43/2018

Ročník 33
43/2018
20. október 2018

Cena 0,50 €

PETER ŠTRELINGER PÍŠE
O VÝLOVE VEĽKÝCH RÝB
Strana 4.

HISTORICKÝ MEDZNÍK
SLOVENSKÉHO NÁRODA
Strana 5.

JUBILANT VILIAM TURČÁNY:
BOH ROZHODNE, ČO SO MNOU
Strana 6.

SLOVENSKÍ EVANJELICI
V BOJI PROTI FAŠIZMU
Strana 8.

HUSLE JÁNA BERKYHO-MRENICU
ZMĹKLI PRED DESIATIMI ROKMI
Strana 10.

SLOVO O SLOVENSKU

Podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s používaním jazykov menšín

Na stránkach týchto novín
sme sa už niekoľkokrát kriticky
a odmietavo zmienili o novom logu
na dresoch slovenských hokejistov, ktoré majú obliekať v najbližších medzištátnych zápasoch. Ak
sa vám vidí táto veta kostrbatá
a aj nie celkom jednoznačná, je to
tým, že sa úmyselne vyhýbam pojmom reprezentanti, reprezentovať
a slovenský štátny znak... Tí, čo
ich obsah „zahrali do autu“– ako
sme to nedávno nadpísali v rozhovore s poslancom Antonom
Hrnkom, ktorý ako prvý dvihol
nesúhlasne hlas a nazval dizajnérsku ponášku, čo má dominovať na
vrchnom diele hokejového dresu,
paškvilom a paródiou – štátny
znak v eufórii z komerčnej usporiadateľskej šampionátovej šance
neskutočne ponížili, zahanbili aj
zhanobili.
Roky som bol v kolegiálnom,
priateľskom kontakte s výtvarným umelcom Ladislavom Čisárikom, ktorý popri tisíckach
erbových a heraldických návrhov
a riešení bol aj autorom uzákoneného vzhľadu štátnej symboliky.
Rovnako ako slovenský poslanec
Hrnko, ale aj bývalý predseda
našej ustanovizne Marián Tkáč
i jej terajšie vedenie zdôrazňujem
slovo zákon a rovnako prízvukujem, že štátna symbolika nie je
úloha na dizajnérske klauzúrky
šupkárov ani na nepodložené,
krátkozraké experimenty vidinou
prospechu zaslepených hokejových podnikateľov vo vedení
SZĽH. Viac ako zákon vidia zlaté
teľa!
Ako tisícky rozhorčených
občanov aj fanúšikov športu
(a hokeja zvlášť, keďže som ho
kedysi aktívne hrával) neprijímam argumentácie vedenia slovenského hokeja, ktorými tento
lapsus obhajuje. Ako starosta
výtvarného spolku, ktorý združuje vyše sto aktívnych výtvarných umelcov, nesúhlasím ani
s „mačkopsom“, ktorý uzrel
svetlo sveta na zmierlivostnom
rokovaní na rezortnom ministerstve. Nie štátny znak, ale to logo
s hokejkami nech umiestnia na
ľavý aj pravý rukáv dresu a na
hruď nech vrátia pravý štátny
znak, aby prípadné hranie štátnej
hymny hráči nemuseli na ľade
sprevádzať zalomenými rukami...

KORENE žiadajú nastolenie právneho stavu

Emil SEMANCO
R - 20180 63

Ján ČERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE sa ako občianske združenie obrátilo s podnetom na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. KORENE
sa domnievajú, že „preukázateľne dochádza k porušovaniu viacerých ustanovení zákona o používaní jazykov národnostných menšín..., a to viacerými
orgánmi verejnej správy na území celej Slovenskej republiky“.
Občianske združenie KORENE
vyjadruje v podaní požiadavku, aby sa
Generálna prokuratúra SR vyslovila
k dvom právnym skutočnostiam. Prvou
je označenie obce v jazyku národnostnej
menšiny na železničných staniciach na
celom území Slovenskej republiky podľa
zákona o používaní jazykov národnostných menšín a druhou rozpor nariadenia
vlády SR č. 221/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 534/2011 so zákonom
o používaní jazykov národnostných
menšín.
■ MASÍVNE PORUŠENIA
Zatiaľ päťdesiatpäť podozrení
z porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín je zo strany
Spoločnosti
slovenskej
inteligencie KORENE konkrétne vyčíslených
a zdokumentovaných v jej podaní na
Generálnu prokuratúru SR. KORENE
pripomínajú, že v zmysle zákona „sa
môže označenie obce v jazyku menšiny uvádzať na železničnej stanici,
na autobusovej stanici, na letisku
a v prístave. Označenie obce v jazyku
menšiny sa uvádza pod názvom
v štátnom jazyku s rovnakým alebo
s menším typom písma. Takéto používanie označení obcí na železničných staniciach je však porušením
samotného zákona o používaní jazykov národnostných menšín“. Takéto
označenia obcí na železničných staniciach v jazyku národnostných menšín sú však aktuálne možné v obciach
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o používaní jazykov národnostných menšín odkazuje na rok 2021. Až vtedy bude
vydané aj nové, tretie nariadenie vlády SR
s určením obcí, kde sa zákon o používaní
národnostných jazykov bude vôbec môcť
vykonávať. Inak povedané, v súčasnosti
neexistuje právny predpis, podľa ktorého
možno používať názvy, t. j. označenia
obcí v jazykoch národnostných menšín. To bude možné najskôr až po roku
2021, a to na základe nového nariadenia
vlády SR, ktoré bude ešte len vydané.

podľa nariadenia vlády SR č. 221/1999
Z. z. v znení nariadenia vlády SR
č. 534/2011 Z. z., a to na základe ust.
§ 2 ods. 2 zákona o používaní jazykov
národnostných menšín. Podľa autorov
podania sú však tieto nariadenia nevykonateľné, pričom aj samotný zákon o používaní jazykov menšín bol už viackrát
novelizovaný.
■ SČÍTANIE ĽUDU
Najdôležitejšia je druhá novela
zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorá je účinná od 1. 7.
2011. Ňou sa mení percentuálny počet

príslušníkov patriacich k národnostnej
menšine, a to z dvadsiatich percent na
pätnásť percent obyvateľov obcí, kde
žijú príslušníci národnostných menšín.
Na toto novelizované znenie zákona
o používaní jazykov národnostných menšín sa vzťahuje aj nariadenie, na základe
ktorého je zrejmé, že zákon o používaní
jazykov národnostných menšín bude
možné v praxi použiť až po dvoch sčítaniach obyvateľov v Slovenskej republike, ktoré vykoná Štatistický úrad SR.
Ostatné sčítanie ľudu bolo v roku 2011
a nasledujúce sčítanie ľudu bude až
v roku 2021. Je teda zrejmé, že zákon

■ NEPLATNOSŤ ZMIEN
„K dnešnému dňu teda stále nie je
ani možné používanie dopravných značiek, ktoré slúžia na označenie začiatku
a konca obce v jazykoch menšín, označovanie železničných staníc a autobusových staníc, preto je nevyhnutné nastoliť
právny stav,“ argumentujú KORENE.
Pripomínajú, že zákon o používaní
jazykov národnostných menšín sa týka
dopravných značiek na začiatku a konci
obce, netýka sa však informatívnych prevádzkových, informatívnych smerových
a informatívnych iných značiek, ktorými
sa napríklad označujú turistické miesta,
čoho sme v každodennom živote svedkami. Z tohto dôvodu podľa občianskeho
združenia nemožno povoliť ani osádzanie takýchto tabúľ – dopravných značiek
v jazykoch národnostných menšín.
Spoločnosť slovenskej inteligencie
KORENE zároveň požiadala prokuratúru,
aby ju priebežne informovala o všetkých
vykonaných úkonoch.

akademického maliara Viliama HORNÁČKA, predsedu SSI KORENE

Ustupovaním si úspech ani autoritu nezískame
● Podávate podnet na Generálnu
prokuratúru SR v súvislosti s ignorovaním zákona o štátnom jazyku zo
strany štátnych inštitúcií, ale zjavne
aj samospráv. Doteraz však neboli
nijaké sankcie za jeho porušovanie.
Nepovažujete ho za „bezzubý“?
Ide o ignorovanie zákona a nebola
vyvodená zodpovednosť voči príslušným
orgánom štátnej správy ani orgánom
samosprávy, ani voči konkrétnym zodpovedným osobám. Pritom zodpovedný
za dodržiavanie Zákona o používaní
jazykov národnostných menšín je Úrad
vlády SR, ktorý ho predkladal a je v jeho
právomoci tento zákon aj vykladať, kontrolovať i udeľovať príslušné sankcie. A to
i finančné. Pretože tak neurobil a došlo
k porušeniu ustanovenia §7c tohto
zákona, musela dať podnet na Generálnu prokuratúru SR Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE. Veríme,
že prokuratúra podnet vyrieši v zmysle

zákona, a dokáže, že Slovenská republika je právny štát.
● Zo štátnych symbolov sa tu
robí bežná komercia, v Šamoríne
sa v kalvínskom kostole, na ktorom
je vyvesená zástava Maďarska, po
bohoslužbe hrá maďarská hymna, nie
je to trochu ostentatívne potláčanie
skutočnosti, že sme na Slovensku?
Táto bezočivosť je priamym následkom neschopnosti orgánov štátnej moci
účinne brániť a dôrazne presadzovať
národnoštátne záujmy nášho štátu.
Pritom je všeobecne známe, že ustupovaním komukoľvek si ani úspech, ani
autoritu nezískame. Naopak! Vážne to
ohrozuje existenciu nášho štátu ako zvrchovaného subjektu.
● Podpredseda SNS Anton Hrnko
nedávno pre SNN povedal, že zákony,
ktoré nemajú represívnu zložku alebo

tá sa neuplatňuje, sú zbytočné. Nie
je teda najvyšší čas zaoberať sa na
parlamentnej úrovni, ale aj v celospoločenskej diskusii zákonmi, o ktoré sa
opiera štátnosť Slovenska do takej
miery, aby niektoré z nich neboli opomínané a iné zas zneužívané?
Nie KORENE, ale SNS či ĽSNS
mali podať podnet na Generálnu prokuratúru SR! Ak však uprednostňujú koaličné, osobné či stranícke záujmy, potom
nekonajú v záujme nášho národa a štátu.
Naše združenia už viackrát vyzvali predstaviteľov SR, aby NR SR prijala zákon
o ochrane slovenskej štátnosti, jej symbolov a osobností, ktoré sa zaslúžili
o slovenský národ a štát, pred ich znevažovaním a hanobením. Je najvyšší čas
tak urobiť! Veď vytvorenie si vlastného
štátu je najvýznamnejším štátnopolitickým činom každého národa.
Zhováral sa Ján ČERNÝ
Foto: Matúš PLECHO

vojenskej histórie Beskydy si sto rokov I. svetovej vojny pripomenul Manévrami 1911
V SNN 44 – 45/2018 ■■ Klub
Spoločný enviroprojekt odborníkov zo STU Bratislava a East China Normal University
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SLOVENSKO
odsúdenia slovenskej samostatnosti.
Pripomenul aj ďalšie štyri osobnosti,
ktoré boli likvidované preto, lebo
predstavovali osobnosti národného
prúdu.

Represie počas prvej ČSR proti Slovákom prinášali aj krviprelievanie

Väznenie hrozilo aj za zaspievanie pesničky
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: (se)

Košice sa 9. až 11. októbra stali miestom konania odborného seminára na tému, akej sa spoločnosť takmer nevenuje. Išlo o politických väzňov 20. storočia. Zorganizovalo ho občianske združenie Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja. Matica slovenská nadviazala spoluprácu s touto organizáciou a na seminári v Košiciach sa
zúčastnil aj jej predseda Marián Gešper.
Výber prednášajúcich a názvy
ich príspevkov najlepšie vystihujú
problematiku, ktorej sa účastníci
seminára venovali. Vystúpil na ňom
cirkevný historik Michal Hospodár
s prednáškou Prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Zaujali najmä osudy kňazov a bohoslovcov po zrušení gréckokatolíckej
cirkvi v roku 1950. Spomenul, že jeho
otec bol v tom čase v druhom ročníku bohosloveckej fakulty. Cirkevná
hierarchia nedostala nijakú možnosť
ďalšieho pôsobenia vo svojom vierovyznaní. Bola nútená prejsť na pravoslávie alebo mimo pastoráciu. Alebo
bola vysťahovaná do českého pohra-

ničia. Kto sa nepodvolil diktátu štátu,
toho tvrdo prenasledovali.
■ ŽIVÁ DISKUSIA
O právnych aspektoch Slovenského národného povstania hovoril
predseda bratislavskej regionánej
organizácie PV ZPKO Jozef Dečo.
Jeho prednáška vyvolala živú diskusiu, lebo medzi prítomnými bol značný
počet svedkov udalostí tohto obdobia. Politický väzeň Martin Hagara
zhrnul svoj názor do jednej vety: „SNP
nebolo ani národné, ani slovenské;
na území Slovenskej republiky sme
sa prihlásili k nejestvujúcemu štátu.“
Mladý historik Juraj Vrábel zmapoval

osudy zavraždených kňazov košickej
diecézy v 20. storočí. Za ich tragickou
smrťou boli zvyčajne partizáni alebo
vojaci Červenej armády. Dodnes
sú však ich osudy pred verejnosťou
utajené. Smrť 68-ročného kňaza
Eduarda Absolóna zrejme zapríčinili
vojaci Červenej armády po prechode
frontu. Našli ho mŕtveho v potoku, pričom mu z nosa a uší trčali drôty...
Spisovateľ a publicista Viliam
Jablonický priblížil osudy politických
väzňov v literárnych pamätiach zo
slovenských väzníc. Nie je ich veľa,
lebo neveľa väzňov po návrate na
slobodu dokázalo dať na papier
svoje spomienky. Historik Martin

Štát má na všetky priority, ktoré si na budúci rok naplánoval

Vyrovnaný rozpočet je na spadnutie
Ján ČERNÝ – Fto: internet

Vláda Petra Pellegriniho schválila návrh štátneho rozpočtu. Dokument počíta s poklesom dlhu aj deficitu v budúcich rokoch. V roku 2019 má deficit verejných financií prvýkrát klesnúť na úroveň 0,10 percenta hrubého domáceho produktu. V roku 2020 má byť hospodárenie štátu vyrovnané.
Klesať má aj hrubý dlh verejnej
správy, v roku 2019 má dosiahnuť
úroveň 47,3 percenta HDP. Štátny rozpočet má na budúci rok naplánovaný
hotovostný schodok 2,138 miliardy
eura. Jeho celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 15,497 miliardy eura,
výdavky by mali dosiahnuť 17,635
miliardy eura.
■ OPTIMISTICKÁ PROGNÓZA
Slovenská ekonomika by v budúcom roku mala rásť tempom 4,5 percenta. Export sa zrýchli vďaka nábehu
novej produkcie a pokračujúcemu zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. Miera nezamestnanosti v roku
2019 klesne na úroveň 6,4 percenta.
V budúcom roku má sektor zdravotníctva
dostať 5,2 miliardy eura. Rozpočet počíta

aj s rastom miezd vo verejnej správe,
nárastom platov pedagogických zamestnancov, zvýšili sa prostriedky aj v oblasti

VŠIMLI SME SI
Združenie Mórica Beňovského štvrtého októbra 2018 symbolicky
na lodi zakotvenej na Dunaji v Bratislave zorganizovalo podujatie pod
názvom Móric Beňovský žije 2018, na ktorom ocenilo za celoživotnú prácu
a prínos ku kultúre dve významné slovenské osobnosti. Medailu Mórica
Beňovského odovzdal riaditeľ združenia Vladimír Dudlák prvým laureátom tohto ocenenia, a to herečke a profesorke Božidare Turzonovovej
a spisovateľovi Antonovi Hykischovi.

Otvorené okná do histórie
Združenie Mórica Beňovského
počas svojej devätnásťročnej existencie
vyprodukovalo mnoho dokumentárnych
filmov nielen o Móricovi Beňovskom, ale
aj o Madagaskare. Pod vedením Vladimíra Dudláka bolo na Madagaskare niekoľko výskumno-bádateľských výprav,
ktoré sa zaoberali hľadaním stôp po
našom významnom cestovateľovi
a lokalizovali aj miesta, kde by mohol
byť Beňovského hrob. Združenie tiež
Laureáti medailyy Mórica Beňovského
A. HYKISCH, B. TURZONOVOVÁ a riavyvíja aktivity v humanitárnej oblasti
diteľ Združenia Mórica Beňovského
a podporuje zbližovanie a poznávanie
V. DUDLÁK
ľudí zo Slovenska a z Madagaskaru.
Podujatie pod názvom Móric Beňovský žije 2018 má za úlohu jednak zviditeľniť
záslužnú prácu tohto združenia a jednak zaviesť novú tradíciu, pri ktorej budú
oceňované významné osobnosti nášho verejného a kultúrneho života. Pani
Božidare Turzonovovej, prvej dáme slovenského divadla, bola medaila udelená
za jej celoživotnú hereckú tvorbu a umelecký prínos pre slovenskú kultúru, za jej
stále neutíchajúci záujem o slovenskú históriu a veci verejné, za jej vášeň, s ktorou sú spojené jej životné aktivity. Antona Hykischa ocenili za jeho celoživotnú
literárnu tvorbu, umelecký prínos pre slovenskú kultúru a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zato, že nám otvoril nádherné okno do zaujímavých období slovenskej histórie v literárnej podobe, najmä v románoch Milujte kráľovnú a Verte
cisárovi, v ktorých približuje súčasníkom epochu, v ktorej pôsobil Móric Beňovský a mnohé iné významné i menej známe osobnosti našej úžasnej histórie.
Maroš M. BANČEJ, Foto: autor

QMVÓDGT

vzdelávania. Návrh však už počíta
s uzákonením povinnosti platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami.

Streľba četníkov do roľníkov a robotníkov,
perzekúcie, exekúcie aj väznenie, to bola
demokracia podľa strihu masarykovskej
ČSR – ako to dokumentuje aj tento pamätník
na vzburu kovorobotníkov v Krompachoch.

Lacko sa zmocnil témy Prenasledovanie Slovákov v období rokov 1945
– 1950. Zdôraznil, že v povstaniach
zvyčajne išlo o boj za národnú nezávislosť, ale na Slovensku nejestvovali partizáni, ktorým by išlo o to.
Ako míľnik uviedol rok 1947 a odsúdenie prezidenta prvej Slovenskej
republiky Jozefa Tisa ako symbol
Výdavky v oblasti obrany by mali
v budúcom roku vzrásť o 581 miliónov
eur. Súvisí to s nákupom armádnych
dopravných prostriedkov, modernizáciou
leteckej techniky vrátane nákupu vrtuľníkov a taktických stíhacích lietadiel. Viac
peňazí má dostať i rezort práce.
„Myslím si, že návrh rozpočtu je
vyvážený a presne zodpovedá potrebám, ale aj zodpovednej fiškálnej politike,“ povedal predseda vlády Peter
Pellegrini. Vláda bude podľa neho môcť
financovať v budúcom roku všetky svoje
priority, ktoré si naplánovala. Dokáže pritom hospodáriť vyrovnane.
■ JEDINEČNÉ PARAMETRE
Budúcoročný návrh štátneho rozpočtu je podľa ministra financií Petra
Kažimíra z mnohých hľadísk jedinečný.
„Sme v cieli, máme na dosah udržateľné
vyrovnané hospodárenie,“ povedal Peter
Kažimír. Zároveň pripomenul, že v rozpočte by sa nemali uskutočniť zásadné
zmeny. Vláde sa podľa neho darí prepisovať historické rekordy v oblasti nezamestnanosti, ktorá klesá, a rastie aj
počet nových pracovných miest. Okrem
toho Slovensko zaznamenáva i solídny
rast ekonomiky, v budúcom roku majú
rásť nominálne aj reálne mzdy. Prie-

■ HIERARCHIA HODNÔT?
Historik Ivan Mrva sa pozastavil nad rozhodnutím súčasnej vlády,
ktorá na oslavy vzniku druhej Slovenskej republiky vyčlenila dvadsaťpäťtisíc eur a na pripomenutie storočnice
Československej republiky sumu
šesťstotisíc eur. Pritom politické perzekúcie Slovákov za prvej Československej republiky boli veľmi rozsiahle.
Väzenie hrozilo ľuďom aj za spievanie
ľudových piesní s vlasteneckým obsahom. Povedal, že zákon z roku 1938
o vzniku Slovenskej krajiny podriaďoval krajinského prezidenta poslednému pražskému úradníkovi. Andrej
Hlinka ho odmietol.
Predseda PV ZPKO Ján Litecký
Šveda sa poďakoval predsedovi
Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi, že sa zúčastnil na seminári,
a podotkol, že organizácia poslala
pozvánky viacerým inštitúciám, no
žiadna okrem Matice neprejavila
záujem.
merná mzda by mala dosiahnuť sumu
1077 eur.
Návrh štátneho rozpočtu už krátko
po jeho zverejnení intenzívne kritizovala
opozícia. Konkrétne europoslanec Ivan
Štefanec povedal, že rozpočet by mal
viac myslieť na školstvo, rozvoj infraštruktúry či podporu bývania. Kriticky vníma
rozpočet aj strana Spolu – občianska
demokracia, podľa ktorej je návrh opäť
postavený na zvyšovaní daní a odvodov.
Minister financií túto kritiku odmieta.
„Čo majú kritizovať? Nemôžu kritizovať
fiškálne ciele, výšky deficitov, ktoré sú
navrhované. Realita je úplne iná. Pred
siedmimi rokmi som sa vydal cestou
k vyrovnanému hospodáreniu, ktorému
verím, a to preto, že je to nevyhnutná
podmienka fungovania v eurozóne.
Sme v cieli, máme na dosah vyrovnané
hospodárenie,“ odpovedal na kritiku
Peter Kažimír. Minister financií tiež pripomenul, že nikdy nehovoril, že všetky
peniaze sa vynakladajú efektívne.
„Vždy sa nájdu problémy a je to môj
rezort, ktorý na náš návrh presadil do
programového vyhlásenia vlády vznik
Útvaru hodnoty za peniaze, dal dohromady ľudí, ktorí pôsobia nezávisle,“
pripomenul Peter Kažimír po rokovaní
vlády.

V Šamoríne sa kalvínska cirkev zrejme rozhodla pre provokácie

Čo tak vyhlásiť za Maďarku aj Pannu Máriu
„Vo vašom 35. čísle SNN som si prečítal článok Kto skúša trpezlivosť? Jeho predmetom je maďarská zástava na
veži kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne.“ Napísal nám do redakcie čitateľ, ktorý sa podpísal, pripojil i svoju adresu, ide teda o konkrétneho človeka. Naše pôvodné informácie vo svojom liste podstatne rozšíril.
Predtým to bol románsko-gotický kostol zasvätený Panne Márii.
Prvá zmienka o Ecclesia Sancte
Marie pochádza z roku 1238. Obec
Šamorín vznikala postupne okolo
kostola a skomolením prevzala
jeho meno: Sancta Maria, Samaria,
Somorja, Šamorín. Po reformácii
dostala kostol do užívania reformovaná kresťanská cirkev (kalvínska
cirkev) a užíva ho dodnes.
Náš pisateľ sa asi tridsať rokov
venuje koníčku mykológii a posledných desať rokov aj kultúrnej histórii
Slovenska. Veľa fotografuje – huby,
ale aj kostoly, zámky a hrady. Počas
prípravy knihy Zvonice, kostoly a kalvárie Slovenska potreboval nafotiť
kalvínsky kostol v Šamoríne, a to aj
jeho interiér. Prišiel v nedeľu počas
kalvínskej bohoslužby do kostola. Na
veži kostola bola maďarská zástava.
Centrálny stĺp v interiéri, ktorý drží
časť klenby, bol z jednej strany obalený maďarskou zástavou. Zástavu
držala čierna páska, ktorá obopínala celý stĺp. Nemal záujem fotiť
stredoveký interiér kostola s maďarskou zástavou, takže aj stĺp odfotil
z opačnej strany zástavy, vidieť tam

SLOVENSKO

len čiernu pásku a tú vo fotošope
pred publikovaním vymazal. Celá

ČO INÍ NEPÍŠU

V kalvínskom kostole v Šamoríne ostentatívne vyvesujú vlajku maďarského štátu
a počas bohoslužieb tam spievajú maďarskú štátnu hymnu.

pobožnosť prebiehala v maďarčine
– kázania kňaza aj spevy veriacich.

Náš čitateľ píše, že nevnímal to ako
niečo mimoriadne, pretože kalvínska
cirkev je u nás rozšírená prevažne
medzi občanmi maďarskej národnosti. Lenže po odznení poslednej
náboženskej piesne organistka udala
tón a začala hrať maďarskú hymnu.
Veriaci sa pridali, a tak celý kostol
spieval maďarskú hymnu. Napísal
nám vraj preto, lebo tá zástava tam
stále visí. Kňaz sľúbil, že ju dá dole.
Nedal...
„A píšem aj kvôli podpredsedovi
Národnej rady Slovenska Ing. Bélovi
Bugárovi. Béla Bugár je dlhoročný
obyvateľ Šamorína, žije tu od narodenia a určite je najznámejší aj najvýznamnejší človek v tomto meste...
I keď Béla Bugár nemá zrejme
s kalvínmi nič spoločné... Lenže
Béla Bugár ohlásil svoju kandidatúru za prezidenta SR. V takomto
prípade treba, aby mu niekto položil
zopár otázok týkajúcich sa kalvínskeho kostola v jeho rodnom meste
Šamoríne.“
Pravdepodobne by tie otázky
mali smerovať k viacerým menám. Na
odpovede si radi v redakcii počkáme.
Text a foto: Štefan ZLATOŠ
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Zásadný obrat v kauze Kuciak
Roman MICHELKO

Ak by som tento článok písal pre
nejaký bulvárny plátok, titulok článku by
mal asi toto znenie: Rodinný advokát
rodiny zavraždenej Martiny Kušnírovej
Daniel Lipšic intímne laškoval s objednávateľkou jej vraždy Alenou Zsuzsovou.
Tento komentár však nepíšem pre bulvárny škvár, preto začnime seriózne.
Minulý týždeň v piatok museli organizátori demonštrácie Za slušné Slovensko prežívať obrovskú frustráciu. Ich
prácne vytváraný obraz o tom, že celá
naša polícia je skrz-naskrz skorumpovaná, že dokáže aj tie najväčšie zločiny
zamiesť pod koberec a, samozrejme,
všetko sa to riadi priamo na úrade vlády,
zrazu padli. Záťah na vykonávateľov
vraždy, ako aj na jej objednávateľku
vypálil „slušákom“ rybník. Leitmotívom demonštrácie totiž mala byť kritika
neschopnosti polície pokročiť vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka.
Na odvolanie demonštrácie už bolo
neskoro, ale celé protestné zhromažde-

nie dopadlo veľmi rozpačito. „Súdruhovia z NDR“ totiž robia chybu za chybou
a vôbec im to nevychádza. Ich trápne,
ale o to urputnejšie hlásané heslo, že
mafia nikdy nebola bližšie pri úrade
vlády, je najnovším vyšetrovaním úplne
rozmetané. História však dokáže byť až
neskutočne ironická či paradoxná. Ukázalo sa totiž, že právny zástupca rodiny
Martiny Kušnírovej Daniel Lipšic pred
pár rokmi veľmi intenzívne eroticky laškoval práve s objednávateľkou vraždy
Alenou Zsuzsovou. „Ľudová tvorivosť“
na to okamžite zareagovala jemne modifikovaným heslom – Nikdy nestála mafia
bližšie pri Lipšicovi ako dnes. Karma
je zdarma a temná minulosť nakoniec
každého dobehne,
zvlášť veľkých
moralistov.
Poďme
však
chronologicky.
Z vraždy novinára Kuciaka „samozvaní“
vyšetrovatelia, žalobcovia aj sudcovia
obviňovali najbližšie okolie vtedajšieho
premiéra. Ako však dnes vieme, talian-

ska stopa je najmenej pravdepodobná
verzia. Je síce fakt, že Mária Trošková
mala s Antoninom Vadalom vzťah,
ale ten sa definitívne skončil rovnako
ako akékoľvek ďalšie kontakty, keď ju
vymenil za svoju krajanku, s ktorou sa
následne aj oženil. To, čo „naši“ Taliani

K OME N TÁ R
vystrájali na východe Slovenska nebolo,
samozrejme, s kostolným poriadkom, ale
na páchanie svojich zločinov nepotrebovali krytie z úradu vlády. Úplne im postačilo krytie miestnych policajných zložiek
na úrovni okresu či kraja. A už tieto
odhalenia si zaslúžili výmeny minimálne
na úrovni inšpekcie ministerstva vnútra,
respektíve na krajskej či okresnej úrovni.
Ak zohľadníme, že bolo vhodné
vyvodiť aj politickú zodpovednosť, tak
požadovanie hlavy ministra vnútra bolo
logické. Mimochodom, dodnes sa Vadalove prešľapy ďalej vyšetrujú, aj keď je

Na Západe stále nič nové...
Eva ZELENAYOVÁ

„Musíte iba v nadchádzajúcich voľbách postaviť stoličku pána
Mečiara pred dvere,“ odkázal slovenským voličom prostredníctvom
denníka Sme poslanec nemeckého
Bundestagu Ulrich Irmer. Bolo to
pred voľbami v roku 1998, o ktorých
Vladimír Mečiar povedal, že George
Soros investoval v nich na politickú
zmenu dvadsať miliónov dolárov.
Irmer povzbudzoval opozičných politikov, „aby si navzájom nekonkurovali,
ale videli spoločného súpera, a síce
pána Mečiara...“ Mečiar si dovolil propagovať slovenské výrobky a nebol
príliš ústretový privatizačným chúťkam Západu. Demarše nedali na seba
dlho čakať. V tom období bol poslanec Robert Fico súčasťou opozície,
ktorá sa drala k moci. Mohol by o tom
vedieť viac...
V týchto dňoch bola na akejsi
kontrolnej
návšteve
Slovenska

SPOZA OPONY
S lovenskom prechádza neviditeľná hranica. Oddeľuje tých,
ktorí sledujú vývoj u južného
suseda, a tých, ktorí sa o všetkom
dozvedajú len z médií v slovenčine. Platilo to vždy za všetkých
podôb režimov, čo sme tu mali.
A osobitne to platí aj v dlhej ére,
v ktorej je najvýraznejšou, ba
dominantnou postavou maďarskej politiky Viktor Orbán. Je to
po dlhých rokoch prvý maďarský
politik, ktorý si, dá sa povedať,
získal aj sympatie tej slovenskej
verejnosti, ktorá nie je inak voči
maďarskej politike naklonená.
Orbán zaujal jednoznačným kritickým postojom k Európskej únii.
Naposledy jasným, ba ostrým
slovníkom priamo na pôde Európskeho parlamentu. Nepadol na
kolená ani bezprostredne pred
hlasovaním,
ktoré
rozhodlo
zaviesť proti Maďarsku vyšetrovanie pre porušovanie európskych hodnôt. A to by sa mohlo
skončiť aj odobratím maďarských
hlasovacích práv – tomu doteraz
nebol vystavený nijaký členský
štát Únie.
O tom všetkom sa v našich
médiách obšírne vypisuje. Ale
WWW.SNN.SK

poradca ministra. Nepáči sa jej, kto
je exminister a poslanec. A popritom
veselo komentuje slovenskú vnútropolitickú scénu“. Lenže to nie je nič
nové. Západ to robí už od roka 1989.
A vždy, keď je pri moci reprezentácia
naklonená záujmom vlastných občanov, prichádza z európskej centrály
no, no, no. Nepochopiteľným je, ak sa
k lynču pridáva verejnoprávna televízia, ako to predviedla v Reportéroch
8. októbra. Iniciatíva Za slušné Slovensko podala na Fica trestné ozná-

menie, lebo ich označil za Sorosove
dietky a mimovládny sektor obvinil
z rozvracania štátu.
Fico zrejme vie, o čom hovorí.
V roku 1998 bola top téma vstup
Slovenska do EÚ a NATO, v súčasnosti migrácia. V minulosti zámerom
Západu vzdoroval Mečiar, v súčasnosti Fico. Aký to má dosah, ak sa
štát vzoprie, vidno aj na susednom
Maďarsku. A najmä ak nechce na
svojom území Sorosovu nadáciu,
ktorá pomocou peňazí dokáže rozvrátiť vnútornú politiku.
Aj Fico sa pokúša bojovať so sektorom, ktorý ako mimovládny vytvoril
silné štruktúry schopné ovplyvňovať
vývoj v štáte. Že scenár ovládnutia
krajiny sa za tie roky nezmenil, svedčia najnovšie aktivity predsedu KDH
Alojza Hlinu. Ten Ficovi dokonca hrozí
vylúčením Smeru z frakcie socialistov.
Vraj sa o to postará. Netreba to baga-

tí, čo sledujú vývoj v Maďarsku
v úplnosti, vidia aj iný obraz.
Vidia, že práve počas Orbánových vlád sa Maďarsko stalo
obľúbenou krajinou nemeckého
kapitálu. Položme si otázku – kde
bol maďarský minister zahranič-

investoval tu 8,9 miliardy eura.
Nemecko je vôbec najväčším
obchodným partnerom Maďarska. Automobilka VW nie je
jediná. Bavorský BMW pri Debrecíne do novej fabriky investuje
jednu miliardu eur, Mercedes pri

delegácia Európskeho parlamentu.
Viedla ju holandská liberálka Sophia
Vendová, z ktorej bol poslanec
NR SR Ľuboš Blaha značne vyvedený z miery. Akoby nie, keď „prišla
nám sem dávať rady v oblasti personálnej politiky. Nepáči sa jej, kto je

P O Z N Á MK A

už v súčasnosti vo väzbe v Taliansku,
konkrétne v Benátkach, za úplne inú
trestnú činnosť (pašovanie drog v konzervách), čo je rádovo väčšia kauza, ako
to, čo robil na Slovensku. Aj preto bolo
dosť premrštené požadovať zásadnú
rekonštrukciu vlády, odchod premiéra,
a dokonca predčasné voľby.
Vráťme sa však k súčasným odhaleniam. Dnes je jasné, že vykonávatelia
neboli nijakí medzinárodní profíci, ktorých vypátranie by bolo naozaj ťažké.
Aj suma za likvidáciu nepohodlného
novinára bola tak povediac lowcostová.
Značné prekvapenie však spôsobilo svedectvo jedného zo spolupracujúcich obvinených, ktorý za skutočného objednávateľa označil kontroverzného podnikateľa
Mariána Kočnera. Samozrejme, treba
zdôrazniť, že ruku do ohňa za Kočnera
dať nemožno. Kto však Kočnera sleduje
dlhodobejšie, musí konštatovať, že takéto
konanie nie je jeho štýl.
Kočner bol známy tým, že v prostredí
bratislavskej smotánky sa pohyboval
celé desaťročia. Vedel o každom takmer
všetko, všetky hriechy a prehrešky, vedel,
kto a ako začínal v podnikaní, kto mal
v čom prsty. Nakoniec na vlastnej koži sa
o tom mohol presvedčiť napríklad Boris
Kollár. Keď na začiatku svojej politickej
kariéry pod vplyvom Daniela Lipšica
a Igora Matoviča neprezieravo zaútočil
na Kočnera, ten mu to aj s úrokmi vrátil.
telizovať, KDH je apendixom vplyvnej
Merkelovej CDU na Slovensku. A je
jediným politickým subjektom, ktorý
odmietol samostatnosť Slovenska. Na
likvidáciu štátnej reprezentácie, ktorá
stála za obnovou slovenskej štátnosti,
poslúžila aj kauza Technopol. „Dňa
17. júla 1996 udelil prezident milosť
spoluobvineným svojho syna v kauze
Technopol Kočnerovi a Syčovi-Milému. Obvinenému Kočnerovi udelil
milosť za dva skutky podvodu voči
Technopolu, okrem skutku, za ktorý
stíhali aj prezidentovho syna, a bola
ním Technopolu spôsobená škoda vo
výške 69 miliónov Sk, aj za ďalších
12 podvodných zmlúv, ktorými Kočnerova obchodná spoločnosť PROTREND spôsobila Technopolu škodu
vo výške ďalších 126 048 523 Sk,“
uvádza bývalý generálny prokurátor
Michal Vaľo v knižke Nebo, peklo,
politika.
KDH sa roky usilovalo zrušiť
tzv. Mečiarove amnestie a stíhať
zakladateľov štátu. Vlani sa im splnil
sen. Dokonca bola zrušená aj milosť
Kováčovi ml., Marián Kočner však
záhadne zostal omilostený. Kováčovi
to prekážať nemusí, užíva si diplomatickú imunitu. Ale že to neprekážalo
Ficovmu Smeru, je prinajmenšom
pozoruhodné.
mens, Thyssenkrup, Continental
a Bosch a množstvo ich subdodávateľov. Zdanenie investorov je
deväť percent, drastický rozdiel
v porovnaní so slovenskou rovnou
daňou. Sociálne odvody, záťaž
pre zamestnávateľa, boli nedávno

Prečo vytrvalo sledujem Orbána
Dušan D. KERNÝ

ných vecí vtedy, keď v europarlamente vrcholila antimaďarská
vlna? Nuž v Győri na oslavách
dvadsiateho piateho výročia
pôsobenia nemeckej automobilky VW. Na mieste najväčšej
motorárne koncernu Volkswagen hovoril o úspechoch ekonomickej politiky vlády Viktora
Orbána. V Maďarsku sa v koncerne VW neštrajkuje, pritom
mzdy dosahujú len dvadsaťpäť
percent miezd v nemeckých automobilkách. VW patrí k najväčším
zamestnávateľom v Maďarsku,

Kecskeméte plánuje tiež za jednu
miliardu novú fabriku, na tomto
mieste napokon pôsobí už od
roku 2012...
Maďarský minister zahraničných vecí môže hovoriť o úspechoch vlády Viktora Orbána
slovníkom, ktorý ani jedna vláda
na Slovensku, myslím si, nikdy
nepočula od niektorého z našich
ministrov. Práve počas Orbánových vlád sa rozprestiera ten najfajnovejší červený koberec pre
nemecký kapitál, nielen pre VW,
BMW, Merecedes či Daimler, Sie-
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Iste nebola náhoda ani skutočnosť, že
keď Richard Sulík personálne skladal
svoju novú stranu SaS, Mariána Kočnera
urobil hlavným kádrovým expertom svojej
novej strany, práve on mal „očekovať“
celú jeho zostavu.
Odhalenie Lipšicovho stáda aj
s absolútne neprípustnými vzťahmi novinárov verejnoprávneho média s opozičnými politikmi, respektíve odhalenie ich
extrémne vulgárneho jazyka, mu veľa
sympatií medzi touto čeliadkou neprinieslo. Každopádne, v ostatnom čase
práve Kuciak veľmi dôkladne odhalil kauzu
Hotela na Donovaloch, vedel príliš veľa aj
o kauze Technopol. Predovšetkým však
jasne rozkryl biznis s dépéháčkou jeho
priateľa a obchodného partnera Ladislava
Bašternáka. Je teda možné, že Kočner
stratil nervy a konal skratovo. Svedectvo
spolupracujúceho obvineného, ktoré bolo
navyše sprostredkované, teda nie z prvej
ruky, si vyžiada ešte veľa dokazovania,
zbierania a vyhodnocovania priamych
a nepriamych dôkazov.
Vynášať v tomto štádiu jednoznačné súdy je príliš predčasné,
ale už dnes je veľmi vysoko pravdepodobné, že objednávateľ vraždy nebol
spojený s úradom vlády, a ak mal niekto s objednávateľkou vraždy akési
osobné až intímne vzťahy, tak to bol,
naopak, extrémne moralizujúci opozičný politik.

znížené z dvadsiatich siedmich na
19,5 percenta.
Investori v Maďarsku ignorujú
spor medzi Budapešťou a Bruselom. Preto hlavnou robotou
ministra zahraničných vecí mohlo
byť rečnenie o úspešnej politike
vlády Viktora Orbána. Otázka
pre našinca však znie – ide len
o úspech Orbána alebo o dômyselnosť nemeckého kapitálu a jeho
pôsobenia v strednej Európe?
Viktor Orbán vyvolal aj obrovskú pozornosť vo svojom spore
so Stredoeurópskou univerzitou

v Budapešti, zdvihla sa ohromná
vlna kritiky v európskych inštitúciách a, samozrejme, v USA.
Vyvolalo to pozornosť aj na Slovensku. Málokto si pripomenul, že
vlastne celé hnutie Viktora Orbána
od prvopočiatkov malo masívnu
podporu Sorosovej Otvorenej
spoločnosti a celé vedenie orbánovského hnutia, vrátane jeho
samotného, absolvovalo dlhé platené pobyty na západných univerzitách. Sorosov kapitál ich sprevádzal od začiatku. Aj vtedy, keď sa
už hovorilo o Orbánovi ako nacionalistovi. Celé hnutie a Orbána
postavil Soros na nohy. Orbán sa
po desaťročiach nepostavil proti
niekdajšiemu sponzorovi z nejakej predpojatosti. Postavil sa
na vlastné, lebo nepotrebuje ani
sponzora a najmä nie mentora.
U nás sa o sorosovskej ére Orbána
nehovorí. U nás sa nikto nepostavil na vlastné nohy tak ako Orbán
v Maďarsku. U nás je to naopak.
U nás sponzorovaným zo zahraničia chýba to, čo sa v prípade
Orbána kvalifikuje ako nacionalizmus, ale v širšom ponímaní je
to aj výsledok vlasteneckej a patriotickej výchovy. Teda presne to,
čo nám chýba alebo čo sa u nás
potláča.
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Ministerka zdravotníctva: Má nás zaujímať zdravý pacient alebo zisk?

Z vyčajne v tejto rubrike
varujeme starších dôverčivých
občanov.
Neurobíme
výnimku ani dnes. Po slovenských
domácnostiach
dôchodcov opäť chodia dvojice i podnikaví jedinci, ktorí
ponúkajú vrátenie preplatkov
na sociálnych dávkach, „iba
nemajú drobné“ a pýtajú si
pred vyplatením preplatku
zvyčajne stovku či päťstovku
vymeniť. Prirodzene, naradovaný dôchodca či dôchodkyňa
ochotne ukáže, odkiaľ si berie
peniažky, posledné úspory
– a aj o tie príde. Pravdaže,
nijaké preplatky sociálnych
dávok neexistujú, a ak by aj
v jednotlivých prípadoch existovali, Sociálna poisťovňa ich
nikdy nevypláca v hotovosti.

Lekárov už nahrádzajú manažéri

Páni, pozor!
A pozor, v novembri by
starodôchodcovia mali dostať
nejaké
prepočty
dôchodkov
– ale prízvukujeme, udeje sa
tak opäť výhradne v písomnej
podobe. A teraz vy, milí páni! Kto
by nezviezol milú mladú peknú
stopárku, najmä ak je v aute za
volantom sám bez manželky.
A ešte keď to „chúďa dievča“
narieka, že nemá na cestu, že
sa stratila, že ju okradli, že toto
a tamto. Lenže po kúsku cesty
sa z milého chúďaťa stane zrazu
fúria, ktorá obchytká v aute
všetko, čo sa dá, aby všade boli
jej odtlačky, zabezpečí si aj biologické stopy a dôkazy a obviní
vás, ochotní páni, prinajmenej
z pokusu o znásilnenie.
Možno až vtedy si všimnete
luxusnú limuzínu za vaším vozidlom a svalnatých mládencov
v nej. Mladá pekná stopárka vám
dáva dve možnosti – niekedy aj
tri. Podľa situácie a miesta, kde
sa práve nachádzate. Môžete sa
z prípadného obvinenia vopred
vyplatiť, môže byť na vás podaná
žaloba alebo vás svalnatí chlapci
môžu iba tak výchovne zmlátiť,
prípadne vám zdemolovať auto,
a vy ani nemuknete. Veď dôkazov
na vás má to milé dievča dosť.
Nejde o fikciu, je to scenár,
na základe ktorého sa už aj na
Slovensku odohralo zopár repríz,
väčšinou smutných, ak nie iba
nepríjemných.
Prichádza čas na poučenie. Neoplatí sa brať stopárov.
Áno, nemalo by sa paušalizovať,
a nie všetci stopári sú potenciálni
výpalníci. Lenže niektorí sú. To je
fakt. A chce sa vám v tom lepšom
prípade roky dožadovať sa vyhlásenia vašej neviny po súdoch?
Takže, páni, dávajte si veľký
pozor na takzvané volavky –
milé, pekné, mladé a často utrápene vyzerajúce dievčatá. Vôbec
nejde o povestnú „srandu“, ale
o závažný problém, o ktorom by
vyšetrovatelia policajného zboru
určite vedeli rozprávať.
Mimochodom, ak jazdíte
s autom, ktoré sa po pohnutí
z miesta samo nepostará o uzamknutie dverí, potom si ich pred
jazdou zamykajte sami. Ani prepadnutia na križovatkách nie sú
výnimkou a často tak majitelia
prichádzajú o peňaženky, tašky
s počítačmi či kapsy s peňaženkami alebo hoci len mobilné
telefóny voľne „pohodené“ na
prázdnom sedadle. Áno, to už
je naozaj úplne iná téma, ale
predsa len – ak z auta odchádzate a nechávate ho odstavené,
nič zo spomenutého nenechávajte voľne a viditeľne položené
v jeho interiéri.
Ján ČERNÝ

QMVÓDGT

Zhovárala sa: Eva SISKOVÁ – Foto: archív; ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

V Ústave Slovenskej republiky sa v článku 40 konštatuje: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Najvyšší zákon teda garantuje bezplatnú zdravotnícku starostlivosť. Ak niekto tvrdí,
že je to len základná informácia, nemá pravdu. Stanovená je striktná informácia, v ktorej je zakódované všetko.
Preto nás zaráža skutočnosť, že ak má jednotlivec vážnejšie ochorenie – často i bežné – musí častejšie otvárať
peňaženku. Na túto tému sme sa pozhovárali s tou najkompetentnejšou – s doc. MUDr. Andreou KALAVSKOU,
PhD., ministerkou zdravotníctva.
Aktuálne sa menia štandardy a pravidlá poskytovania
zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Aké konkrétne zmeny
pripravujete?
Ministerstvo zdravotníctva pracuje na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Sú to postupy, ktoré v systéme
chýbali dlhé roky a majú pomôcť
zadefinovať nárok a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti,
zjednotiť jej poskytovanie a zvýšiť
kvalitu. Pracujú na nich odborné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi. Aktuálne je predložených a posudzovaných takmer sto
štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Sú to postupy
napríklad z oblasti radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny, ošetrovateľstva, paliatívnej starostlivosti,
psychiatrie, pediatrie a iných.
Cez rezidentský program
dopĺňa rezort zdravotníctva počty
chýbajúcich lekárov. Snaží sa
ich dostať aj do menej atraktívnych oblastí. Počas roka by
sa mali zriadiť okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory: detskí psychiatri,
odborníci na urgentnú medicínu
a anestéziológovia.
Ministerstvo zdravotníctva robí
všetky kroky, aby sa rezidentské
štúdium rozširovalo aj o ďalšie
špecializačné odbory, v ktorých je
nedostatok špecialistov. Konkrétnym výsledkom je, že rozširujeme
rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory nielen pre lekárov, ale aj pre sestry tak, ako je
to zverejnené na webovej stráne
ministerstva s uvedenými počtami
rezidentov pre jednotlivé špecializačné odbory a podľa jednotlivých
samosprávnych krajov. Pre lekárov

O ČOM JE REČ
Z vyčajne druhý októbrový
týždeň býva v neveľkej dedine na
Hanej tradičný výlov kaprov. Udalosť, na ktorú sa teší nielen celá
obec, ale aj široké okolie. Musím
najpr v povedať, že r ýb v r ybníku
takmer niet, preto ich pred výlovom treba doviezť, aby mali ľudia
nejakú zábavu. V deň výlovu
postavia sa pri r ybníčku stánky,
kde sa čapuje pivo a predávajú
vyprážané kapríky, ale aj výborná
r ybacia polievka. Šéfkuchárom
je miestny starosta, priznám sa,
lepšie r yby som jakživ nejedol.
On je na varenie majster, tiež
varí novoročný guľáš na kopci,
ktor ý je najvyšším vrchom Hanej,
aj keď má iba 442 metrov nad
morom. Miestni mu familiárne vravia „hanácky Mont Blank “...
Ale ostaňme pri výlove
kaprov: ten je týždeň po komunálnych voľbách. Zdá sa, že pre
doterajšieho starostu nedopadli
práve najšťastnejšie. Na Slovensku sa komunálne voľby ešte iba
pripravujú. Ale výlov kaprov, ktor ý
všetci netrpezlivo očakávali, sa už
na Slovensku tiež uskutočnil. Polícia po siedmich mesiacoch zatkla
údajných vrahov novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice. Vrahovia pochádzajú z južného Slovenska – z Kollárova, z Komárna

sú to špecializačné odbory – neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia, intenzívna medicína. Pre
sestry sú to špecializačné odbory

Prvá etapa oddlžovania je
úspešne za nami. Na istine sa zásluhou elektronickej aukcie podarilo
ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie
milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam.

Ministerka zdravotníctva SR MUDr. Andrea
KALAVSKÁ, PhD., vedie rezort s ambíciou
priniesť systémové kvalitatívne zmeny.

etape, ktorá sa už skončila, bola
oddlžovaná suma tristotridsaťosem
miliónov eur. Objem peňazí zahŕňa
tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Druhá etapa
sa začne po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc. Dodanie
ozdravných plánov nemocnicami
a ich schválenie zo strany ministerstva bola podmienka ich zapojenia
do druhej etapy oddlžovania nemocníc. Oddlženie sme totiž nastavili
tak, aby nemocnice mali jasné podmienky a ich zainteresovanosť na
systéme oddlžovania bola aktívna.
V zmysle koncepcie oddlženia
sa plánuje zrealizovať ešte tretia
etapa. Do procesu oddlžovania sa
zapojilo dvadsaťdeväť nemocníc.

Do oddlžovania sa mali možnosť zapojiť všetky slovenské
nemocnice (štátne aj neštátne).
Použije sa na to päťstoosemdesiatpäť miliónov eur zo štátnych
aktív. Štát má naplánované tri
etapy oddlžovania. Najprv sa
vyplatia staršie dlhy. V prvom
kole však nemocnice nemusia
plniť ozdravné plány. V druhej
etape, ktorá by mala prebehnúť
tiež tento rok, ich už plniť musia.
Tretiu etapu štát naplánoval na
rok 2019. Aká je vízia?

Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom
registri zmlúv a dodávatelia z prvej
etapy oddlženia už majú peniaze
na účte. Koncepcia oddlžovania
v porovnaní s predchádzajúcimi
typmi oddlžení má presné pravidlá
a podmienky pre nemocnice. Oddlženie je rozdelené na jednotlivé
etapy,
nevyhnutnou
podmienkou sú ozdravné plány a dozorné
orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. Základnými princípmi oddlženia
sú transparentnosť, teda rovnaký
prístup a zaobchádzanie pre všetkých, a na strane veriteľa dobrovoľnosť. Na úhradu záväzkov sú
použité zdroje zo štátnych finančných aktív, spolu najviac päťstoosemdesiatpäť miliónov eur. V prvej

je údajná objednávateľka vraždy
i sprostredkovateľ. Ako ste si všimli, používam slovko „údajne“,
pretože ako bývalý investigatívny novinár vážim si prezumpciu
neviny. Na tejto akcii sa vo veľkom
priživujú médiá a aj novinári. Od
pr vého začiatku je jasné, že už nie

(údajne sa mi nechce stále používať ) spolupracuje pri vyšetrovaní
s políciou. A práve Kočner je onou
veľkou r ybou, v našej terminológii
– tým najväčším kaprom.
Po poriadku: Marián Koč ner je známa postava slovenskej
scény. Predpokladám, že via -

anestéziológia a intenzívna medicína, inštrumentovanie v operačnej
sále a ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii.

Výlov naozaj veľkých rýb
Peter ŠTRELINGER

je ani taký dôležitý ten, čo vykonal tú odpornú vraždu, ale hlavným vinníkom je jej objednávateľ.
Spočiatku to bola najmä neznáma
Alena Z., exkluzívna prostitútka,
ktorá je už dlhé roky oficiálne
nezamestnaná, pritom sa rozváža
v luxusnom mercedese. Zdá sa,
že táto „kňažka lásky“ je kľúčom
k rozmotaniu celého prípadu. Kto
jej dal peniaze, teda oných päťdesiat tisíc eur, čo „údajne“ vyplatila
vykonávateľovi vraždy? Teda, kde
je pes zakopaný? A čuduj sa svete
– krstným otcom jej dcér y vraj
nie je nikto iný ako známy podnikateľ Kočner. „Vraždu si objednal Kočner,“ vyjadril sa „údajne“
jeden z obvinených a zatknutých
pri záťahu – Zoltán A., ktor ý vraj
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cerí čitatelia si pamätajú Kauzu
Technopol, teda ten pr v ý veľk ý
podvod na Technopole, v k torom
bol namočený syn prezidenta
Kováča Michal Kováč ml. A jeho
kumpánmi v tej veľkolepej „ transakcii “ deväťdesiatych rokov boli
ešte Szyč - Milly a Marián Kočner.
Kauzu potom prekr ylo „ neslávne“
odvlečenie
mladého
Kováča
do Rakúska. Z vinníka sa stala
obeť a hlavnými gaunermi boli
a
dodnes sú Mečiar a Lexa.
Kauza Technopol bola zasunutá
do zabudnutia, šesťdesiat milió nov sa v yparilo. Potom nasledoval
veľkolepý cirkus obsadenia televízie Markíza. A jeden z hlavných
aktérov v priamom televíznom
prenose – Marián Kočner kontra

Aké
princípy
vládnu
v zdravotníctve?
Po roku 1993 sa zmeny v zdravotníctve začali podriaďovať určitým
osobným záujmom tých, ktorí vycítili
biznis a možnosť osobného zisku.
Trhový systém v zdravotníctve a privatizácia niektorých segmentov sa
začali od roka 1998 plne rozvíjať.
Predpokladáme, že rozkvet v tejto
sfére sa dosiahol v rokoch 2002 až
2006. Tento vysoko sofistikovaný
plán má svoje pokračovanie. Lekári
odborníci boli nahradení ekonomickými manažérmi, často polyfunkčnými, pripravenými kdekoľvek nastúpiť a začať pracovať. Je mi ľúto, že
v súčasnosti nás možno mediálne
zaujíma pacient, no v skutočnosti je
to zisk.
Pavol Rusko, v tedy ešte generálny
riaditeľ Markízy. A opäť sa všetko
zahralo do ofsajdu, vraj nastalo
akési finančné vyrovnanie, pri ktorom zase zarobil Kočner. Odv tedy
sa s týmto mužom pravidelne stretávame. Uchádza sa aj o funkciu
bratislavského primátora. Potom
zas figuruje na mafiánsk ych
zoznamoch. Manipuluje s voľbou
generálneho prokurátora v kauze
Sasanka,
pravidelne
organizuje tlačové konferencie, kde sa
v ysmieva z novinárov. Ko čner
sa zjavuje pri ďalších a ďalších
kauzách, v súvislosti s daňov ými
podvodmi a so zmenkami, nie ako
obžalovaný, v ždy ako žalobca.
Keď ho napokon zatknú a obvinia z falšovania zmeniek, málok to
verí, že Marián Kočner v tomto
spore prehrá! Jeho meno sa mihlo
aj po zavraždení Kuciaka. Údajne
sa mu v yhrážal. Ale polícia toto
obvinenie hodila do koša: skutok
sa nestal! A ž teraz: „údajne“...
A médiá fabulujú vo veľkom ďalej.
Bulvár nám ponúka exkluzívne
fotografie Kočnerov ých rezidencií, ľud sa rozhorčuje, v akom
prepychu žil
tento „ mafián“.
A koho všetkého chcel nechať
„údajne“ – odkrágľovať. A najhoršie je, že bol „údajne“ kamarát
aj s – Ficom! Keby neplatila pre zumpcia neviny, napísal by som,
že Kočner je zodpovedný aj za
neúrodu zemiakov!

WWW.SNN.SK

5.STRANA

43/2018

PUBLICISTIKA

V Žiline pred osemdesiatimi rokmi vyhlásili autonómiu Slovenskej krajiny

Historický míľnik slovenského národa
Text a foto: Matej MINDÁR

Pri príležitosti osemdesiateho výročia vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny sa pred budovou bývalého
Katolíckeho domu v Žiline, kde pred osemdesiatimi rokmi predstavitelia takmer všetkých slovenských
nemarxistických politických strán podpísali Žilinskú dohodu, uskutočnila spomienková akcia.
Po vzniku pr vej Československej republiky 28. októbra 1918
mnohí domáci slovenskí politici
právom očakávali, že politickí
predstavitelia v novom štáte na
čele s Tomášom G. Masar ykom
dodr žia Pittsburskú dohodu, ktorá
garantovala slovenskému národu
v novom štáte vlastnú vládu, snem
a súdy s úradným jazykom slovenským. Bohužiaľ, veľmi skoro sa
ukázala pravá tvár čechoslovakistických politických predstaviteľov
prijatím Ústavy Československej
republiky
Dočasným
Národným zhromaždením 29. februára
1920, ktorá popierala akúkoľvek
existenciu slovenského národa,
pretože text v jej
preambule
sa začínal slovami „My národ
Československý “.
■ POPREL DOHODU
Ani postoj prezidenta Tomáša
G. Masaryka k otázke slovenskej
svojbytnosti v spoločnom štáte
nesmeroval k postupnému naplneniu slovenských požiadaviek.
K Pittsburskej dohode, ktorú aj sám
podpísal, nechal sa počuť, že slúžila iba na akési „uspokojenie malej
slovenskej frakcie, ktorá snívala
o bohvie akej samostatnosti Slovenska“. Preto sa na Slovensku v HSĽS
a SNS začali formovať prúdy s hlavným programom uzákoniť slovenskú
autonómiu v zmysle Pittsburskej
dohody.

Okrúhle 80. výročie
ý
vyhlásenia
y
autonómie si vlastenci ppripomenuli
p
ppred niekdajším
j
Katolíckym domom v Žiline. Pred budovou sa prítomným prihovoril mladý historik Martin LACKO.

Až po dvadsaťročnej existencii
ČSR v nepriaznivej medzinárodnej
politickej situácii oslabená česko-slovenská pražská vláda
po
Mníchovskom diktáte akceptovala
vyhlásenie autonómie Slovenskej
krajiny, ktorú z balkóna Katolíckeho
domu v Žiline vo večerných hodinách slávnostne vyhlásil Jozef Tiso.
Práve na tomto mieste sa presne
po osemdesiatich rokoch uskutočnila v spolupráci s MO MS v Žiline
a s Ústavom dejín a kresťanstva
síce skromná, ale dôstojná spomienková akcia s cieľom pripome-

núť si udalosti, ktoré boli zavŕšením
politického boja slovenského národa
za jeho suverenitu a svojbytnosť.
Slávnostný program sa začal
vystúpením slovenského historika
Martina Lacka. S potešením privítal
všetkých prítomných, no zároveň
pripomenul, že udalosti zo šiesteho
októbra 1938 dlhodobo ignorujú
slovenskí politickí predstavitelia
aj médiá. Nezabudol tiež pripomenúť, že vyhlásenie slovenskej autonómie pred osemdesiatimi rokmi
patrí medzi významné udalosti
v moderných slovenských dejinách.

Od vzniku najväčšej globálnej finančnej krízy uplynulo desať rokov a ďalšia opäť hrozí!

Hrmotanie bankového pádu nedoznelo
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V septembri 2008 zbankrotovala veľká americká investičná banka Lehman Brothers, čo predznamenalo najväčšiu
finančnú krízu po druhej svetovej vojne. Dôvodom krachu banky, založenej v roku 1850, bolo zosypanie amerického trhu s nehnuteľnosťami, do financovania ktorého boli zainteresované viaceré peňažné domy takmer na celom
svete. Z členských štátov eurozóny sa kríza najviac dotkla Portugalska, Írska, Španielska, Grécka a Talianska.
Tieto štáty negatívne následky krachu spomínanej banky pociťujú dodnes.
Cestu z krízy našli finančníci
v kvantitatívnom uvoľňovaní, o ktorom
na stránkach SNN píšeme často. Jeho
obsahom boli pôžičky komerčným bankám za takmer nulové úroky a najmä
vykupovanie štátnych dlhopisov najviac
zadlžených štátov za nízke úroky, čo
stále s úspechom uplatňuje Európska
centrálna banka.
Keďže peniaze stratili hodnotu,
začali rásť ceny nehnuteľností do
dnešných rozmerov a úroky na vkladoch
sa prepadli pod percento. S nárastom
cien nehnuteľností sa objem poskytovaných úverov zvyšoval, k čomu podľa
všetkého prispela aj neskorá reakcia
Národnej banky Slovenska, ktorá až
teraz, keď je zadlženosť našich domácností najvyššia v krajinách eurozóny,
obmedzila ich poskytovanie viacerými
opatreniami. Domácnosti totiž pochopili, že pri nízkych úrokoch na úvery sa
oplatí aj pri vyššej cene nehnuteľností
ich kúpiť, keďže mesačná splátka úveru
je približne rovnaká ako výška mesačného prenájmu.
Po desiatich rokoch od vypuknutia spomínanej finančnej krízy však
väčšina centrálnych bánk, teda nielen
americká a britská, ale trebárs aj česká,
začali menovú politiku viac prispôsobovať fiškálnych potrebám. Úroky sa
postupne zvyšujú najmä pre nárast
inflácie a v USA aj pre rast zamestnanosti a vyššie mzdy zvyčajne sprevádza aj zvyšovanie cien najmä spotrebného tovaru.

WWW.SNN.SK

Potom pokračovali v prejavoch
ostatní významní hostia, medzi ktorých patril aj bývalý predseda MS
Marián Tkáč.
■ HEJ, SLOVÁCI!
Slávnostný program obohatili
kultúrnou vložkou známy slovenský hudobník z Dolného Hričova
Roman Bienik hrou na fujare a svojou básňou rodák z Černovej Peter
Babala. Hlavná časť spomienkovej
akcie sa skončila kladením vencov
pod pamätnú tabuľu umiestnenú
pred hlavným vchodom bývalého
Katolíckeho domu, ktorá pripomína
udalosti z októbra 1938. Účastníci
atmosféru spomienkového aktu
umocnili zaspievaním
hymnickej
piesne Hej, Slováci!.
Program potom pokračoval
v prednáškovej miestnosti bývalého
Katolíckeho domu. Tu dostal slovo
ďalší známy slovenský historik Ivan
Mrva, ktorý vystúpil s prednáškou
o Štátoprávnych snahách Slovákov
do roku 1938. Poslucháči sa v nej
mohli dozvedieť, že o vytvorenie
autonómneho slovenského administratívneho celku v rámci Uhorska
sa pokúšali už na konci 18. storočia
uhorskí jakobíni. Martin Lacko príspevkom Šiesty október 1938 – jeho
význam a odraz v spoločnosti poukázal na fakt, že uzákonenie politickej autonómie na Slovensku drvivá
väčšina Slovákov vnímala ako prirodzený politický vývoj a naplnenie
suverenity a svojbytnosti národa. Na
záver si všetci zaspievali ďalšiu hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
■ STANOVISKO MATICE
Matica slovenská pri tejto
významnej príležitosti zverejnila
svoje stanovisko, ktoré publikujeme v plnom znení: „V máji tohto
roku sme si pripomenuli 100. výročie podpísania Pittsburskej dohody.
V tomto významnom národnoštátnom dokumente sa americkí Slováci
Podľa doterajšieho vývoja makroekonomických ukazovateľov sa zdá, že
najväčšiu finančnú krízu po desaťročí
svetové centrálne banky zvládli. Preto
prekvapuje, že sa znovu čoraz hlasnejšie hovorí o ďalšej svetovej finančnej
kríze, proti ktorej však centrálne banky
nemajú zatiaľ nijaké menové nástroje.
Podľa všetkého sa s možnými negatívnymi následkami budúcej krízy budú
musieť popasovať fiškálne nástroje,
z ktorých je najdôležitejší rozpočet.
Nemecko-francúzsky tandem sa usiluje
presadiť spoločný rozpočet eurozóny aj
s ministrom financií, ktorý by mal obme-

SVET FINANCIÍ
dzovať finančné šoky prostredníctvom
automatických fiškálnych transferov, čo
nie je nič iné ako fiškálna federalizácia
eurozóny, s čím väčšina členov eurozóny nesúhlasí. Už sa teda nepočíta
s hypotekárnou krízou, ktorú na druhej
strane Atlantiku spôsobili pôžičky komukoľvek, a tie sa nesplácali, ale skôr
s poklesom hospodárskeho rastu meraným ukazovateľom HDP, čo sa dotkne aj
akciových a dlhopisových indexov.

Prečo však nedochádza k zvyšovaniu úrokov v eurozóne? Jednoducho preto, že euro je spoločná mena
devätnástich štátov s rozdielnymi hospodárskymi cyklami, a tak sa úroky
prispôsobujú potrebám najviac zadlžených štátov. Nemôžeme však vylúčiť,
že dosluhujúci terajší šéf ECB Mario
Draghi už „nechce“ zasahovať do jej
menovej politiky, keďže by tým uškodil
najmä vlastnému, vrchovato zadlženému Taliansku.
Zatiaľ len vieme, že tohtoročné
vykupovanie štátnych dlhopisov
kleslo oproti predchádzajúcemu

obdobiu na polovicu a s nárastom
úrokov v ECB sa nepočíta skôr ako
v druhej polovici budúceho roka. Vyššia inflácia teda pohla s úrokovými
sadzbami centrálnych bánk v USA,
v Británii a tiež v Česku o štvrtinu
percenta a namieste je očakávanie, že do konca tohto roka sa budú
úroky ešte zvyšovať. Vyššie úročenie
amerického dolára znamená, že sa
zvyšujú náklady splácania všetkým,
čo si požičali peniaze v dolároch,
najmä od Medzinárodného menového
fondu, ktorý peniaze v inej mene
neposkytuje.

PUBLICISTIKA

■ PRÍZRAK KRÍZY
Najväčším rizikom budúcej finančnej krízy je terajší globálny dlh, ktorého
objem je takmer stopäťdesiat biliónov
dolárov, a stále narastá. EÚ sa bude
musieť viac zapodievať postavením
eura, ktoré je druhou najväčšou menou
na svete po americkom dolári. Musí
totiž viac posilniť svoje medzinárodné
postavenie v cezhraničných a devízových platbách, a tiež vybudovať vlastnú
medzibankovú finančnú komunikáciu,
ktorá by bola menej závislá od jedinej dolárovej medzibankovej komunikácie Swift, s čím súvisí aj vytvorenie Európskeho menového fondu.
Či sa posilní postavenie eura na medzinárodnom finančnom trhu, bude závisieť od celého radu očakávaných ekonomických súvislostí, akými sú sankčná
colná politika amerického prezidenta,
ďalej neuzavreté hospodárske pod-

a Česi dohodli, že vytvoria spoločný
štát, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.
Už Clevelandská dohoda z roku
1915 predpokladala federatívne
usporiadanie
česko-slovenského
štátu. Ideológia čechoslovakizmu,
ktorá popierala existenciu dvoch
samostatných národov Slovákov
a Čechov, neumožňovala v rokoch
1918 – 1938 realizovať tieto prisľúbené štátoprávne koncepcie,
čo viedlo k úsiliu Slovákov o autonómne postavenie Slovenska.
■ SPLNENIE ÚSILIA
Paradoxne až v nepriaznivej
medzinárodnopolitickej situácii Československa sa vytvorili podmienky
na to, aby 6. októbra 1938 bola
v Žiline vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny a vznikla jej autonómna vláda a zákonodarný Snem
Slovenskej krajiny.
Vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny v rámci Česko-Slovenskej
republiky
považujeme
za významný krok v slovenskom
národno-emancipačnom štátoprávnom vývoji. Súčasne sa naplnil sen
dvoch významných slovenských
národovcov Andreja Hlinku a Martina Rázusa, ktorí slovenskej autonómii veľa obetovali, no jej vyhlásenia sa nedožili.
Slováci a Slovensko sa zároveň
stali prvýkrát medzinárodno-právnymi subjektmi. Vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny 6. októbra
1938 považujeme za výsledok dlhodobého úsilia Slovákov počnúc od
Žiadostí slovenského národa, prijatých v roku 1848 v Liptovskom
Sv. Mikuláši, a Memoranda národa
slovenského v roku 1861 v Turčianskom Sv. Martine, v ktorých žiadali
autonómne štátoprávne postavenie
Slovenska so svojou štátnou samosprávou a ktoré smerovali k dosiahnutiu dnešnej štátnej samostatnosti
Slovenskej republiky.“
mienky spolupráce s Britániou po jej
odchode z Únie a svoje urobí aj migrácia, s ktorou si nevieme dať rady, tiež
pokles výkonnosti ekonomiky v Číne,
a takto by sme mohli pokračovať.
■ DOSAH NA SLOVENSKO
Negatívne následky spomínanej
finančnej krízy nemohli obísť ani slovenskú ekonomiku. Výrazne sa to najprv prejavilo zhoršením vývoja makroekonomických ukazovateľov – a síce
poklesom HDP o viac ako päť percent,
nezamestnanosť sa zvýšila na takmer
devätnásť percent a zadlženosť sa
zdvojnásobila. Po menových opatreniach ECB, ktorá v rámci kvantitatívneho
uvoľňovania vykupovala od komerčných
bánk za nízky úrok štátne dlhopisy, sa
na vyprahnuté účty dostalo obrovské
množstvo lacných peňazí. Tie sa požičali ostatným účastníkom trhu, ktorí
sú dnes viac ako zadlžení. Zadlženosť
slovenských občanov predstavuje riziko,
keďže každoročne klesá ich čistá hodnota majetku v bankách, ktorá je dnes
deväťsto miliónov eur (pritom ešte pred
dvoma rokmi bola 3,8 miliardy eura).
Tento trend vyvoláva obavy, že domácnosti budú bankám dlhovať viac peňazí,
ako budú u nich peniaze mať uložené,
keďže úroky na vkladoch sú nízke.
Situácia na Slovensku sa však otočila. HDP je na úrovni štyroch percent
a patrí v eurozóne medzi najvyššie.
Miera nezamestnanosti na úrovni šesť
percent nám spôsobuje, že trh práce
už nie je schopný zabezpečiť dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily, a miera
zadlženosti sa pohybuje okolo päťdesiatich percent HDP, čo je výrazne
menej, ako majú aj niektoré zakladajúce štáty eurozóny. Obavy ekonómov
však vyvoláva terajší vyšší rast priemerných miezd ako rast produktivity
práce, ktorý už prekročil hranicu tisíc
eur. Domácnosti nie sú spokojné s nízkym úročením vkladov, čím dochádza
k znehodnoteniu ich úspor. Na druhej
strane treba však povedať, že došlo
k zvýšeniu hranice ochrany vkladov až
do výšky stotisíc.
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GLOSA

S jubilujúcim výnimočným tvorcom literatúry Viliamom TURČÁNYM

Fenoménom súčasnej doby
je čo najviac nasýtiť virtuálnu
realitu médií takzvaným autentickým obsahom. Znie to paradoxne, ale časy, keď nás televízia bavila najmä filmami, kde
bolo jasné, že sú viac či menej
kašírovanou napodobneninou
reality, ba často sú iba fantáziou
a viac či menej vydarenou fikciou, sa začínajú meniť. Samozrejme, aj dnes nás katastrofické filmy, bláznivé komédie
či romantické telenovely lákajú
k obrazovkám, ale čoraz výraznejšie miesto začína obsadzovať
realita. Sprofanovane v podobe
rôznych „reality šou“, trochu
sofistikovanejšie v podobe rôznych programov o prežití. Rôzni
špecialisti na prežitie ponúkajú
divákom často pomerne drastické ukážky toho, ako sa dá
prežiť v divočine akéhokoľvek
druhu.

Boh rozhodne, čo bude so mnou ďalej...

Umenie
prežiť
Od polárnych plání cez úpek
púšte až po vlhké dusno tropickej džungle. Menej akčné sú
programy, kde ide o prežitie takpovediac civilné. Reálne príbehy ľudí,
ktorí sa usilujú či už sami alebo
s rodinou či priateľmi uskutočniť
svoj sen, nájsť a ukotviť to pevné
miesto v živote, skrátka žiť tu
a teraz v tomto rozbúrenom a neistom svete.
A ako je to prenesene s prežitím spoločenstva, národa? Naša
kultúra vyviera z niekoľkých základných a nemenných prameňov.
Je to jednak kresťanská etika
a morálka so spoločným judaistickým základom v Starom zákone,
osvietenská vzdelanosť opierajúca sa o antických mysliteľov
a národné tradície zahŕňajúce
v sebe dlhý boj nielen za povznesenie, ale v istých časoch doslova za
holé prežitie slovenského národa.
Od čias kráľa Svätopluka a Veľkej
Moravy, Magna Moravie cez štúrovský boj o reč a právo na sebaurčenie až po obrovské kataklizmy
oboch svetových vojen sa Slovensko a Slováci museli postaviť jasne
a zodpovedne k otázke prežitia.
Prirodzene, nemôžeme si to idealizovať ako povedzme všeľudový
pohyb. Vždy tu boli, ba museli
byť osobnosti, ktoré Slovač k tej
túžbe po národnom prežití museli
pomknúť, vyburcovať, riskujúc
často vlastné životy, aj oduševniť. V tomto čísle SNN si pripomíname sto sedemdesiate výročie
popravy dvoch vlastencov. Viliama
Šuleka a Karola Holubyho. Obaja
boli popravení za účasť v Slovenskom povstaní, boli za sebaurčenie
v meruôsmych rokoch. Ako hovorí
dobové svedectvo, stačilo im obom
prisahať na uhorskú zástavu a boli
by sa zachránili. Neurobili tak…
Dnes sa vytrvalo zľahčuje, ba kritizuje úloha národných štátov ako
zastaraná, spiatočnícka idea a pre
„novú Európu“ doslova škodlivá.
Máme sa rozpustiť v akejsi babylonskej amorfnej mase bez národných, dokonca aj bez rodových či
rodinných špecifík. Bez pevných
hraníc s jedinou víziou, víziou blahobytu a plného brucha pod bedlivým dohľadom „superštátu“, ktorý
nám určí, čo je pre nás dobré.
V jednom diele seriálu o prežití v drsnom prostredí amazonskej džungle
expert z vojenských kruhov konštatoval: „Tunajšie indiánske kmene tu
dokážu prežiť a prosperovať, lebo
sú si vedomé vlastného rodu a sú
bytostne späté s krajinou, kde žijú...“
Nad týmito slovami by sme sa mali
zamyslieť. Skôr než bude neskoro.
Alexander GOCZ
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Deväťdesiatročný slovenský bard, básnik, prekladateľ, literárny vedec Viliam TURČÁNY teraz prežíva požehnanú
jeseň života v Domove seniorov Svätého Jána v Šelpiciach. Napriek vysokému veku je stále aktívny, zapisuje si
postrehy zo života, veľa číta. Stretli sme sa na dvore ožiarenom ostrým spaľujúcim slnkom tohtoročného dlhého leta
v spoločnosti ostatných obyvateľov tohto domova. Aj oni si užívali po raňajkách životodarné lúče, Viliam Turčány aj
lahodnú kávu. Nevedel som, čo by som mal na stretnutie priniesť, tak som napokon zvolil neutrálnu škatuľku praliniek. Literát ma pochválil a posťažoval sa zároveň: „Rád som si vždy dal dobré vínko, ale teraz už nemôžem. Každý
vek má svoje špecifiká, dnes je lepšie, ak dostanem takýto darček...“ Opretý o paličku sa akoby zahľadel ponad plece
kamsi ďaleko do času a začal v rozhovore spomínať na čriepky svojho bohatého života...
● Vráťme sa k vašim začiatkom.
S písaním poézie ste začali v štyridsiatych rokoch ako študent Gymnázia Jána Hollého v Trnave, kde v tom
čase študovali aj Vojtech Mihálik či
Miroslav Válek. Aký ste mali neskoršie s nimi vzťah?
Veľmi dobrý, aj keď sme sa, pravda,
nestretávali ktovieako často. Ale rád si
ich aj dnes pripomínam prostredníctvom
kvalitných básnických zbierok, ktoré
po nich ostali. Mám ich aj tu v mojom
novom a aktuálnom domove, mieste
môjho súčasného života. Ja som prišiel na gymnázium v roku 1939. Trnava
bola na stredné školy už vtedy bohatá,
bolo tu chlapčenské a dievčenské gymnázium, ktoré viedli prevažne saleziáni.
Ani vtedy nenieslo terajšie meno, bolo
to biskupské gymnázium, premenovalo
sa až neskôr. Ovládanie pentametrov
a hexametrov, ktoré vo svojej tvorbe
používal Ján Hollý, bolo na tomto gymnáziu samozrejmosťou. A dokonca si
pamätám aj na maturitnú otázku z literatúry, bol to rímsky básnik Horácius. Ale
akú známku som dostal, nepýtajte sa, to
už neviem...
● Kto bol takým vaším azda najväčším básnickým priateľom po celý
život?
Kto? Predsa Milan Rúfus. My sme
sa narodili v jednom roku, ale nechodili sme spolu do jedného ročníka na
vysokej škole, lebo rozdiel bol niekoľko
mesiacov, ja som jarný človek, on bol
zas zimný. Aj tak sme si veľmi dobre
rozumeli a som rád, že som ho spoznal.
Často sme spolu debatovali a inšpirovali
sa, ba jeden druhého vzájomne chválili...
(smiech) Aj sme mali niečo spoločné, ja
som urobil preklad Nerudových Balád
a romancí a Milan napísal k nim doslov.
To boli ešte nejaké päťdesiate roky.
Ba spomínam si, že aj posudzoval môj
preklad Proglasu. No a čo je zrejme
najdôležitejšie – spájala nás aj viera,
vierovyznanie...
● Suchá nad Parnou dala Slovensku vynikajúcich majstrov slova –
bratov Hečkovcov. Vy ste však skoro
odišli bývať do Bratislavy. Ako si na
nich spomínate?
Na nich mám krásne spomienky.
Najmenej známy, ale neprávom, je Víťazoslav, škoda, že skoro umrel, už je to vyše
štyridsať rokov. Mimochodom, bol výborným vinárom. Pracoval vo vydavateľstve
Oráč ako šéfredaktor a tam mi aj dohodil
prácu. Za to som mu bol veľmi vďačný.
● Dve jeho deti – Peter a Júlia
Hečkovci, stále pôsobia v hudobnej
sfére...
No to už neviem, ja som žil pre literatúru... Veľmi dobré vzťahy som mal
s Blahoslavom, obaja sme sa zaoberali
prekladateľstvom, tak sme si mali čo
povedať. S Františkom som sa stretol
po prvýkrát mimo Suchej v päťdesiatych
rokoch, keď som bol na vojne. Jój, to sú
spomienky...
● Po skončení vysokoškolských
štúdií v roku 1952 ste prišli pracovať
do Ústavu dejín slovenskej literatúry
SAV na vtedajšie oddelenie realizmu.
Ako študent ste však protestovali
proti „izmom“ spísaním vlastného
manifestu pod názvom podrealizmus,
akousi paródiou na manifest surrealizmu André Bretona. Ako sa to zlučovalo s tým, čím ste si potom takmer
dvadsať rokov zarábali na chlieb
každodenný?

Ten môj spomínaný manifest, to
celé bolo myslené viac-menej s úsmevom. To som skoncipoval ako oktaván
v marci 1947 so spolužiakom Jánom

stále hovoril, že básnik sa musí cvičiť
po celý život. Ak raz prestane veršovať,
zakrpatie. Preto sa snažím ešte aj teraz
niečo písať.

Básnik,, prekladateľ,
p
, literárnyy vedec Viliam TURČÁNY spokojne
p
j pprežíva jjeseň života
v Domove seniorov Sv. Jána v Šelpiciach, kde má dobrú opateru aj čas na spomienky.

Darolom. Báseň je niečo vznešené, má
osloviť ľudí, nie aby tam boli len náhodne
usporiadané slová. Skrátka, chceli sme
vyjadriť, že sme neprijali nadrealizmus,
lebo ten nerešpektoval nijaké pravidlá.
No a ja som mal vždy rád, ak tomu, čo
napíšem, rozumie aj niekto iný. Nielen ja
sám...
● Debutovali ste v roku 1957
zbierkou Jarky v kraji, ktorú vydalo
vydavateľstvo Tatran. Tá získala
Cenu Ivana Kraska. Je to však obsahovo veľmi rozsiahla zbierka.
Vtedy som mal veľa napísaného
materiálu z archívu, tak som sa ho usiloval využiť. Takže zbierka má päť rôznorodých častí. Spomínal som si v nej
na detstvo a dospievanie, ktoré som
prežil v Suchej nad Parnou. Napríklad
na učiteľa Imricha Oravca, ktorý ma
doviedol k poézii štúrovcov už v piatej triede a vďaka ktorému som začal
písať prvé básne. Našťastie sa nezachovali... (smiech) A vzdal som hold
aj Trnave. Toto mesto som si zamiloval. Dýchalo históriou. Mal som pri
pobyte na gymnáziu šťastie nielen
na dobrých spolužiakov, ale aj učiteľov. Tam vychádzal zborník Trnavský
gymnazista, v ktorom som publikoval.
Trnave som aj venoval viacero básní,
napríklad verše: „Slovenský Rím –
a snáď i krajší nad Rím – so zvonivou
šnúrou perál nad záňadrím, / trnavský môj kraj, ty rodná rovina, chlebík
namočený spola do vína...“ A vyjadril
som v nej aj obdiv štúrovským básnikom Jánovi Chalupkovi a Mikulášovi
Dohnánymu.
● Napísali ste štúdie o slovenských básnikoch z diel P. O.
Hviezdoslava, S. H. Vajanského,
J. Jesenského, I. Kraska, J. Kollára,
J. Hollého; tomu ste venovali monografiu Na krásnú záhradu Hollého
Jána. Čím vás práve tento básnik,
poetický bard, tak oslovil?
Určite tým, že jeho básnický jazyk
bol organizovaný. Ja ho stále považujem nielen za najvýznamnejšieho
slovenského básnika, ale podľa mňa
sa môže smelo porovnať a rovnať i so
svetovými básnikmi jeho čias! Venoval
som mu aj knihu Výber z Hollého poézie, niektoré básne som preložil a prebásnil a napísal úvod i komentár. Naučil som sa od neho veľa. On napríklad
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● Názvy niektorých vašich zbierok sú palindrómami, dajú sa teda
čítať v rovnakom význame odpredu
i odzadu, napríklad Aj most som ja
(1977), Oheň z Neho (1993), V okraje
jarkov (2000). Ako ste sa k tejto originálnej tvorivej metóde dostali?
Môže za to môj priateľ Jozef Felix,
ktorý raz uverejnil recenziu básne Jána
Kostru, kde bol jeden verš palindrómom
o jari a raji, jar – raj. Tak ma to zaujalo,
že som aj ja tak začal pomenúvať svoje
zbierky, okrem tých, čo ste uviedli,
napríklad zbierku Rada a dar z roku
1995...
● Máte za sebou niekoľko diel,
ktoré sú nespochybniteľným zlatým fondom slovenskej prekladovej
literatúry. Najmä Božská komédia
talianskeho básnika básnikov Dante
Alighieriho. Ako je to možné, veď vy
ste predsa vyštudovali francúzštinu?!
Ako ste sa dostali k prekladom tých
slávnych talianskych autorov?
Opäť to zapríčinilo stretnutie s vynikajúcim prekladateľom a obdivuhodným
pedagógom Jozefom Felixom, ktorý ma
skúšal na štátnici z francúzskej literatúry.
Dal mi preložiť jeden spev Danteho Pekla
a potom sme spoločne pracovali na preklade Božskej komédie. Po päť rokov sme
pracovali na Pekle a na Raji a na Očistci
som strávil až neuveriteľných sedemnásť
rokov! Dokončil som celý tento preklad
napokon až po Felixovej smrti.
● Je pravda, že ste vedeli všetkých štrnásťtisíc veršov spamäti?
Aj na svojich oslavách deväťdesiatky ste časť tohto diela pre rodákov v Suchej nad Parnou spamäti
po taliansky recitovali, za čo ste si
vyslúžili veľký potlesk...
To bol taký môj postup práce. Mal
som aj iné povinnosti, tak som sa učil
postupne verše, aby som mohol na nich
pracovať, nech som, kde som, keď si
ukradnem voľnú chvíľku. Pravdaže, tie
prvé som postupne zabúdal, ale vedel
som ich všetky. V priemere vždy asi štyristo veršov, niekedy až osemsto, než
som sa dostal k ďalším. K tomuto dielu
mám naozaj mimoriadny vzťah. Najviac
ma potešilo konštatovanie zosnulého
kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý
povedal, že až by raz musel ísť na pustý
ostrov, Danteho Božská komédia by tvorila jeho povinnú výbavu kníh na čítanie.

S menom Viliama TURČÁNYHO sú
nerozlučne spojené výboje a vzlety
slovenskej literatúry, najmä však vynikajúce preklady Danteho „božskej“ aj
božského Proglasu.

● Vďaka vám máme vo fonde slovenskej literatúry aj preklad najstaršej básne v staroslovenčine, ktorú
ako úvod k štyrom evanjeliám napísal
Konštantín (svätý Cyril), Proglasu.
Prečo vás táto báseň oslovila?
Ja viem, že ma majú za autora prekladu, ale aby som to uviedol na pravú
mieru, ja som ho nepreložil, to je zásluha
profesora Eugena Paulinyho. Pravdaže,
bol to doslovný preklad. No a keď mala
vyjsť kniha Slovesnosť a kultúrny jazyk
Veľkej Moravy, kde bol Proglas súčasťou
textu, dostal som za úlohu prebásniť ho.
Úplne ma fascinoval. Napísal som o ňom
niekoľko odborných článkov a prebásnil
som ho celý. Stále som nebol spokojný,
ustavične som ho menil, aby som sa priblížil čo najlepšie k originálu. Dokonca aj
teraz sa vo voľnom čase pozerám, ako
by sa dalo jeho prebásnenie ešte zlepšiť, mám ho v izbe. Možno sa toho chytí
v budúcnosti aj niekto iný, neviem. Ja
hovorím, že to nie je báseň, ale „veľbáseň“.
● Máte na konte rad našich
i medzinárodných literárnych a prekladateľských cien. V roku 1977 ste získali aj titul zaslúžilý umelec. Prezident
Slovenskej republiky Rudolf Schuster
vám udelil Pribinov kríž I. triedy, ste
Čestný občan Suchej nad Parnou,
Trnavy, Borského Mikuláša, Trnavského samosprávneho kraja. Tohto
roku ste získali aj čestné občianstvo Šelpíc. Ocenení máte teda veľa.
Povedzte, aký máte k nim vzťah?
Potešia ma, ako potešia každého,
potešia ako každá pochvala, potešia
tým, že si ma ľudia všimli. Ocenenia už
ani nerátam, ale občianstvá si vážim.
● Nie je vám dnes ľúto, že ste sa
nestali aj národným umelcom?
Nie! Načo by mi to bolo? Hlavné, že
som umelec, nie? (smiech)
● Osláv ste mali v tomto roku
niekoľko, okrem iného aj v rodnej
Suchej nad Parnou. Prišlo tam veľa
vašich priateľov, napríklad spolužiak,
bývalý šéfredaktor legendárneho
Roháča a spisovateľ, tiež takmer
deväťdesiatročný Ladislav Szalay
z Trnavy, profesorka a poetka Eva
Fordinálová, spisovateľka Gabriela
Izakovičová Spustová, ktorá napísala
o vás knihu Rytier a pevec Viliam Turčány, starostka obce Daniela Balážová, akademický maliar Jozef Ilavský, rodáci... Spomínajú si vaši známi
na vás aj dnes, keď žijete v ústraní?
Ale áno, prichádzajú. A dokonca si
na mňa spomínajú nielen moji súpútnici,
ale aj mladí ľudia. Najviac asi pedagóg
Peter Tollarovič, ten si dal veľa práce
s mojím dielom. No a, poviem pravdu,
nenudím sa tu, kde sa rozprávame...
● Veľkú úlohu vo vašom živote
hrala viera v Boha, už ste to naznačili. Neprekážalo to za socializmu vo
vašej kariére, nehatilo ju, nebrzdilo?
Tolerovali vám ju vtedajší mocipáni?
No, dobre o tom vedeli, ale prižmurovali oči. V práci mi však preto nerobili
problémy. Ja som už v roku 1947 napísal
báseň Panne Márii: „Daj, Mária, nech sa
Ti vrátim / jak dobrý syn a vďačný hosť,
/ až Boh ma pozve na večnosť“. Žijem
stále vo viere, celý život pokiaľ sa pamätám, každý deň som s Bohom...
WWW.SNN.SK
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Zaostávanie regiónov neškodí len im, ale neprospieva celému štátu, I. časť

Dobehne východ a stred slovenský západ?
Štefan SAMSON – Foto: Štefan K AČENA

O rozdieloch v ekonomickej a sociálnej úrovni medzi jednotlivými regiónmi sa u nás toho veľa nahovorilo a popísalo. Mnoho sa už na ich zmierňovanie
aj nasľubovalo a vynaložili sa nemalé prostriedky. A rozdiely sa neznižujú. Nezriedka počujeme, že rozdiely medzi regiónmi vždy boli, sú a aj budú.
Zavše sa tak vyjadria aj ekonómovia, ba počujeme, že východné a stredné Slovensko nikdy nedobehne západné. Aká je teda pravda, skutočnosť, dnešok
a budúcnosť? Vždy budú regióny na východe a uprostred Slovenska zaostávať za západnými?
Rozdiely medzi regiónmi existujú
vo všetkých krajinách. Slovensko nie je
výnimka. Patrí ku krajinám s relatívne
veľkými rozdielmi medzi regiónmi. Rozdiely majú rôzny charakter. Vyplývajú
z rozdielnych vývojových prírodných,
ekonomických, a spoločenských podmienok. Majú historický charakter, no
zásluhu na nich má aj súčasnosť. Sú aj
výsledkom terajšieho prebiehajúceho
ekonomického, spoločenského a politického vývoja, riadenia a uskutočňovanej
hospodárskej politiky.
■ ROZHODUJE TRH
Trhová ekonomika, ktorú dnes
máme a v ktorej je zisk jedným z hlavných stimulov podnikania a ekonomického vývoja, nepôsobí a nefunguje tak,
aby svojimi mechanizmami vytvárala
rovnomerný vývoj v hospodárstve. Nevytvára ho ani vo vývoji medzi regiónmi.
Trhovému mechanizmu žičia najmä tie
najlepšie podmienky na podnikanie, pretože prinášajú pre podnikateľov najlepšie
zhodnotenie, teda najväčší zisk. A tieto,
pre neho najlepšie podmienky si ďalej
pestuje a zveľaďuje. Regióny s horšími
podmienkami na podnikanie, podnikateľov nelákajú, sú v nevýhode a zaostávajú.
Na elimináciu pôsobenia negatívnych javov trhového mechanizmu,
a teda aj nerovnomerného vývoja medzi
regiónmi, má slúžiť hospodárska politika
štátu. Tá naša, ako sa zdá, je málo efektívna a málo účinná, ak nie na vyrovnávanie, tak aspoň na nezvyšovanie sociálnych rozdielov medzi regiónmi.
■ SLABÝ EFEKT
Štát už veľa rokov dáva milióny do
rozvoja menej rozvinutých regiónov, no
stále je to málo na pozitívnejšie zmeny
v nich. Neznižovanie rozdielov nie je
dobrý trend vývoja len pre zaostalejšie
regióny, ale je nedobrý pre celé Slovensko. Potenciálne zdroje rozvoja, ktorými
tieto regióny disponujú, ostávajú nevyužité, čo je na škodu celej ekonomiky
a sociálnej úrovne štátu. V zaostalejších,
lepšie povedané v menej rozvinutých
regiónoch je nižšia výkonnosť ekonomiky na jedného jej obyvateľa. V takých
regiónoch je nižšia zamestnanosť, sú
tu aj nižšie mzdy a nižší celkový príjem
domácností.
Vyjadriť skutočnú rozdielnosť v ich
úrovni je dosť náročné, ak, pravda,
nechceme problém rozdielnosti príliš zjednodušiť a vzdialiť sa od reality.
Meradlom vyjadrenia veľkosti rozdielov
medzi regiónmi nemôže byť len jedno
kritérium, jeden ukazovateľ. Na posúdenie a pochopenie zložitosti medziregionálnych rozdielov a do určitej miery aj ich
príčin je potrebná analýza z komplexu
viacerých ekonomicko-sociálnych ukazovateľov. Takým je napríklad ukazovateľ
veľkosti hodnoty vytváraného regionálneho domáceho produktu na jedného
obyvateľa. Z neho poznať, aká je ekonomická výkonnosť regiónu a jeho obyvateľov. Ďalším môže byť miera nezamestnanosti v regióne. Tá hovorí o podiele
nezamestnaných na ekonomickom aktívnom obyvateľstve v regióne. Sociálnu
úroveň obyvateľov v tom-ktorom regióne
vyjadruje napríklad priemerná hrubá
či čistá mesačná mzda zamestnanca
a tiež priemerný čistý mesačný príjem
domácnosti. Tie hovoria o pracovnom
príjme zamestnaného obyvateľa regiónu
a o celkovom čistom príjme jedného
člena domácnosti, ktorý sa skladá z pracovného príjmu, zo sociálnych dávok
a z iných nepracovných príjmov. Týchto
niekoľko ukazovateľov na posudzovanie
ekonomickej a sociálnej úrovne a vyspelosti regiónov sme vybrali na základe
dlhodobejšieho výskumu v tejto problematike a poznania ich veľkosti vplyvu na
odlíšenie rozdielov.
WWW.SNN.SK

Pri pohľade na exkluzívne, výstavné, nákupné, obchodné a kultúrno-spoločenské centrá v hlavnom meste Slovenska pripadá volanie
po vyrovnávaní regionálnych rozdielov u nás ako hlas volajúceho na púšti...

■ SUBNACIONÁLNE REGIÓNY
K navrhnutým ukazovateľom merania rozdielov medzi regiónmi môže
byť viacero pripomienok. Najčastejšie
bývajú k ukazovateľu vytváraného regionálneho hrubého domáceho produktu
(RHDP) pre jeho nepresnosť. Tá spočíva napríklad v tom, že administratívne
vymedzenie regiónu nezodpovedá vždy
presne priestoru reálneho procesu
tvorby jeho RHDP. Myslíme si, že v skutočnosti je ukazovateľ v poriadku, len
uzávery z neho robíme často nepresné
a niekedy aj chybne. Môžeme ho síce
nahradiť iným ukazovateľom, napríklad
ukazovateľom ekonomického blahobytu,
a dnes sa overuje aj index šťastia krajiny,
regiónu. No tie majú tiež svoje nedostatky a nepresnosti. Sme toho názoru
a myslíme si, že ukazovateľ tvorby
RHDP na obyvateľa regiónu je dnes
správne používať aj preto, lebo je aj
jedným zo základných kritérií čerpania
zdrojov z eurofondov na rozvoj menej
rozvinutých regiónov.
Zo štatistických údajov týchto ekonomicko-sociálnych ukazovateľov sa
dozvedáme, akú úroveň a aké miesto
zaujímajú jednotlivé regióny v štáte
a hovoríme o nich ako o subnacionálnych regiónoch. Dozvedáme sa o ich
ekonomickej výkonnosti, o ich sociálnej
úrovni a uspokojovaní potrieb obyvateľstva, teda o ich vyspelosti, ale aj o ich
slabinách. Štatistické údaje z týchto
ukazovateľov nám tiež ukazujú na trend
vývoja regiónov v dlhšom časovom
období a umožňujú nám porovnávanie
medzi regiónmi.
■ EVIDENTNÝ RAST
Výsledky z porovnávania regiónov
na základe uvedených ukazovateľov
v období od roka 1993, teda od obdobia našej samostatnosti, sú nasledovné: Slovensko za celé toto obdobie,
okrem prvých rokov samostatnosti, keď
došlo k relatívne veľkému poklesu jeho
výkonnosti a hospodárskej krízy z rokov
2008 a 2009, ekonomicky a sociálne
rástlo. Výkonnostne, tvorbou HDP rástli
aj regióny. Rástlo a zvýšilo sa v nich
aj sociálne zabezpečenie obyvateľov. Rast v jednotlivých regiónoch bol
rozdielny, čo je celkom prirodzený jav
a proces. Dokonca podľa štatistických
údajov v určitých obdobiach bol ekonomický rast v menej rozvinutých regiónoch rýchlejší a miera nezamestnanosti
viac poklesla ako v ekonomicky vyspelejších krajoch. Z týchto údajov však
robiť závery, že dochádza k znižovaniu
rozdielov medzi regiónmi a k ich vyrovnávaniu, nepovažujeme za správne.
Percentuálne vyjadrený rýchlejší ekonomický rast v menej rozvinutých regiónoch ako vo vyspelejších neznamená
ešte, že dochádza k ich vyrovnávaniu
a že sa znižujú rozdiely medzi nimi. Aj
opak môže byť pravdou. Percentuálne
vyjadrenia rastu, resp. poklesu nás dosť

často klamú a my ich neraz aj nepresne
a chybne vysvetľujeme.
■ EURÓPSKA KLASIFIKÁCIA
Európska únia člení tú-ktorú krajinu,
a teda aj Slovensko, podľa svojej klasifikácie štatistických jednotiek NUTS.
Podľa NUTS II člení Slovensko na tri
subnacionálne – vnútroštátne regióny:
na západné, stredné a východné Slovensko. Toto členenie považuje za základné. Podľa tohto členenia a podľa ukazovateľa HDP na jeho jedného obyvateľa
v období od roka 1993 po súčasnosť
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najrýchlejšie rástla a zveľaďovala sa Bratislava a západné Slovensko. Najmenej
východné Slovensko. Rovnako to bolo aj
v raste mesačnej mzdy zamestnaných
obyvateľov a v mesačnom príjme domácností. V nezamestnanosti a v jej miere
posledné miesto, najvyššia miera nezamestnanosti takmer vždy patrila východnému, prípadne strednému Slovensku.
Slovensko podľa územnej štatistickej jednotky NUTS III je rozdelené
do ôsmich krajov. Štyri z nich – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky tvoria západné Slovensko, dva
– Žilinský a Banskobystrický stredné
Slovensko, a dva – Prešovský a Košický
východné Slovensko.
Bratislavský kraj je ekonomicky
a sociálne najvyspelejší. Dlhodobo je
jeho ekonomika najvýkonnejšia. Na jedného obyvateľa vytvára najvyššiu hodnotu regionálneho hrubého domáceho
produktu. Má najvyššiu zamestnanosť,
najmenej nezamestnaných a najnižšiu
mieru nezamestnanosti. Zamestnanci
dosahujú najvyššiu mesačnú priemernú
mzdu a má aj najvyšší mesačný čistý
príjem domácností.
Relatívne najmenej výkonný, s najnižšou tvorbou regionálneho hrubého
domáceho produktu na jedného svojho
obyvateľa je Prešovský kraj. Má v porovnaní s ostatnými krajmi aj najnižšiu
mesačnú mzdu zamestnanca, najnižší
mesačný čistý príjem na jedného člena
domácnosti a patrí aj ku krajom s najviac
nezamestnanými a s najvyššou mierou
nezamestnanosti.
V roku 2015, dvadsaťdva rokov od
našej samostatnosti, vzrástol v Bratislavskom kraji podiel tvorby HDP na
jedného obyvateľa oproti celoslovenskému priemeru z 211 percent na 243
percent. V Trnavskom kraji sa znížil zo
112 percent na 107 percent, v Trenčianskom kraji z 94 percent na 86 percent,
v Nitrianskom kraji z 86,4 percenta na
84 percent. V Žilinskom kraji sa zvýšil
z 81,4 percenta na 86,0 percent. V Banskobystrickom kraji podiel poklesol
viac ako o 10 percent, z 83,1 percent
na 72,0; v Košickom kraji z 86,7 percenta na 80,0 percent a v Prešovskom
kraji zo 64,5 percenta na 59,0 percent.
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Štatistické údaje o podiele tvorby HDP
na jedného obyvateľa v jednotlivých
regiónoch jednoznačne hovoria o jeho
nižšej tvorbe v Banskobystrickom kraji,
Košickom kraji a Prešovskom kraji.
Zároveň za uvedené obdobie ukazujú
trend jeho vývoja v neprospech týchto
regiónov.
Že ekonomicky najvýkonnejší je
spolu s Bratislavou bratislavský región,
dá sa pochopiť a akceptovať. Bratislava
je hlavné mesto Slovenska a so svojím
okolím sústreďuje hospodársky a kultúrny život, zákonodarnú a výkonnú moc.
Teda nie je problémom to, že bratislavský región je najvýkonnejší, najbohatší
a najvyspelejší, ale to, že pomerne
o dvadsať až štyridsať percent je nižšia
výkonnosť banskobystrického regiónu,
košického regiónu a najmä prešovského regiónu, čo v nich spôsobuje
sociálne problémy. Nižšia ekonomická
výkonnosť týchto regiónov ekonomicky
a potom aj sociálne ochudobňuje celé
Slovensko.
■ ČÍSLA ZAMESTNANOSTI
S relatívne nízkym a málo efektívnym využívaním potenciálnych zdrojov
rastu v menej rozvinutých regiónoch,
koreluje aj nižšia zamestnanosť a vyššia nezamestnanosť. Miera nezamestnanosti bola v celom dvadsaťpäťročnom období našej samostatnosti vždy
najväčšia v Banskobystrickom kraji
a v krajoch na východnom Slovensku.
Platí to aj pre posledné obdobie, keď
každoročne dochádzalo k jej poklesu
a jej celoslovenský priemer sa pohybuje medzi piatimi a šiestimi percentami.
Potvrdzujú to údaje z roku 2017, keď
miera nezamestnanosti bola v jednotlivých regiónoch nasledovná: v Bratislavskom kraji 4,9 percenta, v Trnavskom
kraji 8,7 percenta, v Trenčianskom kraji
8,5 percenta, v Nitrianskom kraji 8,6
percenta, v Žilinskom kraji 5,7 percenta,
v Banskobystrickom kraji 13,1 percenta,
v Košickom kraji 11,5 percenta a v Prešovskom 14,8 percenta.
Aj okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti – Rimavská Sobota 23,28
percenta, Revúca 29,13 percenta, Kežmarok 18,58 percenta, Rožňava 18,21
percenta, Trebišov 16,92 percenta,
Vranov nad Topľou 16,39 percenta,
Sobrance 16,31 percenta, Medzilaborce
16,29 percenta, sú len z Banskobystrického kraja, Košického kraja a Prešovského kraja.
S Banskobystrickým krajom, Košickým krajom a Prešovským krajom je
spojená aj dlhodobá nezamestnanosť.
V januári 2018 bolo percento dlhodobo – vyše štyri roky – nezamestnaných: v Bratislavskom kraji 0,7 percenta, v Trnavskom kraji 0,6 percenta,
v Trenčianskom kraji 1,4 percenta, no
v Banskobystrickom kraji 9,6 percenta,
v Košickom kraji 12,0 percent a v Prešovskom kraji 12,4 percenta.

■ MZDY V KRAJOCH
S nízkou výkonnosťou ekonomiky
regiónu, s nízkou zamestnanosťou
a s vysokou nezamestnanosťou korešpondujú aj príjmy zamestnaných a príjmy
domácností v regióne. V decembri v roku
2017 predstavovala priemerná mzda
zamestnanca z Banskobystrického
kraja 66,7 percenta mzdy zamestnanca
z Bratislavského kraja a 80,4 percenta
z Trnavského kraja. Zamestnanec Prešovského kraja mal nižšiu priemernú
mzdu o 40,1 percenta od zamestnanca
Bratislavského kraja a o 18,8 percenta
od zamestnanca Trnavského kraja.
Nižšie pracovné príjmy a nižší príjem domácností v Banskobystrickom
kraji a v krajoch východného Slovenska znamenajú, že kvalita života ich
obyvateľov je horšia ako na západnom
Slovensku. Aj v hmotnej núdzi a v riziku
chudoby žije v týchto regiónoch viac
obyvateľov.
Ak však porovnáme ekonomickú
výkonnosť týchto menej rozvinutých
krajov, meranú tvorbou hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa,
a sociálne uspokojovanie, merané priemernou mzdou zamestnanca a čistým
príjmom člena domácnosti, dospejeme
k názoru: tento pomer je v neprospech
tvorby HDP, v neprospech ekonomickej
výkonnosti. To znamená, že obyvatelia
menej rozvinutých regiónov dostávajú
sociálne viac ako ekonomicky vytvárajú. Teda nedostatočne a málo efektívne využívané prírodné a pracovné
zdroje týchto regiónov ochudobňujú
celé Slovensko. Preto je ich ekonomický rast a rozvoj nielen v ich samotnom záujme, ale v záujme a v prospech
celého Slovenska.
■ OPTIMÁLNY VÝVOJ
Analýzy o rozdieloch medzi
regiónmi sa končia návrhmi na riešenie,
ich odstránenie alebo aspoň na zníženie či nenarastanie. Nie je nič ľahšie,
ako povedať, že treba urobiť to a ono.
V skutočnosti to nie je tak, to nejde. Nie
je možné z jedného dňa na druhý znížiť a vyrovnať rozdiely medzi regiónmi.
Vlastne ani nie je možné a reálne, aby
sa regióny úplne rovnako vyvíjali a boli
rovnako ekonomicky výkonné a sociálne
vyspelé. Takže rozdiely medzi regiónmi
boli, sú a budú. To však neznamená, že
by sme mali akceptovať priepastné rozdiely medzi nimi, súhlasiť a nič nerobiť
s ich vyľudňovaním, tolerovať narastanie rozdielov, ktoré by viedli k sociálnym
nepokojom.
Reálna požiadavka by podľa nášho
názoru napríklad bola, aby sme nemali
regióny, ktorých ekonomická výkonnosť
by bola nižšia ako osemdesiat percent
celoslovenského priemeru vytváraného
HDP na jedného obyvateľa. V súčasnosti je jeho tvorba nižšia oproti slovenskému v Banskobystrickom kraji o tridsať
percent a v Prešovskom kraji o štyridsať
percent.
Nemali by sme mať regióny, kde
miera nezamestnanosti je nad desať
percent v porovnaní k celoslovenskému priemeru, kde miera evidovanej
nezamestnanosti je v súčasnosti 5,56
percenta.
Zvýšenie ekonomickej výkonnosti
menej rozvinutých regiónov na osemdesiat percent slovenského priemeru
a zníženie ich miery nezamestnanosti
pod desať percent by priniesli pre menej
rozvinuté
regióny vyššie pracovné
príjmy a vyššie príjmy domácností.
V súčasnosti sú pracovné príjmy oproti
slovenskému priemeru nižšie v Banskobystrickom kraji o tridsať percent a v Prešovskom kraji o štyridsať percent.
Pre obyvateľov všetkých regiónov,
a mennej rozvinutých o to viac, sú pracovné príjmy a príjmy domácností rozhodujúce pre ich životnú úroveň. Obyvateľov týchto regiónov netrápi ani tak
nízka úroveň ekonomickej výkonnosti
ich regiónu. Ukazovateľ tvorby veľkosti
HDP im takmer nič nehovorí. Deprimujú
ich najmä nízke príjmy, ktoré im neumožňujú žiť plnohodnotný život, život takej
úrovne, aký ho majú v bohatších regiónoch. To, že ich príjmy závisia najmä od
ich ekonomických aktivít a od ekonomickej výkonnosti ich regiónu, si často
neuvedomujú, ale je to realita, ktorá sa
nedá obísť.
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BESEDNICA
Po „revolúcii“

v osemdesiatom deviatom sa bratislavské
Námestie SNP stalo obľúbeným
miestom pre pokusy o ďalšie revolúcie. Stretáva sa tam na jednej
demonštrácii od päťdesiattisíc
do stotisíc ľudí. Závisí od uhla
pohľadu alebo straníckej príslušnosti dotyčného novinára či média.
Zatiaľ sú pokusy o ďalšie revolúcie
neúspešné. Vajatali hory, porodili
myš. Ale pracuje sa na tom...

Demonštračné
fórum
Scenáre
demonštrácií
sú
viac-menej rovnaké, obsadenie väčšinou tiež. Profesionálni revolucionári
na tribúne zadkom k Súsošiu nahnevanej rodiny majstra Kulicha, poloprofesionálne obecenstvo zadkom
k Manderláku. Koridory sa nerobia, až
také husté to v poslednom čase nie
je. Téma nie je taká podstatná. Cieľ je
jeden. Ako odtisnúť jedných od válova
a pripustiť ďalších.
Nič by som proti týmto rodinným
stretnutiam nemal, keby to nerobili
v centre nášho najväčšieho mesta
a po pracovnom čase. Hovorím v mene
občanov polovice mesta, ktorí sa chcú
len dostať do pubov (pre Slovákov preklad – krčiem) na druhej strane mesta
cez demonštrujúcu masu. Presuny
medzi krčmami a na trase krčma –
domov sú sťažené. Okrem strkania riskujeme, že sa dostaneme do zorného
poľa kamier. Následne do televízií.
Ťažko sa potom manželke vysvetľuje,
že ruka na chrbte dlhonohej blondíny
sa ocitla len náhodou pri dvíhaní transparentu. Výhovorka – komu veríš,
vlastným očiam alebo mne – nezaberie vždy. Takisto sa dostávame do
podozrenia, že s mottom námestného
večierka súhlasíme alebo, nedajbože,
nesúhlasíme. Aj keď nevieme, čo je
správne. Správne by pritom bolo zrušiť DPH na nápoje. Najmä alkoholické.
Možno už bola aj taká demonštrácia...
O problémoch netreba hovoriť,
o problémoch netreba demonštrovať, problémy treba riešiť. Niečo ako
Forum Romanum. Priestor vajnorského exletiska je ako stvorený na
vytvorenie Námestia permanentnej
revolúcie. Alebo by sa profesionálne
zhromaždisko dalo nazvať Národný
demonštračný štadión. Prefinancovanie výstavby z eurofondov – Program
na zvýšenie kultúry demonštrácií.
Vytvorením fóra by sa odstránilo veľa problémov. Na poriadok by
dozerala mestská polícia, neboli by
potrebné nijaké policajné manévre
s vodnými delami, hoci... nikto nevie.
Stredom by išiel bezpečnostný múr
na oddelenie prívržencov koalície
a prívržencov opozície. Prívrženci
nezaradení alebo zavrhnutí by boli
v osobitnej časti bez výhľadu na
tribúnu. Klimatizované kabíny pre
televízie. Štúdio na nahrávanie bitia
nevinných diev s kvetinkami ťažkoodencami. Zabudované nápisy All
for ... s možnosťou dopĺňania mien
a miest. Sklady a ateliéry na výrobu
transparentov. Program demonštrácií podľa dní a hodín. Vstupenky do
prvých radov prostredníctvom agentúr
cez internet. Keďže na demonštrácie
by sa chodilo cez počítacie zariadenia,
odpadli by pochybnosti, koľko tisícok
ľudí sa zhromaždilo. Čo je dobre alebo
zle. V krajských a okresných mestách
by boli Námestíčka permanentných
revolúcií. Percentuálne k počtu obyvateľstva je tam nižší počet kaviarenských povaľačov, večných študentov
a tiežumelcov. Lebo peniaze sa delia
v Bratislave. Údajne.
Konať treba rýchlo, pár developerov už má na tej istej ploche nakreslené králikárne. Len bratislavskí krstní
otcovia to zatiaľ nezvládli odklepnúť.
Vlastne odhlasovať. Po voľbách sa to
zvládne. A bratislavské Námestie SNP
by bolo opäť dostupné pre všetkých
ľudí a v každom čase.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Židov krstili a počas vojnových rokov obetavo ukrývali aj viacerí evanjelickí kňazi

Slovenskí evanjelici obstáli v boji proti fašizmu
Pavol IČO – Foto: archív SNN

V protifašistickom odboji vynikli mimo iných aj viacerí slovenskí evanjelici. Predstavitelia evanjelickej cirkvi a. v. vystúpili už v roku 1938 proti
košatejúcemu antisemitizmu prostredníctvom pastierskeho listu. A ani v rámci prvej slovenskej vlády (v rokoch 1939 – 1945) nepôsobilo veľa evanjelikov, keďže mnohí nesúhlasili s príklonom prvej Slovenskej republiky k nacistickému Nemecku. Jediným evanjelikom pôsobiacim v našej prvej
samostatnej vláde bol Ferdinand Čatloš, minister národnej obrany, ktorý sa v čase národného povstania pridal k partizánom, a významnou oporou
Slovenského národného povstania bol i evanjelik Peter Zaťko, ministerský poradca, ktorý pripravoval jeho hospodárske zabezpečenie.
svedčí i skutočnosť, že Slovenské
národné povstanie sa od mája 1944
pripravovalo aj na evanjelickej fare
Pavla Hronca z Hronseku, kde boli
taktiež sformulované tézy protifašistického odboja.

V dôsledku negatívneho vzťahu
evanjelickej cirkvi k prvej Slovenskej republike boli evanjelické periodiká prísne cenzurované a vydávanie
časopisu Cirkevné listy bolo dokonca
viackrát prerušené (od 30. 10. 1939
– 15. 12. 1939, od 15. 1. 1940 –
5. 2. 1942 a od 29. 8. 1944 až po
skončenie druhej svetovej vojny). Ale
ani tieto odvetné opatrenia slovenskej
vlády nezabránili mnohým luteránom
v boji proti režimu spolupracujúcemu
s nacistickým Nemeckom.
■ ODSÚDILI NÁBOR
Už 21. novembra 1939 adresoval Spolok evanjelických kňazov
na Slovensku prezidentovi Jozefovi
Tisovi list, v ktorom odsúdili vládne
nariadenie č. 220/1939 Slovenského
zákonníka prikazujúce povinný vstup
do oddielov Hlinkovej mládeže a Hlinkových gárd. Proti spolupráci prvej Slovenskej republiky s Nemeckou ríšou (či
už nútenej, alebo dobrovoľnej) navyše
ostro vystupovali aj evanjelickí biskupi
Vladimír Pavol Čobrda a Samuel Štefan Osuský, autor znamenitej trojdielnej
knihy Filozofia Štúrovcov. Obaja boli na
istý čas dokonca uväznení.
Na druhej strane, paradoxne k vyššie uvedenému, však v obežníku slovenských evanjelikov z 13. decembra
1938 niektorí predstavitelia tejto cirkvi
odporúčali, aby veriaci vstupovali do
Hlinkových gárd a spolupracovali „na
budovaní nového Slovenska“. Okrem
toho sa zachoval aj list skupiny zástup-

Mobilizačné výzvy na boj proti fašizmu rešpektovali aj stovky slovenských evanjelikov,
ktorí sa neváhali postaviť so zbraňou do radov bojovníkov za oslobodenie vlasti.

cov evanjelickej cirkvi adresovaný prezidentovi Tisovi krátko po vytvorení
Slovenskej republiky, kde je uvedené,
že sa slovenskí evanjelici chcú podieľať na chode nového štátu. Smutnou
skutočnosťou navyše je, že dokonca aj
samotný zakladateľ evanjelickej cirkvi
a. v. Martin Luther výraznou mierou
prispel k neskoršiemu vzniku nacizmu
svojím antisemitizmom, ktorý zreteľne
prejavil v brožúre O Židoch a ich klamstvách z roku 1543. V tomto spise totiž
odporúčal konfiškovať Židom majetok,
prinútiť ich manuálne pracovať a vypaľovať synagógy.
Napriek uvedeným paradoxom
však bol odpor slovenských evanjelikov proti nacizmu a jeho prisluhovačom zreteľný. V úsilí zachrániť životy
židovských spoluobčanov Židov krstili

alebo ukrývali viacerí evanjelickí kňazi
– Ján Lichner v Brezovej pod Bradlom, Gustáv Predanócy v Kobeliarove,
Ondrej Pecka v obci Súľov-Hradná
a Ján Bakoss v Banskej Bystrici. Zo
zachovaného svedectva partizána
Juraja Spišiaka tiež vieme o aktivitách evanjelického kňaza na dôchodku
Jána Harmana z Vyšnej Slanej, ktorý
ukrýval spomenutého povstalca, ako
aj desiatky ďalších osôb a po nociach
chodieval na tajné stretnutia povstaleckého Revolučného národného
výboru.
Evanjelickí veriaci z Demokratickej strany (V. Šrobár, J. Lettrich, J.
Ursíny) tvorili až polovicu zo šesťčlennej ilegálnej Slovenskej národnej rady.
O veľkosti podielu slovenských evanjelikov na boji proti nacizmu navyše

■ ODBOJ INTELIGENCIE
Známe sú tiež mená evanjelických učiteľov, ktorí bojovali proti
fašizmu. Patria k nim trebárs Ján Gierec z Čiernej Lehoty, Štefan Havlík
z Betliara, Viliam Raab z Revúcej, Ján
Kačanyi s kolegom Jánom Štefánikom
z Klenova a Ján Ľudovít Noska, veliteľ
17. pešieho práporu Prvosienka.
V bojoch sa osvedčili i evanjelickí kňazi Ladislav Kyseľ, Ondrej
Žilak, Július Gábul, Július Murgaš,
Pavel Machala, Štefan Ďuriš a Vojtech
Hruška. Ku kňazom, ktorí za svoju
činnosť na prospech záchrany prenasledovaných osôb priniesli najvyššiu
obeť, patria Ján Bakoss, ktorého pozostatky sa našli v masovom hrobe Pod
stráňami, a Ladislav Remeta, ktorého
umučili zvlášť krutým spôsobom –
vhodením do vápennej pece.
Medzi významných evanjelických
veliteľov, ktorí sa zapojili do odboja,
môžeme zaradiť generála Rudolfa
Viesta – veliteľa povstaleckej armády,
generála Augustína Malára – veliteľa východoslovenského armádneho
zboru, dôstojníka Milana Naďa – veliteľa 16. povstaleckého práporu Chryzantéma, či vodcu 1. československej
partizánskej brigády M. R. Štefánika
Viliama Žingora.

Ad: Kauza: Vacuum juris, čiže vyprázdnenosť práva, SNN č. 27 (7. 7. 2018)

V príspevku skôr ide o vyprázdnenosť faktov
Jozef SCHWAR Z

Môj pobyt v zahraničí zapríčinil, že som si Slovenské národné noviny s uvedeným článkom Mariána TKÁČA prečítal neskôr. Nehodlám polemizovať o akejsi „tajnej klauzule“ Martinskej deklarácie. Koniec koncov sám autor píše: „Nie je dokázaná ... existencia tajnej klauzuly“. Jednoznačne
považujem „slovenské vyhlásenie“ Česko-Slovenska z 30. októbra 1918 za najvýznamnejší a prelomový čin v Martine zhromaždených slovenských
národovcov (bez ohľadu na ich náboženské založenie a zloženie) na ceste k dnešnej zvrchovanej Slovenskej republike.
Mám však výhrady k formuláciám
zľahčujúcim či dokonca popierajúcim
Tukovu angažovanosť v promaďarských
a protislovenských aktivitách. V článku
autor tvrdí, že „V. Tuku zatkli a v októbri
1929 ho súdy vtedajšieho ‚demokratického Československa’ odsúdili natvrdo
na pätnásť rokov. Okrem článku
, aj ,na
základe jeho minulej činnosti za velezradu aj za údajnú špionáž v prospech
Maďarska...“. Stať sa končí: „Údajný
promaďarský špión sa tak mohol

počas diplomatických rokovaní (október 1938) podieľať na záchrane niektorých častí územia Slovenska pred

POLEMIKA
maďarskou anexiou...“ (!) A pod fotografiou V. Tuku z väzenia je tento text:
„Maďarón, agent cudzích mocností,
radikálny nacionalista a kolaborant
s nacizmom – takto označovala Vojtecha Tuku ľudovo-demokratická justícia

ČSR, ktorá ho odsúdila na trest smrti aj
popravila.“
Nezodpovedá
to
dnešným
poznatkom, ktoré pochádzajú aj
z maďarských archívov. Nech
prehovoria fakty. Historik Miroslav Michela pri analýze slovenskej otázky v politike Maďarska
v rokoch 1918 – 1921 v knihe Pod heslom integrity konštatuje, že prechod
Slovenskej ľudovej strany v novembri
roku 1921 do opozície vytvoril vhodné

podmienky na zbližovanie s maďarskými politickými stranami a zosilnenie
protičeskej propagandy. „Významnú
úlohu v tomto smere zohral predovšetkým Vojtech Tuka, ktorý sa od marca
1922 začal otvorene angažovať v Slovenskej ľudovej strane (…) K Tukovým
predchádzajúcim aktivitám je nutné
uviesť, že od začiatku roku 1920 už
jednoznačne spolupracoval s maďarskou vládou a udržiaval priamy kontakt
s Kálmanom Kányom.“
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Palúdzka v Liptove bola centrom matičných ochotníkov a ich súborov

Úspešný divadelný festival Ivana Stodolu
Text a foto: Peter VRLÍK

Liptovský Mikuláš žil 5. – 6. októbra 2018 ochotníckym divadlom. Divadelný odbor Matice slovenskej, ktorý
aktuálne združuje tridsaťsedem divadelných súborov z celého Slovenska, v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši usporiadali už tretí ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu.
Fe s t i v a l v L i p t ov s ko m M i k u l á š i b o l d ot e r a z p r e h l i a d ko u
m at i č nýc h s ú b o r ov, a l e z a t r i
r o k y s a s t a l t a k ý z n á my, ž e ú č i n kova ť n a ň o m c h c ú a j s ú b o r y,
k t o r é n i e s ú č l e n m i D i va d e l n é h o
o d b o r u M S . To h t o r o k u s a n a
f e s t i v a l e z ú č a s t n i l o š e s ť d i va d e l nýc h s ú b o r ov, k t o r é svo j e
p r e d s t ave n i a
uviedli v Kult ú r n o m d o m e v m e st s ke j č a s t i
Pa l ú dz k a.
■ NÁDEJ PRE FESTIVAL
V p i at o k 5 . o k t ó b r a 2 018 s a
n a o t v o r e ní f e s t i v a lu zú č a s t n i l i a j p r i m át o r m e s t a
Ján
B l c h á č a š t át ny t a j o m ní k M i n i s t e r st va v n ú t r a S R Ru d o l f U r b a n ov i č . P r i vít a l i c h r i a d i t e ľ D o m u
M S a z á r ove ň a j p o d p r e d s e d a
M S M a r e k N e m e c . Pr i m át o r
m e s t a L i p t ov s k ý M i k u l á š J á n
B l c h á č p ozd r av i l p r ít o m nýc h
d i va d e l ní kov a d i vá kov. V y s l o v i l p r e sve d č e n i e, ž e f e s t i v a l
s c e l o s l ove n s ko u ú č a s ťo u b u d e
a j n a ďa l e j p o k r a č ova ť a z a ž e l a l p r ít o m ný m p r í j e m ný u m e l e c k ý z á ž i t o k . Pot o m s a s l ova
ujal
p r e d s e d a p o r ot y M a r i á n
L a c ko, k t o r ý j e i p r e d s e d o m
D i va d e l n é h o o d b o r u M at i c e s l o ve n s ke j. O b oz n á m i l p r ít o m nýc h

s ú l o h a m i D O M S a s p r o p o zí c i a m i s ú ťa ž e. N a líst k y h l a s o va l i p r e d ov š et k ý m d i vá c i
tak
a ko v š ko l e v s t u p n i c i o d j e d n a
d o p ä ť. J e d n ot l i vé v ý ko ny h o d n ot i l a a j l a i c k á p o r ot a v z l o ž e ní
D a r i n a B e ť kov á a V i e r a M r á z i kov á . O d b o r n á p o r ot a p r a c ova l a
v z l o ž e ní M a r i á n L a c ko, d r a m a t u r g i č k a D a n a Tu r a n s k á a h e r e c
Pavo l S e d l a č ko.
■ KO M I S Á R K Y Z K R U PI N Y
A ko p r v ý s a p r e d st av i l D i va d e l ný o c h ot níc k y s ú b o r B r a x a t o r i s z K r u p i ny s h r o u Ko m i s á r k y.
Z a u jím avo s ťo u n a h r e b o l o, ž e
ž e n s ké p o s t av y h r a l i m u ž i. A ko
d r u hý v y s t ú p i l D i va d e l ný s ú b o r
Po dz á m č o k s h r o u S l a d k ý ž i vot
v J a b l o ň ove. H r a n á s z av i e d l a d o
n e d áv n e j m i n u l o s t i, ke ď s m e s a
m u s e l i p r i s p ô s o b i ť d o b e, p o u k á z a l a v š a k n a t o, ž e v p o d s t at e
s a n i č n e m e ní. V p i at o k s a a ko
p o s l e d ní p r e d v i e d l i d i va d e l níc i
z D i va d e l n é h o s ú b o r u Pr a m e ň
z D et v i a n s ke j H u t y s k l a s i c ko u
h r o u J oz ef a G r e g o r a Ta j ov s ké h o
Ž e n s k ý z á ko n. Tot o p r e d s t a ve n i e svo j o u č i s t o t o u a h e r e c k ý m i v ý ko n m i o s l ov i l o d i vá kov
a ú č i n k u j ú c i s i z a svo j e v ý ko ny
zo ž a l i z a s l ú ž e ný p ot l e s k , a j ke ď

h r a l i v n e s ko r ýc h ve č e r nýc h
h o d i n á c h.
Na druhý deň sa už od skor ých ranných hodín varil divadelný guláš. O desiatej hodine

RECENZIA
sa po pr vý raz v tomto kultúrnom
dome premietala rozprávka, teda
začalo tu fungovať kino. Potešili
sa najmä najmladší diváci, ktorí
uvideli rozprávku Spievaj. V popoludňajších hodinách sa ako pr vý
predstavil Divadelný súbor Okno
z Lipovského Jána. Pripravili hru
pod názvom Ryba pre štyroch.
Táto hra sa často hráva na ochotníckych scénach, je to sonda
do medziľudských vzťahov. Ako
druhý vystúpil Sásanský ochotnícky súbor (SOS) zo Sásy. Potešili organizátorov, že uviedli hru
Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho
kariéra. Túto známu predlohu
zahrali naozaj s chuťou a milo prekvapili. Ako posledné sa predstavilo Ľupčianske netradičné divadlo
Lunetrdlo. Šéf divadla Jaroslav
Janíček uviedol
monodrámu
Obvoďák. Hra čerpá z lekárskeho
prostredia, ktoré hlavný protagonista dôverne pozná, keďže pracuje ako obvodný lekár.

Publikáciu z produkcie Matice slovenskej predstavil samotný autor

Festival divadelných ochotníkov v Liptovskom Mikuláši priniesol zaujímavé inscenácie aj
dobré herecké výkony viacerých protagonistov.

Po skončení posledného divadelného predstavenia sa laická
i odborná porota poradili, vo svojom hlasovaní zohľadnili aj hlasovanie divákov a napokon rozhodli.
Na štvrtom mieste sa umiestnili tri
súbory, a to DOS Braxatoris z Krupiny, DS Podzámčok, DS Okno
Liptovský Ján. Na treťom mieste
sa umiestnilo Lunetrdlo Partizánska Ľupča a na druhom SOS Sása.
Putovnú cenu Ivana Stodolu za rok
2018 získal DS Prameň Detvianska
Huta za hru Ženský zákon. Ukázalo
sa, že klasická hra s dobrou réžiou
a s hereckými výkonmi dokáže osloviť aj súčasného diváka.
■ BODK A Z A SEZÓNOU
Po skončení festivalu pripravili organizátori spoločenské
posedenie s hudbou a tombolou. Matiční divadelníci aj tohto

NEKROLÓG
Z apálení organizátori kultúrneho diania
sú nevyhnutnou podmienkou, aby organizmus
zvaný národná kultúra mohol fungovať,
prosperovať a rozvíjať sa. Medzi takýchto
vzácnych ľudí patril aj prozaik, publicista,
vydavateľ a organizátor kultúrneho života najmä
na Považí a v Turci Michal HORECKÝ.

Pocta Petra Hubu významným národovcom
KNIHA TÝŽDŇA

KEĎ NÁROD
UMIERAL
PETER
HUBA
MUDROŇOVCI

M a t i c a

HUMORESKA
Ako ste si

A

HALAŠOVCI

s l o v e n s k á

Už tradičným priestorom prezentácie publikácií matičných vydaní

býva spoločenská miestnosť Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.
Stala sa ním aj v pondelok prvého októbra 2018, keď prichýlila záujemcov o slovenskú históriu, ktorým publikáciu z pripravovanej románovej trilógie Keď národ umieral s podnázvom Mudroňovci a Halašovci predstavil sám autor, promovaný historik Peter Huba, riaditeľ
tejto knižnice.
Peter Huba priblížil osudy dvoch rodín, ktoré neskôr splynuli do jednej, no
predovšetkým jej dvoch protagonistov. Tých spojila nielen advokátska prax
a ochrana záujmov slovenských roľníkov a obcí v komasačných a urbariálnych procesoch či právne zastupovanie slovenských národných predstaviteľov, ale najmä odhodlaný zápas pri formovaní novodobého moderného
slovenského národa. Pavla Mudroňa, organizátora Memorandového zhromaždenia v Martine, jedného zo zakladateľov Matice slovenskej, organizátora zbierky na Národný dom v Martine, zakladateľa spolku Slovenská
omladina, Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, vydavateľa a predsedu
konzorcia Národných novín, vedúceho Slovenského spevokolu, spoluzakladateľa martinskej Sporiteľne a Tatra banky, predovšetkým však predsedu
Slovenskej národnej strany, a jeho zaťa Andreja Halašu, zberateľa a vydavateľa slovenských piesní, prekladateľa, autora, režiséra divadelných hier, vydavateľa, redaktora a prispievateľa Veselých listov, Národného hlásnika, Národných novín, Včelky, Slovenských pohľadov, pokladníka Muzeálnej slovenskej
spoločnosti a Slovenskej národnej strany. Obohatením prezentácie bolo
otvorenie výstavy Z vojnového albumu Pavla Halašu, ktorú pripravil pravnuk Andreja Halašu Ivan Halaša, RNDr. CSc. Prínosné podujatie za účasti
predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja, dolnokubínskeho spoločenského života, priamych potomkov Andreja Halašu, vedúceho vydavateľstva
Matice slovenskej Igora Sokolíka uvádzala Mgr. Miriam Kazimírová.
(si)

čanie čísel vašej manželke, šéfovi
a svokre a nenápadne vás upozorní na
už, milí čitatelia, číslo kamaráta Fera. Ten je pacifista
iste všimli, milujem vedu, a to vo a zbabelec, váži štyridsať kilogravšetkých jej podobách a odtien- mov aj s baretkou a okuliarmi, a teda
koch. Ostatne, dávam vám to tu
už nejaký ten čas najavo a rád sa
s vami podelím o najnovšie
vedecké objavy, vynálezy a huncútstva. Pre mňa je pritom radosťou oboznámiť vás s tým, že vám nehrozí nijaké nebezpečenstvo,
v Amerike, ktorá je nesporne keď sa na neho v telefóne vyzianaším vzorom, tak ako ním bol pete, aby ste si odventilovali zlosť.
kedysi Sovietsky zväz, začali Prípadne váš telefón usúdi, že na
v nemenovanej firme testovať vás lezie smútok. Jesenná nostaltakzvaný sociálne inteligentný gia spojená s pocitom, že všetko je
mobil, ktorý rozozná vašu náladu márne a bez perspektívy ako Slovan
a podľa toho sa zariadi. To zna- v KHL. Telefón bystro zareaguje
mená, že keď mu z analýzy vyjde, a upozorní vás bezodkladne napríže ste momentálne nasrdený, klad na číslo vašej obľúbenej vinotak automaticky zablokuje vytá- téky, pričom z internetovej stránky

tejto bohumilej inštitúcie skopíruje
horúcu informáciu, že práve dostali
zásielku tohtoročného výnimočne
vydareného veltlínu. Ba pôjde ešte
ďalej. Nenápadne sa spojí s telefó-

Srdcom v kultúre
Narodil sa 17. septembra 1949 v českom meste Cheb, no osud ho zavial
na Slovensko. V rokoch 1964 – 1968 študoval na strednej škole v Martine
a potom rok pôsobil ako redaktor Života Turca, Národných novín a Matičných
zvestí v Martine. Za postoje proti okupácii v roku 1968 mu režimisti zakázali
publikačnú činnosť a Michal Horecký krátko pracoval ako robotník na píle
v Tachove. V rokoch 1971 – 1974 už bol marketingovým pracovníkom
bratislavského vydavateľstva Obzor v Čechách a spolupracoval aj
s vydavateľstvom Veda, Šport a Osveta. V rokoch 1990 – 1993 bol Horecký
riaditeľom štátneho podniku Slovenská kniha a od roku 1993 riaditeľom
spoločnosti Knižné centrum v Žiline, v ktorej poskytoval nezanedbateľný
priestor súčasným slovenským spisovateľom a pôvodnej tvorbe. Bol členom
Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a stál pri zrode žilinskej odbočky
SSS. Vykonával aj funkciu prezidenta Združenia vydavateľov a kníhkupcov
SR. Vo vlastnej tvorbe sa Horecký najskôr venoval publicistike, neskôr ako
prozaik rozvíjal humoristický žáner, čo dokumentujú zbierky anekdot, čŕt
a vtipov. Dlhodobo a úspešne sa venoval i gastronomickej literatúre. V ostatnom
období tvoril knihy pre deti a stál ako vydavateľ, redaktor či iniciátor pri zrode
kníh o regionálnych osobnostiach a udalostiach. Napríklad mesta Vrútky, kde
posledné roky žil. Michal Horecký zomrel po ťažkej chorobe v sobotu 6. októbra
v Martine vo veku šesťdesiatdeväť rokov. Česť jeho pamiatke!
(mab)
sezónny výpredaj kabeliek. Zároveň
ju vaším menom poinformuje, že sa
zdržíte kvôli neodkladným povinnostiam v práci. Skrátka, úžasný
výdobytok modernej elektroniky

A mobil náš každodenný daj nám dnes

WWW.SNN.SK

nom vašej kolegyne Marcelky, ktorý
mu oznámi, že jeho nositeľka tiež
nemá bohvieakú náladu a bola by
vďačná za pozvanie na malé nevinné
posedenie v inšpiratívnej atmosfére
storočných sudov a zažatých sviec.
Neostane však len pri tom a preventívne sa spojí s telefónom vašej
zákonitej, aby jej na displeji len tak,
aby obrazovka nestála, ukázal, že
v nemenovanom butiku majú

KULTÚRA

roku úspešne ukončili svoju divadelnú sezónu a aktivity, ktoré
počas celého roka uskutočňovali.
Ukazuje sa, že práve Divadelný
odbor je v Matici slovenskej životaschopný a aktívny. Teší sa aj
pozornosti matičného vedenia,
ktoré tento odbor i aktívne podporuje. Je to oblasť, ktorá je
v našej činnosti jedna z pr voradých. Podpora folklórneho hnutia,
divadelníkov, vedy a najmä spolkovej činnosti je akosi prirodzenou súčasťou Matice slovenskej.
Môžeme len dúfať, že štvr tý ročník
Divadelného festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bude
minimálne rovnako úspešný, ako
to bolo v tomto roku. Celkovo si
na festival v tomto ročníku našlo
cestu vyše štyristo divákov, ktorí
sa mohli zabaviť pri ôsmich hodinách divadelných inscenácií.

spojenej s umelou inteligenciou,
keďže tá prirodzená inteligencia sa
začína zákonite strácať. Veď som
vám to ostatne na tomto mieste niekoľko mesiacov dozadu aj avizoval.
Podľa výskumov popredných európskych vedcov pokiaľ u povojnovej
generácie došlo k stúpaniu priemernej inteligencie priemerne o päť
bodov každých desať rokov, tak od
deväťdesiatych rokov sa tento trend

zastavil a teraz sa pohol opačným
smerom. Každých desať rokov priemerne o päť bodov osprostievame...
Ale vrátim sa k mobilom, ktoré
budú vybavené prvkami umelej inteligencie. Nedozerné možnosti, ktoré
takéto spojenie prináša, si dnes
nevieme ani predstaviť. Napríklad
telefón nám zatrhne povedzme telefonickú objednávku pizze, keďže má
informáciu, že sa už nevmestíte ani
do jedných nohavíc v šatníku.
Zdá sa vám to hudbou budúcnosti? Neviem prečo, ale ja si myslím, že takéto inteligentné mobily,
ktoré vás nasmerujú na to najlepšie,
už existujú. Prečo ináč by rúči čierni
mládenci, ktorí sa hrnú do Európy,
nemali žiadnu batožinu, ba ani len
doklady, ale zato mobil má každý…
Marek DANKO
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Pred desiatimi rokmi umrel muzikantský mág z Očovej Ján BERKY-MRENICA

Autentické spomienky husľového čarodejníka
Ján ČOMAJ – Snímka: archív redakcie, w w w.jankohrasko.sk

Zanechal po sebe krásne dedičstvo: nezabudnuteľné interpretácie slovenských ľudových piesní v ich pôvodnej i upravenej podobe a z troch
detí dvoch huslistov: mladšia dcéra je profesorkou viedenského konzer vatória v odbore hr y na husliach, syn husľový virtuóz a šéf kapely,
ktorá aj po obmene zostavy pokračuje v šľapajach svojho zakladateľa. Dokonca by sa dalo povedať, že v tom po rozpade pôvodného orchestra pokračujú dnes dva súbor y. Pri desiatom výročí majstrovho úmrtia si očovský rodák Ján BERKY-MRENICA zaslúži, aby sme si naňho
zmysleli. Hoci len mixážou z jeho spomienok, ktoré som si kedysi pri stretnutiach s ním zaznamenal...
Pre gazdov z Očovej, lazov a okolitých dedín i samôt bolo Podpoľanie
rajom – široké lúky a pastviny, do ticha
grúňov zneli spiežovce stád a mečanie
ovečiek bolo počuť ž každej strany.
Salašov a ovečiek bolo za mojej mladosti oveľa viac ako dnes, neporovnateľne viac – bol to ovčiarsky kút
sveta s ostrou vôňou lúk, žinčice, syra
a oštiepkov. Očovské mliekarenské
družstvo si starostlivo vyberalo chlapov
na salaše, baču predovšetkým, preto aj
slovo bača znelo voľakedy mimoriadne
hrdo. Profesia sa často dedila z pokolenia na pokolenie ako u nás, podpolianskych Cigánov, husličky. Ak som spo-

MEMOÁRE
menul mliekarenské družstvo, nepleťte
si ho s JRD, očovské mliekarenské
družstvo bolo staršie ako môj otec, gazdovia ho založili ešte pred prvou svetovou vojnou, ak sa nemýlim, ešte v roku
1906. Zmyslom bolo, aby si navzájom
pomáhali, spoločne platili bačov a ich
ľudí, racionálnejšie spásali a košiarmi
hnojili paše nad dedinou i vysoko na
holiach a aby si uchránili aj speňaženie
ovčieho mlieka, teda aby im výrobcovia
bryndze a syra – Molecovci vo Zvolenskej Slatine a najmä veľký Wittmann
vo Zvolene – nemohli diktovať podmienky a ceny. Cigáni to všetko sledovali, pravdaže. Lebo kde sa darilo gazdom, darilo sa aj Cigánom. Odpusťte,
že nehovorím Rómom... Akýže ja som
Róm? Ja som len obyčajný slovenský
Cigán.
●●
Rád som odmala chodil na ryby.
Lovil som na háčik, do čereňa, aj
z ruky. V potoku sa motali samé belice
a mreny. V rybníku takisto, len mreníc bolo viac. Tie som lovil najradšej.
A keďže Berkyovcov bolo v Očovej viacero, bolo ich treba odlíšiť prezývkou.
Tak mi prischlo „Mrenica“. Prezývky
sa tu dávali odnepamäti Aj veľký slovenský učenec z Očovej ako ja Matej
Bel mal prezývku Funtík. Zdedil ju po

Symbolické odovzdávanie muzikantskej štafety priamo na pódiu – otec a syn Berkyovci, ktorí stelesňujú pojem „diabolské husle“.

otcovi mäsiarovi, ten sa volal Biel. Na
svoje zákazníčky sa večne usmieval,
a čo mohol, zdrobňoval. Napríklad:
„Susedôčka moja, pridáme ešte funtík
z teliatka?“ Funtík sem, funtík tam, tak
mu to prischlo a zostalo aj synovi. Ten
dakde na univerzitách v Nemecku stratil
jedno písmeno z priezviska: z Biela sa
stal Bel, ale Funtík mu zostal na večné
časy. Ako mne Mrenica.
●●
Niekedy mám pocit, že som sa
s husličkami aj narodil. Čo mi totiž
pamäť siaha, husle som mal pod bradou. Len čo prišla nedeľa, strčil mi
otec husle do rúk a vybrali sme sa po
Očovej hrať. Z domu do domu. Ľudia
si na nás zvykli, nebrali to, že žobreme. Keby sme neboli došli, ani sa im
nedeľa neráta. Za muziku nás odmenili kúskom slaniny, koláčom, v mlyne
vreckom múky, u pánov sme dostali aj
papierový peniaz. Poľahky sme všetko
uniesli – a ešte ľahšie sa to doma
minulo: čakalo tam deväť hladných
krkov. Ak nerátam otca, piati sme boli
my súrodenci, šiesta macocha – a tri
jej deti. Pár dní po tom, čo cez Očovú
prešla vojna, nám pred očami zabilo
mamičku. Sused, ako vtedy takmer

každý chlap, mal zbraň. Vo dvore si ju
raz prezeral, či čistil, či čo – a zrazu
bác! A zastrelil nám mamu. Nevedel, že
puška je nabitá. Najstarší brat Jožko
nemal ani desať rokov, ja som bol tretí,
mal som šesť. Otec na nás nemohol stačiť, veď každý deň chodil do
roboty, v sobotu večer hral na zábave,
v nedeľu doobeda, však už viete, chodil so mnou vyhrávať po dedine... Tak
si začal hľadať ženu. Dlho nemusel. Do
čistej domácnosti, peknej chalupy, ku
chlapovi, čo mal slušnú výplatu a ešte
si vymuzicíroval, každá rada prišla.
Keď však zbadala nás nezbedníkov
a zistila, aký je otec neoblomný v tom,
že všetci musíme byť čistí, slušne
a pravidelne chodiť do školy... vzdala
sa po niekoľkých dňoch prvá, potom
druhá... Deväť matiek som vystriedal,
ak dobre rátam. Keď si dnes na to spomínam, je mi aj do smiechu, ale musím
sa najprv otcovi za to poďakovať, že
sa neulakomil na vzhľad či milotu, že
chcel, aby sme všetci vychodili školu
a boli na nerozoznanie od iných detí
v Očovej, že tak sme vyrástli, jeden
brat je inžinier v Detve a ešte má aj
kapelu, ani za jedného sme sa nikdy
nemuseli hanbiť.

Raz, ešte som hral len na malé
husličky, šli sme v nedeľu dopoludnia
na naše turné po dedine. Zastavili sme
sa aj u jednej vdovy a čosi sme jej
zahrali. Pani nás sústredene počúvala.
Bolo vidno, že má hudbu rada a že
sme ju zaujali. Keď nám zatlieskala,
vraví: „Janko, ale ty by si potreboval už
riadne husle, nie detské husličky! – „Ja
viem,“ vravím, „ale to stojí veľa peňazí!“
– „Nebude ťa to stáť nič,“ a z vedľajšej
izby priniesla staré puzdro. Keď ho
otvorila, vyrazilo mi dych. Bolo vidno,
že na tých husliach niekto dlhé roky
hrával – a v tom bola ich nádhera.
„Zostali po mojom manželovi, už roky
takto ležia,“ vraví nám pani. „Husle by
však nemali mlčať, tak na nich hrávaj
ty,“ a podala mi ich. Trasúcimi prstami
som ich naladil a skúsil hrať. Mali
krásny svieži zvuk, potom mi ich pár
rokov aj vlastný otec závidel!
●●
Keď som pomaly končil deväťročku, bolo mi jasné, že mojou budúcnosťou bude muzika. Tak ma otec prihlásil do hudobnej školy vo Zvolene
k profesorovi Končekovi. Uňho sa učil
aj môj starší bratranec zo Zvolenskej
Slatiny Rinaldo Oláh – už po roku mal
koncert na javisku zvolenského divadla.
Pán profesor ma pripravil na prijímacie
skúšky na konzervatórium v Bratislave.
Aj naša škola ma v tomto úsilí podporovala – keď som mal dostať na konci
horšiu známku z matematiky, v zborovni si vraj povedali: Einstein z neho
nebude, bude muzikant, tak mu to
nepokazme. A prižmúrili oči. Cvičil som
toľko, že to už šlo otcovi na nervy, keď
prišiel uťahaný z roboty vo zvolenskej
Bučine a mal počúvať to moje večné
vrzúkanie. Tak som veru tú jar hral pre
stromy v lese, pre vŕby pri potoku, trávu
a vtáctvo nebeské. Na tieto moje cvičenia nikdy nezabudnem.
●●
Skúšky na konzervatórium som
spravil. Keď som otcovi ukázal list
z Bratislavy, vzal ma bokom a zlomeným hlasom vraví: „Janko môj, štú-

Aj Slovensko má svojich martýrov
Na konci štyridsiatych rokov 19. storočia sa Európou prevalila revolučná vlna. Ani krajiny rakúsko-uhorskej monarchie neboli týchto pohybov ušetrené. Nastali slávne „meruôsme roky“. Už 13. marca 1848 sa vzbúril ľud vo Viedni
a vynútil si od cisára odstúpenie kancelára Metternicha a prísľub novej ústavy. Vzápätí vo Viedni 15. marca 1848
privítali delegáciu uhorského stavovského snemu. Viedol ju Ľudovít Košut a tiež dosiahla viaceré výrazné ústupky.
Maroš M. BANČEJ – Foto: archív

■ BOJ SA ZAČAL
Na sklonku leta 1948 prípravy na ozbrojené povstanie
pokročili natoľko, že Hurban,
Štúr a Hodža spolu s vojenským
velením
v
zložení
Bloudek,

QMVÓDGT

Zach a Janeček sformovali Slovenskú národnú radu a potom
s dobrovoľníkmi prekročili 18. septembra hranice z Moravy do Uhorska pri Vrboviach. Devätnásteho
septembra 1848 Ľudovít Štúr oficiálne vypovedal v mene Slovenskej
národnej rady poslušnosť maďarskej vláde a vyzval Slovákov na boj
za vlastnú slobodu a nezávislosť!
Význam Slovenského povstania v roku 1848 azda najlepšie vystihol J. M. Hroboň v liste
Vajanskému (Hurbanovmu synovi)
z roku 1888, keď Slovenské povstanie označil ako prechod štúrovcov
zo školy do živej histórie národa
a ako dejinnú chvíľu, v ktorej Slovák – po prvý raz za tisíc rokov –
ťahal meč ako Slovák. Práve v tejto
prvej etape Slovenského povstania zohrali jedinečnú úlohu dvaja
slovenskí martýri – obaja Hurbanom ustanovení komisári Slovenskej národnej rady Karol Holuby
v Lubine a Viliam Šulek v Krajnom.

■ VLASTENCOV NEZLOMILI
Evanjelický farár Ján Šulek bol
v Sobotišti, kde pôsobil, osobným
priateľom tamojšieho učiteľa Samuela Jurkoviča aj Jozefa Miloslava
Hurbana. Je preto logické, že všetky
jeho deti boli vychované vo vlasteneckom duchu. Týkalo sa to, samozrejme, aj Viliama Šuleka, ktorého
volali Vilko. Vilko Šulek vyštudoval
na evanjelickom gymnáziu v Modre,
kde bol obľúbeným žiakom Karola
Štúra. V roku 1848 žil u svojej sestry
Ludoviky Márie Štefánikovej v Krajnom a po príchode hurbanovských
dobrovoľníkov zorganizoval v Krajnom pod slovenské zástavy občanov.
Z Krajného sa i jeho zásluhou prihlásilo štyristo dobrovoľníkov, ktorí sa
zúčastnili aj na prvej víťaznej bitke
hurbanovcov 22. septembra 1848
v Brezovej pod Bradlom. Žiaľ, horšie
dopadla bitka 28. septembra 1848,
po ktorej museli hurbanovci ustúpiť
na Moravu. Vilko Šulek zorganizoval v Krajnom obranu, no postupuOSOBNOSTI SLOVENSKA

dium v Bratislave stojí veľa peňazí.
Sám vidíš, že na to nemáme. Pôjdeš ta
neskôr, keď si na to sám zarobíš...“ Bolo
treba hľadať riešenie. V škole poradili,
že v Partizánskom je internátna škola,
kde sa možno vyučiť za strojného
zámočníka, to je dobré remeslo, nenarobí sa človek tak ako otec s bukovým
drevom a v prachu pilín. Aj macocha sa
pridala: „Tam budeš mať aj svoju posteľ, nebudeš sa už musieť deliť s bratom!“ Privykol som si, aj keď mi sprvoti
bolo clivo. Najhoršie bolo cez sviatky.
Spolužiaci chodili domov, mňa doma
nikto nečakal, ba ešte boli aj radi, že
neprídem – o hladný krk menej. Boli
to ťažké chvíle, ale pohýnali ten môj
vnútorný motor, spevňovali vôľu. Neraz
som si vravel, že keď ja raz budem
mať rodinu, moje deti takéto niečo
nikdy nesmú zažiť. Moje želanie sa
splnilo. A to je nádherný pocit!
Vychodil stredné odborné učilište
a vzali ho na konzervatórium. Keď
vyštudoval, prijali ho do orchestra
SĽUK-u, a keď sa primáš jeho ľudovej kapely bratranec Rinaldo Oláh
stal koncertným majstrom orchestra, miesto primáša dostal Janko
Berky-Mrenica. To bolo dávno, deti
boli ešte deti, vyrástli do dospelosti
v niekdajšom sídle SĽUK-u, v kedysi
nádhernom kaštieli v Rusovciach. So
SĽUK-om prešiel kus sveta, koncertoval v osemdesiatich krajinách, viedol
svoj obdivovaný orchester a priskoro
sa s nami rozlúčil. Ešteže zostali jeho
nahrávky, jeho skvelé deti a jeho syn,
čo pokračuje v diele – a aj týchto pár
spomienok, ktoré som si zapísal, keď
sme spolu chystali pre vydavateľstvo
Perfekt knižku Mág z Očovej netušiac,
pravda, že hoci vyjde do roka, vyjde po
jeho smrti.
venského povstania na smrť. Vilka
Šuleka popravili 20. októbra 1848 pri
Bereksegu, pri dnešnom Šulekove,
kde stojí aj pamätník architekta
Dušana Jurkoviča.

Pred 170 rokmi popravili uhorské úrady Viliama ŠULEKA a Karola HOLUBYHO

Uhorský snem v Bratislave
urýchlene zrušil urbariálne povinnosti poddaných, zrušil poddanstvo
a cirkevný desiatok. Ľudovít Štúr,
ktorý práve na uhorskom sneme
v Bratislave opakovane vystupoval
za zrušenie poddanstva, po jeho
skutočnom zrušení vyhlásil: „Keby
sme i z ohľadu národného to, čo
nám je nevyhnutné a potrebné, boli
dosiahli, to by sme už mohli byť slobodní a spokojní.“ Samozrejme, že
Štúr cielil na najpálčivejší problém,
a tým bolo postavenie Slovenska,
ktoré v rámci Rakúsko-Uhorska
prakticky nejestvovalo a v zhubnej ideológii „jediného maďarského
národa“ muselo bojovať doslova
o svoje prežitie.

Aj keď mal Ján BERKY-MRENICA prídomok po rybách, jeho „rybníkom“
bolo koncertné pódium a pozícia primáša skvelej kapely ľudovej hudby
sprevádzajúcej SĽUK v rokoch jeho
najväčšej slávy a svetových úspechov.

Na mieste popravy slovenských hrdinských martýrov, kde bol pôvodne iba drevený kríž, stojí od roku 1928 dôstojný pamätník od architekta Dušana Jurkoviča.

júce maďarské vojská ju prelomili.
Šuleka zajali a odvliekli do Hlohovca
do väzenia. Maďarskí velitelia Vilka
navádzali, aby sa zriekol príslušnosti k slovenskému národu. Odboj
proti maďarskej garde by mu boli
odpustili, ak by prisahal na maďarskú zástavu a prestúpil na maďarskú
národnosť. Ale takéto poníženie ľudskej dôstojnosti Šulek odmietol. Celú
vinu svojich spoluobčanov v Krajnom
vzal na seba. Preto ho 19. októbra
štatariálny súd v Hlohovci odsúdil
ako buriča a jedného z veliteľov Slo-

■ PAMÄTNÍK HRDINOM
Karola Holubyho uväznili aj
s niekoľkými spoluobčanmi v Hlohovci. Tam štatariálny súd Holubyho
ako jedného z vodcov Slovenského
povstania a buriča odsúdil na smrť.
Pri súdnom konaní sa rovnako ako
Vilko Šulek nezriekol zodpovednosti
za svoje činy v Slovenskom povstaní
a vinu viacerých spoluobčanov prevzal na seba. Karola Holubyho popravili 26. októbra 1848 na rovnakom
mieste, kde obesili aj Vilka Šuleka.
Pred popravou Karol Holuby napísal báseň, v ktorej vylíčil „divadlo
celej popravy“. Pred odchodom na
popravisko sa pýtal, ako sa správal
Vilko Šulek. Keď sa dozvedel o jeho
hrdinskej smrti, povedal: „Čo plačete, ľudia, toto je moja svadba. Ja
s radosťou kráčam do náručia svojej
nevesty.“ Pochovali ho spoločne s Vilkom Šulekom tri dni po poprave pod
šibenicou. V roku 1919 bolo miesto
popravy označené masívnym krížom
z dubového dreva, ktorý 21. októbra
1928 vymenili za súčasný kamenný
pomník architekta Dušana Jurkoviča.
V roku 1948 si občania Berekseku
pripomenuli sté výročie hrdinskej
smrti Šuleka a Holubyho. Pri tejto príležitosti premenovali dedinku Bereksek na Šulekovo.
WWW.SNN.SK
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Pred sedemdesiatimi rokmi našli nový domov v krajine svojich predkov

Žijeme pod jednou strechou
Anna PILÁRIKOVÁ, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

Pod týmto názvom sa 22. septembra uskutočnilo jubilejné stretnutie Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku,
ktorý si pripomenul svoje dvadsaťročné trvanie a, pravdaže, aj aktívnej práce venovanej najmä tým, ktorí pred
vyše sedemdesiatimi rokmi našli nový domov v krajine svojich predkov – v bývalom Česko-Slovensku.
Keďže mnohí repatrianti dosahujú už pokročilý vek, na podujatí sa
zúčastnili aj ich potomkovia a sympatizanti, všetci, ktorí mali záujem
stráviť jesenné popoludnie až do
polnoci zmysluplne. Mestské kultúrne stredisko v Galante bolo ako
obyčajne pri podobných akciách
naplnené do posledného miesta.
Nechýbali medzi nami ani naši krajania z Maďarska, ktorí sa v roku
1947 rozhodli žiť aj naďalej tam, kde
sa narodili. Medzi sebou privítali
predsedníčku Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú-Racskovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy a riaditeľku slovenskej školy v Slovenskom Komlóši
Zuzanu Laukovú a predsedníčku
Organizácie komlóšskych Slovákov
Marianu Balczerovú-Melegovú.
Podujatie poctili svojou účasťou
aj primátor Galanty Peter Paška,
herec Juraj Sarvaš, režisér a vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Termálneho kúpaliska v Podhájskej
Jozef Barcaj, Slováci zo Segedského
spolku Slovákov, ako aj celý rad ďalMiestny odbor Matice slovenskej v Štúrove chcel v rámci sprievodných podujatí odhalenia Štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra
v Štúrove pripraviť filatelistickú
výstavu s uvedením príležitostnej
poštovej pečiatky (PPP) Ľudovít
Štúr prichádza v miestnej základnej škole. PPP je výnimočná
a jedinečná poštová cenina, jej
výroba a nakladanie s ňou spadá
pod prísnu legislatívu, pečiatkovať sa ňou môže len obmedzený
čas, potom sa natr valo uloží do
štátneho trezoru. Uvedenie takejto
PPP sa koná len raz za generáciu,

Žijeme pod jedným slnkom bol názov jubilejného dvadsiateho stretnutia Spolku Slovákov
zo zahraničia, na ktorom si títo repatrianti slávnostným programom pripomenuli 20. výročie
založenia svojho združenia aj osudy navrátilcov do pôvodnej vlasti.

ších významných osobností. Úvodné
slová bilancovania práce spolku patrili jeho predsedníčke Anne Pilárikovej, ktorá stojí na čele spolku od jeho
začiatku. Výbor spolku udelil dvad-

siatim inštitúciám a jednotlivcom
pamätné listy za aktívnu podporu
počas uplynulých desaťročí a pomoc
spolku zameranú na udržiavanie kultúrneho dedičstva predkov, zvykov

zberatelia na celom Slovensku
striehnu na takúto príležitosť. Čo
by za to dali slovenské deti v iných
mestách? Nehovoriac o tom, aký

keď už boli vy tlačené pozvánky
a výstava organizačne zabezpečená, „odskočila“ od spolupráce.
Vraj „má škola toho teraz veľa“,

Štúra do školy nepustili
doplnkový
výchovný
materiál
by táto udalosť spĺňala, najmä
ak je ak útny nedostatok slovenskej kultúr y v meste. Riaditeľka
ZŠ však po pr votnej dohodnutej spolupráci v poslednej chvíli,

výstava sa môže uskutočniť aj
matičnom dome. Nepomohli ani
sťažnosti na ministerstve školstva a zriaďovateľovi. Organizačný výbor osadenia pamätníka
Štúra považuje správanie ZŠ za

Na riadnom zasadnutí sa zišiel dozorný výbor Matice slovenskej

Prijali celý rad odporúčaní k činnosti ustanovizne
Ján SEMAN, Štefan MARTINKOVIČ – Foto: archív SNN

Za účasti predsedu MS Mariána Gešpera a príslušných vedúcich pracovníkov Matice slovenskej sa 28. septembra
tohto roka uskutočnilo riadne zasadnutie dozorného výboru Matice slovenskej.
V úvode rokovania vykonal predseda DV MS Štefan Martinkovič kontrolu plnenia uznesení z predošlého
zasadnutia a informoval o návrhu
odporúčaní a opatrení, ktoré boli predložené na valnom zhromaždení Matice
slovenskej v novembri 2017 a neskôr aj
predsedníctvu MS.
■ EFEKTÍVNOSŤ HNUTIA
V tomto materiáli DV MS odporúča
odporúčania, ktoré môžu výraznou
mierou prispieť k zefektívneniu práce
nielen MS, ale aj celého matičného
hnutia. DV MS pripomenul, že najmä
predsedníctvo MS má po prenesení
kompetencie výborom MS úlohu sa
týmito návrhmi opatrení zaoberať. Úlohou DV MS z posledného zasadnutia
bolo taktiež informovať predsedníctvo
MS o stave IČO a tzv. identifikátorov
matičných odborov. (Stalo sa tak na
ostatnom zasadnutí P MS.) Predseda
DV MS poukázal na znenie zákona
č. 272/2015 a opísal problematiku
matičných IČO, pričom uviedol aj konkrétne odporúčania pre výbor MS. DV
MS odporučil, aby sa výkonné orgány
– výbor, predsedníctvo, ale aj vedúci
funkcionári – týmito otázkami zaoberali aj za prípadnej pomoci zmluvnej
advokátskej kancelárie.
V ďalšej časti rokovania vystúpil
s informáciami z posledného rokovania
WWW.SNN.SK

výboru MS a predsedníctva MS predseda Marián Gešper. Zhodnotil tiež
doterajšie fungovanie týchto výkonných orgánov a MS ako celku. DV MS
odporúča, aby sa vytvárali podmienky

na prácu najvyššieho výkonného
orgánu – výboru MS a všetkých jeho
členov, ktorí nesú zodpovednosť za
realizáciu poslania MS. Vo svojom referáte sa dotkol aj hospodársko-ekonomickej otázky MS a otázky fungovania
Neografie, a. s. Podrobne predstavil
zmeny v matičnej práci za posledné
obdobie na úseku Informačného ústredia MS, hovoril o profesionalizácii hlav-

ných aktivít MS a o zapojení matičných
umeleckých kolektívov do celoslovenských matičných podujatí. Informoval
o výsledkoch zasadnutí redakčných
rád periodík a poradných orgánov MS.

Súčasne predstavil projekt memoránd o spolupráci a systematickej
práci so školami a s knižnicami s cieľom podchytiť slovenskú mládež. Priznal, že aktuálna hospodárska situácia v Neografii, a. s., za uplynulé
mesiace tohto roka nie je priaznivá.
Súčasne uviedol, a to nielen ako predseda MS, ale tiež predseda dozornej
rady Neografie, a. s., že orgány tejto

a tradícií v tom najširšom zmysle
slova, nezabúdajúc na previazanosť
ku krajanom v Maďarsku a pestovanie oficiálnych partnerských vzťahov
medzi mestami Tótkomlóš (Slovenský Komlóš) a Galanta.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia publikácie k dvadsiatemu
výročiu spolku pod názvom Míľniky
času. Jej uvedenie do života uskutočnila na profesionálnej úrovni pani
Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka OZ Dotyky ľudskosti. Slová
požehnania konseniorky a pani
farárky evanjelickej cirkvi a. v. zo
Sládkovičova boli duchovným obohatením stretnutia.
V kultúrnom programe vystúpili
folklórna skupina Nezábudka zo ZŠ
Vlčany spoločne s folklórnou skupinou Zámčan. Milým príspevkom
bolo vystúpenie žiakov ZUŠ Jozefa
Haydna z Galanty, ktorých sprevádzal učiteľ M. Skalnický. Na rad
prišli aj naši hostia s čarovnými
mandolínami, súbor Tremolo zo Slovenského Komlóša s obohatením
o spev Aničky Ištvánovej. Piesne
Natálie Kóšovej, Michala Domonkoša a Petra Fahna pôsobili ako balzam na dušu prítomných. S hudobno-slovným vystúpením prispela aj
do tanca Bučkovanka. To všetko
pri dobrom občerstvení a výbornej
atmosfére. Podujatie finančne podporilo partnerské mesto Galanta
a Termálne kúpalisko v Podhájskej,
ale aj množstvo ďalších vďačných
subjektov, ktorým sú téma a hodnoty
dolnozemských
Slovákov
blízke, začo sa patrí poďakovať.
obštrukcie riadené menšinovými
maďarskými politickými stranami.
Je to dôsledok faktu, že naše deti
v skutočnosti vychovávajú maďarskí šovinisti.
Štúrovská samospráva ovládaná
menšinovými
politikmi
„zubami-nechtami“ bráni konečnému ujatiu sa štúrovských symbolov v Štúrove. Na druhej strane
ticho súhlasí s osádzaním iredentistických, šovinistických a extrémistických paškvilov. Najnovšie je
to osadenie hmotnej spomienky na
vojnového zločinca J. Esterháziho.
Margaréta V YŠNÁ
akciovej spoločnosti sa týmto nie
dobrým stavom zaoberajú a v dohľadnom čase prijmú rázne opatrenia.
Do pôsobnosti dozorného výboru
patrí aj kontrola s nakladaním matičného majetku, finančných prostriedkov a efektívneho hospodárenia so
štátnymi dotáciami a s neštátnymi
prostriedkami v Matici slovenskej, čo
bolo ďalším bodom programu. Predseda DV MS informoval o ekonomickej
situácii i o súčasnom stave plnenia
úloh v Neografii, a. s., a východiskách.
O súčasnom stave plnenia rozpočtu
MS a o príprave rozpočtu MS na rok
2019 informoval z poverenia správcu
MS riaditeľ Finančno-ekonomického
útvaru Jaroslav Gustiňák, ktorého
v otázke súčasného stavu majetku MS
doplnil riaditeľ Technicko-investičného
útvaru Branislav Kohút. V ďalšej časti
rokovania sa DV MS zaoberal došlými
podnetmi a návrhmi na ich riešenie.
Informácie o aktivizácii členského
hnutia a o súčasnom stave členskej
základne podal riaditeľ Členského
ústredia MS Martin Fejko.
■ KONŠTRUKTÍVNA DISKUSIA
Diskusia zo strany členov DV MS
poukázala popri celom rade pozitív
a uskutočnených podujatí aj na
rezervy s dôrazom na plnenie úloh
stanovených ostatným valným zhromaždením, pričom odporučil výkonným orgánom MS bez zbytočného
odkladu stanoviť termín konania
Snemu MS a uskutočniť ho v lehote
najneskôr do konca roka 2019. Predseda MS potvrdil, že vedenie už
navrhlo termín na jeseň 2019. Po diskusii k týmto témam prijal DV MS rad
odporúčaní, ktorých akceptáciu bude
sledovať prostredníctvom rokovaní
predsedníctva MS.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Hlinka
v Ružomberku
Panelová výstava k osemdesiatemu výročiu úmrtia Andreja
Hlinku, o ktorej sme písali v SNN
po Národnej púti v Šaštíne a ponúkali ju do pozornosti potenciálnym
záujemcom o jej umiestnenie, má
od 5. do 19. októbra domovské
právo v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dá
sa teda povedať, že otec národa sa
vrátil domov.

PANELOVÁ VÝSTAVA
PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA
ÚMRTIA ANDREJA HLINKU

5. – 19. OKTÓBER 2018
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

MATIČNÉ DEPEŠE
Na tomto mieste sme mali
pripravenú správičku o iniciatíve nitrianskych filatelistov, ktorí sa rozhodli pripraviť
v Štúrove výstavu poštových
známok s motívmi Ľudovíta
Štúra aj s príležitostnou pečiatkou. Ako v poznámke vedľa píše
M. Vyšná, výstava sa skončila
skôr ako sa začala!

V Dojči
o storočnici
Vysadením slovanskej lipy,
vernisážou výstavy Nadácie Milana
Rastislava Štefánika Roky bojov,
obetí a nádejí 1914 – 1920, autogramiádou historika Ferdinanda
Vrábela, autora novej knihy Splnený sen – Milan Rastislav Štefánik
a vznik Česko-Slovenska, vystúpením Mužského speváckeho zboru
Záhoráci-Smolinčané s piesňami
s vojnovou tematikou, to všetko mali
možnosť zažiť obyvatelia obce Dojč
aj okolia počas víkendu 22. – 23.
septembra. MO MS v Dojči pri svojom piatom výročí založenia okrem
týchto akcií v Kultúrnom dome
v Dojči pridal aj výstavu k osmičkovým míľnikom nášho národa pod
názvom Slovenská história a my. Pri
storočnici vzniku ČSR chcú slávnostne osadiť aj kamennú tabuľku,
ktorá bude tento medzník pripomínať

O banícky
kahanec
Mesto Brezno a jeho okolie je
úzko spojené s baníctvom. Boli tu
bane na zlato, striebro aj na železnú
rudu. S myšlienkou oživiť túto tradíciu prišli nadšenci z OZ HBC
a vlani po prvý raz pripravili literárnu súťaž O banícky kahanec.
V tomto roku v nej pokračovali.
Usporiadateľmi sú mesto Brezno,
MO MS a OZ Horehronská banská
cesta Brezno. Súťaž sa koná pod
záštitou primátora mesta JUDr.
Tomáša Abela, PhD. Kým vlani
sa na súťaži zúčastnila poväčšine
najmladšia generácia, teraz sa do
nej zapojili skôr narodení. Víťazov jednotlivých kategórií vyhlásili
28. septembra v obradnej sieni
MsÚ. Cenu poroty v kategórii najmladších účastníkov udelili Júlii
Kanošovej. Za prózu si medzi
dospelými odniesla víťazstvo Mária
Cesnaková, s poéziou zvíťazila
Mária Pacerová.
Pripravuje Emil SEMANCO
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

OČAMI MATIČIARA

Významné výročie vzniku prvej SNR oslávili aj v metropole východu

PRIPOMÍNAME SI

Tridsiateho októbra 2018
uplynie presne sto rokov od
prijatia Deklarácie slovenského
národa na zhromaždení v Martine. Účastníci tohto zhromaždenia sa prihlásili k sebaurčovaciemu
právu
národov
a ustanovili Slovenskú národnú
radu ako jedinú predstaviteľku
oprávnenú vystupovať v mene
slovenského národa. Deklarácia bola prijatá ako samostatný
štátoprávny akt slovenského
národa, ktorým Slováci oficiálne
zrušili zväzok s Rakúsko-Uhorskom, a to nezávisle od udalostí
v Prahe. Predstavuje jeden zo
základných dokumentov zrodu
česko-slovenského štátu.

Dobrovoľnícka znela centrom Košíc

20. októbra
– pred tristo osemdesiatimi
piatimi rokmi sa v Liptovskom
Svätom Jáne narodil Martin
Svätojánsky-Szentiváni
(1633
– 1705), vzdelaný jezuita, polyhistor, profesor Trnavskej univerzity, riaditeľ jej vydavateľstva a autor vyše päťdesiatich
kníh z rozličných odborov, okrem
iného aj veľkého encyklopedického diela so súhrnom vtedajších
poznatkov vedy
– tento deň pred sto sedemdesiatimi rokmi obesili uhorské
úrady za účasť v Slovenskom
povstaní splnomocnenca Slovenskej národnej rady Viliama Šuleka
(1825 – 1848)
–
uplynulo šesťdesiatpäť
rokov, čo v roku 1953 umrel
v Kanade vo veku päťdesiatdva
rokov významný politik a diplomat
prvej Slovenskej republiky Karol
Sidor (16. 7. 1901 – 20. 10. 1953)
– desať rokov, čo v Austrálii
zomrel hudobník Juraj Berzceller
(1914 – 2008), objaviteľ mnohých
hviezd nášho popu, o. i. aj Hany
Hegerovej, populárny kapelník
orchestra niekdajšieho bratislavského Tatra – kabaretu
21. októbra
– pred osemdesiatimi rokmi
(1938) vydal Adolf Hitler vojenskú
smernicu na likvidáciu Česko-Slovenska okupáciou Čiech a Moravy
a osamostatnením Slovenska;
plán realizoval v marci 1939
22. októbra
– pätnásť rokov, čo mestá
Bratislava a Krakov obnovili
zmluvu o priateľstve a spolupráci
ešte z čias socializmu (2003)
23. októbra
– osemdesiatpäť rokov by
mal slovenský literárny kritik, prozaik a autor detskej literatúry Ján
Lenčo (1933 –2012), jeden z najprekladanejších slovenských prozaikov, jeho diela vyšli napríklad
aj v gréčtine či japončine
24. októbra
–
pred sedemdesiatimi
rokmi zomrel v rakúskom kúpeľnom mestečku Bad Ischl hudobný
skladateľ Franz Lehár (30. 4. –
24. 10. 1948), rodák z Komárna,
syn českého vojenského kapelníka, vo veku sedemdesiatosem
rokov
25. októbra
– pred sto pätnástimi rokmi
zomrel v Budapešti významný
bratislavský sochár Ján Fadrusz
sotva štyridsaťpäťročný (1858
– 1903)
– osemdesiat rokov (v roku
1938), čo prišiel do Petržalky, už
obsadenej nemeckými vojskami
ríšsky kancelár Adolf Hitler; keď
z druhého brehu Dunaja videl na
bratislavskom nábreží pred Slovenskou národnou galériou na
vysokom piedestáli sochu českého leva, prehlásil: „Ten kocúr
musí ísť dole...!“
26. októbra
– pred dvesto šesťdesiatimi
piatimi rokmi (1753) v zhode so
školskými reformami, ktorých
návrh panovníčke pripravil jej
poradca František Adam Kollár,
nariadila Mária Terézia generálnu prestavbu Trnavskej univerzity, ktorou výrazne posilnila
výučbu reálnych predmetov,
najmä matematiky, fyziky a prírodných vied a zároveň podľa
plánu banskoštiavnického vedca
astronóma Maximiliána Hella
nariadila výstavbu univerzitného
observatória
– stosedemdesiat rokov od
popravy účastníka Slovenského
povstania
dvadsaťdvaročného
štúrovca Karola Holubyho (1826
– 1848)
(jč)

Storočnica
deklarácie
S úctou k týmto udalostiam
a osobnostiam, ktoré sa nezabudnuteľným spôsobom zapísali
k formovaniu Československej
republiky, rozhodol sa Úrad vlády
Slovenskej republiky v spolupráci
s Maticou slovenskou a mestom
Martin pripraviť slávnostné spomienkové podujatie pri príležitosti
stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa a stého
výročia vzniku Československej
republiky.
Slávnostné podujatie sa
uskutoční 30. októbra 2018 pri
budove bývalej Tatrabanky v Martine (dnes budova Slovenskej sporiteľne) so začiatkom o 13. hodine
s príhovormi predsedu Matice slovenskej a hostí. Podujatie bude
ďalej pokračovať krátkym kultúrnym programom, ktorý sa bude
konať pred budovou Slovenského
komorného divadla. Následne sa
účastníci podujatia presunú pred
druhú budovu Matice slovenskej
do Parku sv. Cyrila a Metoda,
kde sa o 14.30 hodine slávnostne
odhalí busta predsedu Slovenskej
národnej rady a spolupredsedu
Matice slovenskej Matúša Dulu.
Obraciam sa najmä na
matičiarov z okresov Martin,
Turčianske Teplice, Žilina, ale
aj z ostatných častí Žilinského
i Banskobystrického kraja, aby sa
zúčastnili na tomto významnom
podujatí. Rovnako prosím pracovníkov oblastných stredísk o aktívne
informovanie matičiarov o konaní
tohto podujatia.
Ak bude nepriaznivé počasie,
treba si zobrať so sebou dáždniky
alebo pršiplášte, teplé oblečenie
a kvalitnú obuv. Nezabudnite tiež
na občerstvenie, prípadne na prenosnú stoličku pre tých, ktorí to
potrebujú. Na podujatie sa musí
dostať každý individuálne. Ak by
nastali prípadné zmeny týkajúce
sa dopravy, bude vás o tom informovať Členské ústredie, príslušný
riaditeľ domu alebo vedúci oblastného pracoviska. V prípade otázok
ma, prosím, kontaktujte. Na tomto
významnom spomienkovom podujatí ste srdečne vítaní. Verím, že
spoločne prežijeme príjemný kultúrny zážitok.
Martin FEJKO, riaditeľ
Členského ústredia MS

Text a foto: Andrej OLŠANSK Ý

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti sto sedemdesiateho výročia vzniku SNR sa 20. septembra uskutočnilo aj v Košiciach pri pamätnej tabuli s bustou Jozefa M. Hurbana na Hlavnej ulici, kde matičiari a prítomní vlastenci umiestnili venček, zaspievali štátnu hymnu a po nej aj tretiu a štvrtú slohu Dobrovoľníckej z rokov 1848 – 1849.
Úvod slávnosti spestrili členky
speváckej skupiny Košické matičiarky pod vedením Heleny Kalinovej. V hlavnom príhovore Ing. Mgr.
Anton Meteňko, PhD., pripomenul
udalosti spred sto sedemdesiatich rokov. Zdôraznil historický
význam Slovenského povstania
1848 – 1849 a revolučné vystúpenie slovenských dobrovoľníkov
zapojil do širších súvislostí dôležitých pre históriu slovenského
národa, ako boli Nitrianske žiadosti
aj celonárodné Liptovské žiadosti
slovenského národa, na ktoré uhorská vláda reagovala zatykačom na
Štúra, Hurbana, Hodžu... Po referáte speváčky pod vedením Emílie
Nôtovej, ozdobené národnou trikolórou, zaspievali krásne vlastenecké piesne a prítomní ich nasledovali hymnickou piesňou Kto za
pravdu horí...
Na slávnostnom podujatí, ktoré
zorganizovali členovia výboru MO

Účastníci podujatia v centre Košíc pri speve matičnej hymny Kto za pravdu horí...

Matice slovenskej v Košiciach
Gabriela Čiasnohová, Beatrice
Korfantová,
Mária
Tomášová
a Anton Meteňko aj s dvojicou
osvedčených „zástavníkov“ Ondre-

jom Pravdom a Ondrejom Andrejčákom, sa zúčastnilo niekoľko
desiatok členov miestnych odborov
MS a občanov východoslovenskej
metropoly.

Súťažili muži i ženy a deti sa popasovali aj s tekv icami

Prišlo Ivanské babie leto 2018
Text a foto: Nikola RECHTORISOVÁ, Dom MS v Nitre

Druhá septembrová sobota v Ivanke pri Nitre patrila podujatiu pod názvom Ivanské babie leto 2018. Na
svoje si prišli priaznivci stolného tenisu rôznych vekových kategórií, ale aj šikovné deti, ktoré sa mohli
zapojiť do súťaže o najkrajšie tekvicové strašidielko.
Dušou celého projektu bola
predsedníčka MO MS v Ivanke pri
Nitre Gitka Račková, ktorá sa v spolupráci s obecnou samosprávou
podujala počas jedného dňa zorganizovať stolnotenisový turnaj a zároveň aj súťaž pre deti. Podujatie sa
mohlo uskutočniť i vďaka finančnej
podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Matice slovenskej, za
ktorú prijal pozvanie na podujatie
predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec. Ten
ako šéf športového záujmového
odboru MS turnaj oficiálne otvoril.
Za zelené stoly nastúpili kolektívy
z Ivanky, Janíkoviec, Rastislavíc,
Branča a Nitry. Medzi tridsiatimi
ôsmimi hráčmi si v samostatnej
kategórii zmerali sily aj štyri ženy.
Prvé miesto si vybojovala Natália
Holková z Ivanky pri Nitre. Medzi
mužmi do päťdesiat rokov získal
prvenstvo domáci reprezentant Ján

Klempa. V kategórii od päťdesiat
do šesťdesiatpäť rokov bol najlepší
Marián Račko tiež z Ivanky a nad
šesťdesiatpäť rokov si stupne víťazov podelili Jaromír Koprda z Nitry
a Milan Varga s Ivanom Magdolénom z Janíkoviec. Vo štvorhre
svoju dominanciu z predošlých
turnajov potvrdil tím Jána Klempu
a Petra Ďatka. Súťažilo i trinásť
detí, medzi ktorými v jednotlivých
kategóriách boli najlepší Miroslav
Ištokvič z Nitry, Sebastián Škandík z Rastislavíc a Samuel Ivančík
z Nitry. Každý úspešný výherca si
okrem diplomu odniesol domov aj
športový pohár.
Popoludnie potom patrilo už iba
deťom a ich fantázii. Svoje zručnosti
mohol každý predviesť na súťaži
o najkrajšie tekvicové strašidielko. Nádvorie Kultúrneho domu
v Ivanke pri Nitre postupne zaplnili
tekvice od výmyslu sveta. Ťažko

Úspešní malí tenisti si z turnaja odnášali diplomy aj poháre.

sa vyberalo porotcom spomedzi
toľkých nápadov, a tak sa napokon víťazom stal každý, kto sa do
súťaže zapojil.

Diakovskí matičiari víkendovali v Modre
P r i p r í l e ž i t o s t i 175 . v ý r o č i a
uzákonenia spisovnej slovenč i ny Ľ u d o v í t o m Š t ú r o m v r o k u
18 4 3 a k o j e d n é h o z p o d u j a tí
v r á m c i R o k a 2 0 18 - R o k a s l o venskej štátnosti sa členovia
a priaznivci Miestneho odboru
Matice slovenskej v Diako v e j r oz h o d l i n a v š tí v i ť p o č a s
posledného
septembrového
víkendu Modru, kde Ľudovít Štúr
prežil posledné roky života, kde
zo m r e l a j e a j p o c h o v a ný. N a
m e s t s k o m n á m e s tí p r i p a m ä t n í k u Ľ u d o v í t a Š t ú r a v zd a l i h o l d
tomuto najznámejšiemu slovenskému národovcovi a jazyko vedcovi a pripomenuli si jeho
ž i v o t i d i e l o n á v š t ev o u P a m ä t -

n e j i z by a M ú ze a Ľ u d o v í t a
Štúra. Užitočné treba spojiť
s p r í j e m ný m , a k o h o v o r í z n á m e
slovenské
porekadlo,
preto
d á t u m n á v š t ev y M o d r y n e b o l
n á h o d ný, a l e p r á v e v č a s e
Modranského vinobrania. Matičiari sa tak mohli zúčastniť
na pripravenej ochutnávke vín
v mestskej pivnici, okoštovať
jarmočné špeciality či si vypočuť koncer t mar tinskej rodáčky
J a ny K i r s c h n e r o v e j . P o d u j a t i e ,
k toré bolo po každej stránke
vydarené, finančne podporila
aj Matica slovenská v Mar tine.
B r a n i s l av KO H Ú T, t a j o m n í k M O M S D i a ková
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