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SLOVO O SLOVENSKU
ýesko-Slovensko

nevzniklo
v roku 1918. Pred sto rokmi, 28.
októbra 1918, vznikol spoloþný štát
ýechov a Slovákov, ktorý mal o¿ciálne
názvy ýesko-Slovensko alebo ýesko-Slovenská republika. Dôkazom
toho sú nielen þesko-slovenské dokumenty a úradné listiny z tých þias, ale
aj medzinárodné pomenovanie novovzniknutého štátu. Francúzština bola
vtedy (a vlastne až do konca druhej
svetovej vojny) svetovým jazykom
politiky, diplomatickou dorozumievacou reþou aj bazálnym zdrojom
pre ¿nálne a už nemenné rozhodovanie v prípade akejkoĐvek nejasnosti
v chápaní textov medzinárodných
dokumentov v iných jazykoch. Ako
reþ, ktorá má svoj prapôvod v latinþine, ktorá vo vede a v politike vládla
v stredoveku a len nedávno ponechala
svoje výsadné postavenie aspoĖ
v diplomacii francúzštine, francúzska
gramatika, sémantika a štylistika boli
rigorózne, vedomé toho, že aj (povedzme) použitie veĐkého þi malého
písmena má v diplomacii svoj význam. A vo francúzštine sa písal názov
nového štátu v strede Európy: Republique Tchéco-Slovaque.
Niektorým þeským politikom to
zjavne nevyhovovalo. V obavách z tri
a pol miliónovej nemeckej menšiny
(ýechov nebolo vtedy ani dvakrát
viac) vymysleli nezmysel – ktorému
podĐahol aj múdry þlovek, vzdelaný
¿lozof a skúsený politik, profesor
Viedenskej univerzity PhDr. Tomáš
Masaryk, sám þesko-slovenský
miešanec – þeskoslovenský národ.
A tak už o poldruha roka, 29. februára 1920, schválil parlament ústavu
nového štátu, v ktorej sa zrazu jeho
názov uvádza ako Republika þeskoslovenská. Svet napriek tomu ešte
istý þas používal starý názov. Napríklad v Trianonskej mierovej zmluve
zo 4. júna 1920, ktorá je vo francúzštine, pod podpisom T. G. Masaryka,
je tento text: Le president de la Republique Tchéco-Slovaque...
No, þo už? Stáva sa. Silnejší brat
máva pravdu. Slovákom to vtedy jedno
nebolo. A tak sa potom neþudujme, že
Anton Hlinka cestoval do Francúzska
v þase trianonských rokovaní, akoby
þosi tušil. Neþudujme sa, ak sa na
vzbúrenej hladine slovenského vlastenectva zdvihli aj vlny nacionalizmu...
To všetko už dnes nie je podstatné. Dôležité je, že sme sa spolu
s ýechmi vymanili z feudalizmu
a smelo vykroþili do 20. storoþia. To je
veĐká vec! A teda aj veĐké jubileum.
Ján ýOMAJ
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V Revúcej odovzdali národné ceny dvom osobnostiam literatúr y faktu

Pevná klenba moderných slovenských dejín
Ján þOMAJ – Foto: Dušan MIKOLAJ

Už keĈ sme v utorok 16. októbra – slnko bolo ešte vysoko na obzore – vstúpili do krásne upravenej a vzorne udržiavanej záhrady Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej, zavial na nás dych 19. storoÿia so všetkým, ÿo nám odkázalo: národné povedomie, kultúru života, myslenia a slova a nekoneÿne
bohaté slovenské đudové umenie. Priznávam sa, že som azda prvý raz v živote – a odžil som si už pekných pár desaģroÿí – reálne, priam hmatateđne
pocítil, ÿo je to dych slovenských dejín. Klub spisovateđov literatúry faktu si nemohol vybraģ vhodnejšie prostredie na odovzdávanie národných cien
Ĉalším dvom významným tvorcom literatúru faktu ako Revúcu, mesto medzi horami, perlu Gemera, kolísku slovenskej vzdelanosti.
kedy sa zdá, akoby sa niektorí za svoj
materinský jazyk hanbili...

A mesto sa za tú þesĢ aj veĐkoryso
poćakovalo. Za všetkých, þo sa vrchovato priþinili o dokonalý priebeh dvojdĖového sviatku slovenských a þeských spisovateĐov, spomeĖme aspoĖ
troch: MVDr. Evu CireĖovú, primátorku
Revúcej, Karin Kilíkovú, riaditeĐku kultúrneho strediska, a Petra Mináþa, starostu Tisovca. Na stretnutí, ktoré Klub
spisovateĐov literatúry faktu organizuje
každoroþne vždy v inom meste, priþom
ho využíva aj na ocenenie národnou
cenou literatúry faktu – Cenou Vojtecha Zamarovského – sa zúþastnilo
dvadsaĢpäĢ slovenských a þeských
tvorcov.
ŷ LITERÁRNE APOŠTOLSTVO
Medzi nimi aj náš bývalý pán prezident a kolega od pera Rudolf Schuster,
sám nositeĐ tohto vysokého ocenenia.
V súþasných podmienkach, keć už
pomaly jediným meradlom všetkých
hodnôt sú peniaze, je veĐmi Ģažké organizovaĢ takéto veĐké podujatia a vždy
v inom meste. Ak sa to básnikovi a spisovateĐovi prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., darí, je to vćaka tomu,
že nijaká prekážka nie je silnejšia ako
skutoþnosĢ, že to považuje za literárne
apoštolstvo potrebné dnes rovnako ako
v þase zrodu prvého slovenského gymnázia, nech by boli okolnosti akokoĐvek
rozdielne. Od spontánneho vystúpenia
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Slovenskí a þeskí tvorcovia literatúry faktu pred rodným domom Vladimíra Clementisa

mladých folkloristov v záhrade Prvého
slovenského gymnázia po besedu
s dnešnými revúckymi študentmi všetky
stretnutia, rovnako ako aj kultúrny veþer
s odovzdávaním cien, mali dôstojnú
podobu a neopakovateĐne srdeþnú
atmosféru. Ak k tomu prirátate nádheru
kraja, velebnosĢ hôr, cestu spisovateĐov
autobusom z Banskej Bystrice cez Slovenskú ďupþu, Brezno, Pohronskú Polhoru, MuráĖ, Tisovec..., onú historickú
klenbu, ktorú som spomenul, srdeþnosĢ
hostiteĐov, dôstojnosĢ aktu ocenenia,
malo aj toto stretnutie slovenských
a þeských spisovateĐov literatúry faktu

nádherný výsledok. Hodný vyznamenaných. Ceny Vojtecha Zamarovského si
prevzali: univ. prof. Dr. h. c. PhDr. Matúš
Kuþera, DrSc., historik, a pápežský prelát Mons. ThLic. Marián Gavenda, publicista, esejista, novinár a kĖaz. Organizátor podujatia Jozef Leikert vo svojom
príhovore výstižne pomenoval súþasné
postavenie nášho materinského jazyka
a slovenskej spoloþnosti vôbec: „Dnes
nás nikto za našu krásnu a Đubozvuþnú
slovenþinu neprenasleduje, nebije.
Hovoríme Ėou, píšeme, spievame. Je
to náš rodný jazyk, na ktorý sme hrdí.
Škoda, že nie všetci, vždy a všade. Nie-

ŷ MATERINSKÝ JAZYK
O to väþšmi by sme si mali chrániĢ
svoju rodnú reþ a nepodliehaĢ cudzím
vplyvom, već slovenþina je bohatá a na
všetko má výraz, neraz krajší a výstižnejší, ako napríklad angliþtina. (...)
Odovzdáme národné ceny za literatúru,
teda aj za jazyk, ktorým píšeme my slovenskí spisovatelia. Najmä tí starší sa
dobre pamätajú, ako sa v redakciách
priam posvätne dbalo na každé slovo,
aby bolo pravopisne správne, spisovné a primerane sa aj vyslovovalo.
Text okrem zodpovedného redaktora,
vedúceho redaktora þi šéfredaktora
þítali a opravovali jazykoví redaktori
a korektori. A dnes? Nikdy nebolo toĐko
gramaticky chybných a nespisovných
slov v knihách, novinách a þasopisoch
ako teraz. A o výslovnosti niektorých
redaktorov vo verejnoprávnych þi
v súkromných rádiách a televíziách ani
nehovorím... (...) Doteraz sme Cenou
Vojtecha Zamarovského ocenili tridsiatich ôsmich spisovateĐov literatúry faktu
a s tými, þo cenu dostanú o malú chvíĐu,
ich bude štyridsaĢ. ŠtyridsaĢ najlepších
slovenských a þeských spisovateĐov,
pretože každý druhý rok sa cena udeĐuje
aj þeskému autorovi.
(Viac aj na str. 14)

tajomníka MS Dr. Viliama KOMORU, predsedu Komisie pre program a vedu

Intenzívne práce na Programe Matice
ƕ Výbor MS vás zvolil za predsedu Komisie pre program a vedu
Matice slovenskej. Ako komisia
pracuje?
Od zvolenia komisie, ktorej som
predsedom a pracuje v zložení Miloš
Zverina, Pavol Pareniþka, Roman
Michelko, Miroslav Kerekaniþ, Dáša
Machalová, Jozef Makariv, sme mali
niekoĐko veĐmi progresívnych, podnetných a prospešných rokovaní,
ktoré prispeli k zdarnému priebehu
prípravy na tomto programe. Prostredníctvom riaditeĐa ýlenského
ústredia MS a vedeckého tajomníka,
aj takto ćakujem tým, ktorí oslovili
všetky matiþné zložky, sme dostali
viacero veĐmi užitoþných podnetov.
Mimochodom odporúþania dozorného výboru MS patrili medzi najkonštruktívnejšie. V našej práci nám
pomáhajú aj viacerí þlenovia výboru
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MS þi ostatní matiþiari, za þo im
patrí obrovská vćaka.
ƕ Môžete uviesģ základné
rysy, resp. hlavné zameranie
nového programu?
Budeme sa orientovaĢ na kresĢanské, slovenské a slovanské národné
hodnoty, rodinu, posilnenie þlenského
hnutia, folklóru, ochotníckeho divadla,
na zvýraznenie vedy a vedeckej práce,
jej rozvíjanie a budovanie vo všetkých
oblastiach. Všeobecne sa budeme
zameriavaĢ na podporu slovenskosti,
zahraniþných Slovákov a Slovákov na
národnostne zmiešaných územiach
SR, celkovo na posilnenie matiþnej
práce v obciach a mestách po celom
Slovensku, na šírenie nielen kultúry,
ale aj zdravého vlastenectva a najmä
na posilĖovanie vzĢahu obþanov k slovenskej štátnosti.

ƕ Možno zasielaģ návrhy do
nového pripravovaného matiÿného
programu?
Urþite, najlepšie e-mailom na
moju adresu snv@matica.sk. Treba
si uvedomiĢ, že Program MS slúži
nielen pre každého matiþiara, ale
aj pre každého Slováka, ba pre každého obþana našej vlasti Slovenskej republiky. Matica plnila svoje
úlohy neustále tak v minulosti, ako
aj v súþasnosti a bude to tak aj
v budúcnosti. Preto uvítame, aby sa
nielen na práci a þinnosti, ale aj na
jej programe podieĐali všetci – matiþiari, Slováci, Slovania þi ostatní,
ktorí nám žiþia a usilujú sa o prosperitu MS a nášho štátu Slovenskej
republiky.
Zhováral sa Martin LEVICKÝ
Foto: archív autora

Najbližšie vydanie Slovenských národných novín ÿ. 46 vyjde s dátumom 10. novembHU 2018
ŷ O grófovi, princeznej a kyselke, ÿo sa vám urÿite dostane pod kožu – Kúpele Vyšné Ružbachy
ŷ Vítaný dokument pre záujemcov o históriu o kėazovi vynálezcovi Jozefovi Murgašovi
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Médiá hlavného prúdu nehanebne šíria nenávisť proti študentke

pochopili by, že namiesto šíriteĐov
mieru sú spolupáchateĐmi pri samovraždách všetkých kultúr sveta“.
ýo je na jej slovách fašistické? Kto
znova šíri jedinú správnu ideológiu
po Slovensku? A kto je Andrej Bán?

Sloboda nie je len pre vyvolených
Anna HROMJAKOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Úvahy vybudovaģ multikultúrnu spoloÿnosģ stroskotali, povedala v roku 2010 nemecká kancelárka Angela Merkelová. Nikto jej to nezazlieval, naopak, opakovane bola zvolená na post šéfky CDU i nemeckej kancelárky.
O osem rokov neskôr to isté zdôvodėovala na virálnom videu Lívia, študentka gymnázia v Spišskej Novej Vsi.
No bratislavská kaviareė spustila na ėu lynÿ. Projektový manažér Sorosovej Nadácie otvorenej spoloÿnosti
Tomáš Kriššák na sociálnej sieti uviedol, že dievÿinu majú za toto video vyšetrovaģ. Súÿasne poukázal, že spoloÿnosģ „musí nutne zapracovaģ na programoch s cieđom prevencie extrémizmu u mladých đudí“.
O pár dní sa objavila informácia, že škola, ktorú Lívia navštevuje, organizuje besedu proti extrémizmu pre žiakov vyšších roþníkov
osemroþného gymnázia a pre všetky
roþníky bilingválneho odboru. Malo
ísĢ o premietanie, prednášku a diskusiu. Ukázalo sa však, že organizátorom nie je škola, ale obþianska
iniciatíva Zabudnuté Slovensko. Koncert a diskusia sa konali 16. októbra
v kine Mier pod názvom Otvorene
o extrémizme a aktuálnych témach.
Moderátorom podujatia bol novinár a fotograf Andrej Bán. Správa
sa odvolávala na oficiálnu stránku
školy. Ale na nej nejestvovala. Na

sekretariáte školy nám v ten deĖ
povedali, že škola nijakú diskusiu
neorganizuje, žiaci sa uþia.
ŷ ZABUDNUTÉ SLOVENSKO?
Zabudnuté Slovensko už zorganizovalo množstvo diskusných
podujatí na tému Otvorene o extrémizme. Moderuje ich Andrej Bán
a jeho hosĢami sú známi hlásatelia
jednej neomylnej pravdy. Napríklad
Egon Gál, Matúš Kostolný, Martin M. Šimeþka, Ivan Kamenec þi
Marián Leško. Sú neuveriteĐne flexibilní. Okamžite po zverejnení videa
s názormi Lívie proti multikultúrnej
propagande zareagovali aj médiá

hlavného prúdu. Denník N na svojom
blogu uviedol þlánok pod názvom:
Preþo je Lívia „fašistka“. Nepýtal sa,
tvrdil to: „Lívia je fašistka, je obeĢ aj
páchateĐ, je fašistkou nevyhnutne aj
slobodne.“ Autor o pár riadkov nižšie
odporúþa „všetkým podobným niekedy nazrieĢ do tej diabolskej marxistickej propagandy a možno budú
prekvapení tým, þo tam nájdu“. Že
známy udavaþ Ján Benþík okamžite
zisĢoval identitu Lívie a aj ju zverejnil, už nemôže nikoho prekvapiĢ...
ŷ SLNIEþKARSKÉ POBÚRENIE
ýím Lívia tak pobúrila slnieþkarskú obec proti sebe? Svoju

výpoveć zaþína slovami: „Volám sa
Lívia, som študentka na bilingválnom
gymnáziu a už nemôžem byĢ viac
ticho po tom, þo vidím, þo robí táto
neomarxistická propaganda nášmu
národu.“ Ćalej hovorí, že presadzovaĢ multikulturalizmus je v móde,
ale odporúþa jeho propagátorom, že
ak by sa „triezvo pozreli na Západ,

ŷ BANUJÚ Z A STALINOM?
Od roku 1949 až do roku 1956
bola na terajšom Námestí SNP
(vtedy Stalinovom) v Bratislave
obrovská socha Stalina, ktorú tam
vztýþili na poþesĢ generalissimových sedemdesiatych narodenín.
Autorom sochy bol Pavol Bán, starý
otec Andreja Bána. Jeho otca bez
vzdelania dosadila komunistická
strana do þasopisu Roháþ, aby tam
po roku 1968 presadzoval normalizáciu. V súþasnosti Slovensko normalizuje jeho syn a rovnakou DNA
postihnutí jeho hostia. SpomeĖme
novinára Mariána Leška, do zmeny
režimu zanieteného komunistického
ideológa. Kto to teda prenasleduje
mladú študentku preto, že si dovolila
maĢ iný názor než posmelený komunistický predvoj? Netreba zabúdaĢ,
že v roku 1951 na výstrahu popravili komunisti trojicu mladých Đudí:
Tunegu, Tesára a Púþika. Lebo
mali iný názor... Viac aj na strane 4.

Národný konvent žije a umocňuje zodpovednosť voči Slovensku i Únii

Na univerzitnej pôde o našej budúcnosti
Ivan BROŽÍK – Foto: zdroj euractiv.sk

Budúcnosģ Európskej únie, výhody ÿlenstva Slovenska v nej ÿi európska budúcnosģ našej krajiny. To sú témy,
o ktorých sa od zaÿiatku roka hovorí na Národnom konvente. ćalšie zo série jeho podujatí sa aktuálne uskutoÿnilo
na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fórum otvorili podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu Richard Raši, štátny tajomník ministerstva zahraniÿných vecí a európskych záležitostí
František Ružiÿka a prorektorka univerzity Janka Klincková.
„Napriek viacerým výzvam, kto- kujme spolu, þo nás motivuje, aké máme obþanov v eurovoĐbách. Súvisí to aj
rým dnes Únia þelí, som eurooptimis- problémy, nájdime a uplatnime riešenia s nedostatoþnou informovanosĢou
tom a stále verím v projekt Európy,“ a ukážme, že Európska únia a Sloven- verejnosti o fungovaní a postavení
povedal okrem iného štátny tajomník sko v nej sú tí, ktorí môžu byĢ lídrami Európskeho parlamentu a jeho úlohe
František Ružiþka, ktorý diskutoval v globálnej politike a ekonomike,“ zdô- v celom legislatívnom procese Únie.
v prvom paneli so študentmi o súþas- raznil František Ružiþka. Študenti – ako
nom postavení Únie v globálnom kon- sa na podujatí ukázalo – vnímajú Európŷ NÁPLĖ KONVENTU
texte, o tom, ako Slovenská republika sku úniu najmä ako záruku hospodárSúþasĢou programu bola aj
ovplyvĖuje tvorbu európskych politík skeho rastu a stability. Únia nám podĐa výstava bábok Memo Gym, zobraa o predstavách mladej generácie, ako nich ponúka možnosĢ byĢ aktívnou a rov- zujúca dôležité osobnosti slovenskej
by Únia mala vyzeraĢ.
nocennou súþasĢou globálnej veĐmoci a európskej histórie, a informaþné
z ekonomického hĐadiska a spolurozho- stánky Europe Direct a Informaþnej
ŷ GENERAþNÝ APEL
dovaĢ o jej smerovaní.
kancelárie Európskeho parlamentu na
„Vy nie ste budúca, ale súþasná
Slovensko je napriek vysokej Slovensku.
generácia a my vás musíme poþúvaĢ. Aj podpore þlenstvu v Únii paradoxne
Národným konventom o EÚ nadkritikou sa posúvame dopredu. Identi¿- na chvoste, þo sa týka úþasti našich väzuje naše ministerstvo zahraniþných
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Nový veĐvyslanec SR v USA Ivan KORýOK ako jednu z priorít Národného konventu oznaþil
potrebu diskusie o budúcnosti Európskej únie aj na iných fórach nielen v Bruseli.

vecí na predchádzajúce diskusie so
študentmi a s verejnosĢou na slovenských univerzitách. V najbližších
týždĖoch a mesiacoch sa uskutoþnia minimálne dve ćalšie regionálne
podujatia #MYSMEEÚ – v Prešove
a v Komárne.
„Vyše desaĢroþné obdobie permanentných kríz v Únii spôsobilo pokles
dôvery obþanov v európsky integraþný
projekt a nárast populistických ten-

dencií spochybĖujúcich jeho prínos.
Uvedená situácia len zvýraznila naliehavú potrebu celospoloþenskej diskusie o budúcnosti Európskej únie
a postavení Slovenska v nej,“ pripomína ministerstvo zahraniþných vecí.
„Konvent má byĢ platformou, ktorou
chceme docieliĢ, že o Únii sa nebude
diskutovaĢ len v Bruseli, ale aj tu
doma,“ vyhlásil Ivan Korþok, terajší
veĐvyslanec SR v USA.

V piešťanskej Mestskej knižnici predstavili publikáciu Piešťany 2034

Inšpiratívna vízia pre mesto Piešťany
Kto sa v utorok 16. októbra 2018 zastavil v Mestskej knižnici, mohol byģ svedkom, ako v zaplnenom auditóriu predstavili tvorcovia publikáciu Piešģany 2034, mesto bez stresu. Najnezvyÿajnejšie na celej akcii bolo, že nemala niÿ
spoloÿné s predvolebnými kortešaÿkami, ktoré naše mestá a mesteÿká v ÿase pred komunálnymi vođbami zažívajú.
Jednoducho sa zišlo niekođko odborníkov, ktorí ponúkli svoj pohđad na to, ako by sa malo toto naše najznámejšie
kúpeđné mesto vyvíjaģ na prospech jeho obyvateđov a, samozrejme, aj návštevníkov.
Autorom publikácie PiešĢany
2034 – mesto bez stresu je Viktor NižĖanský, ktorý je známy ako
spoluautor množstva zásadných
vládnych dokumentov týkajúcich
sa regionálneho rozvoja. Spoluautormi boli Denisa Bartošová,
Ondrej Botek, Viliam Vavro a Eva
Wernerová, všetko skúsení architekti, environmentalisti, a tiež Bobo
Pernecký, ktorý je navyše i známy
karikaturista. O þo vlastne autorom
išlo, je zakódované aj v podtitule
Mesto bez stresu. Musíme si totiž
uvedomiĢ, že PiešĢany dlhodobo
zápasia s neujasnenosĢou kĐúþovej koncepcie ćalšieho rozvoja. Na
jednej strane živelne vznikajú nové
stavby a developeri sa, tak ako
ostatne všade v zaujímavých slovenských mestách, þinia, na strane
druhej tak vznikajú mnohé architektonické hriechy, ktoré navyše spôsobujú problémy v doprave a v celkovej funkþnosti mesta ako živého
organizmu. Hlavné motto, ktoré si
tvorcovia na þele s Viktorom NižĖanským vzali za svoje, je Efektívne
a dobre spravované mesto. Materiál
je stavaný na pomerne dlhý þas –

SLOVENSKO

do roka 2034, ale ako povedal jeho
hlavný tvorca, krátkodobých kvázi

éO INÍ NEPÍŠU

Aj v našom najznámejšom kúpeľnom
meste je čo naprávať – víziu rozvoja Piešťan do roku 2034 predstavili v minulých
dňoch autori rovnomennej publikácie.

vízií, ktoré sa obmedzovali väþšinou na volebné obdobie, tu bolo už
dosĢ. Napriek tomu všetkému ešte

stále v PiešĢanoch mátajú „mĚtve
budovy“, ktoré z tých þi oných príþin kazia jeho tvár. Samozrejme,
kĐúþovým zameraním mesta je jeho
kúpeĐný charakter a s tým spojená
takzvaná zdravotná turistika. Ako
však odznelo z pódia, bolo by krátkozraké úzko sa špecializovaĢ len
na túto oblasĢ. Potom staþí jeden
väþší výkyv na svetovej ekonomickej scéne, ako to bolo v roku 2008,
a celkové príjmy mesta klesnú aj
o tridsaĢ percent. Preto treba koncipovaĢ víziu do budúcnosti širšie
a zapojiĢ do nej aj iné segmenty
ekonomiky. To znamená iné oblasti
podnikania a najmä kreatívny priemysel. Ako odznelo v priebehu
prezentácie, PiešĢany a okolie sú
doslova prešpikované významnými
historickými a kultúrnymi pamiatkami od praveku až po súþasnosĢ.
A ešte nieþo. Netreba sa spoliehaĢ
iba na pomoc zvonka. Keby bol
zakladateĐ piešĢanských kúpeĐov
pán Winter þakal na eurofondy, tak
v takej podobe, v akej ich obdivujeme, nestoja dodnes.
Maroš M. BANþEJ
Foto: Štefan KAþENA

WWW.SNN.SK

3.STRANA

44 v2018

NÁZORY

Patálie s Istanbulským dohovorom
Đudovít ŠTEVKO

V roku 2011 bol v Istanbule
Radou Európy predložený na podpis tzv. Istanbulský dohovor, ktorý
považuje boj proti násiliu za svoj
hlavný cieĐ. Za príþinu násilia oznaþuje „mužskú dominanciu, ktorá
spôsobuje diskrimináciu žien“,
preto tento dokument v preambule
vyzýva k ochrane všetkých žien
bez ohĐadu na ich pôvod, vek, rasu,
náboženstvo, sociálne postavenie,
status migranta alebo sexuálnu
orientáciu. Na prvý pohĐad sa zdá,
že by niþ nemalo brániĢ tomu, aby
každý štát zo štyridsiatich siedmich zúþastnených tento záväzný
dokument podpísal, hoci umelo
navodzovaný predsudok o nadradenosti jedného pohlavia nad
druhým je v civilizovanom svete
aj v jeho kresĢanských náboženstvách dávno prekonaná predstava
a pokiaĐ vieme, islamská mužská nadradenosĢ, aká sa vnucuje

Európe prostredníctvom nelegálnej migrácie, nie je v civilizaþnej
výbave a právnom poriadku nášho
kontinentu.
Zásadná otázka v polemike
o Istanbulskom dohovore, ktorá
sa vedie na Slovensku už sedem
rokov, nie je ochrana práv žien,
ale þasto obchádzaný problém zo
strany mimovládnych organizácií,
že dohovor stanovuje novú spoloþenskú normu „gender“ ako sociálny konštrukt. To je absurdná,
falošná doktrína popierajúca prirodzené sociálne stereotypy, vytvorené v evolúcii Đudstva, a tradiþný
vzorec rodiny otec, matka a dieĢa
preto nemôže byĢ prekonaný.
Istanbulská konvencia deklaruje
ochranu žien, ale jej hlavným cieĐom je prijaĢ opatrenie k „vykoreneniu zvykov a tradícií“ a zavedenie nového hodnotového modelu
spoloþnosti.

V roku 2011 podpísala Istanbulský dohovor vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia ŽitĖanská, ale doteraz ho neratifikoval
slovenský parlament. Je málo pravdepodobné, že sa na Slovensku
nájde spoloþenská zhoda v poli-

K OME N TÁ R
tických stranách i náboženských
zoskupeniach na potvrdenie jeho
platnosti napriek tlaku nevládnych
organizácií propagujúcich gender
ideológiu. Miroslav Kocúr, bývalý
kĖaz a odpadlík od katolíckej
cirkvi, sa v Denníku N pýta:„ Ak sa
žena v katolicizme musí uspokojiĢ
so svojou vznešenou úlohou panny,
trpiteĐky a matky, tak sa katolícke organizácie nevedia preniesĢ
ponad tento stereotyp a nevedia
prijaĢ nieþo, þo by mohlo narušiĢ
tento model cirkevnej interpretá-

Nástup zástupu avanturistov
Ivan BROŽÍK

Akoby niekto neviditeĐnou poĐnicou zatrúbil do útoku a zdvihli sa celé
chrabré voje. Útoþia na naše blaho,
dobro, na všetkých tých, ktorí by sa
nebodaj opovážili siahnuĢ kradmou
rukou na naše slobody. Vyhlasujú, že
bránia naše práva, že majú radi naše
mestá, že sa hlásia do služby, že len
a len oni nám znesú modré z neba,
to modré, ktoré nám mnohí z nich
a neraz aj oni sami upierali celé predchádzajúce volebné obdobie.
Je smutné sledovaĢ toto panoptikum avanturistov, pre ktorých je
každá voliteĐná funkcia to isté – ako
pre noþných motýĐov svetlo lampy.
AkákoĐvek funkcia. Nemožno síce
paušalizovaĢ a v zoznamoch kandidátov pred starostovskými a primátorskými, teda komunálnymi voĐbami
sa nájdu aj kandidáti, u ktorých je
predpoklad, že naozaj svoju kandidatúru berú vážne a ako službu

AKO BOLO, ČO BOLO

V knižke Juraja Havaja
Petejovského Denník ćalšieho
dĖa zarezonovali Božie mlyny.
Bolo ich cítiĢ v esejisticky stvárnených príbehoch zo života. Sú
to celkom obyþajní Đudia prežívajúci svoje životné otrasy.
Mementom je myšlienka, že
každý si je strojcom svojho
osudu. Spomedzi nich ma zaujal príbeh bohatého lekárskeho
párika. Zbohatol na zahraniþnej interrupþnej turistike. Cez
víkendy sa k nim hrnuli ženy
z cudziny, kde boli umelé potraty
obmedzované alebo zakázané.
Gynekológ ich urobil tisíce. No
v neskoršom veku si uvedomil,
že so ženou nahonobili obrovský majetok a nemajú ho komu
zanechaĢ. Až v slabej chvíĐke sa
priznal, že jeho žena kedysi otehotnela. DieĢa sa im však ešte
nehodilo do kšeftu. Urobil jej
tajne kyretáž. No neskôr, keć už
veĐmi potomka chceli, nemohla
otehotnieĢ. Nepomohli im odborníci najzvuþnejších mien, drahé
lieky, lieþenia þi najprestížnejšie kúpele. NešĢastnému gynekológovi ostala len farizejská
sĢažnosĢ: „Niekedy takto rozWWW.SNN.SK

Đućom, obþanom komunity. Lenže
mnohé veĐkoplošné pútaþe, ktoré sa
zas postarali o nadbytoþnú dávku vizuálneho smogu po našom inak nádhernom Slovensku, priam poburujú.
Usmievajú sa z nich na nás kandidáti, niektorí už aj s primátorskými

insígniami, iní „iba“ so psíkmi, a presviedþajú nás, že bez nich, práve bez
nich ani ten povestný krok vpred. No,
sú voĐby, dobre. Sebakritika a v mnohých prípadoch aj sebaúcta niektorým
z nich zjavne chýbajú. Ale napokon,
nerobia niþ zlé, volebný zákon im
kandidovaĢ nezakazuje. SpĎĖajú ho,
aspoĖ dúfajme, do litery.
Lenže pred niekoĐkými rokmi
sme tých istých kandidátov videli
v diskusiách uchádzaþov o kreslá
predsedov vyšších územných celkov,

inokedy boli na kandidátnych listinách
poþas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, podaktorí z nich sa
uchádzali dokonca aj o predsedníctvo v golfovom klube þi o miesto šéfa
spolku priateĐov kremácie. Len nech
ide o funkciu. Samozrejme, o platenú
funkciu. Niekedy až pridobre platenú.
MinulosĢ, prax, skúsenosti nie sú podstatné. Staþí úsmev, retuš a absencia
sebakritiky.
Zrazu je dôležité vzdelanie, tituly
a diplomy z neraz neexistujúcich škôl,
zrazu niektorí ohromujú tým, þo iní
považujú za absolútnu samozrejmosĢ
– byĢ múdry. ByĢ múdry na základe
absolvovaného vzdelania, nie iba
tak „z obrazovky“. Nie byĢ múdry
ako „noviny“, ale múdrosĢ, vzdelanie a ambície vedieĢ skĎbiĢ s úlohami
a prácou pre všetkých.
Aj preto bude už onedlho veĐmi
dôležité dobre si preštudovaĢ životo-

mýšĐame, koĐko žien nechcelo
maĢ potomka, koĐko sme ich
s manželkou zlikvidovali a nám,
ktorí sme koneþne chceli, nám to
nebolo dopriate. Ja ti poviem, je
to nespravodlivé. Je to paradox.“
Naozaj paradox, keć vo svojom

Autor naznaþí legendu a tom, že
k hlave Panny Márie vyliezla po
rebríku osemnásĢroþná Milada
Horáková. Uviazala soche okolo
hrdla povraz, dav potiahol a stĎp
sa zrútil. Iróniou osudu o dvadsaĢdva rokov neskôr nasadil

P O Z N Á MK A

cie?“ Názor bývalého teológa je
mýtus, vychádza zo stredovekej
náboženskej interpretácie, neberie do úvahy hĐadisko súþasných
kresĢanských cirkví na Slovensku,
ktoré chápu postavenie ženy ako
matky v prirodzenej rodine. Niþ
menej a niþ viac. Alebo chce Kocúr
navrhnúĢ iný, menej vznešený genderový model rodiny?
Z prípadného prijatia Istanbulskej konvencie vyplýva aj iná, rovnako vážna politická hrozba pre
suverenitu štátov. ýeská spisovateĐka a advokátka Klára Samková
vidí hlavný problém tejto dohody
v zriadení úplne nového úradu, tzv.
GREVIO. PodĐa nej si bude tento
úrad uzurpovaĢ dohĐad nad štátnymi inštitúciami a obáva sa, že
pôjde o rozvrat štátu. A to je rovnaké nebezpeþenstvo ako rozklad
rodiny. Za funkciou GREVIO vidí
„pokus obísĢ demokratický volebný
systém v prospech nevolených
byrokratických organizácií“.
VzhĐadom na to, že mnoho
krajín už dohodu ratif ikovalo,
GREVIO, ktoré t vorí skupina
desiatich žien, už zaþ alo fungo vaĢ. Táto skupina v y tkla Dánsku,
že v problematike násilia je priveĐmi neutrálna, že nedostato þne
zohĐadĖuje genderové hĐadisko.
pisy, zámery, ale aj nesplnené sĐuby
þi dokonca klamstvá niektorých opäĢ
kandidujúcich, preto treba venovaĢ
veĐkú pozornosĢ zoznamom uchádzaþov do miestnych a mestských
zastupiteĐstiev.
Komunálne voĐby sú v mnohých
demokratických krajinách pre obþana
z pohĐadu ich výsledku oveĐa dôležitejšie ako tie „veĐké“ parlamentné þi
zvuþné prezidentské, nebodaj nikomu
niþ stále nehovoriace europarlamentné. Tak þi tak, þakajú nás všetky.
Ak však chcete, aby váš nový
starosta neobchádzal schválený
územný plán, ak chcete, aby vaše
deti chodili do dobrej školy s kvalifikovanými uþiteĐmi, ak potrebujete
v obci materskú škôlku a obedy pre
seniorov, ak nechcete daĢ svoje sídlisko zastavaĢ developerom ako betónovú džungĐu, ak si potrpíte na rozvoj
a ponuku miestnej kultúry, potom zvažujte prísne a najmä bez emócií, ale
s rozumom.
Komunálne voĐby sa uskutoþnia
10. novembra 2018. VoĐba je jednokolová. Do orgánov samosprávy slovenských obcí budú volení primátori,
starostovia a poslanci. V týchto dĖoch
by už obþania mali maĢ v schránkach
oznamy o mieste a þase ich konania
v lokalite ich trvalého bydliska.
sielajú film o Štúrovi s názvom
True Štúr. Kravina za kravinou
sa valí a režisérka povie, že to
má byĢ „fíþer v štýle filmu Sin
City s prvkami Film noir, taký
content
highlightom“.
Dnes
platí Havajovo: „Za socializmu

Božie mlyny Juraja Havaja
Peter VALO

egoizme nepocítil vinu za tisíce
v zárodku zrušených životov, ba
ani za vlastné vražedné rozhodnutie. Božie mlyny boli v tomto
prípade nemilosrdné...
Ešte nemilosrdnejšie sa
ukázali v poviedke Matka, kde
autor zabĚdol do jednej z legiend
o Mariánskom stĎpe, ktorý postavili v roku 1648 na pamiatku
záchrany Prahy a víĢazstva nad
Švédmi. Vydržal až do 3. 11.
1918, keć ho po vzniku prvej
ýSR zvalili ako symbol prehnitej rakúsko-uhorskej monarchie.

nešĢastnej politiþke sluþku na
hrdlo komunistický kat. Vymyslená klebeta, skutoþnosĢ alebo
krutý osud. To je otázka...
Autor knižky žije život
súþasníka, ktorý sa prebúdza
do víru mainstreamových správ.
Traumatizuje ho, keć protikorupþná jednotka zaistí ortopéda
pri
preberaní
dvadsaĢeurového úplatku þi polícia oznámi,
že bude zajtra meraĢ alkohol
a rýchlosĢ a upozorní tak opilcov þi cestných pirátov, aby si
dali v ten deĖ pohov. Veþer odvy-
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V Rakúsku naopak pochválila
genderovo senzitívne uþ ebnice
pre materské školy. Obe krajiny
však dostali úlohu, limitovanú
trojroþnou lehotou, v yþleniĢ viac
f inancií pre ženské neziskovk y.
Je známe, že ide o neziskovk y
pod patronátom Sorosovej Open
Societ y Found. Ćalšie si možno
domyslieĢ. V dohovore je doslova
uvedené, že štát y, ktoré nebudú
dodr žovaĢ pravidlá, sa „budú zodpovedaĢ “. PodĐa štatútu GREVIO
majú þlenk y tejto monitorovacej
skupiny bezprecedentné privilégiá: disponujú diplomatickou
imunitou, ich þinnosĢ nepodlieha
právomoci jednotliv ých krajín,
môže by Ģ utajovaná podĐa princípu tajných rozviedok. A proti
ich rozhodnutiu nebude praktick y
možnosĢ odvolania. Staþí si pre þítaĢ dodatok: Výsady a imunit y
(þlánok 6 6).
Po tom všetkom si musí
každý politik suverénneho štátu
položiĢ otázku: Je Istanbulská
dohoda demokratick ým dokumentom na zlepšenie stavu Đudsk ých
práv? „ Nemôže to by Ģ konštrukcia systému rigidnej nadnárodnej
kontroly s cieĐom zmeniĢ morálny
kód civilizácie? “ pý ta sa Klára
Samková. ýo nás ešte þ aká? “

sme síce Rusom pochlebovali,
ale nie s toĐkou servilnosĢou.“
A ćalšia správa: Zúfalá manželka
zavolá 158, že ju chce manžel
zabiĢ. Ochrancovia zákona prifrþia. Posadia nešĢastnicu na
zadné sedadlo svojho auta. Manžel otvorí dvere a zavraždí ju za
ich chrbtami. Do Európy sa valia
masy uteþencov, zväþša moslimovia. Susedný štátnik povie:
„Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, já tvrdím,
že všichni teroristé jsou muslimové.“ Autor preštudoval Korán

a nenašiel v Ėom povinnosĢ
vraždiĢ neveriacich, ale spomenie vraždené útoky moslimských
teroristov v Paríži, Londýne,
Madride, Bruseli, Berlíne, Barcelone þi v Moskve. Chyby, ktoré
spustili Božie mlyny, sa stali vo
všetkých tragédiách dávno predtým. Ak nechcem svet násilia
a no-gozón, nemôžem voliĢ toho,
kto by þo i len v náznakoch pripustil, aby sa zo Slovenska stala
nejaká forma Islamského štátu.
Juraj Havaj sa hlási k tradiþným hodnotám. Ponúkne príbeh pátra Metodeja Dominika,
þo umrel v Ilavskej väznici,
a odcituje otca biskupa Judáka:
„V rámci ideologického boja
v jednej z takýchto dedín
v Sovietskom zväze zbúrali
chrám. ďudia si z tohto posvätného objektu odniesli domov po
tehliþke, pri nej sa modlili, pri
nej krstili, prisahali si vernosĢ
a pochovávali svojich blízkych.
V súþasnosti, keć sa aj tam
situácia zmenila, postavili nový
chrám a do jeho múrov zamurovali vyše päĢdesiat rokov s vierou uchovávané tehly.“ Mali by
sme si uvedomiĢ, že opäĢ žijeme
v Európe búrania chrámov kresĢanstva, kultúry i tradícií.
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S Petrom VALOM, prozaikom, scenáristom a publicistom nielen o žartovaní

Vyše dvadsaĢ percent
vodiþov v DeĖ bielej palice
nesprávne reagovalo na Đudí
s touto nevyhnutnou, životne
dôležitou pomôckou. V päĢdesiatjeden mestách na Slovensku a spolu na šesĢdesiatich
priechodoch pre chodov dozerali na vodiþov hliadky policajného zboru a mestskej polície.
Ako najdisciplinovanejší sa
ukázali vodiþi z Banskobystrického kraja, kde na bielu palicu
nereagovalo len 12,2 percenta
motoristov, naopak až 30,1 percenta vodiþov v Košickom kraji
nedalo nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosĢ!

Humor je boj s ľudskou hlúposťou

S bielou
palicou...
Vlani DeĖ bielej palice dopadol najhoršie pre Bratislavský
kraj, najzodpovednejšie sa jazdilo v Košickom kraji. Vlani 18,3
percenta áut nedalo chodcom
s bielou palicou po signalizácii na
priechode pre chodcov prednosĢ.
ýiže trend sa zhoršuje, a to je
varujúce.
Novinkou
tohto
roþníka
z pozície Đudí so zrakovým postihnutím bolo zameranie na architektonické bariéry. Necelé štyri
hodiny sledoval vedúci oddelenia prevencie architektonických
a dopravných bariér z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Pavol Korþek spolu s príslušníþkou mestskej polície v Bratislave
prekážky doþasného charakteru
umiestnené na umelých vodiacich líniách na Obchodnej ulici,
Námestí SNP a Štúrovej ulici. Za
ten þas identifikovali dvadsaĢpäĢ
vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách.
Biela palica mala þosi ako
sviatok, ale tých úprimných „gratulantov“ bolo akosi pomenej.
Patrí sa pritom spomenúĢ si na
Guilly d´Herbemontovú (1888
– 1980). Pochádzala zo starej
francúzskej grófskej rodiny, nenavštevovala nijakú verejnú školu,
vzdelanie jej poskytli súkromní uþitelia a anglická a nemecká vychovávateĐka. Rovnako ako mnohé iné
dámy z vysokej parížskej spoloþnosti aj ona si krátila dlhú chvíĐu
prepisovaním kníh do Braillovho
písma. Okrem toho však zvykla
sprevádzaĢ parížskych nevidiacich
cez križovatky, hoci verejne sa stýkaĢ s nevidiacimi bolo pre dámu jej
spoloþenského postavenia v tom
þase neprípustné. Vćaka osobnej
skúsenosti sa zaþala zamýšĐaĢ
nad tým, ako by bolo možné znížiĢ
nebezpeþenstvo úrazu u tých nevidiacich, ktorí sa pohybujú samostatne a znížiĢ tak ich závislosĢ
od iných. Napokon na to prišla.
Inšpiráciou sa jej stali biele palice,
ktorými policajti riadili dopravu na
parížskych križovatkách. Netrvalo
dlho a siedmeho februára 1931
rozdala na malej slávnosti prvé
biele palice. Ich prijímateĐmi boli
spoþiatku len oslepnutí vojaci, þo
sa však po vlne protestov od ostatných nevidiacich zmenilo...
Guilly d´Herbemontová vyvinula veĐké úsilie, aby úrady vo
viacerých krajinách uznali bielu
palicu ako ochranný znak nevidiacich a vystriedala tak žltú
náplecnú pásku s troma þiernymi bodmi, ktorá roky platila napríklad vo Švajþiarsku þi
v Nemecku. Francúzska vláda si
uctila túto priekopníþku udelením
Radu ýestnej légie, v roku 1976
jej parížska mestská rada udelila
svoje najvyššie vyznamenanie.
DesaĢtisíce nevidiacich po celom
svete jej však ćakujú denne. Za
samostatnosĢ a nezávislosĢ pri
pohybe.
(ib)
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Zhováral sa Maroš M. BANþEJ – Foto: autor

Peter VALO, ktorého ÿlánky poznáte trebárs aj z našich novín, nedávno oslávil sedemdesiat rokov. Poÿas týchto
rokov uzrelo svetlo sveta päģ jeho kníh prózy, ÿitateđsky vĈaÿné biografie našich významných lekárov, množstvo scenárov, ktoré naÿreli hlboko do našej národnej histórie, ba aj kniha pre deti. Ako ÿervená niģ sa však
tvorbou Petra Vala vinú dve veci. Zriedkavý zmysel pre humor a satiru a skutoÿne špiÿková publicistika v mene
národných záujmov.
ƕ Tvoja najnovšia kniha má názov
Spovedné tajomstvo. Má prozaik ÿi
publicista v rámci nepísaného kódexu
zachovávaģ urÿité tajomstvá, o ktorých sa dozvie? Máš aj ty také? Prezradil si po ÿase niektoré z nich v knihe ÿi
v ÿlánku?
Spovedné tajomstvo vyrástlo z bláznovstiev, aké som zažil alebo sa udiali
v mojom okolí a trochu som ich rozžeravil
do grotesky. Tu platí, že najväþšie blbosti
sa nedajú vymyslieĢ, tie sa musia staĢ.
Tajomstvá? ýitatelia sa spytovali na epizódu spojenú zo smrĢou generála Štefánika. Je v nej zážitok, s ktorým sa mi zveril generál letectva Teodor Obuch. V þase
havárie Štefánikovho Caproniho bol ako
sedemroþný na letisku pri Ivanke. Videl,
ako þloveka, þo pred dopadom vyskoþil
z trojmotoráku, zastrelili na zemi...
ƕ Je o tebe známe, že si národne
orientovaný. Preÿo má ÿasģ našej spoloÿnosti v ostatnom ÿase tendenciu
zđahÿovaģ, ba ironizovaģ a oÿierėovaģ
práve národné cítenie?
Komu to prospieva? Náš Svätopluk bol kráĐom skôr ako uhorský
Svätý Štefan, poĐský Boleslav Chrabrý
alebo þeský Václav. Kto chce, aby sa to
poprelo? V Maćarsku je dejepis maturitný predmet. O historickom povedomí
Poliakov a ýechov nepochybujem. Mali
by sme sa od nich uþiĢ. Národ má také
dejiny, k akým sa hlási. Nám nanucujú
dejiny, ktoré rozdeĐujú Đudí. Tí istí Slováci
bránili Slovensko proti poĐským útokom
v roku 1938, maćarskej agresii v marci
1939 a v septembri toho roku obsadili
územie, ktoré po Mníchovskej zrade okupovali Poliaci. Tí istí sa vydali s Nemcami
na východné Ģaženie, aby neskôr bojovali v protinemeckom povstaní alebo
sa vrátili so Sovietskou armádou. Nikto
z nich nezaþal druhú svetovú vojnu. Pri
hodnotení osobností by sme mali klásĢ
na misky váh dobro a zlo, povedaĢ celú
pravdu, a s tým dobrom pokraþovaĢ
ćalej. Tak vzniknú dejiny, ktoré Đudí spájajú. Teraz ako nikdy potrebujeme historické zmierenie.
ƕ Jeden z rozhovorov s tebou
má názov Prerehotáva sa životom.

OMČEODMZ I JNE A RMEI Č

Politické demonštrácie a pochody,
aké organizovala niekoĐko mesiacov
iniciatíva Za slušné Slovensko, neboli
niþím iným iba úsilím opozície, prezidenta a mimovládnych organizácií
pozmeniĢ výsledky volieb pomocou
pobalamutených pouliþných pešiakov.
Núka sa otázka, þi takýto pokus o zvrhnutie legitímne zvolenej vlády má oporu
v ústave, þi je takéto chápanie demokracie ešte demokracia? Na celom absurdnom divadle, akého sme boli donedávna
svedkami, nebolo prekvapujúce, že jeho
podnecovateĐmi a propagátormi boli
liberálne médiá. Prekvapujúce bolo až
to, že sa k nim pridala aj verejnoprávna
RTVS, ktorá dopredu propagovala
demonštrácie ako v platenej reklame
a ústami organizátorov, ale i moderátorov oznamovala, kedy a kde sa budú
konaĢ tieto zjavne politické akcie.
Možno sa odvtedy v hlavách iniciátorov, propagátorov a organizátorov všeliþo zmenilo, lebo neþakane
zanikla hlavná zámienka pouliþných
vystúpení, teda dolapenie páchateĐov
vraždy mladého novinára a jeho priateĐky. Nezmenila sa však mediálna
situácia pripomínajúca þasy inkvizície,
zabalená v staniole boja proti extrémizmu a fašizmu. Hon na þarodejnice sĐubuje postaviĢ na hranicu prvú

Považuješ teda humor za univerzálny liek proti stresom z doby,
ktorú žijeme?
V romániku Zabíjal som štát som
sa zasmial nad dejmi z þias druhej
vojny. Neznámy þitateĐ na internete
napísal: „Úžasná kniha, veĐmi podobná
hlave XXII... Táto ma naozaj ovplyvnila na celý život, þítal som ju prvýkrát

komusi záležalo na tom, aby sa Đudia
prestali stretávaĢ.
ƕ Z celého radu tvojich kníh sa
tešia mimoriadnej popularite humoristické knihy z lekárskeho prostredia þierny humor v bielom plášti I.
a II. Niekto by mohol povedaģ, že
naše zdravotníctvo je na smiech...

Na ppsiarskejj chalupe
p ppred Pribinovou hlavou od Tibora Bártfaya s þlenmi cisárskej akadémie humoru Matúšom KUýEROM a Matúšom OďHOM.

v roku 1992, odvtedy sa k nej vraciam.“
Som šĢastný, keć sa Đudia smejú.
Bývali þasy, keć sa v Klube spisovateĐov vznášal mináþovský „duch nad
vodkami“ a baĢko rozdával životné
múdrosti, keć Ivan Kupec spomínal,
ako ho františkán Rudolf Dilong zavrel do kláštora, kde dopísal básnickú
prvotinu, keć nadrealista Štefan Žáry
básnil o bohémskej Bratislave, keć
sa rozšantil Vinco Šikula a zahuþal
smiech od stola, pri ktorom sedeli kritik Vilo Marþok, redaktor Jožo Marušiak a básnik Tomáš Janovic, kde po
úvahách rozhĐadeného Vlada Petríka
ožil aj ušomraný Milan Šútovec, kde
zaperlil básnik Števo Moravþík, svoje
plány skicoval Peter Štrelinger a štartoval v rozlete Jožo Urban. ýasy, keć
Đudia s rôznymi názormi obsedeli za
jedným stolom, sú fuþ. Klub zmizol
v tuneli, taktiež minister Kraicer nám
ukradol budmerický kaštieĐ. Akoby

Za stav zdravotníctva môžu tí,
þo dirigujú politikov. Tí, þo vyrabovali z nemocníc laboratóriá, céteþká,
emgéerká, dialýzy, záchrannú službu,
lekárne, þiže všetko, þo naplno preplácajú poisĢovne, a z pacienta urobili
klienta. Preþo? Klienta si treba udržaĢ
– kým pacienta musia vylieþiĢ. To nie
je smiešne, to je tragické. Chorý þlovek
ostal na podfinancovaných nemocniciach. Žurnalisti snoria po škandáloch.
Kukláþi zasiahnu pri dvadsaĢeurových
úplatkoch. Napísal som viac než sto
reportáží, v ktorých ma fascinovali
zápas o život þi vzĢah lekára a pacienta
v hraniþnej situácii. Popri drámach
som narazil na humorné epizódky.
ďudia sa potešili. Úsmev dal morózne
vyzerajúcim bielym plášĢom Đudskejšiu
dimenziu.

zápalnú obeĢ. Je Ėou sedemnásĢroþná
gymnazistka, ktorá sa odvážne vyþlenila z davu, vystúpila prostredníctvom
siete Youtube proti lživej propagande
multikulturalizmu. Mladé inteligentné
dievþa (v pôsobivom videu prestavená
ako Lívia) sa obrátilo na svojich roves-

sal blázon? Nie – za celú túto príšernú
reakciu na úprimný, a preto presvedþivý názor mladého dievþaĢa nemožno
viniĢ len nejaké pomýlené indivíduum
z nejakého denníka. Ide o oveĐa smutnejší prípad, o symptóm chorej doby,
v ktorej sa vystavujú na pranier všetky,

ƕ Dôležitým pólom tvojej tvorby
je publicistika. Pracoval si, ÿi spo-

Na pokraji šialenstva
ďudovít ŠTEVKO

níkov: „Ak sa triezvo pozriete na dnešný
Západ, pochopíte, že namiesto šíriteĐov
mieru ste spolupáchateĐmi pri samovraždách všetkých kultúr sveta.“ Celé
niekoĐkominútové video si staþilo na
sociálnych sieĢach pozrieĢ okolo stotisíc
návštevníkov a zožalo u väþšiny Đudí
zaslúžený obdiv, ale na druhej strane
najmä v podaní liberálnych denníkov sa
doþkalo hrubého osoþovania.
Akýsi Molnár, prispievateĐ Denníka
N, nazval toto dievþa médiom fašistov.
Vraj ak pojem „fašistka“ oznaþuje þloveka ženského pohlavia, navyše s blond
vlasmi, ktorý zdieĐa názory, aké možno
priradiĢ k fašistickej ideológii, v tom prípade je naozaj „fašistka“. Znie to neuveriteĐne? Myslíte si, že tieto riadky napí-

PUBLICISTIKA

hoci bez nenávisti vyslovené názory
o multikulturalizme, LGBTI þi genderovej
ideológii. Len Ģažko možno pochopiĢ, þo
šokovalo liberálov a mimovládnych aktivistov na vystúpení sedemnásĢroþnej
gymnazistky.
Manažér Nadácie otvorenej spoloþnosti Tomáš Kriššák na sociálnej
sieti uviedol bez uvedenia rozumného
dôvodu, že Lívia musí byĢ za toto video
postavená pred vyšetrovateĐa. Smutne
známy aktivista udavaþ Ján Benþík
spustil stopovaciu akciu po jej identite
ako kopov a dopracoval sa k „úspešnému“ výsledku. O Benþíkovom trestnom oznámení na študentku za jej
„extrémistický prejav“sa zatiaĐ nehovorí, već by to bolo udanie mechom

Publicista, spisovateĐ, dramatik, textár
a stály spolupracovník SNN Peter VALO
vyniká nezvyþajným zmyslom pre humornú nadsádzku a vtip.

lupracuješ s množstvom periodík.
Badáš rozdiel medzi novinárskym
stavom kedysi a dnes?
V každom režime sú na výslní
mienkotvorní manipulátori. ýitateĐa
považujú za otroka, þo sa bojí pomyslieĢ na to, že pravda môže byĢ iná
ako kaleráb, ktorý mu pchajú do hlavy
podĐa požiadaviek ich chlebodarcov.
Akoby chceli pripraviĢ národ o historické vedomie, spolupatriþnosĢ a pud
sebazáchovy. Prostriedky? Vymývanie
mozgov a bezduchá zábava. V pohodovo roztancovanej mase staþí zakriþaĢ heslo a ona ho bude skandovaĢ.
Trpíme na pštrosí syndróm. Pcháme
hlavu do piesku pred rastúcou kriminalitou þasti istého etnika. HovoriĢ
o nej je trestné. Nechceme poþuĢ, že
máme v zahraniþí štyritisícpäĢsto lekárov a za chvíĐu nás nebude maĢ kto
lieþiĢ. Minister Drucker sa vyjadril, že
injekcie do kolena sú neúþinná voda
a zrušil na ne príplatky. KašĐal na to, že
vćaka nim päĢ rokov ako-tak chodím.
On zmizol z ministerstva. Kolená zaþínajú bolieĢ. Musím šetriĢ na injekcie...
ƕ Stále nachádzaš nové dôvody
na smiech aj dnes? Na ÿom vlastne
prozaik Peter Valo aktuálne pracuje?
S pribúdajúcimi rokmi si uvedomujem, že život je chodníþek horou
premárnených príležitostí, tak sa stretávam s kamarátmi a robím všetko
pre to, aby bola sranda. Smiech spája
Đudí. Jan Werich povedal: „Humor je
boj s Đudskou hlúposĢou, ktorý nemôžeme nikdy vyhraĢ, ale nikdy v Ėom
nesmieme prestaĢ. Pozor, nemýĐte sa!
Ten, koho považujeme za blbca, považuje za blbcov nás. Ide len o to, aby
sme sa nevyvraždili.“ A ešte citát klasika: „Kto sa vie zasmiaĢ sám na sebe,
má právo smiaĢ sa všetkému ostatnému, þo ho k smiechu nutká.“ V tomto
duchu by som rád v divadle oživil kráĐa
Svätopluka. Predstav si tú srandu,
keby legendárny despota a majiteĐ ríše
vkroþil do rozvadeného parlamentu.
udretého udavaþa, ktorému by sa
vysmial aj naivný fanúšik bratislavskej
kaviarne. Pre novinárov Denníka N
staþí, ak navštívia Líviino gymnázium
v Spišskej Novej Vsi a ponaprávajú
hlavy tamojším študentom. S odvážnou
študentkou Líviou si však neporadia, už
oznámila, že sa nebojí...
Zdá sa niekomu, že prípad Lívia
je príbehom z temného sna, že je
ojedinelý, neopakovateĐný pre svoju
zvrhlú orwelovskú absurditu? Omyl! Aj
u našich najbližších susedov sa rozvíja
podobný príbeh. ýeská ženská lobby
podala trestné oznámenie na známeho
katolíckeho kĖaza Petra PiĢhu pre
kázeĖ, ktorú predniesol v Katedrále sv.
Víta. Vraj sa dopustil úmyselného šírenia poplašnej správy, lebo sa usiloval
veriacich presvedþiĢ, že Istanbulská
zmluva, ktorú máme uzákoniĢ v mene
mocnej a nátlakovej skupiny genderistov a homosexualistov, rozvracia rodiny.
Skvelá kázeĖ, vlastne esej, zrejme
pobúrila þeské vyznávaþky genderizmu
natoĐko, že ich pripravila o zdravý úsudok a možno aj o rozum. Lebo panuje
presvedþenie, že v liberálnej Prahe
sotva možno nájsĢ takého sudcu,
ktorý by odsúdil popredného þeského
duchovného a intelektuála za jeho
názor vyslovený v kázni. Alebo sme
už všetci na pokraji šialenstva z toho
„demokratického pohonu“ na bosorky
vybiþovaného udavaþmi a médiami?

WWW.SNN.SK

5.STRANA

44 v2018

PUBLICISTIKA

Manipulátori verejnou mienkou neprestávajú snívať sen o moci

Agenti
v slovenských
médiách
zahraničiu
Agenti
v médiách
slúžiaslúžia
zahraničiu
Anna HROMJAKOVÁ – Kresba: Andrej MIŠANEK

Ján þarnogurský a Igor Cibula. þo ich spája? Možno britská tajná služba, ale najmä odpor k slovenskej
samostatnosti. O aktivitách britskej MI6 vo volebnom roku 1992 a úsilí likvidovaģ pronárodné sily pre hovoril disident a vtedajší zástupca šéfredaktora periodika Slovenský denník Anton Selecký. Denník
v ydávalo KDH, ktorého predsedom bol Ján þarnogurský. O kolegoch z britskej rozviedky hovorí Cibula
na svojom internetovom por táli orientacia.sk. Realita potvrdila, že KDH nebol domáci projekt. Ale to
zorientovanejších v politike neprekvapuje. Vznikol práve preto, aby zabránil národným emancipaÿným
snahám Slovákov.
Zaþiatkom deväĢdesiatych rokov
minulého storoþia prijali v USA zákon,
ktorý znemožĖoval zamestnávaĢ
v masmédiách pracovníkov tajných
spravodajských služieb. Tento výnimoþne dobrý a inšpiratívny príklad,
žiaĐ, dodnes nikto na Slovensku
nenasledoval. A tak nikto nevie, koĐkí
novinári pôsobia v tajných službách
alebo naopak, koĐko spravodajských
dôstojníkov pracuje v médiách. Verejnosti sú známi iba dvaja – Igor Cibula
a Peter Tóth, hoci sa krátko po sformovaní SIS netajila tým, že bude
„verbovaĢ“ aj v novinárskych radoch
a predĎži tak osvedþenú prax svojej
predchodkyne ŠtB.
ŷ ROZVIEDþIK OD ŠPIKU
Igor Cibula, ako sám uvádza
na spomínanom vlastnom portáli,
pracoval v rokoch 1968 – 1970 ako
spravodajský dôstojník zahraniþnej
rozviedky na 1. správe Federálneho
ministerstva vnútra. Lenže v tomto
þase bol aj redaktorom bratislavského

Veþerníka. Dokonca v roku 1988
sa stal sekretárom Literárneho týždenníka. Ćalej spomína, že po páde
komunizmu pôsobil v þeskoslovenskej
rozviedke, ktorá sa nazývala Úrad pre
zahraniþné styky a informácie. A opäĢ
nespomína svoje úþinkovanie v médiách. Od roka 1990 bol redaktorom
denníka Národná obroda. Na svojej
internetovej stránke sa priznáva, že
svoju spravodajskú þinnosĢ v zahraniþí vykonával pod krytím novinárskou profesiou. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky zastával
post riaditeĐa rozviedky SIS. Do tejto
funkcie ho povolal šéf SIS Vladimír
Mitro napriek tomu, že Cibula bol
kritikom vtedajšieho predsedu vlády
Vladimíra Meþiara. Hoci sa jeho spravodajská kariéra skonþila nástupom
tretej Meþiarovej vlády, s generálom
Mitrom založil paralelnú tajnú službu.
Pýšil sa Ėou v parlamente v tom þase
poslanec za KDH Ladislav Pittner.
Dnes už neexistujúci týždenník
Domino fórum, v ktorom sa našiel

Štefan Hríb, v roku 1998 uverejnil
rozhovor s týmto kvázi novinárom,
a nielenže nezavrhol prax spájania
žurnalistiky s tajnými službami, ale
dokonca napísal, že „žurnalistika ako

Andreja Kisku v ďalšej funkcii odmieta až šesťdesiat percent voličov

Čakanie na prezidentského kandidáta
Roman MICHELKO – Karikatúra: Đubomír KOTRHA

Leitmotívov nastávajúcich prezidentských volieb je viacero. Tým prvým je nekandidovanie súÿasného prezidenta
Andreja Kisku. V minulých mesiacoch nás preto zaplavovalo aj obģažovalo množstvom krokodílích sďz, ktoré „púšģala“ opozícia do mediálneho prostredia. Nakoniec sa však ukázalo, že jeho rozhodnutie nekandidovaģ znova na
post prezidenta mohlo maģ aj silný racionálny základ.
Nedávno zverejnený prieskum
verejnej mienky totiž jasne ukázal, že
Kisku ako premiéra odmieta vyše šesĢdesiat percent voliþov. SkutoþnosĢ,
že Kisku odmieta v podstate ústavná,
teda viac ako trojpätinová väþšina voliþov, ho stavia medzi také kontroverzné
osobnosti ako Matoviþ þi Kotleba. Svojím spôsobom je to logické. Kiska jasne
ukázal, že je ochotný podĐahnúĢ nátlaku
svojho okolia. Hrubo pošliapal ústavné
zvyklosti, ducha ústavy, konal ako
krajne aktivistický prezident, ako nástroj
tých najskompromitovanejších politických síl...
ŷ SÉRIA ŠKANDÁLOV
ZároveĖ postupne vychádza na
svetlo božie celá séria jeho škandálov
z obdobia jeho podnikateĐskej þinnosti,
najmä však jeho škandalózne napojenie
na pozemkovú mafiu. Inak povedané, ak
by aj Kiska kandidoval, jeho víĢazstvo,
paradoxne, by v druhom kole vôbec
nebolo isté, skôr naopak, mohli by sme
vidieĢ déjà vu volebného finále spred
piatich rokov, len v opaþnom garde. Ak
by sa do druhého kola dostal, aspoĖ
trocha konsenzuálny kandidát, Kiska by
skrátka nemal šancu!
Poćme však k ćalším kandidátom.
Druhým leitmotívom prezidentských
volieb je zaraćovanie zatiaĐ nekandidujúcich kandidátov do prieskumov. Je to
totiž paradoxné, ale práve tí sú najväþšími favoritmi. PodĐa nich s vysokým
náskokom vyše dvadsiatich šiestich percent vedie minister zahraniþných vecí
Miroslav Lajþák. So znaþným odstupom
mu konkurujú nekandidujúci premiér
Pellegrini þi rovnako nekandidujúci predseda NR SR a SNS Andrej Danko. Je
otázne, þo tieto prieskumy majú znamenaĢ a aký je ich naozajstný cieĐ. PodĐa
istých indícií práve povestný prieskum,
ktorý robí z Lajþáka top favorita s obrovským vyše trinásĢpercentným násko-
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kom, ho mal ak nie zlomiĢ, tak aspoĖ
poriadne nalomiĢ. Lajþák je, logicky,
veĐmi opatrný. Vie, že Smer je už na
zostupe, ktorý bol síce v ostatnom þase
pribrzdený, ale poznajúc neskutoþnú
hystériu súþasnej opozície a extrémnu
tendenþnosĢ presstitujúcich médií,
veĐmi dobre si rozmyslí, þi sa na rok
vystaví tým najnevyberavejším útokom.
Tretím leitmotívom prezidentských
volieb je netrpezlivé þakanie na predstavenie kandidáta najsilnejšej parlamentnej strany Smer. V samotnom Smere je
dnes veĐká frustrácia z uvedomenia si
skutoþnosti, že pravdepodobne disponujú kandidátom, ktorý je s prehĐadom
najväþším favoritom, a stále nevedia,
þi ho ku kandidatúre presvedþia, alebo
budú musieĢ hĐadaĢ plán B. Ukazuje
sa však, že na kandidáta Smeru netrpezlivo þakajú nielen þlenovia a voliþi
Smeru, ale aj predstavitelia ostatných
koaliþných þi opoziþných strán. Práve
politický výtlak osoby oficiálneho kandidáta Smeru bude urþovaĢ ćalšiu stratégiu minimálne SNS a OďaNO.

dostaĢ sa do druhého kola. ZároveĖ
sa ukazuje, že top kandidát opozície
a „liebling“ médií, bývalý þlen SaS
a kandidát tejto strany, chemik a vedec
Róbert Mistrík napriek obrovským
prostriedkom (celé Slovensko je už
minimálne pol roka oblepené jeho bilbordmi), ktoré už nalial do kampane,
vykazuje len veĐmi mierny úspech.
Problém nie je len v jeho nevýraznosti
a napojení na veĐmi kontroverznú politickú znaþku, ale aj v pomýlenej stratégii, keć sa pokúša pasovaĢ do roly
nástupcu Andreja Kisku. Jeho stratégovia ho tlaþia do roly sofistikovanejšieho
klonu Kisku, respektíve slovenskej verzie profesora Drahoša, a to v súþasnosti rozhodne nemusí byĢ devíza.
Ukazuje sa, že byĢ prázdnym výtvorom
marketingových špecialistov možno
staþilo v þase, keć všetky mocenské
posty boli v jedných rukách (Smeru), ale
dnes, keć je rozloženie moci podstatne
diverzifikovanejšie, už na definitívne
víĢazstvo vo voĐbách nemusí staþiĢ len
skutoþnosĢ, že: „NIE SOM FICO!“

ŷ ZA SPROFANOVANÉHO
V súþasnosti popri doteraz ohlásených kandidátoch sa jasne ukazuje, že
ani jeden nie je favorit. Volebný pelotón
je neuveriteĐne vyrovnaný a minimálne
štyria až piati kandidáti majú šancu

ŷ S PODPOROU SMETISKA...
Ćalšou vážnou kandidátkou opozície na post prezidenta je právniþka
Zuzana ýaputová. Má za sebou relatívne silný príbeh – boj proti pezinskej
skládke, ktorý by ju však skôr kvalifi-

PUBLICISTIKA

verejná þinnosĢ je zdanlivo v rozpore
s prácou v tajnej službe. Obe povolania však majú v sebe tú istú dráždivosĢ, ktorou je dotyk s mocou. Na
Slovensku existuje muž, ktorý spojil
zdanlivo nespojiteĐné. Bol súþasne
novinárom aj spravodajským dôstojníkom viacerých rozviedok. A jeho
ambície a þinorodosĢ sa tým ešte
zćaleka nevyþerpali“.
ŷ NENAPLNENÉ AMBÍCIE
Nie nevyþerpali. Već ako sám
priznal: „Od zaþiatku som chcel pôsobiĢ v politike.“ Po odchode zo SIS
v roku 1995 mu to nevyšlo. Uchádzal
sa o uplatnenie v strane Demokratická únia. Neprijali ho, vraj pre jeho
„schopnosti intrigovaĢ a ĢahaĢ nitky
z pozadia“. Stal sa však poradcom
Jána ýarnogurského pre brannú
a bezpeþnostnú politiku. Rátal s tým,
že po voĐbách v roku 1998 sa práve
ýarnogurský stane predsedom vlády.
Tip mu nevyšiel. Odišiel do súkromného sektora. Od roka 2008 prednáša o spravodajských službách na
Fakulte práva Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave. Jej zakladateĐom
je Ján ýarnogurský.
Nedávno vzbudila pozornosĢ
médií
návšteva
nezaradeného
poslanca NR SR Petra Marþeka na
Kryme. V zábere z rokovania sedel
vedĐa poslanca Igor Cibula. Na moju
otázku, þo tam robil, Marþek neodpovedal, ale nešetril superlatívmi
na jeho osobu. Marþek nie je v politike nováþik. Bol pri zakladaní Gašparoviþovho HZD a pomáhal mu aj
v prezidentskej kampani. Fakticky
si poslaneckú stoliþku kúpil predajom strany Borisovi Kollárovi, þím
koval do komunálnej politiky. Každopádne, na danej kauze si prešla rýchlokurzom politiky, nauþila sa komunikovaĢ
s médiami a je jednoznaþne najkvalifikovanejšia z opoziþných kandidátov.
Najkvalifikovanejšia však neznamená
najzvoliteĐnejšia. Paradoxne, jej handicap je jej stranícka funkcia v mimoparlamentnej strane Progresívne Slovensko. Istým paradoxom je, že kandidátku
strany, ktorá je politickým stelesnením
bratislavskej kaviarne a esenciálneho
slnieþkarstva, verejne podporil emeritný
biskup Róbert Bezák. To však oveĐa viac
vypovedá o Ėom samom ako o strane
a kandidátke, ktorú verejne podporil.
ŷ POSLEDNÍ KRIŽIACI
Ćalším z opoziþných kandidátov
je poslanec strany SME RODINA Boris
Kollár Milan Krajniak. Tento bývalý káder
KDH, známy aj ako Posledný križiak, má
za cieĐ osloviĢ presne opaþný voliþský
segment než spomínaná ýaputová. Je
však otázne, þi jeho kandidatúra má
naozaj za cieĐ dosiahnutie úradu prezidenta, alebo je to len využitie tejto kampane na posilnenie politickej znaþky,
ktorú reprezentuje. Mimochodom, v prípade kandidatúry Zuzany ýaputovej
je celkom iste sekundárnym, ale zato
veĐmi dôležitým cieĐom kandidatúry
reprezentácia novovznikajúcej znaþky
politickej strany Progresívne Slovensko.
VráĢme sa však ku Krajniakovi. Jeho
cieĐ je profilovaĢ sa ako politik reprezentujúci konzervatívne hodnoty. V kampani
vystupuje veĐmi uvážlivo, konsenzuálne
a takmer v príkrom rozpore s tým, ako
sa prezentoval ako parlamentný politik.
Už dnes je však jasné, že v oslovovaní
tohto segmentu voliþstva bude maĢ silného konkurenta v osobe dlhoroþného
poslanca a dvojnásobného kandidáta na
post prezidenta Františka Mikloška.
Motivácia tohto politického vyslúžilca sa hĐadá Ģažko. Argument, že do
toho išiel, lebo jeho mladší kolega Vladimír Palko si to rozmyslel, nie je nijaké
zdôvodnenie. Táto partia už pred piatimi
rokmi nahovorila Jána ýarnogurského,
aby kandidoval, a všetci dobre vieme,
aký obrovský debakel to nakoniec bol.
Navyše, ak si uvedomíme, že Mikloško
v þasoch svojej najväþšej slávy sotva
atakoval šesĢpercentnú hranicu, tak
dnes, keć je už mimo politiky dlhých
osem rokov, jeho kandidatúra skutoþne nemá nijaké logické opodstatnenie. Bude to len možno súboj gene-

si vynútil zvoliteĐné miesto na kandidátke. Vystupuje na protestných
mítingoch proti základniam NATO,
ktoré organizuje Ján ýarnogurský.
Cibula pracoval na porážke Meþiara
a ýarnogurský neprestajne opakuje,
že najväþším víĢazstvom KDH (pod
jeho vedením) bola porážka meþiarizmu. Cibula spomína na kolegov
z britskej rozviedky, ktorí mu v roku
1990 i neskôr radili nereagovaĢ na
lži a výmysly. V tom þase totiž niektorí novinári uvádzali o Ėom, že bol
plukovníkom Štátnej bezpeþnosti,
ktorého vyškolili v období komunistického režimu v dezinformáciách.
Cibula však sám priznáva, že zaþínal
v roku 1968 ako spravodajský dôstojník zahraniþnej rozviedky na federálnom ministerstve vnútra! Takže kto
ho vyškolil?
ŷ OPÄĢ NA SCÉNE
Cibula sa znova objavil na scéne.
Svoje názory uverejĖuje na vlastnej
webovej stránke. Marþek avizoval,
že v najbližších voĐbách bude kandidovaĢ do parlamentu s novou stranou. Cibula sa na svojej stránke pýta:
S kým bude zostavovaĢ Andrej Kiska
vládu? Vychádza z predpokladu, že
nálada obyvateĐstva, najmä od vraždy
Kuciaka a Kušnírovej, je zjavne protivládna, ale aj protiopoziþná. Z jeho
kuchyne teda vychádza budúca Kiskova vláda zostavená zo súþasných
opoziþných strán (okrem ďSNS),
a dokonca uvažuje aj o SNS. Naþo
teda potrebuje Marþeka? Je úlohou
Cibulu pritiahnuĢ ho k spolupráci s Kiskom, aby sa v budúcich parlamentných
voĐbách zabránilo prípadnému víĢazstvu pronárodných strán?
rácií o konzervatívneho voliþa. Sám
sa nechám prekvapiĢ, kto osloví viac
voliþov – þi štyridsiatnik Krajniak alebo
sedemdesiatnik Mikloško.
ŷ TÍ ONÁLEPKOVANÍ
V defilé kandidátov sa nevdojak
dostávame k tým, ktorým mediálny
mainstream dal nálepku antisystémový.
Na þele pelotónu kandidátov z tohto
súdka je jasne sudca Najvyššieho súdu
SR Štefan Harabin. Aj keć je to þlovek
už takmer v dôchodkovom veku, veĐmi
obratne a efektívne pracuje s novými
médiami. Má veĐmi aktívny youtube
kanál, na ktorom sa priebežne vyjadruje ku všetkým dôležitým udalostiam.
Dokonale dokáže pracovaĢ s emóciami, je charakteristický neortodoxným
a politicky nekorektným jazykom, þo
ešte umocĖuje už aj tak vysokú popularitu v svojej komunite. Jeho výsledky
rozhodne nemožno podceĖovaĢ. Jeho
kandidatúra má však dve slabiny. Tou
prvou je kandidatúra predsedu ďSNS
Mariána Kotlebu, þo spôsobí, že hlasy
jeho potenciálnych voliþov sa rozdelia. A práve táto skutoþnosĢ ho môže
„vyblokovaĢ“ z prípadného postupu do
druhého kola. Druhá okolnosĢ, ktorá znižuje jeho šance, je, že extrémne polarizuje spoloþnosĢ. Fatálne by sa to mohlo
prejaviĢ v druhom kole, v ktorom by sa
celý mediálny mainsteream, ako aj politici naprieþ politickým spektrom spojili
za „menšie zlo“.
Ćalším z protisystémových kandidátov je Eduard Chmelár. Spolu
so Štefanom Harabinom to boli dvaja
najviac známi kandidáti pred zaþiatkom
kampane. Problém jeho kandidatúry je
v tom, že nemá celkom jasné, kto má
byĢ jeho voliþom. Snaží sa rovnako
oslovovaĢ protestných voliþov, ako aj
voliþov reprezentujúcich bratislavskú
kaviareĖ a takáto ekvilibristika nemôže
vyjsĢ.
Ohlásených kandidátov je, samozrejme, viac, ale je veĐmi otázne, koĐkí
z nich získajú pätnásĢtisíc podpisov
a nakoniec naozaj budú v hre. V þase
uzávierky tohto þísla SNN všetci napäto
oþakávajú, kto bude oficiálnym kandidátom Smeru. Na základe toho rozhodne
o svojej nominácii SNS, ale aj OďaNO.
PodĐa podpredsedu Smeru Rašiho,
meno kandidáta zverejnia po komunálnych voĐbách v novembri tohto roka.
Až potom teda nastane þas na serióznu
analýzu.
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Plány západných stratégov na Balkáne prekazila vôľa voličov

Verejnoprávne médiá na
Slovensku nedávno uviedli,
že podpora ruskej verejnosti
v prieskumoch verejnej mienky
pre ruského prezidenta Vladimíra Putina klesla na tridsaĢdeväĢ percent. Je to rekordný
pokles, ak uvážime, že donedávna jeho podpora dosahovala závideniahodných osemdesiat percent. Pravda, vždy
ide o to, ako sa kladú otázky.
Väþšina sociológov a pracovníkov v oblasti výskumu
verejnej mienky si myslí, že
skutoþná podpora prezidenta
Putina je podstatne vyššia.
Vyplýva to napríklad z odpovedí na otázku, akú dôveru vo
verejnosti majú verejné inštitúcie, napríklad úrad prezidenta.
A ten dosahuje päĢdesiatosem
percent.

Západné pozlátky strácajú lesk

Putin prišiel
o pätinu dôvery
Tieto dáta sú, samozrejme,
neodmysliteĐné od Vladimíra Vladimíroviþa. Na priamu otázku, þi
si zasluhuje, alebo nezasluhuje
prezident dôveru, trinásĢ percent
odpovedalo, že si nezasluhuje.
Na otázku, þi sa Rusko uberá pod
jeho vedením správnym smerom,
štyridsaĢjeden percent obyvateĐov odpovedalo, že nesprávnym
smerom – Rusko ide „ne tuda“.
Celkovo za jediný rok stratil prezident pätinu dôvery, dvadsaĢ
percent...
Popularita prudko klesla
všetkým politikom, trebárs aj
populárnemu ministrovi obrany
Šojguovi þi ministrovi zahraniþných vecí Lavrovovi. Jediný
politik, ktorého hodnotenie verejnosĢou sa prakticky nemení, je
predseda vlády Medvedev, ten
má stálych desaĢ až jedenásĢ
percent.
Dôvodom je presun záujmu
ruskej verejnosti zo zahraniþnopolitických otázok, od Krymu þi Sýrie
na domáce. Efekt prinavrátenia
Krymu do Ruskej federácie þi
vojenské úspechy v Sýrii vrátane
prvej dodávky raketových systémov SS 300 do Sýrie, už nepôsobí.
Vo verejnosti sa prejavili obavy,
ba priam strach pred väþším þi
veĐkým vojnovým konfliktom. Zmenili sa názory na to, þi Rusko má
pred sebou horšie þasy, alebo ich
už prekonalo. PodĐa prieskumov
poþet pesimistov vzrástol z tridsiatich siedmich na takmer päĢdesiat
percent tých, ktorí si myslia, že
horšie þasy ich len þakajú. To, že
zlé þasy sú minulosĢou, si myslí
stále menej Đudí – ich poþet klesol
výrazne – z tridsiatich dvoch na
dvadsaĢtri percent. PodĐa prieskumov sa mení aj hodnotový rebríþek staršej a mladšej generácie,
narastajú rozdiely medzi generáciou otcov a synov.
Masívne prieskumy verejnej mienky sa robia aj preto, že
sa mení nálada obyvateĐstva
a KremeĐ hĐadá cesty, ako legitimizovaĢ vo verejnosti politický
systém, ktorý sa vytvoril za prezidenta Putina. Analýzy totiž ukazujú, že okrem nárastu strachu
z konfliktu väþších rozmerov sa
prejavil ćalší nemerateĐný faktor – totiž strata nádeje spájaná
so schopnosĢou Putina zasiahnuĢ a riešiĢ závažné problémy.
Napriek rastu cien ropy, þo je
pre ruský rozpoþet kĐúþové, sa
po prvý raz ukázalo, že Putin
nemá dosĢ peĖazí pre všetkých
a prezident nebol schopný po
prvý raz zmeniĢ vládnu politiku.
Konkrétne, radikálne zvýšenie
hranice na odchod do dôchodku.
(ddk)
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Mar tin JARINKOVIþ – Foto: agentúrny ser vis

Na prelome septembr a a októbra sa Balkán opäģ dostal do pozornosti svetových médií. Macedónske
referendum o zmene názvu štátu a parlamentné vođby v Bosne a Hercegovine boli dôležitou súÿasģou
plánu postupného zavěšenia integrácie zvyšku Balkánu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Výsledky však ukázali, že Západ podcenil balkánskeho voliÿa, ktorý sa nenechal oklamaģ masívnou kampaėou prozápadných médií. Reakcie v centrálach NATO i EÚ však ukázali aj to, že ani odpor obÿanov dotknutých štátov nemôže odradiģ západné veđmoci od ich plánov.
Skopje prežívalo v septembri nebývalý diplomatický ruch. Do macedónskeho hlavného mesta sa zlietali þelní
predstavitelia EÚ a NATO. Všetci prichádzali so zámerom podporiĢ referendum
vyhlásené na 30. septembra, v ktorom
sa oþakával súhlas obþanov s ponižujúcou výmenou názvu štátu, teda jedného
z najdôležitejších vonkajších znakov
identity, za þlenstvo v spoloþenstve aj
v Aliancii. Toto miešanie sa do vnútorných záležitostí Macedónska prezentovali západní lídri ako výraz podpory
eurointegraþnému úsiliu Macedónska.
Ich „námaha“ však nenašla v Macedónsku želanú odozvu.
ŷ NEÚSPEŠNÝ ÚSPECH
Na referende sa zúþastnilo necelých
tridsaĢšesĢ percent z celkového poþtu
voliþov. Ani tento neúspech však premiéra Zorana Zaeva, ktorý stojí na þele
socialisticko-albánskej vlády, a tiež jeho
západných tútorov, neodradil. Naopak,
všetci toto fiasko, na údiv oslavujúcich
aktivistov za bojkot referenda, vyhlásili
vlastne za úspech a premiér ohlásil, že
ústavná zmena názvu sa bude þoskoro
schvaĐovaĢ v parlamente. Takéto elegantné obídenie vôle Đudu si Zaev poistil
ešte pred konaním samotného referenda
tým, že ho po negatívnych prieskumoch
verejnej mienky vyhlásil len za konzultatívne, a teda právne nezáväzné, aj keć
– ako tvrdia niektorí macedónski právni
experti – macedónska ústava takýto
druh referenda nepozná!
Na schválenie a implementáciu
dohody o zmene názvu má Macedónsko
þas do konca roka. Na to, aby ústavná
zmena názvu prešla parlamentom,
potrebuje Zaev dvojtretinovú väþšinu,
a teda aj jedenásĢ hlasov opoziþnej

Macedónci v referende jednoznaþne odmietli zmenu názvu svojho štátu, ale vedenie krajiny
ho napriek tomu vydáva za úspech a tvrdí, že bolo iba nezáväzným prieskumom verejnej
mienky,
y, ktoré ajj tak koneþné rozhodnutie neovplyvní...
py

VMRO-DPMNE, ktorú vyzval na konštruktívny dialóg. V macedónskych
médiách sa pritom objavujú rôzne úvahy
o možnom kupovaní poslancov, ako aj
správy o vydieraní a zastrašovaní.
Priestor na možné vydieranie,
vyjednávanie a politický obchod poskytuje trestné stíhanie bývalého premiéra
a predsedu VMRO-DPMNE Nikolu
Gruevského, niekdajšej ministerky
vnútra Jankulovskej a ćalšie ohlasované
procesy. Ak sa napriek týmto tlakom
strany nedohodnú, budú v novembri
vyhlásené predþasné voĐby. Výsledok
samotných volieb však nemusí viesĢ
k riešeniu situácie, hoci sa naĖ obe
strany môžu spoliehaĢ. Pre opoziþnú
VMRO-DPMNE je neúspech referenda
povzbudením, ale na druhej strane
jednoduchou matematikou prerátané,
ak by Zaevova vládna koalícia získala
vo voĐbách šesĢstodeväĢtisíc voliþov,
ktorí na referende hlasovali za zmenu
názvu (z tohto poþtu približne polovica
bola albánskych hlasov), mohlo by jej

to podĐa provládnych analytikov na þele
s Ljubomirom Frþkoskim staþiĢ na pohodlnú, možno aj dvojtretinovú väþšinu,
þím by schváleniu zmeny názvu už niþ
nestálo v ceste. Lenže toto automatické
prepoþítanie hlasov vo voĐbách nemusí
platiĢ, a preto je pre Zaeva dôležité skúsiĢ najprv zatlaþiĢ na opozíciu s politickým obchodom a vyhnúĢ sa tak skúške
v predþasných voĐbách.
ŷ BOSNIANSKE VOĐBY
Nielen Macedónsko, ale aj ćalšia
z republík bývalej Juhoslávie prežívala zvýšené politické napätie spojené
s vyostreným predvolebným bojom.
Hlavným cieĐom západných stratégov
v Bosne bola politická porážka Strany
nezávislých sociálnych demokratov
prezidenta Republiky Srbskej Milorada
Dodika, ktorá je nositeĐom štátotvornej
politiky srbského národa v Bosne a Hercegovine. Výmenou Dodika za opozíciu,
ktorá je povoĐnejšia voþi unitaristickým
snahám Sarajeva, podporovaného Zápa-

Spoločný projekt odborníkov z Bratislavy a East China Normal University

V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel
Michal SITNIK – Foto: STU Bratislava

Najđudnatejšie mesto þíny Šanghaj s dvadsiatimi piatimi miliónmi obyvateđov plánuje Ĉalší rozvoj. Jeho novým
centrom má byģ tretí najväÿší ÿínsky ostrov Chongming Island. Táto v súÿasnosti vyše sedemstotisícová aglomerácia s rozlohou tisíctristo kilometrov štvorcových sa stáva živým laboratóriom urbanistov. Potešiteđné je, že
dominantnú pozíciu medzi nimi majú slovenskí univerzitní odborníci, ktorí sa tu presadzujú už dvanásģ rokov.

Profesor Maroš FINKA zo Slovenskejj technickejj univerzityy v Bratislave je
j bezprop
stredne zainteresovaný na projekte výstavby nového centra Šanghaja a do riešenia
niektorých úloh zapája aj svojich študentov.

Ostrov Chongming je bohatý na
prírodné spoloþenstvá.VeĐmi cenné
sú najmä mokraćové ekosystémy.
Tamojšie médiá ho oznaþujú za
posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veĐké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká
najväþšia þínska rieka Jang-c’-Ģiang
predtým, ako sa vleje do Tichého
oceánu. V minulosti ho s pevninským
Šanghajom spájal len lodný prievoz,
dnes už je to diaĐniþný most a veĐko-

kapacitný tunel a v pláne je výstavba
ćalšieho mosta.
ŷ MODEL EKOMESTA
Rozvoj Šanghaja na tomto
ostrove dostávajú do rúk odborníci
na urbánnu ekológiu a priestorové
plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave
a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU). „Nové vedenie mesta chce obmedziĢ tlak na
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zástavbu v jeho zázemí a otvoriĢ
nové rozvojové územie na spomínanom ostrove.V priebehu niekoĐkých rokov tu má vzniknúĢ nová
autonómna þasĢ Šanghaja, ktorá by
predstavovala model ekospoloþnosti
21. storoþia,“ hovorí profesor Maroš
Finka zo Slovenskej technickej
univerzity.
STU a ECNU spolupracujú už
dvanásĢ rokov, spoluorganizujú letné
univerzity, vymieĖajú si pedagógov,
vedcov aj študentov. M. Finka od
roku 2018 pôsobí ako profesor aj na
ECNU. Rovnako pracovisko SPECTRA
Centra Excellencie EÚ pri Slovenskej
technickej univerzite otvorilo brány
pre vedecké a pedagogické pôsobenie
þínskych kolegov pod vedením prof.
Junxianga Li. Ako uviedol tento þínsky akademik, „vytvorenie spoloþného
pracoviska ECNU a STU v Šanghaji
vnímajú ako prirodzené pokraþovanie
spolupráce a šancu inštitucionalizovaĢ nielen prepojenia medzi þínskym
a európskym výskumným prostredím,
ale aj medzi výskumom a praxou
mestského rozvoja“.
Model ekomesta na ostrove
Chongming je postavený na integrácii viacerých koncepcií, najmä

dom, by sa podarilo eliminovaĢ Republiku Srbskú ako baštu vplyvu Ruska na
Balkáne. Bosniansko-srbskí voliþi sa
však tiež nenechali zmiasĢ. Napriek
americkej finanþnej podpore „nezávislým“ médiám, napriek traumatizujúcej
kauze vraždy mladíka Davida Dragiþeviüa, využívanej opozíciou a jej médiami
v predvolebnom boji voþi Dodikovmu
„režimu“ obviĖovanému z prepletania
s kriminálnym podsvetím (aká náhodná
podobnosĢ so Slovenskom!), sa víĢazom
volieb v bosnianskej Republike Srbskej
stala opäĢ doterajšia vládna koalícia.
Milorad Dodik si pritom posilnil svoje
postavenie po tom, þo vo voĐbách uspel
v kandidatúre na post jedného z predsedov v trojþlennom predsedníctve Bosny
a Hercegoviny zastupujúcich tri konštitutívne národy tohto štátu.
Západní stratégovia tak v Bosne
opäĢ vyšli naprázdno a bude zaujímavé
sledovaĢ, þo vymyslia najbližšie. Ako
naznaþuje vývoj po tom, þo opozícia
v Republike Srbskej odmietla uznaĢ
výsledky volieb, mohli by to skúsiĢ
s vyvolaním nestability prostredníctvom
protestov opozície, využijúc hysterické
protivládne nálady þasti spoloþnosti
vyvolané aktivistami hnutia SpravodlivosĢ pre Davida Dragiþeviüa.
Výsledky referenda v Macedónsku
a volieb v Bosne a Hercegovine krížia
plány naprojektovaného urýchleného
integrovania „þiernych dier“ Balkánu
pod ochranný pláštik NATO a EÚ. Tieto
výsledky nebudú maĢ za následok
pozastavenie euroatlantických integrácií, ale len ich doþasné spomalenie.
Agresívny tlak Západu však môže maĢ
i neþakaný dosah na nálady miestneho
obyvateĐstva. Naznaþuje to bývalý
poradca macedónskeho prezidenta
Cvetin ýilimanov, podĐa ktorého je tragédiou dnešných dní, že jeden národ (teda
macedónsky), ktorý bol v princípe skutoþne nasmerovaný k Európe, k Západu
sa obrátil a veĐká þasĢ tohto národa sa
prestala pozeraĢ na Západ ako na nieþo
demokratické, pokrokové a úspešné.
Macedónske referendum podĐa publicistu Vaska Eftova bude maĢ ešte jeden
vplyv na región – potvrdilo totiž neaplikovateĐnosĢ takéhoto scenára na riešenie kosovskej otázky. Ako sa totiž ukázalo, þlenstvo v EÚ nie je až taký lákavý
artikel, aby ho bolo možné vymeniĢ za
identitu národa þi územnú integritu štátu.
novej urbánnej ekonomiky s jadrom
cirkulárnej ekonomiky s nulovou
produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho
prostredia, rozvojom založeným
na efektívnom a udržateĐnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych
neuro-fuzzy-sociálno-ekologických
systémov inovatívnych módov spravovania, samouþiacich a samoorganizujúcich sa komunít.
ŷ ŽIVÉ LABORATÓRIÁ
„Tieto princípy je potrebné rešpektovaĢ nielen na úrovni mesta
a na úrovni jednotlivých systémov
mestskej infraštruktúry od dopravy
až po þistenie odpadových vôd, ale
aj naprieþ všetkými úrovĖami od
mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy
þi byt y. Na ostrove by malo vzniknúĢ
najskôr niekoĐko územných celkov,
ktoré budú tieto princípy napĎĖaĢ
rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky þi svoje špecifické
úlohy v organizme mesta – akési
„živé laboratóriá“. V nich by sa
mali v praxi overovaĢ progresívne
riešenia, a tie sa budú postupne
rozširovaĢ a vytváraĢ ekosystém
nového mesta. To všetko v úzkej
súþinnosti s autoritami štátu, mesta
Šanghaj, ostrova Chongming, obyvateĐmi, developermi. VeĐmi sa na
to tešíme,“ zhĚĖa doktor ďubomír
Jameþný zo STU, ktorý koordinuje
prípravu projektov v novom Centre
STU a ECNU.
Oficiálne otvorenie spoloþného
centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu bolo súþasĢou
veĐkolepých osláv 1400. výroþia
vytvorenia ostrova 10. až 12. októbra
2018.
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Volebné a povolebné problémy najsilnejších strán na starom kontinente

Poučenie z krízového vývoja v Únii
Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Đubomír KOTRHA

Od východných hraníc MaĈarska až po západné hranice Slobodného bavorského štátu s presahom do celonemeckej
politiky sa tiahne pásmo výrazných povolebných politických zmien. Najnovšie k tomu pribudli aj veđavravné zmeny
v susednom þesku. þo to hovorí o tamojších pomeroch? A ÿo to hovorí o hádavej, trvalo predvolebnej slovenskej scéne?
PokiaĐ ide o ýesko, karikaturista
denníka Právo vystihol povolebnú depresiu z prehry vládnej sociálnej demokracie a provládnej komunistickej strany:
Nevešajte hlavu, koalícia s Babišom vám
svedþí rovnako dobre, ako aj prepadlisko
dejín. Komunálne voĐby ukázali pozoruhodný fakt. A to, že výsledky volieb nemusia predstavovaĢ automaticky aj podobu
moci. Po voĐbách totiž nastáva rôznorodá matematika spojenectiev spojená i
s vyšachovaním najsilnejšej strany. A to
môže aj viesĢ k odstráneniu úspešných
komunálnych politikov. Rozdiely sa ukázali v prípade dobrých primátorov dvoch
najväþších moravských miest – Ostravy
a Brna. Paradox spoþíva aj v tom, že
politika strany ANO v Prahe odpudila voliþov, ubudla ich štvrtina, ale ten istý štýl,
komentátormi oznaþovaný za autoritatívne Đavicový, v moravskej Ostrave pritiahol viac ako polovicu nových voliþov.
ŷ VOĐBY A ZÁKULISIE
V povolebnom kole sa rozdávajú karty akoby nanovo, celoštátne
strany v ýesku stratili už v druhých
voĐbách za sebou a najviac mandátov,
ako konštatuje analytik Práva Michal
Mocek, získali miestne hnutia s rozliþnými tak cieĐmi, ako aj zámermi.
U susedov za riekou Morava sa rozbiehajú zákulisné rokovania. Tie vlastne

urþia, kto je koneþný víĢaz. Tie zmenia
aj samotné rozhodnutie voliþov o tom,
kto vyhral a kto pôjde do opozície. Tak
vlastne prestane maĢ voliþ ten rozhodujúci hlas.
VoĐby sú v skutoþnosti dvojaké,
v jedných volí voliþ a v tých druhých majú
rozhodujúce slovo už len politické strany.
Ony po voĐbách volia, s kým pôjdu do
koalície a koho potopia, konštatuje analytik. Inými slovami, vôbec nemusia zavážiĢ
dobré výsledky samosprávy alebo silný
dôraz na sociálnu politiku þi dôsledné
sústredenie na dobré spravovanie štátu
celoštátnej strany. A pokiaĐ ide o ýesko,
nezabrala ani masívna reklama Andreja
Babiša s vetou: Má þíslo môjho mobilu.
Nepomohol ani dôraz na osobnosĢ, ktorou Babiš iste je.
VzhĐadom na krízové javy v Európ-

skej únii (odchod Británie, migrácia, úsilie
udržaĢ spoloþnú menu euro) vo zvýšenej miere sledujeme aj krajinské voĐby
v Bavorsku. Tamojšia kresĢansko-sociálna strana CSU získala vyše tridsaĢsedem percent hlasov a je to najhorší
výsledok, znamená koniec dlhé desaĢroþia trvajúcej samovlády CSU. I keć je
jasné, že dominantné postavenie CSU
v Bavorsku sa nemení. Z nášho pohĐadu
môže byĢ zaujímavé najmä to, kam odišli
doterajší voliþi CSU. Takmer štyristotisíc
sa presunulo do dvoch strán, ktoré sú
eurokritické þi odmietajú nielen migraþnú
politiku vlády, ale aj spoloþnú menu euro.
Jedna je Alternatívna pre Nemecko, ktorá
sa po prvý raz dostala do bavorského
krajinského parlamentu a s ktorou nikto
nechce maĢ politickú spoluprácu. Druhá
je strana Slobodní voliþi, ktorá je takisto

Rozvod Veľkej Británie s Európskou úniou sprevádza právna neistota

Nevieme, či bude brexit hard alebo soft
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Đubomír KOTRHA

Koneÿný dátum odchodu Británie, ktorá bola štyridsaģpäģ rokov ÿlenským štátom EÚ, je 29. marec 2019. Do
tohtoroÿného decembrového samitu musia byģ však uzavreté tri zásadné okruhové problémy – výška britského
odstupného do európskeho rozpoÿtu a splátkový kalendár, podmienky britského prístupu na jednotný európsky
trh s tovarmi a so službami, práva štyroch miliónov obÿanov Únie na britskom území a reciproÿné práva milióna
britských obÿanov na starom kontinente.
Odchod Británie bez dohody,
ktorý politici oznaþujú pojmom „tvrdý
brexit“, by podĐa ich vyjadrenia spôsobil obrovský chaos a neistotu,
z ktorých by najviac Ģažili advokátske kancelárie. Súdy pri obchodných sporoch by sa nevedeli odvolaĢ na medzinárodné zmluvy, kećže
neexistuje vopred dohodnutý právny
režim, navyše by neboli dohodnuté
vzájomné práva obþanov na oboch
stranách
Lamanšského
prielivu
a v obchodných vzĢahoch by doterajší
voĐný pohyb tovarov a služieb narážal
na colné sadzby a kvóty s následným
dosahom na vyššie ceny, infláciu,
pokles HDP, nárast nezamestnanosti, a teda aj pokles životnej úrovne
domácností.
ŷ POKLES LIBRY
V tejto súvislosti však treba povedaĢ, že dôvodom, preþo väþšina britských obþanov v referende hlasovala
za odchod z EÚ, je pokles ich životnej úrovne, ktorý súvisí s poklesom
výmenného kurzu libry voþi ostatným
svetovo obchodovateĐným menám,
a teda nie migranti a zneužívanie ich
štedrého sociálneho systému prisĢahovalcami zo strednej a z východnej
Európy, ako to bolo prezentované
niektorými britskými politikmi.
Od roku 2007 britská mena
poklesla o vyše štyridsaĢ percent,
þo malo dosah na rast britských cien
o tridsaĢ percent pri výrazne nižšom
raste ich miezd. V eurozóne za rovnaké obdobie sa ceny zvýšili len
o sedemnásĢ percent, vo vyspelých
ekonomikách o devätnásĢ percent.
Šumy okolo spomínaných zásadných okruhových problémov sa zatiaĐ
viac negatívne prejavujú v Británii,
þoho dôsledkom je klesajúca migráWWW.SNN.SK

cia na ich pracovný trh, a preto aj
þoraz viac britských firiem má problémy s obsadzovaním voĐných pracovných miest. Takisto klesá aj poþet
našich obþanov doteraz zamestnaných v britských firmách. Vyrovnaný
zostáva poþet študentov študujúcich
na prestížnych stredných a vysokých
školách. Britská centrálna banka
reaguje na pokles výmenného kurzu
libry zvyšovaním jej úrokovej sadzby,
naposledy o štvrtinu na 0,75 percenta
bez dosahu na hospodársky rast.
ŷ HĐADANIE DOHOVORU
V prípade, že do decembrového
samitu vrcholných predstaviteĐov
Únie nebudú uzavreté spomínané
okruhové otázky, bude dôležité
dohodnúĢ sa aspoĖ na existencii prechodného obdobia do 31.12. 2020.
Tento takzvaný „mäkký brexit“
znamená, že Británia síce už nebude
þlenom EÚ, ale naćalej sa budú na
Ėu vzĢahovaĢ právne predpisy platné
v EÚ. Poþas tohto obdobia by sa mali

vyjasniĢ doteraz stále neuzavreté
budúce vzĢahy týkajúce sa voĐného
pohybu osôb, ktoré už na oboch kontinentoch nejaké roky pracovali a žili,
ale aj podmienky vzájomného reciproþného pohybu osôb po skonþení
prechodného obdobia. PodĐa všetkého najväþšie problémy nastanú pri
dohováraní obchodných podmienok
budúcej spolupráce pri obchodovaní
s tovarom a so službami, kde sa
nepredpokladá ich doterajšia úroveĖ
bez obchodných prekážok. Naćalej
ostáva problém so stanovením colnej
hranice medzi Severným Írskom a
Írskou republikou, kde sa poþíta buć
s tvrdou hranicou, þo však írska vláda
nechce akceptovaĢ, alebo sa colná
hranica posunie medzi Severné Írsko
a zvyšok krajiny, þo je však neprijateĐné pre britskú vládu. Na úroveĖ
budúcich obchodných vzĢahov bude
maĢ vplyv aj terajšie stanovisko Británie, ktorá v prípade odchodu bez
dohody hovorí , že do európskeho
rozpoþtu zaplatí podstatne menej ako
ZAHRANIîIE

orientovaná doprava, je eurokritická, ale
ako koaliþný partner nie je vyluþovaná.
Znaþná þasĢ odišla na druhú stranu
– k Zeleným, ktorí sa stali druhou najsilnejšou stranou, a to aj vćaka hlasom
z vidieka. Nie je to len pre príklon vidieka
k ekológii, udržaniu rázu bavorskej poĐnohospodárskej krajiny, ale i pre podporu
zelených bavorskému životnému štýlu a
bavorskej identity.
ŷ ZAUJÍMAVÉ JAVY
Každý, þo len trochu pozná Bavorsko, jeho vidiek, vie dobre, o þom je reþ.
Pozoruhodný je aj fakt, že v celej predvolebnej kampani mala CSU podporu
rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza,
ten osobne za búrlivého potlesku prišiel
podporiĢ CSU na predvolebnom zhromaždení. Teda tam, kde výreþne chýbala
kancelárka Merkelová, ktorá je predsa na
þele tradiþnej vládnej koalície kresĢanských strán CDU a CSU. Rakúsko-bavorské „spojenectvo“ sa prejaví aj v eurovoĐbách 2019.
Iným, pre nás zaujímavým faktom
je presah bavorských volieb do celonemeckej politiky. Ukázalo sa, že CSU
v nekoneþných konfliktoch s kancelárkou
Merkelovou hrala v Berlíne opoziþnú
politiku a doma v Mníchove vládnu, tento
špagát však nezvládla, neuspokojila tým
svojho voliþa, nezabránila odlivu voliþov doprava. Nestala sa vierohodnou
v otázke migrácie, a preto sa desaĢtisíce voliþov odklonili k Alternatíve pre
Nemecko. ZároveĖ na okraji záujmu
zostala pozícia v celonemeckej vláde
zastúpenej sociálnej demokracii. Tá sa
po obrovskej porážke vlani v septembri
nakoniec predsa len dostala do vlády. Ale
teraz vidno, že jej politika dobrého vládnutia, starostlivej vládnej politiky a zamerania na sociálne otázky vo vybiþovanej
atmosfére nestaþí.
už dohodnutých tridsaĢdeväĢ miliárd
libier, þo však európski politici pokladajú za neprimerané ultimátum.
O tom, aká neistota vládne okolo
podmienok odchodu Británie, svedþí
aj stanovisko britského šéfa ich centrálnej banky, ktorého funkþné obdobie by sa malo skonþiĢ tri mesiace po
vystúpení, teda v júni 2019. V záujme
bezproblémového odchodu súhlasí,
aby sa jeho odchod predĎžil až do
januára 2020 až do skonþenia prechodného obdobia.
ZatiaĐ žiadne stretnutie európskych politikov a britskej premiérky
Theresy Mayovej nenaznaþuje nieþo
iné ako tvrdý brexit odchodu Británie
z EÚ, þo bolo naposledy na neformálnom samite šéfov štátov EÚ v Salzburgu za jej úþasti, po ktorom niektoré
britské denníky oznaþili európskych
politikov za ich neústupþivosĢ voþi
britským návrhom
ako „špinavé
krysy“. Nedošlo k dohode v niþom, aj
keć najbližšie je dohoda vo voĐnom
pohybe tovaru, nie však vo voĐnom
pohybe v službách, navyše nie je
okrem obchodovania na hranici medzi
oboma írskymi štátmi uzavreté ani
obchodovanie medzi Gibraltárom
ako zámorským teritóriom Británie
a Španielskom, kećže aj on spolu
s Britániou opustí Úniu. Britskou premiérkou navrhovaný spôsob budúcej
obchodnej spolupráce a vzájomných
vzĢahov totiž nezodpovedá predstavám EÚ, kećže jej návrh vraj podkopáva fungovanie doterajšieho jednotného európskeho trhu. Napokon
si však treba uvedomiĢ, že odchod
Británie bez dohody znamená, že do
európskeho rozpoþtu neprídu žiadne
rozvodové peniaze, a tak si kladieme
oprávnenú otázku, kto tento politický hazard napokon zaplatí? Británia ústami svojej premiérky je za
zachovanie úzkych vzĢahov s EÚ na
úrovni zóny voĐného obchodu a to len
v oblasti tovarov, v žiadnom prípade
nie v oblasti voĐného pohybu služieb,
kapitálu a pracovných síl, a zároveĖ
nebyĢ súþasĢou colnej únie. S týmto
návrhom však európski politici nesúhlasili a dali britskej premiérke ćalší
mesiac, najneskoršie však do novembra, keć sa uskutoþní posledný tohtoroþný riadny samit šéfov štátov
Únie na predloženie iného návrhu na
budúcu možnú spoluprácu.

NA MARGO
N a Štrbskom Plese vo
Vysokých Tatrách sa 5. až
6. októbra 2018 uskutoþnila
výroþná
konferencia
Globsec Tatra Summit, na ktorej sa
úþastníci z radov politikov, predstaviteĐov firiem, akademikov,
ale aj mimovládnych organizácií
vzájomne informovali o najpálþivejších politických, hospodárskych a finanþných problémoch
starého kontinentu. V budúcom
roku nás totiž þakajú nielen personálne zmeny na tých najvyšších postoch v európskych inštitúciách, ale aj potreba vyrovnaĢ
sa s následkami hospodárskej
politiky amerického prezidenta,
odpovedaĢ na otázku, kto zaplatí
odchod Británie z EÚ bez prípadnej dohody a aké sú riziká
budúceho možného politického
štiepenia Únie vinou masívnej
migrácie, ktorú nevieme uspokojivo vyriešiĢ alebo zamedziĢ.

Tatra Summit
na Štrbskom plese
Medzi dvoma najväþšími
ekonomikami sveta sa rozhorieva
colná vojna, ktorá naberá na
þoraz väþšej intenzite. V tomto
potenciálne nebezpeþnom hospodárskom konflikte je na tom
horšie americká ekonomika, ktorá
viac z ýíny dováža, ako do nej
vyváža, a preto jej obchodný deficit narastá. Schodok bilancie prehlbuje aj stále silnejší dolár. ZmeniĢ tento stav môže len ak sa dolár
oslabí a þínska mena posilní, þo
však nevidíme. Navyše ýína zarobené doláre investuje do amerických štátnych dlhopisov, a preto
má „pod palcom“ viac ako tretinu
amerického dlhu, þo môže byĢ tiež
jeden z dôvodov obchodnej vojny
medzi týmito veĐmocami, ktorej
negatívne následky pocíti aj európska ekonomika.
Odchod Británie z EÚ bez
prípadnej dohody, tiež však aj po
nej, urþite pocítia všetci úþastníci
jednotného európskeho trhu, ale
aj príjmová stránka európskeho
rozpoþtu. Hoci sa doteraz uskutoþnilo niekoĐko stretnutí na najvyššej
úrovni a „netrpezlivé“ médiá už
oznamovali, že všetko je dohovorené a dohodnuté, dohoda stále
neuzrela svetlo sveta. Jasné je, že
pre obchodovanie v rámci Únie, ale
napokon aj s tretími krajinami už
nebudú platiĢ doterajšie pravidlá
EÚ, ale pravidlá Svetovej obchodnej organizácie. Nebude existovaĢ
ani prechodné obdobie, poþas
ktorého sa mali uzatváraĢ bilaterálne zmluvy s tretími krajinami,
medzi ktoré bude patriĢ aj Británia.
Poklesne hodnota britskej libry
možno aj o pätinu, výrazný bude
nárast nezamestnanosti na ostrovoch, citeĐný odchod firiem z Británie do európskych krajín a právom
sa oþakáva návrat za prácou (ale
aj sociálnymi výhodami) migrujúcich obþanov, vrátane Slovákov,
domov.
Nestabilitou hrozí aj Taliansko, najmä pre štátny rozpoþet,
ktorý podĐa všetkého asi Európska komisia neschváli, kećže sa
ním zvyšuje talianska zadlženosĢ,
ktorá je po Grécku v EÚ najvyššia. Neprestávajú separatistické
tendencie Katalánska v Španielsku
a medzinárodná ratingová agentúra Moody´s bije na poplach, že
najväþším problémom Európy je
vysoká zadlženosĢ.
Z opísaných problémových
okruhov vidieĢ, že úþastníci Tatra
Summitu mali o þom dva dni diskutovaĢ, ale konkrétny záver debaty
na Štrbskom Plese nepriniesli...
Róbert HÖLCZ
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NA OKRAJ
C eny potravín a nealkoho-

lických nápojov v obchodoch
a obchodných reĢazcoch na
Slovensku poþas prvého polroka tohto roka medziroþne
vzrástli o päĢ a pol percenta,
þo bol najvýraznejší nárast
v rámci celej Európskej únie.
A trend druhého polroka
neveští
nijakú
pozitívnu
zmenu. Aj podĐa údajov Národnej banky Slovenska ceny
potravín už hneć na kraji roka
vo februári zaznamenali u nás
medziroþný rast o takmer štyri
percentá, v januári takmer
o šesĢ percent. A toto tempo si
medziroþne stále držia. Spomedzi krajín V4 zaplatíme za základné potraviny jednoznaþne
najvyššiu sumu. Iba v šiestich
krajinách Únie sú potraviny lacnejšie ako na Slovensku.

Potraviny
zdražujú
V Únii vzrástli ceny potravín a nealkoholických nápojov
v úhrne o dve percentá, v eurozóne o necelé dve percentá.
Vyplynulo to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Európskej
únie Eurostat.
V raste cien sa za Slovenskom umiestnilo Estónsko
s nárastom o štyri percentá,
v Rumunsku rástli ceny potravinových produktov o desatinu
percenta pomalšie ako v Estónsku, takisto v Maćarsku. Naopak, zlacĖovanie potravín bolo
v Grécku, na Cypre a v Írsku.
Napriek
najrýchlejšiemu
medziroþnému rastu patrí Slovensko aj naćalej medzi krajiny
s najnižšími cenami potravín.
V roku 2017 boli u nás siedme
najlacnejšie v rámci celej Európskej únie. V prvom polroku 2018
Slováci platili viac najmä za
maslo a vajcia, ktoré boli medziroþne drahšie v priemere o štvrtinu. Drahšie vyšiel aj nákup
ovocia þi viacerých mlieþnych
výrobkov, a to v oboch prípadoch o vyše desatinu. Lacnejšie
ako pred rokom, a to asi o šesĢ
percent, boli zemiaky...
Slovenské ceny potravín
ovplyvĖuje aj ekonomický vývoj
v krajine. Za jeden z faktorov,
ktorý vplýva na slovenské ceny
potravín,
možno
považovaĢ
výrazný nepomer medzi dovezenými a domácimi potravinami
na pultoch v našich obchodoch.
Dôležité je aj nastavenie daní,
ktoré je u nás takmer najvyššie
v Únii práve v oblasti potravín.
Príplatky za prácu v noci alebo
cez víkend sú ćalším faktorom,
ktorý môže ovplyvniĢ vývoj cien
už v tomto polroku. Svoje urþite
zohrá aj koneþná bilancia vplyvu
sucha a povodní na tohtoroþnú
úrodu.
Trend aj do ćalšieho
obdobia je teda rast cien. Pritom napríklad alkohol sa u nás
predáva za štvr té najnižšie
ceny v porovnaní so všetkými
štátmi Únie. Namieste je však
dostaĢ do porovnania aj mzdy.
Priemerná hodinová mzda na
Slovensku vlani podĐa údajov
Eurostatu dosiahla 10,20 eura.
Oproti najvyspelejším krajinám
Únie sme v tomto rozhodujúcom
ukazovateli až štyrikrát pozadu.
(ib)

Foto: Štefan KAýENA
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Sceľovanie pozemkov na Slovensku postupuje slimačím tempom

Rodinný
duch
sa zhmotňuje
v slovenskej
pôde
Rodinný
duch
sa zhmotňuje
v pôde
Štefan ZLATOŠ – Foto: Štefan K AþENA

Súÿasná podoba pozemkových vzģahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosģ a najmä nejasnosģ vlastníckych a užívateđských vzģahov. Riešením sú pozemkové úpravy, ktoré
môžu priniesģ poriadok vo vzģahoch, skrátiģ lehoty konaní, ale aj ušetriģ nemalé prostriedky.
Doterajší postup už zhltol milióny
z eurofondov a percento dokonþených
projektov je stále veĐmi malé. Pritom
„rozdrobené vlastníctvo, keć sa o pozemok delí množstvo spoluvlastníkov, sĢažuje život obþanom aj firmám, a to nielen v poĐnohospodárstve, ale prakticky
vo všetkých odvetviach hospodárstva.
Súþasný stav pozemkových vzĢahov
nielenže bráni ćalším investíciám, ale
komplikuje a predlžuje tiež stavby vo
verejnom záujme, ako sú povedzme
cesty, školy, škôlky, nemocnice þi
domovy sociálnych služieb“, povedala
Gabriela Mateþná, podpredsedníþka
vlády a ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka na nedávnej medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko
– krajina neznámych vlastníkov v Nitre.
ŷ TEREZIÁNSKE DEDIþSTVO
RozdrobenosĢ vlastníctva pôdy
a komplikácie v užívateĐských vzĢahoch
majú na Slovensku korene v dediþskom
uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho sú nevyjasnené
a nevyvážené vzĢahy medzi vlastníkmi
a užívateĐmi. Vlastníci majú problém
dostaĢ sa k užívaniu svojich pozemkov.
Najväþšie problémy majú malí vlastníci
a tiež mladí farmári. Na Slovensku je
v súþasnosti 8,4 milióna vlastníckych
parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzĢahov. Priemerný
poþet spoluvlastníkov na parcelu je
11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní
22,74 parcely.
„Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré však prebiehali len
veĐmi pomaly. Doteraz bolo ukonþených len štyristoosemnásĢ komplexných
a deväĢdesiatjeden jednoduchých
pozemkových úprav z celkového poþtu

Vidiecku krajinu na Slovensku charakterizuje v mnohých regiónoch veĐká rozdrobenosĢ
parciel ešte ako dediþstvo tereziánskych vlastníckych pomerov k pôde a jej sceĐovanie
preto postupuje veĐmi komplikovane.

3559 katastrálnych území. CieĐom je
tento proces urýchliĢ a najmä zaviesĢ
efektívny systém do budúcnosti.
V praxi to znamená zadefinovaĢ jasnú
zodpovednosĢ, kompetencie a pripraviĢ
príslušné legislatívne a technické predpisy. Pripravujeme analýzu, ktorá má
stanoviĢ poradie katastrálnych území,
v akom sa budú pozemkové úpravy
vykonávaĢ. Kritériami bude najmä
rozdrobenosĢ, poþet užívateĐov, poberateĐov dotácií, nájomcov þi mladých
farmárov,“ informovala na konferencii
Gabriela Mateþná.
ŷ TRIDSAĢ ROKOV!
Z kapacitných dôvodov možno vraj
– podĐa ministerstva – zaþaĢ proces
sceĐovania v sto dvadsiatich katastrálnych územiach roþne, þo znamená, že
by celý proces trval približne tridsaĢ
rokov. „Už za desaĢ rokov by teda bolo

vidieĢ veĐký efekt na celom Slovensku.
Dôležité je však zabezpeþiĢ stabilný
prísun financií, ktorý na tridsaĢ rokov
odhadujeme na úrovni osemsto až
osemstopäĢdesiat miliónov.“ Túto sumu
však ministerstvo nemá. Pritom agrorezort už vyhlásil verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor na vykonanie
komplexných pozemkových úprav vo
viac ako sto šesĢdesiatich katastrálnych
územiach. Alokovaných je viac ako
štyridsaĢštyri miliónov eur. Ministerka
Gabriela Mateþná tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva.
Pozemkové úpravy sú jedným zo
základných riešení vlastníckych práv
k poĐnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom pozemkových úprav je
nové usporiadanie vlastníckych vzĢahov
k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteĐností,

Hubársky rok bol mimoriadne vydarený a ešte sa zďaleka nekončí

Slovenské lesy sú hubársky raj
Štefan ZLATOŠ – Foto: Emil SEMANCO

Aj keĈ sa v minulosti huby zaraĈovali medzi rastliny, spôsobom výživy sa podobajú skôr živoÿíchom, pretože sú
podobne ako ony závislé od produkcie biomasy rastlinami. Pre ÿloveka nemajú význam ako potrava, ale napriek
tomu je ich uplatnenie v potravinárskom priemysle obrovské. Ani uznávaní onkológovia nezaprú, že napríklad hliva
ustricová je vhodná na podporu odolnosti organizmu v boji s týmto ochorením.
Nevyhnutným predpokladom na
výskyt húb je dostatok zrážok poþas
septembra a zaþiatkom októbra, nie
príliš vysoké denné teploty a zároveĖ
noþné teploty najlepšie v rozmedzí
deväĢ až dvanásĢ stupĖov Celzia.
Najvhodnejším þasom na hubárske
prechádzky za jedlými hubami sú
jesenné dni v septembri až novembri.
Kulinársky zaujímavé jedlé huby
sa zaþali vyskytovaĢ už koncom
marca a zaþiatkom apríla. Vtedy sa
ako prvé objavovali smrþky a kuriatka.
Poþas mája a júna sa vyskytovali
periódy teplého poþasia, ale s dostatkom dažćov, takže sa bohato zaþali
vyskytovaĢ aj hríbovité huby, ako sú
hríby, masliaky þi kozáky spolu s plávkami, bedĐami a inými jedlými hubami.
Všeobecne býva jarná hubárska
sezóna dosĢ nevýrazná s kolísavými
výskytmi húb a, samozrejme, prevažná väþšina húb je þervivá, þo bolo
typické aj pre tohtoroþnú jarnú a letnú
hubársku sezónu – tvrdia to odborníci z oblasti mykológie.
ŷ HUBÁRSKY RAJ
Takmer sa prelína s „Vianocami rybárov“ – výlovmi rybníkov.
Hubárska sezóna potrebuje najmä
þo najmenšie rozdiely medzi dennými
a noþnými teplotami, dostatok vlahy

Hlivy patria medzi mimoriadne obĐúbené huby, ktoré sú vynikajúcim doplnkom na jedálnom
lístku, ale preukázateĐne majú aj lieþivé úþinky - a zberaĢ ich možno prakticky celý rok.

a þo najmenej veterného poþasia.
PlnosĢ hubárskych košíkov poþas
jesene podporuje aj skutoþnosĢ, že
plodnice prakticky všetkých jedlých
húb v tomto þase už nie sú þervivé.
Na území Slovenska sa vyskytuje
zhruba štyritisíc druhov vyšších húb,
medzi ktoré patria aj jedlé huby.
U nás je uznaných asi päĢdesiatšesĢ druhov voĐne rastúcich húb,
ktoré sa môžu predávaĢ alebo inak
priemyselne spracovávaĢ. Skúsení
hubári však poznajú aj viac dru-
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hov húb, ktoré sú jedlé a možno ich
uplatniĢ v kuchyni a na jedálnom
lístku. Vo všeobecnosti však platí
zásada, že sa majú zbieraĢ iba také
huby, ktoré hubár naozaj pozná,
aby sa predišlo prípadným otravám.
Medzi najatraktívnejšie hubárske
oblasti patria borovicové lesy na
Záhorí a smrekové lesy na Liptove
a Orave. Vhodné prostredie vytvárajú
aj bukové, dubovo-hrabové a zmiešané lesy. Hubárskym rajom sú tiež
Nízke Beskydy.

nové nájomné vzĢahy k pozemkom,
ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoloþných a verejných
zariadení.
Každá vláda sa od roka 2000
zaviazala vo svojom Programovom
vyhlásení urýchliĢ proces pozemkových úprav s dôrazom na výstavbu
spoloþných zariadení a opatrení plánovaných v projektoch pozemkových
úprav. Plnenie však pokrivkávalo.
Napríklad v Programe rozvoja vidieka
bolo na pozemkové úpravy v rokoch
2007 – 2013 vyþlenených stosedem
miliónov eur. Reálne sa však na pozemkové úpravy dostalo len osemdesiat
miliónov eur. Rozvíjajúce sa tempo
však zaþiatkom roka 2008 prerušila
zmena na poste ministra. Po opätovnej
zmene ministra, rezortným ministrom
sa stal Stanislav Becík, sa koncom
roka 2008 rezort vrátil k stanoveným
cieĐom. Ministerstvo pôdohospodárstva požiadalo o zvýšenie finanþného
limitu na pozemkové úpravy Programu
rozvoja vidieka 2007 – 2013 zo stosedem miliónov eur na stopäĢdesiat miliónov. Aj keć skutoþnosĢou bolo opäĢ
iba osemdesiat miliónov eur, proces
usporadúvania pozemkového vlastníctva poþas ministra Vladimíra Chovana
naberal na obrátkach. Ale netrvalo to
dlho a poþas ćalšieho ministra pozemkové úpravy prestali byĢ prioritou. Stav
trval v podstate až dodnes.
ŷ PUTO S PÔDOU
„V národoch, kde sa dediþský
zákon zakladá na práve prvorodeného,
pozemkové vlastníctvo prechádza z
generácie na generáciu bez toho, aby
sa delilo. Z toho vyplýva, že rodinný
duch sa takreþeno zhmotĖuje v pôde.
Rodina predstavuje pôdu, pôda predstavuje rodinu, udržiava jej meno, jej
pôvod, jej slávu, jej moc, jej cnosti. Keć
dediþský zákon zavádza rovné dedenie, niþí tesné puto, ktoré existovalo
medzi rodinným duchom a zachovaním pôdy; pôda prestáva predstavovaĢ
rodinu, lebo je jasné, že ak sa v priebehu jednej alebo dvoch generácií musí
rozdeliĢ, bude sa neustále zmenšovaĢ,
až napokon celkom zmizne.“ – Alexis
de Tocqueville: O demokracii v Amerike
Niet þo dodaĢ...
Už dávno neplatí, že na huby
sa chodí ráno, podĐa mykológov je
vhodný þas vyraziĢ na huby prakticky vždy, keć je už známe, že sa
zaþínajú objavovaĢ. Druhová pestrosĢ
a množstvo nazbieraných húb budú
však závislé od klimatických, ako aj
od iných faktorov. Ak veþer naprší,
urþite treba poþkaĢ dva, možno aj tri
dni, urþite hneć ráno nebude les plný
húb. Taktiež si nenahovárajte, že najlepšie úlovky nazbierate poþas splnu
alebo že huba je jedlá, ak je na nej
slimák, inak by sa otrávil. Treba pripomenúĢ, dôrazne pripomenúĢ, že aj
muchotrávky zelené sú ohryzené slimákmi a spôsobujú dodnes množstvo
smrteĐných otráv.
ŷ PLASTOVÁ PASCA
A pozor na plastové vrecká!
Nikdy do nich huby nezbierajte. Aj
v obchode si dôrazne žiadajte
výluþne papierové vrecúška, ak si
kupujte hríby z prepraviek na váhu,
ktoré nie sú už balené. Vrecká
z plastov sú totiž veĐmi nebezpeþné.
V takýchto obaloch sa huby deformujú
a môžu sa aj zapariĢ. Do chladniþky
nedávame huby rozkrájané, ak áno,
tak len na krátky þas. Zdravé, mladé,
oþistené a celé plodnice vydržia
v chladniþke aj niekoĐko dní, dlhšie
ako týždeĖ sa uskladnenie v chladniþke neodporúþa. Kulinári odporúþajú huby v zmesiach, kde môžeme
dosiahnuĢ rozmanitosĢ chutí.
Práve teraz vrcholí u nás sezóna
zberu húb, ktoré majú azda najviac
Đudových pomenovaní – na starých
pĖoch, ale aj na starších kmeĖoch
briez a iných stromov môžete po
tieto dni objaviĢ celé trsy podpĖoviek,
václaviek, michaliek... Ale trhoviská –
aspoĖ tie bratislavské – už obsadili
aj rómske „hubárky“ so suchohríbmi...
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Zaostávanie regiónov neškodí len im, ale neprospieva celému štátu, II.

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

Dopracovaģ sa v dnes menej rozvinutých regiónoch Slovenska na osemdesiatpercentnú úroveė tvorby
regionálneho hrubého domáceho produktu k celoslovenskému priemeru a nie vyššiu ako desaģpercentnú
mieru nezamestnanosti by sme mohli považovaģ za optimálny stav a prijateđnú situáciu v rozdieloch medzi
regiónmi v štáte. Dosiahnutie takéhoto optima vo vývoji medzi regiónmi je možné a je aj reálne.
Samozrejme, takýto predpokladaný
optimálny stav nie je možné dosiahnuĢ
zo dĖa na deĖ. Ale ani za jeden-dva
roky. Je to dlhodobejší proces. Dnešné
relatívne veĐké rozdiely a ich narastanie
medzi regiónmi západného Slovenska
na jednej strane, stredného a východného Slovenska na strane druhej nie sú
sociálne osožné pre taký malý štát, ako
je Slovensko. A názory niektorých podnikateĐov, neoliberalistických ekonómov
a politikov rozlíšiĢ napríklad minimálnu
mzdu podĐa rozdielnej výšky životných
nákladov, podĐa výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónov je neodôvodnené
a nezodpovedné. Viedlo by k zabetónovaniu ekonomickej a sociálnej zaostalosti
východného Slovenska, najmä Prešovského kraja. Takýto prístup akoby odsúhlasoval a potvrdzoval názor niektorých,
síce nie veĐa ekonómov, že východné
Slovensko nikdy nedobehne západné. Na
takéto tvrdenie nemáme vedecké argumenty. Je pritom veĐmi demotivujúce,
hoci môže, ale nemusí byĢ pravdivé.
ŷ DLHODOBÝ PROCES
Vývoj regiónov je otvorený, dlhodobý a neustály proces Đudskej þinnosti,
hospodárskych a spoloþenských, vnútorných a vonkajších podmienok ich vývoja.
Z nich pre ich rozvoj sú rozhodujúce
vnútorné podmienky a tie môžeme aj najviac ovplyvniĢ našou vlastnou konkrétnou Đudskou þinnosĢou.
Aj vonkajšie podmienky sú pre krajinu, ako je Slovensko, ktoré má vysoko
otvorenú ekonomiku pre svet, veĐmi
dôležité a nezanedbateĐné. Sme krajinou
s relatívne malým domácim trhom pre
vyrábanú produkciu. Rast a rozvoj našej
ekonomiky je vo veĐkej miere závislý
od zahraniþného obchodu, od kvality
a efektívnosti nášho exportu. To znamená, že sme v ekonomike závislí od
ekonomík krajín, s ktorými obchodujeme,
od krajín, u ktorých je dopyt po našich
exportných tovaroch a službách. Takýmito štátmi sú predovšetkým štáty EÚ,
Nemecko, ýesko ...
Vývoj ekonomík týchto štátov, þiže
pre nás vonkajšie podmienky, ovplyvĖujú aj naše regióny. OvplyvĖovanie je
vlastne obojstranné. Zo strany regiónov je dôležitá miera, akou sa ten-ktorý
región podieĐa na našom vývoze. ZároveĖ rozvoj regiónu ovplyvĖujú krajiny
nakupujúce jeho tovary a služby.
.
ŷ MOBILIZOVANIE REGIÓNU
DosiahnuĢ vo vývoji regiónov urþité
naznaþené relatívne optimum a v Ėom
pokraþovaĢ závisí od celého radu faktorov. Za všetkými sú Đudia a ich konkrétna
technická, ekonomická a spoloþenská
þinnosĢ. Sú to v prvom rade obþania
regiónu, toho-ktorého mesta a obce, ich
primátori a starostovia. AktívnosĢ obþanov je prvým predpokladom na zlepšenie
podmienok života ich bydliska. Aj naše
staré príslovie hovorí: „ Urob si to sám, aj
Pán Boh ti pomôže.“
Starostovia obcí a primátori miest,
to nie je len vyhraĢ voĐby (posadiĢ sa na
teplé miesteþko, poberaĢ relatívne dobrý
plat a poþas volebného obdobia žiadaĢ
ešte o jeho zvýšenie a dostaĢ nejaké tie
odmeny.) Starostovia a primátori zodpovedajú za samosprávu, ktorá si ich
zvolila. Musia predovšetkým sami konaĢ,
a nielen od nadriadených inštitúcií a štátu
žiadaĢ. Majú nejaké zverené kompetencie, materiálne a finanþné prostriedky,
s ktorými musia umne a efektívne narábaĢ v prospech obce a mesta. (Preto je
zarážajúce, keć v obci je viacero nezamestnaných, ale chotár je zaburinený,
nepokosený). Starosta má byĢ rozhĐadený þlovek. Má nielen poznaĢ problémy
obce, ale musí ich vedieĢ aj riešiĢ. To
znamená, že na riadenie obce a riešenia
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Rozvinutá sieĢ diaĐniþných a rýchlostných ciest pomáha rozvoju tradiþných aglomerácií
s priemyselnou produkciou, ale „priváža“ kapitál aj do miest, kde takáto produkcia absentuje.

jej problémov mal by maĢ vzdelanostné
a morálne predpoklady. Starosta je
vlastne manažérom obce, a to sa nedá
robiĢ bez potrebného vzdelania, vedomostí a schopností. Naša legislatíva
na funkciu starostu nevyžaduje urþitý
presne definovaný stupeĖ vzdelania
v naivnej predstave, že by tým diskriminovala tých uchádzaþov, ktorí nemajú
ani základné vzdelanie, þo iste nie je
správne. ByĢ starostom a primátorom,
to nie je len funkcia a urþitý status v obci,
ale je to predovšetkým riadenie, rozhodovanie a zodpovednosĢ za zverenú samosprávu a jej obyvateĐov.
ŷ VEDENIE KRAJOV
Kraje ako vyššie územné celky
dnes sú, ale nemali by byĢ len akýmsi
sprostredkovateĐom
medzi štátom,
okresnými a miestnymi samosprávami.
Samosprávne kraje a ich predsedovia sú
do znaþnej miery zodpovední za to, ako
sa žije obyvateĐom ich regiónu. Ich úlohou je najmä spravovaĢ, dohliadaĢ a konkrétne pomáhaĢ regiónom. A v týchto úlohách by mali byĢ hýbateĐmi ich rozvoja.
Majú svoje vymedzené kompetencie
a sú im zverené na ich realizáciu nemalé
finanþné prostriedky. Úlohou krajov je
v rámci týchto kompetencií rozumne rozhodovaĢ a zdroje efektívne využívaĢ.
Majú na starosti cesty v kraji,
zodpovedajú za stredné školy, za
zdravotnú a sociálnu starostlivosĢ obyvateĐov, za dostatok kvalifikovaných
pracovných síl, za dopravu pracujúcich do práce... A v týchto oblastiach
stále je þo robiĢ, vylepšovaĢ. Cesty sú
rozbité, stredné odborné školy treba
viac štrukturalizovaĢ a zameriavaĢ na
potreby praxe, väþšiu pozornosĢ si
vyžadujú aj okresy s vyššou a dlhodobou nezamestnanosĢou... V Banskobystrickom kraji, Košickom kraji a najmä
v Prešovskom kraji je stále okolo päĢ až
desaĢ percent neprispôsobivých Đudí,
ktorí žijú len zo sociálnych dávok. HĐadaĢ a nájsĢ spôsoby a formy ich vþlenenia do spoloþenského života, zapojiĢ
ich do vzdelávacieho a pracovného
procesu patrí k úlohám kraja. Vyriešenie neprispôsobilosti, resp. aspoĖ jej
podstatné zníženie, by posunulo kraj
dopredu ekonomicky a kultúrne. Ak
si tieto kraje nevyriešia problém tejto
neprispôsobivej skupiny Đudí, dlhodobo
nezamestnanej a bez vzdelania, a nie sú
to len Rómovia, tak stále budú zaostávaĢ
za inými.
Zdá sa, akoby kraje ako vyššie
územné celky v celom ich doterajšom
vývoji stále nenašli svoje plnohodnotné
uplatnenie, efektívne a užitoþné pôsobenie. Možnože v systéme riadenia štátu
v podobe, akej existujú, sú zbytoþné
alebo je ich veĐa a staþilo by ich menej,
možno len tri.

NezanedbateĐná úloha v znižovaní
rozdielov medzi regiónmi a v ich rovnomernom vývoji patrí, samozrejme, aj
štátu. Tejto úlohy sa štát, nech robí, þo
robí v prospech menej rozvinutých regiónov, doteraz nezhostil dobre. V prevažnej
miere všetky významnejšie zahraniþné
investície, a tým aj investiþné stimuly,
išli na západné Slovensko. Z priamych
zahraniþných investícií prišlo hodnotovo
doteraz na západné Slovensko približne
osemdesiat percent a z nich pripadlo na
Bratislavu viac ako tri štvrtiny. Do regiónov stredného a východného Slovenska
približne po desaĢ percent a z nich pre
Prešovský kraj okolo dvoch percent. Tri
automobilky sú na západnom, jedna na
strednom Slovensku v Žilinskom kraji.
Iste, nebolo by správne chcieĢ rast
menej rozvinutých regiónov na úkor rastu
Bratislavy a západného Slovenska, ale
nie je potrebný a rozumný ani ich rast
na úkor menej rozvinutých. Zahraniþní
investori nechcú investovaĢ v menej rozvinutých regiónoch nielen pre nevybudované diaĐnice, ale možno ešte viac pre
nedobudovanú technickú, ekonomickú a
sociálnu infraštruktúru a servisné služby
v nich. K týmto negatívam regionálnych
infraštruktúr patrí aj nižšia a menej kvalitná úroveĖ vzdelávania. A v súþasnosti
je to aj nedostatok vhodných kvalifikovaných pracovníkov.
Práve pomoc zo strany štátu pri
dobudovaní, vynovení a zmodernizovaní
infraštruktúry je v týchto regiónoch veĐmi
potrebná. Vybudovaná infraštruktúra tu
ostáva, nikto im ju nevezme, pozdvihuje
ich, osloví investorov keć nie hneć, tak
možno o nieþo neskôr. No o vhodnú
a efektívne fungujúcu regionálnu infraštruktúru, príĢažlivú aj pre zahraniþných
investorov, sa musia v prvom rade usilovaĢ a postaraĢ samotné regióny.
ŷ IBA PAPIEROVÉ PLÁNY
Štát má akþné plány rozvoja pre
menej rozvinuté okresy. Vláda SR
zasadá a rokuje v týchto okresoch
a poskytuje im finanþnú pomoc na
riešenie konkrétnych úloh. Zasadanie vlády akoby hovorilo o obchádzaní
krajov a o ich tiež malej, len formálnej
zodpovednosti za zaostalosĢ niektorých
svojich okresov. Vláda prijala už najmenej dvanásĢ noviel zákona o investiþnej
pomoci do menej rozvinutých regiónov.
Plánov a opatrení o pomoci je veĐa.
Kontrol ich plnenia menej. Vo vzĢahu
k regiónom, k poskytovaniu a najmä na
využitie prostriedkov, ktoré dostávajú
od štátu z verejných finanþných zdrojov, je potrebné dôsledné hodnotenie ich
úþelnosti, užitoþnosti a efektívnosti. A
to sa nedeje tak, ako by sa malo. Kontrola plnenia úloh a zodpovednosti za
využitie verejných zdrojov a prostriedkov z eurofondov sa nerobí dôsledne,

ANALÝZA

a to je na škodu samotných regiónov.
ýastá a nemalá nedôslednosĢ a slabá
kontrola plánovaných a prijatých úloh,
ako aj nedôsledné vyvodzovanie zodpovednosti za ich neplnenie je naším
stálym veĐkým nedostatkom. A platí to
o všetkých doterajších vládach. A nie
je to len vo vzĢahu štátu k regiónom.
Týka sa to hospodárskej politiky štátu
v celom jej rozsahu pôsobenia. Len prijímanie veĐkého poþtu zákonov, noviel,
opatrení na pomoc menej rozvinutým
regiónom bez dôsledného vyžadovania
ich plnenia nie je riešením, samo o sebe
nepozdvihne tieto regióny. Pomôže len
rozum, dôslednosĢ práce a konania na
každom stupni riadenia a rozhodovania – od najnižšieho stupĖa samospráv
až po štát.
ŷ DECENTRALIZÁCIA?
Vymedzené hranice a kompetencie
medzi platnou decentralizáciou a centralizáciou v riadení a rozhodovaní sa
nevyužívajú tak, ako by mali. Príþinou
môže byĢ aj nesúlad medzi kompetenciami a ich finanþným a materiálnym
krytím tej-ktorej samosprávnej inštitúcie. Tak sa stáva, že napríklad obec
v prípade potreby nejakej opravy alebo
aj menšej investície nerieši to vo vlastnej kompetencii. No neobracia sa ani
na svoj okres, kraj, ale rovno na štát.
Takáto decentralizácia je viac formálna
ako skutoþná, efektívne fungujúca.
Z doteraz uskutoþĖovanej decentralizácie a v nej uskutoþĖovanej hospodárskej politiky vyplýva, že v realite
je náš štát viac centralizovaný, a to na
úkor skutoþne a efektívne fungujúcej
decentralizácie. Vo vzĢahu uplatĖovania
centralizácie a decentralizácie máme
v praxi viacero nezrovnalostí. Naproti
tomu možno väþšia centralizácia a väþšie kompetencie v nej by boli na osoh
zdravotníctvu a školstvu. To by možno
platilo za predpokladu, že by tieto
oblasti þinnosti veĐkého spoloþenského
významu a dôležitosti neboli ponímané
a uskutoþĖované ako podnikanie a ich
služby ako podnikateĐské.
ýi ide o optimálnu deĐbu právomoci,
kompetencií, finanþných a materiálnych
zdrojov na ich napĎĖanie medzi centralizáciou a decentralizáciou nám potvrdzuje v koneþnom dôsledku len hospodárska a spoloþenská prax. Dozvedáme
sa to po urþitom þase z dosahovanej
úrovne ich efektívneho fungovania.
ŷ TRETIE CENTRUM
Uplynulých dvadsaĢpäĢ rokov je
dosĢ dlhý þas na zhodnotenie a pouþenie z uskutoþĖovania hospodárskej
politiky, riadenia a rozhodovania pri
dnešnej platnej centralizácii a decentralizácii. Ich analýza a zhodnotenie sa
bezprostredne týkajú aj ich uplatĖovania v problematike vývoja regiónov.
Z pohĐadu efektívneho fungovania
hospodárskej politiky štátu sa vynárajú aj úlohy budovania hospodárskych
a spoloþenských centier. Prírodno-geografické a zemepisné podmienky Slovenska vytvorili vo svojom historickom
vývoji dve hlavné prirodzené hospodárske a kultúrne centrá – na západe
Bratislavu a na východe Košice. SúþasnosĢ si vynucuje aj budovanie tretieho
takéhoto centra – a to Banskú Bystricu
na strednom Slovensku. Túto realitu
treba rešpektovaĢ aj v hlavnom meste
Slovenska. Bratislava ako hlavné mesto
Slovenska aj vzhĐadom na svoju veĐkosĢ a možnosti svojho dnešného
potenciálu sústrećuje v sebe možno
príliš veĐa riadiacich inštitúcií hospodárskeho a spoloþenského života. Rovnomernejšiemu regionálnemu vývoju
Slovenska by pravdepodobne pomohlo
narušenie tohto príliš veĐkého bratislavského centralizmu. Stredné a východné
Slovensko, Banská Bystrica a Košice by
mali byĢ viac zastúpené aj inštitúciami
v hospodárskej a štátnej správe. Umiestnenie a pôsobenie Ústavného súdu SR
v Košiciach je pozitívnym príkladom.
Úvahy o optimalizácii regionálneho
vývoja, o optimálnej deĐbe medzi centralizáciou a decentralizáciou a v rámci
nich o kompetenciách a ich zabezpeþení potrebnými zdrojmi sú na zváženie.
Vyžadujú si však hlbšie analýzy na prijatie zásadnejších zmien.

GLOSA
K eć niekto zaþne rozprávaĢ o jednotlivých regiónoch
Slovenska, zvyþajne ich porovnáva z hĐadiska ekonomických
ukazovateĐov. Najmä mieru
nezamestnanosti a celkovú
ekonomickú výkonnosĢ daného
regiónu. Už takmer tradiþným
reþníckym cviþením sa stali
ponosy na to, ako sú regióny
na východe Slovenska obchádzané, þo sa investícií týka,
a ako ich ešte stále vysoká
nezamestnanosĢ v podstate
vyĐudĖuje. PohĐad na regióny
z pohĐadu kultúry, jej rozvoja
þi fungovania je oveĐa menej
þastý. Keby sme však urobili
pomyselnú mapu kultúrnych
aktivít, neboli by ani tie najchudobnejšie regióny z tohto
pohĐadu nejakými „nekultúrnymi oblasĢami“.

Kultúra
v regiónoch
Samozrejme, najhonosnejšie
a mediálne najznámejšie kultúrne podujatia sa sústrećujú do
bohatších regiónov. Keć þítame
dennú tlaþ a najmä pozeráme
komerþné televízie, zdá sa, že
všetko zaujímavejšie sa deje na
západ od Žiliny. Je to, samozrejme, aj chyba þi neduh médií,
že sa neunúvajú ćalej na východ
a v tomto má þo doháĖaĢ aj verejnoprávna RTVS, bolo by však
chybou pokladaĢ napríklad prehliadku amatérskych výtvarníkov
trebárs v Michalovciach za nieþo
nevýznamné a úzko „domáce“.
Jedno je však isté. Regióny,
najmä tie spomínané menej oplývajúce financiami, fungujú, þo
sa kultúry týka, takmer úplne na
báze iniciatívnych, dobrovoĐných,
a teda neplatených nadšencov.
Na tomto poli hrá nezastupiteĐnú
úlohu práve Matica slovenská
a jej miestne organizácie,
a sme náhle pri koreni veci. Už
spomínaný nezáujem médií má,
priznajme si to, þasto primárny
koreĖ práve vo fakte, že podujatie pripravili matiþiari. Ako
keby sa zodpovední editori zdráhali zviditeĐĖovaĢ práve matiþný
zástoj na rozvoji regionálnej
kultúry. Je to výsledok þudného
a v koneþnom dôsledku mimoriadne škodlivého pohĐadu na
národnú kultúru, ktorá sa najmä
v deväĢdesiatych rokoch a zaþiatkom nového milénia zaþala spolu
s þudesnými mutikultúrnymi trendmi šíriĢ z istých miest vo vedení
európskeho „superštátu“. Základom bola premisa o zastaranosti
národných štátov a o brzdiacich
úþinkoch, ktoré má Đpenie na
tradíciách pri realizácii „svetlých
európskych zajtrajškov“. Kam
toto pomýlené zaznávanie tradícii a snaha o globalizáciu kultúry
viedli, máme možnosĢ vidieĢ dnes
a denne v správach z niektorých západoeurópskych štátov.
Hodnotový chaos, násilie, dekadencia v rámci umenia, nahrádzanie prirodzených a funkþných
rodinných väzieb genderovými
experimentmi, ktoré v koneþnom dôsledku hodnotový chaos
ešte zväþšujú. Z tohto pohĐadu
je naša regionálna kultúra tým
najcennejším podhubím kultúry,
ktoré máme. No a nám neostáva
niþ iné, ako trpezlivou prácou
a argumentmi vracaĢ mediálnu
pozornosĢ k jej výstupom, bez
ohĐadu, þi je organizovaná štátnym, miestnym, alebo matiþným
subjektom. Tak þi onak, napokon
ju držia pri živote a rozvíjajú nadšenci, ktorých máme zatiaĐ, chvalabohu, na Slovensku neúrekom.
Alexander GÖCZ
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Historická veda poukazuje na našu hriešnu nevzdelanosť vlastnej minulosti

J ednoducho si to zaslúži.
Trenþianska univerzita Alexandra Dubþeka je u nás doma
spolu s ćalšími univerzitami
pomerne trestuhodne prehliadaná. Vie sa o nej, þo uþí, þo
možno na nej vyštudovaĢ, jednoducho klasika. To, že i táto
univerzita aj jej kolegyne univerzity robia vedecký výskum,
vie sa už menej. A zopakujme
– u nás. Lebo vo vedeckom
svete v zahraniþí to neplatí.
Máme aj dôkaz. „V Európe sme
známi najmä vćaka projektu
FUNGLASS a našim inováciám pre sklársky priemysel,“
hovorí rektor Trenþianskej
univerzity Alexandra Dubþeka
Jozef Habánik.

Matičnú vedu treba reštartovať

Koneþne aj
doma úspešní
Ide o jeden z úspešných projektov európskeho rámcového
programu na podporu výskumu
a inovácií Horizont 2020, priþom jeho koordinátorom je práve
Trenþianska univerzita Alexandra Dubþeka v Trenþíne. CieĐom
je zameraĢ sa na excelentný
výskum a inovácie v oblasti
skiel so špecifickými funkþnými
vlastnosĢami a na povrchovú
funkcionalizáciu bežných skiel,
modifikáciu ich vlastností a získanie nových funkcionalít. Tvorcovia projektu sú presvedþení,
že takéto materiály majú široké
použitie, napríklad vo výrobe
energie z obnoviteĐných zdrojov, v ich skladovaní, vo výrobe
vysokohodnotných
materiálov
z odpadov, ale i v oblasti
ochrany kultúrneho dediþstva,
v zdravotníctve, napríklad vo
vývoji biomateriálov priamo ušitých na mieru pre potreby jednotlivých pacientov. V zahraniþí
je už slovo FUNGLASS znaþkou
vedeckej kvality.
Centrum pre funkþné a povrchovo funkcionalizované sklá
sa aktuálne radí medzi jeden
z úspešných projektov podporených v rámci výskumného
a inovaþného programu Európskej
únie
Horizont
2020.
Koneþne však univerzita, ktorá
má v názve meno mesta Matúša
ýáka, získala naozaj veĐké
uznanie aj doma. Ide o ocenenie
v ćalšej oblasti materiálového
výskumu.
Tohtoroþnú cenu za inováciu
roka získal práve vývoj špeciálnej zmesi na báze prírodného
kauþuku pre gumárenský priemysel, ktorú vyvinuli v Trenþianskej univerzite Alexandra
Dubþeka v Trenþíne. Udelilo ju
Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky. PodĐa Lucie Petríkovej
z kancelárie rektora univerzity
cenu za transfer technológií na
Slovensku 2018 získal tím jej
vedcov pod vedením dekanky
Katedry priemyselných technológií Dariny Ondrušovej. Spolu
s kolegami – Marianou Pajtášovou a doktorandom Ivanom
Labajom, vytvorili pre gumárenský
priemysel
špeciálnu
elastomérnu zmes na báze prírodného kauþuku, v ktorej sú
sadze nahradené alternatívnym
plnivom z vedĐajšieho produktu
v energetike. PodĐa rektora
Jozefa Habánika výsledky práce
vedcov z univerzity priniesli
rešpekt a uznanie univerzite
v domácich i medzinárodných
vedeckých kruhoch. Dôkazom je
podĐa neho aj zápis Trenþianskej
univerzity do rebríþka KĐúþových
technologických centier, ktorý
zostavuje Európska únia.
(ib)
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Zhováral sa Ján þERNÝ – Foto: archív SNN

Bez finanÿného zabezpeÿenia nie je možné poslanie matiÿnej vedy naplniģ. Finanÿne podvyživená je však
nielen matiÿná veda na Slovensku. Smutnou správou je, že vládou aktuálne schválený štátny rozpoÿet na rok
2019, ktorý poputuje do rokovacej sály Národnej rady Slovenskej republiky, nijako výrazne nepoÿíta so zvýšením finanÿných zdrojov práve pre vedu. Ako sa s touto skutoÿnosģou vyrovnáva Matica slovenská a ako v tejto
situácii plní svoje poslanie – to boli východiská do rozhovoru s vedeckým tajomníkom a ÿlenom vedenia Matice
slovenskej PhDr. Pavlom MIþIANIKOM, M. A., PhD.
ƕ KeĈ sa približne pred rokom
stal novým predsedom Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, v jednom
z prvých rozhovorov okrem iného
pri výpoÿte zámerov do budúcnosti
médiám povedal: „ćalším mojím cieđom je matiÿná veda, ktorá zostáva
dôležitou ÿasģou nášho snaženia
a nemožno ju v žiadnom prípade
oddeliģ od Matice slovenskej. Práve
osobitný, menej kabinetný pohđad na
vedu je potrebné uplatniģ v Matici slovenskej. Matiÿná veda musí byģ bližšie
ÿlenskej základni, jej výstupy musí
cítiģ verejnosģ. Aj tu však zaostávame
v propagácii. Valné zhromaždenie
okrem iného schválilo napríklad nevyhnutnosģ vydania komplexnej publikácie, ktorá by zmapovala životy a dielo
predsedov Matice slovenskej...“
Aj tento citát poukazuje na to, že
matiþná veda a výskum potrebujú nový
impulz. Matica slovenská prežíva generaþnú výmenu. Popri úcte k šedinám
a výsledkom práce predchodcov sa vedúcich matiþných postov ujali mladí Đudia
a je teraz na nich, ako sa týchto výziev
zhostia a ako dokážu úlohy, þo na nich
þakajú, plniĢ. A platí to aj pre matiþnú
vedu.
ƕ Odcitujem aj Ĉalšie slová,
ktoré sa bezprostredne dotýkajú vás.
Kolega Dušan Kerný v jednom z dávnejších rozhovorov s vami napísal, že
„historik Pavel Miÿianik je ÿitateđovi
SNN známy originálnym poukázaním
na pôsobenie Slovenskej armády
a vojakov poÿas ústupu pred sovietskou armádou na Kryme, ale aj informáciami o ojedinelej konferencii
policajných historikov, na ktorej sa
zaoberal o. i. obranou proti maĈarskej agresii. Je autorom štvordielnej
knihy o pôsobení Slovenskej armády
v rokoch 1941 – 1944, rozoberá jej
úlohu a zástoj na prípravách a priebehu
Slovenského národného povstania.“
Vedecký výskum by však mal prenikaģ
do všetkých zložiek spoloÿnosti, mal by
byģ jej integrálnou súÿasģou a jedným
zo základných zdrojov jej materiálneho
aj duchovného bohatstva. Aké zámery
v tomto duchu do budúcnosti – blízkej
i vzdialenejšej – má matiÿná veda?
Matiþná veda má svoje poslanie definované Zákonom þ. 68/1997 Z. z. (Zákon
o Matici slovenskej), ktorý stanovuje
Matici v úlohách hneć na treĢom mieste
„robiĢ základný slovakistický výskum“.
Zákon definuje Slovenský historický ústav
a Slovenský literárny ústav ako „vedecké
pracoviská Matice slovenskej pre základný
slovakistický výskum“. Stredisko národnostných vzĢahov Matice slovenskej má
pôsobiĢ „ako koordinátor výskumu a dokumentácie vzĢahov medzi slovenským národom a národnostnými menšinami žijúcimi
v Slovenskej republike“. Krajanské múzeum
Matice slovenskej je zákonom definované ako „ústredné pracovisko pre styk
a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi mimo
územia Slovenskej republiky a na udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity
a vzĢahov k Slovenskej republike“. Matiþná
veda teda pracuje vo vedných odboroch
história, literárna veda, jazykoveda a þiastoþne aj etnológia. Kećže momentálne je
personálne obsadenie vedeckých ústavov
a dvoch odborných pracovísk v kritickom
stave, prvoradou úlohou na najbližšie
obdobie je personálna stabilizácia týchto
pracovísk kvalitnými vedeckými pracovníkmi. Následne bude možné opäĢ naštartovaĢ matiþnú vedu. Základný vedecký
výskum sa musí zameraĢ na dlhodobé
projekty, ktorých výsledkom budú základné vedecké monografie. V historickej

Novýý vedecký
Matice
vedeckýý tajomník
tajomník
j
Matice slovensslovenkej
historik
Pavel MIČIANIK
skejjePavol
MIýIANIK.

statoþného personálneho obsadenia
vedeckých a odborných pracovísk. Bez
finanþného zabezpeþenia ani nie je
možné toto poslanie matiþnej vedy naplniĢ. To je však úloha pre vedenie Matice
slovenskej, aby matiþnej vede zabezpeþilo dostatok finanþných prostriedkov
na jej fungovanie. Avšak finanþné prostriedky pre vedu celkom nezávisia iba
od vedenia MS, ktoré zápasí každý rok
s finanþným nedostatkom zo strany štátu,
ale od vonkajších objektívnych faktorov,
ktoré môžu matiþiari niekedy len Ģažko
ovplyvniĢ.

Matičná veda a výskum potrebujú nový impulz – na tom sa zhodnú všetci, ktorým chýba
bývalá ofenzívnosť a efektívnosť práve týchto niekdajších priebojných matičných činností.

vede i etnológii je potrebné sa zameraĢ
najmä na 20. storoþie, kde je množstvo
nespracovaných tém (napríklad Slováci
v rakúsko-uhorskej armáde, v þesko-slovenských légiách, Slováci v ruskej obþianskej vojne, vpád Maćarskej þervenej
armády na Slovensko 1919, oslobodzovanie Slovenska 1944/1945 a iné). Tieto
témy sú navyše „živé“, pretože sa týkajú
Đudí, ktorých priami potomkovia ešte žijú.
ƕ Zmyslom vedy je okrem množstva iných výstupov aj akési modelovanie predpovedí – môže sa napríklad
matiÿný výskum venovaģ modelovaniu zmien vekovej štruktúry obyvateđstva, a tým aj prioritných potrieb
spoloÿnosti?
Kećže Matica slovenská nedisponuje ani štatistickým, ani prognostickým
ústavom, nemôže tieto úlohy samostatne
riešiĢ. Prostredníctvom svojich lokálnych
štruktúr však môže pomôcĢ pri riešení
podobných úloh, ak o to Maticu požiadajú
iné vedecké ústavy alebo štátne orgány.
ƕ Veda na Slovensku prežíva vo
všeobecnosti pomerne ģažké ÿasy.
Platí to aj pre našu matiÿnú vedu
práve v tomto zmysle?
Áno platí.
ƕ Existuje nejaký vzģah medzi
vyspelosģou vedy a spoloÿnosti,
v ktorej sa praktizuje? Ako ovplyvėuje veda pokrokovosģ spoloÿnosti
a naopak?
Moderná spoloþnosĢ je do veĐkej
miery závislá od technológií, ktoré Đudstvu uĐahþujú život. Nie v každom ohĐade
však platí, že pokrok vo vede je zároveĖ
spojený s duchovným a civilizaþným pokrokom. UĐahþovanie života niekedy vedie
k strate istých zruþností, a tým aj k nebadanej degenerácii spoloþnosti. Napríklad
v USA je už množstvo Đudí, ktorí nevedia
písaĢ písaným písmom. Vystaþia si len
Ģukaním do klávesnice a strácajú tak
jemnú motoriku. Humanitné vedy majú
preto úlohu neustále spoloþnosĢ „poĐudšĢovaĢ“, nastavovaĢ jej zrkadlo. Tu má
nezastupiteĐné miesto najmä história,
ktorá v spoloþnosti funguje ako prísna
vychovávateĐka. Prísne a nekompromisne trestá neznalosĢ vlastnej histórie.
Mnohé dávne vyspelé zaniknuté civilizácie sú toho príkladom.
ƕ Na vedu sa kladie požiadavka
objektivity, pravdivosti a metodickosti (prípadne aj terminologickej
jednoznaÿnosti). Dá sa napríklad
historická veda oÿistiģ od rôznych
ideologických nánosov, ktoré vznikali a zanikali tak, ako sa vyvíjala
spoloÿnosģ?
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V každej dobe a v každom režime
vznikali historické práce na politickú
objednávku, ktoré „dokazovali“, že práve
ten-ktorý režim je najlepší a je „nevyhnutným“ vyvrcholením dejín. Históriu
odnepamäti vládcovia používali ako jeden
z nástrojov riadenia spoloþnosti. Dejiny
Đućom predkladali tak, aby ich mohli ovládaĢ a formovaĢ žiaducim smerom. Vždy
však existovali historici, ktorí sa usilovali
priblížiĢ k pravde a nepracovaĢ na politickú objednávku. Nikdy to však nemali
Đahké. Objektívna veda neexistuje z jednoduchého dôvodu, tvorí ju vždy konkrétny þlovek – konkrétny subjekt. Matica
sa však usiluje a bude usilovaĢ umožĖovaĢ svojim vedeckým pracovníkom slobodné a tvorivé bádanie.
ƕ Veda je predmetom skúmania
celého radu najrôznejších disciplín.
Ktoré sú prioritné (ak sú) alebo
aspoė podstatné v prostredí Matice
slovenskej?
Ako som v úvode uviedol, Matica
slovenská sa sústrećuje najmä na históriu a literárnu vedu z pohĐadu slovenskej
civilizácie.
ƕ Bývalý minister kultúry Marek
MaĈariÿ v súvislosti s Maticou slovenskou tvrdil, že by si Matica mala nejako
konkrétne definovaģ svoje zámery,
nájsģ podstatu svojho pôsobenia
v podmienkach modernej spoloÿnosti.
Akoby bolo možné toto jeho nazeranie
na poslanie Matice slovenskej aplikovaģ v budúcnosti matiÿnej vedy?
Poslanie Matice slovenskej jasne
definuje spomenutý Zákon þ. 68/1997 Z.
z. (Zákon o Matici slovenskej). Pán Maćariþ si ho mal preþítaĢ. V širšom zmysle
by podĐa mĖa mala Matica slovenská
chrániĢ, zveĐaćovaĢ a šíriĢ slovenskú
civilizáciu, ktorá je civilizáciou DOBRA.
Slovenská civilizácia je tiež civilizáciou
ďUDSKOSTI, ktorá rešpektuje a ctí StvoriteĐa i dôstojnosĢ každej Đudskej a živej
bytosti. Preto sa aj matiþná veda prioritne
musí zaoberaĢ výskumom slovenskej
civilizácie.
ƕ Vedecký výskum je vysokokvalifikovaná organizovaná odborná ÿinnosģ zameraná na získanie nových
poznatkov (základný výskum), respektíve na objavovanie postupov, ktorými
možno využiģ teoretické poznatky
v praxi (aplikovaný výskum). Sme
v Matici na takýto výskum kvalitne
odborne vybavení? Do akej miery je
finanÿne závislý od mimomatiÿných
zdrojov?
Momentálne matiþné vedecké
ústavy nie sú schopné vykonávaĢ „základný slovakistický výskum“ vinou nedo-

ƕ Ako narába matiÿný vedecký
výskum so získanými poznatkami,
postupuje ich verejnosti?
Popularizácia výsledkov matiþného
vedeckého výskumu sa uskutoþĖuje
najmä prostredníctvom tlaþovín (kníh,
zborníkov a odborných þasopisov),
konferencií, seminárov a prednášok.
Na propagáciu þiastkových výsledkov
výskumu, zaujímavých dokumentov
a biografií osobností je nevyhnutné
vytvoriĢ moderný odborný vedecký þasopis, ktorý by nahradil doteraz vydávané
zborníky. Zborníky sú reliktom minulosti
a dnes ich už þíta málokto.
ƕ Nakođko je výskum subjektívny,
ovplyvėovaný osobnosģou vedca,
jeho názormi, empíriou, a nakođko by
mal byģ objektivizovaný?
Výskum je vždy ovplyvĖovaný
osobnosĢou vedca. Do akej miery, závisí
od konkrétneho þloveka. Preto hovoriĢ
o „objektivite“ možno len Ģažko. Týmto
slovom sa navyše þasto oháĖajú najmä
tí, ktorí pracujú na politickú objednávku
a snažia sa tak daĢ svojim prácam punc
dôveryhodnosti. PodĐa mĖa je preto
najmä v humanitných vedách možné
hovoriĢ o priblížení sa k pravde alebo
o poskytnutí plastického, mozaikového
obrazu minulosti.
ƕ VĈaka za rozhovor a na záver
ešte malá poznámka:
Tak ako v úvode aj na tomto mieste si
pripomeĖme slová predsedu Matice slovenskej doktora Gešpera: „Dnes celý rad
národných postáv a dejinných prelomov
slovenského národa pomaly upadá do
zabudnutia. Ich prinavrátenie do národného vedomia, obzvlášĢ do kolektívnej
historickej pamäti Slovákov je naliehavé.
Već vedomosti mládeže o národných
osobnostiach sú katastrofálne. Štefan
Moyses, Karol Kuzmány, J. M. Hurban,
Š. M. Daxner, Adolf Dobriansky, Andrej
Radlinský, Matúš Dula, Jur Janoška, Ján
Vanoviþ, Štefan Krþméry, J. C. Hronský,
František Richard Osvald, Andrej Hlinka,
Martin Rázus, Janko Jesenský, ale aj hurbanovci rokov 1848 až 1849, slovenskí
legionári v þesko-slovenskom odboji 1914
až 1920, mladí hrdinovia Malej vojny – þo
vie verejnosĢ o tých, ktorí zasvätili život
národu? Národná i obþianska spoloþnosĢ
bude zdravá, ak sama bude maĢ zdravé
sebavedomie, keć bude poznaĢ svojich
predchodcov a bude si vedomá slovenských a slovanských koreĖov. Nové
národné elity môžeme vychovaĢ len príkladom minulých slovenských generácií,
to je overená dejinná skúsenosĢ,“ povedal
po svojom zvolení do funkcie súþasný
predseda Matice.
Niet pochybností, že aj tieto osobnosti zrejme ešte budú predmetom
matiþného výskumu. Već to dobre všetci
poznajú: „Národ, ktorý zabudne na svoju
minulosĢ, nemá budúcnosĢ,“ znie známe
konštatovanie, hoci sa šíri aj v rôznych
iných podobách. Jeho význam a odkaz je
však nespochybniteĐne jasný.
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Manévre
príležitosťou na
na otvorenie
otvorenie zrekonštruovaného
zrekonštruovaného vojenského
vojnového cintorína
Manévre 1911 boli príležitosťou

Stropkovské manévre po vyše sto rokoch
Text a foto: Marián ŠIMKULIþ

Klub vojenskej histórie Beskydy a mesto Stropkov si blížiace sté výroÿie ukonÿenia prvej svetovej vojny pripomenuli Manévrami 1911. A hoci
boli hlavným magnetom akcie, neboli jediným lákadlom pre stovky návštevníkov podujatia, k úspechu ktorého prispeli aj pekné jesenné dni
posledného septembrového týždėa.

Následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d’Este
na železniþnej stanici v Bardejove

Po ôsmich rokoch od zaþiatku
výstavby odovzdali ako súþasĢ Manévrov
1911 aj obnovený cintorín z prvej svetovej vojny vo VeĐkrope. Na jeho ploche je
pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, z ktorých je doteraz
známych len jedenásĢ mien.
ŷ DVESTO DOBROVOĐNÍKOV
PodĐa predsedu klubu Martina DrobĖáka pri obnove cintorína vychádzali
z dobových nákresov, ktoré sa zachovali.
Najskôr vybudovali chodníky, hrobové
miesta s osadením krížov, oplotenie
a centrálny pamätník. Od roku 2010 sa na
výstavbe podieĐalo vyše dvesto dobrovoĐníkov. Prišli nielen domáci, ale aj pomocníci z Maćarska, PoĐska, ýeskej republiky,
Ukrajiny a Rumunska. Drvivú väþšinu rozpoþtu v desiatkach tisíc eur spotrebovali
na materiál. No ani dovoz materiálu na cintorín nebol Đahký, kećže cintorín sa nachádza v Ģažko prístupnom teréne.
Od zaþiatku obnovné práce podporovalo Ministerstvo vnútra SR i obec VeĐkrop. Významným sponzorom bol rakúsky
ýierny kríž, prispelo aj VeĐvyslanectvo
Ruskej federácie na Slovensku a množstvo firemných nadácií. Cintorín ešte þaká
zápis do zoznamu národných kultúrnych
pamiatok. Kećže tu ležia telesné pozostatky vojakov z viacerých krajín, KVHB
sa bude uchádzaĢ o jeho zapísanie do
Európskeho kultúrneho dediþstva. Cintorín vo VeĐkrope aj za úþasti zástupcov
ćalších cirkví posvätil pravoslávny metropolita Rastislav. SúþasĢou pietneho aktu
bolo tiež vysadenie dubov tými, ktorí sa
najviac priþinili o obnovu cintorína.
ŷ NÁSLEDNÍK NA MANÉVROCH
Mesteþko Stropkov sa v septembri
1911 ocitlo na stránkach európskej tlaþe.
Prispeli k tomu manévre, na ktorých sa
zúþastnili štyri armádne zbory so stopäĢdesiat- až stoosemdesiattisíc vojakmi. Tí
boli dislokovaní a cviþili v katastri medzi
Stropkovom a Svidníkom. Výber miesta
nebol náhodný. Rakúsko-Uhorsko si
uvedomovalo, že v prípade vojnového
konfliktu cárske ruské vojská zaútoþia
práve cez tunajšie karpatské priesmyky.
Stropkov získal na prestíži tým, že generalitu rakúsko-uhorskej armády ubytovali
v mesteþku. Tiež množstvo vojakov. To
všetko s vtedajšou vojenskou technikou,
obohatenou o prestížne novinky, ako boli
bezdrôtový telegram þi telefón, prilákalo do
Stropkova a okolia mnohých záujemcov.
Najviac ich priĢahovala úþasĢ následníka
trónu Františka Ferdinanda d’Este, generálneho inšpektora brannej moci. Ubytovaný bol v stropkovskom kaštieli 12. až 16.
septembra. Kým sa tak stalo, muselo rieþkou Ondavou pretiecĢ ešte veĐa vody.
ŷ VÝBER MIESTA
Lokalizácia vojenských manévrov
bola v podstatne jasná. S miestom pobytu
generality a najvyššieho velenia sa však
dlhšie uvažovalo. Pôvodne sa mal na
armádnom cviþení zúþastniĢ sám cisár
František Jozef I. VzhĐadom na jeho
zdravotný stav poverili úþasĢou a velením
následníka trónu. Kým v prípade cisára by
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Odhalená pamätná tabuĐa na prieþelí kaštieĐa

bol miestom pobytu samotného panovníka, a pravdepodobne aj generality,
Svidník, následník trónu ako generálny
inšpektor všetkej brannej moci vyslal do
týchto konþín svojich spolupracovníkov a tí
mu referovali, že lepšie podmienky na ubytovanie vojska a lepšie prijatie veliteĐského
štábu i jeho samotného, ako by to bolo
v prípade iných mesteþiek, bude v Stropkove. Ale aby sa tak stalo, musel sa zmeniĢ
vzhĐad mesta. Vtedajší zemplínsky župan
Július Meczner, hlavný slúžny Tomáš
Molonyay a richtár Jozef Žanony v predstihu pracovali na tom, aby do manévrov
bolo v meste všetko pripravené. V prípade
ubytovania následníka trónu išlo o vonkajšiu i vnútornú úpravu kaštieĐa. Rytierska
sála dostala novú štukovú výzdobu, sokle
drevený obklad a dlážka mozaikovú parketovú výzdobu. ýlenov generálneho štábu
a vysokých dôstojníkov ubytovali aj s ich
ordonancmi a so služobníctvom u najbohatších Stropkovþanov, vojaci poþas
manévrov boli v kláštoroch, školách a ćalších podobných zariadeniach hromadného
ubytovania. Okrem toho v Stropkove vybudovali kanalizáciu na hlavnej ulici, opravili
a rozšírili vodovod, vyrovnali cestu, vybudovali chodníky, zregulovali potok a do
poriadku dali verejné studne, aby nedošlo
k infikovaniu mužstva.
Na hlavnej ulici, trase sprievodu
generality a následníka trónu, opravili
a vybielili všetky domy a nainštalovali
pekné mrežové brány. Obnovili aj cesty,
po ktorých dopravovali vojenskú techniku
a prechádzalo vojsko, drevené mosty na
trase nahradili železobetónové. Len na
trase Medzilaborce, Humenné a Bardejov
stáli tieto práce sedemdesiatdvatisíc korún.
Navyše štátny príspevok pokryl všetky
náklady spojené s prípravou manévrov, þo
domáci umne využili. Atrakciou manévrov
bol príchod dobrovoĐného automobilového
zboru pod vedením grófov Alexandra
a Gejzu Andrášiovcov s takmer pol stovkou motocyklov a automobilov.
ŷ ŠPALIERE NA UVÍTANIE
Následník trónu prišiel 12. septembra z Bardejova cez Svidník do Stropkova.
ýakala ho jazdecká eskorta, dve stovky
dievþat v bielom a poþas cesty ozdobenej
vlajkami monarchie a župy špaliere Đudí,
ktorí mu prevolávali na slávu. Pred kaštieĐom ho þakala generalita s náþelníkom
generálneho štábu generálom Franzom
Conradom von Hötzendorfom, aby mu
podali hlásenie. Na samotných cviþiskách si poþetné vojsko štyroch armádnych zborov vyskúšalo obranu pred
nepriateĐom v prostredí Karpát, najmä
pri útokoch cez Dukliansky priesmyk.
S priebehom manévrov bol generálny
inšpektor a následník trónu spokojný.
Podobne aj s prístupom Stropkovþanov.
Jeho výsosĢ ako výraz priazne darovala
manželke hlavného slúžneho zlatý náramok zdobený drahými kameĖmi, finanþné
odmeny dostali aj inštitúcie, ako napríklad
kostoly, kláštory a iné, ktoré sa podieĐali
na zdarnom priebehu cviþenia. Šestnásteho septembra 1911 následník trónu
odišiel autom zo Stropkova cez Svidník
a Bardejov do Viedne. Azda jedinou

Veniec vćaky na zrekonštruovanom cintoríne položila aj
delegácia mesta vedená primátorom Stropkova Ondrejom
BRENDZOM.

škvrnou na manévroch bola smrĢ richtára Jozefa Žanonyho, ktorý pod Ģarchou
príprav následkom celkového vyþerpania
zomrel deĖ pred príchodom generality
a následníka trónu. Za svoj podiel na prípravách dostal Zlatý kríž in memoriam.
Pre samotné mesto, ako zaznaþil miestny
kronikár, boli manévre a s tým súvisiace
prípravy výrazným, takmer polstoroþným
posunom dopredu. Pobyt a ubytovanie
následníka trónu pripomína na prieþelí
kaštieĐa pamätná tabuĐa, inštalovaná
poþas tohtoroþnej septembrovej akcie.

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA
OdôvodnenosĢ manévrov z roku
1911 si Stropkovþania uvedomili už poþas
prvej svetovej vojny, keć v jesenných
mesiacoch 1914 a následne poþas tzv.
VeĐkonoþnej bitky v roku 1915 sa ocitli
v zajatí cárskej ruskej armády. Takto ich
v knihe KVHB Mementá prvej svetovej
vojny v opise bojových operácií v priestore
Stropkova zaznamenal Matúš Korba:
„Relatívny pokoj, ktorý vládol na línii frontu
v okolí Stropkova vo februári a marci 1915,
bol iba predzvesĢou vojnovej búrky, ktorá
túto oblasĢ postihla na zaþiatku apríla
1915. Severovýchodné Slovensko sa stalo
dejiskom jednej z najdôležitejších bitiek
prvej svetovej vojny, keć priestor medzi
údoliami riek Ondava, Laborec a medzi
Lupkovským a Užským priesmykom sa
stal dejiskom hlavnej ruskej ofenzívy. VeliteĐ ruského Juhozápadného frontu generál delostrelectva Nikolaj Ludoviþ Ivanov
nariadil 3. armáde generála pechoty R.
Dmitrieva a 8. armáde generála jazdectva
A. A. Brusilova prelomiĢ rakúsko-uhorský
front v Karpatoch a preniknúĢ do vnútrozemia habsburskej monarchie.“
Dnes už vieme, že ruské vojská
obsadením Stropkova vyþerpali svoj
ofenzívny potenciál a frontová línia sa
stabilizovala na juh od mesta. K tomuto
obrannému úspechu rakúsko-uhorskej
armády vo veĐkej miere prispelo nasadenie
39. pešieho pluku, ktorý bojoval v zostave
17. pešej divízie. Iniciatíva jeho veliteĐa
plukovníka Silvia Spiessa von Braccioforta
(padol v bojoch 5. apríla 1915, posmrtne
mu bo udelený Rytiersky kríž vojenského
Radu Márie Terézie) v rozhodujúcej miere
prispela k odrazeniu nepriateĐského útoku
a opätovnému získaniu stratených pozícií.
Po ofenzíve nemeckých a rakúsko-uhorských vojsk v Gorliciach sa ruské vojská sa
stiahli z Karpát a posledné jednotky ustúpili
cez Dukliansky priesmyk 6. mája 1915.
ŷ HRDINOM MONARCHIE
Terajšie Manévre 1911 boli tiež príležitosĢou na otvorenie zrekonštruovaného vojnového cintorína v Stropkove.
Jeho rozloha je 1350 štvorcových metrov a vznikal od jesene 1914 na voĐnom
priestranstve v blízkosti staršieho cintorína. Súþasne s jeho výstavbou postavili aj
neogotickú kaplnku. Autorom projektu bol
maćarský architekt Jozef Lamping, ktorý
ho navrhol ako monumentálne pietne
miesto pre padlých hrdinov monarchie.
V celom rozsahu ho však nerealizovali. Na
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cintoríne dokázateĐne pochovali sedemsto
vojakov, z toho šesĢstosedemdesiatštyri
rakúsko-uhorskej armády, štyridsaĢtri
cárskych ruských vojakov a desiatim vojakom umiestneným v hromadnej šachte sa
nepodarilo doteraz urþiĢ štátnu príslušnosĢ.
Z celkového poþtu je šesĢstodvadsaĢ obetí
pochovaných v hromadných šachtách
a osemdesiat hrobov je samostatných.
V šachtách sú väþšinou pochované obete
epidémie cholery. Do dneška bolo identifikovaných tristodvadsaĢ padlých vojakov,
ktorých mená sú uvedené na pamätníku.
Obnova vojenského cintorína sa uskutoþnila s finanþnou pomocou Ministerstva
obrany SR.
ŷ ĢAŽIVÝ ODKAZ
Aj keć v sobotu ráno ešte na severovýchode Slovenska mrholilo, postupne sa
mraky trhali, aby poþas Manévrov 1911
sa na oblohe objavilo slnieþko a vydržalo
tam poþas celého dĖa. Priestranstvo na
námestí pred kaštieĐom sa stalo miestom
stretnutí domácich i úþinkujúcich. Prirodzene, rozsahom sa spomínaná akcia
nemohla porovnávaĢ s veĐkolepou vojenskou prehliadkou sily a brannej moci
z roka 1911, ale bola vhodným pripomenutím, þo sa v Stropkove a okolí v spomínanom období odohrávalo. Prispelo
k tomu približne sto þlenov Klubov vojenskej histórie v uniformách a vo vojenskom
výstroji z rokov prvej svetovej vojny,
predstavili sa orchester Ozbrojených síl
SR, dobová vojenská hudba þi kvarteto
mladých hudobníkov, ktoré pripomenulo
vtedajšie populárne skladby. Svoj stánok mali aj Ozbrojené sily SR, kde bola
vystavená súþasná vojenská technika
i dobové zbrane z obdobia Rakúsko-Uhorska. Pomohli tiež výtvarníci, ktorí sa
v rámci medzinárodného projektu
A národ oboril sa na národ prezentovali
výstavou prác v kaštieli, ktoré zachytávali
osobnosti i miesta bojov prvej svetovej
vojny. Maliari z humenskej Podvihorlatskej palety, ale tiež z PoĐska, Maćarska
a Ukrajiny v rámci tvorivej dielne maĐovali
motívy symbolizujúce VeĐkú vojnu. Návštevníkov poþas celého dĖa sprevádzalo
asi sto vojakov v historických uniformách.
Vyvrcholením sobotĖajších osláv bolo
slávnostné dekorovanie vojakov replikami medailí z roku 1911. Mesto dalo
okrem nich vyrobiĢ aj pamätné plakety. Už tradiþným oživením podujatia
Klubu vojenskej histórie Beskydy bol
odborný seminár, kde sa prezentovali
slovenskí, poĐskí a ukrajinskí historici
s témami, ktoré z rôznych uhlov mapovali frontové udalosti krutých bojov
VeĐkej vojny v tomto cípe Slovenska.
ŠesĢ súþasných okresov na severovýchode bolo totiž jediným miestom
bojových operácií prvej svetovej vojny
na území Slovenska, ktoré tomuto chudobnému kraju priniesli ćalšie utrpenia.
Neþudo, že mnohí tunajší obyvatelia
po skonþení vojny hĐadali životné istoty
v Amerike. Práve podobnými akciami
ako Manévre 1911 v Stropkove si storoþnicu ukonþenia prvej svetovej vojny
i s Ėou súvisiace udalosti musíme stále
pripomínaĢ.

VÝZVA
Ćakovná tabuĐa
záchrancom „matiþnej“
sochy Mar tina Kukuþína
v Bratislave

Slovákom doma
i vo svete
Rok 2018 je rokom deväĢdesiateho výroþia smrti M. Kukuþína.
V Bratislave v Medickej záhrade
stojí socha svetového umelca
Chorváta Ivana Meštroviþa od roku
1984. Je to jeden z mála darov
tohto typu slovenského zahraniþia
nášmu národu. Vćaka Zahraniþnej Matici slovenskej v Argentíne, rodine Rudinských z USA,
Rádu jezuitov v Cambrigde-Galt v
Kanade máme v Bratislave umelecko-národný unikát popri ćalších
bustách a sochách na Slovensku.
Literárny týždenník po viacerých
príspevkoch k tomuto daru (LT 17 –
18, 21 – 22, 27 – 28, 29 – 30,31 –
32/2018 ) otvoril zbierku na realizáciu ćakovnej tabule všetkým, ktorí
v zahraniþí za zložitých finanþných
situácií, najmä rod Rudinských
(USA), realizovali a zachránili toto
svetové unikátne dielo v šesĢdesiatych až sedemdesiatych rokoch

Doktor Matejj BENCÚR
– slávny Martin KUKUýÍN

minulého storoþia. Dve sochy
Martina Kukuþína sú v Missisaga
– Toronto, v Kanade, Covallis –
Oregano, USA. Všetko z darov
menovaných subjektov. Patrí sa
nám našim rodákom – zaslúžilým
darcom, poćakovaĢ za ich nezištné
obety a obete, že náš národ vlastní
dielo svetového umelca, žiaka
A. Rodina, profesora nášho medailistu W. Schiffera. Pripojme sa
preto k výzve Literárneho týždenníka a podporme svojím dostupným vkladom realizáciu a osadenie tejto ćakovnej tabule Slovákom
v Argentíne, USA, Kanade. Ide
o dielo, ktoré nemohla prijaĢ ako
dar v bývalom režime Matica slovenská, ktorej to chcela rodina
Rudinských
(USA) darovaĢ...
Sapienti sat – Múdremu staþí.
Návrh textu na tabuĐu:
Ćakujeme
Zahraniþnej Matici slovenskej
– Argentína,
Ivanovi Meštroviþovi – Chorvátsko – USA,
Rodine Rudinskej – USA,
Jezuitskému rádu – Kanada
za zachovanie a realizáciu tohto
diela pre náš národ v roku 1984.
Spolok slovenských spisovateĐov
Literárny týždenník
Svetové združenie Slovákov
v zahraniþí
Matica slovenská
2018
Podporný vklad na úþet LT:
þ. úþtu:

Sk1109000000000630410856
alebo šekom:
Redakcia Literárny Týždenník Laurinská 2 , 81 584
Bratislava

Stanislav Bajaník, v. r.,
predseda MO Matice
slovenskej Dunajská Lužná
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Pred tridsiatimi rokmi zahynuli počas zdolávania Mount Everestu štyria významní slovenskí horolezci

Jozefovi Justovi sa predsa len splnil sen
Ján þOMAJ – Foto: archív SNN

S Jožkom sme sa skamarátili v jednom výrobnom družstve. On – asistent Fakulty telesnej výchovy a športu UK a náš reprezentant v horolezectve
si tu privyrábal na svoj nákladný šport (cesty po svete a výstupy na najvyššie štíty rozliÿných sveta kútov boli vždy drahý špás), ja som sa tu ocitol
po „normalizaÿných“ ÿistkách ako jeden z tých, ktorým dalo toto invalidné družstvo možnosģ uživiģ sa. On – vedúci jednej skupiny pracovníkov
vo výškach (montovali signalizaÿné zariadenia a bleskozvody na komíny a výškové stavby), ja ako fotolaborant, po rokoch už výrobný dispeÿer...
A v ten deė, ktorým zaÿnem moje rozprávanie, obaja delegáti výroÿného zhromaždenia VD Služba v raÿianskom družstevnom dome. Jar 1988.
Jožko mi už pri vchode do sály
vraví, poćme na becherovku. A ja mu,
na to zabudni, tu urþite nenalejú.
Zaþnú až po schôdzke, ako vždy. MĖa
tu poznajú, odvrkol. Dajú nám frĢana.
Neklamal. Naliali nám becherovku
do šálok od kávy, priložili aj lyžiþku
a vrecúško cukru, aby ostatným vytreli
zrak...
ŷ ZNÁMY REFERÁT
Odznel referát súdruha predsedu,
ktorý som poznal, lebo som mu ho písal
– ako každý rok. Aj nekoneþná chválenkárska diskusia vedúcich závodov
a prevádzok. Veþer po únavnom dni sa
ani Jožkovi nechcelo zostaĢ na zábave,
ktorá sa zvykla konaĢ po podobných
zhromaždeniach. Potichu sme teda
zmizli. Zaviezol som ho do mesta.
Lialo ako z krhly. V tom daždi a tme sa
oproti nám valili akési nezvyþajne veĐké
reflektory, niekoĐko þudesných vozidiel,
vysokých, so záhadnými strieĐĖami
a kanónmi na strechách. Až na druhý
deĖ, keć som sa dozvedel, þo sa v Bratislave dialo, som si uvedomil, že to boli
policajné vozidlá s vodnými delami,
ktoré sa vracali na svoju základĖu
v Pezinku po Svieþkovej manifestácii na
Hviezdoslavovom námestí.

MEMOÁRE
Cestou mi vravel, že tento týždeĖ
odchádza do Himalájí. Ide vopred ako
vodiþ nákladného auta, vezie materiál našej expedície. Kdesi pri Steinovom pivovare išiel na autobus. Dážć
na chvíĐu ustal. Vystúpili sme z auta
a rozlúþili sa. Zaželal som mu už teraz
šĢastnú cestu. A Everest.
Dostal sa naĖ...
Po niekoĐkých rokoch mi Justa raz
v klubovni Domu spisovateĐov Timrava
v Hornom Smokovci takto charakterizoval Ivan Gálfy: „Chlap s úžasnou kondíciou. Úplná špiþka medzi horolezcami.
CieĐavedomý, ctižiadostivý, kamarátsky.
V tom si boli podobní s Juzekom Psotkom. Jožko však bol mladší – horolezec v najlepšom veku. A doslova stavaný do výšok. Ocenil som ho najmä
v roku 1987, keć išiel s nami na Everest. Vynikol tam aj v ohromne silnej
partii, priam stádo pretekárskych koní,
takých horolezeckých: Dušan Becík,
Peter Božík, môj syn Róbert, Jaroslav
Jaško, Jožo Just a kameraman Juraj
Weincziller.
O rok nato štyria z týchto chlapcov
išli na Everest znova. Jožo už tretí raz.
Božík bol úžasný chlapec, silný a rozvážny. Stál na vrcholoch dvoch osemtisícoviek – Lhoce Šar a K2, bol na Dhaulágirí a dva razy vo výprave na Everest.
Becík – mimoriadne schopný mladý
muž, stál na štítoch ýho Oju a Lhoce,
dvakrát þlen výpravy na Everest. Jaško
bol z nich najmladší, nemal dvadsaĢpäĢ,
prvý raz na Štíte sveta. A Jožko Just. ýo
viac povedaĢ? Bol na Kanþendžonge,
keć mal dvadsaĢštyri, zdolal Lhoce, tri
raz bol na Evereste, raz ho dosiahol.“
ŷ JAR A LETO 1988
Celé mesiace prekonávali organizátori tejto našej relatívne veĐmi
malej a pružnej výpravy zabezpeþovaním sponzorstva, materiálov, pasových a colných povolení a preliezaním byrokratických bariér doma a po
trase. ġažkosti trvali ešte aj po tom, þo
9. septembra 1988 postavili na úpätí
Everestu a Lhoce Šar základný tábor.
ġažký nákladný automobil LIAZ, ktorý
viezol najväþšiu þasĢ potravín a techniky, bol ešte na palube lode. Tá sa
kdesi zatárala. Jaro Jaško þakal na
kamión v Káthmándú a nervy mu pras-
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Juhozápadná stena najvyššej hory sveta, ktorá sa stala osudnou štyrom slovenským horolezcom, ktorých vidíme aj na snímke zo základného tábora pod Everestom – zĐava Dušan Becík, lekár výpravy Milan Skladaný, Jozef Just a Jaroslav Jaško. Na tretej snímke je Jozef Just pri
výstupe na jednu z himalájskych osemtisícoviek.

kali. DesaĢ dní tu vyþkával, keć prišla
správa, že loć s naším nákladiakom
pristála v Bombaji. Ćalších sedem dní
trvala vozidlu cesta do Nepálu. OdtiaĐ
malé dopravné lietadlo doviezlo 29.
septembra zásoby do dedinky Lukla
a jaky s pohoniþmi ich dopravili do údolia, odkiaĐ vrecia a debny naši muži
so šerpmi museli vynosiĢ do výšky
5300 metrov – k stanom základného
tábora. Všetci sa mohli vystískaĢ, že sú
koneþne spolu.
ŷ HIMALÁJSKA JESEĖ
Pred výstupom na Mount Everest
sa aklimatizovali na Lhoce Šar. Po tretí
tábor bol terén totožný s výstupom na
Everest, tak blízko seba stoja títo dvaja
skalní himalájski obri. V rámci aklimatizácie dvaja z nich – Jožo a Dušan –
vyšli na osemtisícpäĢstometrový Lhoce,
Peter s Jarom ich þakali vo výške 8050
metrov, keby nieþo...Po týždni odpoþinku vo výške ako dva Gerlachy vyrazili na výstup Đahkým štýlom, bez Ģažkých postupných táborov, budovania
cesty s fixnými lanami a najmä bez kyslíkových masiek a bômb. Šli juhozápadnou stenou Everestu Boningtonovou
cestou. Horolezci ju volajú Hardway.
Prvý raz tadiaĐto liezli Japonci v roku
1969, ale dostali sa len do výšky 8050
metrov, o rok opäĢ neboli úspešní. Ameriþan Norman Drenfurth viedol medzinárodnú expedíciu pod vlajkou OSN –
vrcholové družstvo stenu síce zdolalo,
ale vyšlo len do výšky asi 8300 metrov.
Z rovnakej výšky sa vrátila aj skupina
popredných európskych alpinistov roku
1972 a v tom istom roku aj britský tím.
Ćalšia japonská expedícia o rok neskôr
sa vzdala vo výške 8000 metrov. Až
Angliþania Haston a Scott štít dosiahli
– bolo to 24. septembra 1975 a expedíciu viedol Chris Bonington, po Ėom sa
cesta aj volá.
Medzitým naša vrcholová štvorica skonþila aklimatizaþný proces. Pri
Ėom Jožko s Dušanom vyšli 27. sep-

tembra na vrchol Lhoce Šar a Peter
s Jarom, ktorí boli v zálohe, mali štít na
dosah, poþasie im úspech nedoprialo.
V základnom tábore sa pripravoval plán
na Everest.
ŷ TRÚFALÝ PLÁN
Šéf expedície Ivan Fiala: „Dohodli
sme sa, že chlapci budú vystupovaĢ
vo dvojiciach – Jožo Just s Dušanom Becíkom a Peter Božík s Jarom
Jaškom. Prvá dvojica sa rozhodla ísĢ
bez spacích vakov, zato však s malou
videokamerou. Chlapci si trúfali vziaĢ
po desiatich až dvanástich kilogramoch nákladu. V tom bol stan, variþ,
palivo na štyri dni, karimatka, štyridsaĢ
metrov lán, pár skôb do Đadu a skaly,
þelové lampy, náhradné obleþenie
a potraviny. Obe družstvá hodlali prvý
deĖ vystúpiĢ až na horné snehové
pole, nad komín, do výšky 8450 metrov. Znelo to neuveriteĐne. Ale trúfali
si. Na druhý deĖ chceli dosiahnuĢ
vrchol a zísĢ do Južného sedla. Stade
mali Jožo s Dušanom zostúpiĢ do kotla
a Peter s Jarom zdvojiĢ úspech výstupom na Lhoce. Plán vskutku non plus
ultra. Niþ podobné anály svetového
horolezectva nezaznamenali. Prosil
som ich, aby sa držali spolu. V prípade ohrozenia to zvyšovalo šancu
na šĢastný návrat. Sponad komína sa
nedá zostúpiĢ. Tam sa už treba sústrediĢ na dosiahnutie Južného hrebeĖa,
odkiaĐ možno zostupovaĢ s podstatne
menším rizikom. Pripomínal som, že
sme už dosiahli Lhoce, štvrtú najvyššiu
horu sveta, a to je vzhĐadom na malosĢ
našej expedície úspech sám osebe. Ak
aj nezdoláme Everest, môžeme sa vrátiĢ domov so vztýþenou hlavou. V tom
mi chlapci neoponovali, no od svojho
cieĐa nehodlali ustúpiĢ. Nezvratne som
bol presvedþený, že sa chcú pokúsiĢ
o najväþší výkon v dejinách výškového
horolezectva. V noci zo 6. na 7. októbra
1988 som nemohol zaspaĢ. Od zaþiatku
akcie nás delili už len hodiny. Každou
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minútou sa stupĖovalo vzrušenie. O pol
štvrtej nadránom som vyšiel zo stanu.
Bola krásna jasná noc. To ma potešilo.
Zobudil som kuchára. O štvrtej vstali
chlapci, þo mali ísĢ hore. Vo svetle
petrolejky som študoval ich tváre. Boli
pokojní, uvoĐnení, žartovali, s chuĢou
jedli. Nezdalo sa mi, že by maskovali
strach.
Za tmy som ich vyprevadil do Đadopádu. S hrþou v hrdle som ich vyobjímal. Obul som si maþky aj ja a bezcieĐne som sa pustil za nimi. Asi hodinu
som stúpal Đadopádom, len tak. Obþas
som v prítmí zazrel ich matné obrysy.
Na druhý deĖ ráno o štvrtej sa prihlásili.
Jožo Just informoval, že hore je víchor,
z ich kvalitného stanu Salewa zostali
cez noc len zdrapy. PodĐa nových poveternostných správ víchor môže trvaĢ
štyri až päĢ dní a vyzval som ich, aby
sa vrátili. Jaro zostúpil okamžite, už
ôsmeho októbra, lebo sa mu navyše
otvorila rana po resekcii zuba ešte
z Bratislavy. Ćalší deĖ zostúpil aj PeĢo,
Jarov partner. Jožo s Dušanom však
nemienili zliezĢ dole napriek víchru.
Tretí deĖ aj oni prišli k rozumu. V tom
neþase sa na Mount Everest nedalo.“
ŷ PO VÍCHRICI
Francúzi, ktorí táborili o kus ćalej,
a tiež sa chystali na Everest, im 11.
októbra oznámili, že vietor sa zmierĖuje, predpoveć je priaznivá a ich družstvo zajtra ráno štartuje. Aj naši chlapci
sa rozhodli zopakovaĢ svoj pokus.
Ráno vyrazili do druhého tábora.
Na ćalší deĖ odpoþívali vo výške 6500
metrov a 14. októbra sa pohli k vrcholu.
Cestu si naplánovali na dva dni – prvý
deĖ dosiahnu 8100 metrov, budú bivakovaĢ, zavþas ráno nastúpia do komína,
ktorý ústi približne vo výške 8400 metrov,
a odtiaĐ už povedie ich cesta k cieĐu...
Veþer sa skutoþne dostali
pod komín vo výške asi 8200 m.
Rádiom sa posĢažovali, že podmienky sú síce lepšie, ale lezú

po Đade, víchrica takmer všetok
sneh sfúkala. Tu budú bivakovaĢ...
Na ćalší deĖ, 15. októbra, vyrazili
na Rock Band, tristometrový komín,
najĢažšiu þasĢ cesty nahor. ýo nikto
neþakal, na zdolanie komína potrebovali celý deĖ. Vedeli, že už sú vo výške
nad osemtisíc metrov pridlho. Povedali
si, že dnes 16. októbra sa traverzom
dostanú na Južný vrchol a cez sedlo
na štít Everestu. Nastali však Ģažkosti.
O jedenástej Jožo hlásil, že Dušan
neprijíma tekutiny a všetko vyvracia.
Do zotmenia sa dostali len pod Južný
vrchol. NašĢastie Dušanov stav sa zlepšil, ale všetci štyria museli o 22. hodine
postaviĢ pod Južným vrcholom stan
a tretiu noctráviĢ nad 8000 metrov...
Dolu od rána þakali na ćalšie
správy. Jožo Just pred ôsmou oznámil,
že kráþajú k Južnému vrcholu. Odhadovali, že o jedenástej môžu dosiahnuĢ
cieĐ. Ćalšia správa: Jožo Just o 13.40
vystúpil na Everest.
ZvesĢ sa okamžite šírila medzi
expedíciami a do šíreho sveta.
Podrobnejšiu správu podal Milan
Skladaný z druhého tábora, ktorý bol
v styku s chalanmi tam hore: Dušan je
na Južnom vrchole a þaká na Jožka,
kým sa z Everestu vráti. O PeĢovi
a Jarovi nemá informácie, nevie, þi ešte
stúpajú za Jožom, alebo už zostupujú.
ŷ POTVRDENÉ OBAVY
Stalo sa to, þoho sa v základnom
tábore najviac báli. Neþakane dlhý
pobyt vo výške nad osemtisíc metrov,
vyþerpanosĢ a prejavy výškovej choroby štvoricu rozdelili. Všetci mali štít na
dosah, ale stál na Ėom len jeden. Odkaz
zdola znel: Jožo þo najskôr dolu... Príkaz
všetkým: ýím nižšie, tým lepšie!
Po dvoch hodinách sa Jožo prihlásil: Všetci sú znova spolu. Priznal sa, že
strácajú orientáciu a zrak. VyþerpanosĢ
zrejme spôsobila krvácanie do oþného
pozadia. Doktor Skladaný im radí lieky,
þo majú použiĢ. Na Jarovi sa už prejavovala apatia, nemieni urobiĢ ani krok,
on si tu odpoþinie. Ostatní ho sústavne
povzbudzujú.
Do Južného sedla liezli traja Ameriþania s dvoma šerpami. Ak sa naši
s nimi stretnú, majú vyhrané, vraví si
Fiala. PrítomnosĢ iných povzbudzuje.
Prosí ich základĖu, aby pozorovali
cestu z Južného vrcholu, idú po nej štyria muži. Znova sa zaþala víchrica, hoci
v predpovedi nebolo o nej reþi. Mrazivý
vietor dosahoval stošesĢdesiat kilometrov za hodinu.
Chlapi sa ozvali asi o šiestej
veþer. Povedali, že sú na pol ceste
medzi Južným vrcholom a Južným sedlom vo výške 8400 metrov.
ŷ EŠTE INŽINIER FIALA
„Vtedy si nikto z nás nepripúšĢal,
že tento rádiový kontakt je naša rozlúþka. Ameriþania sa dostali do sedla
okolo osemnástej. Bol hrozný víchor.
Noc strávili v rozšklbanom stane. Po
rozvidnení zaþali pátraĢ po našich chlapcoch. ViditeĐnosĢ bola výborná až do
výšky 8500 metrov. Nenašli nijakú stopu.
Bol som zúfalý. Víchrica zúrila na hrebeĖoch aj v okolí. Ameriþania museli zostúpiĢ, ak chceli prežiĢ. V druhom tábore
nám vietor roztrhal ćalšie dva stany. Prosil som chlapcov i šerpov, aby tam vydržali. Poslal som k nim ćalších dvoch šerpov. Potom som zavolal sirdarovi. Prosil
som ho, aby vybral najlepších šerpov
z expedícií, ktoré ešte boli na svahoch
Everestu a Lhoce Šar. PrisĐúbil som každému okrem riadnej mzdy štyridsaĢ rupií
na deĖ vyplatiĢ bonus tisíc rupií, len nech
vystúpia nad Južné sedlo a pokúsia sa
nájsĢ našich chlapcov.
Nepomohlo. V tomto poþasí
nepustil hore nikoho. Chápal položenie
našej výpravy, ale aj on bol bezmocný.
Nad þlovekom víĢazil Everest.“
Prieskum na druhý deĖ neobjavil
po našich štyroch chlapcoch ani stopy.
Nenašli sa ani o týždeĖ, ani o rok, ani
do týchto chvíĐ...
Niet iného vysvetlenia: Vo víchrici,
ukrutnom mraze, s poškodeným zrakom, so stratou orientácie a na pokraji
síl sa dostali kamsi na severnú stranu
hory, obrátenú k Tibetu, do ýíny. Tam je
obrovská a takmer kolmá stena...
Jožovi Justovi sa však splnil sen.
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Ľudia v rôznych kútoch zemegule vyznávajú v podstate tie isté hodnoty

Svet jejeako
netreba
ho preto
búrať
Svet
akoBabylon,
Babylon,
netreba
ho búrať
Prof. RNDr. Alexander V. SIROTKIN, DrSc. – Kresba: Đubomír KOTRHA

Potreby života a ekonomiky ženú svet do stále väÿšej a väÿšej integrácie. Globalizácia môže obÿas dráždiģ, ale je viditeđná každému. Đudia rôznej farby pleti v rôznych koncoch zemegule vyznávajú v podstate
podobné morálne hodnoty, pozerajú tie isté filmy, poÿúvajú tie isté hity, obdivujú tých istých hrdinov, plaÿú
nad tými istými príbehmi. V obchodoch po celom svete kupujú ten istý tovar. Pre medzinárodnú komunikáciu sa uÿia jeden jazyk – angliÿtinu. Mobilita obyvateđstva a otvorené hranice už urobili z mnohých
atraktívnych krajín skutoÿný Babylon.
Objektívna potreba spolunažívania rôznych národov, podobnosĢ ich
základných hodnôt a záujmov mali by
poslaĢ etnické problémy do ćalekej
minulosti kmeĖových roztržiek domorodcov. Etnické napätie svojou národnostnou politikou a vzdelávaním sa
usilujú zmierniĢ aj multietnické štáty,
ktoré sú zainteresované na svojej
celistvosti.
ŷ Z HISTORICKEJ PAMÄTI
Lenže realita je úplné iná. Za každým stolom, v každej krþme, v každých
novinách, v každom blogu a prejave
politikov sú prítomné etnické a národnostné problémy. Podstata a závery
týchto diskusií sú vždy rovnaké: „Naši“
sa musia brániĢ proti nebezpeþnému
tlaku iných, „cudzích“, samozrejme
horších. Pôvod cudzích a dôvody na
konflikt môžu byĢ rôzne – od vpádov
divých koþovných Staromaćarov na
škaredých koníkoch do Karpatskej
kotliny a podrobenia si mierumilovných a vyvinutejších (v inej verzii
– neschopných a duchom slabých)
starých Slovákov až po súþasnú inváziu migrantov, rozširovanie agresívneho islamu alebo stálej hegemónie
„cudzích pánov“ z Viedne, Budapešti,
Prahy, Berlína, Moskvy, Washingtonu,
Bruselu, alebo neviem kde sídliacej
sionistickej lobby.
Maćari pre národnostnú identitu,
nezávislosĢ a slobodu bojovali proti
nemþine ako úradnému jazyku, ktorú
pretláþali Rakúšania. Po dosiahnutí
nezávislosti a slobody zaþali utláþaĢ
a pomaćarþovaĢ ostatné nemaćarské
národy v Uhorsku. Potom sa þudovali
separatizmu tejto väþšiny a jej zradnému spojenectvu s nepriateĐskou
ViedĖou. Slováci po rozpade Uhorska
im to vrátili premenovaním maćarských
dedín, konfiškáciou majetku a zavedením iného úradného jazyka – tentoraz
slovenþiny. Následky toho vidím aj
teraz – slabá znalosĢ slovenþiny ako
úradného jazyka (predtým náreky boli
na opaþnej strane), obmedzenie vysokoškolského vzdelávania v inom než
slovenskom jazyku a vo veĐmi „dôležitých“ diskusiách o veĐkosti tabuliek
s názvami obcí v maćarþine.
Objektívna ekonomická a kultúrna
dominancia ýechov v ýesko-Slovensku veĐmi pomohla vývinu Slovenska.
Na druhej strane však dochádzalo
aj ku krachu slabších slovenských
podnikov, vznikali komplexy nadriadenosti a podriadenosti, nespokojnosti
jedného národa voþi druhému, ktoré
vyústili do odsunu ýechov zo Slovenska poþas prvej Slovenskej republiky a rozdelenia ýeskej a Slovenskej
Federatívnej Republiky po nežnej revolúcii, ktoré niektorí ýesi považujú za
prejav nevćaþnosti a zrady. Z pohĐadu
dneška otázna je aj spravodlivosĢ
odsunu Nemcov, Bulharov a Maćarov
po druhej svetovej vojne a jeho prínos
pre Slovensko. Nehovoriac už o nepríjemnej, z pohĐadu Slovákov a veĐmi
bolestivej z pohĐadu Židov spoluúþasti
prvej Slovenskej republiky a slovenského obyvateĐstva na holokauste.
ŷ NÁRODNOSTNÉ PUDY
To bolo iba niekoĐko príkladov
bolestných udalostí, ktoré ovplyvĖujú
historickú pamäĢ generácií Slovákov
a ich susedov a ktoré môžu komplikovaĢ ich spolunažívanie. V histórii iných,
menej mierumilovných národov týchto
príkladov etnických konfliktov možno
nájsĢ aj viac.
Neexistuje štát, ktorý by nemal
problémy so svojimi susedmi alebo
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s národnostnými menšinami. Ak však
chcú štáty, poprípade ich zoskupenia
typu EÚ dlhodobo existovaĢ, musia
tieto problémy vyriešiĢ. A aby sa dali
vyriešiĢ, musíme najskôr pochopiĢ
ich príþiny. Problémy a ich prejavy
sú v princípe rovnaké pre každý
štát nezávisle od pôvodu, mentality,
veku, vzdelanosti a blahobytu jeho
obyvateĐstva. Dokonca nezávisia
ani od ekonomického alebo politického systému. Politici môžu podĐa
svojich záujmov alebo zneužívaĢ
etnické trenice, národnostné povedomie a patriotizmus, aby vyvolávali napätie þi dokonca vojnu medzi
národmi, alebo ich naopak potláþali,
keć je výhodnejšia družba na veþné
þasy. Lenže dosiaĐ nijakému ani najdokonalejšiemu štátu sa nepodarilo
úplne zbaviĢ národnostných pudov
a z nich vyplývajúcich problémov. To
naznaþuje, že ich prvotné príþiny nie
sú ekonomické, sociálne, výchovné
a politické, ale majú hlbšie, pravdepodobne biologické korene. ZatiaĐ
nezdolateĐné
národnostné pudy
Ģažko racionálne vysvetliĢ. Napriek
tomu ich príþinu vysvetliĢ treba, pretože môžu ohrozovaĢ medziĐudské
a medzinárodné vzĢahy, a dokonca
existenciu štátov a celého Đudstva.
BohužiaĐ, ako biológ nemôžem
nekonštatovaĢ, že sme viac živoþíchy, ako nám tvrdili predstaviteĐa
školy, cirkví a umenia, ktorí sa snažili odmietaĢ alebo aspoĖ potláþaĢ
prejavy našich živoþíšnych pudov.
OdmietaĢ to znamená klamaĢ sám
sebe a škodiĢ poznaniu seba a koreĖov svojho správania. Pre každého
živoþícha sú charakteristické dve
vlastnosti – hierarchické usporiadanie sociálnych vzĢahov a ochrana
vlastných génov. PodĐa mĖa tieto dve
vlastnosti mohli by vysvetliĢ zatiaĐ
nevysvetliteĐné prejavy národnostných pudov.
Sociálna a národnostná hierarchia Đudí je len prejavom všeobecnej
hierarchie živoþíchov, jedného zo
základných mechanizmov prírodného
výberu. Táto hierarchia umožĖuje
uznanie, preferovanie a prežívanie
úspešnejších jedincov, ich skupín
a spôsobu ich života. Každý živoþích vrátane nás podvedome si váži
úspešnejšieho a usiluje sa podobaĢ
mu, prípadne ho využiĢ na svoje ciele.
ZároveĖ opovrhuje tým, koho považuje za menej úspešného. Preto sa
budeme radšej obliekaĢ, správaĢ
a hovoriĢ ako Ameriþania alebo
západní Európania, a nie ako Afriþania alebo Rómovia, ktorých považujeme za menej úspešných. Preto
Slováci pracujúci v Nemecku sa
musia a aj sa usilujú komunikovaĢ po
nemecky. Ale máloktorý Nemec, ktorý
pracuje na Slovensku, sa bude uþiĢ

domáci jazyk . Tak Nemci úspešne
asimilovali menej ekonomicky vyvinuté slovanské obyvateĐstvo, ktoré
pôvodne žilo na ich teritóriu.
Hierarchia jazykov je ešte viditeĐnejšia pri kontakte troch a viac
kultúr. VeĐa Slovákov sa dobrovoĐne
uþí angliþtinu, ale nie rusínþinu.
Iným príkladom môže byĢ Abcházia,
bývalá autonómna oblasĢ Gruzínska,
ktorá bola þasĢou ZSSR s ruštinou
ako úradným jazykom. Každý Abcházec vedel hovoriĢ aj po abcházsky,
aj po gruzínsky, aj po rusky. Gruzínci abcházštinou
opovrhovali,
ale ovládali ruštinu. Rusi sa neuþili
niþ. Problémy vznikajú, iba keć sa
predstavy o hierarchii u jej þlenov
odlišujú. Niektorým Maćarom sa aj
teraz Ģažko hovorí jazykom iného,
bývalého podriadeného
národa
nielen vinou chýbajúcej praxe (kto
chce, ju nájde), ale aj preto, že to
znamená podvedomé uznanie jeho
nadriadenosti a svojej podriadenosti.
Ale Maćari pracujúci na Západe tam
obyþajne jazykové problémy nemajú.
Takže akceptácia inej kultúry a jej
jazyka závisí v prvom rade od toho,
þi ju považujú za vyspelejšiu (= nadradenú) alebo za zaostalú (= podradenú) voþi vlastnej.
ŷ VÝZNAM JAZYKA
Preþo je jazyk taký dôležitý
pre sebaurþenie a sebahodnotenie
þloveka a národa? Predsa je to iba
komunikaþný prostriedok, ktorých je
veĐa a objektívne sú všetky rovnoprávne. Ale súþasná vojna na ruskojazyþnom Donbase sa zaþala po prijatí zákona o ukrajinþine ako jedinom
úradnom jazyku. Väþšina súþasných
štátov je vytvorená podĐa jazykového
princípu. Jazykové menšiny si alebo
vybojujú nezávislosĢ, alebo zmiznú.
Napriek oþividným ekonomickým
výhodám integrácie, na obranu svojho
jazyka Maćari zabíjali Rakúšanov
a rozþlenili Habsburskú ríšu a nemaćarské a nerakúske obyvateĐstvo rozþlenilo Rakúsko-Uhorsko. Podobný smutný
a obþas krvavý koniec malo aj množstvo
iných viacnárodných štátov objektívne
zabezpeþujúcich lepšie podmienky na
vývin a blahobyt všetkých svojich obþanov pod vedením vyspelejších národov
– Asýrska, Egyptská, Perzská, Grécka,
Rímska, Mongolská, Španielska, Portugalská, Francúzska, Britská, Ruská,
Sovietska ríša, Juhoslávia, ýesko-Slovensko atć. Všetky sa rozpadli na slabšie a chudobnejšie, ale národné štáty.
SpisovateĐ Dostojevskij tvrdil, že ani
najšĐachetnejšia idea nestojí za jednu
detskú slzu, a tu sa prelievajú moria
krvi pre národnú ideu! Stojí vlastný
jazyk a národná kultúra za toĐko Đudských životov a materiálnych strát?
Aký význam majú tieto obete?

ESEJ

Myslím si, že národy nebojujú
za samotný jazyk a národné zvyky.
Úloha jazyka a zvykov je oveĐa dôležitejšia: ony sú vonkajšie ukazovatele a symboly spoloþného pôvodu
a genetickej príbuznosti urþitej skupiny jedincov.
ŷ DIKTÁT GÉNOV
Prejdime na ćalší biologický
zákon – potrebu ochrany a rozšírenia
svojich génov v konkurencii s cudzorodými génmi. Aj Đudia ako ostatné
živoþíchy uvedomelo alebo neuvedomelo sledujú tento diktát vlastných
génov. Normálna matka všetko obetuje za vlastné dieĢa, menej ochotne to
urobí za dieĢa sesternice a ešte menej
za nepríbuzné dieĢa. Sebaobetovanie
za dieĢa inej rasy je u nás zatiaĐ skôr
výnimka. Uvedomujeme si preþo? Pre
väþšinu Slovákov je Rus aj napriek
roku 1968 podvedome bližší ako
Ameriþan, Nemec alebo ýíĖan žijúci
vedĐa v susednom byte. Vieme preþo?
Odpoveć je podĐa mĖa jednoduchá
– to, þo sa v minulosti nazývalo hlas
krvi a teraz – genetická príbuznosĢ.
A kećže gény vidieĢ nemôžeme, rozpoznajme „svojich“ v prvom rade
podĐa jazyka a menej podĐa výzoru,
správania, národnostných zvykov,
vysvetlenia rodiþov alebo interpretácií politikov. Do našich génov príroda zakódovala program: najprv sa
staraj o svoju pokrvnú rodinu, potom
o svoj národ a len potom o ostatné
Đudstvo, zvieratá, prírodu atć. Preto
každý živoþích, ktorý má podobný
vrodený program, bude brániĢ svojho
od cudzieho. Však od lepšieho (t. j.
geneticky hodnotnejšieho a úspešnejšieho) cudzieho bude sa brániĢ menej
ochotne, tak ako to bolo uvedené hore
v rozmysleniach o hierarchii. Skôr
sa bude snažiĢ využiĢ ho, nauþiĢ sa
od neho, zobraĢ od neho to, þo bude
prospešné pre svojich. Dokonca byĢ
podriadený vyspelejšiemu môže byĢ
aj výhodné – nemusíš sa sám veĐmi
namáhaĢ, vyvíjaĢ sa, manažovaĢ,
preberaĢ zodpovednosĢ, zbieraš len
výhody a v prípade neúspechov
nemusíš nariekaĢ na seba, ale nadávaš na nadriadeného. A keć nebude
potrebný, možno sa ho zbaviĢ a majetok si zobraĢ. Ćakujem, odíćte. Genetická konkurencia.
ŷ ZÁKON JE ZÁKON
Predpokladám, že
tieto dva
prírodovedecké zákony –
hierarchia a genetická ochrana pomôžu
vysvetliĢ tak Ģažko vysvetliteĐný
a ešte menej kontrolovateĐný jav ako
národnostné vedomie a s ním spojené pozitívne a negatívne javy (láska
k rodine a vlasti, ako aj šovinizmus
a xenofóbia). Tieto závery môžu byĢ
nezvyþajné a nie celkom príjemné
pre þitateĐa a ani pre mĖa samého.
Napriek tomu príroda nepotrebuje naše
pochopenie a súhlas na to, þo robí
prostredníctvom nás. Jej je jedno, þi
jej objektívne ciele zodpovedajú našim
morálnym, spoloþenským a geopolitickým predstavám a záujmom. Pre
Ėu je dôležité, aby spoĐahlivo fungoval
veþný proces pokraþovania a zlepšovania života. A tento proces sa nemôže
zaobísĢ bez rozširovania génov a bez
ich vzájomnej konkurencie. Preto
v nás, okrem iných pudov, bol založený
aj národnostný pud.
ýo môžeme s ním robiĢ, keć on
nie je rozumný a obþas spôsobuje
toĐko zla? Vôbec niþ. Ako s každým
pudom. Treba ho akceptovaĢ ako iné
prírodné zákony. VedieĢ o Ėom, braĢ ho
do úvahy a používaĢ ho, len keć robí
dobre rodine a vlasti a neubližuje iným
génom, Đućom a národom. A usilovaĢ
sa byĢ objektívnym a nexenofóbnym,
tolerantným a prajným ku každému.
Predsa všetko sa vracia – aj dobré,
aj zlé. A þo s historickou nespravodlivosĢou? Predsa Slováci stavali Prahu,
BudapešĢ a ViedeĖ, a tými budovami
pýšia sa iné národy len preto, že ich
plánovali rakúski inžinieri a architekti? Nech vás uspokojí to, že bez
spolupráce Slovákov a Rakúšanov
by týchto budov vôbec nebolo. A ony
teraz napĎĖajú radosĢou celý svet.

BESEDNICA
P revádz kovateĐ poþetných gastronomických zariadení v Žiline a Bratislave,
ktoré návštevníci poznajú
ako Hlinove krþmy, vstúpil do
politiky v roku 2012, keć sa
na kandidátke strany OďaNO
dostal do parlamentu. Z nenápadného oravského boháþa
sa razom stal nápadný poslanec, ktorý svojím exhibicionizmom zaþal vážne konkurovaĢ Igorovi Matoviþovi.
Jeho zúrivý fyzický útok na
poslanca MartvoĖa bol len
jedným z mnohých pamätihodností poslaneckých lavíc.
Bolo jasné, že Hlina pri svojej prudkej povahe, nezaĢaženej intelektom, nevydrží
dlho v rodinnej strane, v ktorej neobmedzene vládne líder
podobnej nátury. ýoskoro
OďaNO opustil, stal sa nezaradeným poslancom, aby o dva
roky založil politickú stranu
Obþania Slovenska. Po roku
zradil vlastnú stranu a vstúpil
do KDH po pamätnej zabíjaþkovej žranici na jeho salaši za
Stupavou, na ktorej bol hosĢom celý vtedajší kádéhácky
poslanecký klub.

Ćalší hostinec
Alojza Hlinu...
Bola to dobrá investícia
v þase, keć KDH krachovalo politicky i personálne. Hlinu vstup do
tejto strany stál len jednu sviĖu
a pár litrov bošáckej slivovice.
Kariéra „oravského baþu“ vyvrcholila v júni 2016, keć sa stal
predsedom kresĢanských demokratov, a potom v marci 2018,
keć obhájil svoju pozíciu. Hlinovi môžu dnes konzervatívci
v jeho strane zazlievaĢ všeliþo,
ale nemôžu mu uprieĢ nedostatok
odvahy a schopnosti plávaĢ proti
vetru. Dovtedajšia bratislavská
elita KDH na þele s nevýrazným FigeĐom v parlamentných
voĐbách v roku 2016 pohorela
a zúfalé predstavenstvo vložilo
osud strany do rúk kontroverzného, ale priebojného Hlinu. Preferencie sa zdvihli a slovenská
liberálna scéna zaþala novému
lídrovi tlieskaĢ. Odrazu mu zaþal
strúhaĢ poklony aj jeho nezmieriteĐný rival Matoviþ, s ktorým
absolvoval spoloþné protestné
vystúpenie pred sídlom ministerky vnútra Denisy Sakovej. Hlinovo rétorické cviþenie zhodnotil
takto: „Vystúpil pán politik. To
bola reþ, ako by mala reþ politika vyzeraĢ. A reþniĢ po Ėom je,
ako vystupovaĢ po Gottovi.“
Na tom, þo hovorí Matoviþ,
vôbec nezáleží. Väþšina þlenov
KDH radšej o svojom lídrovi mlþí,
viac ako tretina mu nedôveruje
a hovorí trpkú pravdu, že Hlina
nie je politik, iba aktivista, ktorý
nepatrí na þelo kresĢanských
demokratov. Mnohí mu vyþítajú
príklon k liberálom. Z praktickej
vnútrostraníckej politiky vytesnil þestnú, doslova kresĢansky
založenú ženu, europoslankyĖu
Záborskú, a presadzuje europoslanca Štefanca, ktorý je svojimi protislovenskými postojmi
a názormi tvrdý liberál. Pod
jeho vplyvom Hlina a jeho KDH
nechce za predsedu Európskej
komisie Slováka Šefþoviþa, ale
chce Nemca Webera.
OpäĢ nezáleží na tom, þo
chce Hlina, ani na súþasných
predpovediach. Aj v roku 2016
mali kresĢanskí demokrati vyššie preferencie a vo voĐbách
prepadli. KDH ako sprivatizovaná Hlinova krþma môže ešte
zhorieĢ...
ďudovít ŠTEVKO
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Bjørnsonove etické otázniky v hre Nad našu silu v národnom divadle

Ospravedlňuje revolta proti bezpráviu aj zločin?
Anna SLÁVIKOVÁ – Foto: SND

Sme schopní odpúšģaģ iným? Tento etický apel dominuje v hre spisovateđa a dramatika Bjørnstjerne Bjørnsona v hre Nad našu silu, ktorú þinohra SND v Bratislave ponúka na zaÿiatku novej divadelnej sezóny.
Autor sa v nej zamýšđa nad tým, ÿi je ÿlovek schopný odpustiģ usmrtenie viacerých đudí, spôsobenie ģažkého ublíženia na zdraví, ak chce vyjadriģ svoju revoltu proti bezpráviu. Nároÿná psychologická dráma,
ktorú autor napísal v ÿasoch veđkého vrenia v spoloÿnosti v roku 1907, je výsostne aktuálna i dnes. Médiá
denne prinášajú otrasné informácie o vyÿíėaní extrémistických zoskupení i revoltujúcich jedincov, ktorí
pred svetom obhajujú svoje krvavé ÿiny akýmisi vyššími princípmi a cieđmi.
Ideologické a náboženské rozdiely a roztržky, nesúhlas s oficiálnou politikou, atentáty a ozbrojené
útoky fanatických hôrd alebo zmanipulovaných indivíduí sa konþia väþšinou množstvom nevinných obetí,
zasievaním paniky a strachu do
spoloþnosti.
ŷ TOVÁRENSKÉ PEKLO
Bjørnson svoju drámu situoval do prostredia rozhnevaných
štrajkujúcich robotníkov v továrni.
Tento svet pomenúva Peklo. Je protikladom tých hore, þiže majiteĐov,
továrnikov dielenských vedúcich,
majiteĐov obchodov, zámožnej vrstvy
a oligarchie. Protichodné svety majú
protichodné záujmy, vzájomná komunikácia viazne, dochádza k sporom
až ozbrojeným stretom. Chudobní
robotníci sa usilujú vydobyĢ pre seba
a svoje rodiny lepšie podmienky, no
v takom rozdielnom sociálnom prostredí Ģažko možno oþakávaĢ solidaritu vrchnosti s ubiedenou a vykorisĢovanou masou Đudu.
Režisér Ján Luterán, ktorý sa
prezentoval vo viacerých slovenských divadlách, þi už v Divadle A.
Bagara v Nitre, Mestskom divadle
v Žiline, Štátnom divadle v Košiciach, ale aj v Divadle Astorka
Korzo, sa ujal tohto scenára s odôvodnením, že ho predloha nielenže zaujala, ale aj preto, že si
osobnosĢ B. Bjørnsona nesmierne
váži. Već tento Nór, nositeĐ Nobe-

Hereþka Jana OďHOVÁ (Hanne Bra, Ketil) a František KOVÁR (slepý Anders)
v Bjørnsonovej hre Nad našu silu v SN D.

lovej ceny za literatúru, sa ako prvý
odhodlal obhajovaĢ záujmy malých
národov v þasoch útlaku a poukazoval na ich Ģažké položenie. Tento
autoritatívny humanista bránil aj
Slovákov poþas bezprecedentnej
maćarizácie v rakúsko-uhorskej
monarchii. Napísal a publikoval
viac apelatívnych þlánkov na podporu slovenského národa. Napriek
tomu sa jeho diela u nás nehrali
vyše deväĢdesiat rokov. Ako veriaci
þlovek, syn evanjelického farára,
hneć do úvodných replík uvádzanej inscenácie vložil citát z Písma:
„Nemôžeš vyháĖaĢ Belzebuba

Belzebubom.“ Inými slovami: „ Zlo
nenapravíš zlom.“
ŷ DVE TVÁRE
TransponovaĢ dielo spred vyše
sto dvadsiatich rokov do aktuálnej
javiskovej podoby nebol jednoduchý poþin. Znaþne moralizujúci text
si vyžadoval zhustiĢ, skrátiĢ, zbaviĢ pátosu a primnohých moralít a
pouþiek. Výsledným tvarom je poldruhahodinová inscenácia, v ktorej
herecký výkon Tomáša Maštalíra ako
obchodníka Holgera ukazuje dvojtvárnosĢ vykorisĢovateĐskej vrstvy.
Zráža sa v Ėom a bojuje veĐkory-
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sosĢou s podstatou vykorisĢovania.
ProtichodnosĢ názorov a postojov sa
objavuje aj u ćalších aktérov deja.
Jeho ozvláštnením je, že tí istí herci,
ktorí na zaþiatku stvárĖujú búriacich
sa robotníkov, v závere hry hrajú
továrnikov, ktorí ich zotroþujú. Jana
OĐhová ako Hanne Bra prichádza
spoþiatku k majiteĐovi obchodu Holgerovi ako vyjednávaþka za štrajkujúcich robotníkov, v treĢom dejstve však
stvárĖuje zbohatlíþku Ketil, je na
strane oligarchov, ktorí sú zásadne
proti štrajku, a odmieta zlepšenie
podmienok pre robotníkov. Pastor
Bratt, v podaní Alexandra Bártu, je
spoþiatku proti vzbure, þasom sa
však pridá k štrajkujúcim.
ŷ V PAZÚROCH ALKOHOLU
Významnú úlohu v dramatickej situácii a výstavbe inscenaþnej
kompozície zohráva alkohol. Anders
Koll bol kedysi zruþný remeselník, neskôr sa dal na „podnikanie“
a predával zbedaþeným robotníkom
alkohol. Keby sám nepil, možno by
aj zbohatol. S charakterizaþnou prezývkou Hraboš ho v hre predstavuje
Ivan Vojtek. Otto Herre, pomýlený
starší muž, v interpretácii Jozefa
Vajdu, sa javí vo svetlejších chvíĐach ako inteligentný muž, zástanca
štrajkujúcich, ale alkohol z neho
urobí žobráka. Ako Anker sa usiluje
zmierlivou cestou urovnaĢ vyostrujúci
konflikt medzi podnikateĐmi a štrajkujúcimi, odsudzuje priveĐké rozdiely
medzi chudobnými a bohatými, žiaĐ,
nepochodí, ostatní ho prehlasujú.
Morálne plytká mladá žena Elza,
v kreácii Dominiky Žiaranovej, sa ocitá
na dlažbe po prepúšĢaní z továrne,
podobne ako Eliáš v podaní ďuboša
Kostelného. VoĐakedy to bol zámožný
muž, zdedil majetok, keć ho však
Holger vyhodí zo svojho obchodu,
lebo hlasoval za štrajk, postupne
rozdá zdedený majetok žobrákom.
Jeho sestra Ráchel (Monika Hilmerová) je v rozpakoch, nevie, ako sa
postaviĢ k štrajku, pretože jej Holger
daruje nemocnicu aj s pozemkami...
Škandinávske krajiny sú známe silnou
vierou a náboženstvo v tých þasoch

zohrávalo v živote spoloþnosti dôležitú úlohu. KĖaz Falk, v podaní Jána
Galloviþa, vidí nespravodlivosĢ okolo
seba, ale usiluje sa ospravedlĖovaĢ poþínanie boháþov, slepý starec
Anders (František Kovár), však stratil
pochopenie pre bohatých, već kvôli
nim prišiel o dve dcéry, jednu z nich
pochoval práve v deĖ vypuknutia
štrajku.
ŷ INSCENAþNÉ POSTUPY
Scéna Juraja Poliaka má dva
plány – rokovaciu sieĖ, kde rokujú
továrnici so zástupcami robotníkov,
a biedne brlohy chudoby. NeveĐmi
šĢastné sú preexponované svetelné
efekty a prudké rozsvecovanie svetiel reflektorov do hĐadiska. Azda tým
chce režisér daĢ najavo – „a teraz
si na vás posvietime“, þomu predchádza aj výzva do javiska prihlásiĢ sa,
kto nesúhlasí so štrajkom? A v hĐadisku sa zodvihnú tri najaté ruky...
Mimoriadnym
prínosom
je
hudobná zložka inscenácie od skladateĐa, muzikanta aj herca Daniela
Fischera. Bubnovaním a zvláštnym
disharmonickým kvílením sprevádza
dramatický dej poþas celého predstavenia, þo vyvoláva v divákoch
silné emócie. Špecifickou melodikou, variáciami na piesne nordického
národa, striedaním bicích a iných
rytmických nástrojov, ba i zvoncov,
vytvára zvláštnu formu napätia.
Daniel Fischer sa napokon objavuje aj v postave muža v hnedom
obleþení. Sympatizuje s ubiedenými
robotníkmi, sám je ušpinený, v otrhaných handrách, vo svojej úbohosti
sa upol na dobráckeho Eliáša, žije
vlastne pod jeho ochranou. Dobré
sa tu prelína so zlým, škoda len, že
dobro v tejto inscenácii podĐahne
zlu. Preto dramatik svetového formátu Bjørnson, ktorý v roku 1907
publikoval svoje vyhlásenie Mier
a priatelia mieru a v tom istom roku
uverejnil aj svoju reakciu na udalosti
o masakre v ýernovej na Slovensku,
tak nástojþivo pripomína zmierenie
medzi Đućmi a vzájomné odpúšĢanie
si. Sám vo svojom diele pripúšĢa, že
neraz je to nad naše sily.
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Združenie Pars Artem pripravilo prezentáciu básnickej zbierky Ráchel Noa

Internetoví autori na scéne a na vzduchu
Maroš M. BANþEJ – Foto: Dušan TEPLAN

O združení internetových autorov Pars Artem sme už na stránkach SNN písali v súvislosti s aktivitou jeho ÿlenov pri
podpore ÿítania rómskych detí a mládeže. V pondelok 15. októbra 2018 sa v Mestskej knižnici v Bratislave uskutoÿnila
prezentácia básnickej zbierky poetky Ráchel Noa pod názvom Havran v kávomate. Tým ÿlenovia združenia v praxi
dokázali, že to so zviditeđėovaním a s podporou autorov publikujúcich na internete myslia vážne.
Internet sa stal mimoriadnym
fenoménom vo všetkých oblastiach
Đudskej komunikácie a s príchodom
sociálnych sietí sa toto jeho postavenie ešte posilnilo. Samozrejme,
že na danú situáciu zareagovali aj
tvoriví Đudia a zaþali svoje diela prezentovaĢ. Z logických dôvodov to boli
najmä výtvarníci a básnici, kećže
väþšie útvary sú na ploche bežných
sociálnych sietí Ģažko realizovateĐné.
Vznikla situácia, že sa náhle objavilo mnoho nových mien v slovenskej poézii, ktoré si kvalitou svojej
tvorby doslova pýtali širšiu publicitu.
ŷ BÁSNIK NA OBRAZOVKE
V prvom rade musíme konštatovaĢ, že už zavedení autori, konkrétne básnici a poetky, aj keć boli
prihlásení na niektorú zo sociálnych
sietí, svoju poéziu prezentovali na
internete zriedkavo. Dávali a dávajú
prednosĢ þasopiseckému publikovaniu, v zborníkoch a, samozrejme,
v podobe najtradiþnejšej platformy,
ktorou je kniha. Internetový autor
z hĐadiska publikaþného média mal
o podobných možnostiach veĐmi
obmedzené informácie, a tak dával
prednosĢ okamžitému a efektívnemu
riešeniu. Već niþ nie je rýchlejšie
ako výsledok svojej tvorby prezen-

tovaĢ takpovediac v reálnom þase.
Samozrejme, nesie to so sebou
nemalé riziká. VoĐné uverejĖovanie
bez akejkoĐvek redakþnej kontroly
spôsobuje, že sa postupne internetová scéna zaþala zapĎĖaĢ nekvalitnou, þasto insitnou poéziou þi skôr
veršovankami nízkej kvality. Chýbala
spätná väzba, ktorou sú skúsení
þasopiseckí a vydavateĐskí redaktori.
Zdalo sa, že internet sa stal ideálnou
platformou pre grafomanov, ktorých
je v každom období oveĐa viac ako
autorov, ktorí to s poéziou þi prózou
myslia vážne. SpisovateĐské organizácie, ktoré v ostatnom þase zápasia
s takmer existenþnými problémami,
jednoducho nestihli na danú situáciu
zareagovaĢ. Našla sa však skupina
už známych autorov, ktorú daná situácia pomkla k tomu, že zaþali hĐadaĢ
riešenie.
ŷ CESTA KU KVALITE
Riešením sa napokon ukázalo podaĢ internetovým autorom
pomocnú ruku. Prozaiþka a poetka
Zuzana Kuglerová, básnik Ján Tazberík a prozaik a aforista Ondrej
Kalamár založili pred dvoma rokmi
združenie internetových autorov
Pars Artem. Išlo o to poskytnúĢ
básnikom, ale aj prozaikom publi-

kujúcim dovtedy najmä na internete
potrebnú spätnú väzbu, odbornú
lektorskú pomoc, ale aj možnosti
ćalšieho zviditeĐĖovania. AkokoĐvek
sa totiž zdá internet všeobjímajúci,
má predsa len obmedzený dosah.
Napríklad na sociálnych sieĢach je
limitovaný množstvom zdieĐajúcich
priateĐov daného autora. Hneć po
svojom vzniku sa Pars Artem rozhodlo usporiadaĢ medzinárodný básnický festival Pars Poetry, na ktorom
vo viacerých mestách Slovenska
þítali svoje diela internetoví autori
v spoloþnosti skúsených básnikov
s viacerými vydanými zbierkami.
Nasledoval vznik špecializovanej
internetovej skupiny Literárne neformality a zostavenie ambiciózneho
vydavateĐského plánu. Ten bol napokon schválený Fondom na podporu
umenia, ktorý podporil vydanie až
štyroch zo siedmich titulov a organizátori z Pars Artem si mohli pripísaĢ ćalší významný úspech vo zviditeĐĖovaní básnikov publikujúcich
dovtedy len virtuálne.
ŷ KNIHY A FESTIVAL
Zdanlivo bola prezentácia básnickej zbierky autorky Ráchel Noa,
ktorá sa uskutoþnila v Mestskej
knižnici v Bratislave, štandard-

János Erdödy: Výmena stráží na oceáne, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2018

Romantika verzus kolonizácia sveta
KNIHA TÝŽDÿA

HUMORESKA
Našinec to

Knihy, ktoré sa zaoberajú históriou, môžeme rozdeliģ do niekođkých
skupín. Na jednej strane je striktne vedecky poėaté dielo, v ktorom autor
operuje výluÿne s presnými faktmi, reálnymi osobami a dátumami udalostí, na opaÿnom póle sú zbeletrizované historické romány, kde tvorca
popúšģa uzdu fantázii a samotné historické fakty sú iba rámcom, v ktorom sa odohráva poväÿšine pútavý a dobrodružný dej. Kniha Jánosa
Erdödyho Výmena stráží na oceáne je na tejto pomyselnej osi niekde
uprostred.
Táto pútavá publikácia prístupným spôsobom približuje najmä mladším þitateĐom jedno z najzaujímavejších období európskych dejín – raný novovek.
Presnejšie 16. storoþie v západnej Európe, ktoré približuje z hĐadiska mocenských bojov, z ktorých veĐká þasĢ sa odohráva na mori. Osmanská ríša bojovala s kresĢanskými vojskami o nadvládu nad obchodnými cestami v Stredomorí no napokon po slávnej bitke pri Lepante neuspela. O moc a nadvládu sa
teda uchádzali najmä Španielsko, Francúzsko a, samozrejme, Anglicko. Bolo
to práve ostrovné kráĐovstvo, ktoré veĐmi rýchlo pochopilo úlohu a význam
obchodného, no tiež vojnového loćstva. Lode britského veliþenstva brázdili
moria a oceány, þo spolu s pomaly nastupujúcou koncentráciou výroby dalo
základy koloniálneho panstva, aké nemalo a nemá od tých þias obdoby. Autor
na jednej strane dodržiava striktne faktogra¿u, narába s presnými dátumami
aj menami protagonistov, no jeho štýl nie je suchopárny. Pri opisoch námorných bitiek a pri charakterizácii významných historických postáv, akou bol
admirál, ale aj korzár sir Francis Drake, dovolí si poĐudštiĢ rozprávanie vtipnými
postrehmi a odĐahþujúcimi pasážami. Skrátka, Erdödy napísal vzrušujúcu
a dobre napísanú knihu, ktorá sa Đahko þíta, zaujme þitateĐa a primusí ho k premýšĐaniu, no a v neposlednom rade ho aj pouþí. Napríklad, ako sa v dejinách
menili spojenectvá a nepriateĐstvá tých štátov, ktoré dnes nazývame spoloþným menom Európa a ktorých sme súþasĢou.
(mab)

jedna kniha za druhou. Posledných
päĢdesiat rokov je to už miestami
má v živote zábavné þítanie: Ako presvedþiĢ
pomerne komplikované. Kećže manželku, že máte pravdu, Manželobþas nieþo napíše, ba napriek ská rétorika, Nedajte sa uhovoriĢ,
rôznym výstrahám aj podpíše,
každú chvíĐu narazí na niekoho,
kto s konkrétnym textom nesúhlasí
a je rozhodnutý sporiĢ sa s autorom. Ako sa správne vedie spor,
pravidlá diskusie aj argumentácie, Ako argumentovaĢ šéfovi… To je
to všetko je predmetom ¿lozo¿c- len niekoĐko titulov, ktoré sa spolu
kých aj rétorických traktátov už od s motivaþnými gebuzinami vyroantiky. Starí Gréci a po nich Rima- jili na knižný trh ako mandelinky
nia nám zanechali celkom slušnú na zemiaþnisko. Už len chýbajú
kôpku rukopisov, poþas raného tituly Ako prehádaĢ svokru þi Nahostredoveku sme ich trochu pomo- vorte si missku. Keć sa však nad
tali so Svätým písmom, v renesan- tým zamyslíte, všetky tieto danosti
cii a osvietenstve zasa rozpletali v sebe vo väþšej þi v menšej miere
a zasa im dávali Đudský rozmer, máme, a kto je raz nedvižný ĢuĢmák,
no a v novoveku už iba pribúdala z toho ani celý regál kníh neurobí

oblastného Casanovu. Situácia sa
však zmenila v okamihu, keć vznikol internet a hneć na to sociálne
siete a, samozrejme, diskusie pod
þlánkami spravodajského charak-

Na pprezentácii knihyy Havran v kávomate spevák Roman GALVÁN EK a v ydavateĐka
Zuzana KUGLEROVÁ

nou kvalitnou prezentáciou knihy.
Odzneli básne, boli prizvaní zaujímaví hostia, zaznelo slovo vydavateĐa a bol aj kvalitný hudobný hosĢ
v podobe speváka hudobníka a tiež
básnika Romana Gala Galvánka. ýo
však obyþajné nebolo, bol fakt, že
autorka Ráchel Noa bola v literárnych kruhoch neznáma a aj napriek
tomu, že takmer desaĢroþie publikovala na internete, nemala ani jednu
báseĖ publikovanú þasopisecky.
Pritom, ako sa prítomní literárni
odborníci zhodli, jej tvorba patrí
k tomu najzaujímavejšiemu, þo
u nás za posledné roky v rámci poézie vzniklo. Hutné, silné básne, v ktorých je prítomný silný citový aspekt,
básne odkazujúce rovnako na naše
kresĢanské zázemie ako na súþasný
moderný svet. Ako povedala editorka
básnickej zbierky Havran v kávomate Gudrun Floverová, po výbere

MEDAILÓN
Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa
v Gajaroch narodil Štefan ORTH, ktorý po celý
život ako umelec, výtvarný pedagóg aj organizátor
kultúrneho diania zostal verný regiónu Záhoria a ako
strom, ktorý sa stal až ikonografickým symbolom
jeho tvorby, vrástol pevne do tohto prostredia.

ZamaĐovaný do Záhoria
Všestrannými, vyše polstoroþnými umeleckými
aktivitami sa Štefan Orth starší pevne zapísal do príbehu maĐby, ktorý
tu na plátna svojich obrazov rozprestreli Záhoráci Benka, Želibský,
Mudroch, Koreszka aj Brunovský a mnohí ćalší po nich, medzi ktorými,
þo „tu sadili stromy, postavili domy a splodili synov“, nechýba tiež ćalšia
akademicky vzdelaná orthovská umelecká ratolesĢ – Štefan Orth mladší so
špecializáciou na reštaurovanie...
Jubilant v rokoch 1960 – 1964 študoval na Pedagogickej fakulte
Univerzity J. A. Komenského v Trnave a potom dvanásĢ rokov uþil v
Základnej deväĢroþnej škole v Kútoch. V rokoch 1979 – 1985 bol riaditeĐom
Mestského domu kultúry v Senici a s osvedþením o výborných pracovných
parametroch, dokladmi organizaþných schopností a každodennými
preukazmi skvelých kooperatívnych Đudských vlastností potom pracoval až
takmer po nárok na dôchodok v Okresnom úrade v Senici, kde sa þoraz
viac a intenzívnejšie ozývalo aj jeho vlastné maliarske ego. Jeho hlas sa
Orth rozhodol naplno poþúvnuĢ, keć sa v roku 1990 zaþlenil opäĢ medzi
umeleckých pedagógov, tentoraz v senickej ZUŠ, kde tento þlen Umeleckej
besedy slovenskej pôsobí vedno s manželkou až do dnešných dní. A keć
ste už zachytili vynikajúci chýr, ktorý túto školu a jej Galériu v podkroví
predchádza, vedzte, že je to aj jeho zásluha. VeĐa zdaru a potešenia
z výsledkov práce, Štefan...
Text a foto: Emil SEMANCO
a skladanie útoþnej pušky znaþky
Kalašnikov bude voĐajako extra prínosom pre ekonomiku niektorého
zo štátov Európskej únie. Namiesto
argumentu, ktorý by vás presvedþil,

Argumenty do polemík sa vyrezávajú v hore...

WWW.SNN.SK

teru. Tam sa to mydlí jedna radosĢ,
a nie som sám, ktorý zisĢujem, že
všetky školy argumentácie môžu ísĢ
kade Đahšie, keć príde na lámanie
chleba. Rôzni aktivisti, špeciálne tí
multikultúrni a slnieþkovo rozžiarení, totiž na voĐajakú argumentáciu zvysoka kašlú. Tak napríklad
sa opovážite skromne vyjadriĢ
pochybnosĢ, že negramotný pastier
kôz s nadstavbou na rozoberanie

KULTÚRA

z takmer štyristo básní vznikla
neobyþajne silná kniha, v ktorej si
nájdu to svoje aj ctitelia tradiþných
básnických postupov, ale aj milovníci
básní – príbehov, ktoré ich zavedú
do fascinujúcich krajín autorkinho privátneho vesmíru. Vydanie a prezentáciu prvej básnickej zbierky dosiaĐ
len internetovej autorky Ráchel Noa
má teda združenie Pars Artem za
sebou. ýoskoro budú nasledovaĢ
ćalšie knihy, a nielen to. Koncom
novembra chystá toto združenie už
druhý roþník medzinárodného básnického festivalu Pars Poetry 2018,
ktorý sa uskutoþní v Bratislave
a Banskej Bystrici, na ktorom zároveĖ vyhlásia víĢaza rovnomennej
básnickej súĢaže. Hlavnou cenou
je vydanie básnickej zbierky, a tak
sa zdá, že na našej kultúrnej scéne
pribudol ćalší agilný a pre literatúru
prínosný subjekt.

že po podobných pastierikoch so
záĐubou v strieĐaní z automatických
zbraní je v EÚ zvýšený dopyt, sa
o sebe dozviete, že ste úzkoprsý, do
seba zahĐadený jedinec. Nechápete
multikultúrnu rozmanitosĢ a ste sto
rokov za opicami. Tak teda namietnete, že podobní mládenci sú vyznávaþmi viery, ktorá považuje ženu
za menejcenného tvora a každého,
kto nezdieĐa ich proroka, za neve-

riaceho psa urþeného nanajvýš
tak na otrocké posluhovanie vyvoleným, ak nie rovno na likvidáciu.
Diskusným protiargumentom bude
to, že vás slneþnicový náprotivok
oznaþí za xenofóba, nacionalistu
a na záver za fašistu. ZároveĖ
vás pre istotu udá na príslušných
miestach, aby ste zbytoþne nevolali
po diskusii, na ktorú ako neznášanlivý Đudský odpad nemáte právo.
Istý americký politik sa kedysi
dávno vyjadril, že najlepším
nástrojom na diskusiu je riadny
papek. Zrejme to platí aj v diskusii
s podobne deformovanými diskutérmi a navyše, kećže to povedal
predstaviteĐ nimi nekriticky obdivovanej krajiny, nemôžu ani niþ
namietaĢ.
Marek DANKO
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Maliar Zolo PALUGYAY dával obrazom žiarivosť drahokamu

Keć kedysi Bill Clinton
vysvetĐoval svojim „fellow Americans“, kde leží tá zlá krajina
Srbsko, ktorú bude v ich mene
bombardovaĢ, tak si poplietol
Slovinsko so Slovenskom. Urþite
si niektorí na ten výrok a zábery
z krotenia zlých Balkáncov bombami spomeniete. Vtedy sme to
brali ako viac-menej akceptovateĐný vtip, vyplývajúci z meniacej sa geopolitiky Európy. Već
priznajme si, koĐkí z nás by dokázali na mape USA lokalizovaĢ ten
Billov Arkansas – štát, v ktorom
bol Bill Clinton guvernér. Len tak
mimochodom, Arkansas je asi
štyrikrát väþší ako Slovensko.

Lovec belasistých vtákov snov
Michal SITNIK – Foto: MO MS Brezno

V Slovenských národných novinách sme zaznamenali iniciatívu breznianskych matiÿiarov a milovníkov umenia v Liptove, ktorí zaÿiatkom septembra zdarne uskutoÿnili dlhodobejší zámer – uctiģ si pamiatku tragicky
zosnulého jedného zo zakladateđov moderného slovenského výtvarného umenia Zoltána PALUGYAYA. V roku
sto dvadsiateho výroÿia narodenia umelca mu odhalili pamätnú tabuđu neĈaleko miesta, kde maliar rád chodil,
mađoval i oddychoval a 18. septembra 1935 aj tragicky zahynul. V ten deė ráno za nepriaznivého hmlistého
poÿasia odišiel z Chaty M. R. Štefánika pod ćumbierom a štyristo metrov od chaty pod vrchom Králiÿka zrejme
padol zo skaly a smrteđne sa zranil. Maliarove telesné pozostatky a ruksak, v ktorom boli posledné nedokonÿené pastely, sa našli až 10. júla 1936...

Geografické
priepasti
Ale na zemepisnej veĐkosti,
samozrejme, nezáleží. Napríklad
pre orientáciu v našej realite by bolo
oveĐa dôležitejšie vedieĢ, že v tom
veĐkom Billovom Arkansase existuje
malé mesteþko Mena (vyslov Mína)
s letiskom, kde sa vo veĐkom realizoval obchod s drogami. Stavím sa, že
ono mesteþko sotva niekto pozná,
aj keć o trojuholníku CIA – zbrane
– drogy bol dokonca nakrútený ¿lm,
v ktorom je napríklad scéna, keć
šĢúpla manželka vtedajšieho prezidenta Reagana dojímavo vyhlasuje
kampaĖ boja proti drogám, zatiaĐ þo
jej urastený manžel sponzoruje ich
transport do USA vo veĐkom.
Ok, þo bolo, to bolo, terazky
sme aj my Ameriþanmi. Ale akú
mieru debility znamená prijaĢ na
seba v záujme aspoĖ formálneho
þlenstva v tomto militantnom klube
lží, vrážd a zdegenerovanosti, ukazuje screenshot z vysielania CNN
–
prednedávnom, nie niekedy
v þase geopolitických
zmien,
nie malé krajiny, ale Austráliu,
celý svetadiel, si asi najhlasnejšia trúba globálneho marxistického
neoliberalizmu
poplietla
s Rakúskom. CNN hlása, že „Austrália stavia plot na hraniciach Slovinska“. A to je naozaj silná káva. No to
sa tí Austrálþania nadrú, to vám teda
poviem.
Chúća tá moderátorka, ktorá je
s touto správou vyobrazená. Myslím si, že sa volá Rosi. Ona je taký
dobrý þlovek, tak pasujúci do obrazu
CNN, ona dokáže tak emotívne špúliĢ pery, akoby chcela pri jej správach
o genocídach štátov pobozkaĢ celý
svet. Ona za to nemôže. Ona je len
bábika, ktorej kvali¿káciu tvoria iba
tri veci: musí dobre vyzeraĢ, musí
vedieĢ þítaĢ a nesmie sa usilovaĢ
pochopiĢ to, þo þíta.
Možnože by stálo za to, aby
všetci tí aktivisti toho klubu našej
súþasnej politickej príslušnosti upozornili svojich sponzorov, že ak im
títo garanti ich kariér budú robiĢ
takúto reklamu, tak to asi spolu
ćaleko nedotiahnu.
Je vás dosĢ aj na Slovensku, od
prezidentskej kancelárie, väþšine
v parlamente, našom aj v tom európskom, v štátnych orgánoch, médiách, armáde, polícii, businesse þi
biznise, takzvanej kultúre a takzvanom umení, v treĢom a ćalších sektoroch, v zdanlivých mimovládkach,
vo vedeckých a v sociálnych inštitúciách atć. Je vás dosĢ, viac ako dosĢ,
napíšte, prosím, svojim sponzorom,
že takéto relapsy škodia vám a aj
americkým záujmom, lebo ukazujú
v pravom svetle úroveĖ celej tej
vašej súþasnej zdegenerovanej
mašinérie.
A my ostatní, stále akoby
nechápajúci, þo sa to s nami deje,
my sa zatiaĐ zasmejeme. Alebo by
sme mali skôr zaplakaĢ, do akého
bahna primitívnosti, nevzdelanosti
a morálnej zdegenerovanosti sme
sa z toho zlého bývalého režimu
prepadli?
Viktor VIDRA

QMVÓDGT

Pod vrchom Králiþka – na mieste, kde umelec tragicky zahynul 18. septembra 1935 – sa podarilo breznianskym matiþiarom a milovníkom
umenia v Liptove odhaliĢ v tomto roku pamätnú tabuĐu tomuto zakladateĐovi slovenského moderného výtvarného umenia.

Zoltán Palugyay bol majster krajinomaĐby. NevyþerpateĐnú inšpiráciu
nachádzal v horskom prostredí, na
rozkvitnutých lúkach a v zákutiach
s vidieckou architektúrou. Osobitne
ho priĢahovali motívy stromov a kvetov. Pomocou svetla a farby dokázal
daĢ svojim obrazom žiarivosĢ drahokamu i melancholickú poéziu. Láska
k prírodným motívom mu bola napokon osudná.
ŷ PALÁCE POD ŠINDĐOM
Palugyay popri kvetoch a stromoch v krajine s obĐubou maĐoval
najmä sedliacke chyže, chalúpky,
maštale, senníky. Od druhej polovice
dvadsiatych rokov minulého storoþia
vytvoril desiatky obrazov s jednoduchými názvami – Drevená chatrþ,
Chalupy, Osamelý dom, Koliba.
„Pristupoval k nim s plnou umeleckou vážnosĢou, akoby šlo o vznešené paláce. ďudovej architektúre
prostých tvarov a neraz chudobného
vzhĐadu dodal výtvarnými prostriedkami dôstojnosĢ a Đudský rozmer.
ýasto ich maĐoval osamotene, inokedy sa pred nimi rozprestierajú
kvety, ako ich maĐoval francúzsky
maliar Paul Gauguin, obþas sa zjaví
koník,“ charakterizoval maliarovu
tvorbu Dušan Mikolaj.
Umelcova láska k prírode bola
nesmierna, predstavovala jeho vnímanie i vzĢah k okolitému svetu.
MaĐoval a kreslil krajinu všetkých roþných období a v rôznych fázach dĖa
i noci. Jeho krajinomaĐby boli žiarivé
a zároveĖ nostalgické. Pobyt v prírode mu poskytoval priestor na tiché
meditácie, keć dostávali jeho myšlienky vzletný ráz: „Po Slovensku,
slnkom zaliatych lúkach rastú ružové
kvety. Na belasom nebi zháĖajú sa
chmáry. A v tom belasistom jase stojí
samotný þlovek naplnený láskou – to
je slovenský umelec. Zavalia nás
vrchy zúfalstva, ale z hlbokých dolín
snov vyletí belavý vták a my poĐovníci belavých vtákov razom pocítime
Boží dar bájky, dar veĐkého šĢastia,
a rútime sa slepo za ním.“
Na jeho þasté pobyty v prírode
mal jeho priateĐ Janko Alexy vlastný
názor: „O Zolovi som takto uvažoval: Nie je to s ním v poriadku. Celé
hodiny leží na tráve pred vþelínom
a díva sa na chmáry takým þudným
pohĐadom! Prekáža mu stály pobyt
v zastrþených Bodiciach, hrdúsia ho dlhy na rodiþovskom dome,
spláca ich a poctivo sa stará o celú
rodinu.“

Palugyay, Alexy a Bazovský tvorili po roku 1930 významnú trojicu
slovenskej maliarskej avantgardy.
Putovali spolu po Orave, Liptove
a ćalších rázovitých regiónoch Slovenska a hĐadali pre svoje diela inšpiráciu v náladách a tvaroch slovenskej
krajiny i v bohatom folklóre. ZároveĖ
vystavovali v rôznych slovenských
mestách. Palugyay bol tiež publicisticky þinný a podieĐal sa na organizácii Alexyho maliarskej kolónie
v PiešĢanoch. Spoloþne sa pridali
k Benkovmu úsiliu vytvoriĢ národný
program modernej maĐby, ale ich
prístup bol v mnohom odlišný. Chceli
pozdvihovaĢ kultúrne povedomie,
budovaĢ tvorivý umelecký život a prispieĢ k záujmu verejnosti o výtvarné
umenie. Ich prvým spoloþným podujatím bola v roku 1931 výstava v Pálkovom umeleckom salóne v Žiline, na
ktorú prizvali aj Edmunda Gwerka.
O tomto období, umeleckých
zámeroch a cieĐoch píše Janko Alexy
v závere knihy Na voĐnej vôĐuške:
„My, ktorí túto zem preca len milujeme, my znova zaþnime po stom
sklamaní, a tu, kde sa piesne slovenské rodili, nemožné, že by sme
s holými rukami odchádzali...“.
ŷ ZO ŽIVOTNEJ PALETY
Miestom narodenia i životom bol
Zoltán Palugyay spojený s krajinou
Liptova a Tatier. Narodil sa 9. novembra 1898 v Bodiciach na Liptove
v rodine chudobného zemana. Do
školy zaþal chodiĢ až ako jedenásĢroþný, ale na prahu dospelosti –
v roku 1916 – úspešne zmaturoval na
gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Mal
za sebou prvé súkromné výtvarné
školenia u rodinného priateĐa, maliara
a reštaurátora Petra Júliusa Kerna,
ktorý býval v susedstve. Keć ho ako
osemnásĢroþného povolali na taliansky front do prvej svetovej vojny,
zaþal tam svoju maliarsku kariéru.
Dva roky ako vojak rakúsko-uhorskej
armády kreslil vojnové hrôzy priamo
na bojisku...
Prv než zaþal v roku 1919
študovaĢ na výtvarnej akadémii
v Budapešti, vystavoval ako hosĢ na
premiérovej povojnovej výstave budúceho Spolku slovenských umelcov
v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1921
striedavo študoval v Berlíne, Hamburgu a Krakove. Po roku 1924 strávil dvadsaĢštyri mesiacov v súkromnej škole H. Hoffmanna v Mníchove.
Poþas štúdií na neho vplývali rôzne
podoby dobového stredoeurópskeho
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symbolizmu. V Krakove to bolo dielo
akvarelistu Falsta a poþas pobytu
v Maćarsku to zas bola tvorba secesných maliarov z umeleckej kolónie
v Gödölö.
Spoloþne s Bazovským absolvovali študijný pobyt v Nemecku, vo
Francúzsku a v Švajþiarsku. Keć sa
v roku 1926 Palugyay vracal do rodných Bodíc, vedel dosĢ o modernom
výtvarnom umení. To mu umožnilo,
aby si kombináciou secesných, expresionistických a symbolických prvkov vytvoril originálny štýl odvodený
z moderného realizmu. NebyĢ predþasne tragicky ukonþenej životnej
púte mohli sme byĢ bohatší o ćalšie klenoty moderného slovenského
maliarstva..
Profesor ďudovít Petránsky, ktorý
sa významne zaslúžil o súþasné oživenie záujmu o tohto umelca, v monografii o Ėom píše: „Jeho tvorba je rozsahom i výtvarnou kvalitou pohotovou
reakciou na aktuálne problémy vtedajšieho umeleckého i spoloþenského
diania. Zaradila sa k trvalým hodnotám
histórie našej kultúry. Svojím humánnym zameraním a riešením otázok so
všeĐudskou platnosĢou zostáva posolstvom i výzvou pre dnešné generácie
a nepopierateĐnou hodnotou výtvarného umenia.“
ŷ PASTELY Z BATOHA
Básnik Vladimír Roy v septembri 1934 v jednom z listov z lieþebne
v Novom Smokovci manželke Viere
napísal: „Vþera k veþeru telefonoval
nám od Štrbského plesa Zolo Palugyay – akademický maliar, ktorého
poznáš z PiešĢan – že býva v Móryho
hoteli a príde nás navštíviĢ. Je to príjemný šuhaj, na ktorého sa budeš iste
pamätaĢ.“
Vtedy nikto nemohol tušiĢ, že
umelcovi sa nasledujúci rok stanú hory
osudnými a ćalšiu jeseĖ sa už s priateĐmi nestretne.
Ako zvyþajne vyrazil z Bodíc za
maliarskymi motívmi do hôr. Sedemnásteho septembra sa vybral hore
Demänovskou dolinou na hrebeĖ Nízkych Tatier. Chcel tam maĐovaĢ prvý
sneh, ktorý v tom roku veĐmi zavþasu
obielil vrcholky konþiarov. Veþer sa
zastavil v niekdajšej Chate pod Ćumbierom. Prespal tam a skoro ráno sa
pobral ćalej smerom k vrchu Králiþka. Do chaty sa už nevrátil a neprišiel ani domov. HĐadali ho policajti,
armáda aj priatelia. Najviac úsilia
vyvinul maliarov kamarát spisovateĐ
ďudo Ondrejov. Všetko pátranie však

Zoltán PALUGYAY patril k zakladateĐom
slovenského moderného maliarstva.

bolo neúspešné. Až zaþínajúce leto
v roku 1936 odhalilo záhadu maliarovho zmiznutia. Jeho telo ležalo asi
tristopäĢdesiat metrov od ćumbierskej
chaty pod skalnatým zrázom, kde ho
našiel ovþiarsky pes. V nebožtíkovom
batohu bolo niekoĐko kresieb, ktoré
navzdory trištvrteroþnému pobytu pod
holým nebom ostali pomerne zachované. Po desiatich mesiacoch od
odchodu umelca z domu jeho telo 17.
júla 1936 pochovali v rodinnej hrobke
v Bodiciach.
Maliar a priateĐ Miloš Alexander
Bazovský nad hrobom Zolka – ako ho
familiárne nazýval – predniesol tieto
vety: „Sme chudobnejší o jedného
kamaráta, a to kamaráta, akých býva
na svete málo. Palugyay bol þlovekom srdca, zvláštnej Đudskej vnútornej teploty. Ako umelec sa nepachtil
za extrémnymi výrazmi moderného
umenia. Jeho tvorba stojí osamotene.
Práve preto, že sa nesnažil o nijakú
manieru. K podstatným znakom svojej
umeleckej metódy prenikal vnútornou
silou, ozajstným precítením v spojení
s bohatou osobnou kultúrou s európskym rozhĐadom.“
Palugyayov obraz Dievþa v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi
sa stal predlohou pre poštovú známku
Slovenskej pošty z emisie Umenie,
ktorú graficky i rytecky vytvoril prievidzský výtvarník Rudolf Cigánik. Pri
príležitosti sedemdesiateho výroþia
tragickej smrti v septembri 2005 odhalili umelcovi v jeho rodisku skromný
pomníþek s pamätnou tabuĐou.
ŷ POCTA UMELCOVI
Bratia Weissovci, Martin a Ján,
prišli s ideou vyniesĢ túto osobnosĢ
slovenskej výtvarnej scény z þias jej
napájania modernými svetovými prameĖmi zo záhrobia do povedomia širšej verejnosti ešte v roku 2008. Mali
predstavu, že maliarovi na mieste
skonu vyhotovia a inštalujú pamätnú
tabuĐu a informaþný panel. VzhĐadom
na nároþnosĢ zaþal zámer nadobúdaĢ reálne kontúry až v roku 2015.
Postupne po etapách sa rodil grafický
návrh, odliatie tabule, inštalácia, spracovanie podkladov na panel... tak, aby
vrcholil v jubilejnom roku sto dvadsiateho výroþia narodenia Zola Palugyaya – teda v roku 2018.
Vizuál tabule, model a informaþný
panel vypracoval Karol Liþko, autor
viacerých návrhov mincí a pamätných
medailí. Realizáciu projektu zabezpeþovala za MO MS v Brezne PhDr. Ing.
Ivana Kružliaková, PhD., a za Horehronské múzeum v Brezne Ivica Krištofová. Garantom projektu a podporovateĐom myšlienky bol Dr. h. c. prof.
PhDr. ď. Petránsky, DrSc., pre ktorého
– podĐa jeho vlastných slov – zostal
Z. Palugyay srdcovou záležitosĢou
z mnohých dôvodov...
SúþasĢou projektu Pocta Zolovi
Palugyaovi bolo aj niekoĐko sprievodných podujatí. V Horehronskom
múzeu v Brezne pripravili výstavu
umelcových diel z pozostalosti.
O mieste jej konania rozhodol fakt, že
Z. Palugyay a M. A. Bazovský v roku
1935 na pôde mesta Brezna spoloþne
vystavovali a propagovali slovenské
výtvarné umenie. Pri tejto príležitosti
uviedli aj publikáciu Posolstvo Zola
Palugyaya, ktorej autorom je prof. ď.
Petránsky.
Projekt sa zavĚšil aj vćaka
finanþným prostriedkom Banskobystrického samosprávneho kraja,
OO CR Horehronie a OO CR Liptov
a ćalším priaznivcom umenia.
WWW.SNN.SK
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Pred sto tridsiatimi rokmi sa narodil spisovateľ, a politik Martin RÁZUS

Vá
šniv ýobhajca
obhajca
Vášnivý
svojhonároda
národa
Alexander GOCZ – Foto: archív

Sú osobnosti, ktoré história ocenila až s odstupom ÿasu. Museli prejsģ roky a zmeniģ sa spoloÿenské
pomer y, aby sa niektoré mená zaÿali opäģ spomínaģ v tých prav ých súvislostiach. Taký osud postretol
napríklad básnikov katolíckej moderny, ktorí boli pred rokom 1989 známi iba úzkemu okruhu milovníkov literatúr y. Na druhej strane bol básnik a prozaik Mar tin R Á ZUS uvádzaný takmer v ýluÿne ako
autor „povinného ÿítania“, teda románov Maroško a Maroško študuje. Jeho politickú dráhu prakticky
spoznávajú mnohí đudia až dnes.
Básnik, prozaik, publicista, autor
literatúry pre deti a mládež, buržoázny politik a evanjelický kĖaz.
Uvádzajú niektoré pramene pri mene
Martin Rázus dodnes. No málokde sa
doþítame, aký veĐký kus práce urobil
tento vášnivý obhajca Slovenska ako
politik. ýi už ako zakladateĐ Slovenskej národnej strany, alebo publicista,
ktorý neustále bojoval za právo Slovákov na sebaurþenie.
ŷ RODINA A ŠTÚDIÁ
Martin Rázus sa narodil 18.
októbra 1888 vo Vrbici, dnes Liptovský Mikuláš, v rodine roĐníka a garbiarskeho robotníka. Vychodil tam
Đudovú školu a v roku 1902 zaþal
študovaĢ na gymnáziu v Banskej BystBystrici,
r ic i pokraþujúc neskôr na gymnáziu
v Kežmarku. Nasledovala Evanjelická
bohoslovecká fakulta v Bratislave,
ktorú ukonþil v roku 1911, a následne
na základe štipendia od Roberta
Setona-Watsona nasledovalo štúdium
v škótskom Edinburgu. KĖazskú dráhu
zaþal ako kaplán u Samuela Zocha
v Modre. V rokoch 1913 až 1921
pôsobil ako evanjelický kĖaz v Pribyline, potom ho þakala fara v Moravskom Lieskovom a od roku 1930 bol
farárom v Brezne. Ale to už sa naplno
rozbehla jeho politická kariéra.
Bieda a chudoba, ktoré ho obklopovali, v Ėom prebudili silné národné
cítenie a angažovanosĢ na volebných
zhromaždeniach. Poþas prvej svetovej vojny pôsobil ako básnik, publicista a politik, priþom ho znepokojovalo katastrofálne národné i sociálne

O ppolitickejj angažovanosti
g
a významnej
ý
j
pozícii Martina RÁZUSA v Slovenskej národnej strane sa za bývalého režimu takmer
nehovoriloo, a ešte menej o tom, že bol evanjelický kĖaz. Takmer výluþne sa spomínala
jeho literárna tvorba pre deti, najmä knihy
Maroško a Maroško študuje...

SpisovateĐ Martin Rázus
RÁZUSv rodinnom kruhu s manželkou Elenou, synom Martinom, dcérami
Vierou (vĐavo) a Elenou (vpravo) a uprostred je ich rodinná známa a priateĐka dcér.

postavenie slovenského Đudu. Postavil sa otvorene proti národnostnej
politike Rakúsko-Uhorska, tak ako
neskôr proti þechoslovakistickej politike þeskej. Publikoval v tradiþných
literárnych a spoloþenských þasopisoch Dennica, Prúdy, Živena, Stráž
na Sione, Národnie Noviny, od roku
1917 do skonþenia prvej svetovej
vojny aj v Robotníckych novinách.
ŷ HORLIVÝ POLITIK
Slovenská národná strana, ktorej bol Martin Rázus spoluzakladateĐom, oslovila po vzniku ýSR len malý
poþet voliþov, þím bola odsunutá na
perifériu politického života. Pridržiavala sa tradiþného kurzu politiky

stredu a leitmotívom strany boli výzvy
na vybudovanie a zveĐaćovanie autonómneho Slovenska. Martin Rázus
sa þoraz viac angažoval v straníckom
živote, þo vyústilo do zaujatia predsedníckeho kresla strany v roku 1929.
Od roku 1928 pôsobil na pôde Krajinského zastupiteĐstva, po voĐbách
v roku 1929 vyplnil jediný poslanecký
mandát, ktorý SNS nepriamo získala
a ktorého prostredníctvom sa zaktivizovala vo vrcholovej politike. Rázus
sa horlivo venoval požiadavke uznania teritoriálnej, národnej a politickej
subjektivity Slovenska, ak nie práve
na pôde Národného zhromaždenia
tak v úvodníkoch tlaþového orgánu
SNS Národné noviny a v rokoch 1934

– 1935 i v jeho vlastnom periodiku
Slovenské národné noviny. Vplyv
þechoslovakizmu a paternalistických predstáv þeských uþiteĐov na
mladé generácie Rázus považoval
za neuralgický bod vývoja kultúrneho
života Slovákov. Od pražského centra požadoval predovšetkým akceptovanie existencie samostatného
slovenského národa. Tvrdil: ,,ýeský
národ a slovenský národ ako bratské
slovanské dva kmene tvoria navonok
jednotný celok. Pre vnútorný pomer
k sebe však podržujú si oba svoj
národný charakter ako základ všetkých svojich životných právd.“ Hoci
Rázusova politika poþítala so spoloþným štátnym útvarom s ýechmi
súdiac, že zväzok s þeskými krajinami predstavoval najvhodnejšiu
eventualitu vývoja Slovákov, svetlú
budúcnosĢ dvoch bytostne spriaznených národov podmieĖoval nájdením vhodného spôsobu súžitia.
Pripomínal, že „náš nacionalizmus
nie je þechofobský, keć žiada pre
Slovensko, þo mu patrí. NakoĐko
však možnosti života sú na Slovensku až veĐmi ohraniþené, nemôže sa
obísĢ bez toho, aby ich nezaisĢoval
v prvom rade pre slovenský národ
a jeho príslušníkov“.

Pred dvesto rokmi sa narodil evanjelický kňaz a buditeľ Samuel ŠTÚR

Buditeľ z významnej rodiny Štúrovcov
Maroš M. BANþEJ – Foto: archív a Štefan K AþENA

Slovensko malo a má šģastie, že sa národnej myšlienke, sústavnej buditeđskej práci na „roli národa dediÿnej“
venujú doslova celé rody. Medzi najvýznamnejšie patrí nesporne rodina Štúrovcov. Najznámejším jej predstaviteđom je, samozrejme, Đudovít Štúr, ale vetvy tohto rodostromu obsahujú aj Ĉalšie vzácne mená. Patrí sem aj evanjelický kėaz, đudový spisovateđ, publicista a básnik Samuel ŠTÚR, mladší brat Đudovíta.
škole v Trenþíne. Po roku sa Samuel
oženil s Annou, dcérou mäsiara
a mešĢanostu Pavla Michalca.
V rokoch 1809 až 1812 u mladomanželov býval na priváte František Palacký,
rodák z východomoravskej Hodslavice, budúci historik a „otec þeského
národa“. Samuel ho aj uþil a obĐúbili si
jeden druhého. ġažké þasy za napoleonských vojen prinútili Samuela
k tomu, aby prijal ponuku grófa Imricha
Zaya na výnosnejšie miesto v škole

éRTA
Hrob Samuela Štúra, v Zemianskom Podhradí

Rodina Štúrovcov dala slovenskému národu niekoĐko zapálených
národovcov a neskôr sa medzi nimi
našli aj vedci þi verejní þinitelia. Urobili veĐký kus práce na zveĐaćovaní
národnej myšlienky, aj keć osud im vo
väþšine prípadov nedoprial dlhý život.
Lenže aj za ten pomerne krátky vymedzený þas stihli za sebou zanechaĢ
významné dielo.
ŷ HISTÓRIA RODU
Aj keć rodiny Štúrovcov žili
a žijú v rozliþných oblastiach Slovenska, ýeska, dokonca aj Maćarska,
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majú spoloþné korene v Trenþíne.
V polovici 16. storoþia sa tam spomínajú dvaja Benediktovia (otec
a syn) s týmto priezviskom. Pôvodne
boli roĐníci, neskôr sa chytili remesla,
najmä súkenníctva. Bieda ich potomkov vyhnala za chlebom do ostatných
regiónov. Pavel, ďudovítov starý otec,
skúsil šĢastie v kopaniþiarskej obci
na svahoch Bielych Karpát v Lubine.
Prišiel chudobný ako kostolná myš,
ale už o pätnásĢ rokov si mohol dovoliĢ poslaĢ syna Samuela na štúdiá do
spomínaného gymnázia v Modre. Ten
sa stal uþiteĐom v mestskej latinskej

v Uhrovci. A tak sa tam i s mladou
manželkou a dvojroþným Karolom
presĢahovali do uþiteĐského bytu.
V Uhrovci sa narodili ostatné deti
– ako prvý 28. októbra 1815 ďudovít. Samuel v Bratislave kupoval
brožované slovenské knihy a kalendáre, ktoré potom v zayovskom
kaštieli viazal a rozširoval po okolí.
Aj sám písal, venoval sa najmä prírodovedným témam. Zomrel v náruþí
manželky, ďudovíta a Karolíny vo
veku šesĢdesiatdva rokov na „zošlosĢ vekom“. Skormútený syn bezprostredne zložil báseĖ Duchy otcov,
preþ letíte. Anna musela ako vdova
uvoĐniĢ školský byt novému uþiteĐovi.
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Kolíska našich velikánov v Uhrovci

Vrátila sa k príbuzným na predmestí
Trenþína, kde s Ėou bývala Karolína.
Synovia, najmä ďudovít, ju þasto
navštevovali.
Ako šesĢdesiattriroþná skonala na žlþníkovú zimnicu.
V dediþskom konaní sa ďudovít vzdal
majetkového
podielu
na
prospech nezaopatrenej sestry.
O tri roky mladší brat ďudovíta
Samko tiež zaþal študovaĢ na lýceu
v Bratislave, ale na protest proti
odvolaniu brata z miesta zástupcu
profesora Jura Palkoviþa dokon-þil
školu spolu s inými študentmi
v Levoþi. V roku 1844 zložil kandidátsku skúšku z teológie u superintendenta Pavla Jozefiho, na druhý
rok sa stal kaplánom a neskôr farárom v Zemianskom Podhradí. Tam
sa
spoznal
aj
s
rodinou
Ostrolúckych, ktorí boli zvedaví na
jeho už vtedy známeho brata. Pri
jednej
ďudoví-tovej
návšteve
v Podhradí zaskoþili aj do kaštieĐa,
kde možno už vtedy vzplanul láskou
k Adelke...
Samuel bol literárne aktívny
a bol známy aj ako vynikajúci kazateĐ. Svoje aktivity sústredil okrem
prekladania z poĐského jazyka þi príležitostného písania básní do osvetovej þinnosti. Patril k popredným
Đudovýchovným publicistom v druhej
polovici 19. storoþia. Propagoval
spolky striedmosti, hospodárske

ŷ NEUKONþENÁ CESTA
Rázus bol presvedþený, že príþinou jednostranného vývoja a nezrovnalostí v ýSR bolo najmä zloženie
parlamentu a výkonného úradníctva,
a to nielen v centrálnych, ale vôbec
vo vysokých úradoch. ġažiskovým
problémom bola ideová roztrieštenosĢ
slovenskej politickej reprezentácie.
,,Prvým problémom tejto republiky
je nie problém nemecko-þeský, ale
þesko-slovenský. Kým táto republika
bude stáĢ, kostrou jej budú v prvom
rade ýesi a Slováci. Je naþase, aby
sa slovenské otázky dostali do popredia.“ Na sklonku politickej kariéry
Rázus þelil nielen vážnym zdravotným
Ģažkostiam, ale tiež ponosám opoziþných strán i vlastných spolupartajníkov, ktorí sa usilovali o získanie
predsedníckej stoliþky. Vyþítaná mu
bola prehnaná viera v úspešné presadenie zásad Pittsburskej dohody,
ktorá hraniþila s naivitou, zaslepenosĢ
pri obhajovaní jeho politických osnov
þi de facto politický analfabetizmus.
Redaktor Slovenského denníka Karol
Hušek o Ėom po predþasnej smrti
v roku 1937 napísal, že „buć sa do
politiky nehodil preto, že mu v politike
vadila básnická obrazotvornosĢ, alebo
bol tak príliš zaujatý svojou literárnou
robotou, že na domyslenie politických
poþinov a predsavzatí nemal dosĢ
þasu“.
Keć sa spätne pozrieme na
literárne dramatické dielo Martina
Rázusa, musíme konštatovaĢ, že je
rovnako rôznorodé a pomerne rozsiahle ako širšej verejnosti veĐmi
málo známe. Okrem už spomínaných románov pre mládež Maroško
a Maroško študuje je známy jeho
román Krþmársky kráĐ a znalci
divadla poznajú Rázusovu drámu
Hana. Jeho básnická tvorba, akokoĐvek z dobového hĐadiska zaujímavá a kvalitná, je v rámci histórie
slovenskej poézie skôr epizódou ako
zlomom. V každom prípade si však
Martin Rázus zaslúži náš záujem, no
najmä úctu. Za neustály boj a jeho
snahu o povznesenie a rovnoprávnosĢ Slovenska, za jeho brilantné
a vysoko etické a morálne postavené
publicistické dielo.
spolky a nedeĐné školy. Svoje texty
a básne publikoval vo vtedajších
Slovenských národných novinách,
v Orlovi tatranskom þi Slovenských
pohĐadoch. Príklad jeho známejšieho
brata ho sprevádzal po celý život
a veĐmi ho zasiahla ďudovítova tragická smrĢ. „Národ Slovenský prišiel
o sokola, ktorý mu ešte len zaþal
ukazovaĢ výšky letu, z ktorého bol
smrĢou na zem zrazený,“ napísal
Samko po bratovej smrti.
ŷ A ŽIVOT BEŽAL...
Ani Samuelovi Štúrovi osud nedožiþil dlhšie pobudnúĢ na tomto svete.
Zomrel náhle, päĢ rokov po ďudovítovej smrti 15. februára 1861. Miesto
posledného odpoþinku mu našli na
cintoríne za evanjelickým kostolom,
kde je teraz parþík. Jeho nástupcom na fare sa stal známy botanik
a archeológ ďudovít Jozef Holuby, po
Ėom jeho syn Gustáv, ktorý sa oženil
s najstaršou Samuelovou dcérou ďudmilou. Druhá dcéra v poradí sa narodila
pol roka po smrti Adelky Ostrolúckej
a dali jej meno Adela. Dožila sa pekných osemdesiatich šiestich rokov. Jej
mladší a jediný brat Anton vyštudoval
teológiu, zaþas bol kaplánom u švagra
Gustáva, no potom sa pre stupĖujúci
útlak maćarizátorov rozhodol ísĢ za
kĖaza na Moravu do Hodslavice, kde
sa v roku 1798 narodil Palacký. Bola
to zrejme pomoc od starých priateĐov
jeho otca, kećže národovci na Slovensku aj v ýechách si boli navzájom
veĐmi blízki. Pôvodnú faru v Zemianskom Podhradí mali nedávno búraĢ,
ale aj zásluhou tamojšieho rodáka,
publicistu Drahoslava Machalu sa
ju podarilo zachrániĢ a teraz je tam
Pamätný dom J. ď. Holubyho a prvého
slovenského bibliografa ďudovíta Vladimíra Riznera.
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Panelová výstava o Andrejovi Hlinkovi poputuje do druhej matičnej budovy v Martine

MATIČNÉ DEPEŠE

Známe i neznáme fakty o živote a diele otca národa

Storočnica Martinskej
deklarácie v SNK

Textaafoto:
foto:Veronika
VeronikaMATUŠKOVÁ
Matušková
Text

V aktuálnom Roku slovenskej štátnosti si verejnosģ pripomína aj 80. výroÿie úmrtia Andreja Hlinku, ktorý mal v moderných dejinách významný podiel
na emancipácii slovenského národa. Spomienkové podujatia na túto osobnosģ pokraÿujú v októbri, zapojí sa do nich aj Matica slovenská.
Matica slovenská v Martine sa
22. októbra 2018 stala po výstave na
Národnej púti v Šaštíne-Strážach
a Katolíckej univerzite v Ružomberku ćalším miestom panelovej výstavy o Andrejovi Hlinkovi.
Výstavu na paneloch matiþní organizátori umiestnili v druhej matiþnej budove v Martine a jej vernisáž
sprevádzala prednáškou o živote
a diele Andreja Hlinku, ktorou
známe aj neznáme fakty z jeho
národno-politických aktivít priblížil
docent Pavol Pareniþka zo Slovenského literárneho ústavu MS.
„Otec národa Andrej Hlinka
si aj v 21. storoþí zasluhuje našu
pozornosĢ. Jeho nezlomný charakter
a vôĐa, výrazná charizma, verva,
s akou bojoval za slovenský národ
a prostý Đud, sú tým, þím dodnes
oslovuje široké vrstvy spoloþnosti.
Pri príležitosti ôsmich dekád od

Putovnú panelovú výstavu o Antonovi Hlinkovi si môžu poþas najbližších dní pozrieĢ záujemcovia aj v Matici slovenskej v Martine.

Hlinkovho úmrtia sme sa aj my matiþiari rozhodli pripomenúĢ si túto
osobnosĢ a v priestoroch sídelnej
budovy Matice slovenskej sprístupniĢ širokej verejnosti panelovú
výstavu o jeho životnom diele,“
povedal na margo expozície riaditeĐ Archívu Matice slovenskej Pavol
Madura, ktorý výstavu v matiþnej
budove inicioval.
Andrej Hlinka patrí k výrazným
slovenským osobnostiam, ktoré sa
zaslúžili o to, aby na základoch ich
odkazu a celoživotnej práce mohla
neskôr vzniknúĢ samostatná demokratická Slovenská republika v roku
1993. Tieto zásluhy mu priznáva
aj slovenský zákon s názvom Lex
Hlinka z roku 2007. Záujemcovia
môžu výstavu navštíviĢ v druhej
matičnej
matiþnej budove
budove na
naUlici
UliciP.P.Mudroňa
MudroĖa1
v1 vMar
tine dodo 6.6. novembra
Martine
novembra tohto
roku.

Hrdá a obsažná bilancia dvadsiatich rokov matičnej činnosti

Matičné slávnosti v Čakajovciach
Nikola RECHTORISOVÁ, Dom MS v Nitre

„Zachovávajme, ochraėujme a šírme spoloÿne aj naĈalej hodnoty našich predkov, prirodzenú hrdosģ na náš
slovenský národ, na našu krajinu, budujme v mladej generácii vlastenectvo nie ako náhlu afektovanú emóciu,
ale ako trvalý kultúrny cit,“ vyzvala vo svojom príhovore na oslavách dvadsiateho výroÿia ÿinnosti MO MS
v þakajovciach tamojších matiÿiarov riaditeđka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová.
Jubilejnú aj bilanþnú slávnosĢ
miestni matiþiari pripravili vedno
s obecným úradom a s finanþnou podporou Matice slovenskej.
O program sa postarali spevácke
skupiny Matiþiari z ýakajoviec,
Janíkovská studniþka, Studniþka
z Lúþnice nad Žitavou a ýeĐaćania, jedineþnú atmosféru podujatiu

navodili vystúpenia detí z MŠ a ZŠ
ýakajovce, MŠ ýab a detského
folklórneho súboru Zbežanþek.
Spevácky talent ukázal aj Robert
Zgrabliü, þlen delegácie z Matice
slovenskej z Osijeku v Chorvátsku,
s ktorou už roky v ýakajovciach
udržiavajú matiþnú družbu. Preto
bol príhovor tamojšieho matiþného

predsedu Andrija Kurica oþakávaný
rovnako ako uvítacie vety starostu
ýakajoviec Milana Greguša. Po
príležitostnom prednese dostala
slovo aj riaditeĐka D MS v Nitre
Veronika Bilicová, ktorá s úctou
spomenula nedávno zosnulého
miestneho umelca Štefana ďahuþného. Tento aktívny matiþiar

Jedinečnú atmosféru slávností navodili
vystúpenia detí

sa spolu s MO MS v ýakajovciach
zaslúžil o vybudovanie unikátneho
Panteónu slovenských dejateĐov,
ktor ý sa nachádza v obci nećaleko kultúrneho domu. Za nezištnú
a obetavú prácu od vzniku odboru
a v miestnej speváckej skupine
Matiþiari odovzdala tiež ćakovný
list a slávn ostný þlenský preukaz
predsedníþke matiþnej organizácie v ýakajovciach Genovéve
Hor váthovej.

Folklór v Nových Zámkoch
Te xt a foto: Helena RUSNÁKOVÁ

Obrázky, ktoré radi vidíme.

Počas pr vej ok tóbrovej soboty
bolo v priestoroch MO Matice slo venskej v Nov ých Zámkoch rušno
už od rána. Celý deň v yplnil zaujímav ý program pr vého ročníka
Dňa folklóru. Predpoludním sa
uskutočnila v ýstava Ev y Pokornej
a Bronislava Šajgaliková predsta vila tekovské kroje. Pre účastníkov podujatia bol lákav ý aj kur z
ľudového spevu, k tor ý viedla Anna
Šatanová. Tí, k torí si už skúsili
spev a, samozrejme, i ďalší návštevníci podujatia si mohli v yskú-

šať aj svoje tanečné zručnosti
a naučiť sa niečo nové v škole
tanca. Popoludní od 16 . hodiny sa
Domom Matice slovenskej opä ť
rozliehala hudba, spev a tanec
v podaní DFS a ľudovej hudby
Matičiarik, Bronislav y Šajgaliko vej, Anny Šatanovej a folklórneho
súboru Pilíš z obce Pilisszentkereszt ( M lynk y) v Maďarsku.
Sprievodnými akciami poduja tia boli ukážk y plstenia a v ýroba
medovníkov
majstra
Jozefa
Viciána.

Súbor Matiþiarik nechýba na nijakom vážnejšom podujatí v meste.

Miloš Zverina a Oskár Cvengroch na stretnutí s prešovskými matičiarmi

Prešli cestou slovanských predkov
Text a foto: Pavol KLEBAN, predseda MO MS v Prešove, ÿlen výboru MS

O besedu s Milošom ZVERINOM a Oskarom CVENGROCHOM z občianskeho združenia Slavica bol medzi Prešovčanmi veľký záujem

WWW.SNN.SK

Nedávno sa v Prešove uskutoþnila symbolická cesta dejinami
našich predkov. Tunajší miestny
odbor Matice slovenskej zorganizoval zaujímavú besedu spojenú
s autogramiádou, ktorú na úvod
hudobnou vsuvkou spestrila Anna
Janigová, predsedníþka MO MS
v Malom Šariši so svojím matiþným speváckym súborom Javorina.
O našich slovanských predkoch
následne prednášal Miloš Zverina, þlen výboru Matice slovenskej
a predseda obþianskeho združenia SLAVICA, o. z., z Nitry. Knižnú
publikáciu Tajné dejiny Slovenov
a Uhorska predstavil Oskár Cvengroch. Podveþerným podujatím všetkých prítomných sprevádzal Pavol
Kleban, þlen výboru Matice slovenskej, predseda Miestneho odboru MS
v Prešove. Spoluorganizátormi podujatia boli SLAVICA, o. z., a Ruský
klub 1923 v Prešove o. z.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Slovenská národná knižnica
si 31. októbra 2018 pripomenie
sté výročie prijatia Martinskej
deklarácie, ktorou sa Slováci oficiálne zriekli štátneho zväzku
s Uhorskom a vstúpili do zväzku
s Čechmi. Prostredníctvom spomienok priamych účastníkov sa
prenesieme späť do dňa, keď
Slováci rozhodli o svojej budúcnosti. Súčasťou podujatia bude aj
virtuálna výstava Telegram z Martina, ktorá priblíži vzťahy Čechov
a Slovákov od konca 19. storočia.
Slávnostná akadémia sa začne
dopoludnia o 11. hodine v Literárnom múzeu SNK.

Sobota pri guláši
Sú rôzne spôsoby, ako si
uctiť významné udalosti a zároveň
upevniť aj pocit kolektívnej spolupatričnosti. Matičiari z Trstenej sa
na Deň Ústavy SR rozhodli uvariť
guláš pre všetkých členov. Ako
nás informovali, jeho príprava prebiehala v priateľskom kruhu, a kým
ho výborníci pripravili, poschádzali
sa aj ostatní z MO MS s rodinnými
príslušníkmi, a málokto prišiel
s prázdnymi rukami. Pozvanie prijala tiež primátorka mesta PhDr.
Ing. Magdaléna Zmarzláková,
ktorá využila príležitosť a prítomných pozvala na pripravovaný prvý
ročník projektu mesta Trstená
a poľskej Jablonky pod názvom
Oživenie tradícií a zvykov našich
predkov, na ktorom má byť ochutnávka tradičných jedál a prezentácia rôznych ľudových remesiel
z regiónu Orava. Pozvanie prijal
i Spolok Slovákov z Poľska, ktorý
je kolektívnym členom MO MS
v Trstenej. Posedenie matičiari
oživili originálnym programom
spevov a tancov i prednesom poézie slovenských spisovateľov

Divadlá v Kanianke
Kanianka v okrese Prievidza opäť hostila divadelníkov
z celého Slovenska na VII. ročníku
prehliadky seniorského divadla
Festival Stanislava Chrena. Od
19. do 21. októbra tu diváci mali
diváci možnosť zažiť predstavenia Divadelného súboru Bablan
z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý
uviedol hru 2 sestry, súboru Braxatoris z Krupiny s predstavením
Hra je hra, ochotníkov zo súboru
Ahoj v Dovalove s autorskou
inscenáciou Kubo alebo tak si tu
žijeme a hosťovské predstavenie
Kumšt pod režisérskou taktovkou
Martina Mňahončáka. Prehliadku
uzavreli Divadlo „A“ a Divadlo
Shanti, o. z., s Príbehom oklamanej ženy. Organizátorom podujatia
boli popri RKC v Prievidzi a Divadelnom súbore Stanislava Chrena
v Kanianke i miestni matičiari.

UŽ SLÚŽI...
Na tomto mieste sme informovali o zámere vedenia komárňanského Domu MS zakúpiť do jeho
priestorov automatický defibrilátor,
ktorý by v prípade potreby pomohol zachrániť ľudský život, veď
na náhlu srdcovú nedostatočnosť
umrú stovky ľudí a vo väčšine prípadov sa tak udeje mimo nemocničného prostredia. Dnes môžeme
konštatovať, že sa vďaka ochotným darcom podarilo tento zámer
realizovať a užitočný medicínsky
prístroj už je vo vestibule D MS
umiestnený tak, aby bol v prípade
potreby poruke.
Pripravuje Emil SEMANCO
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POZ VÁNK A
POZ VÁNK A
Samuelovi Zochovi

ako
prvému slovenskému bratislavskému županovi v prvom Česko-Slovensku slávnostne odhalia bustu pred bývalým Župným
domom v centre Bratislavy. Pred
budovou, v ktorej kedysi sídlila
aj Slovenská národná rada, bude
mať čestné miesto vďaka Matici
slovenskej, OZ Skrášlime Slovensko a finančnej podpore Úradu
vlády SR.

Bratislavská pocta
županovi Zochovi

Túto bustu sochára R. Mačuhu
odhalí Matica na Župnom dome
v Bratislave.

Podujatie venované slovenskému politikovi a evanjelickému duchovnému a biskupovi
sa pod záštitou predsedu vlády
Petra Pellegriniho uskutoční 29.
októbra 2018 o 15.00 h v rámci
širších osláv 100. výročia vzniku
prvého Česko-Slovenska a bude
zahŕňať aj odborný seminár
a kultúrny program v bývalom
Župnom dome. „Samuela Zocha
poznajú Slováci najmä podľa
pomenovania Zochovej ulice
v Bratislave alebo Zochovej chaty
v Modre. Málokto však vie, že
Zoch bol autorom pôvodného
návrhu Deklarácie slovenského
národa, takzvanej Martinskej
deklarácie z 30. októbra 1918.
Slovenský národ touto deklaráciou ustanovil Slovenskú národnú
radu za svoju jedinú oprávnenú
predstaviteľku, čím prevzal moc
na území Slovenska,“ povedal
riaditeľ Slovenského historického
ústavu MS docent Ivan Mrva.
Samuel Zoch ako župan mal
v roku 1919 veľkú zásluhu na tom,
že v národnostne zmiešanej Bratislave nedošlo po rozpade Uhorska
k veľkým národnostným konfliktom. O duchovnom, ale aj spoločenskom pôsobení Samuela
Zocha v Modre budú na seminári
hovoriť Agáta Petrakovičová Šikulová, autorka knihy Modranská
stopa Samuela Zocha, a modranský evanjelický farár Ján Oslík.
Jeho bibliografický profil uvedie
doktorka Natália Petranská Rolková, Zocha ako župana opíše
docent Ivan Mrva a poslanecké
aktivity v Národnom zhromaždení ČSR v Prahe osvetlí doktor
Peter Mulík. Zároveň bude premietaný krátky historický dokument
o Samuelovi Zochovi a prezentované fotografie z jeho života.
Veronika MATUŠKOVÁ

Matičiari v Diakovciach si pripomenuli polstoročnicu od založenia odboru

PRIPOMÍNAME SI

Počúvli
silné volanie
Počúvli úprimné
volanie srdca
srdca

27. októbra
– pred sto dvadsiatimi piatimi rokmi sa v ďubietovej narodil
zakladateĐ modernej slovenskej
chirurgie prof. MUDr. Ján KĖazovický (1893 – 1987)
– sto rokov od smrti bojovníka
proti cholere lekára a národovca
MUDr. Mateja Imricha Korauša
(1835 – 1918)
– pred päĢdesiatimi rokmi
prijalo Národné zhromaždenie
zákon o þesko-slovenskej federácii
(1968)
28. októbra
– pred sto rokmi vznikla ýeskoslovenská republika
– storoþnica úmrtia slovenského uþenca, orientalistu a mysliteĐa Jána Lajþiaka (1875 – 1918)
29. októbra
– deväĢdesiatpäĢ rokov od
prvého letu ýs. aerolínií Bratislava
– Praha (1923)
30. októbra
– v roku 1918 Slovenská
národná rada vydala v Martine
Deklaráciu slovenského národa,
ktorá odmietala právo uhorskej
vlády konaĢ v mene nášho národa,
zrušila náš zväzok s Uhorskom
a potvrdila súžitie s ýechmi; 100.
výroþie
– pred päĢdesiatimi rokmi
na Bratislavskom hrade podpísali
Zákon o federácii (1968)
1. novembra
– dvestotridsaĢpäĢ rokov od
vzniku bratislavského katolíckeho
generálneho seminára (1783); nová
vysoká škola sa stala centrom slovenského národného obrodenia
– pred sto tridsiatimi rokmi sa
narodil katolícky kĖaz Ján Ferenþík
(1888 – 1950), poslanec Slovenského snemu; po vojne ho odsúdili,
po piatich rokoch zomrel vo väzení
– tridsaĢ rokov od smrti architekta interiérov doc. Vojtecha Vilhana (1926 – 1988), nositeĐa Zlatej
medaily Expo v Montreali za slovenskú kolibu (dnes stojí na bratislavskom Kamzíku)
2. novembra
– tzv. Viedenská arbitráž pred
osemdesiatimi rokmi odtrhla veĐkú
þasĢ územia Slovenska a priþlenila
ju Maćarsku (1938)
3. novembra
novembra
–
tristotridsaĢ rokov od
narodenia prírodovedca Juraja
Buchholtza, propagátora Vysokých
Tatier (1688 – 1737)
4. novembra
– þeský Národný výbor pred
sto rokmi (1918) vymenoval vládu
pre Slovensko na þele s lekárom
a politikom Vavrom Šrobárom
6. novembra
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi (1848) mali byĢ v Plešivci
popravení národovci Janko Francisci, Michal Bakulíni a Samo
Daxner, súd Gemerskej župy im
v poslednej chvíli zrušil trest
7. novembra
– pred sto rokmi (1918) sa
zaþala demobilizácia rakúsko-uhorskej armády, do civilu šlo osem
miliónov vojakov, milión padlo na
fronte a dva milióny bolo ranených
9. novembra
– pred štyristo dvadsiatimi
piatimi rokmi (1593) dobyli po troch
dĖoch obliehania naše vojská Turkami bránenú pevnosĢ Sobotka pri
Rimavskej Sobote; bol to najsevernejší bod tureckej expanzie do
Európy, osmanskú posádku zmasakrovali, milosĢ dostalo len vyše
štyristo janiþiarov, zajatcov z okolitých národov, ktorých Turci využívali v najsurovejších bojoch
– stodvadsaĢ rokov od narodenia nášho maliara Zoltána Palugyaya (9. 11. 1898 – 18. 9. 1935),
majstra modernej krajinomaĐby

Veronika BILICOVÁ, Dom MS v Nitre

Výnimoÿná história matiÿného odboru spojená s osídđovaním Dolnej zeme. Túžba posilniģ národného
ducha je aj v súÿasnosti dôvodom, že Miestny odbor MS v Diakovciach i napriek tomu, že pôsobí na národnostne a jazykovo zmiešanom území, patrí k najväÿším odborom v Nitrianskom kraji. Dohoda o výmene
obyvateđstva medzi þeskoslovenskou a MaĈarskou republikou je zložitou etapou identity đudí, ktorých
sa priamo dotkla. þasģ rodiny odišla, ÿasģ zostala. Opúšģajúc rodné domy, spomienky, príbuzných hnala
ich hlavná pohnútka – zabránenie hroziacej asimilácii. Práve úsilie uchovaģ si svoju identitu, slovenský
jazyk a materinskú reÿ boli ušđachtilým cieđom a volaním srdca, ktoré chceli a chcú Diakovÿania napďėaģ
pri výchove svojich potomkov.
September patrí v obci Diakovce v
okrese ŠaĐa každoroþným stretnutiam
matiþiarov. Tento rok si však tunajší
miestny odbor Matice slovenskej vćaka
¿nanþnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obecného úradu
v Diakovciach pripomenul vzácnych
päĢdesiat rokov od svojho založenia.
V úvode podujatia sa prítomným prihovorili predsedníþka Spolku Slovákov
z Maćarska Anna Piláriková, námestná
farárka Zora Tuláková a riaditeĐka
Domu MS v Nitre Veronika Bilicová,
ktorá zároveĖ odovzdala za dlhoroþné
predsedníctvo slávnostný þlenský preukaz MS súþasnej predsedníþke Márii
Urbanovej a všetkým þlenom MO MS
v Diakovciach Ćakovný list Domu MS
v Nitre.
V súþasnosti tvorí matiþnú organizáciu v Diakovciach dvestodvanásĢ
þlenov. Tunajší odbor úzko spolupracuje s miestnou materskou a základnou školou a evanjelickou cirkvou
a. v. Plodná je aj vydavateĐská þinnosĢ.
V minulých rokoch vydali niekoĐko
samostatných kníh a príležitostných
publikácií. Odbor charakterizuje najmä
úcta k predkom a vytrvalá podpora
tradiþnej kultúry. Slávnostné stretnutie
matiþiarov pri príležitosti päĢdesiateho
výroþia založenia MO MS sa zameralo
na kuchárske umenie, spôsob života,
stolovania a staré zachované recepty

Matiþnú organizáciu v neveĐkých Diakovciach tvorí dvestodvadsaĢ þlenov a väþšina z nich
sú repatrianti, ktorí sa do po vojne vrátili do pôvodnej vlasti. Aj to zaznelo na oslavách 50.
výroþia vzniku MO MS v obci.

predkov. Návštevníci mohli ochutnaĢ zo
štyroch dolnozemských jedál – fazuĐová polievka – bôb, tvarohové plaþinty so smotanou, bryndzové, makové
a orechové halušky a plnené kapustníky z chlebového cesta.
PodĐa slov predsedníþky Márie
Urbanovej predkovia väþšiny þlenov
MO sa v roku 1947 vrátili do svojej
vlasti z Maćarska, kam väþšina z nich
odišla v roku 1844, kde založili obec
ýanádalbert. Neskôr prostredníctvom
svojho evanjelického farára Jána
Kutlíka st., dolnokubínskeho rodáka
a pravidelného dopisovateĐa Slovenských národných novín, v roku 1863

finanþne podporili aj vznik Matice slovenskej. Po príchode na Slovensko si
po vzore matiþiarov z Galanty založili v roku 1968 miestny odbor MS.
V rámci odboru pracoval historický,
divadelný, spevácky, taneþný aj literárny krúžok. PoĐavenie v þinnosti
prišlo ruka v ruke so sedemdesiatymi rokmi, všeobecne neprajnými
pre Maticu slovenskú. Oþakávaným
a významných dĖom pre diakovských
matiþiarov sa stal desiaty marec
1990, keć znovuobnovili svoju þinnosĢ. S podporou vlastného štátu sa
od roku 1993 naplno venujú kultúrnym a vzdelávacím aktivitám.

Matica odhalí bustu Matúša Dulu v Martine
Veronika MATUŠKOVÁ, hovorkyĖa Matice slovenskej

Politik, ktorý v rozhodujúcich
momentoch prvej svetovej vojny stál
na þele Slovenskej národnej rady,
bude maĢ þestné miesto pred budovou
Matice slovenskej v Martine. Matúšovi
Dulovi odhalí národnokultúrna ustanovizeĖ bustu 30. októbra v Martine
pri príležitosti osláv storoþnice prijatia Deklarácie slovenského národa
a vzniku prvej ýeskoslovenskej
republiky.
Bustu slovenského štátnika slávnostne odhalia pred druhou matiþnou budovou o 14. hodine vćaka
finanþnej podpore Úradu vlády SR.
„Bol to práve Matúš Dula, kto v máji
v roku 1918 zvolal do Martina slovenských politikov, kde schválili uznesenie o sebaurþovacom práve Slovákov a vytvorení spoloþného štátu
s ýechmi. Aj vćaka nemu bola 30.
októbra 1918 Slovenskou národnou
radou prijatá Deklarácia slovenského
národa, ktorú si þoskoro pripomenieme presne sto rokov od jej podpísania. Matúš Dula bol zároveĖ zvolený
za predsedu SNR, preto ako dôležitá
osobnosĢ nesmie byĢ opomínaný pri
takých dôležitých výroþiach, ako je sto
rokov od prijatia Martinskej deklarácie
a vzniku medzivojnového ýesko-Slovenska,“ vysvetlil predseda Matice
slovenskej Marián Gešper. Podujatie

bude sprevádzaĢ kultúrny program.
Pripravená je þestná stráž v dobových
kostýmoch þesko-slovenských legionárov s vlajkami a divadelná scénka
Matúš Dula – neoblomný národovec
v podaní þlenov Mladej Matice.
Vystúpi aj študentský spevácky zbor
Evanjelického gymnázia v Banskej
Bystrici. Odhalenie busty Matúša
Dulu v Parku sv. Cyrila a sv. Metoda
má aj inú symboliku. Po oživotvorení
Matice slovenskej v roku 1919 sa stal
jej spolupredsedom. Bol tiež jedným
z iniciátorov postavenia druhej matiþ-

nej budovy v Martine v rokoch 1924
– 1926. „Celoživotné dielo Matúša
Dulu sa Matice slovenskej bytostne
týka. Već jeho cesta ako národne
orientovaného politika sa zaþala na
zakladajúcom valnom zhromaždení
ustanovizne v roku 1863. Neskôr ako
inšpektor suþianskej evanjelickej
cirkvi bojoval proti zatvoreniu Matice
slovenskej uhorským režimom. Som
presvedþený o tom, že Matúš Dula je
pre slovenský národ veĐkou inšpiráciou a príkladom hodným nasledovania,“ dodal predseda Matice.

þITATEĐSKÁ SÚĢAŽ

V SNN þ. 37/2018 sme sa pýtali, kedy sme položili základný kameĖ našej novodobej štátnosti. Správne odpovedali tí, ktorí napísali,
že sa tak stalo prijatím Ústavy SR 1. 9. 1992. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Mária Varkolyová,
Želiezovce; Peter Johaník, Trenþianska Teplá; Marta Fabová, Soblahov.
V matiþnom týždenníku þ. 42 sme publikovali zaujímavú reportáž nášho stáleho spolupracovníka a novinárskeho kolegu Mariána Šimkuliþa, ktorý nedávno absolvoval cestu po južných maćarských regiónoch a pre SNN napísal cestopis o meste, s ktorým majú Slováci viac
spoloþného, ako by sme si mysleli. Popri pozitívnych dejinných odkazoch na pôsobenie našich krajanov i dejateĐov sa do análov toto mesto zapísalo aj faktom, že v tunajšej väznici si odsedel takmer trojroþný trest Andrej Hlinka. O ktorom maĈarskom meste je reÿ?
Odpovede posielajte na adresu redakcie našej administrátorke ďubici RišiaĖovej do konca prvého novembrového týždĖa.
(se)

(jþ)
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