto: Mar tin JARINKOVIČ

Začiatkom mája sa naši severní susedia tešili z tzv. dlhého víkendu. Celá krajina sa zahalila do sviatočných bielo-červených národných farieb, aby si pripomenula významné štátne sviatky. Poľské oslavy dokumentujú rastúcu
vlnu patriotizmu, ktorá zasiahla krajinu v ostatných rokoch.
Počas prvého májového týždňa
si Poliaci okrem tradičného ľavicového sviatku práce pripomenuli aj
dva národné sviatky: druhý máj, ktorý
je dňom zástavy Poľskej republiky
a zároveň dňom Polónie (čiže poľskej diaspóry) i Poliakov žijúcich za
hranicami, ako aj tretí máj, ktorý je
dňom ústavy. Kým deň ústavy, pripomínajúci druhú najstaršiu ústavu
na svete schválenú Veľkým sejmom
v roku 1791, je tradičným štátnym
sviatkom, Deň zástavy je sviatkom,
dá sa povedať, umelým či novovytvoreným. Poliaci si ho pripomínajú až od
roka 2004. Ako uvádza Gazeta Polska, hlavným cieľom zavedenia tohto
sviatku bola snaha o popularizáciu
poznania a vôbec uvedomovania si
poľskej identity a národných symbolov.
Podľa spomínaných novín má dátum
dvojaký význam: okrem toho, že pripomína zabúdanú historickú udalosť
vyvesenia poľskej vlajky poľskými
vojakmi na víťaznom stĺpe v Berlíne 2.
mája 1945, má symbolizovať aj skutočnosť neslobody a prenasledovania za
čias socializmu, keď sa musela poľská
zástava po sviatku práce zvesovať,
aby náhodou neostala na stožiaroch
až do 3. mája, ktorý sa za socializmu
nesmel sláviť.
■ BIELO-ČERVENÉ...
Sviatok sa už tradične začal vyvesením štátnej vlajky na veži kráľovského zámku vo Varšave a defilovaním
vybraných jednotiek poľských ozbrojených síl. Občanom Poľska sa prihovoril prezident Andrzej Duda, ktorý
okrem iného v svojom prejave uviedol: „Ďakujem za to, že sa stretávame
pod týmito bielo-červenými farbami,
chcem vyzvať všetkých mojich krajanov, aby vyvesili bielo-červenú vlajku
na domoch, blokoch, všade tam, kde je
to možné, a všade tam, kde tak možno
urobiť. Pán premiér podpísal rozhodnutie, podľa ktorého budú bielo-červené vlajky povievať po celý zvyšok

Poľský prezident nie je z tých hláv štátov, ktorým by bola vec vlastenectva a poľskej národnej symboliky cudzia, ako povedzme u jeho južnejšieho partnera, ktorý „svoju krajinu“
neváhal označiť ako mafiánsku.

roka 2018 na úradoch orgánov verejnej správy. Ďakujem za to. Chcel by
som, aby všetci do konca tohto roka,
roka storočia od získania nezávislosti,
videli že Poľsko je bielo-červené.“
Prezident v rámci oficiálnej časti
programu zároveň prijal predstaviteľov
kultúrno-spoločenských ustanovizní
a spolkov vyvíjajúcich aktivitu nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí, ako
aj spolkov Poliakov spoza hraníc. Pri
tejto príležitosti im odovzdal štátne
zástavy a udelil štátne vyznamenania osobnostiam, ktoré majú zásluhy
o Poľsko v zahraničí. Slávnosti vo
Varšave dodalo symbolický rozmer
gesto prezidentského páru. Prezident
s prvou dámou vyjdúc medzi ľudí na
Zámkové námestie osobne rozdávali
poľské vlajočky zoskupenej mase
divákov. Tento akt možno chápať ako
odkaz, že poľská vlajka spája všetkých
Poliakov bez ohľadu na spoločenské postavenie, presvedčenie a iné
rozdiely.
■ SPOLOČENSKÁ ODOZVA
Napriek tomu, že sviatok zástavy
je novým sviatkom, podľa Televízie
Republika ho poľská verejnosť prijala
veľmi pozitívne. Poliaci sa s týmto
sviatkom rýchlo stotožnili. Potvrdzujú

to aj výpovede anketovaných obyvateľov Varšavy. Ako uviedol jeden z nich
pre už spomínanú televíziu: „Je to
jeden z najdôležitejších štátnych sviatkov v Poľsku lebo, buďme úprimní,
zástava to je niečo, za čo hynuli pokolenia Poliakov. Je to niečo, s čím sa
identifikujeme a budeme sa identifikovať na najbližšie, verím nie stáročia, ale tisícročia.“ Celospoločenská
odozva, ktorú sviatok vyvolal, sa odrazila aj na sociálnych sieťach. Internet
zaplavili rôzne videá a blogy nakrútené v rámci individuálnej občianskej
angažovanosti pripomínajúcej kampaňovitým spôsobom, prečo je dôležité
sviatok si pripomínať.
Poľské mestá sa priam pretekali v tom, kto originálnejším spôsobom pripomenie národný sviatok. Ako uviedla Gazeta Polska,
centrami Włoclawku a Bydgoszcza
prešli pochody so sto metrov dlhými
zástavami, v Poznani zas predefilovala mestom kolóna sto kabrioletov
v bielo-červených farbách. Na najväčšom poľskom pobrežnom majáku
v Świnoujści zas zaviala najväčšia
vlajka a pod. Svojej povesti neostalo
nič dlžné ani Rádio RMF FM, ktoré
každoročne pripravuje netradičné
aktivity k tomuto dňu. Tohto roka zor-

V Národnej banke Slovenska vystavuje maľby Záboj Bohuslav KUĽHAVÝ

Dobre utajený špičkový výtvarník
Text a foto: Maroš M.BANČEJ

Veľké olejomaľby s podmaniv ým snov ým svetom a v ýraznou, doslova staromajstrovskou technikou
pri zobrazovaní ľudskej figúr y či por trétu. Zľahka tlmené farby s prevládajúcimi medov ými a zemitými
odtieňmi, anatomicky a v ýrazovo presné. Avšak v rámci fragmentarizácie obrazového priestoru je na
tom istom obraze aj časť namaľovaná v duchu moderny a jej v ýbojov, agresívna a plná farebnosti, no
aj časť abstraktná. To všetko na jednom plátne núti diváka spozornieť, čítať fantastický príbeh obrazu,
od ktorého sa občas nedá odtrhnúť.

Zľava autor Zábojj Bohuslav KUĽHAVÝ,, kurátorka výstavy
ý
y
spisovateľka
p
Gabriela ROTHMAYEROVÁ a guvernér NBS
Jozef MAKÚCH

Aj keď výstava Záboja Bohuslava
Kuľhavého má provokatívne vedecký
názov Kvantová fyzika v inherentnej
adjustáži, jej návštevník sa dočká
nezvyčajnej dávky majstrovského
výtvarného kumštu. Vo výstavných
priestoroch Národnej banky Slovenska a pod patronátom guvernéra NBS
Jozefa Makúcha vystavuje totiž od 14.

WWW.SNN.SK

Obrazy Záboja Bohuslava KUĽHAVÉHO upútavajú kompozičnou vynachádzavosťou a umelcovým presvedčivým zvládnutím viacerých štýlotvorných a žánrových polôh

mája 2018 umelec, ktorý je azda známejší a oceňovanejší v zahraničí či za
morom ako u nás. V jeho životopise
sa píše: „Záboj Bohuslav Kuľhavý
sa narodil 9. februára v roku 1937.
Pochádza zo Závažnej Poruby. Do
slovenského výtvarného umenia vstúpil na začiatku 60. rokov dvadsiateho
storočia.“

Pohyboval sa v kruhu umelcov,
ktorí sú známi pod názvom Skupina Mikuláša Galandu. Študoval
súkromne u zakladateľa moderného slovenského umenia Martina
Benku. V roku 1963 usporiadal
prvú samostatnú výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Martine a v roku 1969 výstavu svojich
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ganizovalo druhý ročník Bielo-červenej štafety. Kým minulý rok smerovala
zo severu na juh, tentoraz štartovala
zo Zakopaného do Gdyne a končila
na palube známeho torpédoborca
ORP Błyskawica z čias druhej svetovej vojny, pretvoreného na múzeum.
Štafeta pritiahla značnú pozornosť
verejnosti aj vďaka tomu, že v nej boli
známe osobnosti z oblasti športu, kultúry i politiky vrátane prezidenta Andrzeja Dudu.
■ POĽSKÝ ODKAZ SVETU
Najpozoruhodnejšia na oslavách
poľských sviatkov je však spontánna
masová spoluúčasť ľudí, ktorí vnímajú
dôležitosť pripomínania tradícií národnej histórie a národných symbolov.
Svedčí to o vysokej úrovni národnej
a občianskej uvedomelosti Poliakov.
Ako už bolo spomenuté v úvode, patriotické nálady majú v Poľsku rastovú
tendenciu. Zrejme nie je náhoda, že
v poslednom čase v rámci odumierajúcej EÚ Poľsko razantnejším zdôrazňovaním príklonu k tradičným hodnotám
začína vyčnievať nad morálne „vyžitou“ a konzumom duchovne vyprázdnenou „starou“ Európou. Zrejme nie
je náhoda ani to, že práve v Poľsku,
ktoré sa jednoznačne identifikuje ako
súčasť kultúrneho odkazu kresťanského západu a kresťanskej Európy,
sa čoraz častejšie vo verejnom diskurze objavuje nástojčivá otázka
budúcnosti Európy. Veď pamäť na
záchranu Európy pod Viedňou sa stala
trvalou súčasťou poľského národného
naratívu, vyznačujúceho sa miestami
priam mesianistickými črtami. Poliaci
jednoducho cítia spoluzodpovednosť za osudy kontinentu, ktorý, ako
radi pripomínajú, dvakrát zachránili
(pred Turkami a v roku 1920 aj pred
boľševikmi). Možnosti Slovenska sú
v porovnaní s Poľskom menšie. Vo
viacerých oblastiach by sme sa však
mohli od našich susedov inšpirovať.
Jednou z nich je práve vzťah k štátnosti a národným symbolom.
diel v Lasson Gallery of Modern
Art v Londýne (spolu s vlastným
Manifestom).
Záboj
Bohuslav
Kuľhavý reprezentoval naše umenie na výstave Súčasné slovenské
výtvarné umenie v Prahe v roku
1963 a v roku 1968 na Medzinárodnom bienále mladých výtvarníkov
Danuvius 1968 v Bratislave.
Od raných prác poznačených
realizmom (voľných kresieb a grafických listov) prešiel etapou štylizácie, deformácie, abstrahovaných
foriem a krátkym obdobím recepcie kubizmu a surrealizmu. Neskôr
vytvoril typ tzv. panelovej maľby
a prešiel k novej kompozícii obrazu
založenej na princípe „sústavy rozdielnych výtvarných polôh“. Uviedol
ju do života v prvej polovici sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia na samostatnej výstave obrazov v Galérii Cypriána Majerníka
v Bratislave.
Záboj Bohuslav Kuľhavý získal niekoľko zahraničných cien,
no najviac si váži ocenenie za
svoju tvorbu, ktoré získal počas
svojho pôsobenia v USA v rokoch
1987 – 1988, konkrétne od Metropollitan Museum of Art v New
Yorku. Výtvarná kritika Kuľhavého označuje jednak za autora,
ktorý o svojej tvorbe azda najviac
zo súčasných maliarov rozmýšľa
z filozofického hľadiska, jednak za
umelca, ktorý postuloval postmodernu niekoľko rokov pred uznávanými západnými teoretikmi. Nielen
preto jeho súčasná výstava stojí
určite za zhliadnutie.

Bez rodiny
nebude národ

Kardinál Dominik DUKA – najvyššia
j y
duchovná autorita v susednom Česku

„Kto rozbíja rodinu, vytvára
spoločnosť indivíduí,“ vyslovil
kardinál ďalšie varovanie. Apeloval na zastavenie úsilí o oslabenie úlohy rodiny v spoločnosti.
Považuje to za snahu o manipuláciu. S indivíduami sa totiž vždy
manipuluje ľahšie ako s názorovo
zjednoteným spoločenstvom ľudí.
Liberalizmus potrebuje konzumné
a najmä nezamýšľajúce sa indivíduá. Inak sa nevie presadiť.
Vo svojej vnucovanej bezbrehosti podsúva aj nepotrebnosť
až škodlivosť nejakých osobných princípov a zásad. Rodina
z najrôznejších príčin môže mať
viacero podôb. Osud to často
zariadi tak, že zostane po nejakej
smutnej udalosti nekompletná,
ale pokračuje v takom spôsobe
života, aký jej bol vždy blízky.
A v takom duchu vychováva aj
svojich potomkov, pokračovateľov rodu. Tu niekde treba hľadať
príčiny „politickej potreby“ relativizovať rodinu ako takú. Zameniť
ju za akúsi karikatúru čohosi, čo
z výsostne propagandistických
dôvodov nesie v súčasnosti názov
či pomenovanie „moderné chápanie rodiny“.
Neexistuje moderné či nemoderné vnímanie rodiny a videnie
jej podôb. Rodina bola je a bude
základnou stavebnou bunkou
organizmu zvaného zdravá civilizovaná spoločnosť. Ak si takúto
rodinu ubránime, ušetríme si
obrovské finančné zdroje a množstvo starostí. Nebude tak rýchlym
tempom pribúdať opustených detí
a starých rodičov, ktorých nemá
kto opatrovať. Rodina je totiž tá
najdokonalejšia sociálna sieť, aká
môže existovať, ak funguje normálne, teda tradične.
Je úplne jedno, či varovné
slová na jej ochranu vysloví
duchovný predstaviteľ, sociológ
alebo psychológ. Ale nie je vôbec
jedno, kto a ako na ňu vedome či
podvedome útočí. Z praxe všetci
dobre vieme, ako dokáže pôsobiť
podprahová reklama. V konečnom
dôsledku dokáže množstvu ľudí
zmeniť dokonca aj ich celoživotné
návyky. Najmä takých ľudí, ktorí
sa príliš nezaťažujú rozmýšľaním
nad a triedením vnemov z okolia.
Zopakujme si teda apel kardinála
Duku – bez rodiny naozaj národ
raz nebude.
Štefan ZLATOŠ

OÁL

6.STRANA

21/2018

ROZHOVOR TÝŽDŇA

POZNÁMKA

Pavel DELINGA: V agrosektore sme vždy chceli zachovať, čo v ňom bolo dobré

N a nádvorí Palugyayovho
paláca v Bratislave odhalili
v piatok 18. mája tohto roka
bustu dvadsiateho ôsmeho
prezidenta Spojených štátov amerických Woodrowa
Wilsona, ktorý sa výraznou
mierou zaslúžil o presadenie
myšlienky práva národov na
sebaurčenie, a tým aj o vznik
Československej
republiky.
Busta tomuto osvietenému prezidentovi právom patrí na pôdu
hlavného mesta Slovenska.

Pôdohospodárstvo je tiež politikum

Wilson
v Bratislave
Na Wilsonov popud vznikol dôležitý dokument o štátoprávnom usporiadaní Československej republiky po rozpade
Rakúsko-Uhorska, tzv. Pittsburská dohoda. Šesťbodový
text dohody obsahoval politický
program usporiadania, podľa ktorého malo mať Slovensko svoju
samosprávu, svoj snem, svoje
súdnictvo a slovenčina mala byť
úradným jazykom. Slováci teda
mali dostať autonómiu. Pod textom dohody sú podpisy Woodrowa Wilsona, Tomáša G. Masaryka a predstaviteľov Slovenskej
ligy v Amerike.
Dnes, keď sa pripravujú
oslavy storočnice spoločného
štátu Čechov a Slovákov, netreba
zabudnúť, že zo šiestich bodov
dohody splnil prvý prezident ČSR
Masaryk iba jeden, posledný:
v úradoch a v školách sa mohlo
hovoriť a vyučovať po slovensky.
Keď sa predstavitelia Slovenskej
ligy v Amerike, ktorí Pittsburskú
dohodu parafovali spolu s Masarykom, dožadovali jej plnenia,
Masaryk sa na nich oboril, že
v čase podpisovania dohody Slovenská liga neexistovala, preto
tento zdrap papiera nemôže byť
právnym aktom. Masaryk klamal, lebo Slovenská liga v Amerike vznikla ako právny subjekt
30. mája 1907 v Clevelande,
kým Pittsburská dohoda bola
podpísaná presne o jedenásť
rokov neskôr – 31. mája 1918.
Už nežijúci historik SAV Milan
Zemko ospravedlňuje tento prezidentov počin tým, že dohoda
z Pittsburghu nebola štátoprávnym aktom a že ju Masaryk
nemusel považovať za záväznú.
Podobné úvahy sú nekorektné,
lebo štátoprávny akt to ani
nemohol by ť, veď Masaryk ešte
nebol prezidentom Česko-Slovenska, bol iba predstaviteľom
neoficiálnej
Československej
národnej rady a Slovenská liga
v Amerike zastupovala „len“ dva
milióny Slovákov žijúcich v USA.
Išlo však o dohodu spečatenú
podpismi Masaryka a zástupcov Slovákov a Čechov, ktorej
sa dostalo primeranej publicity
v samotných Spojených štátoch, ako o tom svedčí pamätná
bronzová tabuľa pripomínajúca
Pittsburskú dohodu s por trétmi
Masaryka a prezidenta Wilsona
v hale jedného z pittsburských
mrakodrapov. A keby už nebolo
iných argumentov, tak dohody,
aj keď nie sú štátoprávne, musia
v demokratických systémoch
platiť vždy. Bez výnimky.
Pre tých, ktorí budú pri
okrúhlom výročí vzniku Československej republiky do omrzenia
vyzdvihovať zásluhy byzantínskeho „otca vlasti“ T. G. Masaryka o Slovensko, treba pripomenúť aj jeho výrok v interview pre
franc úzske noviny: „Niet slovenského národa. To je len výmysel
maďarskej propagandy.“
Ľudovít ŠTEVKO
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Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív SNN

Pavel DELINGA ako poslanec Snemovne národov FZ svojím rozhodujúcim hlasom prispel k ústavnému zániku
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V roku 1990 založil Roľnícku stranu Slovenska (RSS) a stal sa jej
predsedom. V nasledujúcich parlamentných voľbách bol zvolený do Federálneho zhromaždenia, kde pôsobil
ako predseda Poľnohospodárskej komisie. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky do roka 1995 zastával funkciu riaditeľa Štátneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve. Od roka 1994 bol poslancom
NR SR za koalíciu HZDS-RSS a stal sa predsedom Výboru pre poľnohospodárstvo NR SR. Ako poslanec NR SR
presadil viaceré legislatívne zmeny, ktoré viedli k prinavráteniu majetku ECAV na Slovensku. V roku 1998 mu
prezident republiky udelil vysoké štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku II. triedy za mimoriadne zásluhy
o vznik Slovenskej republiky. V rokoch 2002 – 2006 pracoval ako asistent poslanca. Vykonával aj funkciu
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku v rokoch 2006 – 2012.
● Ako by ste s odstupom času
zhodnotili udalosti, ktoré sa odohrali na jeseň 1989?
Som presvedčený, že udalosti,
ktoré sa odohrali na sklonku roka 1989,
boli potrebné. Nebol som členom komunistickej strany. Do politiky som sa rozhodol vstúpiť z dvoch dôvodov. Po prvé
chcel som nomenklatúrnym kádrom
dokázať, že som niečo viac, a po druhé
chcel som pomôcť agrárnemu sektoru,
pretože som mal k dispozícii prognózu,
ktorá hovorila, že poľnohospodárstvo sa dostane do úplne iného svetla
v spoločnosti, ako bolo dovtedy. Ako
absolvent agrárnej školy som pôsobil
v agrárnom odvetví a nakoniec som
odišiel zo Zväzu družstevných a jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Bratislave za ekonóma do JRD Vajnory.
● V roku 1990 spolu s inými
politickými subjektmi vznikla aj Roľnícka strana Slovenska. Čo vás podnietilo na jej založenie?
S predsedom JRD Vajnory, ktorý
bol členom komunistickej strany, sme
vedeli nájsť spoločnú reč, že komunistický režim sa musí zmeniť, pretože najmä v agrárnom priestore
nemá šancu. Preto som sa stal najskôr predsedom prípravného výboru
Česko-slovenskej strany poľnohospodárskej a neskôr som pôsobil ako jej
podpredseda a predseda za Slovenskú
republiku. Odmietol som predsednícku
stoličku, pretože som nikdy nechcel
ísť pracovať do Prahy. Na rokovaní
Národného frontu sme predsedovia
vtedajších politických strán rozhodovali, kto sa stane do riadnych volieb
dočasne poslancom SNR. V marci
1990 aj mňa delegovali do SNR. Okrem
mňa sa stal ešte dočasne poslancom
SNR za Česko-slovenskú stranu poľnohospodársku aj Miroslav Maxon,
ktorý pôsobil ako podpredseda výboru
pre pôdohospodárstvo. Po neúspechu
vo voľbách, keď sa Česko-slovenská
strana poľnohospodárska nedostala
do Federálneho zhromaždenia ani do
SNR, som si povedal, že ak chceme
ovplyvňovať agrárnu politiku na Slovensku, musíme byť politicky zoskupení
a založiť samostatnú, čisto slovenskú
politickú stranu. Uvedomil som si, že
je to jediná a správna cesta, pretože
na straníckych zjazdoch sme sa stále
s Čechmi hádali, kto je lepší poľnohospodár. Preto som im v máji 1990
oznámil, že my Slováci zo strany vystupujeme a máme v pláne založiť vlastnú
slovenskú stranu. V Liptovskom Mikuláši 20. septembra 1990 sa uskutočnil ustanovujúci zjazd novozaloženej
Roľníckej strany Slovenska a stal som
sa jej predsedom. Bol to obrovský
signál, že my Slováci najmä v odvetví
poľnohospodárstva
chceme byť
samostatní už vtedy, čo nikto vôbec
nečakal, ale už sme nechceli pôsobiť
v Česko-slovenskej strane poľnohospodárskej. V novozaloženej Roľníckej strane Slovenska pôsobili aj malí
súkromní roľníci. Nechceli sme rušiť
poľnohospodárske družstvá, pretože
dosiahli svoje výsledky a mali určitú
vybavenosť. Družstevníci už vtedy
mali garantované sociálne zabezpečenie a stabilný mesačný príjem. Naším
cieľom bolo zachovať, čo bolo dobré.
Na tom sme chceli postaviť našu
agrárnu politiku do ďalšieho obdobia.
Aký ste zastávali názor na nezvolenie
Alexandra Dubčeka na funkciu prezi-

Pavel DELINGA bol exponovaným politikom v čase, keď sa lámal chlieb novodobých
česko-slovenských dejín a vznikal samostatný slovenský štát. Vynikajúce služby odviedol aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku ako jej generálny dozorca.

denta Česko-Slovenska a uprednostnenie Václava Havla?
Ja som vyložene čakal, že prezidentom Česko-Slovenska bude práve
Alexander Dubček, pretože jeho politická minulosť, charizma, postavenie,
rétorika, prejavy a zmýšľanie mne aj
mojej rodine vyhovovali. Pri výbere
nového prezidenta v roku 1989 došlo
de facto k veľmi nepriaznivej situácii,
keď Dubček vystúpil po svojom, čo
hneď využilo české Občianske fórum,
ktoré si nakoniec presadilo svojho
kandidáta, a tým bol Václav Havel.
● Ako ste vnímali rokovania
o novom štátoprávnom usporiadaní Českej a Slovenskej Federatívnej republiky počas prvého volebného obdobia 1990 – 1992?
Toto obdobie bolo veľmi sledované. Niekedy z toho bolo doslova
divadlo a niekedy to boli veci, ktoré
nám vyhovovali a boli na prospech
Slovenska. Z jednej strany smerovalo
k tomu, že musia vzniknúť dva samostatné štáty, a na druhej strane nedochádzalo k dohode, a to cez všelijaké
obštrukcie, len aby nedošlo k spoločnému federálnemu štátu. To je môj
názor.
■ Ako ste z pohľadu slovenského občana vnímali vzťah Václava Havla k Slovákom?
Ja som ho vnímal veľmi negatívne. Po zvolení Havla za prezidenta
Česko-Slovenska sa uskutočnila na
Pražskom hrade prehliadka čestnej
stráže, na ktorej som sa aj ja osobne
zúčastnil, a videl som, že to všetko
bolo iba obyčajné divadlo. V takom
istom duchu prebehlo s ním aj stretnutie so stranami Národného frontu.
Hovoril nám, že mu zo Slovenska bude
robiť poradcu Milan Kňažko. Na jednej
strane to bolo pre nás Slovákov príjemné, ale pravda bola taká, že jeho
slová neboli úprimné. Vôbec nevedel
zakryť svoj negatívny pohľad na slovenský národ.
● Vo voľbách do Federálneho
zhromaždenia v roku 1992 ste boli
úspešne zvolený do Snemovne
národov Federálneho zhromaždenia. S akým programom a presvedčením ste oslovovali vašich
voličov?
Primárne sme si uvedomovali, za
koho do volieb ideme. Náš program
ROZHOVOR TÝŽDŇA

bol jasný – podpora poľnohospodárstva na Slovensku. Vedeli sme,
že Roľnícka strana Slovenska nemá
šancu na úspech, ak by išla do volieb
samostatne. Preto som
presvedčil predsedu Sociálnodemokratickej
strany Slovenska Alexandra Dubčeka,
aby sme vytvorili tzv. tichú koalíciu.
Museli sme zvoliť takýto variant, pretože pristúpením na oficiálnu koalíciu by bolo potrebné podľa zákona
dosiahnuť minimálne sedem percent
hlasov na vstup do Federálneho zhromaždenia aj do SNR, na čo sme jednoducho nemali. To sa aj potvrdilo vo
voľbách, keď sa nám podarilo dostať
iba do Snemovne národov FZ. Okrem
mňa sa stali poslancami predseda
Hnutia poľnohospodárov Slovenska
Jozef Klein a sociálni demokrati Ľubor
Bystrický, Alexander Dubček a Peter
Beniač. Už v predvolebnej kampani
bolo potrebné rázne hovoriť o slovenskom poľnohospodárstve (v Čechách
sme kampaň nerobili), o jeho dobrých
výsledkoch a vytváraní starostlivosti
o vidiecke obyvateľstvo.
● Čo vás presvedčilo hlasovať
za ústavné zákony o delení majetku
a zániku federácie?
Majetok sa delil v pomere 2 : 1
na prospech Českej republiky. Čo
sa nám však všetkým nepáčilo, bolo
ustanovenie, kde bolo uvedené, že do
delenia majetku sa nepočítal už sprivatizovaný majetok. Preto sa česká
vláda usilovala aspoň tie najpodstatnejšie veci sprivatizovať. Neskôr
ako predseda výboru NR SR pre
pôdohospodárstvo na svojich pracovných zahraničných cestách vo Veľkej Británii, v Dánsku, vo Francúzsku
a v Nemecku som zistil, že české
ministerstvo zahraničných vecí si
ponechalo tie najlepšie sídla veľvyslanectiev bývalej spoločnej republiky
a Slováci si museli hľadať alebo prenajať či postaviť nové budovy. Toto
nebolo z českej strany férové delenie
spoločného majetku v zahraničí, pretože tento majetok sa mal deliť férovejšie. V polovici septembra 1992 som
prvý raz videl, že Slovensko nemá inú
šancu, len sa oddeliť od Čechov. Všetkých poslancov zo Slovenska vtedajší
predseda Federálneho zhromaždenia
Michal Kováč zavolal na tretie poschodie do zasadačky. Tam nám predniesol obsah dohody medzi Mečiarom
a Klausom, v ktorej sa uvádzalo, že

Václav Klaus nechcel pristúpiť na
nijakú federáciu alebo konfederáciu
a bol len za vznik dvoch samostatných
štátov. Vtedy som oficiálne počul, čo
robia Česi. Václav Havel, Václav Klaus
a najmä Petr Pithart boli za rozdelenie
štátu a pripravovali na to samotných
Čechov a ich orgány. Asi 15. novembra 1992 sa mi ako federálnemu
poslancovi dostala do rúk listina, kde
bolo napísané uznesenie ČNR, ktoré
preberá zodpovednosť za rozdelenie
Česko-Slovenska. Bol to obrovský
paradox, pretože 25. novembra 1992
sa malo hlasovať za rozdelenie štátu,
ale už predtým v ČNR prijali uznesenie, že berú zodpovednosť za to, že
vzniknú dva samostatné štáty. Takže
nebola iná šanca a moje rozhodnutie
ako agrárnika bolo – ak Slovensko
chcelo z delenia federálnych peňazí
mať nejaký úžitok, musel som zahlasovať v Snemovni národov za prijatie
ústavného zákona o zániku federácie.
Spolu so mnou za poslanecký klub
Sociálnodemokratickej strany Slovenska v Snemovni národov zahlasovali aj
Jozef Klein a Ľubor Bystrický.
● Ozývali sa aj mnohé kritické
hlasy, že ste nevypísali referendum.
Považujete tento krok za správny?
Vypísanie a výsledky referenda
by boli najsprávnejšie. Musíme si však
uvedomiť podstatnú vec, a to, kto sa
chcel v skutočnosti oddeliť. Pravda je
taká, že najmä Česi a ich orgány nechceli referendum. Oni väčšinou boli
za rozdelenie spoločného štátu. Nechceli prijať program lepšej starostlivosti
o Slovensko, ktorý predkladal Vladimír Mečiar na rokovaniach s českou
delegáciou, ktorú viedol Václav Klaus.
Preto sa postupnými krokmi Česi
začali pripravovať na rozdelenie Česko-Slovenska. Veď hneď na začiatku
roka 1993 už mali na spoločných hraniciach pripravené pasové kontroly,
a Slováci nie. Ja som bol už od roka
1968 presvedčený, že ak malo Česko-Slovensko ako štát prežiť, museli
mať v ňom Slováci zaručené práva
a vystupovať ako rovnocenný partner s českým národom. Českí politici
slovenské požiadavky nebrali vôbec
vážne, najmä tí nie, ktorí sa potom
stali predstaviteľmi Českej republiky.
● Ako by ste zhodnotili dvadsaťpäťročný príbeh samostatného
Slovenska?
Ja ho hodnotím veľmi pozitívne,
ale nie udalosti zo začiatku tohto
roka. Myslím si, že ľudia, ktorí dnes
protestujú, majú právo vyjadriť svoj
názor. Každá vláda má dostať niekedy,
ako sa ľudovo hovorí – „po ušiach“.
Na druhej strane si strana a vláda
musí strážiť svoje pozície a nesmie
si myslieť, ako voľakedy HZDS, že tu
budú naveky. Vládni predstavitelia
musia ctiť zákony. Ak to tak nie je,
potom si musíme položiť otázku, na
čo ich potom prijímajú, keď ich sami
nedodržujú?
●
V posledných týždňoch
maloroľníci z východného Slovenska poukazujú na nejasnosti okolo
agrodotácií a zároveň sa sťažujú, že
sa nemôžu dosať k vlastnej pôde,
pretože ju užívajú iné podnikateľské subjekty. V čom je podľa vás
hlavný problém?
Ja sa pýtam, kde boli farmári
z východného Slovenska v predchádzajúcich rokoch, ale najmä v roku
2000? Veď aj vtedy mali vo vlastníctve
pôdu a boli radi, že sa jej môžu zbaviť predajom alebo prenájmom. Podľa
môjho názoru sa roľníci z východného Slovenska ozvali neskoro. Je
však dôležité, že sa ozvali a neboja
sa zapojiť do politických dejov. Majú
spísané svoje požiadavky – či už sú
opodstatnené, alebo ich treba racionalizovať. Ozvať sa však už mali na
konci roka 2010. Samozrejme, teraz
budú ťažko niektoré veci dávať do
poriadku a možno aj budú mať ich
aktivity dosah, aký si nevedeli doteraz
predstaviť. Aj ja som vlastníkom pôdy,
ktorú prenajímam farmárovi. Ten na ňu
dostáva aj štátne dotácie, ale ja si to
všetko strážim, a to je dôležité.
WWW.SNN.SK
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Pol storočie od horúcej dubčekovskej jari v bývalom Česko -Slovensku (1.)

NA MARGO

Odvážni novinári – sila spoločenských zmien

Pred dvadsiatimi ôsmimi
rokmi pricestoval na Slovensko
pápež Ján Pavol II., ktorého si
dnes už uctievame ako svätého.
Slovensko a Vajnory sa 22. apríla
1990 stali stredom katolíckeho
sveta. Návšteva pápeža Jána
Pavla II. v roku 1990 je nezmazateľne zapísaná do dejín našej
krajiny. Ján Pavol II. miloval
Slovensko.

Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

Tlak na spoločenské zmeny v socialistickom Česko-Slovensku sa začal už v polovici päťdesiatych rokov po XX. zjazde sovietskych komunistov a vystúpení Nikitu Chruščova, v ktorom odhalil aspoň časť stalinskej tyranie, nazývajúc ju mierne „kultom osobnosti“. Neobyčajná atmosféra šesťdesiatych
rokov vo svete, ktorá priniesla nielen lety do kozmu, minisukne, mikrovlnku, beatlemániu a beatnickú poéziu, ale aj upokojenie vzťahov medzi Východom
a Západom, akoby motivovala českú a slovenskú inteligenciu k otvorenejšej kritike spoločenských pomerov vo vtedajšom Česko-Slovensku.
Prím tu nesporne zohrali slovenskí novinári, najmä redakcie Kultúrneho života, týždenníka slovenských
spisovateľov a Smena,denník slovenskej mládeže a vysokoškolákov.
V polovici šesťdesiatych rokov sa
k nim postupne pridávali Slovenský
rozhlas, satirický týždenník Roháč
a ďalšie periodiká.
■ OBRANA OBETÍ
V účinnom tlaku na politiku
komunistickej strany odvážni novinári využívali najmä otrasné príbehy
nespravodlivo až barbarsky kruto
odsúdených vojakov – hrdinov SNP,
roľníkov, ktorí sa bránili združstevňovaniu dediny, drobných remeselníkov
a živnostníkov, z ktorých strana urobila „triednych nepriateľov“, slovenských patriotov, cirkevných hodnostárov, mníšskych reholí a demokraticky
zmýšľajúcej inteligencie. Tento tlak
na stranu bol od zjazdov spisovateľov
a novinárov na jar v roku 1962 taký
silný, že komunistická strana sa už
nedokázala účinne brániť a napriek
tomu, že až do jari 1968 panovala
v tlači cenzúra, nedokázala mohutnosť toho prúdu zahatať.
■ PROTESTNÝ ALWEG
Pred tatranskými Majstrovstvami
sveta v klasickom lyžovaní v roku
1970 vedenie štátu v roku 1967
vyhlásilo súťaž
na najvýhodnejšie ekonomicko-technické riešenie
dopravy vo Vysokých Tatrách. Zvíťazil
v nej projekt dvojice mladých projektantov – Ing. arch. Alexandra Valentoviča a Ing. Petra Hubku, z ktorých
ani ten starší nemal štyridsať. Navrhli
spojenie Poprad – Starý Smokovec
– Štrbské Pleso nadzemnou jednokoľajovou
elektrickou železnicou,
ktorá by nemusela prísne sledovať
profil horstva, zabiehať do dolín, čím
by sa o čosi skrátila aj dĺžka trate,
nikde by nepretínala Cestu slobody,
nevyžadovala by nákladnú zimnú
údržbu, odpadlo by riziko snehových
závejov, vylúčili by sa poruchy vedenia víchrom, námrazou a pádom
stromov, keďže by trať šla takmer na
úrovni korún stromov a trakčné vedenie by bolo v koľaji. Rozpätie nosníkov medzi podpornými piliermi bolo
tridsať metrov, výška medzi stanicami
sedem až desať metrov. Podľa priloženej technickej a ekonomickej štúdie
by sa trať dala postaviť za dva roky.
Celková úspora voči nevyhnutnej
generálnej oprave Tatranskej elektrickej železnice z roku 1906 – 1912 bola
trinásť percent, nehovoriac o dlhšej
životnosti. Tatravagónka Praha sa
zaviazala, že do roka vyrobí pokusnú
súpravu a v priebehu ďalšieho roka
zodpovedne overí štyri kompletné
vlakové jednotky. Správa železníc už
zvažovala predĺženie dráhy po hra-

BESEDNICA
M áme nádhernú krajinu. Tu asi
treba hneď pripomenúť, že my tu na
Slovensku máme nádhernú krajinu.
Aj keď väčšinou už z tých slov spravili mnohí tí, ktorí vyrábajú informácie, synonymum. Lenže Slovensko
bude vždy Slovenskom a krajina
zostane krajinou iba dovtedy, kým
sa o ňu dokážeme postarať. Kým si
ju nezdevastujeme, kým ju neprinútime pred naším ľudským egoizmom
a chamtivosťou padnúť na kolená.
Nepovedal to nikto zo Slovákov:
„Nemôžeme sa vedome pripraviť
o vlastnú identitu, stratíme schopWWW.SNN.SK

Obrodné spoločenské zmeny, ktoré sa začali v bývalom štáte Slovákov a Čechov v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sú nerozlučne spojené s menom Alexandra Dubčeka.

nice s Poľskom na Tatranskej Javorine a o prepojení Tatier cez Podbanské a Liptov s Jasnou v Nízkych
Tatrách.
Na svete už bolo niekoľko oveľa
väčších nadzemných monorailových dráh, najväčšia spájala letisko
v Tokiu s centrom, v Kolíne nad
Rýnom mesto s výstaviskom, tú projektoval Švéd Axel Lennart Wenner
Gren – a zo začiatočných písmen jeho
mena – ALWEG – sa trať aj nazvala.
Pre noviny námet ako hrom. Čo
to vyvolá, nikto z nás nečakal. Koncom 1967 prišiel list od študentov
Lekárskej fakulty UK v Martine...
■ PRIAME SVEDECTVO
Citujme z pamätí vtedajšieho
funkcionára zväzu mládeže Rudolfa
Belana: „A potom sa to začalo.
Alweg – toto dovtedy neznáme slovo
začalo rezonovať medzi mladými
ľuďmi. Redakcia Smeny to využila
a o Alwegu začali písať jej najlepší
novinári. Do redakcie začali prichádzať prvé ohlasy a bez akéhokoľvek
vyzvania aj prvé peňažné dary na
vybudovanie Alwegu. Konto každým dňom rástlo. Osobitná rubrika
v novinách Smena – Alweg 405 3330
– sa stala jednou z najčítanejších.
Spontánne vznikalo celonárodné hnutie. Nešlo v ňom už iba o budovanie
nezvyčajne exkluzívneho dopravného
systému, ale postupne nadobudlo
výrazný politický charakter. Bol to
aj verejný protest proti pražskému
centralizmu a prejav odhodlania presadiť slovenské národné záujmy.
Koncom januára 1968 sa k Alwegu
prihlásil SÚV ČSM a vyjadril mu
plnú podporu. Neskoršie hnutie podporil aj pražský ÚV ČSM. Alweg sa
stal synonymom neobyčajného mládežníckeho a národného hnutia na
začiatku obrodného procesu. Ministerstvo dopravy dokonca pod tlakom verejnosti zvolalo do Bratislavy
začiatkom februára tlačovú konfenosť identifikovať sa v prostredí.“
To tvrdil uznávaný historik a krajinný architekt, absolvent Harwardu

renciu. Zúčastnila sa na nej vyše
stovka novinárov a mnohí experti aj
z Prahy. Hnutie Alweg vehementne
obhajoval predseda SÚV ČSM Róbert
Harenčár. Ministerstvo dopravy bolo
proti. Smena publikovala stenografický záznam z tlačovky. Bolo to po
prvýkrát v histórii slovenskej tlače,
azda okrem medzinárodných tlačových konferencií Nikitu Chručšova.
Nech sa verejnosť dozvie, kto bol za
a kto proti. Na protest s výsledkami
tlačovky, ktorá vyznela proti Alwegu,
do ulíc vyšlo vyše dvetisíc vysokoškolákov. Bola to manifestácia na
podporu budovania infraštruktúry
v Tatrách. Protesty nepomohli. Alweg
sa nekonal.“ Po vyše štyridsiatich
rokoch sa v tlači začali šíriť nepravdy
o tom, kam sa podeli vyzbierané
peniaze. Písal o tom týždenník Plus 7
dní, denník Sme a Nový čas z nedele
7. apríla 2013 dokonca označil záležitosť vyzbieraných peňazí na Alweg
za najväčšiu krádež 20. storočia.
Všetko sú to holé nepravdy. Dvadsiateho piateho októbra 1969 Predsedníctvo Ústrednej rady Združenia
detských a mládežníckych organizácií prijalo uznesenie tohto znenia
– zverejniť výzvu ku vkladateľom na
účet Alweg, aby sa prostriedky mohli
použiť na akciu Národ deťom. Odporučilo postaviť školu, ktorá ostane ako
trvalý dôkaz zhmotnenia tejto peňažnej sumy. Vyzbierané peniaze, okrem
tých, ktoré boli vrátené darcom, boli
použité na výstavbu trinásťtriednej
Základnej deväťročnej školy v partizánskej obci Nemecká, ktorú vyhlásili
za stavbu mládeže!
■ ZLOM: JANUÁR
O skutočných výsledkoch januárového pléna sa v tlači istý čas mlčalo.
Vyšli oficiálne správy, uhladené ako
kedysi, to bolo v prvých dňoch všetko.
Noviny – okrem výnimiek (Kultúrny
život, Literární listy, Smena, Mladá
fronta, Roháč, Rozhlas), sa ešte stále
pripustiť, aby sme spolu s našou
nádhernou krajinou strácali aj naše
sebaurčenie. A strácame ho rýchlo

Strácame krajinu aj sebaúctu
Nór Christian Norberg-Schulz. „Len
čo sa oslabuje väzba na konkrétne
miesto či krajinu, tak sa oslabuje
a v hmle rozpúšťa aj sebaurčenie.“
Pritom krajina nie je nič statické. Je to fenomén vyznačujúci sa
permanentnou premenlivosťou a neopakovateľnosťou. Nemôžeme teda

spolu s remízkami, medzami, vetrolamami, celými lesmi, poľnými
cestami, úvozmi. Strácame ho tak
rýchlo, ako rýchlo sa pred nami
navždy porúča obraz Slovenska,
nádhernej krajiny medzi Tatrami
a Dunajom. Spolu s ňou strácame
aj sebaúctu. Teda vnútornú voľnosť,
ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

živili inými témami. Napríklad aférou
Šejna. Tento generál, stranícky boss
na ministerstve národnej obrany,
ušiel so synom a s frajerkou do USA.
Aféra ako hrom.
V horúcich januárových dňoch
sa na čelo strany postavil Alexander Dubček. Na Slovensku, kde mal
oveľa viacej podporovateľov v straníckom aparáte, v zbore povereníkov,
na rozhodujúcich miestach štátneho
aparátu, podnikov, inštitúcií i médií,
sa zmeny v politike strany realizovali
okamžite, akoby len ľudia boli čakali
na tento okamih. To dalo aj tlači viac
voľnosti aj chuti do zápasu s dogmatizmom a bezduchými frázami starej
funkcionárskej gardy.
Zanikla cenzúra. Miestnôstka
muža s okrúhlou pečiatkou v tlačiarni
bola odrazu prázdna. Mohli sme sa
smelšie vyjadrovať, úprimnejšie zasahovať do spoločenského pohybu.
■ OPÄŤ HLAVNÉ MESTO
Štátne orgány krajskému mestu
Bratislava 24. marca 1968 opäť prinavrátili štatút hlavného mesta Slovenska. Federalizácia republiky sa
začala. Onedlho sa stane pre komunistickú stranu štítom i argumentom,
že pokračuje v ideách československej jari. Federalizáciou sa chvastali,
akoby ju boli oni vymysleli a nebola
výsledkom päťdesiatročného úsilia
najväčších mužov národa! Ideológovia vrátane novinárskych poskokov
kládli proti sebe pojmy demokratizácia a federalizácia, akoby federalizácia nebola dôsledkom demokratizačného procesu šesťdesiatych rokov
a najmä dubčekovskej jari ’68. Pritom bolo jasné, že to nakoniec môže
byť v podstate len formálna zmena
– namiesto povereníctiev a zboru
povereníkov budeme mať ministerstvá a vládu, ale v princípe sa máločo
zmení. A ak sa však predsa len čosi
zmenilo, bolo to najmä vďaka odvahe
a postojom predsedu slovenskej vlády
profesora Petra Colotku, ktorý svojím
počínaním dodával smelosť i rezortným ministrom. Vymenilo sa aj slovenské vedenie vtedajšej vlastne jedinej mládežníckej organizácie ČSM:
dovtedajší predseda Daniel Futej si
vyslúžil miesto v aparáte ÚV KSS,
na jeho post však nastúpil mladý,
tridsaťšesťročný moderne mysliaci
a vzdelaný Robert Harenčár, absolvent politickej ekonómie na Moskovskej univerzite. Stal sa aj členom
nového predsedníctva Ústredného
výboru KSS a bol priateľom Alexandra Dubčeka. Bola to veľká posila
aj pre novinárov, ku ktorým mal
Harenčár veľmi pozitívny vzťah.
Československá
jar
1968
a mohla začať.
(Pokračovanie v budúcom
čísle)
ktorá predstavuje voľný a otvorený
priestor, neustále dopĺňaný vnútorným sebapoznávaním, porozumením
fungovania vzťahov a poznávaním
okolitého sveta. Ako potom od ľudí
okolo nás očakávať úctu k čomukoľvek a ku komukoľvek? Ak stratili
sebaúctu a úctu k svojej krajine?
Naša domovina uživila generácie
predkov. Preto si ju vážili, ctili, starali sa o ňu ako o vlastnú matku.
Dnes ju mnohí ponímajú iba ako
dojnú kravu. A keď pre nich stratí
úžitok, tak čo! Na bitúnok s ňou? To
sa nikdy nesmie stať. To nesmieme
pripustiť, kým je ešte ako-tak čas
a možnosť!
Štefan ZLATOŠ

Vajnorské
bozky
Na ceste z Velehradu preletel vrtuľníkom ponad naše hlavné
mesto Bratislavu, aby mohol požehnať jej obyvateľov. Po prílete na
Staré letisko do Vajnor najprv pokľakol a pobozkal slovenskú zem. Ešte
počas existencie Česko-Slovenska.
Takto konal výhradne iba pri návštevách samostatných štátov. V zbore
každého druhu celosvetových médií
zaznelo veľké prekvapenie. Pobozkanie slovenskej zeme bolo jeho
osobitným posolstvom celému svetu.
Svetovým diplomatom, politikom,
aj veriacim, ktorí to vzali na vedomie. Vo svojom príhovore veriacim
z celého Slovenska povedal: „Viem,
ako máte pápeža radi. Aj pápež vás
má veľmi rád.“
Svätému Jánovi Pavlovi II.
veľmi záležalo na tom, aby sa
v našich rodinách prežívala hlboká
viera. Vedel, ako je rodina vo svete
napádaná rôznymi formami demoralizácie. Preto sila jeho osobného
posolstva bola zameraná na rodiny.
Zdôraznil v ňom: „Váš rodinný kozub
nech je naozaj malou cirkvou!
Zachovávajte si vzájomnú vernosť.
Vaša manželská jednota nech je
živým obrazom jednoty medzi Kristom a jeho Cirkvou. Prijímajte život
ako výraz vašej lásky. Dovoľte
Pánovi, aby prebýval medzi vami
a vo vás!“
Vo svojej rozlúčke so Slovenskom nám povedal: „Chcel som
si spolu s vami obnoviť vieru v zomretého a vzkrieseného Krista. Prijímajte bohatstvo náuky a milosti,
ktoré vám Cirkev dáva. Stávajte
sa aj jej hlasom a prítomnosťou vo
všetkých prostrediach, s odvahou
a láskou, s horlivosťou a úctou.
Milujte ukrižovaného Krista: nech je
on vašou silou, nech je nezlomnou
silou vašej nádeje!“ Na pripomenutie prvej historickej návštevy na
Slovensku vo Vajnoroch sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie
konala svätá omša. Po nej v Kultúrnom dome vo Vajnoroch otvorili výstavu historických fotografií
z návštevy. Počas výstavy premietli dokumentárny film z prípravy
a priebehu návštevy pápeža Jána
Pavla II. vo Vajnoroch. Zástupca
veľvyslanca Poľskej republiky Piotr
Samerek vyzdvihol skutočnosť,
že Ján Pavol II. bol osobnosťou,
ktorá spája Slovensko a Poľsko
mimoriadnym spôsobom. Spoluorganizátor výstavy Ing. arch.
Damián Berec, ktorý bol pri návšteve pápeža jedným z architektov
interiéru pápežského pódia a oltára,
tlmočil vnímanie historického i politického pozadia návštevy svätého
pápeža.
Na počesť prvého kontaktu
pápeža so slovenskou zemou
a prvej pápežskej svätej omše na
slovenskom území Mestská časť
Bratislava-Vajnory plánuje zriadiť na tomto posvätnom mieste
Pamätný park sv. Jána Pavla II. Aj
s pamätníkom svätca a pútnickou
kaplnkou. Realizuje to prostredníctvom verejnej zbierky, ktorou chce
osloviť všetkých Slovákov. Svätý
pápež Ján Pavol II. si tu zaslúži pamätník jeho historického príchodu a jeho
osobného posolstva nášmu národu.
Igor ZBOJAN
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UZNESENIE valného zhromaždenia Matice slovenskej konaného 10. – 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSK EJ
BERIE NA VEDOMIE
Diskusné príspevky delegátov
a hostí VZ MS, odovzdané návrhy
a pripomienky a písomne odovzdané
diskusné príspevky, ktoré neodzneli na
VZ.
ZVOLILO
Za predsedu MS JUDr. Mariána
Gešpera (258 hlasov).
Za predsedu dozorného výboru
MS JUDr. Štefana Martinkoviča (262
hlasov)
Za členov výboru MS: Mareka
Nemca (262 získaných hlasov),
Mareka Hanusku (232 hlasov), Jána
Semana (230 hlasov), Jozefa Božika
(220 hlasov), Maroša Smolca (218
hlasov), Miroslava Gešpera (208
hlasov), Viliama Komoru (205 hlasov), Branislava Husára (188 hlasov), Libušu Klučkovú (182 hlasov),
Jozefa Piecku (177 hlasov), Rastislava Zachera (176 hlasov), Slávku
Jurkovú (175 hlasov), Dášu Machalovú (174 hlasov), Zlaticu Halkovú
(165 hlasov), Jozefa Makariva (163
hlasov), Pavla Klebana (161 hlasov),
Romana Michelka (161 hlasov), Martina Hájnika (160 hlasov), Jána Budinského (157 hlasov), Juraja Gajdoša
(157 hlasov), Miroslava Kerekaniča
(156 hlasov), Ingrid Šulkovú (156 hlasov), Gabrielu Kaščákovú (155 hlasov), Vlastimila Uhlára (152 hlasov),
Miloša Zverinu (151 hlasov), Michala
Matečku (145 hlasov), Martina Gállika (143 hlasov), Žofiu Hrančovú
(143 hlasov), Andreja Mečiara (143
hlasov), Patrika Polakeviča (138 hlasov), Danielu Trňanovú (138 hlasov),
Miloslava Slávika (130 hlasov), Máriu
Kušnírovú (129 hlasov), Ladislava
Kalafu (127 hlasov), Annu Dubovcovú
(126 hlasov), Michala Terraia (124
hlasov), Dušana Pribulu (119 hlasov)
a Petra Černého (118 hlasov).
Za náhradníkov do výboru MS:
Petra Titka (114 hlasov), Evu Garajovú
(105 hlasov), Ľubomíra Klieštinca (105
hlasov), Pavla Mihála (103 hlasov),
Alenu Rezkovú (100 hlasov), Helenu

Zuskáčovú (98 hlasov), Jána Šteučeka
(96 hlasov), Viliama Oberhausera (90
hlasov), Margarétu Vyšnú (89 hlasov),
Jána Eštoka (83 hlasov), Janu Smoligovú (78 hlasov), Jarmilu Trungelovú
(71 hlasov), Miroslava Považana (61
hlasov), Petra Kozolku (50 hlasov),
Michala Garaja (46 hlasov).
Za členov dozorného výboru MS:
Jána Bulecu (202 hlasov), Jaroslava
Chovanca (189 hlasov), Milana Stromka
(169 hlasov), Máriu Murdzíkovú (164
hlasov), Milana Jandroňa (122 hlasov).
Za náhradníkov dozorného výboru
MS: Jozefa Steinera (112 hlasov), Máriu
Konárikovú (98 hlasov), Juraja Strempeka (81 hlasov), Helenu Kováčovú (58
hlasov), Blaženu Švecovú (42 hlasov).
Zápisnica z volieb – v prílohe.
SCHVAĽUJE
Správu o činnosti a hospodárení
MS za obdobie rokov 2014 – 2017,
prednesenú predsedom MS Mariánom
Tkáčom – v prílohe.
Správu dozorného výboru MS za
obdobie rokov 2014 – 2017 a Stanovisko DV MS k správe o činnosti Matice
slovenskej za roky 2013 – 2017, prednesenú predsedom DV MS Štefanom
Martinkovičom – v prílohe.
Záväzné Stanovisko dozorného
výboru MS ku kandidatúre Mariána
Tkáča na predsedu MS – v prílohe.
Stratégiu Matice slovenskej na najbližšie obdobie, ktorá bola prerokovaná
8. októbra 2016 na zasadnutí výboru
MS – v prílohe
V zmysle paragrafu 7, ods. 3,
zákona 311/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov schvaľuje pre predsedu
MS nasledovné podmienky pracovnej
zmluvy:
Druh práce: predseda MS
v zmysle zákona 68/1997 Z. z., v znení
neskorších predpisov, je štatutárnym
orgánom MS, ktorý riadi a koordinuje
celkovú činnosť MS v zmysle zákona
o MS a stanov MS.
Miesto výkonu práce: Martin, Bratislava, Košice.
Deň nástupu do práce: pracovný

pomer predsedu vzniká voľbou najneskôr do tridsiatich dní.
Mzdové podmienky: predsedovi
patrí mzda, ktorá je dvojnásobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Výbor MS môže
svojím rozhodnutím tento plat zvýšiť až
o päťdesiat percent. Na svojom prvom
zasadnutí rozhodne výbor MS o mzde
predsedu na celé funkčné obdobie. Raz
ročne môže výbor MS na návrh predsedníctva schváliť predsedovi odmenu
do výšky sto percent priemerného
mesačného zárobku.

UZNESENIE VZ MS
Udelenie Zlatej ceny Matice slovenskej Ing. Mariánovi Tkáčovi, PhD.,
za dlhoročný prínos k všestrannému
rozvoju MS a matičného hnutia.
Rozhodnutie, že predaj akcií Neografie, a. s., bude možný len so súhlasom valného zhromaždenia MS.
UKLADÁ
Výboru MS, aby pripravil a prerokoval Program MS na obdobie rokov
2018 – 2021 s výhľadom do roka 2030.
Výboru MS, aby zvolal snem
Matice slovenskej najneskôr do troch
rokov od konania VZ MS s cieľom prijať
definitívnu verziu Programu MS a novelizáciu stanov MS.
Výboru MS, aby prerokoval a spracoval návrh novelizácie v súčasnosti
účinných stanov Matice slovenskej
s povinnosťou predložiť novelu na rokovanie snemu MS.
Výboru MS schváliť nový mzdový
poriadok najneskôr do 30. 6. 2018.
Výboru MS analyzovať a prehodnotiť delimitačnú správu medzi Maticou
slovenskou a Slovenskou národnou
knižnicou.
Výboru MS zabezpečiť v spolupráci so štátnymi orgánmi Slovenskej
republiky navrátenie fondov a pracovísk, ktoré boli odňaté Matici sloven-

skej pri vzniku samostatnej Slovenskej
národnej knižnice v roku 2000.
Predsedovi MS, aby zabezpečil
vydanie publikácie, ktorá by sa venovala životu, dielu a odkazu predsedov
Matice slovenskej 1863 – 1990 s cieľom
prehĺbiť ideovú výchovu a inšpiráciu
nastupujúcej matičnej generácie. Odporúča uskutočniť konferenciu, ktorá by
sa venovala výrazným matičným osobnostiam, najmä s prihliadnutím na tie,
ktoré boli pri jej zrode alebo sa mimoriadnymi činmi podieľali na jej významných historických medzníkoch.
Predsedovi MS a príslušným útvarom MS pravidelne vydávať magazín so
zameraním na činnosť a život matičnej
členskej základne a matičných odborov.
Výboru MS, predsedovi MS a príslušným útvarom MS, aby sa nadviazalo na vydávanie ročeniek, zborníkov
a iných publikácií venovaných práci
a činnosti ustanovizne, vedeckých ústavov, odborných pracovísk, vedeckých
a záujmových odborov.
Výboru MS a predsedovi MS spracovať program rozvoja členskej základne s osobitným prístupom k miestnym odborom, odborom Mladej Matice,
matičným folklórnym súborom, speváckym zborom, ochotníckym divadelným súborom a ostatným umeleckým
kolektívom s cieľom rozšíriť členskú
základňu.
Výboru MS a predsedovi MS
doriešiť vrátenie Národného pokladu
Slovenskej republiky do správy Matice
slovenskej.
Výboru MS a predsedovi MS
zabezpečiť chod, zisk a dividendy
obchodných
spoločností
Matice
slovenskej.
VYHLASUJE
Rok 2018 za Rok slovenskej
štátnosti.
SPLNOMOCŇUJE
Snem MS na prijatie právne záväzného znenia stanov Matice slovenskej,
ako i Programu Matice slovenskej na
obdobie rokov 2018 – 2021 s výhľadom
do roka 2030.

Výbor MS prijať programové dokumenty Matice slovenskej v oblastiach:
slovenského školstva; postavenia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky; posilňovania štátneho jazyka na celom území
Slovenskej republiky so zvláštnym
zreteľom na jazykovo zmiešané územia
štátu.
Výbor MS analyzovať kultúrne,
školské, jazykové a iné práva národnostných menšín z hľadiska integrity
Slovenskej republiky.
Výbor MS iniciovať návrh opatrení
na zlepšenie volebných práv zahraničných Slovákov v Slovenskej republike: zjednodušiť im udelenie štátneho
občianstva; zatraktívniť a zjednodušiť
prijímanie zahraničných Slovákov do
škôl na území Slovenskej republiky.
Výbor a predsedu MS nadviazať
kontakty a uzavrieť dohody o spolupráci
s ďalšími kultúrnymi, spoločenskými,
školskými, pedagogickými, prípadne
inými organizáciami a cirkvami v Slovenskej republike i v zahraničí.
RUŠÍ
Uznesenia valného zhromaždenia
MS z roku 2010, číslo VII.1/a a VI/3 ako
neaktuálne. (Znenie zrušených uznesení: Valné zhromaždenie žiada zástupcov Matice slovenskej v orgánoch PDSI
vrátane dcérskych spoločností, aby
abdikovali, a výbor MS aby schválil
nových nominantov; valné zhromaždenie sa rozhodlo udeliť Jozefovi Markušovi Zlatú medailu Matice slovenskej
a navrhnúť prezidentovi Slovenskej
republiky udeliť mu štátne vyznamenanie za zásluhy.)
Uznesenie spracovala Návrhová komisia, ktorá na valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši
pracovala v zložení: Peter Cabadaj
(predseda), Ján Brloš, Martin Gallík,
Miroslav Holečko, Jaroslav Chovanec,
Katarína Kalanková, Peter Kozolka,
Libuša Klučková, Jozef Makariv, Michal
Matečka, Pavol Mihál, Roman Michelko
(členovia).

Z činnosti a aktivít Krajanského múzea Matice slovenskej v uplynulom roku

Dôsledné plnenie poslania a úloh
Zuzana PAVELCOVÁ – Foto: archív Krajanského múzea MS

Krajanské múzeum Matice slovenskej si v roku 2017 dôsledne plnilo svoje poslanie a úlohy. Na jeho pôde rovnako
ako v celej Matici slovenskej sme si pripomenuli dvojsté výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, dvojsté výročie narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského – spoluzakladateľa
Matice slovenskej, a dvadsiate piate výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Rok 2017 bol v Matici slovenskej
rokom volebným. Krajanské múzeum
si plnilo svoje povinnosti vo viacerých
oblastiach. V oblasti vedy a publikačnej
činnosti zostavilo tridsiaty štvrtý ročník
zborníka Slováci v zahraničí, do ktorého
v roku 2017 prispeli krajania z Chorvátska, Maďarska, Poľska a USA, ako aj
početní odborníci zo Slovenska. Zborník obsahuje stať z odborného seminára venovaného sto desiatemu výročiu
založenia Slovenskej ligy v Amerike,
ktorá výrazne dvíha vedeckú úroveň
zborníka. Krajanské múzeum (KM) sa
vlani tiež zúčastnilo so štúdiami na
medzinárodných vedeckých konferenciách, prispelo do krajanských zborníkov
a ročeniek, lektorsky posúdilo publikácie krajanov a nechýbalo na domácich
sympóziách a odborných seminároch o
krajanskej problematike.
■ O SLOVENSKEJ LIGE
Múzeum vo vlastnej réžii zorganizovalo odborný seminár s medzinárodnou účasťou venovaný sto desiatemu výročiu založenia Slovenskej ligy
v Amerike, na ktorom sa zúčastnila
generálna tajomníčka Slovenskej ligy
v Amerike Nina Holá a podpredseda
Slovenskej ligy v Amerike Štefan Haľko.

OÁL

Výstupom vedeckej činnosti bola tiež
príprava a realizácia výstavy Cesta slovenskou Amerikou, o ktorej SNN písali
počas jej inštalácie v Martine, v Trnave
aj v Prahe.
V oblasti archívnej činnosti, akvizície fondov a rozvoja knižnice KM MS,
výpožičiek a konzultačných služieb
KM pokračovalo v registrácii fondov.
Momentálne má na výpožičky pripravených 69 838 kníh a časopisov. V roku
2017 pribudlo 368 akvizícií.
Aj naďalej pokračovalo so
spracovávaním
fondu
uloženého
v Archíve MS. Postupne sa spracovala
takmer polovica archívu, čo predstavuje
približne tristo archívnych škatúľ. V roku
2017 sa podarilo spracovať celý fond
z Juhoslávie, Kanady, Poľska, Rakúska
a takmer celého Maďarska. Presný opis
existuje ku 36 561 inventárnym položkám. Počas roka vybavilo niekoľko
desiatok bádateľov nielen zo Slovenska, ale i z Maďarska a USA. Na prezenčné výpožičky pripravilo niekoľko
stoviek dokumentov.
V oblasti stykovej činnosti s krajanmi a iných príbuzných činností využívalo najmä krajanské periodiká a emailovú komunikáciu. Pripravilo informačnú
výstavu Predstavuje sa Krajanské

múzeum Matice slovenskej, ktorú prvý
raz vystavilo vlani počas Matičných
národných slávností.
■ CESTY DO ZAHRANIČIA
Múzeum sa zúčastnilo na XXIV.
dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku v obci Podvlk, udeľovaní Ceny

SLOVÁCI V Z AHR ANIČÍ
Ondreja Štefanka a vedeckej konferencii
v rumunskom Nadlaku, podujatí venovanom dvadsiatemu výročiu založenia
Slovensko-českého klubu v Prahe, prezentácii knihy Slovenské písomníctvo
v Maďarsku v Budapešti, XIII. ročníku
Mládežníckeho festivalu v Čerpotoku
(Rumunsko), oslavách dvojstého výročia osídlenia Novej Huty (Rumunsko)
a súťaži Kollárovo pero (Praha).
V Martine sme privítali v priestoroch múzea viaceré návštevy. Krajanské múzeum sa podieľalo na programe
pre Slovákov z poľskej Novej Belej, ktorí
v centre Turca strávili dva dni. Matica
slovenská v spolupráci s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí pripravila
dvadsiaty šiesty ročník Medzinárodného
letného tábora v Tatranskej Lesnej, na
ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok

DOKUMENT

Na pôde Krajanského múzea Matice slovenskej privítali viacerých významných slovenských umelcov a kulturológov pôsobiacich v srbskom prostredí.

detí krajanov. Privítalo tiež delegáciu
z Matice chorvátskej, pre ktorú zabezpečilo kompletný trojdňový program (Bratislava, Malženice, Veselé).
Aj v tomto roku KM pokračovalo
v príprave rozhovorov s krajanmi do
Slovenských národných novín a tiež
ponúklo publikačný priestor v magazíne Slovensko a vo vedeckej ročenke
Slováci v zahraničí. Úspešne zabezpečilo zbierku kníh pre Slovenskú
knižnicu v Calgary. Do zberného
miesta sme z KM zaslali niekoľko stoviek starších i úplne nových kníh pre
deti a mládež, ktorých transport do
Kanady zabezpečilo MZVaEZ SR.
Sponzorsky podporilo literárnu súťaž
Kollárovo pero v Prahe.
V Martine tiež zasadala Rada
pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
najvyšší poradný orgán MS pre krajanskú problematiku, ktorá prijala
nové závery na obdobie 2017/2018.
V oblasti styku so slovenskou verejnosťou a mládežou múzeum sprístupňuje a lektoruje expozíciu k životu
a dielu Jozefa Cígera Hronského.

■ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI
V roku 2017 sa múzeum podieľalo
aj na realizácii Matičných národných
slávností v Trnave. Krajanskú účasť
zabezpečili FS Slovenka a Zametski
koren z Chorvátska a FS Liptáci z Ukrajiny. Národný zraz Mladej Matice aj prispením KM v tomto roku navštívili mladí
krajania z Rumunska a Poľska. Krajanské múzeum sa zúčastnilo na programe
Regionálne pexeso v Malatinej v rámci
dvadsiateho výročia Zväzu slovenských
pedagógov pre regionálnu výchovu, na
mládežníckom festivale v Dulovciach,
konferencii k Pamätníku Slovenského
vysťahovalectva v Bratislave, časti
programu venovaného Dňu zahraničných Slovákov v Bratislave, slávnostnom
oceňovaní v rámci súťaže Prečo mám
rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... v Nových Zámkoch a ďalších
akciách po Slovensku.
Krajanské múzeum v roku 2018 má
v pláne pokračovať v každoročne naplánovaných aktivitách a tiež usporiadať
odborný seminár zameraný na sté výročie podpísania Pittsburskej dohody.
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Režisérska osobnosť čs. novej vlny Juraj JAKUBISKO prekročil osemdesiatku

Z Kojšova vystúpil na fi lmový Olymp
Alexander GÖCZ – Foto: autor

Celý život Juraja Jakubiska sa nesie v znamení čudesných náhod a schválností. Azda aj preto sú v jeho filmoch
prítomné silné fantazijné až magické prvky, preto aj keď v encyklopédiách má ako dátum narodenia uvedený
apríl, narodil sa podľa vlastných slov v máji. Tak či tak, režiséra, ktorého niekedy tak trochu bombasticky
označujú za česko-slovenského Felliniho, pozná na Slovensku každý. Niekto prostredníctvom komediálnej
Nevery po slovensky či kultovej Perinbaby, iní ho poznajú cez „vážne“ filmy ako Tisícročná včela či Bathory.
Ako to bolo vlastne so spomínaným dátumom narodenia? Sám
Jakubisko vo svojej autobiografii Živé
striebro píše: „Vrany ma priniesli do
rodiny otca Michala a matky Alžbety
necelý rok po ich svadbe... Druhý
deň sa otec za svitania vyberie cez
kopce do Gelnice, aby ma dal zapísať na matrike. V mestečku sa stane
svedkom májovej manifestácie robotníkov z neďalekých krompašských
železiarní. Zasiahnu žandári. Otec
vidí, ako obuškami všetkých tlčú.
Ujde sa niečo aj jemu, a tak si povie:
,Hm, prvý máj... Do riti! Nemôže syn,
ktorý ponesie moje meno mať v rodnom liste takýto poondiaty deň!‘ Ako
dátum narodenia zahlási posledný
deň apríla...“
■ Z KOJŠOVA DO PRAHY
Juraj Jakubisko sa narodil už spomínaného prvého mája 1938 v gelnickej dedinke Kojšov. Tu prežil detstvo
obklopený nielen čarovnou prírodou,
ale najmä zvykmi a tradíciami svojho
rodného kraja a výraznými ľudskými
typmi rodákov, ktoré neskôr pretavil do podmanivej atmosféry svojich
filmov. Z Kojšova sa rodina neskôr
presťahovala do Košíc, kde mladý

Juraj prejavoval mimoriadny záujem
o výtvarnú tvorbu. To ho napokon
priviedlo na Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave, kde ho
najprv prijali na oddelenie grafiky, aby
napokon zakotvil na fotografii. Práve
tu sa zoznámil so svojím dlhoročným
priateľom, neskorším režisérom Elom
Havettom. Cit pre kompozíciu a mimoriadnu kresliarsku zručnosť získanú
v škole využíva ostatne Jakubisko
pri svojej práci dodnes a je prítomná
v jeho filmoch. Spolu s Havettom sa
neskôr prihlásili na Filmovú akadémiu
múzických umení v Prahe, kde bol
Juraj Jakubisko prijatý na odbor réžia.
Neskôr si k réžii pridal aj kameru,
a tak vyštudoval vysokú školu v dvoch
odboroch štúdia. Študoval práve
v čase nástupu novej silnej generácie
česko-slovenských filmárov, pričom
vzniklo hnutie pod názvom
česko-slovenská nová vlna. Patria do nej
režiséri, ako napríklad Miloš Forman,
Věra Chytilová či Štefan Uher.
■ ZLATÉ ŠESŤDESIATE
Už počas vysokoškolského štúdia začal mladý Juraj Jakubisko
pracovať na scenári k svojmu celovečernému debutu, ktorý ponúkol

vedúcemu I. tvorivej skupiny Štúdia
hraných filmov Bratislava – Koliba
Albertovi Marenčinovi. V roku 1967
tak vznikol film Kristove roky, ktorý
už obsahuje všetky tie bizarnosti
a filmárske kúzla, ktorými sa Jakubisko
neskôr stane povestným. Film pozbieral niekoľko medzinárodných cien
a katapultoval režiséra k druhému
filmu, kde si vyskúšal aj úlohu kameramana. Na motívy scenára od Ladislava
Ťažkého a Karola Sidona vznikol teda
v roku 1968 poviedkový film Zbehovia
a pútnici. Do druhej poviedky s názvom
Dominika sú vsunuté zábery invázie
okupačných vojsk sprevádzané slovným komentárom, ktorý diváka informuje o tom, čo sa stalo v Česko-Slovensku v auguste roku 1968. V závere
komentára zaznie rečnícka otázka, či
ešte bude možné vymýšľať príbehy
a nakrúcať filmy? Zdalo sa že áno,
veď zakrátko mal premiéru ďalší Jakubiskov film Vtáčkovia, siroty a blázni
(1969), lenže toto zdanie vystriedala
krutá realita roka 1970, keď sa začalo
nakrúcanie snímky Dovidenia v pekle,
priatelia. Tento film už režisér nemohol dokončiť. Dokrútil ho až po páde
komunistického režimu v roku 1990.
Je len jasné, že obidva filmy skončili

Imrich Tatiersky: Zlaté piesne Púchovskej doliny, Vydavateľstvo MS, Martin 2018

Magická sila národného folklóru
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

E šte donedávna sa zdalo, že folklór vo všetkých podobách,

najmä v tej autentickej, sa stane výlučne okrajovou záležitosťou pre zopár nadšencov a niekoľkých etnografov, ktorí sa mu
budú venovať v rámci akademického bádania podobne, ako sa
paleontológovia zaoberajú dávno vyhynutými dinosaurami.
Doba však bola zrejme pripravená prijať niečo nové. Spolu
s úspešnou zábavno-súťažnou reláciou RTVS s názvom Zem
spieva sa na výslnie diváckej pozornosti vrátil aj folklór.
Vydavateľstvo Matice slovenskej sa folklóru vo všetkých jeho
podobách sústavne venuje prakticky od svojho vzniku. Folklór
spolu s etnografiou tvoria základnú konštrukciu, na ktorej stojí
stavba nášho kultúrneho dedičstva, a dobre to ilustruje aj najnovší
vydavateľský počin tohto vydavateľstva. Kniha Imricha Tatierskeho
Zlaté piesne Púchovskej doliny prináša poklady tradičnej kultúry
tejto rázovitej oblasti, tie, ktoré sa nám zachovali v piesňach, tancoch, hrách či krojoch. Sprítomňuje ich syn folkloristu Jozefa
Tatierskeho, ktorý sa spolu s Jánom Gerykom a ďalšími bádateľmi
zaslúžil o zdokumentovanie týchto tradičných pokladov. Autor
v knihe podáva notové zápisy a texty viac ako štyristo piesní, informácie o ich charaktere, variantoch, zdrojoch, akordové značky,
zápisy hier, zvykoslovia, informácie o dejinách folklóru v Púchovskej doline a unikátny obrazový materiál. Kniha obsahuje aj CD
s digitálnymi audiozáznamami melódií. Je jedinečnou pomôckou
pre záujemcov o folklór a tradičnú kultúru a cenným prameňom
pre bádateľov. Ak ste z tohto regiónu, nemáte čo váhať, ak nie, tak
si rozšírte vedomosti o hudobných pokladoch nášho ľudu, aby ste
sa tak trochu zohriali do tanca a spevu, napríklad na Folklórnom
festivale Východná, ktorý onedlho otvorí svoje brány.
(mab)

čas posedávaním pred počítačom,
hraním hier a vypisovaním na soMinule do našej krčmy Dre- ciálnych sieťach. Práve preto, keď
vák zavítal jeden príslušník mladej už zablúdia do nášho napájadla
generácie. Prijali sme ho demokra- štvrtej cenovej tak v drvivej väčšine
ticky, ako máme vo zvyku. Krčmár
je napríklad taký demokrat, že si
nepýta od mladoňov a mladých
prepeličiek ani občiansky preukaz, či už môžu popíjať aj niečo
iné ako kofolu, acidofilné mlieko prípadov bez dievčat rovnakej vekoa iné životu nebezpečné tekutiny. vej kategórie, čo poniektorých z nás
Parobok, ktorý si k nám prisa- patrične mrzí. Aj keď nedávno Laco,
dol, sa volal Robo a podľa môjho zvaný Darebák, konštatoval, že
odhadu patril do tej sorty mladých, s tými mladými sýkorkami to vôbec
ktorá sa v tridsiatke háda s mamou nie je také ružové, ako si ponieohľadne upratovania svojej detskej ktorí z nás predstavujú. Že aj on mal
izby. Takýchto mládencov pribúda zažité predstavy o nežnej šestnásťa je len zázrak, že jeden z nich ročnej Júlii, ktorá kdesi romanticky
zablúdil do našej slávnej ustano- vyčkáva na svojho Rómea, no tie
vizne Drevák. Väčšinou totiž trávia predstavy mu vydržali do minu-

lého štvrtka. Vtedy prišla do úradu,
kde robí nočného strážnika, exkurzia z akejsi dievčenskej strednej
školy. Laco Darebák sa dušoval, že
namiesto nežných kvetiniek v roz-

Režisér Jurajj JAKUBISKO s manželkou na prijatí u bývalého predsedu Matice slovenskej
Mariána TKÁČA

v trezore a Jakubisko bol počas ďalších rokov pod drobnohľadom oficiálnych straníckych vládcov kultúry.
■ VEĽKÝ NÁVRAT
Nakrútiť ďalší hraný film Jakubiskovi dovolili až po desiatich rokoch.
Ide o snímku Postav dom, zasaď
strom (1979), ktorý však tiež nenašiel u vrchnosti porozumenie. Tvorca
potreboval za sebou tak trochu
„zamiesť stopy“ a azda si aj oddýchnuť pri inom žánri. Svetlo sveta tak
uzrela trojdielna komédia Nevera po
slovensky, ktorá je dodnes vďačným
televíznym lákadlom. No to už prišiel
čas, keď sa Jakubisko v plnej sile
vrátil, a to adaptáciou rovnomenného kultového románu Petra Jaroša
Tisícročná včela (1983). Táto slovenská sága sa napokon stala jedným
z najúspešnejších autorových filmov. Ten získal množstvo zahranič-

MEDAILÓN
Aj napriek všadeprítomnému diktátu stredného
hudobného prúdu, ktorý sa na nás valí z komerčných
rádií,
napriek
rôznym
masovým
zábavným
programom, ako je povedzme Superstar, nie sme
odkázaní na „hudobnú diétu“. Stále je tu prítomný
džez, ktorý môžeme považovať za praotca moderných
hudobných smerov. Prítomný je tu najmä vďaka
hudobníkom a, samozrejme, organizátorom, medzi
ktorých patrí už niekoľko desaťročí aj Peter LIPA.

Lipa s džezovým erbom
Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove, kde po skončení
jedenásťročnej strednej školy si v roku 1961 spravil nadstavbu na
zememeračskej priemyslovke v Košiciach. Po odchode z rodného mesta
študoval v rokoch 1962 – 1968 architektúru na Stavebnej fakulte SVŠT
v Bratislave. V rokoch 1968 – 1970 pracoval ako redaktor Československého
rozhlasu v redakcii vedy a techniky, neskôr, medzi rokmi 1972 – 1977
v redakcii zábavy ako hudobný redaktor. Už počas štúdia na fakulte hrával
Peter Lipa v študentskej kapele Struny. Mal na to celkom dobrú prípravu, veď
od dvanástich rokov sa okrem spevu učil hrať na husle, neskôr na trúbku,
trombón a na gitaru. V roku 1968 spoluzakladal skupinu Blues Five, ktorá
získala v roku 1968 na druhom Československom beatovom festivale v Prahe
cenu Objav festivalu. Neskôr vystupoval s Orchestrom Gustáva Offermana,
s Revival Jazz Bandom či so skupinou Hej, ktorú spoluzakladal podobne
ako v deväťdesiatych rokoch hudobné zoskupenie Lipa – Šeban Band. Džez
však napokon zvíťazil. V roku 1975 skupinka hudobných nadšencov na čele
s Petrom Lipom amatérsky zorganizovala prvý ročník Bratislavských
jazzových dní, z ktorých sa napokon stalo rešpektované medzinárodné
džezové podujatie. Peter Lipa oslávi v týchto dňoch sedemdesiate piate
narodeniny a my v mene SNN mu k jubileu srdečne blahoželáme!
(mab)
jednou vetou správy, ktoré práve
bežali na večne zapnutom televízore. Reku škoda, že pán prezident
už nebudú kandidovať v najbližších
prezidentských voľbách. Janka,

Ako nám v našej krčme hrozil prevrat I.

WWW.SNN.SK

puku mladosti zažil bandu potetovaných šestnásťročných výtržníčok
so slovníkom ako z druhej nápravnovýchovnej, ktoré chodili fajčiť na
WC, kde po nich našiel dve ploskačky od rumu.
Tak či onak, mládenec, ktorý
k nám zablúdil, si slušne dal malé
pivo a ako reakciu na krčmárovo
zdvihnuté obočie aj vodku. Prisadol si a aby reč nestála, komentoval

KULTÚRA

ných ocenení a domácimi kritikmi
a novinármi bol ocenený ako najlepší
česko-slovenský film osemdesiatych
rokov. Nasledovalo „rozprávkové“
obdobie kultovej Perinbaby (1985)
a filmovej rozprávky Pehavý Max
a strašidlá (1987), aby po novembri
1989 nastúpil Juraj Jakubisko do
nových spoločenských pomerov silnými filmami Lepšie je byť bohatý
a zdravý ako chudobný a chorý
(1922), Nejasná správa o konci
sveta (1997) či zatiaľ ostatným, na
naše pomery obrovským filmovým
projektom Bathory (2008). Od tohto
trochu rozpačito prijatého filmu je
Juraj Jakubisko takpovediac trvale
v štádiu prípravy veľkolepého dvojdielneho historického filmu Slovanská epopeja. Držme majstrovi prsty,
aby prvá klapka padla čo najskôr.
Napríklad aj v roku, keď oslávil svoje
krásne osemdesiate narodeniny.

zvaného Nene, to patrične nadvihlo,
ale mladý nemohol vedieť, koho
Janíčko myslí pod šifrou „úžerník
z Popradu“. Len začal čosi splietať
o slušnom prezidentovi. Keďže bolo
jasné, že dotyčné mláďa si nepamätá ani len rengavého českého dramatika so vzťahom k alkoholu, ktorý
chvíľu zohrieval prezidentské kreslo
za čias nášho spoločného štátu
s Čechmi, hneď aj dostal otázku, že

prečo považuje dotyčného za slušného. Reku preto, že nebol v strane.
Janko Nene sa mu pokúšal túto
anomáliu vysvetliť. V strane nebol
náš „padlý anjel“ preto, že tam funkcionárčil jeho revolučný foter, no
a jemu muselo stačiť funkcionárčenie medzi komunistickými zárodkami, zvanými zväzáci. Okrem toho
vraj kradol na stanici v Poprade
pivo, čo neklamne znamená, že
si ho strana vybrala ako budúceho disidenta, keď sa po prevrate
v osemdesiatom deviatom chystala
prevziať moc. Mladý to už nevydržal
a odišiel s tým, že sa o týždeň vráti
so spolužiakmi a zorganizuje odvolanie krčmára. Spomínal aj nejakého
strýka Soroša, ktorý im na to určité
dá nejaký ten grajciar.
Marek DANKO
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Spomienka na niektorých zabitých vojakov na východnom Slovensku

Slovenské obete Malej vojny
Text a foto: (mg)

Aj keď sa podľa historických dátumov Malá vojna začala až v roku 1939, jej začiatky siahajú už do októbra 1938. Tieto
udalosti si Matica slovenská pripomenula mnohovrstvovým podujatím v Michalovciach a Pavlovciach nad Uhom 20.
a 21. apríla tohto roka. Uskutočnilo sa na výročie narodenia jedného z hrdinov Malej vojny poddôstojníka Štefana Butku,
ktorý sa narodil 20. apríla 1914 práve v Pavlovciach nad Uhom.

Pietnymi spomienkami na Zemplíne v Michalovciach a Pavlovciach nad Uhom, kde v deň narodenín jednej z obetí – poddôstojníka Štefana
BUTKU – odhalili pamätnú tabuľu, si matičiari a verejnosť pripomenuli udalosti tzv. Malej vojny z prelomu rokov 1938/1939, ktoré priblížili aj
mladí matičiari v dobových uniformách scénkou z michalovských kasární.

Podujatie sa začalo položením
vencov na miestnom cintoríne, kde
je nielen hrob poddôstojníka Štefana
Butku, ale aj náhrobky umučeného
národovca Jána Mattu a bojového
pilota Gustáva Pažického. Informovali
sme o tom v Slovenských národných
novinách č. 18. Dnes si spomenutých
zavraždených slovenských vojakov pripomíname samostatným článkom.
Štefan BUTKA bol jeden zo statočných obrancov východného Slovenska počas Malej vojny, slovenský
poddôstojník a rodák z Pavloviec nad
Uhom. Narodil sa 20. apríla 1914.
Pochádzal zo siedmich súrodencov, o ktorých sa po smrti otca Juraja
musela starať matka Mária. V mladosti
sa prejavil ako nadaný žiak, základnú
školu skončil s výborným prospechom.
Po jej ukončení chcel pokračovať v štú-

diu v Užhorode, no vzhľadom na zlú
sociálnu situáciu rodiny a na nedostatok peňazí sa mu to nepodarilo. Bol
skromný, citlivý mládenec, veľmi pracovitý, obľúbený a spoločensky aktívny.
Zapájal sa do kultúrneho života a bol
činný aj ako divadelný ochotník.
Po Mníchovskej dohode – od
októbra 1938, skupiny ozbrojencov pod
názvom Szabadcsapatok a Rongyosgárda prepadali slovenské pohraničie
a prenasledovali národne orientovaných
slovenských učiteľov, kňazov a úradníkov. Táto tzv. Malá vojna vyvrcholila
v marci napadnutím Podkarpatskej Rusi
horthyovským maďarským VIII. armádnym zborom. Po troch dňoch bojov
padla. Ďalšie na rade bolo Slovensko.
Rozhodujúci útok sa začal 23. marca
1939. Desiatnik Štefan Butka sa prihlásil medzi prvými do michalovských

kasární, kde panoval chaos po odchode
dôstojníkov českej národnosti. Tých
niekoľko zostávajúcich slovenských
dôstojníkov a poddôstojníkov v chvate
naskakovalo na korby áut a náhlilo sa
brániť východné Slovensko. Počas
bojov most k Pavlovciam nad Uhom
vyhodili michalovskí ženisti do vzduchu. Pavlovce boli však už obsadené
horthyovcami. Desiatnik Štefan Butka
ako veliteľ družstva sa zúčastnil 24.
marca 1939 na bojoch o predmostie
na rieke Uh. Pri spätnom protiútoku
presily maďarských jednotiek kryl so
svojou skupinou ústup slovenských jednotiek. V prudkých bojoch ho ranili do
nohy a do pravej strany hrude. Osamotený usiloval sa zadržať postupujúcich
nepriateľov. Príslušníci maďarských
jednotiek ho napokon zastrelili so slovami: „Tam je tá slovenská sviňa.“ Až

Slovenskí vojaci, ktorí bránili vlasť na východnom Slovensku počas Malej vojny

1938 – 1939 a padli v bojoch alebo sa nedožili konca druhej svetovej vojny:
– desiatnik (in memoriam rotný)
Štefan Butka (20. 4.1914 – 24. 3.
1939),
– slobodník letectva Gustáv Pažický
(1917 – 1939),
– dobrovoľník vojak Mikuláš Klanica
(30. 3. 1913 – 24. 3. 1939),
– nadporučík delostrelectva JUDr.
Cyril Daxner (20. 7. 1904 – 7. 6.
1945),
– kapitán (in memoriam generál)
Ján Nálepka (1912 – 1943),
– poručík letectva Ján Svetlík (1913
– 1939),
–
desiatnik
letectva
Štefan Devan (1914 – 1939),

– poručík letectva Ján Prháček
(1915 – 1939),
– poručík letectva Anton Slodička
(1915 – 1939),
– poručík delostrelectva Mikuláš
Udut (1911 – 1939),
– poručík letectva Ferdinand Švento
(1913 – 1939),
– podplukovník, neskorší generál
Augustín Malár (18. 7. 1894 –
28. 2. 1945),
– národovec a starosta, umučený
Ján Matta (1883 – 1941),
– rešpicient finančnej stráže Jozef Hrdina
(padol v roku 1938), a mnohí ďalší, dnes
už aj nezmámi slovenskí vojaci.

neskôr dovolili horthyovci miestnym
obyvateľom, aby odviezli mŕtvych do
dediny. Nespoznal ho ani vlastný brat,
až neskôr podľa snubného prsteňa
ho napokon identifikovali. Maďarská
jednotka si počas pohrebu uctila Štefana Butku, ako aj padlého Gustáva
Pažického za ich statočnosť vypálením
čestnej salvy. Keď Štefan Butka položil
život pri obrane svojej vlasti, nemal ani
dvadsaťpäť rokov.
Ján MATTA bol slovenský národovec. Narodil sa v roku 1883. Bol starostom obce Bajany, kde podporoval
slovenské kultúrne aktivity. Dal postaviť
slovenskú školu. V kostole hrával na
organe a spieval po slovensky. Táto
jeho činnosť v prospech slovenskej
vlasti vyvolávala nenávisť u horthyovských fašistov. Po obsadení južného
Slovenska Jána Mattu zadržali 19.
novembra 1938 maďarskí pohraničníci
pri prechode novej hranice. Odviezli ho
do väzenia, bili a mučili celé hodiny. Až
na intervenciu ho prepustili a vymenili
na hraniciach. Druhýkrát bol uväznený
počas Malej vojny po náhlom obsadení
Pavloviec nad Uhom 23. marca 1939.
Dopravili ho do vojenského väzenia

v Užhorode, kde znovu podstúpil neľudské mučenie. S podlomeným zdravím
sa istý čas liečil v Tatrách. Bohužiaľ,
mučením vážne poškodený organizmus
nevydržal. Ján Matta zomrel v Pavlovciach nad Uhom v roku 1941, kde je na
miestnom cintoríne pochovaný. Prinavrátenia obce Bajany naspäť Slovensku po
oslobodení v roku 1945 sa už nedožil.
Gustáv PAŽICKÝ sa narodil 2. 7.
1917 v Považskom Chlmci. V roku 1937
absolvoval pilotný výcvik v aeroklube
a potom narukoval k letectvu. V čase
horthyovskej agresie slúžil ako slovenský bojový pilot 12. pozorovacej letky
v Spišskej Novej Vsi. Pri prelete s Ferdinandom Šventom 24. marca 1939
nad Pavlovcami na Uhom ich pomalší
ľahký bombardér maďarská stíhačka
Fiat C-32 ťažko poškodila. Gustáv
Pažický vyskočil z lietadla v blízkosti
Pavloviec, no pozemné maďarské
jednotky ho zastrelili vo vzduchu na
padáku. Prevezený bol do rodného
Považského Chlmca až v roku 1998.
Spolu s ním zahynul aj jeho letec
pozorovateľ por. Ferdinand Švento. Pri
zoskoku padákom ho horthyovské jednotky pred dopadom na zem zastrelili.

Storočnica historickej dohody dvoch slovanských národov v Pittsburghu

Zmluva, ktorá sa nikdy nedodržala
Pittsburskú dohodu, posledný dohovor medzi Čechmi a Slovákmi o vytvorení spoločného federálneho štátu
dvoch blízkych národov žijúcich v tom čase síce v rozličných podmienkach, ale v jednej ríši – rakúsko-uhorskej monarchii, treba si pri jej storočnici pripomenúť aj preto, že je jedným z mnohých dôkazov o pohnútkach silnejšieho partnera nedodržiavať slovo. A ak redakcia uverejňuje tento článok v rubrike Osobnosti
Slovenska, patrí sa nám uviesť aj jej iniciátorov a signatárov, lebo majú svoje miesto v národných dejinách.
Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

V tej historickej fáze úsilia o vymanenie sa spod maďarskej nadvlády, v ktorej
okrem národnostného útlaku ľudí gniavili
aj zvyšky dávno prežitých princípov feudalizmu, politickú iniciatívu mali Slováci žijúci
v Spojených štátoch amerických. Cieľavedome nadväzovali kontakty s českými krajanskými organizáciami v USA a v danej
chvíli využili prítomnosť profesora viedenskej univerzity a vodcu českého národného hnutia T. G. Masaryka v Amerike, aby
mu navrhli podpísať s ďalšími osobnosťami
českej emigrácie v USA na sklonku svetovej vojny a pol roka pred očakávaným
vytvorením spoločného štátu politickú
dohodu o jeho vzniku a charaktere.
■ SIGNATÁRI DOHODY
Slovenskými signatármi sa stali
všeobecne známe osobnosti z radov
nášho vysťahovalectva, uznávané už aj
na pôde Spojených štátov amerických.
Takými nesporne boli vynálezca v oblasti
rádiového spojenia Jozef Murgaš alebo
bankár Michal Bosák a s nimi predstavitelia rozhodujúcich krajanských spolkov
– Albert Mamatej, Ivan Bielek, Ján Janček
ml., Matúš Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Gejza H. Mika, Ignác Gessay, reverend Ján Kubašek, Andrej Schustek, Jozef
Karlovský, reverend Pavel J. Šiška a Ivan
Daxner. Za českú stranu deklaráciu podpísali prof. Tomáš G. Masaryk a dvanásť
predstaviteľov českého národného a krajanského hnutia.
■ ÚSTUP OD CLEVELANDU
Slovenskí vyjednávači pripomenuli T.
G. Masarykovi, ktorý vypracoval výsledný

OÁL

text dohody, že z pohľadu Slovákov znamená ústupok v niektorých štátoprávnych otázkach, aj proti česko-slovenskej
dohode z Clevelandu. Masaryk oponoval
tým, že bude vecou slobodne zvolených
poslancov oboch národov, aby princípy
budúceho spoločného štátu spresnili, nateraz že je dôležité, aby text dobre zapôsobil aj v očiach politikov víťazných veľmocí
a dal im jasné garancie, že budúci štát
Čechov a Slovákov bude štátom moderným a demokratickým, štátom dvoch rovnoprávnych národov, so slobodne voleným
snemom a s riadiacimi inštitúciami. To
všetko jeho návrh textu má na zreteli a aj
deklaratívne obsahuje. V úsilí dosiahnuť
dohodu čo najskôr a v presvedčení, že
princíp federálneho usporiadania štátu
dvoch národov je už dávno garantovaný,
slovenskí reprezentanti text podpísali.
■ TEXT DOHODY
Česko-Slovenská dohoda uzavretá
v Pittsburghu, Pa, 30. mája 1918
Predstavitelia slovenských a českých
organizácií v Spojených štátoch, Slovenskej ligy, Českého Národného Združenia
a Zväzu českých katolíkov prerokovali za
prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej
Národnej Rady prof. Masaryka o česko-slovenskej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a uzniesli sa
nasledovne:
o Schvaľujeme politický program
usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte Českých zemí
a Slovenska.
o Slovensko bude mať svoju vlastnú
administratívu, svoj snem a svoje súdy.

Slovensko malo v čase rozpadu Rakúsko-Uhorska za morom v USA mnoho skvelých mužov,
ktorí mohli vystupovať
y p
a konať v mene celého národa. Navyše sa mohli oprieť aj o autoritu
generála M. R. Štefánika.

o Slovenčina bude úradným jazykom
v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
o Česko-slovenský štát bude republikou. Jeho Konštitúcia bude demokratická.
o Organizácia spolupráce Čechov
a Slovákov v Spojených štátoch budú podľa
potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dohovorení, prehĺbené a upravené.
o Podrobné ustanovenia o zariadení
Česko-Slovenského štátu ponechávajú sa
oslobodeným Čechom a Slovákom a ich
právoplatným predstaviteľom.
■ STRACH Z NEMCOV
Na rozdiel od Clevelandskej dohody
sa už explicitne o federácii nehovorí, ale
nikde sa ani nespomína slovko „autonómia“. Českí predstavitelia si už pred zrodom spoločného štátu uvedomili nebezOSOBNOSTI SLOVENSKA

pečenstvo týchto dvoch pojmov – aby
v prípade, že budú Slováci, ktorých vtedy
bolo asi tri milióny, mať autonómiu či
dokonca bude republika federáciou, budú
chcieť byť súčasťou federálneho usporiadania – alebo budú si požadovať autonómiu – aj českí Nemci, ktorých tu žilo
približne toľko, teda tiež asi tri milióny.
V hlboko zakorenenom strachu pred
sebavedomou nemeckou menšinou a jej
možnou agresivitou sa Česi slovka
„autonómia“ báli ako čert kríža. Medzi
Nemcami v Česku (alebo Maďarmi na
Slovensku) a Slovákmi v spoločnom
štáte s Čechmi bol však principiálny
rozdiel: Slováci boli (spolu s Čechmi)
v novej republike štátotvorným národom,
kým Nemci v Česku (alebo Maďari na
Slovensku) historicky jestvujúcou národnostnou menšinou. Na tento rozdiel
nikto z českých politikov po celý čas
vytvárania spoločného štátu nepoukázal. Taký silný bol český strach z českých Nemcov – a taká neľudsky krutá
bola aj ich povojnová odveta príslušníkom nemeckej menšiny, bez ohľadu na
mieru ich viny či dokonca nevinu.
■ ZNEVÁŽENIE DEKLARÁCIE
Českí predstavitelia nikdy dohody
z Clevelandu a Pittsburghu nebrali vážne,
ba dokonca vôbec ich nebrali na zreteľ.
Sám Masaryk o nich hovoril ako o osob-

ných iniciatívach krajanov v Amerike, ktoré
mali skôr propagačný ako štátotvorný
význam. Dokonca spochybňoval svoj podpis na Pittsburskej dohode. Aj americká
historička Margita Mac Millanová konštatuje, že českí politici – a najmä signatár
dohody prof. Masaryk – odmietali autonómiu Slovákov, pretože sa báli rovnakých požiadaviek zo strany Nemcov, čo
by už ohrozilo stabilitu štátu. Nemeckému
nebezpečenstvu sa však aj tak nevyhli –
ústupky a zrada spriatelených veľmocí ich
napokon doviedli až do straty vlastnej štátnosti v čase Protektorátu.
Bez ohľadu na krátkozrakú českú
politiku medzi dvoma svetovými vojnami
prvá republika a po nej len niekoľkoročné
obdobie samostatného slovenského
štátu – pri všetkých vážnych problémoch
a otrasných okolnostiach – od veľkej hospodárske krízy, k masovému vraždeniu
v druhej svetovej vojne, mali pre nás ako
štátotvorný národ svoj význam. Stihli sme
dozrieť. Vybudovali sme si vlastné školstvo, súdnictvo, štátnu administratívu...
Dokonca sa vynára otázka, či pokračujeme v tejto ceste zdokonaľovania a či
skôr – v mnohých oblastiach práva, vzdelania, umenia – nedochádza k úpadku. To
už však je iná téma. Azda aj nevhodná
pri stom výročí takého významného štátotvorného aktu, akým bola Pittsburská
dohoda.
WWW.SNN.SK
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Účastníci symbolickej jazdy Cesta víťazstva prešli opäť Slovenskom

Motorkári vzdali hold na pietnych miestach
Text a foto: Marián KŇA ŽKO a Jaroslav BURJANIV

Tí, čo nezabúdajú na skutočnosť, kto niesol najväčšiu ťarchu boja proti fašizmu a koho stála vojna s ním najviac
obetí, opäť po roku privítali na slovenskom území a na pietnych miestach, kde sú pochovaní vojaci Červenej
armády, účastníkov symbolickej motojazdy Cesta víťazstva.

Účastníci motojazdy Cesta víťazst va v Pamätníku SN P
v Banskej Bystrici

Asi sto priateľov Ruska privítalo
slovenskými zástavami v piatok 4.
mája 2018 popoludní pri Pamätníku
SNP v Banskej Bystrici motorizovaných účastníkov každoročnej medzi-

M o t o r ká r ov p r i v í t a l i s l ova n s k ý m z v y ko m – c h l e b o m a s o ľo u , a j
v M ý t nyc h L u d a n o c h

národnej motocyklovej jazdy Cesta
víťazstva „Дороги Победы – На
Берлин 2018“, ktorú jej účastníci
venovali sedemdesiatemu tretiemu
výročiu Veľkého víťazstva nad

fašizmom a skončenia druhej svetovej vojny.
Motocyklisti z Ruska, Bieloruska,
Poľska, Čiech, zo Slovenska, Slovinska, z Talianska, Anglicka, zo Srbska,

z Macedónska, Bulharska, Nemecka,
Dánska a ďalších štátov spoločne
prechádzali po cestách najväčšieho
vojnového konfliktu 20. storočia.
Z Banskej Bystrice sa presunuli
podvečer na západné Slovensko,
kde si o deň neskôr uctili pamiatku
obetí Veľkej vlasteneckej vojny.
V sobotu 5. mája sa zastavili
aj na vrchu Vápnik medzi Levicami a Mýtnymi Ludanmi, kde mal
svoju pozorovateľňu počas oslobodzovacích bojov maršal Malinovskij. Slávnosť organizovali obec
Mýtne Ludany, Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach, OZ
Spoločnosť pre obnovu a využívanie pamätníkov bojov ČA, OZ
Slavica Nitra, OZ Spoznávame
svet a Slovensko. Účastníci osláv
spolu s Nočnými vlkmi položili
vence k pamätníku na boje pri
rieke Hron, kde sa front zastavil na
celé tri mesiace, odhalili tu kameň
s pamätnou tabuľou a zasadili lipku
ako symbol Slovanstva.
Motojazdci vzdali hold obetiam vojnového konfliktu aj v Trnave
a pri bratislavskom Pamätníku
sovietskych vojakov na Slavíne.
Potom pokračovali v symbolickej
jazde smerom na Moravu do Brna a
do Čiech – Prahy. Po návšteve Drážďan ukončili svoju cestu víťazstva v
Berlíne.

V Dúbravke má folkloristika silnú tradíciu
Kveta SLYŠKOVÁ – Foto: archív súboru Čečinka

Držiteľka
Najvyššieho
ocenenia Samuela Zocha za rok 2017
Beáta ČEČKOVÁ je pedagogička,
hudobníčka, rodáčka z Trenčína.
Po ukončení VHUŠ v Žiline pracuje
päťdesiatdva rokov v ĽŠU. Za tieto
roky vychovala sedemdesiatdva cimbalistov. Od roku 1975 pôsobila ako
učiteľka ĽŠU v Devínskej Novej Vsi
a v Lamači. Vyučuje na akordeóne
a cimbale. Od roku 1975 je obyvateľkou
Dúbravky, kde sa s manželom presťahovala. Súčasne od tohto obdobia pracuje ako učiteľka, manažérka a zakladateľka súboru Čečinka, ktorý pôsobí
v ZUŠ Jozefa Kresánka pod vedením
riaditeľky Anny Gondášovej. Magistrát mesta Bratislavy jej udelil v roku
2012 Cenu Rolanda, Medailu Svätého
Gorazda dostala od Ministerstva školstva SR a v roku 1998 jej Dom Matice
slovenskej za reprezentáciu Čečinky
udelil Pamätnú medailu. Celoživotnou
láskou Beáty Čečkovej okrem rodiny
je práca s deťmi vo folklórnom súbore
Čečinka, ktorý v novembri oslávi štyridsiate výročie založenia. Počas
svojho pôsobenia v ZUŠ vychovala

Na Námestí Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote pribudli 23. mája
ďalšie tri busty slovenských velikánov.
Úsilie miestnych matičiarov sa potešiteľne zhmotňuje, a tak k zberateľom
ľudovej slovesnosti – J. D. Čipkovi,
A. H. Škultétymu a P. E. Dobšinskému
– pribudol aj otec slovenského starožitníctva S. Reuss, galériu slávnych
žien, kde je busta T. Vansovej, doplnila
prvá slovenská botanička I. Textorisová a k statočným bojovníkom za
slovenčinu – J. Bottovi a I. Kraskovi
– sa po boku „postavil“ literárny kritik,
historik a jazykovedec J. Škultéty.

Festival národnej
piesne
MO MS V Devínskej Novej Vsi
v spolupráci so samosprávou tejto
mestskej časti Bratislavy a tamojšou
farnosťou usporiadali počas uplynulého víkendu už 25. ročník Festivalu slovenskej národnej piesne,
v programe ktorého bolo popri sobotňajšej spomienke na spisovateľa
Ruda Slobodu v SNM-Múzeu kultúry
Chorvátov s autorom jeho pamätníka
akad. sochárom A. Ilečkom nedeľňajšie pásmo piesní a tancov v Istrocentre, kde účinkovali DFS Slniečko
a deti z MŠ, tamojšia ZUŠ, FS Bystričan, DFS Kobylka, spevácka skupina
Kytica, FS Rodokmeň, ĽH Dudíci
s primášom M. Dudíkom a ako mimoriadny hosť sólista opery SND M.
Dvorský.

Zarmútení matičiari v Spišskej Starej Vsi 12. mája v tamojšom
Dome smútku a nádeje odprevadili
na poslednej ceste svojho predsedu
Jaroslava Tomalu, ktorý náhle skonal
dva dni predtým. Česť jeho pamiatke!

Vedúca súboru Beáta ČEČKOVÁ

V legendárnej Čečinke od jej vzniku účinkovali stovk y detsk ých muzikantov
a interpretov ľudov ých piesní

štrnásť detských ľudových hudieb.
Vždy obetovala svoj voľný čas, aby
aj Dúbravka poznala tento vynikajúci
folklórny kolos, ktorý mal od svojho

založenia 886 vystúpení v tridsiatich
deviatich štátoch sveta, ako napríklad v Havajských ostrovoch, kde
bol súbor nominovaný za Európu

Najlepších spevákov nebolo ľahké vybrať
Text a foto: Štefan KECEROVSKÝ

O c e n e n é s p e vá c ke r ó m s ke n á d e j e s p o r o t o u a ve d e n í m ko nze r va t ó r i a
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Pribudli busty

Smútočná rozlúčka

Krajský matičný festival Rómska pieseň 2018 mal neopakovateľné čaro

K oncom apríla sa v Košiciach
uskutočnil 8. ročník krajského matičného festivalu Rómska pieseň 2018.
Do priestorov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici prišlo pol

MATIČNÉ DEPEŠE

stovky speváckych rómskych nádejí
z Košického a Prešovského kraja.
Organizátormi matičného festivalu
boli Miestny odbor Matice slovenskej
Košiciach-Myslave, Odbor školstva
OÚ v Košiciach, mesto Košice a Súk-

romné hudobné a dramatické konzervatórium v Košiciach.
Nadaných spevákov z oboch
krajov na východe republiky počas
celého priebehu festivalu sprevádzal
domáci Orchester ľudových nástrojov zo Súkromného hudobného a
dramatického konzervatória, čo dalo
matičnému podujatiu značnú dávku
profesionality. Prispela k nej aj práca
erudovanej poroty, v ktorej boli pedagógovia spomínaného konzervatória: predseda Mgr. Slavomír Klempár, MgA. Radana Weidlichová, Mgr.
Zuzana Džavoronok a Bc. Jozefína
Šaňová zo ZŠ Ľudmily Podjavorinskej
v Košiciach. Ako to už na podobných
matičných podujatiach býva, úroveň
interpretov bola opäť vysoká a vyrovnaná, takže rozhodovanie o umiestnení súťažiacich na jednotlivých
miestach vôbec nebolo ľahké. Aj preto
sa v kategórii jednotlivcov na prvých
miestach umiestnili až dvaja reprezen-

v rámci milénia v roku 2000. Počas štyridsiatich rokov vystupovala Čečinka
v Taliansku, Turecku, Anglicku,
Nemecku, vo Fínsku, v Mexiku, Poľsku a Rusku, kde sa v Petrohrade
na festivale stala laureátom za tanec
a spev. Od vzniku súboru vyrástlo
v ňom viac ako deväťsto tanečníkov, sto muzikantov a spevákov, ktorých spájal spoločný vzťah k folklóru
a slovenským tradíciám. Čečinka má
vo svojom repertoári pôvodný, ale
i štylizovaný folklór z takmer všetkých
regiónov Slovenska.
tanti ZŠ Kecerovce Vlasta Ďurašková
a Gabriel Gábor. V kategórii duet si
víťazstvo vyspievali Miroslav Pecha
a Ján Pecha zo ZŠ Spišské Tomášovce
Ceny pre víťazov venovali ex
primátor mesta Košice a súčasný
podpredseda vlády SR Richard
Raši, exminister školstva a poslanec
NR SR Dušan Čaplovič, generálny
riaditeľ firmy LYNX, s. r. o., Košice
Ing. Zoltán Kollár a zakladateľ festivalu Ing. František Mrva. Ceny pre
štyroch ocenených venovali starosta
Luníka 9 a majiteľ Súkromného
hudobného a dramatického konzervatória PaedDr. Gejza Adam, PhD.
Cenu poroty dostalo ďalších osem
speváckych talentov. Za podporu
podujatia si zaslúži uznanie starosta
Mestskej časti Košice-Luník 9 Marcel Šaňa. Veľká vďaka patrí vedeniu
košického Súkromného hudobného
a dramatického konzervatória. Organizátori podujatia rovnako úprimne
oceňujú zaangažovanie výkonného
riaditeľa RTVS v Košiciach Jozefa
Puchalu a šéfredaktorky spravodajstva pre národnostné menšiny
v Košiciach Kristíne Mojžišovej, ktorí
na festivale zabezpečili účasť štábov
STV a Slovenského rozhlasu.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Za divadlom do
Podzámčoka
Matičiari a ochotníci v Podzámčoka pozývajú na Podzámocké
divadelné dni do tamojšieho kultúrneho domu, kde 27. 5. uvedie DOS
Kriváň veselohru Bacúchovie dvor,
3. 6. DOS Stažkár zo Stožku ďalšiu
veselohru z dedinského prostredia
Prorok Rak a 10. 6. DOS Braxatoris
z Krupiny komédiu Traja v bytovej
jednotke. Začiatky prvých dvoch
predstavení sú o 16. h a tretie odohrajú o 17. h.

Predviedli sa
na Čriepkoch
Detský folklórny súbor Ďatelinka zo ZŠ Saratovská v Leviciach
s pásmom Suseda a ďalšie tri súbory
– Radostník zo ZŠ sv. Vincenta de
Paul z Levíc, Juranka z Jura nad Hronom, Teatro-hora zo SŠI Z. Nejedlého
– sa zúčastnili na 22. ročníku prehliadky Ľudovej tvorivosti detí súborov
Čriepky slovenského folklóru 2018,
ktorá sa uskutočnila 9. mája v levickom Juniore pod záštitou MS a MKS
v Leviciach.

Makovická struna
Minulú nedeľu sa v Slovinkách
uskutočnil 26. ročník regionálnej
súťažnej prehliadky v speve rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna, na ktorej sa predstavili
sólisti, spevácke duá a triá z Oľšavice,
Nižných Repáš, Levoče, Poráča,
zo Spišského Podhradia, z Chraste
nad Hornádom, Brutoviec a zo
Závadky. Finále 44. ročníka makovickej struny bude počas posledného
novembrového víkendu v Bardejove
a galaprogram víťazov 27. novembra
o 15. hodine v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Pripravil Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA

Netradične si pripomenuli výročie úmrtia M. R . Štefánika

PRIPOMÍNAME SI

O Matici slovenskej sa
hovorí dnes pomerne často. My
matičiari medzi sebou diskutujeme, nie vždy sa dohodneme.
Pretrváva akési delenie na mladých a starých. Panuje akási
nedôvera medzi mladými a starými matičiarmi. Porovnáva sa
to, čo bolo v minulosti, s tým,
čo je v súčasnosti. Na jednom
sa však všetci, ktorí to s našou
inštitúciou myslíme vážne,
zhodneme. Matica slovenská
stojí na prahu, ak to vzletne
povieme,
„nového
veku“.
Musíme sa prispôsobiť novým
výzvam, stať sa modernou
inštitúciou v 21. storočí. Na
to by sme mali upriamiť našu
pozornosť do budúcnosti.

Študenti v Sečovciach sa tentoraz nenudili...

26. mája
– uplynulo stotridsaťpäť
rokov od založenia prvého slovenského spolku v USA; ešte
v tom istom roku 1883 ich
vzniklo niekoľko, o desať rokov
ich bolo dvestosedemdesiatsedem a začal sa proces ich
zjednocovania
27. mája
– pred tristo desiatimi rokmi
(1708) došlo v Nitre k zrážke
medzi katolíckymi a kalvínskymi
bojovníkmi kurucov, pri ktorej
bolo niekoľko mŕtvych a veľa
ranených
28. mája
– pred šesťdesiatimi rokmi
zomrel
hudobný
skladateľ
malých hudobných foriem Mikuláš Schneider-Trnavský (1881
– 1958); stal sa klasikom už za
života
– arcibiskup Ján Orosch,
apoštolský administrátor trnavskej rímskokatolíckej arcidiecézy,
má šesťdesiatpäť rokov
29. mája
– v roku 1453 Turci na ceste
z Ázie dobyli Konštantínopol
(dnešný Istanbul) a tým spôsobili zánik Byzantskej ríše, odtiaľ
sa pohli na Balkán, neskôr na
Európu, neprešli však cez Slovensko a Viedeň (565.výročie)
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi (v roku 1953) novozélandský horolezec Edmund Hillary
a šerpa Jamling Tenzing Norgay
dosiahli vrchol Zeme Mont Everest (8 848 m)
30. mája
– sto rokov od podpísania Pittsburskej dohody (1918),
ktorá potvrdila cieľ amerických
Slovákov
postaviť
spoločný
štát s Čechmi na rovnocennosti
dvoch národov vo federálnom
usporiadaní
– v roku 1948 sa uskutočnili
prvé voľby v ČSR s jednotnou
kandidátkou, pričom komunisti
mali na nej sedemdesiat percent svojich, v atmosfére strachu
hlasovalo za ňu osemdesiatpäť
percent voličov, pri ďalších voľbách sa percento zvýšilo až na
deväťdesiatdeväť
– spevák, džezmen a organizátor hudobného života Peter
Lipa oslavuje svoju sedemdesiatpäťku; už vyše štyridsať rokov
organizuje v našom hlavnom
meste známe Bratislavské džezové
dni
31. mája
– pred sto deväťdesiatimi piatimi rokmi sa v Brodskom narodil
matematik a fyzik Martin Čulen
(1823 – 1894), spoluzakladateľ
Matice slovenskej a Spolku sv.
Vojtecha
– katolícky kňaz v Jabloňovom Ján Galbavý odviezol v roku
1848 Ľudovíta Štúra, ktorý sa po
vydanom zatykači dva dni uňho
skrýval, do Vysokej pri Morave
a bez úhony ho previedol cez rieku
Moravu do Rakúska, do smrti
v tento deň slúžil Te Deum za Štúrovu i svoju záchranu; 170. výročie
– pred sto päťdesiatimi piatimi
rokmi pri tisícom výročí príchodu
vierozvestcov do kraja Slovenov
(roku 1863) v Selciach pri Banskej Bystrici biskup Štefan Moyses
vysvätil prvý chrám na Slovensku,
ktorý niesol mená svätých Cyrila a
Metoda
1. júna
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi (1953) sa v Česko-Slovensku uskutočnila menová reforma,
pri ktorej sa menili malé sumy
v pomere 1 : 5 a väčšie až 1 : 50;
milióny ľudí prišli o svoje úspory
alebo sa im aspoň desaťnásobne
znížili
(jč)

Nové výzvy
Z a p r vo r ad ú povi nno s ť
považuje m p r ácu s mláde žou. M usí me pô so bi ť na
mysle mlad ých ľudí. Pr í ťažl i vou f o r mo u p r i bl i žo vať našu hist ó r iu, ľudové
z v yk y, t r adície . Pr e sadi ť
v ý uč bu r e gionálnej v ýchov y
do uč e bných o snov. Ro bi ť
t o vša k t r e ba n e nási l n e
a zaují mavou f o r mou. My
v Li pt ovsko m M i kuláši p r i p r av uje me p r e d e t i mat e rsk ých škôl p út avé r ozp r á vanie o š t át nych sy m bolo ch
(vlaj ka , š t át ny znak , hy mna).
F o r mo u r ozp r ávan i a p ove s t í
a r ozp r ávok i m p r i bl i žuj e me
hist o r ické udalo st i i p r í r o d u
nášho Li pt ova. Z ač al i sme
budovať matičnú knižnicu,
o b sahuj úcu v yše še s ť tisíc
z väzkov. M at ica by mala by ť
nápo mo cná p r i zh r o mažďo vaní f ak t ov z r e gional ist i k y
a po sú vať ich ďale j do ve r e j no sti. M ládež t r e ba zaujať
nie nudný mi p r e dnáška mi ,
ale činnos ťou, k t o r á je j je
vlastná. Usporadúvaním rôznych špo r t ov ých t ur najov,
di vade l ných a hudo bných
po d ujat í. M al i by sme up r ia mi ť p ozo r no s ť aj na a mat é rsk ych ume lcov (v ý t va r níkov,
hudobníkov, divadelníkov),
p o d p o r ovať
ich,
dávať
p r ie st o r na r e al izáciu ich
t vo r by. M ožno aj t ak ý mt o
spôsobom by sme do našich
r adov získal i mlad ých ľudí.
Pr áve na t o si ťažkajú skor o
vše t k y m i e st n e o d b o r y. S t a r ých do M atice do st ane me ,
ale mladí ne maj ú záuje m. Je
t o s uché konš t at ovan i e , a ko
ke by sme sa s t ý mt o f akt o m chc e l i zmi e r i ť. M ožno
by st álo za z váže nie z vo lať p r o g r a mov ú konf e r e n ciu p r e p r acovníkov D o mov
M S , p r e dse dov M O M S po
k r ajo ch , kde by hlavnou
t é mou bola p r áca s mláde žou. Tr e ba hľadať spô soby,
v ýcho diská z t e jt o ne r ado stnej sit uácie .
PETER VRLÍK ,
p r a c ov n í k D o m u M S
v L i p t o v s ko m M i k u l á š i

Veronika FERENČÍKOVÁ, členka OMM Sečovce

V deň v ýročia smr ti generála Milana Rastislava Štefánika 4. mája sa členovia Matice slovenskej –
Odboru Mladej Matice – v Sečovciach rozhodli pripomenúť si túto udalosť netradične – besedou so
zaujímavou osobnosťou. Využili svoje kontakty a pozvali do gymnázia na Kollárovej ulici predsedu
Matice slovenskej Mariána Gešpera, ktorého poznajú ešte spred roka 2016 z jeho pôsobenia v Mladej
Matici. Vo svojom v ystúpení uviedol mnohé zaujímavé fakty o generálovi Štefánikovi a o vzniku pr vej
Československej republiky.
Spestril ho bohatým fotografickým dokumentačným materiálom
a krátkymi videami s legionármi a
ich armádnym predstaviteľom. Hoci
prednáška trvala skoro dve hodiny,
gymnazisti a členovia historického
krúžku nestrácali pozornosť ani na
chvíľu. Poslucháči boli neustále
zapájaní do predstavovaných dejinných a národných dejov prostredníctvom dataprojekcie a mohli sa takto
bezprostrednejšie priblížiť udalostiam aj ich aktérom a nahliadnuť
na storočné dejiny z úplne iného
uhla pohľadu. Prednášajúci kládol
prítomným otázky a tých, čo odpovedali najlepšie, ocenil peknými
knihami.
Na gymnáziu v Sečovciach
pôsobia v Odbore Mladej Matice
aktívni a rozhľadení mladí ľudia. Za
posledné tri roky sa zúčastnili na
množstve podujatí a vidno ich aj

Mladí matičiari a študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Sečovciach
ppripravili
p
v deň tragickej
g
j smr ti tohto slovenského velikána besedu s predsedom
p
MS Mariánom GEŠPEROM, ktorá podľa ich mienky bola pútavá formou i obsahom.

v celoslovenských štruktúrach Mladej Matice. Aj po tomto stretnutí
s predsedom MS sa zhodli, že
treba národné dejiny podávať zaujímavejšou formou, ako sa to neraz
praktizuje, veď slovenské dejiny
sú rovnako pútavé, zaujímavé

a poučné ako svetové. Škoda, že
tým druhým a iným sa v školských
vyučovacích
programoch
dáva
oveľa väčší priestor a národná história sa učí menej hodín a neraz
suchopárne.
Autorka je študentka.

Rozprávkoví valasi Maťko a Kubko sú späť a j s kufrom

Všade je vraj dobre, ale doma najlepšie
Foto a text: Beáta K ALINOVÁ

Po roku medzi popradské deti opäť zavítali známe rozprávkové postavičky Maťko a Kubko. Stvárnili ich herci z popradského
divadielka PUNC, ktoré pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Poprade, pričom im ako predloha poslúžila populárna
knižka Marianny Grznárovej Pásli ovce valasi. Na salaši sa starali
o svoje ovečky, ale pred kolibou im jedného dňa stál kufor od ich
kolegu baču Jana, ktorý sa vybral do sveta a v kufri si priniesol
suveníry zo svojich potuliek. Pre valachov v ňom nechal list. Maťko
a Kubko spolu s deťmi „precestovali“ prostredníctvom listu skoro
celý svet – Afriku, Indiu, Austráliu a Čínu. A nakoniec spoločne
s malými divákmi zistili, že všade dobre, doma najlepšie!

V Žarnovici dostali tentoraz prednosť matičné kolky

Váľali, ale ľúto im nebolo, práve naopak...
Jozef PIECK A – Foto: Radoslav FÚSK A

V pláne činnosti matičného
výkonnostne najlepší práve tí,
odboru v Žarnovici je tiež predsaktorí hrávali za MO MS mestskú
vzatie, že jeho členovia usporiakolkársku ligu. Výsledkom dvedajú matičný kolkársky alebo stolstopätnásť kolkov jasne zvíťazil
notenisový turnaj. Pätnásty máj bol
Ladislav Závalec. Druhý bol
tým dňom, keď sa na štvordráhe
Jozef Piecka so sto osemdesiatamojšieho športového areálu
timi ôsmimi a tretí Ivan Kunský
hrali matičné kolky. Do turnaja sa
so sto osemdesiatimi piatimi
zapojilo až dvadsaťdeväť členov,
kolkami. Prvých troch pretektorí súťažili na štyridsať hodov do
károv z každej kategórie orgaplných v štyroch kategóriách.
nizátori odmenili športovými
Mladšie ženy vo veku pod
pohármi, ktoré im osobne odošesťdesiat rokov akurát obsadili
vzdala predsedníčka MO MS
všetky dráhy. Výkonom stošesťv Žarnovici Mgr. Anna BenčaOcenení súťažiaci na matičnom kolkárskom turnajij v Žarnovici
desiat kolkov zvíťazila Katarína
tová, ktorá tiež súťažila. Hlav– (vzadu zľava) A. Necpalová, R. Štefanková, K. Šavoltová, A.
Rybárová,
y
, E. Debnárová,, J. Piecka,, L. Závalec, H. Mesiariková, I.
Šavoltová. V kategórii žien nad
ným rozhodcom matičného kolKunský (vpredu zľava) M. Sedliak a J. Šavolt
šesťdesiat rokov súťažilo jedekárskeho turnaja bol predseda
násť kolkárok a najlepšie si medzi
Kolkárskeho oddielu v Žarnonimi počínala Elena Debnárová, ktorá stodvanásť kolkov), ktorý za žarnovici Radoslav Fúska st., ktorý šampanzvíťazila výkonom stosedemdesiatpäť vický MO MS hrával v nedávno skonským ocenil najstaršieho súťažiaceho.
zvalených kolkov. V slabo obsadenej čenej mestskej kolkárskej lige. Najviac
Bol ním 83-ročný Anton Vajteršic, ktorý
kategórii mužov 59-ročných a mladších súťažiacich – dvanásť, bolo v kategórii
výsledkom stopäťdesiatosem kolkov
suverénne zvíťazil Marián Sedliak (dve- muži 60-roční a starší. Medzi nimi boli
skončil na peknom piatom mieste.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

V sedemnástom čísle SNN sme sa pýtali na vrcholne kontroverznú „hrdinku Ukrajiny“ Nadiju Savčenkovú a na jej armádne
zaradenie. Správne ste mali odpovedať, že v nepokojnej oblasti Donbasu slúžila ako operačná navigátorka bojového vrtuľníka. Spomedzi správnych riešiteľov sme vyžrebovali týchto čitateľov: Helenu Leskovcovú, Prešov; Janu Šimorovú, Prievidza;
Helenu Poláčkovú, Kúty.
● V dnešnej otázke sa ešte raz vrátime k prelomovému VZ MS, po ktorom nastúpilo výrazne omladené nové vedenie
ustanovizne. Kedy sa tento zásadný medzník v živote MS uskutočnil?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do konca 22. kalendárneho týždňa.
(se)
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