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SLOVO O SLOVENSKU

Každý rok sa v tripartite opakuje diskusia o výške minimálnej mzdy

Slovensko je úspešný príbeh,
zaznelo z úst prezidenta republiky
Andreja Kisku, ale vzápätí o tom
istom štáte tvrdil, že je mafiánsky.
Bývalý minister spravodlivosti
Daniel Lipšic tiež na adresu koalície poznamenal, že je mafia friendly.
Ak sa predstavitelia štátu o ňom
vyjadrujú s dešpektom, nemožno
sa čudovať, keď potom „umelci“
nosia tričká so štátnym znakom
umiestneným v ... no, v pohlavnom
tomto, orgáne...
Neúcta k štátu a jeho symbolom charakterizuje najmä strany
dnešnej opozície a značnú časť
umeleckej sféry. Slobodu si až
príliš zamieňajú s anarchiou a bez
rešpektu, nehovoriac o úcte, sa
správajú k štátnym a ku kresťanským symbolom. Spomeňme len
nedávne plagáty filmu Únos alebo
Mečiar či scénu s Pannou Máriou
na pozadí hákového kríža v hre
Natalka.
Predseda KDH Alojz Hlina
v spoločnosti Petra Kalmusa
a ďalších „umeleckých aktivistov“
si v Košiciach urobili paralelnú
pietnu spomienku na obete vojsk
Varšavskej zmluvy. Je pravda, že
na pamätnej tabuli sa objavilo aj
meno bývalého príslušníka ŠtB,
ale mravný deviant, ktorého fotografie so zneváženým symbolom
štátneho znaku na hrudi v spoločnosti Richarda Sulíka obleteli
svet, nemôže byť poslom slušnosti,
spravodlivosti, mravnosti.
Rakúsky mysliteľ Friedrich
Romig v knižke Právo národa upozorňuje, že „ak sa uvoľní mravné
zovretie štátu, stáva sa z mravného
pokladu nutné zlo, stráca autoritu
a legitimitu“. Keď nahliadneme do
minulosti, vidíme jasnú deliacu
čiaru medzi politickými subjektmi
usilujúcimi sa o štát a jeho prosperitu a takými, ktorí záujem
štátu podriadili vlastnej kariére.
Nebezpečím pre štát je jeho vnútorná nekonzistentnosť v čase
pôsobenia vonkajších deštrukčných tlakov. Taliansko totiž jednoznačne preukázalo organizovanú okupáciu Európy migračnou
politikou.
Predseda strany Smer-SD
Robert Fico vyzýva na budovanie
úcty, historickej pamäti a hrdosti na svoj štát. Pri moci bola
dokonca jedno funkčné obdobie
sama. Urobiť pre národ a štát
mohla aj viac.
Eva ZELENAYOVÁ

Reprízy predpokladaných nedohôd
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Štefan SAMSON – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Zástupcovia tripartity aj tento rok predložili svoje návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy, pohovorili, podiskutovali, no nedohodli sa na jej konkrétnej výške
a rozišli sa. Nedohodli sa. Názory na zvýšenie minimálnej mzdy, najmä odborov a zamestnávateľov, sú diametrálne odlišné. Ani jedni a ani druhí nechcú
od svojich požiadaviek ustúpiť. Ostáva potom už len na ministerstve, aby predložilo vláde návrh na jej definitívnu podobu. A takto sa to opakuje každý rok.
nou pridanou hodnotou u nás sa naši
zamestnávatelia, či už domáci, ale
najmä zahraniční, nedelia spravodlivo
aj na prospech zamestnancov.
Zvýšenie minimálnej mzdy na
budúci rok na 520 eur tak, ako to
navrhuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sa javí ako reálne,
objektívne zdôvodniteľné a malo by
byť prijateľné aj pre zamestnávateľov. Jej zvýšením by sa mzdové
náklady v celkových nákladoch ak by
sa zvýšili u zamestnávateľov tak iba
nepatrne. S takýmto zvýšením minimálnej mzdy by sa nateraz mali uspokojiť aj zástupcovia zamestnaneckých
odborov.

Verejnosti, ktorá si všíma tento
každoročný proces, to pripadá už
ako povinné divadielko. Odborníci,
ktorí sa tomuto problému a financiám
venujú, navrhujú systémové riešenie.
Rezortné ministerstvo ani vláda naň
doteraz nepristúpili.
■ ŠESŤDESIAT PERCENT
Tohtoročná minimálna mzda
je 480 eur. Zamestnanecké odbory
ju chcú zvýšiť na nasledujúci rok
o 32 percent, to znamená o 155 eur.
Minimálna mzda by podľa nich mala
byť v roku 2019 až 635 eur a predstavovala by 60 percent priemernej
mzdy v našom hospodárstve. Takáto
navrhovaná minimálna mzda je pre
zamestnávateľov neprijateľná. Ani
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR s takýmto enormným
zvýšením minimálnej mzdy na budúci
rok nesúhlasí. Samo navrhlo jej zvýšenie o štyridsať eur, čo znamená
o osem percent. Na zasadnutí tripartity však ani takáto minimálna mzda
vo výške 520 eur neprešla a tripartita ju neprijala. Ministerstvo najskôr
takúto výšku mzdy predloží na schválenie vláde.
Minimálnu mzdu treba z času na
čas zvyšovať. Dôvodov je viacero.
Minimálna mzda je najnižšia mzda za
vykonanú prácu za hodinu, za týždeň,
za mesiac v zákone stanovenom
pracovnom čase a podmienkach.

3 OTÁZKY PRE:

Dostávajú ju pracovníci s najnižšou
kvalifikáciou a pracovnou zručnosťou. U nás ju poberá ani nie jedno
percento zamestnaných. Minimálna
mzda má byť aspoň taká veľká, aby
kryla minimálne životné náklady pracovníka. Keďže tie rastú, je celkom
logické, že by mala aspoň v miere ich
rastu rásť aj minimálna mzda. Ak má
byť ako-tak motivačná zamestnať sa
pre nezamestnaných, tak by mala byť
vyššia ako všetky sociálne dávky,
na ktoré má zákonom nárok nezamestnaný a sociálne odkázaný človek. O takúto výšku minimálnej mzdy

sa usiluje vláda a zamestnanecké
odbory.
Minimálna mzda je nielen ekonomická, ale aj sociálna kategória
a nástroj odmeňovania. Jej rastom sa
znižuje nezamestnanosť a chudoba. Je
tiež určitým impulzom na všeobecné
zvyšovanie miezd v národnom hospodárstve. Zamestnávatelia nie sú príliš
naklonení na jej zvyšovanie aj napriek
tomu, že sa im zvyšujú zisky. Rast celkovej priemernej mzdy v hospodárstve
štátu a aj rast minimálnej mzdy má
svoje opodstatnenie aj v raste dosahovanej produktivity práce. S vytvore-

■ NOVÉ RIEŠENIE
Naďalej však ostáva nespokojnosť u zamestnávateľov so spôsobom, ako sa každoročne pristupuje
k zvyšovaniu minimálnej mzdy. Aj
ekonómovia, ktorí sa zaoberajú danou
problematikou, vidia terajší spôsob
dohodovania sa o zvyšovaní minimálnej mzdy ako zbytočne komplikovaný
a pre členov tripartity frustrujúci.
Je načase, aby si rezortné ministerstvo osvojilo nové pružnejšie riešenie zvyšovania inimálnej mzdy.
Malo by navrhnúť model systémového
a samočinného zvyšovania s prihliadnutím na faktory, ktoré toto zvyšovanie
ovplyvňujú. Takýto model by mal mať
dlhodobejšiu platnosť.

Jaroslava ZELINKU, predsedu Humenskej zberateľskej spoločnosti

Poznávanie našej histórie ľudí obohacuje
● Popri tradičnom zberateľstve sa dlhšie venujete aj
poznávaniu bohatej histórie Slovenska. Ako tieto dve záujmové
aktivity so sebou súvisia?
Popri združovaní zberateľov
všetk ých zberateľských odborov od začiatku v roku 2013 nám
išlo aj o spoznávanie bohatej
histórie Slovenska. Veď samotné
zberateľstvo znamená jej spoznávanie. Chceme, aby tento proces
zahŕňal nielen zberateľov, ale aj
širšiu verejnosť, ktorá k zberateľstvu inklinuje. Na finančné krytie
tohto zámeru sme oslovili mesto
Humenné, kde sme tohto roka získali deväť grantov, ďalších päť
grantov sme získali od Ministerstva financií SR a predseda VÚC
prispel na vydanie zborníka prednášok z odborného seminára.

● Môžete spomenúť ťažiskové podujatia a akcie?
Organizujeme
poznávacie
zájazdy po drevených kostolíkoch
v regióne horného Zemplína. Je
to naše n ajvýraznejšie kultúrne
dedičstvo. Mnohé z
nich sú
národné kultúrne pamiatky, niektoré sú kultúrnym dedičstvom
UNESCO. Od pôvodného domáceho prostredia okresov Humenné,
Snina a Medzilaborce sa postupne
dostávame aj do regiónov Svidníka
či Bardejova. Pripravujeme zájazd
do Ľutiny a Starej Ľubovne i návštevu Spišského hradu, Levoče,
Kežmarku či Červeného Kláštora.
Keďže sme zberateľská spoločnosť, zaujímame sa aj o ukážky
prípravy a výroby medailí a mincí,
čo sme si ozrejmili aj tohtoročnou
exkurziou v Mincovni Kremnica.

Vyvrcholením celoročných aktivít
je odborný seminár o záchrane
a propagácii historických pamiatok
v regióne Zemplína, ktorý tradične
pripravujeme v novembri v spolupráci s humenským Vihorlatským
múzeom.
● Úzka je tiež spolupráca
s ústredím Matice slovenskej...
Veľmi si pochvaľujeme spoluprácu s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, ktorý
sa nielenže osobne zúčastnil na
viacerých našich podujatiach, ale
na poslednom športovom dni nás
potešili divadelným vystúpením
mladí matičiari. Rysuje sa aj ďalšia
spolupráca vo viacerých smeroch.
Zhováral sa: Marián ŠIMKULIČ
Foto: autor

Publicista a spolupracovník SNN Július HANDŽÁRIK sa nebál dať dobe svoje meno i vlastnú tvár
V SNN 38 – 39/2018 ■
■ Puto dvoch významných slovenských umelcov sa utužovalo v Paríži, Buffy aj Trnave

SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

■ Prvý koncentračný tábor na kontinente nebol zriadený pre Židov, ale pre Rusínov
WWW.MATICA.SK
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Všelijakí aktivisti prenikajú do škôl balamutiť deťom hlavy

Možnosť voľby majú mať najmä rodičia
Eva ZELENAYOVÁ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Pomenovanie Rodovo neutrálny inštitút znie veľmi učene, aj keď nejde o nič iné ako o pokus uzákoniť
v právnom poriadku manželstvo homosexuálov. Neprekvapuje, že s návrhom prichádza SaS, veď práve
s agendou inakosti a tolerancie k užívateľom drog sa dostala do parlamentu. Návrh novely Občianskeho
zákonníka predkladajú na septembrovú schôdzu poslanci Branislav Gröhling, Natália Blahová, Jana Kiššová, Jana Cigániková a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Keďže Ústava SR v článku 41 jasne hovorí, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, nevedno, či od navrhovateľov ide o provokáciu, alebo
o zbieranie preferenčných hlasov. Konzervatívci horlia za nenarodené deti, liberáli to kompenzujú zákonným uznaním partnerstva rovnakých pohlaví.
Zatiaľ teda nejde o uznanie manželstva homosexuálnych
párov, ale ako ďaleko sú od toho
zákonom požehnané partnerské
spolužitia? Liberáli tvrdia, že nová
právna norma odbremení súdy,
lebo manželstvo bude možné alternovať partnerským spolužitím, čím
sa podľa predkladateľov zákona
zníži rozvodovosť. Ako, ak partnerský vzťah bude taktiež podliehať
zákonným kritériám? Ak nebude
možné mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerstvo?

Kto teda bude rozhodovať o zániku
partnerstva?
■ KOMPLEXNE O SEXE
Naša postcivilizačná spoločnosť
sa stala natoľko tolerantnou k extrémistickým prejavom, že začína škodiť
sama sebe. Na začiatku školského
roka upozorňuje Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku
na nevhodnosť sexuálnej výchovy na
našich školách. Označuje sa pojmom
komplexná sexuálna výchova, na ktorej je založené množstvo nadnárod-

ných programov. Uvádza príklad, keď
do školy príde mladý muž, aby deťom
porozprával o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Rozdelí deti na chlapcov
a dievčatá a dá im prvú úlohu. Chlapci
majú napísať čo najviac slov na ženský pohlavný orgán, dievčatá na mužský. Na niektorých hodinách majú deti
vo dvojiciach imitovať rôzne sexuálne
aktivity vrátane homosexuálnych...
Patrik Daniška hovorí, že komplexnú sexuálnu výchovu a iné radikálne formy výchovy presadzujú aj
viaceré súkromné organizácie vrátane

Nová smernica ministerstva školstva proti šikanovaniu

Nespratníkov môžu aj trestne stíhať
Ján ČERNÝ – Ilustračné foto: internet

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii
a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia.
Aj šikanovanie má definíciu. Je
to také správanie, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo
zastrašovanie iného žiaka či úmyselný, spravidla opakovaný útok
proti žiakovi alebo skupine žiakov,
ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia
alebo nemôžu účinne brániť. Podstatou šikanovania je najmä úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo
psychicky, agresia jedného žiaka
alebo skupiny žiakov, prevaha
agresora alebo skupiny agresorov
nad obeťou. Šikanovanie môže
mať priamu podobu, napríklad
fyzické útoky, urážanie, nadávky,

posmech, zosmiešnenie, príkazy
agresora vykonať určitú vec proti
vôli obete alebo nepriamu formu,
najmä prehliadanie, ignorovanie,
zámerné vyčleňovanie z kolektívu
alebo nedobrovoľné vystavovanie
agresívnym situáciám.
■ KTO, KEDY, AKO
Zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie
sa stáva trestným činom. Vo všeobecnosti šikanovanie môže napĺ-

VŠIMLI SME SI
Ničenie a poškodzovanie pomníkov či pamätných tabúľ je neklam-

ným znakom toho, že v spoločnosti začína prevládať agresivita, nenávisť a radikalizmus. História nám pripomína, že agresia voči pamätníkom vždy predznamenáva agresiu proti ľuďom iného zmýšľania,
vyhrocuje vášne a prináša konfrontačné konanie.

ňať skutkovú podstatu trestného
činu alebo priestupku. Žiak, ktorý
je agresor, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin v zmysle
trestného zákona – z ublíženia na
zdraví, obmedzovania osobnej slobody, lúpeže, vydierania, hrubého
nátlaku, porušovania domovej slobody, zo sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, z neoprávneného užívania cudzej veci,
nebezpečného vyhrážania a viacerých ďalších trestných činov.
Skutočnosť, že fyzická osoba nie
je trestne zodpovedná pre nízky
vek, nie je prekážkou na podanie

Takéto „učebnice“ tlačia už predškolákom...

International Planned Parenthood
Federation (IPPF), ktorá patrí medzi
najväčšie siete potratových kliník na
svete.
■ HOMOAGENDA V LAVICIACH
Na Slovensku nemáme osobitný predmet sexuálna výchova,

aj keď školy si ho môžu dobrovoľne zriadiť. Prierezový predmet
Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) sa má vyučovať na
rôznych predmetoch, ako sú etická
a občianska výchova, občianska
náuka, biológia a iné. Ako pripomína Daniška, vhodne a hodnotovo
nastavená VMR môže byť ľahko
zneužitá na pretlačenie sexuálnej
výchovy. Do škôl chodia rozliční
aktivisti, najmä zo Spoločnosti pre
plánované rodičovstvo, ktorá je
slovenskou pobočkou IPPF, študenti medicíny z Bratislavského
spolku medikov, homoagendu prináša školám príručka Dve/Dvaja
vydaná Inštitútom ľudských práv.
Gender ideológiu šíri združenie
Možnosť voľby.
Aj keď nastavenie nášho vzdelávacieho systému sa javí, že je
v poriadku, hrozba jeho zneužitia
je reálna. Preukázali to i aktivisti
okolo Zuzany Mistríkovej v súvislosti s projektom pre školy na
šírenie nenávisti k zakladateľom
druhej štátnosti. Daniška upozorňuje, že medzinárodné dohovory
i naše zákony chránia právo rodičov vychovávať deti v súlade s ich
vlastným presvedčením. Len sa
o to treba zaujímať.

žaloby na náhradu škody, ktorú
žiak spôsobil na majetku alebo vo
veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca
žiaka a žiak zodpovedajú za škodu
spoločne a nerozdielne. Pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec, ktorému je známy
prípad šikanovania a neprijme
nijaké opatrenie, môže byť stíhaný
najmä za trestný čin neprekazenia trestného činu, neoznámenia
trestného činu alebo ublíženia na
zdraví.
■ ÚČASŤ ŠKOLY
Riaditeľ školy je po novom
povinný oznámiť orgánom činným
v trestnom konaní podozrenie, že
žiak sa dopustil šikanovania, spáchania trestného činu alebo opakovane páchal priestupky uvedené
v súvislosti so šikanovaním. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť podozrenie
na šikanovanie, skutočnosti, ktoré
ohrozujú obeť, agresora alebo
svedkov a opatrenia, ktoré prijal.

Bezmocní školáci sa zvyčajne nevedia
ústrkom a násiliu na sebe brániť a šikanovanie taja, preto je na dospelých, aby
ho čo najskôr odhalili.

Obrovská strata pre prírodu aj pre symboliku Pienin

Sokolica prišla o svoju najstaršiu ratolesť

Vandalizmus nič nerieši

Podľa majiteľa penziónu Pieniny v Lesnici Jána Gondeka pltníctvo na Dunajci zakladal jeho pradedo Gašpar. Toho si nepamätám. Zato Mariána Regeca, ktorého považovali za živú kroniku pltníctva, som počúval neraz priamo na rieke, ktorú preslávilo
práve splavovanie na pltiach. Staršina tunajších pltníkov rozprával, ako Dunajec pretiekol jeho životom. Na štyroch vyhĺbených
topoľových kmeňoch stál už ako chlapec a ozrutné smreky „keroval“ k Baltu. V jeho výkladoch, ktorými zabával splavujúcich sa
návštevníkov Pieninského národného parku, nikdy počas vyše hodinovej plavby nechýbala zmienka o Sokolici – matke Pienin...

Dvadsaťsedem
rokov
visela
na budove bývalého farského úradu
v Oščadnici pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Tisovi, ktorý ešte pred
prvou svetovou vojnou v Oščadnici pôsobil ako kaplán. V stredu 29. augusta, teda
práve v deň sedemdesiateho štvrtého
výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, však niekto tabuľu rozbil.
Portálu Aktuality.sk to potvrdil starosta
Poškodená tabuľa na farskom úrade
obce Marián Plevko. „Stalo sa to v noci
v Oščadnici v okrese Čadca
z utorka na stredu. Polícia bola na obhliadke a teraz sa zisťuje, kto to urobil,“ uviedol. Páchateľa starosta nepozná. Obec
má však podľa neho k dispozícii kamerové záznamy, takže s najväčšou pravdepodobnosťou jeho identitu odhalia. Fotografia zničenej tabule sa objavila na facebookovej stránke známeho výtvarníka aktivistu Ľuboša Lorenza. Pod fotografiu
napísal ďalší aktivista Peter Olejník: „Začalo sa s vysťahovaním. Dnes rozbitá
pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Tisovi.“ Obaja protagonisti mali v minulosti
problémy so zákonom práve preto, že poškodili pamätník. Vlani v lete odstránili niekoľko preglejkových kosákov s kladivami z Pamätníka vojakov Sovietskej
armády v Košiciach. Nejde o prvý podobný prípad, ku ktorému tento rok došlo.
Zhruba pred mesiacom niekto poškodil tabuľu venovanú Tisovi v Hlbokom nad
Váhom a v apríli tohto roka zasa niekto poškodil tabuľu venovanú Tisovi na priečelí
jeho rodného domu v Bytči, no a v marci bola zničená Tisova socha v Čakajovciach pri Nitre. Historik a riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev si myslí, že Tiso by
pamätné tabule nemal mať. Ich rozbíjanie kladivami však nepovažuje za správne
riešenie. „Rozumiem, že aj takýto individuálny počin je istým druhom protestu,
no neprávosť nemôžeme naprávať neprávosťou. Spravodlivosť musíme dosiahnuť zákonnými prostriedkami,“ uviedol.
Maroš M. BANČEJ, Foto: internet

Po každej takejto plavbe, keď
zamagurskí pltníci dopravili náklad
drevených kmeňov na miesto určenia niekde v ústí Visly, mohli si na
„kapeľuš“ pripevniť jednu mušličku
ako svedectvo pltníckej zručnosti
a odznak smelosti. Starý Regec si
s nimi mohol obkrútiť klobúčik aj
dva razy... Ešte ako vyše sedemdesiatročný bol stále aktívny pltník a počas dvanásťkilometrového
splavu zafírovými meandrami rieky
ukazoval klientom na plti Jánošíkov
skok, Studničku lásky, ale aj Zatratenia, ktoré vyvierajú priamo z brehov Dunajca. Storočný prameň, čo
predurčuje toho, kto z neho pije, že
sa dožije takého veku. A prezradil
tiež, prečo Biely potok nezamŕza ani
v najtuhšej zime – stále má teplotu
sedem stupňov. Svinia skala vraj
dostala meno, keď z nej padol do
rieky diviak, ale to je naozaj iba rozprávka na pobavenie. Rovnako ako
tá, že okrúhly otvor v skalách pod
panorámou Siedmich skamenených
mníchov sú Svokrine ústa – tiež sa
nikdy nezavrú...
Takmer s láskou pltnícky mohykán ukazoval matku Pienin, hrdo
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sa vypínajúcu Sokolicu. Na jej najvyššom bode – tristodvadsaťpäť
metrov od hladiny rieky – vypínala

ČO INÍ NEPÍŠU

sa k oblohe vari najkrajšia ozdoba
tohto malebného a neuveriteľne príťažlivého miesta – vekmi a pienin-

skými severákmi pokrútená borovica, ktorá akoby bola symbolom
kaňonu a súperkou Troch korún.
Nebolo nikoho, kto sa podujal na
výstup na vyhliadku pri neveľkej
teraske na vrchole Sokolice nad
takmer kolmou skalnou stenou, aby
si tento dendrologický klenot, ktorý
rovnako fascinoval bežných návštevníkov parku, ale i umeleckých
fotografov, nezvečnil. Mám z toho
fascinujúceho, vyše päťstoročného
stromu možno stovku snímok...
Už sa tak nestane. Nezlomili
ho blesky, odolal severákom. Pri
záchrannej akcii poľských záchranárov, ktorí prileteli vrtuľníkom
na pomoc mladej dievčine, ktorá
si v týchto dňoch na skalných
stupňoch Sokolice poranila nohu,
zrejme vír vzduchu z listov vrtule
rozlomil a nenapraviteľne poškodil
tento unikát pieninskej fauny. Riaditeľ poľského Pieninského národného parku Michal Sokolowski (!)
označil zničenie sosny za ohromnú
a nenahraditeľnú stratu na prírode
Pienin a ich symbolike. Sokolice
plače...
Text a foto: Emil SEMANCO

WWW.SNN.SK

3.STRANA

37/2018

NÁZORY

Politické znásilňovanie ústavnosti
Roman MICHELKO

Keď sme v roku 1992 prijímali Ústavu Slovenskej republik y,
ústavodarcovia predpokladali, že
Slovenská republika bude sociálne a ekologick y orientovanou
trhovou ekonomikou a zároveň aj
parlamentnou demokraciou. Od
roku 19 92 však naša ústava pre šla sedemnástimi novelami, č o je
za dvadsaťšesť rokov úct yhodný
v ýkon. Zmeny ústav y boli pritom
ovply vnené aj viacer ými čudnými
precedensmi, ktor ými Ústavný
súd SR posúval či modif ikoval náš
politick ý systém. Pr v ý zásadný
ústavný spor, v ktorom sa jasne
ukázalo, že vôľa ústavodarcov
sa rozchádza s aktivistick ým
v ýkladom ústavných sudcov, bol
v kauze odvolania ministra Milana
K ňažka z Mečiarovej vlády. Na
jar 19 93 dal premiér Vladimír
Mečiar prezidentovi Michalovi
Kováč ovi návrh na odvolanie

ministra Milana K ňažka. Prezident podal podnet na Ústavný súd
SR, aby rozhodol, či je, alebo nie
je povinný ministra odvolať. No
a práve v tedy Ústavný súd SR
rozhodol, že prezident môže, ale
nemusí akceptovať návrh pre miéra. Tento precedens sa potom
naplno prejavil v č ase, keď pre zident Kováč odmietol v ymeno vať Ivana Lexu na post ministra
privatizácie.
Kontrover znosť tohto kroku si
veľmi jasne uvedomovali viacerí
premiéri, aj preto v roku 19 9 9,
keď sa menila ústava, premiér
Mikuláš Dzurinda novelizoval
práve tú č asť ústav y, ktorá jasne
precizovala povinnosť prezidenta
v ymenovať či odvolať člena vlády,
keď sa znenie ústav y zmenilo
z nedokonavého slovesného vidu
v ymenúva na dokonavý vymenuje
(člena vlády).

To,
samozrejme,
„juristutom“ z prezidentskej kancelárie
nebráni, aby prichádzali s absurdnými interpretáciami, že ústavu
netreba a nemožno interpretovať
či vykladať gramaticky. V každej
slušnej spoločnosti by sa osoby

K OME N TÁ R
hlásajúce takéto bludy doživotne
profesijne diskvalifikovali.Ukazuje
sa však, že politické znásilňovanie ústavnosti patrí priam k „dobrému bontónu“ našich opozičných
„juristutov“.
Poďme však k ďalším problematickým ustanoveniam našej
ústavy, ktoré si pre extrémne nízku
úroveň politickej kultúr y priam
pýtajú nové precizovanie znení,
a teda novelizáciu ústavy. Keď
naši ústavodarcovia v roku 1992
prijímali Ústavu SR, ani vo sne

Chráňme štát, kým máme čo
Eva ZELENAYOVÁ

Na Slovensku sa vlastenectvo
nenosí. Keď v roku 1996 prišla vláda
s návrhom tzv. zákona na ochranu
republiky z dielne SNS, najviac kritiky sa jej ušlo od obdivovateľov
masarykovskej demokracie. Ibaže
za Masaryka platil zákon o ochrane
republiky a za znevažovanie jej symbolov bol prísny trest. Pod tlakom
opozície a novinárskej obce napokon
návrh zákona prezident republiky
Michal Kováč nepodpísal. Nepodpísal ani jeho miernejšie znenie. Podstata spočívala v možnosti uložiť
trest osobám organizujúcim verejné
zhromaždenia v úmysle rozvrátiť
ústavné zriadenie a osobám rozširujúcim v cudzine nepravdivé informácie poškodzujúce záujmy republiky.
Vtedajšia opozícia hodnotila návrh
ako vytváranie priestoru na vznik
novej totality a na likvidáciu opozície. A tým si ustrážila priestor na

AKO BOLO, ČO BOLO
N a pozvanie Janka Čomaja
som zavítal do kaviarne U červeného raka na besedu venovanú okupácii bývalej ČSSR
sovietskymi, maďarskymi, poľskými, bulharskými a východonem eckými armádami. Aktéri
stretnutia boli traja: muzikant
a spevák Ľubo Belák, karikaturista Ivan Popovič a novinár
Jano Čomaj. Belák zaspieval
Krylovu pesničku. U čer veného raka zaznelo symbolické:
„Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, nadávky polykej, to
jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringokách...“
a prečítal príbeh, ktorý zažil
ako chalan v bratislavských
uliciach.
Popovič bol v časoch
takzvanej Pražskej jari (ktorá
sa nezačala v Prahe, ale na Slovensku a jej symbolom bol Slovák Alexander Dubček) v Novom
Sade, kde pracoval v slovenskom vydavateľstve. Domáci mu
hovorili: „Zober rodinu a príď
sem! U vás sa niečo chystá.“
Neveril.
Ján Čomaj patrí k najväčším
novinárskym osobnostiam tých
WWW.SNN.SK

Švajčiarsku i v ďalších krajinách.
Pripustil, že Slovensko má aj ďalšie
špecifiká, najmä spochybňovanie
Benešových dekrétov a Trianonskej
zmluvy. Napokon nič z toho nebolo.
V roku 2010 sa SNS znovu pokúsila predložiť návrh zákona, ktorého
cieľom bolo zachovanie územnej
celistvosti, obranyschopnosti a zvrchovanosti Slovenskej republiky.
V návrhu sa uvádzala kvalifikácia trestného činu, tzv. úklady proti
republike. Ich skutková podstata spo-

čívala vo verejnom popieraní a verejnom spochybňovaní mierových zmlúv,
ktoré s ostatnými zákonnými predpismi stanovujú štátne hranice Slovenskej republiky. Ďalej v propagácii
a vo verejnom ospravedlňovaní historického štátneho útvaru potláčajúceho národné práva Slovákov. Návrh
zákona mal na mysli najmä verejných
funkcionárov, ktorých konanie by bolo
namierené proti existencii Slovenskej
republiky. Opäť zbytočná iniciatíva.
Keď v roku 2000 prišla SNS
s návrhom vlasteneckého zákona,
kozmopoliti takmer vyvolali vojnu.
Samozrejme, že zákon neprešiel,
až neskôr v podstatne oklieštenej
podobe – od Smeru. Umožňuje
deťom spoznať preambulu Ústavy
SR, štátne symboly a štátnu hymnu...
Robert Fico nezaťažený funkciou predsedu vlády má viac času
stretávať sa s občanmi a komuni-

čias. Spolu s Romanom Kaliským
a Gavrilom Gryzlovom otváral
zakázané komnaty a vytiahol na
svetlo nejeden prisluhovačmi
režimu dokaličený život. Teraz si
spomenul na novinárske kauzy,
ktoré riešil deň pred okupá-

odsúdili za buržoázny nacionalizmus. Odsedel si desať rokov.
Po prepustení sa mu každú
chvíľu eštebáci vyhrážali, aby sa
neopovážil hovoriť o tom, čo sa
s ním dialo v base. Po prepustení
sa chcel dať do poriadku. Každé

boj proti legitímnej vláde. SNS sa aj
v neskoršom období usilovala o prijatie zákona na ochranu republiky.
Márne. V roku 2007 vtedajší predseda strany Ján Slota argumentoval,
že podobné zákony majú aj v Českej
republike, vo Švédsku, Francúzsku,

P O Z N Á MK A

im nenapadlo, že by sa na poste
prezidenta mohol ocitnúť človek,
ktor ý by bol schopný ostentatívne
ignorovať parlamentnú väč šinu
a konať svojvoľne. Dnešné znenie ústavy totiž dáva prezidentovi
možnosť poveriť zostavením vlády
v podstate hocikoho. Presnejšie,
dnes je prezident pri poverení na
zostavenie vlády limitovaný len
dvoma podmienkami. Kandidát
na premiéra musí by ť voliteľný do
parlamentu, teda musí dosiahnuť
vek dvadsaťjeden rokov a mať
spôsobilosť na právne úkony.
Vôbec pritom nemusí prihliadať
na to, či ním poverený kandidát
je, či nie je schopný získať dôveru
parlamentnej väč šiny. Napokon,
v susednom Česku, ktoré má veľmi
podobný ústavný systém, prezident Miloš Zeman jasne povedal,
že pokojne vymenuje vládu, ktorá
nemusí získať dôveru aj celé štyri
roky. Nakoniec, ním vymenovaná
Rusnokova vláda nemala dôveru
po celé obdobie svojho pôsobenia.
No a ako sa ukázalo, podobným a extrémne silným tlakom
bol vystavený aj Kiska, keď
v čase vládnej krízy jeho okolie
naňho vyvíjalo nátlak, aby vymenoval takzvanú úradnícku vládu,
teda vládu, v ktorej by nemusel
kovať s nimi. Aj keď je v politike už
vyše štvrťstoročie, až teraz si všimol
slabé historické povedomie mládeže.
Akoby práve toto nebolo cieľom mnohých politikov a mimovládnych organizácií. Všetko, čo sa spája s národom a vlastenectvom, je programovo
vytláčané na okraj spoločnosti,
ba v súčasnosti už aj za hranice
zákonnosti. Lebo s kategóriou národ
nenarábame ako „s vyzretou formou
ľudského spoločenstva“, ako ju charakterizoval Ján Pavol II., ale ako
s nežiaducim extrémizmom. Národ
má podľa sv. Jána Pavla II. nadindividuálny a nadčasový charakter, spája
indivíduum a spoločenstvo, minulosť
a budúcnosť, čas a večnosť, minulé,
súčasné a budúce generácie v ich
práci na kultúrnom dedičstve, ktoré
národ inkarnuje, a tým necháva
prejsť do krvi príslušníkom národa.
Na Slovensku sa však pestovaniu
svornosti, poriadku a krásy nevenujeme. Politika sa stráca v hádkach
strán a nedôvere, nedostavuje sa
pôsobenie podporujúce kultúru.
V takom prostredí sa podľa mysliteľa
F. Romiga „spoločenstvo rozpadáva.
Prevahu získavajú záujmové skupiny a strany. A napokon triumfuje
anarchia a tyrania“. Akoby hovoril
o Slovensku.
je stále „u jedného z tých gaunerov“. Príbeh ako zo zlého sna,
keďsa ozvala Tamarina mama:
„Pán redaktor, máte pas? Ujdite!
Tu sa niečo zlé stane!”
Jano nechápal, prečo by
mal utekať. Ale stará pani trvala

Všetci okolo vedeli, len my nie
Peter VALO

ciou. Vyrozprával príbeh Otta
zo Slaskej, ktorý študoval filozofiu na Karlovej univerzite,
a keď ju Nemci zavreli, promoval
v Bratislave, kde nadviazal styky
s odbojom. V roku 1943 ho Ústredie štátnej bezpečnosti zatklo.
Pri prevoze z Justičného paláca
sa mu podarilo ujsť. Dostal sa
k partizánom na Vtáčniku, kde
sa zoznámil s Tamarou. Po vojne
pracoval na povereníctve školstva u Laca Novomeského. Spolu
s ním ho zatkli a ešte pred hlavným procesom s Husákom a spol.

ráno behával po lese, aby nabral
kondíciu, až dovtedy, kým ho 22.
mája 1962 nenašli utopeného vo
vode po členky.
Jeho Tamaru zatkli v roku
1950. Umrela vo väzení. V predvečer 21. augusta 1968 navštívil
Janko Čomaj jej rodičov. Povedali, že keď ich dcéru v roku
1964 rehabilitovali, mali rodine
vrátiť aj zhabaný majetok. Rodičia chceli len koncertné krídlo,
ktoré bolo Tamarinou najväčšou láskou. Žiadali však márne.
Tamarin otec vzdychol, že klavír
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zohľadňovať, či by ním vymenovaná zostava mala vôbec šancu
získať dôveru parlamentu. Ako
vieme, v čase marcovej vládnej krízy Kiska konal možno nie
priamo protiústavne, každopádne
mimoústavne, keď odmietol Pellegriniho poveriť zostavením vlády,
ale ho poveril len nezáväznou
konzultáciou o zostavení vlády,
aby potom mohol kádrovať a krágľovať nepohodlných členov vlády.
Ako to dopadlo, vieme, Kiska
v priamom rozpore so zámerom ústavodarcov a proti duchu
ústavy odmietol vymenovať pr vú
zostavu predloženú Pellegrinim.
Tým pošliapal pravidlá parlamentnej demokracie, ktorá vychádza
z princípu, že právo na zloženie
vlády má tá skupina strán, ktorá
disponuje parlamentnou väč šinou. Ako sa ukazuje, toto už po
marcovej kríze neplatí, Kiska
a jeho našeptávači vytvorili veľmi
zásadný
politický
precedens,
ktor ý mení náš politický systém
z parlamentnej demokracie na
prinajmenšom poloprezidentský.
A to je dobr ý podnet pre politikov,
aby takémuto plazivému a veľmi
nebezpečnému
trendu
urobili
prietr ž, možno aj ďalšou v poradí
už osemnástou novelou ústavy.

na svojom a tvrdila: „Zlikvidujú
vás!“ Hustila do neho, že by
mal ujsť. Jej synovi to bolo už
trápne, preto si poklepal po čele.
Do rána boli v uliciach cudzie
tanky s bielymi pásmi...
Po čase sa o Tamare a Ottovi
hovorilo ako o povstaleckých
hrdinoch. Jano Čomaj odcitoval
glosu, ktorú v marci 2018 o profesorovi Ottovi napísal v Slovenských národných novinách Peter
Štrelinger: „Bol jedným z tých
nešťastných hrdinov SNP, ktorý
ešte za života prežil kalváriu

– a po smrti sa stal martýrom.
Najprv ho zavraždili – a potom
mu začali stavať pomníky, aj
školu v Novákoch nazvali podľa
neho. Mŕtvy hrdina už ublížiť
nemohol.“
Zaujali ma varovania, aké
vyslovili Popovičovi kolegovia
v Novom Sade alebo Tamarina
mama. Aj vtedy mnohí okolo
vedeli, že sa u nás stane niečo
zlé. My sme neverili... A stalo sa.
Mrchavá historická skúsenosť.
Ľubo Belák uzavrel smutné epizódy vlastnou pesničkou na text
Bottovej Smrti Jánošikovej: „Oj,
srdce, nežiali: my skoro spať
musíme, bo sme skoro vstali!
Spať večne – kto to káže? Boh?
Ľudia, tyrani! Z polcesty, zo sveta
môjho, ja ľuďmi vyhnaný!“
Páni novinári Čomaj a Kaliský
patrili k najvýraznejším nositeľom pravdy v spoločenskom
pohybe v dubčekovskej ére. Aj si
to odtrpeli. V súvislosti s výročím
sa ich mená v mainstreamových
médiách spomínali len zriedka.
Žeby preto, lebo sa jednoznačne
zasadili za novodobú slovenskej
štátnosť? Dúfam, že nepríde
čas, keď ich nasledovníci začujú
varovnú vetu: „Ujdite! Tu sa niečo
zlé stane!“
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Akademický sochár Alojz DRAHOŠ vytvoril „slnečnú poctu“ Albínovi Brunovskému

Príde vám mail, krátka textová správa alebo sa zrazu zjaví
príspevok pod vaším statusom
na niektorej zo známych sociálnych sietí. Akýsi Radovan vám
veselo napíše: Ahoj. Vôbec vám
v tej chvíli nepríde minimálne
zarážajúce, odkiaľ má na vás
kontakt, vašu adresu a ako môže
pridávať príspevky k vašim statusom, keď ho nemáte medzi
„priateľmi“. Veď je to celkom
milé, keď zrazu akýsi Radovan
zvolá: Ahoj. Inak ako radovať
sa na takúto Radovanovu pozornosť ani nie je možné.

Kniežaťu grafiky postavili kinetický pamätník

Keď sa vám ozve:
Tu Radovan, ahoj
Radovan vám v ďalšom texte
vysvetľuje... Ale čo opisne, keď
možno citovať. „Dnes som veľmi
šťastný vďaka pôžičke od pani
Cavallette Veneto vo výške 30 000
eur. Vďaka tejto pôžičke mám svoj
vlastný obchod s odevmi a mám
lepšie svoje deti. Pre tvoje peniaze
trápia len jednu veľmi bezpečnú
adresu, môj život teraz urobil ďalšiu zmenu. Obráťte sa na túto
čestnú slečnu pre viac informácií.“ A milý spoločenský Radovan
pridá aj mailovú adresu záhadnej,
pravdepodobne Talianky alebo
Španielky. To, že jeho slovenčina
je priam bizarná, si pravdepodobne nevšimnete. Ide v podstate
iba o otrocký počítačový preklad
cudzojazyčného textu bez následných korektúr.
Aj Radovan je s najväčšou
pravdepodobnosťou iba počítač,
teda produkt nejakého počítačového programu, ktorý takto denne
osloví možno státisíce ľudí po
celom svete. Osloví je euf emizmus. Asi by bolo výstižnejšie napísať okradne. Lebo o úrokoch na
pôžičku a o obchodných podmienkach ani muk. A vy sa jednoducho
zaviažete na niečo, ani neviete
na čo, a práve ste možno podpísali niekomu, o kom vôbec neviete,
aj zálohu na „pôžičku“ v podobe
vášho bytu či domu. V tom lepšom prípade sa iba zadlžíte za
úplne katastrofálnych obchodných
podmienok
Z takmer každej správy Národnej banky Slovenska už roky cítiť
obavu z toho, čo môže prehnané
zadlžovanie znamenať pre domácnosti. Ešte vlani spomenula centrálna banka nebezpečenstvo
možných kríz len raz. V aktuálnej
správe ho v rôznych formách skloňuje až sedemkrát.
Minulý rok si Slováci od bánk
požičali na bežnú spotrebu vyše
3,2 miliardy eura. Pre porovnanie,
v roku 2009 to bolo takmer štvornásobne menej. A to sú iba peniaze,
o ktorých banky vedia. Nie sú v tej
sume zarátané pôžičky od priateľských Radovanov a iných milých
neznámych chlapcov. Pani Veneto
sa namaká, chudinka. Odpísať každému, zmluvy pripraviť.
Ale biznis je biznis, a hlavné
je, že Radovan je veľmi šťastný!
Ján ČERNÝ

Foto: internet
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Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: autor

Myšlienka vzdať hold národnému umelcovi, akademickému maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Albínovi Brunovskému dozrievala v Zohore už
dosť dlho. Myšlienka aj jej oponentská fáza sa v máji tohto roka naplnila konkrétnou podobou, keď tiež Zohorčan akademický sochár Alojz
DRAHOŠ,vedúci Katedry výtvarnej výchovy na PdF UK v Bratislave, vytvoril majstrovi Brunovskému „slnečnú poctu“ – symbolickú kinetickú
plastiku, o ktorej sme sa s jej tvorcom nedávno porozprávali.
● Priblížte čitateľom SNN,
ctiteľom tradície aj slovenského
umenia, ako vznikla myšlienka
na pamätník „kniežaťu grafiky“
– ako Albína Brunovského po
zásluhe titulovali – aj ako sa
zámer uskutočňoval...
Najskôr to bola myšlienka na
umiestnenie informačnej pamätnej
tabule na súčasnej budove obecného úradu, do úvahy prichádzala
i voľná plastika umiestnená v parku
pred ním a uvažovalo sa aj o veľkoplošnom reliéfe na priečelí kultúrneho domu v Zohore. V hre bola tiež
základná škola, ktorá by bola pri tej
príležitosti premenovaná na Základnú
školu A. Brunovského. Do tohto
priestoru som navrhol dve variantné
riešenia. Prvým mal byť priestorový
kamenný objekt medzi pavilónmi základnej školy s informačnou tabuľou
a interaktívnou produkciou, ktorá by
umožnila na plochu jedného pavilónu
pri vhodných príležitostiach premietať výber z rozsiahleho diela A. Brunovského. Druhým bola nekonkrétna
plastika (nie jeho portrét alebo figúra)
umiestnená v areáli školy, ktorá by
však pripomínala tvorbu majstra Brunovského a zároveň by bola aj poctou slávnemu rodákovi. Tento návrh
dostal v obecnom zastupiteľstve najväčšiu podporu.
● Ste renomovaný umelec,
žijete a tvoríte v Zohore, takže
vaša zaangažovanosť a voľba
obecnej samosprávy boli celkom
pochopiteľné...
Obecný úrad sa na mňa obrátil s požiadavkou, aby som pripravil
návrhy na realizáciu sochy, ktorá
bude situovaná do školského areálu.
Táto ponuka bola pre mňa poctou
a zároveň aj výzvou, pretože som už
dávnejšie vytvoril plaketu s portrétom
profesora Brunovského a myšlienkou
vzdať mu úctu aj iným spôsobom som
sa zaoberal už dlhšie. Navyše som A.
Brunovského osobne poznal, spolu

MEDZI NAMI
D o prezidentských volieb politickým stranám veľa času nezostáva.
Čakanie na mená kandidátov oprávnene vzbudzuje dojem, že prešľapovanie z nohy na nohu na politickej
scéne vyplýva z nedostatku osobností, ktoré by mohli zabodovať
v druhom kole prezidentských volieb.
Teda niežeby na Slovensku
osobnosti neboli, ale málokomu sa
chce podstúpiť tvrdý, často neférový
zápas o kreslo hlavy štátu s neistým
výsledkom. Opozícia a s ňou spriatelené liberálne médiá sa dlhý čas
spoliehali na svojho favorita – úradujúceho prezidenta Andreja Kisku,
ale ten nasadil psiu hlavu všetkým
priaznivcom a rozhodol sa, že opäť
kandidovať nebude. Iste tu zavážili
osobné i neosobné dôvody, lebo mal
toho na rováši viac než dosť, čo by
mohlo byť pre neho v súboji o palác
na Hodžovom námestí vážnou prekážkou až bariérou. Ukazuje sa, že
hľadať vhodnú náhradu za nehodného prezidenta je ťažšie, ako keby
bola na jeho mieste nezávislá hlava
štátu v službách všetkých občanov.
Okrem toho momentálne sa hrá
inými kartami. Nad opozíciu totiž
visí v osobe Kisku Damoklov meč
v úlohe šéfa novej politickej strany
a hlavného súpera v parlamentných
voľbách v roku 2020 a isté je, že prezident nebude súperom pre koaličné

sme pôsobili na Vysokej škole výtvarných umení a táto príležitosť bola pre
mňa ako sochára lákavá.
● Určite nebolo ľahké plasticky vyjadriť vzťah a úctu grafickému dielu, jeho veľkosť. Ako ste
pristupovali k zhmotneniu týchto
postulátov?
Akademický sochár Alojz DRAHOŠ

pretože sa otáča za pomoci solárnej
energie. Tak vznikla kompozícia,
kinetický objekt, ktorý je síce osadený v parku školy, ale zároveň je
pozorovateľný aj z ulice.

Nová dominanta Zohora na poctu Albínovi Brunovskému

Pripravil som niekoľko konkrétnych návrhov, z ktorých bol vybraný
námet stromu. Strom bol obľúbenou
témou v tvorbe A. Brunovského.
Často sa objavoval v rôznych variáciách i fantazijných kompozíciách.
V prepojení s hudobnými motívmi,
ktoré som zakomponoval do plastiky, sa námetovo približuje motívom stvárňovaným v jeho umeleckej
tvorbe. Socha je odliata z bronzu
a je osadená na antikorovom podstavci. Jej súčasťou je aj informačná tabuľa – oválny emblém
s uvedením rokov narodenia a úmrtia a s plastickým kaligrafickým
podpisom A. Brunovského. Je viditeľná a čitateľná z každej strany,
strany Smer-SD a SNS. Ak Kiska
po novembrových komunálnych voľbách ohlási vstup do politického
ringu, je viac než pravdepodobné,
že bude loviť voličov vo vodách
parlamentných opozičných strán aj
ďalších uchádzačov o vstup do parlamentu s podobnými ideologickými

● Umelecký fotograf Ján
Hladík, ktorý tiež žije v Zohore,
už viac rokov vyvíja iniciatívy
na uctenie význačných umelcov.
Kto sa ešte zaslúžil o vznik tejto
nevšednej pohyblivej plastiky?
V dávnejšej minulosti Juraj Štefanovič, správca kultúrneho domu,
spolu s manželkou nastolili myšlienku uctiť si priliehavou formou
rodáka A. Brunovského. Poslanci
OÚ v tom čase návrh zamietli. Až
keď pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín A. Brunovského
zorganizoval miestny fotograf Ján
Hladík podujatie na jeho počesť,
tam v atmosfére spomienok priateľov i študentov skrsla v hlave jeho
priateľa z detstva Ladislava Hančoka
myšlienka vzdať nejakým priliehavým spôsobom poctu významnému
rodákovi. Idea však v majstrovom
rodisku dozrievala pomerne dlho,
kým dospela do definitívneho rozhodnutia – pomenovať po A. Brunovskom školu a v jej areáli umiestniť príťažlivú sochu s ponáškou na
jeho tvorbu. Toto zásadné rozhodnutie urobilo terajšie vedenie OÚ, ktoré
realizáciu objednalo.
● Čo ste chceli svojím dielom
na počesť majstra Brunovského
zícia záujem. Preto sa toľko čaká na
Kisku ako na Godota, preto bude
dôležité, čo povie Kiska, či založí
stranu, alebo nezaloží. Ešte je v hre
aj o čosi prijateľnejší variant, že sa
Kiska stane tvárou neparlamentných
strán Progresívne Slovensko a Spolu
– občianska demokracia, ktoré by sa

Predvolebné otázniky
Ľudovít ŠTEVKO

koreňmi. Pre Sulíka, Kollára a Matoviča s Remišovou to môže znamenať
krach túžby po vládnutí a pohromu
pre strany Progresívne Slovensko
a Spolu. Z výsledkov prieskumu
agentúry Fokus vyplýva, že Kiskova
strana nezatrasie preferenciami
Smeru-SD a SNS, ale poriadne
zatrasie volebným potenciálom opozície, ktorej by zobrala hlasy práve
jej ikona – dosluhujúci sprofanovaný
prezident.
Prezidentské voľby v marci
2019 budú lakmusovým papierikom
rozloženia síl na slovenskej politickej scéne. Ak Kiska založí vlastnú
politickú stranu, Robert Mistrík ako
jeho klon a horúci kandidát odrazu
stratí pre opozíciu príťažlivosť,
o jeho zvolenie už nebude mať opo-

PUBLICISTIKA

mohli spojiť a pod spoločným erbom
napochodovať do parlamentu.
Z váhavosti opozičných i koaličných politických strán nasadiť
do boja o prezidentský post svojho
človeka sa dá všeličo vyčítať. Napríklad aj to, že je ťažké nájsť silného kandidáta. Rozhodnutie Bélu
Bugára kandidovať je len testom
popularity jeho vlastnej upadajúcej
strany, experimentom, ktorému verí
málokto. Reči Moniky Beňovej o tom,
že si vie predstaviť ako voľbu pre
Smer-SD práve Bugára (ktorý takmer
položil koaličnú vládu) sú na úrovni
facebookových babských táranín
a nikto ich neberie vážne. Smer si
dozaista svojho kandidáta nájde.
Spomínajú sa tri mená: Miroslav
Lajčák, Ján Kubiš a Peter Pellegrini,

vyjadriť a ako ho vnímajú Zohorčania a verejnosť?
Pôvodne som mienil vytvoriť
konštruktivistickú sochu zváranú
z jednotlivých indiferentných bronzových fragmentov v prepojení s antikorom. Prišiel som však k záveru,
že takéto dielo by nenaplnilo zámer
vzdať poctu majstrovi grafiky a ilustrácie, v ktorého tvorbe dominuje
absolútna umelecká a remeselná
precíznosť, zmysel pre detail. Ťažko
by sa hľadali paralely v abstraktnej
fragmentárnej zváranej soche s perfekcionistickým umeleckým odkazom
majstra Albína Brunovského. Preto
som sa rozhodol pre modelovanú
sochu, v ktorej možno nájsť paralely
a ponášku na jeho tvorbu.
Dielo má pripomínať osobnosť
ilustrátora a grafika svetového formátu, ale zároveň vzdáva úctu aj
jeho bohatej a rozmanitej výtvarnej
tvorbe. Je to jeho odkaz nasledujúcim generáciám a obyvateľom rodnej obce, pretavený do priestorovej
podoby.
Zohorčania sú na svojho rodáka
pyšní, čo prejavili aj hojnou účasťou
na slávnostnom akte premenovania
školy v máji t. r. na školskom dvore
za prítomnosti nielen žiakov a ich
súčasných pedagógov, ale aj za
bohatej účasti učiteľov, ktorí v škole
dlhé roky v minulosti pôsobili. Slávnosť prerástla rámec školskej akcie
a stala sa obecnou. Na nevšednom
akte sa zúčastnili aj členovia rodiny
A. Brunovského – manželka, dcéra
a syn, priatelia a študenti. Žiaci základnej školy pod vedením svojich
pedagógov pripravili pestrý a nanajvýš zaujímavý interaktívny program
o živote a tvorbe majstra.Obohatením slávnosti bola aj výstava
z mojej sochárskej tvorby v pavilóne školy a tiež výstava fotografií
Jána Hladíka, ktorý dokumentoval
priebeh vzniku a realizácie tejto
plastiky. O vzťahu verejnosti k nej
však rozhodne čas..
ale ani jeden z nich sa zatiaľ nepostavil k nahováraniu kladne. Zdá
sa, že Lajčák je najtvrdší oriešok,
jeho dlhodobým záujmom je medzinárodná politika a tlak na neho od
vedenia Smeru je tak trochu mimo
už aj preto, že minister zahraničných
vecí má bližšie ku krajanovi Kiskovi
ako k Robertovi Ficovi. Ani v SNS
sa ešte nerozhodlo. Úvahy o ženách
v kresle prezidenta strana vyslovila už dávnejšie, ale na naplnenie
týchto predstáv je stále dosť ďaleko,
lebo podľa vyjadrenia Andreja Danka
sa ženy do kandidatúry nehrnú
a blednú, keď s nimi o tom hovorí.
Riešenie situácie by možno priniesla
dohoda so Smerom na spoločnom
kandidátovi, ale v tom prípade by
oba subjekty museli prekonať svoje
stranícke ego.
Nie je pravda, že je dosť času.
Mistríkov náskok sa už črtá, a nielen v bilbordoch s jeho vyžehleným
portrétom rozosiatym po krajine. Kto
prv príde, ten prv melie, je známy
slovenský frazeologizmus, ktorý platil v Kiskovej kontroverznej kampani
a platí aj v Mistríkovej. A možno po
tom doterajšom vajataní okolo čriedy
prezidentských kandidátov sa bude
všetko vyvíjať inak, možno príde
prekvapenie druhého kola, v ktorom
bude stáť proti neznámemu súperovi
do boja pripravený predseda najvyššieho súdu Štefan Harabin. Politické
otázniky sú vždy zaujímavé, aj keď
sa z nich občan nenaje.
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USA pripravujú ďalšiu fázu boja v studenej vojne s Ruskom

Balkán zrejme zažije horúcu jeseň
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: Pavol VITKO

Všetko nasvedčuje tomu, že západný Balkán čaká horúca politická jeseň. Ako poukázalo viacero balkánskych analytikov, tvorcovia západnej politiky by radi v dohľadnom čase „vyriešili“ problémy posledných
balkánskych oneskorencov v euroatlantických integráciách tak, aby región definitívne odizolovali od
„zhubného vplyvu“ Ruska.
Za začiatok nového západného
ťaženia na Balkáne môžeme považovať grécko-macedónsku dohodu
o zmene názvu Macedónska zo 17.
júna 2018. Zákulisie procesu už vtedy
poodhalil dobre informovaný macedónsky ľavicový aktivista profesor Ljubomir
Frčkoski, ktorý v rozhovore pre balkánske vysielanie TV Al-Džazíra v zjavnej
eufórii z vytúženého „úspechu“ dohodu
nazval krokom k stabilizácii, ktorý bude
vplývať aj na riešenie sporu Srbska
a Kosova. Poslednou v tomto procese
stabilizácie západného Balkánu podľa
západného strihu by mala byť Bosna
a Hercegovina. Preložené do zrozumiteľnej reči to znamená, že sa v dohľadnom čase očakáva zosilnený tlak
Západu na Srbsko, aby uznalo Kosovo
zámenou za dovŕšenie eurointegračného procesu vrátane členstva v NATO.
Čiže Balkán čaká záverečná fáza zaradenia do „systému“ nového svetového
poriadku.
■ KOSOVSKÝ ZÁDRH
Frčko – ako Frčkovského láskyplne prezývajú jeho oponenti z radov
macedónskych konzervatívcov – potvrdil svoju dobrú informovanosť, keď
sa nedlho po jeho pamätnom výroku
skutočne začali Balkánom šíriť rôzne
zvesti a poplašné správy o skorom
„riešení“ kosovskej otázky. Nielen srbský mediálny priestor zamestnávali
počas leta rôzne protichodné teórie,
ktoré sa vykryštalizovali do polooficiálnych správ aj z prostredia oficiálneho
Belehradu o možnom vyriešení problému formou rozhraničenia, resp. prerozdelenia územia tak, aby sa Srbsku
podľa „spravodlivejšieho“ kľúča ušlo
niečo z kosovského koláča, ktorý však
podľa rezolúcie OSN č. 1244 patrí celý
Srbsku. Špekulácie potvrdil srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý sa pustil
do úvah o možnej „záchrane“ severu

Kosovskú každodennosť akoby dokresľovalo aj nedávne bruselské faux pas, kde sa nedokázali za jedným stolom stretnúť hlavy Srbska a Kosova A. Vučič a H. Thaçi.

Kosova obývaného Srbmi. Vučič sa
preto dostal pod paľbu kritiky domácej
opozície, ako aj do konfliktu s predstaviteľmi Srbskej pravoslávnej cirkvi.
Srbský patriarcha Irinej apeloval, aby
sa Srbsko samo nevzdalo okupovanej
svätej srbskej zeme.
■ SPORNÉ ROZHRANIČENIE
Názory na možné rozhraničenie sa
rôznia aj v Prištine, kde podľa tamojších
jastrabov by bolo akékoľvek odstúpenie teritória vlastizradou. V albánskych
médiách sa objavili aj špekulácie, že
by Kosovo vymenilo severné Srbmi
obývané oblasti za Albáncami osídlené
oblasti na juhu Srbska v Preševskej
doline. Reakcie prišli aj zo zahraničia.
Časť európskych lídrov, ako napríklad
Angela Merkelová, trvajúcich na „územnej celistvosti“ Kosova, sa „zásadovo“
postavila proti úvahám o deľbe Kosova
(hoci po rozhovore s D. Trumpom svoj
postoj zmiernila). Prezident Vučič

v tejto súvislosti správne poukázal na
skutočnosť, že tí, ktorí rozdelili pred pár
rokmi Srbsko, dnes, keď možno aspoň
zmierniť túto krivdu, trvajú na zásade
nemennosti hraníc. Aj keď na druhej
strane treba uznať, že „mutti Merkelová“, hoc to tak ani nemyslela, má
naozaj pravdu v tom, že správne by sa
medzinárodné spoločenstvo malo držať
zásady nemennosti hraníc – pritom by
však muselo rešpektovať spomínanú
rezolúciu 1244, podľa ktorej je Kosovo
súčasťou Srbska.
Záležitosť je komplikovaná. Na
jednej strane je pre Belehrad lákavá
predstava zachrániť, čo sa ešte dá
v zdanlivo prehratej bitke o Kosovo. To,
čo však Vučič nezvykne veľmi akcentovať, je fakt, že týmto rozhraničením
dôjde k faktickému uznaniu Kosova
Srbskom. A tu treba zrejme vidieť celú
podstatu problému. Uznaním Kosova by
sa odstránili prekážky integrácie Srbska do EÚ, čím by sa fakticky podarilo

eliminovať ruský vplyv v najdôležitejšej
krajine západného Balkánu. Rusi sú
si toho vedomí a v reakciách ruského
ministerstva zahraničia sa zdôraznila
podpora srbskej územnej celistvosti
garantovaná rezolúciou 1244.
■ PARÍŽSKA PONUKA
Srbský server Vesti online priniesol, odvolávajúc sa na francúzske
zdroje, informáciu, že možná dohoda
o Kosove by sa mohla uzavrieť v Paríži
už v novembri v rámci spomienky na
sté výročie ukončenia prvej svetovej
vojny. Srbi by dohodou získali sever
Kosova, čo by zároveň mohlo otvoriť
otázku rozdelenia Bosny a Hercegoviny na podobnom princípe. Práve pre
takúto logicky sa črtajúcu alternatívu sa
za delenie Kosova vyslovil aj prezident
Republiky Srbskej Milorad Dodik, ktorý
neraz vyjadril túžbu po osamostatnení,
resp. únii so Srbskom. Poznajúc logiku
západného modelu riešenia balkánskej otázky však podobné „hrátky“ na
tému rozpadu Bosny vyzerajú skôr len
ako návnada na oklamanie srbských
lídrov, ktorých chcú nalákať na uznanie Kosova v očakávaní, že zámenou
dostanú Republiku Srbskú. V záujme
USA však nie je delenie Bosny, ale
naopak likvidácia Republiky Srbskej
– poslednej bašty ruského vplyvu na
Balkáne. Svedčia o tom aj americké prípravy na nadchádzajúce voľby v Bosne,
ktoré sa majú uskutočniť v októbri.
■ MACEDÓNSKE REFERENDUM
A na nakoniec sa späť vraciame
k Macedónsku, kde sa najnovšie kolo
riešenia balkánskej otázky vlastne
začalo. Podmienkou vstúpenia macedónsko-gréckej dohody do platnosti
bolo, že riešenie dohodnuté dvoma
lídrami schvália občania Macedónska
v jesennom referende. Vzhľadom na
skutočnosť, že macedónsky národ je
zatiaľ väčšinovo proti zmene názvu
krajiny, je možné, že po referende
budú nasledovať predčasné voľby.
Do podpory odporu voči dohode na
oboch stranách je aktívne zamiešané aj
Rusko, ktoré sa preto dostalo do diplomatického konfliktu s Gréckom.
Meranie síl v súčasnej podobe
studenej vojny medzi Ruskom a USA,
resp. Západom na Balkáne, ešte nie
zavŕšené a hra na balkánskej frontovej
línii tohto konfliktu je stále otvorená –
uvidíme, čo prinesie jeseň.

Vyššie mzdy a inflácia podporujú hospodársky rast slovenskej ekonomiky

Prognózy hovoria o rokoch napredovania
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Podľa letnej prognózy Medzinárodného menového fondu by hospodársky rast Slovenska v nasledujúcich rokoch
mal kulminovať na úrovni okolo štyroch percent, pričom na jeho raste sa má najviac podieľať domáca spotreba.
Tento trend by mal takto pokračovať aj v nasledujúcich minimálne dvoch rokoch.
Vyššia miera inflácie signalizuje,
že od budúceho roka sa zrejme zvýšia všetky druhy dôchodkov podľa
dôchodcovskej inflácie, ktorá predstavuje 2,6 percenta, a tak si každý
dôchodca môže prepočítať, o akú
konkrétnu sumu sa mu od začiatku
roka 2019 dôchodok zvýši.
■ PRÍPLATKOVÁ POLITIKA
Po najvyššej zadlženosti slovenských domácností máme v Únii aj najrýchlejší rast cien ako dôsledok rastu
cien energií a potravín, ktoré tak reagovali na vyššie zárobky väčšiny Slovákov. Iná vec sú očakávané vyššie
mzdy v štátnej a vo verejnej správe,
ktoré sa budú podieľať nielen na vyššej domácej spotrebe, ale zároveň aj
na vyššom deficite verejných financií
k HDP, ktorý chceme najneskôr do
konca roka 2020 vymazať.
Posledná príplatková politika
vlády vrátane minimálnej mzdy, ktorá
sa má v budúcom roku ešte výraznejšie zvýšiť, síce podporí rast domácej
spotreby, ale na druhej strane môže
spôsobiť problémy malým a stredným podnikom v prípade, že si vyššie
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mzdové náklady nebudú môcť z rôznych dôvodov premietnuť do svojich
cien s rizikom, že ich predmet podnikania bude vykazovať stratu. Nebudeme špekulovať, že to môže byť aj
zámer vlády s cieľom udržať na trhu
podnikania také spoločnosti, ktoré
nebudú mať problém so zvyšovaním
miezd zamestnancov.

SVET FINANCIÍ
Pokiaľ ide o riziko prehrievania
slovenskej ekonomiky, tak je pravda,
že najvyšší „stupeň teploty“ dnes
dosahuje trh práce, ktorému dychom
nestačí ponuka kvalifikovanej pracovnej sily. Napokon, podľa Európskej
komisie vraj všetky ekonomiky štátov
strednej a východnej Európy sa prehrievajú ešte viac, a tak nemôžeme
obviňovať slovenskú vládu, že terajšou rozšafnou fiškálnou politikou sa
podpísala pod súčasný vyšší nárast
cien potravín, ktoré sa väčšinou do
našich obchodných sietí dovážajú zo
zahraničia.
Vlani sme mali najnižšiu ročnú
mieru inflácie zo všetkých štátov V4,

a síce 1,4 percenta, v ČR to bolo
rovnako ako v Maďarsku 2,4 percenta a v Poľsku 1,6 percenta. Pritom
v EÚ bola priemerná ročná inflácia
1,7 percenta. Prečo sme sa prešvihli cez dve percentá, nemusíme
dlho špekulovať. Z dôvodu vyššieho
nárastu príjmu domácností došlo
aj k vyššiemu nárastu cien potravín a služieb. Pokiaľ však dochádza
k nárastu inflácie v ostatných štátoch
V4, centrálne banky zvyčajne reagujú
zvyšovaním vlastnej úrokovej sadzby.
To však nie je možné na Slovensku
ako členského štátu eurozóny, čo sa
pokladá za najväčšiu slabinu fungovania spoločnej meny. V tomto
roku sa nepredpokladá, že ECB
zvýši svoje úrokové sadzby tak, ako
to robí americká centrálna banka.
S čím však môžeme počítať, že do
konca tohto roka ukončí kvantitatívne
uvoľňovanie, a tak lacné peniaze už
nebudú pre nikoho.
Čo sa však udeje, keď sa aj
ECB raz rozhodne zvýšiť základné
úrokové sadzby? Podľa učebnicového mechanizmu fungovania
ekonomiky by sa mali zvýšiť úroky
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všetkých druhov úverov a tiež niektorých druhov vkladových účtov, dôjde
k poklesu dopytu po nehnuteľnostiach a ich ceny budú postupne klesať, rast HDP bude viac závisieť od
exportu i od miery štátnych a verejných investícií. A takto by sme mohli
pokračovať.
■ REAKCIE TRHU
Budeme však veľmi zvedaví,
ako zareaguje trh práce, kde po
terajšom, ale aj očakávanom zvyšovaní miezd sa čoraz viac skloňuje aj jeho prehriatie, keďže mzdy
rastú rýchlejšie ako rast produktivity
práce. Ako sa teda bude uberať
vývoj ekonomiky na starom kontinente, ktorého integrálnou súčasťou je aj naša ekonomika, bude
podľa všetkého čoraz viac závisieť
aj od uvoľnenia terajších napätých
obchodných vzťahov medzi USA
a EÚ, ktoré navyše dnes zaťažuje aj migračná kríza a doteraz
stále neuzavreté budúce obchodné
vzťahy po odchode Británie z Únie,
ktoré sa v mnohých prípadoch budú
dotýkať aj slovenských občanov.

GLOSA
V záplave čierno-bieleho videnia Ruska a kampaní
–
akoby celú Európu ráno
prebúdzali protiruské výkriky
– by sa mohlo zdať, že to isté
len naopak sa deje v Moskve.
Ale tu život beží inak. Tí, čo
chcú vidieť pod povrch účelovej propagandy, sledujú, čo sa
robí vo finančnej Moskve. Ak
ste pred časom sledovali demisiu Michaila Kudrina z postu
ministra financií vlády Ruskej
federácie, aj teraz by ste mali
zbystriť pozornosť. Mnohým
zostalo v pamäti, ako to urobil vysmievajúc sa priamo do
tváre vtedajšiemu predsedovi
vlády Dmitrijovi Medvedevovi.
Kudrin totiž tvrdo nesúhlasil
s vysokým podielom výdajov
na obranu v štátnom rozpočte
a žiadal viac pre vzdelávanie
a zdravotníctvo.

Moskovský život
inou optikou
Dnes po takmer desaťročí
je Michail Kudrin na čele Najvyššieho kontrolného úradu ako
opora štátnej, rozumej putinovskej politiky kontroly účelnosti
výdavkov štátneho rozpočtu. Cieľom nie je len kontrola dodržania
pravidiel, ale zmyslu, účelnosti
výdavkov, hĺbkový kudrinovský
audit všetkého, teda priamo ako
súčasť boja proti mrhaniu a korupcii v mnohomiliardových projektoch
ruského štátu. Je v tom pre Putina
pravou rukou v ďalšom typickom
ruskom pokuse o revolúciu zhora.
Začiatkom septembra bol však
Kudrin dôležitým hosťom, ozdobou
moskovskej smotánky, na premietaní nového filmu režisérky Avdotie Smirnovovej Príbeh s jedným
cieľom. Pani režisérka je manželka
jedného z autorov ruskej privatizácie, teraz dlhoročného šéfa štátnej spoločnosti na rozvoj modernej techniky Rosnano a nositeľa
odznaku Čestný člen Davoského
svetového ekonomického fóra, na
ktorom sa zúčastnil vo Švajčiarsku
dvadsaťsedemkrát. Jeho meno je
Anatolij Čubajs a dal na produkciu filmu polovicu peňazí. Zaplatiť
druhú polovicu sa sám od seba (!),
čuduj sa svete, podujal iný miliardár – Roman Abramovič.
Prečo o tejto udalosti moskovskej smotánky a filmového
sveta vlastne píšeme? Pretože ide
o film založený na príbehu, ktorý
napísal Lev Nikolajevič Tolstoj. Je
to príbeh, ako sa mladý dôstojník
ponúkol obhajovať na smrť odsúdeného vojaka, ktorý vyfackal
cárskeho dôstojníka. Súd prehral
a vojaka predsa len popravili. Strhujúci príbeh, ako ho z kaukazských vojen vedel Tolstoj podať
a vpísať do svetovej literatúry.
Tá je nám dodnes sprievodcom
v pochopení toho, čo sa na terajšom Kaukaze deje! Za všetkým je
nielen literatúra, svetová literatúra
z pera Leva Nikolajeviča Tolstého,
ale aj literát, v súčasnosti najlepší
znalec Tolstého diela, ktorý je
autorom námetu a spoluautorom
scenára. Hviezdny Pavol Basinskij
je aj autorom najlepšieho hodnotenia Slováka Dušana Makovického,
osobného lekára Tolstého a jediného sprievodcu v posledných
dňoch jeho života. Makovický za
roky života s Tolstým zaznamenával všetko v denníkoch. A práve
o nich sa mi Basinskij pred časom
v rozhovore pre SNN vyjadril:
„V tých denníkoch nám Makovický
ako jediný zachoval vlastne živého
Tolstého a každý ruský človek by
sa mal pred Slovákom Makovickým
za to hlboko pokloniť.“
Dušan D. KERNÝ

15. september 2018
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POZNÁMKA

Pomýlené vnímanie demokracie a liberalizmu nahlodalo celú spoločnosť a deformuje ju

O tázka, ktorou sa naozaj
vážne zaoberajú mnohí súčasníci. Veď život je podľa nich
takzvaná gombička a vzde lanie a vzdelávanie v ňom
sú iba brzda a strata času...
Vzdelanie je súhrn znalostí,
vedomostí,
poznávacích
spôsobilostí a schopností,
ktoré nadobudol jednotlivec
na základe školského vzde lania,
učenia,
rozumovej
výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného
vlastného
sebavzdelávania.
Získavanie vzdelania je vzde lávanie. Vzdelanie bolo, je
a bude jednou z kľúčových
vecí pre náš životný úspech.

Otrokov digitálnych sietí treba zbaviť pút gúglenia

Načo
nám je...
Nie je samozrejme jedinou vecou, ktorá ovplyvňuje,
či bude v živote úspešný, alebo
nie. Vzdelávanie tr vá celý život,
nech si to uvedomujeme alebo
nie.
Gramotnosť je základné
porozumenie a zručnosť využiť
niečo v praktickom živote. Naše
vzdelanie sa začína školskou
výchovou, kde získame základy.
Na vyšších stupňoch školského
vzdelania (na rôznych stupňoch
vzdelania) získame odbornosť
a prípravu do praxe. Pre tých
z nás, ktorí sme súčasťou znalostnej ekonomiky, tým proces
vzdelávania rozhodne nekončí.
Množstvo povolaní vyžaduje
neustále vzdelávanie, pretože
pokrok je nesmierne r ýchly a čo
bolo platné pred pár rokmi už
dnes neplatí.
Doktor Mar tin Luther King
Jr. v jednom zo svojich prejavov
hovoril o vzdelávaní takto: „ Zdá
sa mi, že vzdelanie má v živote
človeka a spoločnosti dvojnásobnú funkciu – jedno je prospech a druhé je kultúra. Vzdelávanie musí umožniť človeku,
aby sa stal efektívnejším a aby
dosiahol legitímny cieľ svojho
života. Vzdelávanie musí byť pre
človeka aj tréningom rýchleho,
účinného a energického myslenia. Ak chceme myslieť kriticky,
je to veľmi ťažké. Sme náchylní
uveriť
množstvu
poloprávd,
predsudkov a propagandy. Preto
sa často prekvapene pýtam,
či vzdelávanie vôbec plní svoj
cieľ, ak väčšina vzdelaných ľudí
nedokáže myslieť ani logicky,
ani vedecky. Dokonca ani tlač,
školy či kázne nám v mnohých
prípadoch neponúkajú objektívnu
a neskreslenú pravdu.... Vzdelávanie musí umožniť, aby ste
mohli preveriť a zvážiť dôkazy,
aby ste mohli odlíšiť pravdu
od lži, skutočné od nereálneho
a fakty od fikcie. Úloha vzdelávania je preto naučiť sa intenzívne
a kriticky myslieť. Ale vzdelanie, ktoré slúži len prospechu,
môže byť skutočnou hrozbu
pre spoločnosť. Najnebezpeč nejší môže by ť totiž rozumovo
nadaný človek bez morálky.“
Vo svojom prejave Martin Luther King poukazuje na
„prospech“ a „kultúru“ ako na
dve funkcie vzdelávania. To,
čo označil ako „prospech“, sa
bežne dnes chápe ako akademická funkcia vzdelávania
a „kultúra“ zasa ako budovanie
charakteru v človeku. Prostredníctvom vzdelávania môžeme
nielen viac využívať mozog na
získanie vedomostí a faktov, ale
zároveň aj rozvíjať našu schopnosť myslieť, hodnotiť a robiť
správne rozhodnutia. Vzdelávanie by teda mal by ť nepretr žitý
tvorivý proces.
Štefan ZLATOŠ

15. september 2018

Zhováral sa Štefan ZLATOŠ – Foto: autor

S cieľom navrhnúť zavedenie komunikačnej v ýchov y do v zdelávacieho procesu prišiel poslanec Národnej rady Slovenskej republik y
a podpredseda Parlamentného v ýboru pre kultúru a médiá Mgr. Karol FARK AŠOVSK Ý, PhD. O tomto zámere besedovali s ním Slovenské
národné noviny v nasledujúcom rozhovore.
● Prichádzate s návrhom naučiť sa komunikovať. Čo je za ním?
Komunikácia je veľké, ale zvládnuteľné umenie. Všetci sa ju musíme
učiť a neustále sa v nej zdokonaľovať. Dá sa to prirovnať k akejsi ľudskej, osobnostnej, celoživotnej atestácii. Ten, kto si to neuvedomuje,
ľahko ustrnie a potom sa čuduje,
prečo sa mu nedarí, prečo sa mu
úspech vyhýba. Dnes, žiaľ, mnohým
stačí, keď ovládajú funkcie počítača
a rýchlo behajú prstami po klávesnici
či displejoch. Mám na mysli novodobých facebookových hrdinov, twittových a „četových“ majstrov závislých
od digitálnych sietí. Sú v nich doslova
ponorení. Keď to necháme tak, je
tu riziko, že ich prevalcuje trauma,
z ktorej už nebude cesty späť.
● Takýto spôsob života nás
doslova násilím odpútava od
reality...
Žijeme v dobe „imidžu“ a „retuše“.
Každý chce byť pekný, nastajlovaný,
módny, zaujímavý. Hoc aj umelý,
najmä že upúta. Okrem toho prekvitá anonymita, ignorovanie zásad
slušnosti – je čas silných lakťov,
bezohľadnosti a arogancie. Deti sa
prestali zdraviť dospelým, učitelia nemajú rešpekt, vládne mamon
peňazí, ľudia mlčia aj za spoločným
stolom. Pomýlené vnímanie demokracie a liberalizmu nahlodalo celú
spoločnosť do takej nezdravej miery,
že z hodnotového rebríčka, v ktorom
kedysi bola samozrejmosťou slušnosť, zdvorilosť, ochota, tolerancia,
úcta, rešpekt, ohľaduplnosť, sa stal
akurát tak archaický a zabudnutý
symbol starých čias. Ťažko sa mi
na to pozerá ako človeku, ktorý sa
celý život zaoberá rôznymi formami
komunikácie, aj ako komunikačnému
lektorovi, ktorý školil stovky manažérov. Povedal som si, že musím urobiť
aspoň pokus o nápravu – a dá sa to
práve vďaka tomu, že som v politike.
Považujem za svoju ľudskú, politickú i občiansku povinnosť pomôcť
všetkým, ktorí o to stoja, vymaniť sa
z novodobého otroctva digitálnych
technológií. Vážim si technické výdobytky, ktoré nám v mnohom uľahčujú
život, ale nesmieme im úplne podľahnúť. Treba sa vrátiť do normálnych
koľají a komunikačných zvyklostí,
aby sme v sebe oživili to, čo nás robí
ľuďmi, aby sme sa vedeli počúvať
a dorozumieť. Lebo „communicare“
znamená najmä dorozumievať sa.
● Komunikácia je celá veda,
taká, onaká, verbálna, neverbálna.
V minulosti nám vyrástli masmediálne fakulty ako huby po daždi,
ale ani ich absolventi žurnalisti,
a dokonca sebavedomí moderátori komunikovať nevedia. Nedokážu komunikovať skutočnosť,
jav. Nejde iba o to, aby to bolo
spisovné, ale aby to malo nejakú
odkazovú hodnotu – aspoň. Vinou
toho sa pomaly stávame informačne veľmi silne degradovanou
spoločnosťou. To je dosť nebezpečný spoločenský jav, alebo sa
mýlim?
Nie, nemýlite sa. Poviem to celkom realisticky – ľudstvo je na najlepšej ceste hlúpnuť. Nie je to môj
pesimizmus ani skepsa. Je to výsledok straty prirodzených zručností,
schopností komunikovať, analyzovať,
kriticky posúdiť a zhodnotiť informáciu, dokázať odlíšiť pravdu od polopravdy, lži a dezinformácie. Ako ľudia
sme spohodlneli. Často sa v slepej
viere a naivite spoliehame na médiá
a na to, že všetko, čo je v médiách,

naučiť sa vytvoriť si názor, vedieť
ho sformulovať a prezentovať. Je
životne dôležité dodržiavať v komunikácii etické zásady a pre každého
jednotlivca je kľúčové, aby sa vedel
náležite vyjadrovať a na úrovni správať v spoločnosti. Je to cesta, ako si
zvýšiť svoju vlastnú ľudskú hodnotu,
a zároveň cesta k životnému aj profesionálnemu úspechu. V konečnom
dôsledku je to aj cesta ku kultivovaniu medziľudských vzťahov v celej
našej spoločnosti a k tomu, aby ľudia
spolu lepšie vychádzali, aby neboli
hádky, aby sa všetkým pokojnejšie
a spokojnejšie žilo. V tomto smere
má moja myšlienka naozaj celospoločenský dosah a zmysel.

Poslanec NR SR za SNS Karol FARKAŠOVSKÝ prichádza s iniciatívou na zavedenie
komunikačnej výchovy už do škôl.

musí byť predsa aj pravda. „Kupujeme“ názory, namiesto toho, aby
sme rozmýšľali a na základe toho si
vytvárali svoj vlastný. Tvorba je vždy
ťažšia ako „kúpa“ názoru. Akosi sme
sa prestali učiť, stačí, ak vieme dobre
„gúgliť“. Všetko je predsa na webe...
● Stačí to?
Rozhodne nie, pretože vytvárať si svoj názor z webu či googlu je
nielen veľmi povrchné, ale i nebezpečné. Je to cesta k závislosti. Človek by pre vlastnú pohodlnosť nemal
strácať schopnosť učiť sa. Potrebuje
vedieť získavať informácie, rozvíjať
vlastnú skúsenosť, potrebuje výmenu
informácií, teda komunikáciu s inými
ľuďmi. Nehovoriac o istom stupni
vzdelania, všeobecného či odborného rozhľadu. To sa nedá kúpiť, to
sa nedá zobrať z googlu ani zo sociálnych sietí. To sa treba učiť. Treba
mať úctu k pravde, pokoru pri jej hľadaní. To by malo byť aj hlavné etické
krédo pri príprave novodobých žurnalistov na ich životné poslanie.
●Ako
chcete
presvedčiť
poslancov o potrebe ovládania
komunikácie, schopnosti komunikovať, keď sa zdá, že im to – mnohým – vôbec nechýba, že robia
dokonca všetko pre to, aby nekomunikovali. V bledomodrom je to
častý smutný medziľudský jav
v súčasnej spoločnosti.
Od začiatku môjho pôsobenia v parlamente hovorím a zdôrazňujem, že komunikácia je alfou
a omegou našej práce. O zákonoch,
návrhoch, riešeniach sa musíme
rozprávať, a nie konfrontačne a konfliktne, ale vecne a kultivovane. Dá
sa to, aj keď nemáme rovnaké názory
či politické presvedčenie. Recept je
veľmi jednoduchý – dôležité je rešpektovať a počúvať jeden druhého.
V tom veľmi zaostávame. A veľmi
zaostávame aj v slušnosti komunikácie. Pritom si treba uvedomiť
mimoriadne dôležitú skutočnosť – že
tým, ako hovoríme, ako sa správame
a vystupujeme v parlamente, dávame
príklad a nastavujeme zrkadlo
medziľudským vzťahom v celej spoločnosti. Som optimista a pevne
verím, že medzi poslancami je veľa
takých, ktorí to cítia podobne a veria
v silu pozitívneho príkladu. A od toho
už nie je ďaleko k pozitívnym činom.
● Venujme sa trochu konkrétnej podobe poslaneckého návrhu
– ako by sa mal po prípadnom prijatí premietnuť v školskej praxi?
Myšlienku zavedenia komunikačnej výchovy do škôl na všetkých
stupňoch nosím v hlave už veľmi
ROZHOVOR TÝŽDŇA

dávno. Až pôsobenie v politike mi
umožnilo podniknúť kroky na jej
uvedenie do školského vzdelávania.
Najskôr som si nápad otestoval na
besedách s bezmála troma tisíckami študentov a pedagógov rôznych škôl v tridsiatich slovenských
mestách. Deväťdesiatdeväť percent
ohlasov bolo pozitívnych, a to mi
dodalo energiu. Nechcel som niečo
predkladať od zeleného stola a chcel
som si najskôr overiť užitočnosť
myšlienky v praxi. Našiel som teda
priaznivú odozvu u tých, ktorých sa
to najviac týka, ale ajveľkú podporu
u riaditeľa Štátneho pedagogického
ústavu prof. Ľ. Hajduka. Spolu sme
vytvorili odbornú skupinu, prizvali
do nej expertov v oblasti komunikácie, psychológie, rétoriky, pedagogiky, médií... Vďaka obdivuhodnej kreativite týchto ľudí sa zrodil
pilotný projekt, ktorý ideme v tomto
školskom roku realizovať na vybraných školách po celom Slovensku.
Projekt vníma komunikačnú výchovu
komplexne. Ide o spojenie rétoriky,
prezentačných zručností, mediálnej
výchovy, komunikačnej etiky a spoločenského protokolu. To je základ,
ktorý je určený deťom, žiakom, študentom, poslucháčom na primeranej
úrovni od základných cez stredné
až po vysoké školy. Samozrejme, aj
pedagógom, ktorých budeme v rámci
pilotného projektu vzdelávať a pripravovať. Určite to bude veľmi zaujímavé, inšpiratívne a užitočné aj pre
nich.
● Zachytil som názor jedného z riaditeľov základných škôl,
dokonca predstaviteľa mladej učiteľskej generácie, že už na takých
školách, ako vedie, by sa mali deti
oboznámiť so základmi politickej
komunikácie, učiť sa rozoznať
pravdivú reč od demagogickej,
hľadať v komunikácii možné podrazy a podobne... Riaditeľ pripomína, že by to mala byť výchova
na to, aby táto školská generácia
bola vôbec schopná v dospelosti zaujať konkrétne občianske postoje v dôležitých etapách
života spoločnosti. Niekto mávne
rukou – zbláznil sa? Propaganda
na školskú pôdu? Je aj toto
o umení komunikovať?
Nejde o politickú komunikáciu,
a už vôbec nie o politizovanie vyučovacieho procesu. Komunikovať
potrebuje človek v každej profesii
– od automechanika cez učiteľa,
lekára, úradníka až po kozmonauta.
Je preto žiaduce naučiť sa hľadať
informáciu, overiť jej zdroje, porovnať fakty, analyzovať jej hodnotu
a pravdivosť. Je viac ako potrebné

● Ak sa vrátime k slovnému
spojeniu,
ktoré
komunikáciu
definuje ako istý druh sociálnej
interakcie, potom sa zdá, že by
mohol a mal vzniknúť vyučovací
predmet s veľkým interdisciplinárnym prienikom – od sociológie
cez psychológiu, rétoriku, možno
menovať aj ďalej. To si bude však
zrejme vyžadovať intenzívnu prípravu odborníkov –
učiteľov.
Zrejme to nebude také jednoduché, ako z učiteľov „občianskej
náuky“ zrazu spraviť odborníkov
na etiku či náboženstvo. Dôsledky
takej živelnosti z minulých rokov
sú zjavné.
Áno, učiteľ je kľúčovým prvkom
v celom procese. Učiteľov budeme
intenzívne školiť a tréningovou formou vyzbrojovať praktickými skúsenosťami, ktoré budú uplatňovať
vo vzdelávaní žiakov na hodinách.
Podotýkam, že sa to netýka len učiteľov občianskej náuky, ale aj učiteľov slovenského jazyka a ostatných predmetov, ktorí dostanú
veľkú motiváciu byť pri niečom
inovatívnom a užitočnom. Napokon im dávame know-how, ktoré
im pomôže v profesionálnom raste.
Komunikačné zásady a princípy
budú môcť aplikovať aj pri výučbe
biológie, histórie, etiky, jazykov
a ostatných humanitných i prírodovedných predmetov. Ako skúsení
komunikátori môžu svoju pedagogickú prácu a poslanie urobiť zaujímavejším pre žiakov, príťažlivejším
aj pre seba.Výsledkom bude vyššia
efektivita, kvalita a atraktivita
vyučovacieho procesu.
● Problémom škôl je, že
v súčasnosti nemajú ani kapacitu
rozširovať rozvrhy, dané počty
vyučovacích hodín, ale ani ľudský potenciál na takéto inovácie –
odborníci mieria kamkoľvek inam
ako do chátrajúceho školstva.
Bolo by asi vhodné najskôr stabilizovať školský systém a potom
sa pustiť do nadstavieb. Lenže
nezdá sa, že by sa to darilo...
Myslím si, že je najvyšší čas
učiť školskú mládež veci, ktoré jej
budú na osoh, z ktorých bude mať
úžitok pri hľadaní svojho miesta
v živote a pri uplatnení na trhu
práce. Na prospešné veci nikdy nie
je neskoro a čakať, kým budú ideálne stavy, počty a stabilita školského systému, by bolo mrhaním
času. My nechceme študentov zaťažovať preto, aby to mali v škole ťažšie a zložitejšie. My ich chceme pripraviť na reálny život, v ktorom sa už
na určité veci „nečaká“, ale sa jednoducho vyžadujú. Teší ma, že sa mi
v tejto veci podarilo získať mandát
priamo zo života od mladých, ktorí to
vítajú. A vítajú to preto, lebo cítia, že
im to prinesie úžitok.
WWW.SNN.SK
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D e v äťd e s i at ro kov o d prijatia je dnotn ej správ y – kr ajins kého z r ia den ia

Dôležitý míľnik na slovenskej dejinnej ceste
Marián GEŠPER – Foto a mapa: internet

Vytrvalý slovenský pochod k vzniku Slovenskej republiky 1993 nebol priamočiarou cestou. Popri veľkých víťazstvách boli aj prehry, ale aj veľmi
kľukaté cestičky k cieľu. Česko-Slovensko malo byť pôvodne spoločným štátom dvoch rovnoprávnych slovanských národov – Čechov a Slovákov. Aj keď nový štát znamenal pre Slovákov značný pokrok, pre mnohých slovenských národovcov bolo sklamaním, že sa republika začala
budovať ako prísne unitárny a centralisticky riadený štát pod zjavnou českou dominanciou.

Vznik Česko-Slovenska a pprvé rokyy jjeho existencie nenaplnili
p
ppredstavyy slovenských vlastencov, ktorí v zámorí pripravovali cestu k spolužitiu s Čechmi
v jednom štáte ako rovní s rovnými.

Slováci po bezohľadnej maďarizácii prvé roky po vzniku štátu
zaznamenali pozoruhodný národný
rast na poli slovenskej kultúry, vedy
a umenia, presadzovania slovenčiny vo všetkých oblastiach života
a nástup slovenského školstva rôznych typov. Obnovila sa aj činnosť
Matice slovenskej v roku 1919. Zároveň bolo zrejmé, že česko-slovenská vláda a prezident T. G. Masaryk
nehodlali naplniť dohody podpísané
počas prvej svetovej vojny, a to
najmä Clevelandskú dohodu z roku
1915 a Pittsburskú dohodu z roku
1918. Jednou z najpálčivejších
otázok, ktorá bránila konsolidácii
nového štátu, bola práve otázka
samosprávy a autonómie Slovenska. Treba si uvedomiť, že už Clevelandská dohoda žiadala federatívne a rovnoprávne postavenie
Slovenska, na ktorom však pražskí
politici nemali počas prvej republiky
nijaký záujem. Ich krátkozraký politický egoizmus republiku neposilnil,
ale práve naopak – vytvoril trhliny,
ktoré sa prejavili o dve desaťročia
neskôr.
■ SLOVENSKÉ OKOLIE
Na rozdiel od českých krajín,
ktorých politické hranice sa odvíjali
od Krajiny českej koruny, Slovensko nemalo v Uhorsku ani správne
hranice. Aj samotný pojem Horné
Uhry bol iba vágny, aj keď v deji-

FEJTÓN
K eď

dôchodcu
Juska
pozvala sesternica Julka na kus
reči, ani sa mu veľmi nechcelo.
V telefóne tak často opakovala,
že už melie z posledného, až
mal pocit, že sa nechystá na
návštevu, ale takmer na pohreb
–
aj s účasťou budúceho
nebožtíka. Príbuzná naozaj
vyzerala, akoby ju každú chvíľu
mali položiť do truhly. V tvári
bola mŕtvolne bledá, bez krvi,
ktorá
stiekla nevedno kam.
Kedysi kypré telo mala vysušené, nohy jej viseli z postele,
rukami sa držala kraja postele,
aby pri sedení udržala rovnováhu. Na stolíku ležala kôpka
čiernobielych i farebných fotografií. Ukázala na ne: „Prezri
si ich a ktoré sa ti budú páčiť,
vezmi si. Mne už,“ a rukou
veľavravne ukázala hore, „tam
nebudú chýbať.“ Reči mala fakt
ako na vlastnom kare, chýbala

WWW.SNN.SK

Relikt uhorského členenia územia na Slovensku v novom štáte s Čechmi nahradzovalo tzv.
krajinské zriadenie, ako ho prináša aj táto dobová mapa.

nách často používaný. Odvážni
slovenskí národovci v Memorande
národa slovenského z roku 1861
žiadali tzv. Hornouhorské slovenské okolie, resp. Slovenské okolie,
ktoré by si spravovali sami Slováci. S tým súvisela aj požiadavka
používania slovenčiny v štátnych
úradoch a školách. Bohužiaľ, tento
návrh zostal iba v teoretickej rovine.
Uhorská štátna moc verná svojej
povesti odpovedala v nasledujúcich desaťročiach stupňujúcou sa
maďarizáciou, predovšetkým po
rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku
1867. Medzinárodne uznané hranice Československého štátu po
prvej svetovej vojne automaticky
stanovili aj severnú hranicu Slovenska s Poľskom a južnú s vtedajším
Maďarským kráľovstvom, no stále
neexistovalo legislatívne vymedzenie jednotného teritória Slovenska
ani jeho právna subjektivita.
■ SPRÁVNE ČLENENIE
V Československej republike
naďalej platil právny hybrid, kde
česká časť bola spravovaná zdedeným rakúskym systémom a slovenská časť pozostatkami uhorského
župného systému. Osobitnou kapitolou bola Podkarpatská Rus, ktorej zostalo z Uhorska členenie na
župy. V tzv. menšej Saintgermainskej zmluve 1919 jej bola dokonca
prisľúbená autonómia, ktorú Praha
už len tá truhla. Nebyť ešte stále
živých očí, ktoré sa vzpierali
odchádzajúcemu telu, rezignoval
by aj Jusko. No keď postrehol, že
očiam sesternice ešte nechýba
lesk, pomyslel si, že situácia
nie je až taká zlá, ako na prvý

tiež nerealizovala. Ani v roku 1923
sa táto paradoxná situácia nevyriešila, aj keďsa uskutočnila územno-správna reforma zákonom č.
126/1920 Sb., ktorá zrušila pôvodné
uhorské župy a zaviedla na Slovensku šesť veľžúp deliacich sa
podľa rakúskeho vzoru na okresy.
Zaujímavosťou je, že jedna z nich
– Považská veľžupa – mala sídlo
v Turčianskom Svätom Martine.
To bolo poslednýkrát, keď sa Turčiansky Svätý Martin stal sídlom
rozsiahlejšieho územného celku.
V Česku a na Morave boli plánované tiež veľžupy, no po zistení, že
v niektorých sú vo väčšine Nemci,
sa od nich rýchlo upustilo.
S týmto správnym členením slovenská verejnosť nebola spokojná
a rovnako s ním nesúhlasili predstavitelia politického života. Opätovne sa
vynárali požiadavky, aby sa Slovensko spravovalo priamo slovenskými
orgánmi, a čoraz častejšie zaznievali
hlasy za slovenskú autonómiu, najmä
od Andreja Hlinku. Samotná HSĽS
bola v rokoch 1927 až 1929 súčasťou česko-slovenskej vládnej koalície
a nepretržite nastoľovala ideu slovenskej autonómie i samosprávy vlastnými slovenskými silami.
■ KRAJINSKÉ ZRIADENIE
Nahromadené
nedostatky
v správnom zriadení, dvojkoľajnosť
územnej správy v Čechách a na Slostvorená. Aj sme jej dali meno
Ribana.
Raz sme sa hrali na lúke,
uprostred ktorej stál strom.
S Jožkom, ktorý neskôr vyštudoval za farára, sme sa dohodli,
že ako správni bieli lovci ju pri-

vensku i hlasy za slovenskú autonómiu prinútili vtedajšiu česko-slovenskú vládu konať. Základné princípy
boli smerované na zrušenie veľžúp
a na členenie Československej
republiky na Českú krajinu, Moravsko-sliezsku krajinu a konečne aj
na Slovenskú krajinu. Vznikla rovnako aj Podkarpatskoruská krajina.
Každá krajina sa stala samosprávnou právnickou osobou s vlastnými orgánmi a celková okresná
samospráva sa definitívne poštátnila. Nové krajinské zriadenie malo
zdanie pokroku, no čoskoro sa
objavilijeho ďalšie prvky, a to, paradoxne, upevnenie štátnej byrokracie
i pražského centralizmu.
Tzv. krajinské zriadenie bolo
zavedené zákonom č. 125/1927 Zb.
o organizácii politickej správy, a to s
účinnosťou od 1. júla 1928. V Česku
a na Morave až od 1. decembra
1928, čím v Československej republike po prvý raz vznikla jednotná
politická správa. Slovensko malo
dokonca vlastného krajinského prezidenta, krajinský úrad a krajinské
zastupiteľstvo. Boli to však orgány
plne pod kontrolou ústrednej vlády
a jej ministerstiev v Prahe. Slovenská autonómia to v zmysle Clevelandskej dohody a Pittsburskej
dohody rozhodne nebola. Samotné
krajinské zastupiteľstvo bolo tvorené z dvoch tretín z volených členov a jedna tretina bola vymenoním zľahla zem. Alebo si to len
vsugeroval? „A čo bolo ďalej?“
vyzvedala sa. „Až keď sme sa
poriadne najedli a zapili obed
malinovkou, čo mohlo trvať pol
hodiny, ale možno aj hodinu,
spomenuli sme si na Ribanu.

Ani umrieť sa mi už nechce...
pohľad vyzerá. Prezeral si fotky.
Na jednej z nich bol s priateľkou
z detstva, ktorú volali Ribana.
„Ani neviem, ako sa táto fotografia dostala ku mne... Teba
poznám, ale to dievčatko sa mi
už vytratilo z pamäti,“ povedala
príbuzná. Jusko začal zoširoka:
„Vtedy sme žili mayovkami a verneovkami. Kým o dvoch rokoch
prázdnin sme mohli len snívať, na
Indiánov či bielych lovcov sme
sa hrali skoro každý deň. Dievča
na fotografii malo dlhé čierne
vlasy, takže na Indiánku bola ako

viažeme o strom. Nenamietala,
brala to ako hru. Viackrát sme
obtočili povraz okolo stromu
i Ribany a zaviazali na uzly, nie
tak, aby sa nemohla pohnúť,
ale zato tak, že sa z povrazov
nedokázala vymotať, keď sme
zrazu začuli vzdialené: Obed!
Poďte obedovať! Už nám veľmi
škŕkalo v žalúdku, takže sme
bežali ozlomkrky... Naši rodičia
sa asi dohodli, lebo Jožo vtedy
obedoval u nás.“ Jusko sa napil
vody. Videl, že sesternica ožila,
akoby sa za chorobou a bedáka-
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A hoci sme leteli s vetrom opreteky, už zďaleka sme videli, že
je zle. Naše pekné čiernovlasé
dievčatko sa utápalo v slzách
a mykalo sa. Keď sme ju konečne
oslobodili od povrazov, spoznali
sme príčinu: Ribana bola celkom
doštípaná od mravcov. Odprevadili sme ju domov s malou dušičkou, že dostaneme výprask od
jej rodičov. Veď by sme si ho aj
zaslúžili! No zachovala sa ako
riadna Indiánka a rodičom povedala, že spadla do mraveniska.“
– „Vidíš, a ja túto historku vôbec

Krokom k samostatnosti Slovenska
bolo aj vyhlásenie jeho autonómie...

vaná centrálnou vládou. Slovenské
zastupiteľstvo pozostávalo z päťdesiatich štyroch členov, z toho z tridsiatich šiestich volených a osemnástich vymenovaných vládou na
návrh krajinského prezidenta. Politická agenda bola z činnosti zastupiteľstva vyradená a dôležité výstupy
i uznesenia zastupiteľstva musel
schváliť minister vnútra. Prvým
krajinským prezidentomsa stal Ján
Drobný, politicky patriaci k HSĽS,
a viceprezidentom Jozef Országh.
Prvé voľby do zastupiteľstiev Slovenskej krajiny sa konali 2. 12. 1928
a vyhrala ich jednoznačne HSĽS.
Za zmienku iste stojí, že historicky
druhým tzv. krajinským prezidentom sa stal Jozef Országh, ktorý
bol v rokoch 1931 – 1949 aj spolupredsedom Matice slovenskej.
Zároveň sa zrušilo politicky rozporuplné Ministerstvo s plnou mocou
pre správu Slovenska a Bratislava
sa stala centrom správy krajinského
zriadenia.
■ KROK K AUTONÓMII
Česká politická reprezentácia
bola presvedčená, že krajinským
zriadením je politické postavenie
Slovenska definitívne vyriešené.
Opak bol pravdou. Na slovenskej
strane sa chápalo iba ako prvý krok
k autonómii Slovenska. V nasledujúcich rokoch s požiadavkou
rovnoprávneho postavenia Slovenska a skutočných právomocí pre
slovenské orgány vystupovali politici z HSĽS, Martin Rázus a jeho
Slovenská národná strana, ale aj
niektorí slovenskí ľavicoví aktivisti
a nová generácia mladých slovenských národohospodárov. Výsledkom krajinského zriadenia však bola
právna a teritoriálna subjektivita
Slovenska, ktorá dala základ na
budúce legitímne požiadavky slovenskej autonómie. Tie sa naplnili
zákonnou cestou až o desať rokov
neskôr v roku 1938. Bohužiaľ, tento
oprávnený slovenský sen sa stal
realitou v pochmúrnom čase krátko
po zrade Česko-Slovenska jeho
západnými spojencami na Mníchovskej konferencii v roku 1938 a tesne
pred tzv. Viedenskou arbitrážou.
Znamenal však ďalší dôležitý míľnik
slovenskej dejinnej cesty.
nepoznám. Stretávaš sa ešte
s Ribanou?“ – „Občas, v meste.
Len sa tak usmejeme na seba.
Nikomu ani muk: ako pravá Indiánka a biely lovec. Keď sme ešte
chodili do školy, s Jožom sme jej
nadbiehali tým, že sme jej kupovali zmrzlinu či nanuky.
Niektorí si mysleli, že
obaja s ňou chodíme, no len
my sme vedeli pravý dôvod.“
– „A poznám tú Ribanu aj ja?“
vyzvedala sa sesternica Julka,
ktorá celkom zabudla na svoje
zdravotné problémy. „Pravdaže.
Ale ak sa nenahneváš, to tajomstvo naďalej ostane len medzi
nami.“ – „Ak ináč nedáš. Pozri
sa aj na ďalšie fotografie. Čo ak
v nich objavíš príbeh, po ktorom sa mi už ani umrieť nebude
chcieť?“ povedala a prvýkrát sa
pritom aj usmiala. Jusko si len
potvrdil to, čo už dávno vedel, že
viac ako pilulky zaberá láskavé
a humorné ľudské slovo.
Marián ŠIMKULIČ

15. september 2018
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Aj básnické slovo burcovalo Slovákov brániť hodnoty demokracie proti fašizmu

Súčasnému
smerovaniu
spoločnosti, či už je to u nás
a či v EÚ, chýba humanizmus.
Humanizmus je ľudskosť, takže
všetko, čo prospieva životu človeka – organizačne, materiálne,
duchovne –
je humanizmus.
K tomu priraďujem aj ochranu
človeka. Existuje však aj filozofický smer humanizmus, ale
to je niečo iné. Mnohé činnosti
človeka sú smerované k individualizmu, k ekonomickému prospechu za každú cenu, a to myslím
doslovne. Niektorí ľudia, ktorí
dnes „riadia“ spoločenské dianie, nie vždy konajú so záujmami
ľudstva. Napriek mnohým sľubom, že všetko robia iba pre nás
ľudí, robia iba preto, aby boli opätovne zvolení a aby si naháňali
symboly sociálneho statusu.

Odraz Slovenského národného povstania v literatúre

Prečo svetu chýba
humanizmus?
Skôr ich zaujíma volič ako
občan. Priemysel vyrába pre zisk,
veda robí pre zisk, školstvo a zdravotníctvo je hnané k tvorbe zisku,
služby pre ľudí sa robia pre zisk a,
bohužiaľ, aj konflikty medzi ľuďmi
alebo národmi sa robia pre zisk. Len
ten obyčajný človek z toho má iba
„choré“ potraviny, choré životné prostredie, chorú psychiku a choré telo
a dušu. To vedie do záhuby pomaly,
ale iste. Je pravda, že treba dať do
popredia človeka, človek by mal byť
predmetom záujmu. Niečo na spôsob, že ľudstvo sa už ekonomicky
má relatívne dobre a treba robiť to,
čo si bez mihnutia oka môžu dovoliť
bohatí – robiť charitu. Naozajstnú
charitu, obetovať osobný profit
a uspokojiť sa s tým, že mám zabezpečené prežitie, bývanie, vzdelanie.
Treba radšej spomaliť v produkcii
a v honbe za ekonomickým rastom, prestať sa správať bezohľadne
k životnému prostrediu, k zvieratám,
a tým posunúť dopredu samotného
človeka. Začať sa naozaj zaujímať
o problémy blízkych a snažiť sa
nezištne ich riešiť, pričom to musí
fungovať aj recipročne. Spoločnosť
musí postaviť do ofsajdu ctibažných
podvodníkov, prospechárov a klamárov. Pripúšťam, že pokiaľ by sa
nevyvíjali ekonomické činnosti pre
zisk (kvôli zisku), tak by sa iba plytvalo zdrojmi. Poznali sme to v priamom prenose za tzv. socializmu.
Na prvom mieste musí byť teda
určitý merateľný zisk, no nie zisk
za každú cenu, ale preto, aby sme
mali merateľnú efektívnosť a racionálnosť konania. Ruka v ruke s tým
však musí ísť solidarita so slabšími
a ochrana prírodného prostredia,
lebo nežijeme len v danom roku, ale
aj v rokoch a desaťročiach budúcich (teda aspoň naše deti a vnúčatá). Zem a príroda sa vyrovnajú
aj s našimi nerozumnými činmi.
S ľudskou populáciou to zrejme bude
horšie.
Kým príroda je dynamickejšia,
ako sme si mysleli, a reaguje na
podnety, ľudstvo všadeprítomná globalizácia skôr degeneruje. Podľa
odborníkov človek – toto takmer
dokonalé stvorenie, vie byť vo svojom zvláštnom paradoxe vlastnej
existencie takmer dokonale chorý.
Niet choroby, tej zvláštnej nedokonalosti zdravia, ktorú by človek
nemohol mať, niet bolesti, ktorou by
človek neprešiel, niet utrpenia, ktoré
by človek v svojej histórii nevystál.
V tejto súvislosti prajem všetkým
občanom, čitateľom SNN, nech ich
zdravie, šťastie a vzdelanie sprevádzajú do nadchádzajúcich dní, týždňov a mesiacov ich života, do ďalších mét a cieľov, do zabudovávaní
nových hodnôt do svojho života, do
ďalšieho osobnostného zrenia.
Dušan PIRŠEL

15. september 2018

Július LOMENČÍK – Ilustrácia: archív SNN a Vincent HLOŽNÍK

Výrok Inter arma silent Musae – Keď rinčia zbrane, múzy mlčia!, je všeobecne známy. Takmer pred štvrťstoročím po vypuknutí Slovenského národného
povstania (29. august 1944) síce začali rinčať zbrane, ale múzy mlčať neprestali. Zvlášť básnické slovo burcovalo Slovákov brániť hodnoty slobody,
spravodlivosti a demokracie proti fašizmu a ľudáckemu režimu.

Ján BROCKO aj keď umrel mladý, vydal
o slovenskom odboji proti fašizmu obdivuhodné básnické svedectvo.

Počas dvoch mesiacov otvoreného
povstaleckého zápasu a jeho pokračovania v podobe partizánskej vojny až
do príchodu vojsk Červenej armády literárne aktivity smerovali jednak k aktualizácii klasického literárneho dedičstva,
jednak sa prejavovali v podobe pôvodných veršovaných i neveršovaných
príspevkov a literárnej publicistiky. Tu
sa názorne ukázalo, ako myšlienky
ľudskosti, národnej slobody a sociálnej spravodlivosti, ktoré sa stali nosnými ideami Slovenského národného
povtsania, úzko korešpondovali s najlepšími tradíciami slovenskej literatúry
a ľudovej umeleckej slovesnosti.
■ SUGESTÍVNE POSOLSTVÁ
Priam sugestívne pôsobili revolučné posolstvá obsiahnuté v poézii
štúrovských básnikov. Nie náhodou sa
názov známej básnickej skladby Sama
Chalupku Mor ho! stal výzvou do boja
aj bežným povstaleckým pozdravom. V pôvodnej povstaleckej tvorbe
pochopiteľne prevládali apelatívne
žánre – občianska a vlastenecká
lyrika, politická satira, piesňové texty,
epigramy a pod. Na poli slovenskej
poézie v tomto období „vyoral“ životom kypriacu brázdu aj Ján Brocko
(1924 – 1946), ktorého život literárni
historici prirovnali k českému poetovi
Jiřímu Wolkrovi. Do vedomia kultúrnej
verejnosti sa zapísal ako povstalec
a revolucionár, ako básnické svedomie
bojujúceho Slovenska v Slovenskom
národnom povstaní – „najrýdzejší
povstalecký básnik“. Stal sa najplodnejším povstaleckým básnikom. Jeho
literárna tvorba predstavuje vzácny
dokument a jedinečnú, poeticky
ladenú kroniku SNP od prvých dní až
po boj v horách. Odzrkadlil sa v nej
statočný zápas slovenského národa

proti fašizmu v mene slobody, sociálnej spravodlivosti a demokracie.
Spolužiak a najbližší spolubojovník Milan Kraus hodnotil Brockovu
literárnu tvorbu ako obdivuhodnú čo
do počtu prác i šírky tematického
záberu, pretože v rokoch 1940 – 1944
uverejnil až stosedemdesiatštyri prác
– básne vlastné i preložené, literárne
pásma, články, fejtóny a recenzie.
Iný priateľ a spolužiak z tisovského
gymnázia literárny historik Zdenko
Kasáč označil Brockovu lyriku za „...
najúplnejší a najbezprostrednejší básnický záznam a výraz povstaleckého

Literárnu činnosť ďalej rozvíjal aj na
Právnickej fakulte v Bratislave (1943),
kde už ustupoval od napodobňovania básnických vzorov a začal hľadať vlastnú tvorivú cestu. Čím žilo
jeho poetické slovo za vojny a pred
SNP, prezentujú verše z básne Slovo
(Tvorba, 1944): „Za slovom blúdim
v nočnom chvení / a hľadám záblesk
vytúžený / lebo je márne v diaľkach žiť
/ a splietať prstom hviezdnu niť / lebo
je márne sladké snenie / tu číha úžas
pokušenie / tam planie v očiach mŕtvy
jas / a zrádza vraždí tento čas.“ Verše
korešpondujú so životným pocitom aj

Téma SNP rezonovala ajj v slovenskom výtvarnom umení, ako to dokumentuje aj táto grafika
V. Hložníka pod názvom Ústup do hôr.

pohybu, a to od neurčitého tušenia
nadchádzajúcich dramatických udalostí až po vzývanie slobody a oslavu
novej jari“.
■ PODNETNÉ PROSTREDIE
Horko-sladké mlieko života začal
prijímať uprostred malej doliny medzi
horami Gemera, kde uzrel jas belasých
výšin prvého marca 1924 v mestečku
s pokrokovými národnými tradíciami
– Revúcej. Z takéhoto podnetne kultúrneho rodného prostredia spolu s rodinným zázemím si prinášal do života silné
národno-vlastenecké a sociálne cítenie.
Po predčasnom otcovom skone ho
vychovávala od štyroch rokov matka.
Počas štúdia v tisovskom gymnáziu sa aktívne zapojil do prace v samovzdelávacom krúžku Jána Bottu, kde
sa prezentoval básnickými prvotinami.
Generačné úsilie tisovských študentov vinou „poézie pohnutých časov“
nemohlo slobodne rozvíjať. Svedectvo o tom vydávajú aj Brockove verše:
„Dnes slovo krváca a duša chveje sa
/ Do mrakov halia sa belasé nebesá /
Vidiny krásnych snov zapadli do temna
/ Do hlasu vkráda sa ozvena bolestná.“

FEJTÓN
Chystá sa tu prevrat. Násilný.

nech sa pozriem na číslo svojich
trenírok, že sa nemám starať, že to
bude ako uniforma. Uniforma? Aká?
Poznám organizátorov – pravde- No predsa nášho spolku. A tým sa
podobne. Veliteľka je pani učiteľka mi to vyjasnilo. Zakladá sa tu polozákladnej školy v našej dedine.
vojenský spolok. Keďže náš štát
Prišiel som domov a začul bráni armáda pod hrdinským velehluk v obývačke. Hlas pani učiteľky som hneď spoznal. Nie je to
tak dávno, čo mi vysvetľovala, že
náklady za počmáranie lavíc mojím
synom niekto zaplatí a nebude to
ona. Neodvážil som sa vojsť, lebo ním ministerstva obrany a kapitásom počet žien vnútri odhadol na nov v civile, každý iný polovojenský
niečo medzi päť a desať, problém spolok môže slúžiť len proti nášmu
býva aj s jednou. Aj s dvoma.
štátu. Spolok je tajný. Moja ponuka,
Večer som si nechtiac vypo- že tiež vstúpim do spolku, bola
čul telefonát, v ktorom žena objed- rázne odmietnutá. Manželka s jej
návala desať rovnakých teplákov, zastaranými názormi ešte nepochodesať tričiek, desať párov pod- pila gender filozofiu, lebo odmietnukolienok. Opýtal som sa jej, či to tie zdôvodnila na základe odlišnosti
chce mať až do dôchodku – na pohlaví. No ja viem svoje.
každý rok jedna kolekcia. PoraNa boj sa začali pripravovať
dil som jej, aby posledné zostavy v školskej telocvični. Každý štvrkupovala o štyri čísla väčšie. Bolo tok. Vracia sa zničená. Ťažko na
mi oznámené, že som idiot, že cvičisku, ľahko v boji. Študuje prí-

generačných druhov vstupujúcich do
slovenskej literatúry na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a neskoršie
označených ako povstalecká generácia: popri Jánovi Brockovi patril do nej
Marcel Herz, Boris Kocúr, Milan Kraus,
Miloš Krno, Milan Mareček, Ctibor
Štítnický, Ivan Teren, Vladimír Mináč,
Zdenko Kasáč a iní.
■ V PAĽBE DEJÍN
Literárni druhovia si trpko uvedomovali, že „je márne v diaľkach žiť“
a „je márne sladké snenie“, keď svetom zmieta vojnové šialenstvo. Na jar
1944 Brocko cítil blížiace sa chvíle, keď
Slovensko vojde do „plnej paľby“ dejín.
Začiatkom leta sa vrátil do rodného
Gemera a dobrovoľne sa prihlásil do
vojenskej služby. Stal sa redaktorom
revúckeho cyklostylovaného denníka
Naše zprávy (vychádzal od 31. augusta
do 12. októbra 1944), do ktorého prispieval básňami, úvodníkmi, politickými
komentármi, aktuálnymi článkami, úvahovými a beletrizovanými príspevkami.
Vtedajší svet však reflektoval najmä
v poézii, ktorú podstatne preladil a vtlačil jej nové ideové intencie. Z jemného
ručky na boj zblízka a nejakú knihu
o histórii kresťanstva s názvom
Pilates. Záujem o mňa nijaký. Večer
namiesto odpočinku máva rukami a
nohami a poskakuje. Niekedy sa to
volalo tanec svätého Víta. U Vikingov bojové šialenstvo berserk,

Naše dedinské hopsandy

HISTÓRIA

v Malajzii amok. Nepriateľ to má
spočítané. Viem, čo dokáže ženský
berserker, keď v domácnosti odhalí
neporiadok.
Už vychádza šidlo von z vreca.
Majú názov Slovenské hopsandy.
Nacionalisticko -šovinistický
názov. A to je medzi nimi Vietnamka. A na tričkách majú spredu
znak trojhlavého draka. Kto pozná
moju manželku, vie prečo. Ale pri
bližšom pohľade tam vidno svastiku, najmä na dračom rozoklanom chvoste. Stačí primaľovať asi

lyrika Jána Brocku sa stal revolučný
básnik, antifašistický tribún, Ján Rok,
v ktorého veršoch sa jeho „vnútorný
človek“ otváral vonkajšiemu svetu.
Ústrednej myšlienke síce podriadil
všetky znaky príležitostnej básnickej
výpovede, ale podľa Zdenka Kasáča „...
dodával tejto úzko príležitostnej tvorbe
popri nespornej ideovej hodnote aj
estetický význam“.
■ VERNÉ HORY
Po ústupe povstaleckých jednotiek
do „verných hôr“ sa uchýlil do týchto
vrchárskych „kasární“ aj Ján Brocko.
V poetických reflexiách udalostí
zaznieva menej výziev a ozývajú sa
boľavé vzlyky, ale s iskierkami novej
nádeje... V básňach okrem iného konfrontoval napríklad mierové večery
s vojnovými najmä detí, ktoré namiesto
rozprávok materí počúvajú mrazivú
vravu „neúprosných“ čias, „úzkostlivo
načúvajú / víchru tejto zimy / čo divo
duje / a hádže smršte smrti do okien“.
V ťažkých horských podmienkach
krutej zimy napísal aj jednu zo svojich najvýznamnejších povstaleckých
básní Chlieb každodenný partizánsky:
„Velebím ťa / chlieb každodenný partizánsky / jediný dobrý pokrm poroby
našej / najkrajšie ovocie srdca / ty čo
zaplavuješ predstavu smrti / a dávaš
národu žiť / žiť a dočkávať sa úsvitu /
napájaš mamiazgou nádeje / a chutíš
ústam našim / volajúcim / po slobode...“
V básnickej tvorbe nachádzal útechu
aj útočište, bojového priateľa, ktorý mu
pomáhal vymaňovať sa z osídiel vražedného času. Jednoducho jeho život
za vojny a SNP splýval s jeho poéziou
a jeho poézia splývala s jeho životom.
Do povojnových dní vstúpil síce
s rozochveným srdcom, ale s vážne
podlomeným zdravím. Nestačil už
zaspievať hymnus na „život novou jarou
preoraný“. Zomrel 7. júla 1946 v rodnej
Revúcej, kde je aj pochovaný. Nad hrobom recitoval Juraj Šebok báseň Básnikovo bohatstvo (z literárnej pozostalosti Jána Brocku), ktorá je umeleckým
svedectvom jeho básnického nadania,
citového a myšlienkového sveta: „Len
srdce tlčúce a dušu boľavú / omakáš
mu v súcite. / Záblesk a šťastie rozbité /
túžbu a sen a vízie a blen / Však výšok
zástavy vejú mu na slávu / má hviezdu
zrak a nevinu / chmáry a dažde slnka
povodeň / more a brehy nepoznané /
i kvety ktoré nehynú / má lásku plam
a vzdych / závoj a trosky pých / žihadlá
a lieky k rane / má kotvu a zakuklený
dvor / a milióny metafor.“
šesť trojuholníkov a štyri štvorce.
Takto, takto a takto. Na chrbte sú
čísla. Zatiaľ len do desať, ale ako
si Voskovec a Werich pospevovali – Když nás budou milióny...
Nesmieme nebezpečenstvo podceňovať, prevencia je účinnejšia
ako liečba. Aspoň, že ich pri počte
členov 1488 zrušia.
Dovtedy ako? Prokuratúra
nekoná. NAKA nekoná. Polícia sa
fláka. Mestský policajt tupo hľadí
do okien telocvične, slintá a tiež
nič nerobí. Takto to ďalej nejde. Za
chvíľu, ak to nikto nezatrhne, kúpia
si motorky, namaľujú na nádrže
vlčie či mačacie hlavy a zaútočia.
Takže študenti, umelci a ostatní prácou nezaťažení, začnite vychádzať
do ulíc. Kým je čas.
Ja by som tiež šiel, nemyslite si, že sa bojím. Ale ešte musím
povysávať a pokosiť záhradu. Lebo
keď príde žena z bojového výcviku
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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KULTÚRA
hry písali. Rok 2018 je teda v znamení
podujatí, ktoré reflektujú výročia, pričom nás čaká ešte kľúčové sté výročie
vzniku Československej republiky 28.
októbra 2018.

Ako spolu súvisia Bienále divadelnej fotografie a kniha Dubček vydaná SAV

Prezentácie a podujatia v znamení osmičiek
Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Rok 2018 označujú médiá s obľubou ako „osmičkový“ a s tým súvisí aj množstvo podujatí, výstav, akcií a spomienkových
slávností, ktorých sme svedkami už od jeho začiatku. V prípade Bienále divadelnej fotografie a slávnostnej prezentácie
knihy Dubček, ktorú vydala Slovenská akadémia vied, je spojovacím článkom prinajmenšom osoba hlavného protagonistu
Pražskej jari. Na výstave sa totiž nachádzali aj sugestívne fotografie z predstavenia Dubček, uvedeného v divadle Aréna.

Skvelý dokument SAV o pr vom
mužovi politického
p
odmäku v bývalom Česko-Slovensku

V Dvorane Ministerstva kultúry SR v minulých dňoch sprístupnili výstavu Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia.

Výstava, ktorú sprístupnili piateho
septembra 2018 v Dvorane Ministerstva Kultúry SR, má názov Súčasná
slovenská a česká divadelná fotografia. Ide vlastne o dve výstavy spojené
do jednej; konkrétne Bienále divadelnej fotografie za slovenskú stranu
a Prehliadka divadelnej fotografie za
českú. Obe výstavy sa spojili do spomínaného podujatia pri príležitosti
osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
ako reakcia na významné jubileá: sté
výročie vzniku Československej republiky, päťdesiate výročie Pražskej jari

a dvadsiate piate výročie vzniku Slovenskej republiky.
■ SVOJBYTNÝ ŽÁNER
Divadelná fotografia sa postupom
rokov vypracovala na svojbytný žáner
v rámci výtvarnej reportážnej fotografie,
pričom organizátor Bienále divadelnej
fotografie, Divadelný ústav v Bratislave
si tentoraz pozval na spoluprácu svojho
českého partnera Divadelný ústav
v Prahe. Výstava fotografií, ktorá bienále sprevádza, vytvára prehľadné
vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku a v Česku. Je to

skutočne jedinečná možnosť porovnať
jednak divadelné dianie v oboch kedysi
spojených štátoch, ale aj spôsob jeho
zaznamenania fotografmi. Keďže zvláštnou kategóriou sú fotografie z takzvanej
„študentskej sekcie“, ktoré vznikali ako
inšpirácie divadelnou atmosférou, nie
je na výstave núdza ani o umelecky
provokatívne a tematicky inšpiratívne
fotografie. Čo sa slovenskej strany týka,
hlavnou cenou Bienále divadelnej fotografie je Grand prix Bienále, ktorú získal
Ľuboš Kotlár za fotografiu predstavenia
Strachopudi od Mariána Amslera, ktoré
uviedlo Divadlo Petra Mankoveckého.

Jozef Špaček: Pascalov tieň, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2017

A napätie za napätí m sa va l í...
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Naše čerstvé

Všetko, čo recenzenti Vladimír Petrík a Pavel Matejovič napísali o knižke
Jozefa Špačeka Pascalov tieň, je pravda. Je v nej napätie i ľúbostný trojuholník, osobitá poetika, menej už nostalgia za miznúcim svetom tradičných hodnôt. Pokiaľ nemáme na mysli čaro viníc na Záhorí.
Špačkova rodná Skalica, ba celý región Záhoria poskytli mnohým slovenským intelektuálom a národovcom zázemie, bez ktorého nedokázali byť šťastní.
Stal sa súčasťou ich literárnej tvorby, ich skutočným domovom. Tak sa to javí
v ostatnom diele J. Špačka.
Kniha poviedok vychádza najmä z učiteľského prostredia. Autorovi je dôverne
známe, veď do roku 2013 pôsobil na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici. Zdá sa,
že nové impulzy prenikajúce do školského prostredia našli u autora veľké porozumenie. Priam mysticky opísaný homosexuálny vzťah dvoch mladých dievčat
pôsobí ako povinná jazda, ktorá sa v súčasnosti školám vnucuje. Pritom lesbická epizóda je iba okrajovou časťou románikového vzťahu vstupujúceho do
šťastného manželstva. Čo už, rodina dnes nie je ani v prváckych šlabikároch
vzorom budovania vzťahov, nieto ešte v oddychovej literatúre.
Kto by povedal, že aj na gymnáziách existujú esbéesky. Autor ich opísal
v kapitole Kentauri 2030. Škoda, že fungujú len na zaisťovanie zakázaných
materiálnych predmetov, no nedokážu zabrániť ideologickému ovplyvňovaniu mládeže prostredníctvom rozličných iniciatívnych mimovládnych skupín či
dokonca politikov. I keď autor nepatrí medzi najmladšiu generáciu, jeho reakcia
na nález troch dýk s vyrytými svastikami u gymnazistov prvých ročníkov pôsobí
neadekvátne. Napísal: „Tí svinskí kléronacisti neprestávajú šarapatiť, fuj!“ Čo
majú spoločné gymnazisti s klérom? Opäť tu cítiť niečo navyše, čo sa musí proti
cirkvi.
Špačkova kniha poviedok poteší najmä milovníkov detektívneho žánru. Keďže
vystupňované napätie sa napokon končí bez rozuzlenia, ďalší dej zostáva na
fantázii čitateľov.
Eva ZELENAYOVÁ

V tejto súvislosti mi prišlo na um,
ako som v časoch najväčšieho
spomienky augustového pekla išiel po brana leto, ktoré je nenávratne za tislavskom Kamennom námestí
nami, sa iste budú niesť najmä – ako vždy hojne okupovanom
v znamení horúčav. Tí šťastnejší
si spomenú aj na dovolenku a tí
menej šťastní trebárs na to, ako
ich vytopilo počas prívalového
dažďa, ale tropické teploty ostanú
v mysliach zapísané najdlhšie. bezdomovcami. Potili sa statočne
Samozrejme, počas jesenných ako ja, no začul som, ako jeden
pľuští, prípadne keď sa budeme hovorí svojmu spolubezdomovvečer v studenom byte zimomravo covi: Počúvaj, starý, škoda, že sa
modliť k domovej správe, aby nedá dačo z tej horúčavy schovať
začala kúriť, to si na horúčavy na zimu… Odteraz si na túto vetu
spomenieme s istou dávkou iste zakaždým spomeniem, keď
nostalgie. Podobne ako viacná- ich uvidím v novembri zababušesobný ženáč spomína na svoju ných do tých najčudnejších zvrv poradí prvú manželku. Ale jedno škov, ako sa trasú pred vchodom
je isté, s horúčavami je koniec. do Tesca.

Horúčavy sú skrátka minulosť. Každý z nás má iste príhodu,
akú šarapatu narobili jemu či jeho
blízkym. Ja mám však úplne inú
príhodu, a nie som zrejme sám.

Ten istý deň, keď sa otvárala
výstava Súčasná slovenská a česká
divadelná fotografia, konala sa v knižnici Slovenskej akadémie vied (SAV)
prezentácia knihy Dubček. Autormi
tejto u nás jedinečnej publikácie sú
Miroslav Londák a Slavomír Michálek,
ako aj kolektív ďalších prispievateľov.
Aj keď slávnostné uvedenie knihy prebehlo symbolicky ešte 21. augusta, až
5. septembra 2018 sa autori aj prispievatelia postavili pred novinárov, aby im
svoje dielo predstavili. Je signifikantné,
že obe podujatia spája rok 2018, teda
rok významných výročí, na ktorý sa
odvolávajú, no priame spojenie sa tiež
nájde. Na Bienále divadelnej fotografie totiž súťažila aj fotografia z predstavenia Dubček. Hru, ktorú napísal
Viliam Klimáček, uviedlo Divadlo Aréna
v rámci svojho Občianskeho cyklu a na
stránkach SNN sme o premiére tejto

MEDAILÓN
Literárna kritika je pre rozvoj literárneho života
bezpodmienečne nutná, a hoci je dnes v pozadí
a prehlušená spravodajstvom, najmä rôznymi bulvárnymi
senzáciami, predsa existuje. Venujú sa jej mladí literárni
vedci, ale stále tu máme i takpovediac „starešinov“
literárnej kritiky, ktorí zachovávajú kontinuitu pohľadu na
slovenskú spisbu, a aj napriek dejinným zvratom ostali
objektívnej kritike verní. Patrí medzi nich i Milan HAMADA.

Literárny kritik, ktorého neumlčali
Narodil sa 9. septembra 1933 vo Veľkej pri Poprade. Maturoval
v roku 1952 na gymnáziu v Kežmarku, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave slovenčinu, literárnu vedu a ruštinu (1952 – 1957). Bol
redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine, od roku 1954 ašpirantom v Ústave
slovenskej literatúry SAV, kde pracoval do roku 1972 ako vedecký pracovník.
V rokoch 1969 – 1970 externe prednášal slovenskú literatúru na Pedagogickej
fakulte UK v Trnave. V roku 1969 sa Milan Hamada stal šéfredaktorom Literárneho
života, ten však po niekoľkých číslach komunistický režim zakázal. V roku 1972
musel po previerkach z Ústavu slovenskej literatúry SAV odísť a mal zákaz
publikovať. Zamestnal sa v Slovenskej pedagogickej knižnici. Tam pracoval do
roku 1990 a potom sa vrátil do Ústavu slovenskej literatúry. V rokoch 1990 – 1992
externe prednášal na Filozofickej fakulte UK staršiu slovenskú literatúru, od roku
1993 bol na úväzok aj pracovníkom Trnavskej univerzity a na Fakulte humanistiky
mal prednášky z dejín kultúry. Prvým literárnovedným dielom Milana Haladu bola
kniha Od baroka ku klasicizmu, nasledovala štúdia Básnická transcendencia a po
nútenej prestávke publikoval celý rad diel, z ktorých zatiaľ ostatným sú Kritické
komentáre III. (2013). Autor má vo svojich prácach silné vedomie spoluúčasti
na zápasoch súčasnej literatúry a berie na seba aj zodpovednosť pri hľadaní jej
ciest a východísk. Milan Hamada oslávil v týchto dňoch svoje osemdesiate piate
narodeniny. V mene redakcie jubilantovi blahoželáme!
(mab)
ciatívne a sám od seba. A nestalo sa
to raz! Občas dokonca začal vyvolávať položený na stole. Cez deň
sa to ešte ako-tak dalo zniesť. Ale
keď o polnoci zavolal mojej krst-

Pekelné horúčavy kontra umelá inteligencia

WWW.SNN.SK

V tých tropických dňoch som zrazu
spozoroval zaujímavý úkaz. Zvoní
mi mobil, zdvihnem ho, dotelefonujem a ukončím rozhovor. Už-už
vkladám túto múdru mašinku do
vrecka, keď si zrazu všimnem, že
ona medzitým vytočila ďalší hovor.
Rýchlo ten hovor zruším, no už je
neskoro. O chvíľu mi priateľ spätne
volá a ja mu zdĺhavo vysvetľujem,
že som mu nevolal ja, ale mobil. Ini-

KULTÚRA

■ SVEDECTVO DOBY
Najlepšie možno charakterizovať knihu Dubček slovami jedného
z autorov, konkrétne Miroslava Londáka:
„O Alexandrovi Dubčekovi existuje veľa
svedectiev aj veľa búst, ale takéto dielo
zatiaľ neexistuje. Kniha, v ktorej si čitateľ môže tak prehľadne, chronologicky
pozrieť vývoj života a literatúru o Dubčekovi. Históriu robíme pozitivistickým
spôsobom a nechávame na čitateľovi, aby si utvoril názor. Nedávame
nálepky, nedramatizujeme, nehodnotíme, neposudzujeme Dubčeka, ale
snažíme sa priniesť čo najviac informácií. Kolegovia Adam Hudek a Juraj
Benko majú v knihe text, z ktorého
vyplýva, že my Dubčeka ani nevynášame do neba, ani ho nechceme
zahrabať pod čiernu zem. Vnímame ho
ako produkt danej doby a spoločnosti.
Nie sme poplatní žiadnym tendenciám,
či už robiť z neho nímanda, alebo
modlu. Táto knižka je súčasťou viacerých aktivít k výročiu 21. augusta
1968, ale považujeme ju za hlavný
výstup. Náš ústav vydáva monografie o osobnostiach. V roku 2013
vyšla napríklad rozsiahla monografia
o Gustávovi Husákovi Moc politiky, politik moci. Teraz sme urobili
Dubčeka. Táto kolektívna monografia, podobne ako tá o Gustávovi
Husákovi, má zreteľnú koncepciu.
Je to prvá práca tohto druhu, ktorá
je robená chronologicky. Zachytáva život Dubčeka v dvadsiatom
storočí a na základe toho môže
človek pochopiť vývin Slovenska
a Česko-Slovenska.“

nej do Prešova, a tú skoro pochytil
zrádnik, že čo sa stalo, prestalo ma
to baviť. Išiel som za známym do
servisu a ten mi povedal, že už to
zaregistrovali a že sa tie inteligentné
mašinky asi prehrievajú. Známej
dokonca mobil sám od seba fotografoval a fotky posielal nevedno kde.
V takomto prípade už prestáva
zábava. Zamyslel som sa a prišiel
som na to, že horúčava je v tom asi

nevinne. Veď všetci čítame o tom,
ako sa vyvíja umelá inteligencia
a na vlastnej koži zažívame stále nové
a nové vychytávky v našich mobilných spoločníkoch, ktorí sú už niekedy inteligentnejší ako ich nositelia. Mobil nám počíta kroky a minuté
kalórie, môžeme pomocou neho platiť a upozorní nás, že sa blíži termín
emisnej kontroly pre naše auto. Tá
umelá inteligencia už asi pokročila
tak, že sama vie, čo je pre nás lepšie. A tie telefonáty? Zistil som, že
môj mobil volal vždy tým ľuďom,
s ktorými som mal vzápätí čosi
vybaviť, prinajlepšom si odskočiť na
pivo. Aj krstná mama z Prešova mi
neskôr poďakovala za nočný budíček. Vzápätí si totiž spomenula, že
zabudla do kurníka zavrieť sliepky.
Marek DANKO

15. september 2018
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Politik Štefan OSUSKÝ nadovšetko miloval svojich rodákov a Slovač doma aj vo svete

Najmilšie mu boli návraty do rodiska pod Bradlom
Peter Pavel UHLÍK – Foto: archív autora

Už len niekoľko najstarších obyvateľov Brezovej pod Bradlom si pamätá na osobnosť Štefana Osuského. Z priamych stretnutí takmer nikto, no
vo vedomí Brezovčanov toto meno evokuje významného človeka – spolupracovníka T. G. Masaryka a M. R. Štefánika – nadovšetko milujúceho
svojich rodákov a Slovač doma i vo svete. Jeho generácia ho volala „náš minister – vyslanec“ a bola na neho veľmi hrdá. K popularite prispel
aj bizarný životopis tohto diplomata, politika a univerzitného pedagóga.
Narodil sa 31. marca 1889 na
dnešnej Ulici JUDr. Štefana Osuského, za jeho detstva „Hlavnej“,
neskoršie
„Husovej“.
Garbiarsko-sedliacky rodičovský dom stál
asi v druhej tretine vzdialenosti
medzi Námestím M. R. Štefánika
a katolíckym kostolom na tzv.
Dolnom rade. Základné vzdelanie dostal v miestnej evanjelickej
škole, ale jeho životnú filozofiu,
okrem učiteľov Bohumila Fialu
a Štefana Šašku, ovplyvnili také
osobnosti ako kňaz, senior a básnik Ján Pravoslav Leška, skladateľ a kantor Michal Kútzky, tiež
advokát a hudobník Štefan Fajnor.
Brezovú permanentne navštevoval aj Svetozár Hurban Vajanský,
ktor ý v podbradlianskom kraji
zanechal výrazné literárne stopy.
Spomínaní muži boli na zozname
uhorskej vlády ako nepriateľskí
panslávi. Malo to nemalý dosah na
dospievajúceho Osuského a ten
už v šestnástich rokoch prejavil
duševnú zrelosť najoriginálnejším
spôsobom.
■ INCIDENT V ŠKOLE
Po vážnom incidente s učiteľom na Evanjelickom lýceu v Bratislave pre svoje národné presvedčenie nepočkal koncom marca
1905 na vylúčenie zo školy, ale
sám z nej vystúpil. Svojim pedagógom po maďarsky prorocky pohrozil: „Pri Filippách sa stretneme!“
a odišiel domov do Brezovej. Vzdelaný šuhaj pripomenul svojim utláčateľom historickú analógiu z rímskych dejín, keď pri macedónskych
Filippách v roku 42 pred Kristom
Antonius a Octavian porazili Cézarových vrahov Bruta a Cassia...
Doma však jeho čin vyvolal
zdesenie. Otec zo strachu pred
úradmi dal zapriahnuť a syna previezol cez uhorsko-rakúsku hranicu na Moravu. Podľa všetkého
potom cestovali vlakom do Písku,
odkiaľ Štefana domáci prepravili
do Hamburgu a následne loďou
do USA. Za morom nasledovalo
v jeho osobnom živote štúdium
teológie, geológie i práva a potom
roky práce za oslobodenie národa
z uhorského jarma. Keď sa po pr vej
svetovej vojne od základov zmenil svet, Štefan Osuský sa zjavil
medzi významnými osobnosťami
európskej politiky. Ako diplomat
nového česko-slovenského štátu
naplnil svoju víziu o „Filippách“,

GLOSA

V skromnej domácnosti
mojej starej mamy bola aj polička
s knihami. Okrem samozrejmého
Svätého písma v starodávnej
koženej väzbe, Kalendára Matice
slovenskej a Životopisu biskupa
Gojdiča tam mala miesto aj kniha
Žena dvoch mužov. Romány
tohto autora sa totiž vysky tovali
v nebývalom množstve slovenských domácností. Meno spomínaného prozaika je Jožo Nižnánsky
a v týchto dňoch si pripomíname
stopätnásť rokov od jeho narodenia.
Jožo Nižnánsky sa narodil
30. augusta 1903 v Brestovanoch
v nemajetnej rodine železničného
strážnika. Základnú školu navštevoval v rodisku, v Zavare a v Satu
Mare v Rumunsku, gymnázium
potom vo Svätom Jure a v Trnave.
Po maturite sa zapísal na právo,
15. september 2018

Štefan OSUSKÝ v mladých rokoch

Poštová známka k jubileu politika

Pamätník tvorcovi česko-slovenskejj zahraničnejj ppolitikyy v spoločnom
p
štáte Čechov a Slovákov v predvojnovom období Štefanovi OSUSKÉMU v rodnej Brezovej pod Bradlom

popri Benešovi, v Trianone. V Brezovej žasli...
■ MIMO OTČINY
Väčšinu ďalšieho života prežil mimo otčiny v diplomatickej
službe ČSR, ale nikdy nezabudol na
duchovný a fyzický kontakt so Slovenskom, na ktoré sa v medzivojnovom období rád vracal. Cestoval po
krajine a spoznával jej reálie. Najmilšími mu však boli návraty do rodiska
pod Bradlom. Pamätný zostal ten
prvý 27. marca 1919, keď po rokoch
zavítal prvý raz domov. Takto na tie
chvíle spomína diplomatov bratranec Dr. Samuel Osuský, známy
slovenský teológ, historik a filozof,
neskôr evanjelický biskup, ktorý pod
pseudonymom Ostriežsky napísal
v Národných novinách: „Po mnohých
radostných, národne povznášajúcich dňoch a slávnostiach privítala
Brezová svojho rodáka a dobrého

syna, londýnskeho veľvyslanca Dr.
Osuského. Prišiel cez Bratislavu
v ovenčenom železničnom vozni,
ale nie vlakom zvláštnym, ten neprijal pre súčasný nedostatok uhlia.
S pochmúrnym počasím kontrastovali vyjasnené ‚tatarské‘ tváre,
srdečne ho zdraviace. A vítal ho aj
ošumelý Ostriež, ozdobená stanica,
mladíci na koňoch a mnoho vozov.
Plakali sme od radosti, že nie vylakovaný, vycylindrovaný, vonkoncom
nie zdiplomatizovaný, ale napriek
svetovej vzdelanosti – skromný,
domácky, jednoduchý – sám bez
sprievodu sa vrátil do rodiska.
Dlhočizný zástup vo veľkom blate
pomaly kráčal do mesta... Tam pred
domom rodiny Juríčkovej pod peknou slávobránou privítala ho v mene
meštianskej školy jeho sesternica.
Po odznení piesne ‚Hojže Bože‘ za
hustého dažďa išlo sa na rínok, kde
čakal dvojtisícový zástup rodákov.

ktoré nedokončil a z finančných
príčin dal prednosť novinárskej
praxi, takže od roku 1923 sa stal
novinárom z povolania. Medzi
rokmi 1924 a 1938 bol redaktorom denníka Agrárnej strany
Slovenská republika, kde uverej-

ale neskôr sa venoval takmer
výlučne písaniu dobrodružno-historických románov. Od slávneho
románu Čachtická pani (1932)
cez Dobrodružstvá Mórica Beňovského (1933) až po Studňu lásky
(1935), Ženu dvoch mužov (1937)

V mene evanjelickej cirkvi ho horlivým spôsobom privítal kňaz Ján
Lichner, v mene obce podľa rokov
starý, ale duchom mladý richtár
Ján Húska, v mene katolíckej cirkvi
farár Štefan Medlen, za rodinu pisateľ týchto riadkov a za ženskú mlaď
krásnou kytkou fialiek dievčatko
Gavorové. Na všetku túto pozornosť odpovedal Dr. Osuský jediným
prejavom, v ktorom volal po činoch
za národ... Po prijatí v jeho rodnej
chalúpke (na ľavej strane hornej
časti vtedy Husovej ulice v smere
od námestia, po prevrate 1989 Ulice
Š. Osuského; poznámka P. U.), pri
spoločnom obede začal nám otvárať
skrine svojho prebohatého ducha.
Mohli sme mu položiť akúkoľvek
otázku, na všetko mal premyslený,
zdôvodnený, vedecky podložený
názor. Vyplýva to z jeho štúdií,
umu, bohatých skúseností a veľkej
energie. Pripomenul nám niektoré
fakty zo svojho života, napríklad, čo
som už spomínal, že on nebol vyhodený z prešporského lýcea, ale sám
vystúpil zo štvrtého ročníka pred
sekatúrou zablblých profesorov!
Odišiel z Prešporka 24. marca 1905
a v ten istý deň sa vrátil do Bratislavy po štrnástich rokoch...V Amerike sa vzdelal, výtečne spoznal
choroby nášho veku, boril sa a víťazil. Teraz študuje Slovensko a jeho
pálčivé problémy. Radí sa, vypytuje, prijíma delegácie, počúva. Na
všetko reaguje energicky a ukazuje
smer, podľa ktorého máme byť svetlom pre intelektuálne vyškolený, ale
charakterovo skrachovaný svet. Boh
mu pomáhaj ako dosiaľ! Vítame ho
so srdečnou úprimnosťou a s dobrým prianím ho vyprevádzame
na cestu po Slovensku, ktorú ide
konať, i na cestu do cudziny, kde sa
bude za nás ďalej boriť. Zdrávstvuj,
brat môj!“
■ ARCHÍVNE RIADKY
V brezovských análoch sa našli
i ďalšie záznamy o návštevách
Štefana Osuského v rodisku. Prítomný bol na slávnostnom otvorení
Národného domu Štefánikovho 28.
októbra 1925 (predtým na turné po
Slovensku navštívil Piešťany, Trenčín, Turčiansky Svätý Martin, Liptovský Mikuláš a Banskú Bystricu).
Spolu s Masarykom a Benešom
sa poklonil Štefánikovej pamiatke
na Bradle 10. októbra 1928. Bol aj
s manželkou pri kladení a posvätení
základného kameňa Pomníka Slo-

Popularizátor histórie
nil väčšinu svojich románov na
pokračovanie. Redigoval postupne
aj časopisy Nový svet, Čas v obrazoch a iné a v päťdesiatych rokoch
bol redaktorom v tedy populárneho
Sveta socializmu. Menej známa,
no o to intenzívnejšia je Nižnánskeho prekladateľská činnosť.
Preložil viac ako dvadsať diel
z ruských, nemeckých a francúzskych originálov. Svoju autorskú tvorbu začal písaním poézie,

a posledný román Lásky Žofie
Bosniakovej (1971). Môžeme smelo
povedať, že čo do počtu vý tlačkov
a všeobecnej popularity považujeme Nižnánskeho za pr vého
slovenského autora bestsellerov.
V jeho románoch našiel vďačný
čitateľ všetko. Dobrodružstvo,
intrigy, tajomstvo i vášnivú lásku.
Aj napriek tomu, že striktní historici kritizovali autora za príliš
voľné narábanie s historickými
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Spisovateľ Jozef NIŽNÁNSKY patril vo
svojej dobe k najpopulárnejším tvorcom
historických románov.

reáliami a silný sklon k romantizovaniu, predsa len urobil Nižnánsky
veľký kus práce pri popularizácii
slovenských dejín. Veď pre bežného čitateľa bolo neraz veľkým

Nevycylindrovaný ani nie zdiplomatizovaný, ale vonkoncom civilný,
ý, skromný,
ý,
domácky – tak sa javil Štefan OSUSKÝ
svojim rodákom.

body (J. M. Hurbana) 27. augusta
1933. Počas poslednej návštevy
v rodisku 6. apríla 1937 dostal
čestné občianstvo Brezovej pod
Bradlom.
Otec Osuského Štefan (†1909)
a sestra Judita (†1903) sú pochovaní na brezovskom cintoríne.
Matka Judita, rodená Čierna, ktorá
po celý život chodila v ľudovom
kroji, zomrela v USA. V manželstve žil Štefan Osuský s opernou
speváčkou ND v Prahe Paulínou
Vachkovou. Z ich troch detí (Judita,
Paulína a Filip) žila v Paríži Paula,
ktorá Brezovú znova navštívila po
viac ako šesťdesiatich rokoch 16.
augusta 1990 (vtedy na pozvanie
Slovenskej únie pre mier a ľudské
práva, ako aj Spoločnosti M. R. Štefánika) a naposledy 10. apríla 1999
(na pozvanie mesta Brezová pod
Bradlom, Nadácie Jána Papánka
a Spoločnosti M. R. Štefánika pri
príležitosti sto desiateho výročia
Osuského narodenia a osemdesiateho výročia prvého návratu do ČSR
a rodiska).
JUDr. Štefan Osuský sa počas
návratov neutápal vo svojich prejavoch v krasorečnení, ale vystupoval
ako realista. Na záver preto dovoľte
citovať z jednej jeho prednášky:
„Vyhrať znamená európsky myslieť a robiť európsku politiku! To je
heslo pre budúcnosť, lebo aký bude
náš štát, sme zodpovední my sami.
Najprv však postavme republiku na
pevné nohy, aby hrala takú úlohu,
na akú sme povolaní.“
-----------------------Národný dom Štefánikov v Brezovej pod Bradlom bol miestom
odborného seminára, ktorý sa konal
22. júna 2018 pod záštitou riaditeľa
Historického ústavu SAV PhDr. Slavomíra Michálka, DrSc. Stalo sa
tak pri príležitosti deväťdesiateho
ôsmeho výročia podpisu Trianonskej mierovej zmluvy a pripomenutia jej signatára JUDr. Štefana
Osuského, brezovského rodáka.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Brezová pod Bradlom a Občianske
združenie Osobnosti pod Bradlom.
Deň predtým zástupca Francúzskeho inštitútu z Bratislavy PhDr.
Miloš Stankoviansky otvoril výstavu
Čs. légie vo Francúzsku.
objavom, že aj na Slovensku sa
odohrávali búrlivé dejinné udalosti
tvoriace príťažlivé pozadie pre rozprávanie o ľudských osudoch. Nižnánsky vedel čitateľa zaujať! Keďže
väčšinu
románov
uverejňoval
v novinách na pokračovanie, vypestoval si mimoriadny cit pre zápletku,
dávkovanie napätia a nečakané
rozuzlenia. Jeho román Dobrodružstvá Mórica Beňovského dokonca
sfilmovala
Slovenská
televízia
a vznikol tak seriál, na ktorý si
dnešní päťdesiatnici a starší televízni
diváci iste spomenú ako na dovtedy
nevídaný televízny projekt. Môžeme
smelo konštatovať, že dnešní autori
populárnych kníh povestí, ako napríklad Zuzana Kuglerová, priamo na
tohto plodného autora nadväzujú.
Jožo Nižnánsky zomrel v Bratislave
7. marca 1976 a v roku 1993 mu
v jeho rodných Brestovanoch odhalili
pamätnú tabuľu.
Alexander GOCZ
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Rezbárska a kamenárska tradícia na slovensko-poľskom pohraničí nezanikla

Návraty k Siváňovcom boli o zábave po práci
Text a foto: Iveta HAPLOVÁ

V hornooravskej obci Babín sa v druhej polovici augusta uskutočnil medzinárodný rezbársk y plenér
Návrat y k Siváňovcom. Štrnásti účastníci počas t vorivého poby tu v rodisku Štefana Siváňa, jedného
z najznámejších insitných t vorcov na Slovensku, v y t vorili kolekciu drevených sôch s tematikou
zábava dedinského človeka po práci.

Ján ŠPULER

Marián HUTIRA

Alena MREKAJOVÁ

Milan KUCHŤÁK

Ján ŠELIGA

Do Ba b ín a p r iš li z ná mi sl o venskí re z bá r i M a r i án Hu t ir a
a Ján Še li o g a z H r u št ína , M il an
Kuch ťá k z M ú t n eho, Ján Šp u l e r z Bo b rova , Pet e r Pag áč ik
z I st e b n é h o, A l e n a M r e ka j ová
z Bo b rova , Ľub o O r ság z O r avského Ve se l ého, St ani sl av O nd r í k z Tvrd o šína , Ro b e r t Ve se lý
z Po d b i e l a , d o m ác i Jur a j L a b dí k a Pet e r Bohuc k ý z Ba bína ,
M il o š Hú ž evka z D ohni an
a d va ja p o ľskí ú č a s t níc i Bo g u mila D ę b i n ska a To m a s z B e d na r ski, k to r í v y t vo r ili p l a st ik y
ba si st u, hu sli st u, pí š ťa ľ ká r k y,
h a r mo n i ká r a , ž e ny s d ž b á no m, š ťa st ných g a zd ov, al e
a j g a j d o ša a t ro ch t an e č ní kov
s t an e č nicou. Mnohí sa svo jí m ku m što m p r ib lí ž ili u m e niu, k toré „n e z a m eni t e ľ nou
št ýl ovosťo u a d r a m a t i c kou
monument ali tou“ predst avoval
Štef an Sivá ň (19 0 6 – 19 95),
o k to ro m r i a di t e ľ ka O r avskej g al é r i e v D olno m Kubín e
Ph D r. Eva Ľupt á ková svojho
č a su n a p í s a l a , ž e „ svoj i m d i e l a m d ával p e č a ť n e u ve d o m e l e j
g eni ali t y “.
Babínske podujat i e bolo
ďal šou z a k t i ví t p roj e k t u
N ávr a t y k re z bá r skej a ku
ka menár skej t r a dícii na sl o vensko - p o ľsko m
p ohr ani č í ,
k to r ý
je
sp olu f inanc ovaný
Euró p skou úni ou z Euró p skeho
fondu regionálneho roz voja
v r á mci Pro g r a mu I nt e r re g
V- A Po ľsko – Sl ovensko 2 014
– 2 02 0.

Kultúrny program ku Dňu Ústavy SR bol v Nových Zámkoch v znamení folklóru

Garancia šťastného a pokojného života
Text a foto: Helena RUSNÁKOVÁ

V D ome kultúr y na H lavnom
námestí v N ov ých Zámkoch sa
tr etieho septembr a str etli ob č a nia mesta, aby si pr ipomenuli
D eň ústav y S R . Uspor iadate ľmi
podujatia boli mesto N ové Zámk y
a M iestny odbor M atice sloven skej v N ov ých Zámkoch.
Pr imátor mesta O tokar K lein
v slávnostnom príhovor e pr iblíži l
histor ickú cestu k v zniku Ústav y
S R . O kr em iného v ň om povedal:

„ D ba jme vš etc i na to, aby bolo
stále zabezpeč ené to, č o nám
naša ústava zar uč uje – dodržiavanie ľudsk ých pr áv a slobôd,
sociálne a ekologické bezpe č ie.
Aby sa z kr a jiny v y tr ati la neis tota, k tor ú mnohí č asto poc i ťujú. D odr žujme základné nor my,
k tor é sú v naš ej ústave obsiah nu té, a Slovenská republika bude
š ťastným a pokojným miestom
pr e život nás vš etk ých.“

S lávnos tnú
báseň
pr ed niesol š tudent VŠ M U M ar ek
Lupták. Podujatie moder ovala
poslank yňa M sZ a podpr edsed níč ka M O M S v N ov ých Zám koch A nna Ro š ková, k tor á pod ujatie ukonč ila slovami: „Ústava
je garanc iou sociálnych pr áv
a istôt, duchovného a kultúr neho
dedi č st va. For muje ob č iansku
spolupatr i č nos ť,
vlastenec t vo,
nár odnú hr dos ť...“

Príkladným národovcom, šíriteľom
dedičstva našich predkov
p
je
j ajj Ľubomír PÁRIČKA – multiinštrumentalista
a majster ľudovej umeleckej výroby,
ktorý svojím vystúpením umocnil slávnostnú atmosféru Dňa ústavy SR v Nových Zámkoch.

Zachovajte si v redakcii kritické myslenie a objektívnosť

Posledné manévre vojsk Varšavskej zmluvy
Jozef HAVR AN – Foto: internet

Po odmäku v Ríme (Vatikán 1962 –

1965) prišla Pražská jar a vytúžené
Slovenské leto 1968 s desivým záverom. Zahľadení príliš do seba, v snení
o socializme s ľudskejšou tvárou
pozabudli sme na záväzky z členstva
vo Varšavskej dohode a na úžitky zo
spolupráce v RVHP. Boli sme presvedčení, že ušľachtilosť nášho hnutia
neohrozuje jednotu myslenia a konania zmluvami zviazaných socialistických štátov.

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
Nepýtali sme sa na ich mienku.
Keď nám ju v Čiernej nad Tisou
napriek tomu povedali, sľúbili sme
zabrzdiť a všetko prehodnotiť. Málo
bolo však tých, ktorí mali a mohli predvídať naliehavosť použitia záchrannej brzdy a následky otáľania. A tak
vojská Varšavskej zmluvy urobili na
našom území bez nás svoje najväčšie
a posledné manévre...
Odmäk vo Vatikáne gestom
Jána XXIII. nastolil „vyznanie viery
s ľudskou tvárou“. Jeho pomoc pri
WWW.SNN.SK

Demonštrácia občanov Bratislavy na Šafárikovom námestí (Ledererov park) proti okupácii
vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

zažehnaní Kubánskej krízy, úpenlivá
prosba k európskym národom o mierové urovnanie príčin nezmyselného
zbrojenia a úspešné odštartovanie
Druhého vatikánskeho koncilu boli
znamením dúhy nad Európou, ktorá
ponad zahanbujúce udalosti z augusta
1968 predvídala začiatok Konferencie
o bezpečnosti a spolupráci v Európe
(KBSE) v Helsinkách (1973).

Verím, že nasledujúcich päť
rokov redakcia SNN poruší tabu nad
procesom KBSE a svojim čitateľom
prinesie zaujímavé súvislosti o tom,
ako sa európske spoločenstvo národov dokázalo vyrovnať s následkami
druhej svetovej vojny, ku ktorým
patrili „železná opona“ i „studená
vojna“.Počas reťaze rokovaní expertov na významných schôdzach po

začiatku KBSE v Helsinkách a počas
prijímania záväzných dokumentov sa
vytvárali podmienky na Európsku jar.
Dobrá vôľa a múdre rokovania dohodli
dôstojný postup zníženia zbrojenia
a transformácie impéria ZSSR nad
satelitnými štátmi.
Od Helsinskej konferencie po
Záverečný dokument viedenskej
následnej schôdzky KBSE z januára
1989 sa urovnávali podmienky na
uplatňovanie celého spektra základných ľudských práv aj u nás. Rástla
beztrestnosť za ich dožadovanie
a s ňou pribúdala odvaha tzv. disidentov. Niektorí z nich využili dlhoročné
tabu nad zásluhami rokujúcich strán
v procese KBSE a svoje činy vydávajú
za kľúčové pri tzv. povalení komunizmu u nás.
Zostanete v redakcii SNN na
pozícii milovníkov kritického myslenia a objektívnej pravdy? Prinesiete články o postupnom úsilí mnohých na oboch stranách rozdelenej
Európy v úsilí prekonať povojnovú
traumu európskych národov, a zvlášť
u nás?

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

MATIČNÉ DEPEŠE
Hrdinom odboja
Slovenské národné povstanie
je jednou z najväčších udalostí v slovenských dejinách. Často a po svojom naň reagujú aj literáti a výtvarní
umelci. V pondelok 27. augusta sa
v Dome Matice slovenskej v Žiline
uskutočnila vernisáž výstavy Hrdinom odboja, ktorá predstavuje diela
akademického sochára Štefana
Pelikána a je venovaná práve tomuto
ozbrojenému vystúpeniu Slovákov
proti nemeckému fašizmu.

Kozárovský Hron
Zapálení matičiari a divadelní
nadšenci v Kozárovciach ešte
v roku 1949 založili divadelný súbor
Hron, pričom nadväzovali na dlhoročnú ochotnícku tradíciu, ktorú
tu v roku 1922 založili divadelníci
spolku Omladina. Po dobrovoľnom
hasičskom zbore, založenom v roku
1936, je súbor Hron najstarším
doteraz fungujúcim kultúrnym spolkom. Má osemnásť až dvadsať členov, ktorí v obci účinkovali aj teraz
pri výročí Slovenského národného
povstania a sedemdesiatom treťom
výročí ukončenia druhej svetovej
vojny. A onedlho bude oslavovať
sedemdesiate výročie vzniku.

Brodské
a vierozvestcovia
V Brodskom živia tradíciu,
že práve táto obec na Záhorí bola
miestom, kde vierozvestcovia svätí
Cyril a Metod prvýkrát vkročili na
naše územie. Preto aj obecný erb
tvoria postavy solúnskych bratov,
ktorí držia v ruke pergamen a jablko
a nad nimi sa vznáša holubica.
Brodské však preukázateľne žije
folklórom a pochváliť treba tamojšie spoločenské organizácie za ich
aktivity. Nie bez zaujímavosti je, že
sa tu narodil Martin Čulen, jeden
zo zakladateľov Matice slovenskej,
kníhtlačiarskeho spolku v Martine,
Živeny, Spolku sv. Vojtecha aj Domu
MS.

Janíkovský
ohnivák
V Janíkovciach, ktoré sú už
súčasťou Nitry, sa po jedenásty raz
uskutočnila obľúbená súťaž vo varení
guláša Janíkovský ohnivák. Napočudovanie ju vyhrali traja chlapi, čo
varia len sviatočne. Primátor Jozef
Dvonč s mestskými poslancami
odovzdávali ceny aj v negurmánskych kategóriách. Titul najkrajšie
vyzdobeného stánku získal trebárs
Miestny odbor Matice slovenskej
v Janíkovciach.

Literárna súťaž
Jána Kollára
Slovenský
literárny
klub
v ČR pod záštitou nášho veľvyslanca, s podporou MŠaTV ČR
a ÚPSŽZ vypisujú štrnásty ročník
literárnej súťaže Jána Kollára, ktorej
uzávierka je 28. 10. 2018. Propozície
a všetky ďalšie potrebné informácie
záujemcovia nájdu na kollar@czsk.
net.

Putovanie za
Jurkovičom
Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pripravujú
20. septembra o 17. hodine ďalší
diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je tentoraz venovaný
spomienke na architekta Dušana
Samuela Jurkoviča pri príležitosti
sto päťdesiateho výročia jeho
narodenia.
Pripravil Emil SEMANCO

15. september 2018
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OČAMI MATICE

Na dožinkách v Hubovej po dlhom čase napriek dažďu účinkovali takmer všetci

PRIPOMÍNAME SI

N ové omladené vedenie
Matice slovenskej sa rozhodlo, že medzi prioritami
matičnej činnosti bude aj
ochotnícke divadlo. Od slov
nie je ďaleko k činom. Matica
slovenská patrila k organizačným partnerom už deväťdesiateho šiesteho ročníka
Scénickej žatvy, ktorá sa
konala 29. 8. až 2. 9. 2018
v Martine, a to, že na tomto
najstaršom divadelnom festivale zasvietil aj znak Matice
slovenskej,
podobne
ako
to bolo vo Východnej, mal
nemalú zásluhu podpredseda
Matice Marek Nemec. Práve
túto súťaž slovenských divadelných súborov, spojenú
s prehliadkou s medzinárodnou účasťou, predsa Matica
slovenská musí podporovať.

Žali opäť gombášsky ovos drobný...

15. septembra
– stodesať rokov (1908),
čo slovenskí poslanci uhorského
snemu zvolali do Budapešti zhromaždenie roľníctva, aby posilnili jeho vplyv v Slovenskej
národnej strane
– päťdesiat rokov od smrti
vtedy už pomaly zabudnutého
staručkého budovateľa piešťanských kúpeľov a ich medzinárodného ohlasu Ľudovíta Wintera
(1870 – 1968)
– deväťdesiat rokov by mal
populárny sólista Novej scény
a popový spevák Jozef Kuchár
(1928 – 2009)
16. septembra
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi (1848) sa vo viedenskom
hostinci U Šperla zišlo asi päťsto slovenských vlastencov, aby
ustanovili Slovenskú národnú
radu ako vrcholný orgán Slovákov v zápase o národné práva
17. septembra
– tristopäťdesiatpäť rokov
uplynulo (1663), čo niekoľkotisícová armáda Turkov s tatárskymi
oddielmi zaútočila na Pezinok,
ale neprekonali jeho obrancov,
tak vtrhli do Svätého Jura, kde
desiatky ľudí zabili a päťsto odvliekli do otroctva
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi (1848) cisárske vojská
spôsobili požiar v komárňanských kasárňach, ktorý sa rozšíril do celého mesta; zhorelo
v ňom tisíc domov
– pred sto päťdesiatimi piatimi rokmi (1863) vyhorela obec
Hlboké, kde bol vtedy evanjelickým kňazom J. M. Hurban
– stotridsaťpäť rokov od
narodenia
politika
Martina
Mičuru (1883 ); v čase prvej Slovenskej republiky bol predsedom
Najvyššieho súdu, v roku 1945
ho z nemocnice odvliekla patrola
NKVD, umrel nevedno kde a kedy
18. septembra
– v roku 1848 sa tristočlenný
dobrovoľnícky zbor Slovákov,
Čechov a viedenských Nemcov
priblížil k slovenskej hranici
pri Vrbovciach, kde ich privítal
Ľudovít Štúr, na hraniciach sa
k oddielu pripojili stovky Záhorákov dobrovoľníkov a spoločne
tiahli na Myjavu; 170. výročie
19. septembra
– na druhý deň na niekoľkotisícovom zhromaždení v Myjave
predstavitelia Slovenskej národnej rady vyhlásili povstanie
a vypovedali poslušnosť uhorskej
vláde
20. septembra
– v žilinskom kine Grand
Bio Univerzum v roku 1933 mal
premiéru nezabudnuteľný dokumentárny film Karola Plicku Zem
spieva, vznikol pod záštitou
Matice slovenskej; 85. výročie
–
pred päťdesiatimi piatimi rokmi (1963) prezident
A. Novotný pod tlakom demokratizačného úsilia na Slovensku
odvolal z funkcie predsedu vlády
Viliama Širokého a nahradil ho
Jozefom Lenártom
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi (1993) odhalili pamätnú
tabuľu A. Dubčeka v
jednej
z najstarších vysokých škôl na
svete – v Zimnej záhrade Bolonskej univerzity
–
sedemdesiatpäť rokov
má prozaik, filmový scenárista
a novinár Anton Baláž
21. septembra
– pred sto tridsiatimi rokmi sa
v Kostolišti (Kiripolec) na Záhorí
narodil národný umelec Martin
Benka, skvelý maliar a ilustrátor, monumentalista slovenskej
krajiny (1888 – 1971)
(jč)

Scénické
čriepky
Keď sme pri tej zahraničnej účasti, mal som česť
prežiť na festivale posledné
tri dni. Sprevádzal som zahraničných Slovákov zo Srbska.
Konkrétne išlo o žiakov slovenského gymnázia v Kovačici. Tu pracuje Gymko teater
pod režijným vedením Fedora
Popova. Na divadelnom festivale sa predstavili hrou Vesny
Ognjenovićovej a Budimíra
Nešića
Pozdrav niekoho.
Hra hovorí o problémoch
a osude detí bez rodičovskej
starostlivosti. Ide o pravdivé
svedectvá detí z polepšovne
v Zemune. Predstavenie sa
divákom páčilo...
Myslím si, že za tie tri dni
som spoznal, že divadelníci
v Srbsku majú tie isté problémy ako divadelníci na Slovensku. Zistil som, že naša
enkláva v Srbsku je životaschopná, udržiava si svoj slovenský jazyk, svoje slovenské
povedomie, a to aj sedemnásťroční či osemnásťroční
„dorastenci“. Dobre sme si
spolu porozumeli. Na záver
podujatia sme sa srdečne rozlúčili a ja som im odovzdal
divadelné hry a slovenské
ľudové hry a riekanky z našej
matičnej knižnice v Liptovskom Mikuláši. Boli veľmi
spokojní a ďakovali nielen
mne osobne, ale najmä Matici
slovenskej, ktorá sa o nich
celé tri dni starala. A to je pre
našu organizáciu to najlepšie
vysvedčenie.
Osobne si myslím, že
nové mladé vedenie Matice
nastúpilo dobrú cestu. Stavia na tom, čo bolo v minulosti dobré a čo sa osvedčilo. A ochotnícke divadlo
na Slovensku bolo a je vždy
dobré. Presvedčil nás o tom
aj deväťdesiaty šiesty ročník
Scénickej žatvy v Martine,
ktorého bola Matica slovenská
spoluorganizátorom.
Peter VRLÍK,
tajomník Divadelného odboru MS

Mária R APOŠOVÁ – Foto: Pavol KOVÁCS

O gazdovaní v gombášskom chotári už dlhšie nechyrovať. Preto je obdivuhodné, že občianske združenie Divadlo
Hubová zmobilizovalo sily a po vyše dvadsiatich rokoch oživilo svoje dožinkové skúsenosti. Tie z roku 1997 sú
dodnes hojne navštevované na internete, a veru je radosť pozerať si ich. Nielen pre spomienku, akí boli vtedajší
účastníci mladí a krásni, ale aj ako historický dokument. Terajší mladí totiž už vôbec nevedia, čo bola žatva vrcholiaca dožinkami, a starší tiež pomaly zabúdajú, čo sa pri nej spievalo.

Takmer všetci účinkujúci na dožinkovej slávnosti v kultúrnom dome v Hubovej

Dnes už nie je jednoduché ani
pripraviť si kroje, náčinie, povozy. Hoci
koníky by sa ešte našli, horšie je to
s rebriniakmi. Veď aj vtedy v tom
deväťdesiatom siedmom sa im jeden
– iste práve pre starobu, črvotočou
načatý – uprostred trasy rovno pod
zadkami rozvalil. Aj sa, chudáci ženci,
poudierali a potrhali si gate. Nuž, teraz
sa ukázalo bezpečnejšie a modernejšie použiť traktor s vlečkou. Tam sa
usadili tí, čo si netrúfali rezko podľa
rytmu piesní kráčať celou dedinou
alebo potrebovali viac dychu na krajšie
spievanie. Na to všetko bolo treba veľa
účinkujúcich a niekoľko mesiacov príprav. Divadelníci zapojili do slávností aj
nedivadelníkov, zvyšky hudobno-speváckeho súboru Liptov i mladých tanečníkov družiny Hľuza, celý obecný úrad,
muzikantov, divákov, pána farára, krajčírky, kuchárov, kuchárky, cukrárky...
Divadelný režisér Milan Matis tak
ako v minulosti vypracoval dôkladný
scenár celého podujatia, aby nešlo
len o ľudovú zábavu, ale aj o poznávanie dávneho spôsobu života, starého
náradia, oživenie vzťahov generácií
v minulosti aj rodinných vzťahov, hie-

Dožinkový sprievod zatáča na roľu

rarchie v obci a lásky k deťom.
Na dožinkách sa zúčastnili všetky
generácie – od pármesačných
„kompŕdkov“ pod čiernymi klobúčikmi v náručí starých otcov
a mám cez šantivých školákov
i švárnych vysokoškolákov až po
najstarších obyvateľov obce. Pán
starosta hneď v úvode tanečnej
zábavy pozval na parket práve naj-

FOTORIPORT
staršiu občianku tetu Turčanovú,
ťahajúcu už k stovke. (A veru neurobila starostovi hanbu.)
Jadrom celých slávností bolo
zožatie posledných klasov a ich
obetovanie v kostole. Lenže kde
a čo žať, keď v dedine už obilie nikto nepestuje? A predsa sa
našiel „tradicionalista“ Ferko Olos,
ktorý takúto službu dedine urobil na
„vypožičanom“ poli Nad Mokraďou.
Aj keď jeho ovsík pre kone dávno
dozrel, ba o mesiac prv i prezrel,
zasial Ferko nový a ten, čo ako
bol „fúzatý“ a zmoknutý, poslúžil.
Napriek vytrvalému dažďu, za ktorý

Obetovanie úrody v miestnom kostole

sa Hubovčania tak poctivo modlili už
od jari, že prišiel z neba ako dar just na
dožinky, nevypustila dôkladná režisérka
Beatka Olosová z programu celkom nič.
Pred kultúrnym domom ženci a žnice odovzdali veľký dožinkový veniec „gazdovcom“ a oznámili koniec žatevných prác.
Spokojní gazdovia Vladko Húska-Hamaj
s gazdinou – ochotníčkou a obchodníčkou
Markou Prídavkovou – vďačne pozvali
robotných i nerobotných prítomných na
oldomáš do „svojej“ chyže vystlanej tkanými kobercami (ale iba pre parádu na
javisku). V sále sa potom mohli všetci
zvŕtať na vyleštených parketách pri dobrej
muzike až do rána.

Najcennejšie dokumenty o vyše sto rokoch existencie Slovenska

Archívne poklady v košickej Kunsthalle
Michal SITNIK – Foto: archív SNN

Ministerstvo vnútra v rámci osláv dvadsiateho piateho výročia vzniku Slovenskej republiky, päťdesiateho
výročia obrodného procesu a stého výročia vzniku Československej republiky pripravuje konferenciu Na
ceste k slovenskej štátnosti 18. až 20. septembra v košickej Kunsthalle.
Na trojdňovom podujatí, nad
ktor ým prevezme záštitu štátny
tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, sa stretnú odborníci archivári
z celého Slovenska, akademickí
pracovníci vrátane hostí z Českej republiky. Jedným z hlavných
momentov podujatia bude unikátna
zážitková výstava viac ako šesťsto
archívnych dokumentov zachytávajúcich dianie, ktoré formovalo
našu súčasnosť.
Slávnostné otvorenie výstavy,
pripravenej interaktívnou formou,
sa uskutoční počas druhého dňa
konferencie 19. septembra 2018
o 17. hodine. Odporúčame všet-

Kunsthalle Košice

kým nenechať si ujsť prehliadku
expozície do detailov pripravenú
v spolupráci s archivármi z celého
Slovenska.
Výstavu
dokumentačného
charakteru a rozsahu v naj-

bližších
rokoch
nezažijete.
Aj preto je podujatie neopakovateľnou príležitosťou pre odborníkov
i nadšencov všetkých vekových
kategórií obohatiť si vedomosti
o historickom vývoji vzniku Česko-Slovenska a nasledujúcich
dejinných udalostí až k vzniku
súčasnej Slovenskej republiky,
členskej krajiny EÚ, vzájomné
stretnutia nevynímajúc.
Podrobnosti o programe konferencie, o prihlasovaní na konferenciu, možnostiach ubytovania
iných náležitostiach sa dozviete na
stránke http://www.minv.k/?na-ceste-k-slovenskej-statnosti.

ČITATEĽSK Á SÚŤA Ž
V čísle 30 SNN sme sa pýtali na Deklaráciu o zvrchovanosti SR, ktorá bola vyhlásená 17. júla 1992. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Žofia Krafčíková, Hniezdne; Jozef Adam Fábry, Prievidza;
Helena Drobná, Turčianske Teplice.
● V dnešnom kvíze chceme od vás odpoveď na otázku, kedy sme na Slovensku položili základný kameň
našej štátnosti prijatím Ústavy SR?
Odpovede posielajte na adresu redakcie, ktorú nájdete aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici
Rišiaňovej do 22. septembra t. r.
(se)
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