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SLOVO O SLOVENSKU
Aj vás zaskočilo želanie

príjemných sviatkov jari pred Veľkou
nocou? Pisateľ takýchto riadkov
môže byť buď zástancom pohanských sviatkov, čo sa nezdôrazňovalo ani počas bývalého ateistického režimu, alebo jednoducho
dnešný človek. Človek ochudobnený o duchovné dedičstvo slovenského národa. A zviditeľňuje sa to
najmä vo voľbách. Nahovárame si,
že sme religiózna krajina, ale akosi
to na štátnej reprezentácii nevidno.
Štyridsať rokov ateizácie obyvateľstva urobilo svoje. Život bez Boha
poskytoval kariérny vzostup a azda
aj osobné pohodlie. Nijaký kostol,
nijaké povinnosti, nijaké pokánie,
nijaké Desatoro...
Prídu voľby, napríklad prezidentské, a očakávame, že ich
vyhrá kandidát presadzujúci
kresťanské hodnoty. No, nestalo
sa. Už druhýkrát sa víťazom stal
kandidát inklinujúci k exotickým
náboženstvám. Zaujímavé, že
tak Andrej Kiska, ako aj Zuzana
Čaputová sa verejne priznali, že
hľadali svoje duchovné ukotvenie.
Čiže v detstve sa im zrejme nedostala nijaká náboženská výchova.
Kiska dokonca svoje putovanie za
spiritualitou opísal v knižke Cesta
manažéra z pekla. Dozvedáme sa
z nej, že jeho ateistické časy sa
skončili, keď sa vrátil z neslávneho pobytu v USA. Potom sa mu
do rúk dostala Dalajlámova knižka
a štyri roky strávil štúdiom budhizmu. Dokonca na dva týždne
odišiel do budhistického meditačného centra na Srí Lanke. No pri
budhizme neostal. Vraj, keď sa
ako-tak cítil budhistom, začal študovať taoizmus, hinduizmus a pustil sa i do Biblie. Ba chcel sa stať
aj židom. Kam ho jeho duchovná
výstuž zaviala, aké hodnoty vyznával, dnes vieme. Napriek tomu, že
mu prischlo označenie podvodník a úžerník, sú ľudia, ktorým
imponuje a radi by ho videli aj
naďalej v politike. Takže nie je
sám, čo v detstve nedostal nijaké
duchovné základy.
V zen-budhizme sa našla aj
Zuzana Čaputová. Za prezidentku
SR bola teda opäť zvolená persóna bez duchovnej integrity slovenského národa. Ale mainstream,
ba ani konzervatívne médiá vôbec
nezaujíma
stav
spoločnosti.
A vôbec, zaujíma niekoho?
Eva ZELENAYOVÁ
R - 2019 019
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Bytostne slovenský a zároveň moderne európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný

Milan Rastislav Štefánik: Veriť, milovať, pracovať!
Štefan ZLATOŠ – Foto: Štefan K AČENA

Rok 2019 je Rokom Milana Rastislava Štefánika. A štvrtý máj je dňom stého výročia jeho tragickej smrti. Tento deň je pamätným dňom ako
výraz úcty k jednej z najväčších osobností moderných slovenských dejín. Svojou diplomatickou činnosťou sa Štefánik výrazne zaslúžil
o vznik medzivojnovej Československej republiky.
raznejších osobností slovenských dejín.
Ten sa zameral na pôsobenie Štefánika
na politickej scéne, teda najmä na jeho
neodmysliteľný prínos pre vznik prvej
Československej republiky.

Milan Rastislav Štefánik bol jednou
z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska. Výrazne
sa v roku 1918 spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a Edvardom Benešom zaslúžil o vznik medzivojnovej
Československej republiky. Málokto tak
výrazne ovplyvnil naše moderné dejiny,
málokto bol tak bytostne slovenský
a zároveň tak moderne európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve
on. Bol významným politikom, astronómom, vojakom, od roka 1918 generálom francúzskej armády. Od roka 2004
je generálom Ozbrojených síl SR in
memoriam.
■ VERNÝ KOREŇOM
Milan Štefánik dostal druhé meno
Rastislav, aby mu po celý život pripomínalo hlboké slovenské a slovanské
korene, z ktorých pochádza. Medzi jeho
predkov okrem iných patril napríklad aj
Jozef Miloslav Hurban. Z rodičovského
domu, z evanjelickej fary v Košariskách
pri Brezovej pod Bradlom, kde sa narodil 21. júla 1880, si odniesol mravnú
čistotu svojich zámerov i prostriedkov
pri prekonávaní prekážok. Bol silnou
osobnosťou, neobyčajne sugestívnou,
hlboko veriacou, túžiacou po pravde
a poznaní. Svoje etické, morálne mravné
krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do
troch slov: Veriť – Milovať – Pracovať.
■ SLÁVNOSŤ NA BRADLE
Počas spomienkových slávností
na sté výročie úmrtia Milana Rasti-

3 OTÁZKY PRE:

Mohyla Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI na Bradle, ktorú svojmu priateľovi po tragickej smrti vyprojektoval a postavil architekt Dušan JURKOVIČ, je citlivo zasadená do
prírodného prostredia a pôsobí monumentálnym dojmom.

slava Štefánika v sobotu 4. mája preletí ponad mohylou na Bradle a Letisko
Piešťany zostava lietadiel štyroch
krajín, ktoré sa spájajú s jeho životom
a osudmi. Vzdušnú poctu generálovi vzdajú stíhacie a dopravné stroje
v dvanásťčlennej zostave leteckých
síl Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Talianska. Slávnostný prelet
kombinovanej zostavy pripravil Generálny štáb Ozbrojených síl SR so štátmi,
v ktorých Štefánik pôsobil. Osobnosť
Štefánika si pripomenula Slovenská
pošta, ktorá tretieho mája 2019 vydala

známku Československé légie a M. R.
Štefánik. Národná banka Slovenska
už skôr vydala striebornú zberateľskú
mincu v nominálnej hodnote desať eur
a pamätnú mincu v nominálnej hodnote
dve eurá s tematikou Milan Rastislav
Štefánik – 100. výročie úmrtia.
■ ŠTEFÁNIK A MATICA
Aktuálne sté výročie tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika si Matica
slovenská pripomína nielen na matičných podujatiach, ale aj krátkym historickým dokumentom o jednej z najvý-

■ SYMBOL VYTRVALOSTI
„Bez Štefánika by sa Masaryk
a Beneš len ťažko dostali do vysokých
politických kruhov, kde sa v čase prvej
svetovej vojny rozhodovalo o budúcej
mape Európy. Síce sa jeho štátnické
ambície po vzniku republiky nenaplnili,
čo prekazila aj jeho tragická smrť, pre
Slovákov sa stal symbolom bojovnosti
a vytrvalosti,“ povedal Lukáš Krajčír
zo Slovenského historického ústavu
Matice slovenskej, ktorý v dokumente
vysvetľuje Štefánikove politické a vojenské aktivity.
V prvej československej vláde
pôsobil Štefánik ako minister vojny
(1918 – 1919). Na jar 1919 na žiadosť
prezidenta ČSR Tomáša Garrigua
Masaryka vo funkcii ministra vojny
prvej ČSR organizoval v Taliansku návrat takmer stotisíc Slovákov
a Čechov domov. Súčasne ho prezident poveril vyriešiť kompetenčný
spor medzi francúzskou a talianskou
vojenskou misiou na našom území,
ktoré mali zabezpečovať južnú hranicu
Slovenska. Presne 4. mája 1919 letel
M. R. Štefánik z Talianska na Slovensko. Neprežil návrat do svojej rodnej
krajiny. Za dosiaľ neobjasnených okolností zahynul pri leteckej katastrofe
neďaleko Ivanky pri Dunaji.

umelca Pavla HAJKA, poprednú osobnosť kovačického výtvarného diania

Kde nespieva kohút, niet ani ľudí
● V jednej monografii o vás
jej autor pri hodnotení dominantných motívov obrazov, ktorých
ste za vyše polstoročie namaľovali hádam aj dvetisíc, použil
zaujímavú metaforu: Anjeli spievajú na nebi a kohúty na zemi.
Vy k tomu dodávate motto: Kde
nespieva kohút, niet ani ľudí!
Kohút je pre mňa silný vitálny
symbol, ohlasuje zrod nového
dňa, stelesňuje dva krajné životné
póly, plynutie času, ale aj boj dobra
so zlom, ktoré v mojich obrazoch
zas predstavuje líška. Súboj kohúta
a líšky bol už na mojom prvom
obraze. Ten som namaľoval až po
dvadsiatke...
● Teraz máte takmer o päťdesiat viac, vyučili ste sa za
stolára a vo vašom kovačickom
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dome vari pred tridsiatimi rokmi
som sa mohol presvedčiť, že ste
skutočne zručný remeselník, veď
si viete urobiť všetko, čo treba.
Vtedy som aj napísal, že ste sa
postarali aj o svojich nasledovníkov, lebo ste otec dvoch synov
a predpokladal som, že pôjdu vo
vašich stopách. Chytili sa tiež
palety?
Kdeže. Obaja pracujú v bratislavskom Volkswagene pri montáži
automobilov!
● Taká je súčasná postať
mnohých Srbov, ale aj Slovákov... Vy sa však profesionálne
venujete
maľovaniu;
kedysi
ste s kolegom Pavlom Cickom
a s padinským maliarom Marci
Markovom tvorili známu Kovačickú trojku, nadväzujúcu na

vašich slávnych predchodcov
z prvej vlny kovačických maliarov inštinktu, ako ich nazval
„objaviteľ“ Ivan Melicherčík.
Nedávno ste spolu s Cickom
vystavovali v prestížnej Galérii
SPP v Bratislave. Pravda, bez
Markova, ktorý je už v maliarskom nebi...
Moji predkovia kedysi odišli na
Dolnú zem z Vidinej pri Lučenci.
Slovensko je mi blízke, vystavu jem
a tvorím tu často. Nedávno som
predstavil svoju tvorbu v Bardejove
a pobudol na skvelom medzinárodnom tvorivom sympóziu v Pieninách, ktoré už jedenásty rok
v goralskej obci Lesnica organizuje
Umelecká beseda slovenská.
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: autor

■ Pri zrode emancipačných snáh stojí Slovenské povstanie v meruôsmych rokoch
■ Jazykovedný odbor Matice slovenskej – základ modernej slovenskej jazykovedy
■ Peter COLOTKA má v novodobých dejinách Slovenska miesto popri Dubčekovi, i Husákovi
WWW.MATICA.SK
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Už azda stačilo podsúvania tých „správnych“ liberálnych riešení

Free Market Road Show v Bratislave
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: ff.vse.cz

„Liberálna demokracia – základná európska hodnota – čelí kríze.“ Takýto pohľad na európsku spoločnosť tridsať
rokov po páde Berlínskeho múru predstavilo hnutie Free Market Road Show na konferencii v Bratislave. Zúčastnilo
sa na nej niekoľko zaujímavých hostí zo zahraničia, domácu provenienciu zastupovali predstavitelia Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Richard Ďurana a Martin Vlachynský, Peter Gonda z Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánika a Ján Oravec zo Združenia podnikateľov Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov.
Treba povedať, že ak organizátori
pracujú s myšlienkou liberálnej demokracie
ako základnej európskej hodnoty, tak sa
spreneverujú ideálu zakladateľa zjednotenej Európy Roberta Schumana. Lebo jeho
odkaz znie: „Demokracia bude kresťanská
alebo nebude.“ Ešte ani v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia sa v Európskej
únii nič nehovorilo o liberálnej demokracii
ako základnej európskej hodnote. V tom
čase, keď sa Slovenská republika uchádzala o členstvo v EÚ, presadzovala sa
myšlienka Európy národných štátov.
„Demokracia sa neimprovizuje,“
tvrdí Schuman, a ak s ním súhlasíme,
nemôžeme akceptovať tie zmeny,
ktoré za ostatných dvadsať rokov v EÚ

Aj títo páni a dáma chcú Slovensko vymaľované na dúhovo...

mýtov o socializme a sociálnom štáte.
Akoby išlo o rovnaký status. Akoby
sociálny štát bol v protirečení s kresťanskou náukou.
Svojsky sa predstavil aj Martin
Vlachynský, referujúci o podnikaní
v deväťdesiatych rokoch minulého
storočia. Zdôraznil: „Nechodil som
na Pasienky, našťastie, ani rodičia.“
V takejto skratke sa zrejme chcel
dištancovať od spôsobu ekonomickej
transformácie tohto obdobia. Zabudol
podotknúť, že cesta transformácie bola
prakticky výsledkom studenej vojny, na
ktorú sme neboli pripravení. Ani personálne, ani materiálne. Prakticky nám
bola vnútená Západom, a ten z nej aj

profitoval. Veď strategické podniky sa
ocitli v rukách cudzích štátov a dodnes
im pomáhajú zvyšovať životnú úroveň
tamojšieho obyvateľstva. A netreba
zabúdať, že sa našli ochotní domáci
pomáhači a šírením nezmyslov, akým
bola mantra Ivana Mikloša – „štát je
najhorší vlastník“, obrali Slovensko
o ekonomickú základňu.

Na stole v Okrúhlej pracovni budú strategické a ekonomické témy

v Severoatlantickej aliancii“. „Cesta sa
uskutočňuje pri príležitosti tridsiateho
výročia zamatovej revolúcie, nášho
pätnásteho výročia vstupu do Severoatlantickej aliancie, ale máme aj konkrétne témy, ktoré Slovenskú republiku
bezprostredne zaujímajú. Snažím sa,
aby sme našli zhodu v tom, akú podobu
by mohli mať obchodné vzťahy medzi
Spojenými štátmi a Európskou úniou,“
povedal ešte pred odletom do Washingtonu Peter Pellegrini. Je zástanca
toho, aby sa nezvyšovali clá, ale aby
sa znížili, možno až na nulu. „Aj ja si
viem predstaviť nulové clá. Každé clo
istým spôsobom degeneruje trhové
podmienky a trhové prostredie. Je
jasné, že niektoré štáty sa bránia, ale
ja si myslím, že najužší spojenci – USA
a Európska únia, by mali vytvárať také
podmienky na vzájomný obchod, aby
žiadne bariéry neboli,“ povedal po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter
Žiga.

nastali. Veď na „sformovanie demokracie bolo treba viac ako jedno tisícročie kresťanstva v Európe“, nabáda
Schuman. Slovensko teda vstupovalo
do kresťanskej, konzervatívnej Európy,
nie do hodnotovo vyprázdneného spoločenstva, ako nám to dnes pred voľbami do Európskeho parlamentu chcú
zástancovia liberalizmu nahovoriť.
■ LIBERÁLNE BALÓNIKY
Peter Gonda napriek tomu, že
zastupoval Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika, prezentoval názory
liberála. Vášnivo obhajoval filozofiu
slobody pred životnými istotami. Inštitút dokonca má projekt na búranie

Slovenský premiér rokoval v Bielom dome
Ivan BROŽÍK ― Foto: internet

„Predseda vlády Peter Pellegrini navštívi Spojené štáty americké. Vo Washingtone ho v piatok 3. mája 2019
v Bielom dome prijme prezident Donald Trump.“ Tak znie časť oficiálnej správy Úradu vlády SR, ktorú mali SNN
k dispozícii v čase redakčnej uzávierky.
V ďalšej časti správy sa píše: „Prezident Trump a predseda vlády Pellegrini ... budú spolu hovoriť o celom spektre otázok s dôrazom na ekonomickú
a obrannú spoluprácu.
■ VÝZNAMNÍ INVESTORI
USA sú pre slovenských exportérov desiatym najdôležitejším trhom.
Americké spoločnosti patria medzi
najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú dvadsaťtritisíc
pracovníkov. V rámci obrannej spolupráce sa partneri dotknú modernizácie Ozbrojených síl SR a zvyšovania obranných výdavkov v súlade so
záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR

Pozvanie na návštevu USA a rokovania do Bieleho domu sa oficiálne považujú za uznanie
partnerstva a tiež dôležitosti a kvalít pozvaného.

VŠIMLI SME SI
Koncom minulého týždňa slávnostne otvorili štyridsiatu
sezónu v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne-Medvedzom
v časti Pod Velingom vernisážou diel Ernesta Zmetáka zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, ktorá zastrešuje aj tento
pozoruhodný výstavný objekt. Milovníci umenia aj v tomto roku
budú môcť obdivovať popri stálej expozícii diel národnej umelkyne Márie Medveckej počas sezóny do 6. októbra aj diela, artefakty a zbierkové predmety tohto ďalšieho skvelého umelca.

Štyridsiata sezóna so Zmetákom
Mária
Medvecká
(1914 – 1987) sa natrvalo zapísala do dejín
slovenského v ý tvarného
umenia
20.
storočia
nielen ako predstaviteľka realistickej maľby,
ale najmä ako vnímavá
pozorovateľka oravsk ých
ľudí, odpradávna pripútaných k zemi, k torá
Galéria Márie MEDVECKEJ sa nachádza
ich živila. Galériu s jej
v klasicistickej kúrii v Tvrdošíne-Medvedmenom otvorili pri prízom a tento rok vstúpila do štyridsiatej výležitosti
v ýznamného
stavnej sezóny.
životného jubilea umelk yne v ok tóbri 1979 v budove tvrdošínskej klasicistickej kúrie.
Oravská galéria v tejto svojej v ysunutej expozícii v ystavuje súbor
jej stoosemdesiatich obrazov a takmer devä ťdesiat kresieb. Od
roka 20 0 0 sa podkrovné priestor y Galérie Márie Medveckej –
v ýstavná sieň Ateliér – v yužívajú aj na krátkodobé prezentácie
v ý tvarného umenia. Na ak tuálnu jubilejnú štyridsiatu sezónu pripravila dramaturgia Oravskej galérie, k torá bola v roku 2015 galé riou roka na Slovensku, zo svojich zbierok v ýstavu diel Ernesta
Zmetáka pri príležitosti stého v ýročia narodenia tohto jedného
z najv ýznamnejších slovensk ých v ý tvarných umelcov a zberate ľov
umenia.
Emil SEMANCO
Foto: autor
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■ BEZBREHÁ SLOBODA?
Znovuobjavenie slobody po tridsiatich rokoch práve tými, čo sa podieľali na zbedačovaní štátu, je prinajmenšom cynické. Podobne vystúpil
Ján Oravec, ktorý varoval pred zmenami liberálnych demokracií na neli-

■ OBRANNÁ SPOLUPRÁCA
Pokiaľ ide o aliančné záväzky,
Slovensko tak ako každá iná členská
krajina sa vstupom do NATO zavia-

berálne. Poukázal na Maďarsko a Poľsko a apeloval na vládu, aby nechala
podnikateľov na pokoji a neničila podniky reguláciou.
Spoluzakladateľ Center for Freedom and Prosperity Daniel J. Mitchell z USA sa obáva posunu smerom k socializmu, a to harmonizáciou
daní, čo preferuje Brusel. Venoval sa
aj demografii obyvateľstva, ktorá má
priamy vplyv na ekonomickú slobodu.
Istým odľahčením témy bolo vystúpenie
Johna Funda, komentátora a analytika
Fox News. Rozprával o trampotách
turistov s taxíkmi v Bratislave, ktoré
vytvárajú prvý dojem o krajine. A ten je
pre Slovensko priam zničujúci.
zalo investovať dve percentá HDP do
obrany. Na to zatiaľ ešte náš rozpočet
nemá. No Slovensko začalo v posledných rokoch vynakladať na obranu
čoraz viac peňazí, od USA nakupujeme
aj stíhačky F-16. Predseda vlády Pellegrini by s Trumpom mohol hovoriť aj
o zmluve o obrannej spolupráci, ktorú
dohovára rezort diplomacie. Ministerstvo obrany vlastné rokovania zastavilo, Slovenská národná strana je proti
prijatiu sto piatich miliónov dolárov
na rekonštrukciu vojenských letísk od
USA.
■ DIPLOMATICKÁ INVENTÚRA
Spomedzi slovenských politikov sa naposledy dostal do Bieleho
domu bývalý premiér Robert Fico. Vo
funkcii predsedu vlády ho v novembri 2013 prijal vtedajší prezident
Barack Obama. Andrejovi Kiskovi
ako prezidentovi sa počas jeho päť
rokov trvajúceho mandátu nepodarilo
podobné stretnutie vo Washingtone ani
s Obamom, ani s Trumpom. Stretnutie
s Georgeom Bushom mladším v Bielom dome v októbri 2008 absolvovala
bývalá hlava štátu Ivan Gašparovič.

Dánsko sa zaťalo a Gazprom musí tlačiť plyn cez Ukrajinu

Severný prúd spomalili vody pri Bronholme
Niežeby sa to nečakalo, ale predsa len je to tu. Dánsko ako krajina, priamo teritoriálne zúčastnená na výstavbe
severomorskej vetvy plynovodu Nord Stream 2, povedalo „zatiaľ nie“. Zaťalo sa a nevydalo súhlas na stavebné
aktivity v dánskych vodách.
Ratingová, čiže hodnotiaca
agentúra svetového významu so
značkou Moody‘s dosť prekvapujúco upozornila na hrozbu zdržania výstavby plynovodu Nord
Stream 2. Toto upozornenie bolo
nedávno zverejnené v autorizovanej správe popredného analytika medzinárodnej ratingovej
agentúr y Moody‘s pre odvetvie
ropy a zemného plynu v Rusku
a v krajinách bývalého ZSSR
Denisa Perevezenceva.
■DÁNSKE PROBLÉMY
Dánska energetická agentúra
(DEA) požiadala totiž spoločnosť
Nord Stream 2 AG, čo je projektová spoločnosť plynovodu Nord
Stream 2, aby analyzovala dosah
plynovodu na životné prostredie
vo výlučne ekonomickej zóne na
juh od Bornholmu. Hlavná trasa
plynovodu síce prechádza oveľa
južnejšie od pobrežia ostrova,
ale ešte stále je v teritoriálnych
vodách Dánska. Tie sú súčasťou
výlučne ekonomickej zóny Dánska. Nepriamo sa táto výzva dá
vnímať aj ako želanie Dánska,
aby spoločnosť, ktorá stavia Nord
Stream 2, pripravila a ponúkla

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Budúcnosť plynovodu Severný prúd II.
dočasne zahmlila požiadavka dánskych energetických orgánov ešte
starostlivejšie preskúmať jeho projektové parametre a možný dosah
tohto energetického nosiča na životné prostredie.

druhú alternatívnu trasu. Agentúra Moody‘s predpokladá, že to
je pre Gazprom veľmi nepríjemná
situácia. Narastajú totiž riziká
spojené s neskor ým uvedením
plynovodu do prevádzky, čo spôsobí veľké finančné straty. Posudzovanie žiadosti z Dánska môže
tr vať až niekoľko mesiacov. A po
ňom nasleduje, ak by žiadosť bola
posúdená kladne, niekoľko mesiacov samotnej výstavby. Posuny
v čase určite oslabia obchodné
pozície Gazpromu.
■ PLYN PRE UKR AJINU
Na druhej strane – bude treba
riešiť nárast objemov prepravy
plynu cez Ukrajinu. Pôvodné útlmové odhady desať až pätnásť
miliárd kubíkov ročne sa tak zvyšujú a je celkom reálny predpoklad, že cez Ukrajinu by mohlo
tiecť až päťdesiat miliárd kubíkov
plynu. A to je pre Slovensko veľmi
dobrá správa. Nie je bez zaujímavosti, že samotná Ukrajina chce do
existujúcej plynárenskej sústavy
investovať obrovské zdroje.
Ján ČERNÝ
Ilustračné foto: internet
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Pokrytectvo mediálnych elít
Roman MICHELKO

Na príbehu Juliana Assangea
môžeme priam čítankovo ukázať, aké
sú dnešné mediálne elity pokrytecké.
Vzniká tu hnutie na ochranu whistleblowerov, pripravuje sa špeciálna
legislatíva, aby ochránila tých, ktorí
síce porušia zákon, prípadne vnútorné
normy tej-ktorej organizácie, a vynesú
utajované či dôverné informácie, ale
keďže konajú vo verejnom záujme,
sú hodní ochrany a ich protiprávne či
dokonca protizákonné konanie musí
mať imunitu. Majú byť špeciálne chránení napríklad pred zamestnávateľmi,
o praktikách ktorých informovali verejnosť, čím ich síce poškodili, ale keďže
konali vo verejnom záujme, tak je im
všetko odpustené.
V súčasnosti sme na Slovensku
svedkami niečoho podobného, čo sa
navyše praktikuje v značnom rozsahu,
a to je vynášanie z vyšetrovacích spisov. Aj v tomto prípade je všetko dovolené, veď treba živiť teóriu o prepojení

kriminálnych špičiek na tie mocenské.
V prípade, keď nejde o náš domáci
rybníček, je však naraz všetko inak.
Pripomeňme si teda, kto je Julian
Assange a prečo sa pred deviatimi
rokmi dostal do pozornosti médií.
V roku 2010 americký vojak
Bradley Manning poslal zakladateľovi
stránky WikiLeaks Julianovi Assangeovi množstvo utajovaných informácií
o zločinoch, ktoré páchala americká
armáda najmä v Iraku, ale aj v Afganistane a inde vo svete. Ich zverejnenie
vyvolalo na jednej strane veľké rozhorčenie štátnej administratívy USA,
ale aj zdesenie svetovej verejnosti,
keď sa dozvedela, akým spôsobom
sa vytvára „trvalá sloboda“. Celý svet
doslova šokovali zábery z vrtuľníka,
ktorého pilot z ničoho nič spustil zúrivú
paľbu z guľometu na nič netušiacich
civilistov...
Okrem toho WikiLeaks odhalilo množstvo diplomatických depeší,

v ktorých sme sa dozvedeli, čo si
myslia predovšetkým americkí diplomati o tej-ktorej krajine a pomeroch
v nej. Tak sme sa napríklad dozvedeli,
že o skorumpovanosti takého Mik-

K OME N TÁ R
loša vôbec nepochybovali, ale, ako
vieme, na rozdiel od iných politikov si
to nechali pre seba a verejne to nijako
neprejavovali.
Vráťme sa však do roka 2010.
V tom čase spôsobilo zverejnenie
WikiLeaks skutočné zemetrasenie.
Assange sa stal celosvetovou celebritou, na strane druhej sa stal aj najnenávidenejšou osobou, pričom bolo
jasné, že USA urobia všetko, aby ho
dolapili a exemplárne potrestali. Lebo,
ako vieme, zlé príklady priťahujú.
Bradley Manning bol nakoniec odsúdený na päťdesiatdva rokov väzenia
práve za to, že informácie o vojnových

Niečo tu očividne nesedí
Ivan BROŽÍK

Ach, tá naša diaľnica! Nie, naozaj teraz nejde o jej veľmi pružné
termíny dokončenia, dokonca pri
tejto úvahe nie je ani dôležité zaoberať sa tým, že staviteľ opustil
stavenisko strategického tunela,
ani tým, že sú zmätočné viaceré
projektové dokumentácie obchvatov
väčších miest. Zdá sa, že opäť ide
o diaľnicu ako takú, o jej severné trasovanie, o politický problém, ktorý je
tu latentne prítomný už desaťročia.
Diaľnica D1 bola a stále je
najvýznamnejšia a súčasne aj najdlhšia slovenská diaľnica, ktorá po
svojom dokončení spojí Bratislavu
so Záhorom v blízkosti štátnych
hraníc s Ukrajinou. Trasa diaľnice
D1 sa začína v Bratislave a pokračuje cez Trnavu, Trenčín, Žilinu,
Martin, Poprad, Prešov, Košice
a Michalovce do Záhoru. Je súčasťou
vetvy „A“ 5. paneurópskeho koridoru

AKO BOLO, ČO BOLO
„C ui bono?“ Tak znie latinská fráza v preklade znamenajúca: Na čí prospech? Kto
má z toho osoh? Pre čie dobro?
Rovnaký význam má aj formulácia „Cui prodest?“, ktorú
údajne vyslovil v roku 125 pred
Kristom rímsky konzul Lucius
Ravilla. Po viac ako storočí ju
spopularizoval pri obhajobe Tita
Papiana slávny rečník Marcus
Tullius Cicero, ktorý odporúčal
pri vyšetrovaní trestného činu
skúmať motív, kto z toho mohol
mať prospech – čiže kto mohol
mať záujem na jeho uskutočnení, spáchaní. Ešte adresnejšie
znie jeho: „Is fecit cui prodest?“
V preklade to znamená: „Urobil
to ten, komu to prospieva.“
Položme si otázku, komu prospel cirkus s výkrikmi Zachráňme
Markízu, „únos“ prezidentovho
syna, „vražda“ Róberta Remiáša
a naposledy vražda Jána Kuciaka
a jeho družky.
K takýmto úvahám som
dospel pri listovaní v mohutnej knižke citátov z latinských
klasikov so sládkovičovským
titulom Diamant v hrude nezhnije. Jej autorom je kňaz prof.
WWW.SNN.SK

s trasou Bratislava – Žilina – Košice
– Užhorod – Ľvov a významných
európskych ciest. Výstavba „severnej“ D1 sa začala ešte v roku 1972.
Je to teda už štyridsaťsedem
rokov a stále je tu prítomný politický
kontext. Fantómový „južný“ konku-

rent. Téma všetkých slobodných
volieb za uplynulých približne tridsať
rokov. Ak by sme sa chceli pohybovať iba v rovine eufemizmov, mohli
by sme ho pokojne nazvať „národnostná karta“. Stačí sa obzrieť do
minulosti a z bežne dostupných
zdrojov vieme, že s ňou z času na
čas hrajú politici, tretí sektor, ochranári a veľmi radi aj novinári, podľa
toho, za koho prevažne píšu. Opäť
sa blížia voľby, myslíme tým tie parlamentné, a opäť sa rozvírila verejná

„polemika“ o tom, čo by bolo, keby
bolo.
„V prípade trasovania spojenia
Bratislavy s Košicami sa nevybralo
najšťastnejšie riešenie. Ak by bola
zvolená južná trasa, výstavba by
šla rýchlejšie.“ Prišiel s tým síce
úplne opodstatnene (z pozície
ministra dopravy) Árpád Érsek, ale
treba vidieť, akú stranu zastupuje
vo vládnej koalícii – Most – Híd.
A treba tiež vidieť, v akom čase
s tým prišiel – prakticky v predvolebnom, keď jeho politickej strane hrozí,
že sa ani nepreplazí cez minimálnu
voličskú hranicu do parlamentu.
A do tretice by bolo dobré tento
názor vnímať v kontexte so sériou
udalostí na stavbách úsekov „severnej“ D1 minimálne za posledné dva
roky. Ich dôsledkom je permanentné
predražovanie „severu“ a najmä
posúvanie termínov odovzdávania

Dr. h. c. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
Nuž, pokračujme ďalšou Cicerovou myšlienkou: „V priateľstve
niet väčšej nákazy ako líškanie, lichotenie a pritakávanie.“
Zvážme, koľko našich mocných
doplatilo na tolerovanie farizej-

kým, resp. volebným marketingom. Keď niekto potrebuje presvedčiť masy, aby ho vyniesli na
piedestál, bude sa na obrazovke
ostošesť prežehnávať a ľud mu
uverí, aj keď o ňom vie, že sa klania zlatému teľaťu. A ľud, najmä

P O Z N Á MK A

zločinoch, ktoré páchala americká
armáda, posunul práve WikiLeaks,
ktoré ich zverejnili. Assange sa tak
stal horúcim kandidátom na osobnosť
roka časopisu Time. To sa však napokon po extrémnom odpore americkej
administratívy nestalo.
Medzitým sa však začala všeobecná poľovačka práve na Juliana
Assangea. Zoznam bezpečných krajín, kde sa mohol uchýliť, sa postupne
prudko zužoval. Tesne predtým, než
na dlhých sedem rokov zakotvil na
ekvádorskej ambasáde v Londýne, bol
na prednáške vo Švédsku. Ako dnes
vieme, tam ho obvinili zo znásilnenia.
Bolo jasné, že je to účelové obvinenie. Proces za tento jeho zločin sa
vo Švédsku nakoniec viedol bez jeho
účasti. Assange tento proces vyhral
a oslobodili ho. Medzitým sa však britská pôda stala preňho príliš horúca.
Pred ekvádorskou ambasádou stále
hliadkovali policajné jednotky a Assangeov osud sa stal priamo závislý od
vnútropolitického vývoja v Ekvádore.
No a keď bývalého prezidenta Rafaela
Correu vystriedal súčasný Lenín
Moreno, boli dni Assangea zrátané.
Z ekvádorskej ambasády ho násilne
vyniesli a britská polícia ho zatkla...
V súčasnosti sa teda rozhoduje
o tom, či a za akých okolností bude
vydaný na trestné stíhanie do USA.
jeho úsekov do prevádzky. Minister tiež pripomenul, že trasovanie
je problém takpovediac večný. Aj
ďalší jeho citát vlastne iba dokazuje „národnostnú“ nechuť k schválenému variantu výstavby diaľnice
na východnú hranicu Slovenska:
„Aj napriek tomu sa tak rozhodlo
a teraz rozhodnutie musíme akceptovať a dokončiť tú diaľnicu,“ dodal
minister. Výstavba by podľa neho
napredovala rýchlejšie, ak by sa
rozhodlo pre južnú trasu. No dobre,
technicky má možno čiastočne
pravdu. To môžeme pripustiť. Ale
zopakujme si, že diaľnice zohrávajú svoju úlohu aj a najmä ako politický fenomén. Vo volebných rokoch
sú napríklad zvyčajne najvyššie
a všetky kroky, udalosti aj vyjadrenia na tému dostavby D1 naznačujú,
že ani tento rok nebude výnimka.
Paradoxom je, že slovenský
politický rébus o severnej či južnej
trase vyhrali Maďari v Maďarsku
s trasou najjužnejšou. Pretože po
ich diaľnici sa dá už dnes celkom
rýchlo a pohodlne a najmä celistvo
cestovať z Bratislavy do Košíc či
naopak. Za diaľničné mýto, ktoré
je nemalým zdrojom ich rozpočtu.
A tak tu naozaj stále v súvislosti
s diaľnicou, tou našou, niečo nehrá.
čov ju hlásajú politické celebrity
s milo vyretušovanými tváričkami. Po voľbách sa sľuby vyparia ako jarné snehy. No masy
z námestí sa nezamyslia nad
Cicerovou ironickou myšlienkou:
„Ó, vlk je znamenitým strážcom

Na posiedke s rímskym Cicerom
Peter VALO

ských „priateľov“ či presnejšie
pätolizačov a pritakávačov, čo sa
zvrtli o stoosemdesiat stupňov
a vrazili svojim chlebodarcom
dýku do chrbta. Z priateľov sa
stali najzúrivejší nepriatelia. Bolo
to vlastne priateľstvo? Odpoveď
nájdeme opäť u veľkého rímskeho
rečníka: „To nie je priateľstvo,
keď jeden nechce počuť pravdu
a druhý je ochotný klamať.“
Dnes zažívame svetový festival klamstva, keď vyhráva ten,
kto suverénnejšie klame. Akurát
lož nazývame úspešným politic-

ten náš slovenský, naletí znova
a znova. Cicero by aj dnes povedal: „Z klamstva sa nemôže stať
pravda“ alebo „Väčšiu cenu má
skutočná pravda ako mienka
ľudu,“ lebo „Nič tak neletí ako
klebeta“ a „Nepriateľskému svedkovi netreba veriť,“ Asi by ho
dnes znovu za súhlasného vresku
médií, plných nepriateľských
svedkov, opäť vypátrali a demonštratívne uškrtili.
Všetci uchádzači o priazeň
ľudu volajú o potrebe spravodlivosti. Z veľkoplošných púta-
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Konzervatívna vláda Theresy Mayovej
je v zásade ochotná vydať ho do USA.
Svoje rozhodnutie hodlá prehodnotiť
len v prípade, ak by mu v USA hrozil
trest smrti. Samozrejme, scenárov
je viacero. Jeden z nich je vydanie
Assangea do Austrálie, keďže pochádza z Austrálie a stále má aj austrálske občianstvo.
V tejto súvislosti však bolo veľmi
poučné sledovať, ako sa k prípadnému vydaniu Assangea postavili
naše mainstreamové médiá. Takmer
všetky unisono označujú Assangea za
podliaka, ktorý si zaslúži ten najprísnejší trest, okrem iného aj preto, lebo
odtajnil najmä americké zločiny, a nie
tie ruské. Je skutočne paradoxné, že
médiá, ktoré dlho nevedeli prísť Trumpovej administratíve na meno, teraz
verejne adorujú za jeho vydanie práve
tejto škandalóznej vláde. Naopak, reči
o verejnom záujme zrazu záhadne
utíchli. Ich pokrytectvo sa tak stáva
do neba volajúcim. Ak whistlebloweri
pranierujú tie správne sociálno-vlastenecké sily, je všetko v poriadku, ak,
naopak, zverenia vojnové zločiny tých
najskompromitovanejších pravicových
síl, z kladných hrdinov sa stavajú podliaci. Kauza Assange nastavila našim
médiám krivé zrkadlo, v ktorom sa
ukázalo, že náš mediálny mainstream
je krajne pokrytecký.

oviec.“ Nepoučia sa na vlastných omyloch, aby v konečnom
dôsledku zase zvolili alternatívu
čohosi, čo ich predtým sklamalo.
Tu platí postreh pesničkára Karla
Kryla: „Demokracie prospívá bez
nás a pragmaticky, brbláme spolu
u píva, jak brblali jsme vždycky.“
Čo na to Cicero? „Vlastnosťou hlúpych je vidieť chyby
druhých a na svoje zabúdať“ alebo „Hlúposť nemá
ospravedlnenie.“
„Vlasť je spoločnou matkou nás všetkých,“ tvrdil Cicero.

Vidíme, že mnohým, čo sa hrabú
k moci, slovenská vlasť nevonia. Poučenie z histórie je u nás
asi cudzie. Prečo? Cicero tvrdí:
„Základným zákonom histórie
je, aby sa neopovážila tvrdiť nič
falošné.“ Falošných tónov a čierno-bielej ideologizácie histórie
je u nás viac než dosť. Vari niet
na svete národa, ktorý sa nechá
klamať a rozdeľovať pre vlastnú
minulosť ako ten náš. Major
Terazky v skvelom českom filme
Čierni baróni nonšalantne hodil
nežiadúcu minulosť za hlavu slovami: „Čo bolo, bolo...“ Cicero je
presnejší: „Minulé veci už zmeniť
nemôžeme!“A môj starý otec bol
zemitejší: „Pozde riť biť, keď sa
posrala.“
„Pomaly,
nepozorovane
ubieha čas,“ odkazuje nám veľký
spisovateľ, mysliteľ, advokát,
politik a ideológ rímskeho republikánskeho poriadku Cicero a my
napriek tomu znovu šliapneme do
toho istého h...a, pardon, rieky.
Takto nejako som sa zamyslel
nad múdrou knižkou môjho priateľa vdp. Jozefa Krajčiho. Vrele
vám odporúčam, aby ste si v nej
zalistovali. Celkom iste aj vy prídete na nejaké myšlienky, lebo
diamant v hrude nezhnije.
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Ján DANKO: Matica slovenská má byť mekkou Slovákov

Vláda schválila Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia. Čo to znamená
v praktickom živote občana? Dosť
veľa. Po schválení navrhovanej
zmeny Európskou komisiou bude
môcť Ministerstvo životného
prostredia SR vyhlásiť výzvu na
výmenu zastaraných vykurovacích
zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za kotly na zemný plyn.
„Zmeny v operačnom programe
pomôžu Slovensku zlepšiť kvalitu
ovzdušia, posilniť ochranu vôd,
zefektívniť sanáciu environmentálnych záťaží, a tým aj plniť záväzky
a právne predpisy Európskej únie.
Zvlášť ma teší, že budeme môcť
finančne podporiť výmenu starých kotlov v domácnostiach za
nové ekologické,“ informoval pri
tej príležitosti podpredseda vlády
a minister životného prostredia
László Sólymos.

V Martine sa chcú spájať, nie rozdeľovať

Kotlíková
dotácia
V kvalite ovzdušia má Slovensko dlhodobo problém s prekračovaním limitných hodnôt pre prachové
častice. V značnej miere sa na tom
vo vykurovacom období podieľajú práve domácnosti vykurované
kotlami na pevné palivo. Domácnosti
si takto budú môcť za poskytnutú
dotáciu zakúpiť nové ekologické
vykurovacie zariadenia na zemný
plyn. Na jeseň plánuje ministerstvo
vyhlásiť výzvu na takzvanú kotlíkovú
dotáciu, pričom na tento cieľ by sa
vyčlenilo okolo tridsať miliónov eur.
V rámci zmeny operačného
programu dôjde aj k presunu zdrojov
eurofondov. Finančné prostriedky
budú smerovať do posilnenia podpory dvoch oblastí. Prvou je odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd, ako aj monitorovanie vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach s významnými
zdrojmi podzemných vôd. Finančné
prostriedky budú využité na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach na Žitnom
ostrove, a tým sa zabezpečí účinnejšia ochrana našej najväčšej zásobárne pitnej vody. Druhou oblasťou
je zvýšenie prostriedkov, ktoré slúžia na sanáciu environmentálnych
záťaží.
Po súhlase vlády musí návrh
zmeny operačného programu schváliť ešte Európska komisia, ktorá
má na to tri mesiace od oficiálneho
predloženia návrhu.
V Českej republike platí taký
zákon o ovzduší, ktorý umožňuje
úradníkom kontrolovať, čím domácnosti kúria. Chcú tak zabrániť tomu,
aby domácnosti vykurovali svoje
obydlia nepovolenými palivami,
ktoré výrazne znečisťujú ovzdušie.
Navyše majú naši susedia veľmi
dobre fungujúci program kotlíkových
dotácií, ktorý podporuje výmenu
starých neekologických kotlov na
tuhé palivo.
Ján ČERNÝ
Ilustračné foto: Emil SEMANCO

Nie je hriech tieto stromy páliť v peci?
Koľko sa ich stratí v kotloch na tuhé
palivo?

OÁL

Zhováral sa: Matej MINDÁR – Foto: MsÚ

Novozvolený primátor Martina Ján DANKO vyjadril úprimný záujem o väčšiu a úprimnú spoluprácu nielen s Maticou slovenskou, ale aj s ostatnými kultúrnymi inštitúciami. V krátkom čase by chcel vytvoriť spoločný reprezentatívny orgán. Jeho hlavnou úlohou bude tieto inštitúcie spájať, nie rozdeľovať.
● Martin je historické slovenské mesto. V posledných rokoch
však bojovalo s finančnými problémami vinou nútenej správy pre
nedostavanie lanovky na Martinské hole. Ako je to na tom mesto
finančne teraz?
Nútená správa zabrzdila okrem
veľkých investícií aj možnosť čerpať
prostriedky zo štrukturálnych fondov
EÚ. Mesto nemalo financie na riadny
chod, čo sa odzrkadlilo vo všetkých
oblastiach. Preto je dnes naším cieľom postupne uvoľňovať obrovské
finančné prostriedky, ktoré chceme
vo veľkom investovať práve tam, kde
sme počas nútenej správy nemohli.
● Vašou prioritou je výstavba
novej nemocnice, ale aj výstavba
práve spomínanej lanovky na Martinské hole. V akom štádiu sú tieto
dva významné projekty a kedy by
mohli byť ukončené? Z hľadiska
turizmu môže lanovka významne
podporiť aj príjmy mesta...
V súčasnosti chceme tento projekt znovuoživiť. Preverujeme, aké sú
momentálne reálne náklady na
realizáciu tohto projektu. Myslím si,
že sa turčiansky región bez nejakej
excelentnej dopravy na Martinské
hole nepohne ďalej. Jediná cesta,
ako sem dostať ľudí, je ponúknuť im
niečo, čo tu doteraz nebolo. Mnohí
Martinčania majú problém s tým, že
ideme pomáhať nejakým lyžiarskym
skupinám prevádzkujúcim Martinské hole. Vôbec tu nejde o to, aby
sme revitalizovali lyžiarske stredisko.
Ďaleko lukratívnejšie je letné obdobie. Podobné lokality na Slovensku,
ktoré postavili takéto zariadenia, sú
oveľa lukratívnejšie skôr v lete ako
v zime. Takže toto je aj naša predstava. Naším zámerom je pomôcť
Martinu, aby sem v lete prišlo oveľa
viac turistov ako doteraz. Pokiaľ
ide o výstavbunovej nemocnice už
v rámci svojej predvolebnej kampane
som informoval, že sa budem usilovať o jej vybudovanie. Už ako dekan
Jesseniovej lekárskej fakulty Univer-

MEDZI NAMI
Č oskoro budú knižné vydavateľstvá meniť svoj sortiment. Na
pultoch už nebudú ponúkať z červenej knižnice len bestsellery typu
Ako byť krásna alebo Ako byť príťažlivá a sexy, ale do módy prídu
publikácie Ako prekonať strach
z islamského džihádu alebo Ako bez
ujmy prežiť teroristický útok. Bude
to vítaná pomôcka pre turistov exotických destinácií, ale aj Francúzska, Belgicka či Nemecka, čiže čosi
ako bedeker pre všetkých milovníkov silných zážitkov. Ak zatiaľ vydavateľstvám chýbajú autori a bezpečnostný analytik Andor Šándor je
mediálne vyťažený, bude potrebné
obrátiť sa na mimovládne organizácie, kde majú dostatočný počet
platených analytikov, aby zvládli
akékoľvek aktuálne témy.
Už vidím odporúčania neziskoviek: Nenavštevujte kresťanské
kostoly v čase bohoslužieb, nezdržujte sa v obchodných domoch
a vo verejných budovách, v ktorých je veľa ľudí, pozorne si všímajte okolie. Ešte zvláštne upozornenie pre ženy: Obliekajte sa
striedmo, zahaľujte si plecia i nohy,
nenoste priveľké výstrihy, aby ste
nevzbudzovali pohoršenie a žiadzu
mužov z iného kultúrneho okruhu.
A vôbec, neverte hoaxom extrémistov o islamskom terorizme, lebo nič

zity Komenskeho som na tomto projekte pracoval. Na jej výstavbu sú už
zabezpečené finančné prostriedky.
Bude však nevyhnutné spraviť ešte
niekoľko krokov. Urobíme všetko

Strečna je každým rokom stále viac
a viac nepriechodná. Tento problém
donúti akúkoľvek vládu, aby sa ním
intenzívne zaoberala. Martin týmto
stráca. Po dokončení tunela Višňové
Profesor Ján DANKO – súčasný primátor
Martina, centra Turca

valy, ale touto trasou. Verím, že
správne rozhodnutia opäť zvíťazia
a R3 nebude len okrajovou záležitosťou, ale prioritou, ktorá spojí Poľsko
s Maďarskom. Celý Turiec tým získa,
pretože sa odbremení doprava, ktorá
ide okolo mesta a cez mesto. Táto
cesta by výrazne zvýšila ekonomickú
úroveň celého regiónu.

Mesto Martin je zákonom z roka 1994 vyhlásené za národné kultúrne centrum Slovákov,
čo popri sídle našej národnej ustanovizne Matice slovenskej dokladá aj množstvo iných
kultúrnych a architektonických pamiatok.

preto, aby v našom meste stála špičková moderná nemocnica.

jeho ekonomický a najmä priemyselný
potenciál bude úplne iný, ako bol
doteraz. Myslím si, že znova dôjde
k revitalizácii aj v priestoroch bývalých S Strojární. Pre budúcich
investorov sú to veľmi atraktívne
a lukratívne priestory a verím, že ku
koncu, ako sa tunel bude dokončovať,
ich význam a hodnota bude rásť. Táto
tradičná priemyselná časť mesta má
potenciál pritiahnuť najmä ľahký priemysel. S novými investíciami bude
prichádzať aj nová pracovná sila
z okolitých regiónov.

● Pre rozvoj turčianskeho
regiónu je dôležité aj dokončenie diaľničného prepojenia medzi
Bratislavou a Košicami. Dnes
vieme, že výstavba úseku Višňové
Dubná Skala sa predĺži o niekoľko
rokov...
Škoda, že tento úsek sa nepodarilo vybudovať počas predchádzajúcich vlád. Keby sa výstavba
v minulosti diaľnic nezastavila, mohli
sme mať tunel Višňové už dávno
postavený. Ja chápem, že každá
politická garnitúra mala iné záujmy.
Spochybňovať to, čo predchádzajúce
vlády rozbehli. Je to na škodu tohto
úseku. Momentálne sme preto v patovej situácii. Výstavba tunela Višňové
sa zastavila. Ale verím, že sa za
nejaké tri-štyri roky konečne dokončí.
Iná možnosť nie je. Cesta okolo

● Pre Turiec je takisto dôležité
aj vybudovanie rýchlostnej cesty
R3. V akej fáze prípravy je táto
výstavba?
To je veľmi správna otázka,
lebo rýchlostná cesta R3 nie je
naprojektovaná Slovenskom, ale
Európskou úniou. Spojenie Poľska
s Maďarskom nemá ísť cez Dono-

také nejestvuje, sú to len útoky psychopatov, akí sa vyskytujú aj v kresťanskom svete.
Český sociológ Petr Hampl,
známy aj ako ako protiislamský
a protiimigračný aktivista, si na
rozdiel od mimovládnych aktivistov myslí, že odpor ku kresťanom
nie je len výlučnou záležitosťou
islamských
radikálov.
Hovorí:
„V zásade je to tak, že ak sa sta-

ších období v histórii kresťanstva,
sa nehovorí ani vo Vatikáne, a už
vôbec nie v Bruseli. Namiesto toho,
aby sa Európa i svet účinne bránili
tomuto novovekému barbarstvu, na
mnohých školách multikultúrneho
Západu deti píšu slohové práce
na tému, prečo je dobré vyznávať
mierumilovný islam, a rodičia sú
často kritizovaní mimovládnymi
organizáciami za to, že bránia

Demokratický Západ je mýtus!
Ľud ovít ŠTEVKO

nete moslimom, tak je do nejakej
miery vašou povinnosťou usilovať
sa o to, aby sa učeniu proroka
Mohameda podriadil celý svet.
A ako sám Mohamed povedal:
Alah mi dáva víťaziť skrze pôsobenie strachu. Takže ide o to,
šíriť strach, ukázať, že nikto nie je
v bezpečí a nikam sa neschováte.“
Zdá sa však, že v Európe, hlásiacej sa k ideológii multikulturalizmu,
zaváňajú
podobné
vyjadrenia
odsúdeniahodnou islamofóbiou, ak
nie priamo extrémizmom.
O tom, že súčasné prenasledovanie a vraždenie kresťanov islamskými radikálmi je jedno najhor-
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svojim deťom zmeniť pohlavie.
Následkom nečinnosti kultúrne a
duchovne vyšinutej západnej civilizácie sa dejú nevídané organizované teroristické výčiny islamských radikálov, na ktoré doplácajú
nevinní ľudia. K zodpovednosti za
masaker na Srí Lanke sa prihlásila
organizácia Islamský štát, o ktorej
americký prezident Donald Trap už
asi desaťkrát vyhlásil, že je definitívne porazený. Lenže ukazuje sa,
že ideológia radikálneho islamu
prežíva v krajinách a na miestach,
kde by to čakal málokto. Podľa
webu inštitútu SITE, ktorý sleduje
radikálne hnutia vo svete, islamis-

● Martin a Matica slovenská sú
historicky prepojené. Ako hodnotíte spoluprácu z ostatných rokov,
ktorá nebola príliš aktívna.
Je to škoda, že taká inštitúcia
ako Matica slovenská dnes nie je spájaná s významom, ktorý mala v minulosti. Práve vtedy totiž znamenala
pre Slovákov jednu z mála vecí, na
ktorú mohli byť právom hrdí. Myslím
si, že Matica si zaslúži, aby sa stala
mekkou Slovákov aj naďalej.
● Plánujete vo vzťahu s Maticou slovenskou
spoluprácu
a komunikáciu zintenzívniť?
Za mesto Martin som pripravený,
aby sa doterajšie formálne vzťahy
s Maticou posunuli na úplne inú kvalitatívnu úroveň. Našou snahou je
zjednotiť všetky kultúrne inštitúcie
pôsobiace v Martine, ako sú Matica
slovenská, Slovenská národná knižnica, Slovenské komorné divadlo,
všetky múzeá a galérie, aby bojovali
za rozvoj kultúry ako celok. Martin
ako mesto kultúry musí globálne bojovať za rozvoj týchto inštitúcií. V krátkom čase sa chceme stretnúť s ich
vedúcimi predstaviteľmi a dohodnúť
sa na spoločnom akčnom programe.
Postupne by sme chceli vypracovať
spoločný dokument a vytvoriť reprezentatívny orgán, ktorý by tieto inštitúcie spájal, a nie rozdeľoval.
tov na Srí Lanke vedie radikálny
duchovný vodca Zahrán Haším,
stojaci na čele doteraz málo známej islamistickej skupiny Tauhíd
Džamát (NTJ). Srílanská polícia
viní práve túto skupinu z veľkonočného masívneho útoku na kresťanské kostoly a hotely plné turistov,
pri ktorých zahynulo viac ako tristopäťdesiat ľudí.
Úvahy o tom, že za terorizmom v Colombe sú budhisti, ku
ktorým sa pridalo ako prvé aj
spravodajstvo RTVS, sa ukázali
ako zavádzajúce. Budhisti známi
z občianskej vojny Sinhálcov proti
Tanmilom v roku 1983 útočili skôr
na životy a majetok moslimov, ale
nie na sedempercentnú menšinu
kresťanov. Dnes nie sú pochyb nosti o tom, k to stojí za tragé diou na Srí Lanke. Pravda v yjde
v ždy najavo niekedy r ýchlo ako
v Kolombe, inokedy zdĺhavo ako
pri zatajovaní informácií okolo
požiaru Chrámu Matk y Božej
v Paríži. Ale v ždy, skôr či neskôr
sa v ypomstí úmyselný a v y tr valý
odpor pravdivo informovať verejnosť v záujme, aby sa nenarušila utk velá predstava o obraze
„demokratického a tolerantného
západného sveta“. Žiaľ, demokra tick ý Západ je mý tus a je najv yšší
čas, aby sme sa prebudili a začali
identifikovať a postihovať prav ých
vinníkov. Aj tých, čo mlčia o vine
alebo zavádzajú verejnosť.
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Aj susedná Ukrajina si zvolila za svojho prezidenta filmového herca

Aká mačka vylezie z vreca, nikto nevie
Mar ti n JARINKOVIČ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Osemnásť a pol milióna ukrajinských voličov v nedeľu 21. apríla prišlo k hlasovacím urnám, aby rozhodlo
o ďalšom osude svojej vlasti. Z volieb vyšla víťazne, podľa očakávaní, „nová tvár“ ukrajinskej politiky –
Volodymyr Zelenskyj. Jediným prekvapením ukrajinských prezidentských volieb, ak tu možno vôbec hovoriť o prekvapení, je akurát obrovský nepomer v podpore oboch kandidátov.
Novozvolený prezident svojho
súpera, dosluhujúceho prezidenta
Petra Porošenka, deklasoval rozdielom dvoch tried. Nepomohlo mu ani
vskutku enormné úsilie, ktoré v rámci
kampane vyvinul. Nepomohla mu ani
predvolebná debata, ktorá sa nakoniec, napriek istým bezpečnostným
rizikám, predsa len uskutočnila, a to
dva dni pred voľbami na kyjevskom
olympijskom štadióne.
■ SYMBOL NEÚSPECHU
Zelenskyj svojským spôsobom
po dlhých rokoch spojil hlboko rozdelenú Ukrajinu, veď z dvadsiatich
štyroch regiónov Ukrajiny zvíťazil
v dvadsiatich troch. Jedinou baštou
Porošenka ostala ľvovská oblasť.
Kým na západnej Ukrajine sa Zelenského podpora pohybovala okolo
šesťdesiatich percent, na východe
a juhu krajiny presahovala osemdesiat percent. Ukrajinu však nespojil
ani tak samotný víťaz ako spoločná
chudoba, hnev a sklamanie väčšiny
národa. Ako sa zhodla väčšina ukrajinských politológov, na prospech
Zelenského hrala na jednej strane
možno veľká nádej, ktorú doňho
časť elektorátu vložila, ešte viac
však nenávisť k jeho protikandidátovi. Petro Porošenko sa stal symbolom neúspechu Majdanu, symbolom
pseudovlastenectva postaveného na
iracionálnej protiruskej hystérii, prešpikovanej banderovskými pokrikmi,
symbolom špinavej vojny a zarábania
na krvi a v neposlednom rade symbolom ekonomického krachu Ukrajiny.
Porošenko z úradu odchádza po
piatich rokoch rozpačito, podobne
ako odišiel zo scény už spomínanej
debaty so Zelenským. V nepochopiteľnom záchveve, zrejme v úsilí

ukázať ešte aspoň nakoniec svoju
štátnickú rolu otca národa zjednocovateľa, vyzval prítomné publikum
na záverečné odspievanie hymny,
ale nepočkal ani na záverečné
slová moderátorov duelu. Na pódiu
tak nastala vskutku trápna situácia,
keď hlava štátu so svojou rodinou,
s volebným tímom a s nepočetnými
prívržencami s rukami na srdciach
spievali hymnu v neúspešnom úsilí
prekričať moderátorov a tlieskajúci tábor lúčiaceho sa Zelenského.
Trápne vyznenie tohto nedôstojného
teátra napokon zaklincovala choreografiou organizátorov vskutku pripravovaná záverečná hymna v podaní
profesionálneho speváka. Porošenkovci tak ani nedokončiac svoj scenár museli sa chtiac-nechtiac pripojiť k celému štadiónu a odspievať
hymnu ešte raz. Toto faux pas akoby

symbolicky Porošenka vyprevadilo
z politickej scény. Bola to bodka
za kampaňou, ktorá vyznela ako
tragikomédia.
Ešte horšie však vyznieva skutočnosť, že Porošenko akoby dosiaľ
neprecitol do reality. V rozlúčke
pred tisíckou svojich verných ohlásil nielen začiatok boja o víťazstvo
v októbrových parlamentných voľbách, ale aj víziu svojho návratu
na prezidentský stolec o päť rokov
(a možno aj skôr). Ukrajinskí politológovia však reálnosť Porošenkových
plánov vidia v úplne inom svetle.
Podľa Rostislava Iščenka môže
Porošenko ostať v politike, nebude to
však nadlho, pre svoju toxickosť sa
nemôže stať lídrom novej opozície.
Iščenko predpovedá iný vývoj. Podľa
neho sa v období upevňovania pozícií
nová politická garnitúra s Porošenkom začne pohrávať ako s dieťaťom.
Tu mu pohrozia stratou majetku, tu
mu dajú nádej, a tým ho dostanú do
vyjednávacieho procesu. Medzitým
sa nová moc bude upevňovať, potom
bude 28. mája inaugurácia nového
prezidenta, vymenovanie novej vlády,
a keď bude všetko hotové, povedia
mu, že sa nedohodli, koniec, hotovo –
a do „ťurmy“ s ním. Ide im najmä o to,
ako povedal Iščenko, aby im neuletel
teraz, kým ešte môže. Potom mu už
nepomôžu ani západné garancie,
podobne ako Janukovyčovi.
■ ZÁPAS O PREŽITIE
Porošenkovi sa pritom pozície
začali sypať už po prvom kole volieb,
časť ľudí sa mu rozutekala, na slobode sa ocitla kontroverzná poslankyňa Nadija Savčenková, obvinená
z pokusu o štátny prevrat, otázny je
osud zákona o sprísnení jazykovej

Dôchodcovia spoznajú dôchodkový vek päť rokov vopred

Penzijný vek sa dočká ústavného zastropovania
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Od prvého januára 2017 sa vek odchodu do riadneho dôchodku určuje podľa stredného priemerného veku dožitia
slovenskej populácie. Odvtedy sa penzijný vek šesťdesiatdva rokov automaticky predlžuje o niekoľko dní. Ak by
tento mechanizmus mal platiť aj v ďalších rokoch, terajší štyridsiatnik by išiel do dôchodku ako šesťdesiatpäťročný a v roku 2050 by dôchodkový vek bol na úrovni šesťdesiatich siedmich rokov.
Tento mechanizmus výpočtu veku
odchodu do dôchodku zabezpečuje
podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť trvalú finančnú udržateľnosť
dôchodkového systému a zároveň by
nedošlo k skracovaniu obdobia poberania dôchodku, ktorý by sa navyše zvyšoval každoročne podľa vopred známeho percenta dôchodcovskej inflácie.
■ ĎALŠIE ZMENY
Od roka 2019 dochádza k ďalšej zmene, keď sa vek odchodu do
dôchodku stanovuje vekom šesťdesiatdva rokov a počtom kalendárnych
mesiacov, ktoré budúci dôchodcovia
musia poznať už päť rokov dopredu.
Na marcovej schôdzi parlamentu však
došlo k ďalšej zásadnej zmene, keď
po niekoľkých odkladoch sa napokon
našlo ústavou požadovaných vyše
deväťdesiat koaličných, ale aj niekoľko opozičných hlasov poslancov
na to, aby sa s účinnosťou od júla 2019
schválil ústavný zákon o maximálnom
veku šesťdesiatštyri rokov na zákonný
odchod do riadneho dôchodku. V tejto
súvislosti treba však povedať, že ak
by poslanci neschválili ústavný zákon
nároku na riadny dôchodok vo veku
šesťdesiatštyri rokov, odborári zozbie-
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raním podpisov od tristopäťdesiattisíc
občanov by prinútili parlament vyhlásiť referendum o zastropovaní veku
nároku na riadny odchod do dôchodku.
Aký to bude mať dosah na verejné
financie, najmä na výšku penzie budúcich dôchodcov, sa vedú rozporné politicko-ekonomické diskusie.

EKONOMIKA
Proti zastropovaniu veku nároku
na dôchodok bola väčšina ekonómov,
ktorí sa venujú problematike verejných financií – ako vždy Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť či predseda OECD José Ángel Gurría pri
poslednej návšteve na Slovensku.
Pokiaľ ide o verejné financie, bude
tento „špás“ stáť slovenskú ekonomiku vyše stotridsať miliárd eur, ktoré
bude musieť vláda nájsť na oboch
stranách verejných rozpočtov. Na príjmovej to budú vyššie odvody a dane
zamestnávateľov a zamestnancov
a na výdavkovej okrem hľadania úspor
v jednotlivých rezortoch aj predpokladané prerozdelenie v rámci sociálnych
fondov. Pokiaľ pôjde o výšku budúcich penzií, tak z dôvodu skoršieho
odchodu, ktorý nebude v súlade s pre-

dlžovaním priemerného veku dožitia,
budú mať budúci dôchodcovia menej
usporených peňazí v dôchodkových
fondoch v prvom, ako aj v druhom
dôchodkovom pilieri, preto sa počíta
aj s nižšími dôchodkami v priemere
o desať percent. Na druhej strane však
treba povedať, že s predlžovaním prie-
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legislatívy na neprospech ruštiny,
opoziční poslanci začali zbierať
podpisy na hlasovanie o nedôvere
predsedovi Verchovnej rady Parubyjovi a oblastný administratívny súd
v Kyjeve nateraz pozastavil účinnosť zákona o nútenom premenovaní Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi
moskovského patriarchátu na Ruskú
pravoslávnu cirkev na Ukrajine. Na
druhej strane poslanci Bloku Petra
Porošenka ohlásili, že chcú zmenšiť
rozsah kompetencií prezidenta, resp.
vrátiť ich na ústavou predpokladanú
úroveň.
■ ZÁPAS O PREŽITIE
Teda nasledujúce týždne čaká
Ukrajinu pokračovanie ostrého politického zápasu o prežitie. A to ešte
nehovoríme o vonkajších vplyvoch
a pokusoch o destabilizáciu. Veď
nie náhodou práve v tomto období
povolebného chaosu prišla z Moskvy
správa o udeľovaní občianstva obyvateľom odštiepeneckého Donbasu.
Politológ Vadim Karasjov v tejto
súvislosti povedal, že Moskva chce
otestovať nového prezidenta. Môže
to byť už aj ruská príprava na parlamentné voľby.
Práve parlamentné voľby budú
kľúčové. Až vďaka nim si Zelenskyj, ak v nich uspeje jeho politická
platforma, môže poistiť svoju zatiaľ
krehkú pozíciu. Vzhľadom na túto
okolnosť sa dá predpokladať, že
Zelenskému sa minimálne dovtedy
nepodarí vymaniť spod vplyvu
svojho tútora Igora Kolomojského,
ktorý je v mnohých ohľadoch horší
od Porošenka. Ukrajina tak pokračuje v svojej tradícii oligarchického systému. Nóvum je to, že kým
dosiaľ oligarchovia zápasili medzi
sebou priamo, resp. prostredníctvom
svojich politikov, odteraz si zrejme
podľa vzoru Kolomojského budú najímať rovno profesionálnych hercov.
Človek nemusí byť ani veštec, aby
mohol predvídať, že Ukrajincov čaká
nové veľké sklamanie z veľkých sľubov. S výnimkou možno jediného, no
veľmi dôležitého sľubu – zastavenia
vojny. Zelenskyj totiž na rozdiel od
Porošenka nemá záujem na jej pokračovaní. Či má na jej zastavení záujem
aj Kolomojskyj, ešte nevieme.
merného veku dožitia budú šesťdesiatštyriroční dôchodcovia viac schopní
okrem poberania starobného dôchodku
pracovať na rovnakej pracovnej pozícii ako pred nárokom na poberanie
penzie.
Veľkým
rizikom schváleného
ústavného zákona je zvyšovanie počtu
dôchodcov na úkor počtu zamestnancov, čo však súvisí s nepriaznivou
demografickou krivkou, ktorá v konečnom dôsledku poškodzuje slovenskú
ekonomiku. Tieto zmeny sa však budú
viac týkať budúcich dôchodkýň, ktoré
ak vychovali jedno dieťa, budú môcť
odísť do penzie o pol roka skôr, ak
dve tak o rok skôr a keď tri a viac detí
tak o rok a pol skôr. Ako to bude v prípade, keď sa o dieťa bude starať muž,
sa zatiaľ v zákone nehovorí. Ako sa
k už schválenému ústavnému zákonu
napokon postavia bruselskí úradníci, si
budeme musieť počkať, najmä pokiaľ ide
o zvýhodnenie pre ženy, ktoré sa dožívajú vyššieho priemerného veku dožitia.
■ PRILEPŠENIE SENIOROM
V tomto roku si k penziám môže
prilepšiť niekoľko tisíc penzistov, keďže
vianočný príspevok sa zvýši na dvojnásobok, maximálne však do 200 eur.
Navyše sa posúva hranica jeho nároku
z doterajších šesťdesiat percent priemeru mesačnej mzdy na šesťdesiatpäť
percent, čo predstavuje nárok na príspevok vtedy, ak dôchodok nie je vyšší
ako 658,50 eura. Zmena sa bude tiež
týkať dôchodcov, ktorí pracovali v Českej republike. Tým sa však namiesto
vyrovnávacieho príspevku bude vypočítavať fiktívny dôchodok, a tak sa
odstráni doterajšia diskriminácia vo
výške ich penzií spôsobená rozdelením
bývalého ČSFR.

FINANČNÝ SERVIS

Realitná kríza
Slovákom nehrozí

O byvateľstvo Slovenska
starne každým rokom, počet
dôchodcov sa zvyšuje. Preto
je namieste otázka, kto si
v Bratislave, ale aj v krajských
mestách kupuje stále drahšie
nehnuteľnosti a ako sa v tomto
segmente podnikania – teda
trh s nehnuteľnosťami bude
v ďalších rokoch vyvíjať.
Súčasný stav potvrdzuje,
že istú časť nehnuteľností
kupujú solventnejší občania nie
na vlastné bývanie, ale skôr na
budúce možné podnikanie, kam
okrem prenájmov patrí aj očakávané lepšie zhodnotenie majetku,
ako dnes ponúkajú banky na termínovaných a sporiacich účtoch.
V súčasnosti sa čoraz viac
diskutuje o tom, k akým zmenám môže dôjsť na trhu nehnuteľností, keď NBS sprísnila
podmienky poskytovania úverov
už nie na celú sumu kupovanej
nehnuteľnosti a viac sa bude brať
na zreteľ terajší príjem žiadateľa
aj jeho možnosti splatenia požičaných peňazí.
Na slovenskom realitnom
trhu zatiaľ nehrozí hypotekárna
bublina ako dôsledok nečakaného poklesu cien nehnuteľností
a neschopnosti dlžníkov splácať
hypotekárne úvery. Hypotekárna
kríza by priniesla nielen zníženie
ceny kúpenej nehnuteľnosti, ale
aj vyššie mesačné splátky, čo by
pre mnohých majiteľov znamenalo že ich financujúca komerčná
banka by si mohla uplatniť aj
záložné právo, ak by sa nesplácali. Ak sa kúpená nehnuteľnosť
využíva na vlastné bývanie, spomínané problémy domácnosť
nemusí riešiť, iná situácia však
môže nastať v prípade jej kúpenia na podnikanie.
Jeden z najväčších problémov slovenského trhu nehnuteľností je nedostatok cenovo
dostupných nájomných bytov,
ktorými by štát mal riešiť sociálnu
situáciu menej solventných občanov. Starosť o občanov v oblasti
bývania je v kompetencii miest
a obcí, ktorým štát poskytuje úvery
a zvýhodnené dotácie zo Štátneho
fondu rozvoja bývania. Nájomné
byty totiž možno zabezpečiť vlastnou výstavbou alebo kúpou celého
bytového komplexu. Podľa vyjadrenia kompetentných je na financovanie nájomných bytov v oboch
spomínaných formách dostatok
finančných prostriedkov, a preto
zaráža, že ich podiel v bytovom
fonde je v Rakúsku až štyridsaťdva
percent, v Česku dvadsaťjeden
percent a na Slovensku len šesť
percent.
Róbert HÖLCZ
Foto: Emil SEMANCO
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Ivan GAŠPAROVIČ: Nová prezidentka bude musieť prijímať kompromisné rozhodnutia

Slovensko nie je maf iánsk y štát
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív SNN, TASR, teraz.sk

Emeritný slovenský prezident Ivan GAŠPAROVIČ bol na čele Slovenska dve funkčné obdobia. Ako bývalý predseda Slovenskej národnej rady stál
pri vzniku našej štátnosti. Pre Slovenské národné noviny poskytol exkluzívny rozhovor o aktuálnych otázkach domácej a európskej politiky.
● Slovensko má za sebou
piatu priamu voľbu hlavy štátu.
Ako hodnotíte, že slovenskí voliči
si vybrali po prvý raz v ére samostatnosti za prezidenta ženu?
Ak by som to zobral od priebehu volebnej kampane, tak treba
na začiatku povedať, že pani Čaputová začala kampaň ešte v roku
2017 s dobrým finančným zabezpečením. O niekoľko týždňov neskôr
začal svoju kampaň aj pán Mistrík.
V tomto mali náskok oproti ostatným kandidátom, ktorí začínali
oveľa neskôr. To druhé, čo bol opäť
náskok pred ostatnými – pán Mistrík a pani Čaputová začali spolu
rokovať o tom, že v budúcnosti by
sa mohli spojiť. Znamenalo to, že
ten, kto bude mať priebežne lepšie výsledky, následne prevezme
všetko to, čo dovtedy v kampani
jeden z nich nazbieral. Bol to veľmi
významný krok. Ten ďalší bol v tom,
že prakticky išlo o ženu nepolitičku,
angažujúcu sa v občianskych združeniach, ktoré o sebe často hovoria, že sú apolitické, ale – a to si
myslím – je veľmi ďaleko od pravdy.
Toto boli tri také prvé momenty. No
a, samozrejme, ten najpodstatnejší
a najdôležitejší (popri peniazoch)
bola podpora médií. Po tom, ako
sa vzdal pán Mistrík v jej prospech,
médiá ju okamžite začali vykresľovať ako nestranícku političku, ktorá
chce robiť politiku pre všetkých ľudí
a chce odstrániť krivdy vo vzťahu
k občanom. Boli to len liberálne
a niekedy až populistické programy,
ktoré sa v reálnom živote nedajú
splniť. Začali presahovať jej postavenie, ale u ľudí získavala postupne
stále väčšie a väčšie sympatie.
Treba povedať aj to, že do veľkej
miery ovplyvnila politickú atmosféru
aj nešťastná tragédia, ktorá sa
stala s novinárovi a jeho snúbenici.
Ľudia sa začali deliť na „dobrých“
a „zlých“. Prevládali emócie a občan
často nemal celkom reálny prehľad
o skutočnostiach. Bol v rozpakoch,
komu má a komu naopak nemá
dôverovať.
Médiá,
občianske
združenia a opoziční politici systematicky útočili na políciu a prokuratúru. V niečom mali pravdu,
v niečom naopak nie. Sami policajti
boli z toho nervózni. Dodnes stále
nevieme, čo sa v skutočnosti stalo
a prečo sa to stalo. Od začiatku
som sa vyjadroval, že policajtom
dôverujem. Im musí najviac záležať
na tom, aby sa tento prípad doviedol do úspešného konca, dôkladne
sa vyšetril a vyvrátila sa nedôvera,
ktorá vo vzťahu k polícii pretrváva.
Proti súčasnej vládnej koalícii a niektorým prezidentským kandidátom sa
postavili nespokojní ľudia v uliciach,
učitelia a roľníci na traktoroch. Toto
všetko napokon rozhodlo, že pani
Čaputová zvíťazila v prvom kole pred
ostatnými kandidátmi s veľkým náskokom. Do finále sa dostala s pánom
Šefčovičom. Ten mal najväčší hendikep v tom, že svoju kampaň začal ako
posledný. V jeho neprospech hralo
aj to, že bol ako kandidát navrhnutý
stranou Smer a bývalým premiérom
Ficom. Slovenská politická sféra
sa úplne rozbila. Najsilnejší zostal
v tomto momente, pokiaľ ide o voľby
prezidenta SR, sektor zastupujúci
liberálne pravicové a ľudové strany.
Tým došlo k naplneniu predstav ľudí
z ulice a obhajcov liberálnej filozofie, takže pani Čaputová vyhrala
s pomerne veľkým náskokom.
● Prezidentské voľby ukázali
veľkú názorovú polarizáciu slo-
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venskej spoločnosti. Aké kroky
môže budúci prezident SR urobiť,
aby spájal, zjednotil a upokojil
všetkých občanov?
V prvom rade musíme akceptovať to, že pani Čaputová bude

dostali čestní a zodpovední ústavní
sudcovia s dobrým odborným vzdelaním. To, či spĺňajú tieto kritériá,
musia rozhodnúť občanmi volení
poslanci NR SR spolu s prezidentom. Veľmi som privítal, keď sa

nomická spolupráca na európskej
a celosvetovej úrovni s USA, Čínou,
Indiou, Ruskom a ostatnými. Všetky
tieto otázky v blízkej budúcnosti
bude treba riešiť nielen verbálne,
ale aj konkrétnymi krokmi a rozIvan GAŠPAROVIČ bol hlavou štátu dve
volebné obdobia.

je – čo za to? Američania si môžu
chcieť na našom území postaviť
vlastné vojenské sklady pohonných
hmôt, prípadne sklady na arzenál. Nevieme ani, či by sa táto prípadná výstavba financovala z tejto
ponúkanej sumy, alebo nie. Zatiaľ
hovorím, že žiadna suverenita by
sa nenarušila,ak by sme si naše
vojenské letiská len zrekonštruovali
pre naše potreby. Musíme si však
položiť aj ďalšie otázky. Či v rámci
tejto zmluvy by chceli Američania
na našom území budovať vlastnú
infraštruktúru okolo vojenských
letísk? Budú ochotní americkí vojaci
a ich personál rešpektovať slovenské zákony? Alebo si vymedzia
nejaké teritórium, v ktorom budú
platiť americké zákony? To už sú
otázky, nad ktorými je potrebné sa
zamyslieť. Takže z tohto hľadiska si
myslím, že je správne, ak prebieha
diskusia okolo toho, do akej miery
môžeme na takúto zmluvu pristúpiť
a kedy už nie.
Ivan GAŠPAROVIČ vyznamenal štátnym vyznamenaním aj významného jazykovedca a matičiara Jána KAČALU. Je posledným prezidentom,
ktorý vyznamenával skutočných vlastencov a zaslúžilé osobnosti.

budúcou slovenskou prezidentkou. Sám som jej aj zagratuloval
k víťazstvu napriek tomu, že nebola
mojím kandidátom. Čoskoro sa
stane prezidentkou a bude záležať
len na nej, do akej miery bude napĺňať svoj volebný program vo vzťahu
k občanom, ktorý však nebol konkrétny, skôr všeobecný – v tézach
spravodlivosť,
slušnosť,
dobrí
ľudia... Nebude to mať jednoduché.
Pred voľbami v jednom rozhovore
som povedal, že ten kandidát, ktorý
zvíťazí a stane sa novým prezidentom, bude mať veľmi sťaženú úlohu.
Slovensko je veľmi rozbité politicky
a dá sa povedať, že aj sociálne.
Zjednocovať politické strany, ktoré
sú dnes, bohužiaľ, medzi sebou nielen politickými, ale aj fyzickými protivníkmi, bude veľmi náročné. Často
môžeme počuť, ako sa poslanci
napádajú medzi sebou. Spomeniem
aj ten nešťastný status istého nemenovaného študenta z bratislavského
gymnázia, ktorý dokonca napísal,
že všetkých národovcov treba strieľať. Nad tým sa treba zamyslieť.
Veď predsa patrí do portfólia, ktoré
volilo pani Čaputovú. Takže budúca
pani prezidentka bude mať veľmi
ťažkú úlohu z hľadiska zjednocovania politických strán, ale najmä
občanov. No a ten druhý problém
je, že dnes je Európska únia vstave,
keď nevieme, čo bude zajtra. To
všetko sú problémy, ktoré si budú
vyžadovať silnú osobnosť so schopnosťou prijímať pozitívne kompromisné rozhodnutia.
● Neúspešný kandidát národných síl Štefan Harabin podal
ústavnú sťažnosť na Ústavný súd
SR. Argumentoval tým, že prvé,
ale aj druhé kolo neprebehlo
ústavným a zákonným spôsobom.
Má ústavný súd potenciál, aby
toto podanie posúdil?
Ústavný súd SR je inštitúcia,
ktorá má dozerať na dodržiavanie zákonov, najmä vyplývajúcich
z jednotlivých článkov Ústavy SR.
Preto je veľmi dôležité, aby sa tam

minulý rok dostal do NR SR návrh
nového ústavného zákona, ktorý
mal určovať jasné podmienky pre
kandidátov na ústavných sudcov.
Táto novela počítala s tým, aby sa
zvýšilo kvórum poslancov potrebné
na zvolenie kandidáta. Lenže nad
týmto všetkým je nadradený charakter. Môžete byť vynikajúci odborník
s kvalifikovanou praxou, ale záleží
len na vašom charaktere. Ak si
niekto myslí, že voľba ústavných
sudcov sa dá urobiť mimo politiky,
je na omyle. Vždy ho musí niekto
navrhnúť a vždy ten niekto je v buď
v pozícii občianskej, alebo straníckej, v podstate vždy aj viac-menej
politicky orientovaný.
● Slovensko v máji čakajú
voľby do Európskeho parlamentu.
Očakáva sa nárast euroskeptických antieurópskych strán vo
väčšine členských štátov EÚ.
Myslíte si, že sa Európska únia aj
napriek tomu bude pokúšať hlbšie integrovať?
Hlbšiu integráciu Európskej
únie už navrhoval súčasný francúzsky prezident Macron.
Ale
nemyslím si, že po voľbách do
Európskeho parlamentu tento návrh
jednoznačne prejde, a podobných
návrhov bude ešte viac. Určite bude
diskutovaný, ale bude záležať na
tom, do akej miery budú v Európskom parlamente zložené jednotlivé
politické frakcie. Vyzerá to tak, že
novými europoslancami sa stane
viac extrémistických a euroskeptických politikov. Aj preto som presvedčený, že na pôde Európskeho
parlamentu dôjde k tvrdým názorovým debatám a Slovensko sa bude
musieť k tomu postaviť. Veľmi bude
záležať na tom, kto nás bude zastupovať. Myslím si, že Európska únia
bez určitej reformy do budúcnosti
nebude môcť fungovať. Sú to najmä
otázky týkajúce sa aj určitej suverenity národných štátov, a takisto
spoločnej európskej a svetovej politiky. Všetko sa to bude odvíjať, do
akej miery bude možná najmä eko-
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hodnutiami. To bude veľmi ťažké,
a preto by som chcel podotknúť,
že aj keď nie všetci členovia EÚ sú
v NATO, harmonizácia EÚ a NATO
bude potrebná najmä v oblasti
ochrany a bezpečnosti.
● V tomto roku si pripomíname pätnáste výročie vstupu
Slovenska do EÚ a NATO. Ako
hodnotíte naše doterajšie členstvo v týchto organizáciách?
Veľmi pozitívne. Ako bývalý
prezident SR som chodil na zasadnutia v rámci EÚ, ale najmä pokiaľ
ide o zasadnutia NATO. Slovensko
tam zohralo svoju úlohu a naplnilo
zodpovednosť, ktorú z týchto členstiev malo. Áno, hovorí sa, že sme
nedávali v rámci štátneho rozpočtu
dve percentá HDP na obranu. Myslím si, že na Slovensko nemôže
ísť v tomto smere nijaká výčitka.
Ak by sme boli len my neplatiči,
tak áno, ale neplnili to ani Nemci,
Francúzi, dokonca nikto. V rámci
našich možností sme si splnili
svoju úlohu v týchto inštitúciách
absolútne zodpovedne, rovnako aj
v misiách.
● Súčasná vládna koalícia sa
sporí či prijať, alebo neprijať stopäť miliónov amerických dolárov
na modernizáciu slovenských
vojenských letísk. Ako hľadíte
na túto ponuku od USA z pozície
bývalého prezidenta SR?
Slovenská republika dobrovoľne vstúpila tak do Európskej
únie, ako aj do NATO. Z týchto
členstiev nám vyplývajú určité
povinnosti, ale aj zodpovednosť.
Pokiaľ ide o túto konkrétnu otázku,
je to bilaterálna zmluva medzi SR
a USA, ktorá je mimo NATO. Nedovolím si jednoznačne ju hodnotiť,
pretože som ju nečítal. Neviem, čo
je v nej, viem len obrysy z debát.
Ale môj názor je asi takýto.
Odmietnuť vyše sto miliónov dolárov na úpravu našich vojenských
letísk, ktoré zostanú na Slovensku, sa neodmieta. Druhá otázka

● Ako bývalý predseda SNR
ste boli pri vzniku samostatnej
SR. Ako hodnotíte jej viac ako
dvadsaťpäťročný príbeh?
To je na dlhú debatu, takže
teraz iba stručne. Za roky od vzniku
samostatnosti Slovensko urobilo
veľmi veľké pokroky vo všetkých
oblastiach. V zahraničnej politike
sme sa postupne dostali do pozície, keď sme všade pozitívne vnímaní. Máme dobré meno aj napriek
tomu, že dnes sa niektorí politickí
predstavitelia vyjadrujú, že Slovensko je mafiánsky štát. Nie je to
pravda. Áno sú tu určité nedostatky
z tohto pohľadu, ale Slovensko ich
rieši, a som presvedčený, že ich
vyrieši. Vo všeobecnosti
ľudia
chcú mať pokoj, mier a chcú pracovať. Veľmi rýchlo prekonáme aj niektoré negatívne javy, ktoré viedli
k nepokojom. Bude však k tomu
musieť prispieť aj nová budúca
vláda a nová pani prezidentka.
●Akú úlohu by mala v súčasnosti zohrať Matica slovenská?
Matica slovenská mala počas
svojej existencie rôzne obdobia, keď pracovala a keď naopak
nie. Dokonca istý čas nevenovala
nijakú pozornosť oblastiam, ktoré
boli jej výlučnou záležitosťou.
Napriek tomu som presvedčený, že
aj dnes musí mať svoje vyhranené
postavenie vo vzťahu k slovenskej
histórii a ku kultúre. Aj keď nestratila svoju potrebnosť, musí presne
vedieť, kde a ako má pôsobiť.
Veľmi rád prichádzam každý rok
do Šale na matičnú súťaž Šaliansky Maťko alebo do Nových Zámkov na literárnu súťaž Mám rád
slovenčinu..., kde svoje literárne
diela prezentujú deti našich krajanov žijúcich v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku, Česku a na Ukrajine. Mám obrovskú radosť, keď si
môžem vypočuť deti krajanov, ako
krásne po slovensky recitujú a prejavujú svoje dobré znalosti o slovenskej histórii. Aj toto je jeden
z krokov Matice slovenskej, ktorá
by mala naše bohaté dejiny chrániť
a stále pripomínať.
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D e s a ť m e s i a c ov utr p en i a , m at er i á l ny c h ť a ž ko s tí i ľ u d s k ý c h o b e tí

Dobrovoľnícka družina Bratislavskej župy
Lukáš KR AJČÍR – Foto: Literárny archív SNK

Začleňovanie Slovenska do Československej republiky predstavovalo pomerne zložitý, desaťmesačný proces, ktorý si vyžiadal mnoho materiálnych a ľudských obetí, technicko-organizačného úsilia česko-slovenskej vlády a zapojenie slovenských národovcov na čele verejnej správy na Slovensku. Aj keď
najväčšie zásluhy na oslobodení Slovenska mali nepochybne česko-slovenskí legionári, nemalo by sa zabúdať aj na vojenské a poriadkové zložky z radov
domáceho slovenského obyvateľstva a bývalých rakúsko-uhorských vojakov slovenskej národnosti.
Vďaka ich odvahe môžeme dnes
vyhlásiť, že Slovensko sa za daných
náročných okolností aktívne, aj so zbraňou v ruke, podieľalo na oslobodení
spod uhorskej a maďarskej moci.
■ NA ŽITNOM OSTROVE
Paralelne so Zborom turčianskych
dobrovoľníkov pôsobila v čase maďarského boľševického útoku aj tzv. Dobrovoľnícka družina Bratislavskej župy.
Vznikla v polovici júna 1919, keď vrcholili
útoky južného suseda a keď akákoľvek
vojenská posila bola vítaná. Spočiatku
mala plniť bojové úlohy, no jej rýchle
organizovanie a krátky výcvik ju skôr
predurčili na vykonávanie poriadkových
úloh na strategicky a hospodársky dôležitom Žitnom ostrove. Ich každodennou
činnosťou tak bolo udržiavať pokoj,
kontrolovať pohyb podozrivých osôb
a zamedziť cezhraničnému nelegálnemu
prenášaniu hnuteľných vecí a rozširovaniu dezinformačných letákov a plagátov.
Dobrovoľníci však neboli len vycvičovaní za dobrých strelcov, ale aj erudovaných občanov, keďže velenie im zaobstaralo aj uskutočňovanie vzdelávacích
kurzov o slovenskej histórii, literatúre
a o význame nastávajúcich spoločenských premien v republike. Uvedomovali
si tiež kultúrno-spoločenský význam
Matice slovenskej, keďže aj oni finančne
prispeli k jej obnoveniu v roku 1919.
Nie všetci v Bratislave patrili k rebelsky zmýšľajúcej maďarskej a nemeckej
komunite. Zapojenie slovenských dobrovoľníkov z Bratislavy a priľahlého okolia tak vyvrátilo zaužívanú stereotypnú
predstavu o pasívnej rezistencii obyvateľov budúceho hlavného mesta. Veľký
podiel na tvorbe tejto dobrovoľníckej
družiny mal všestranne činorodý evanjelický a. v. farár a bratislavský župan
Samuel Zoch, ktorému plnohodnotne
asistoval niekdajší legionár a hudobný
skladateľ Miloš Ruppeldt. Obaja vykonali
pri záchrane Bratislavy a vôbec celého
juhozápadného Slovenska veľký kus
obetavej práce.
■ DOBOVÉ SVEDECTVÁ
Miloš Ruppeldt v rokoch 1899 –
1900 absolvoval dobrovoľnú vojenskú
službu vo Viedni. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bojoval na východnom fronte
vo farbách rakúsko-uhorskej armády, no
onedlho padol do zajatia. Ako mnohí iní
Slováci i on neskôr vstúpil do česko-slovenského zahraničného vojska v Rusku.
Napriek jeho pohybu v intelektuálnom
a umeleckom prostredí sa chopil opäť
zbrane a pomohol organizovať „bratislavských dobrovoľníkov“. Veľmi dobre

FEJTÓN
K tovie, prečo pred Dušičkami dávali v televízii film, ktorý
ich oboch zaujal. A tak, aj keď sa
to často nestávalo, ráno zaspali.
A pred nimi bola dlhá cesta k hrobom tých, ktorých mali kedysi radi
alebo sa na nich ani nepamätali.
Všetko mali pripravené, v kufroch
auta už večer predtým uložili vence
pre najbližších, kahančeky, sviece
i zápalky. Len keby ráno vstali tak
ako obyčajne pred cestou k hrobom
príbuzných manželky, vzdialeným
vyše sto kilometrov. Jusko s Máriou
si uvedomili, že už je škoda plakať
nad rozliatym mliekom. Prvým varovaním bol rad pristavených áut pred
cintorínom. Pri cintoríne s hrobmi
Juskovych rodičov ešte dokázali
zaparkovať tak, aby obaja vyniesli
vence a zapálili sviečky. Oveľa horšia situácia bola pri hroboch babičky
a dedka. Tam už musela Mária ostať
za volantom, aby v prípade potreby
WWW.SNN.SK

si uvedomoval, že o slobode a demokracii nemožno len rečniť, ale v prípade
potreby treba za ňu bojovať aj na krvavých frontoch. Miloš Ruppeldt zanechal
v knihe Vpád maďarských boľševikov
na Slovensko v roku 1919 pre nadchádzajúce generácie cenné svedectvo
o týchto odvážnych ľuďoch...
„Popri veľkých a znamenitých vodcoch koľko jednoduchých a prostých
našich slovenských roľníkov, remeselníkov, obchodníkov, učiteľov, úradníkov
išlo s radosťou do našich légií a do dobrovoľníckych družín a s plným národným povedomím. Neostala v pozadí ani
Bratislavská župa a postavila sa tiež na
ochranu svojho slovenského hlavného
mesta Bratislavy a jej okolia. Povstala
z iniciatívy vtedajšieho župana evanjelického biskupa Samuela Zocha. Keď on
videl, že mladé naše vojsko takmer celé
vytiahlo z Bratislavy, vyslovil želanie,
aby si sami slovenskí občania šli brániť
svoju vlasť.

Pri formovaní ozbrojených a poriadkových síl zohrali svoju úlohu aj zahraniční dôstojníci
spojeneckých mocností.

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA
A tu sa vyznamenalo jeho mesto
pôsobenia Modra, ktorá dala mnohých
verných synov národu. Toto verné, povedomé, bohatierske mestečko dodalo za
krátke ‚vybubnovanie‘ asi 150 mužov do
družiny. No nezahanbili sa ani ostatné
obce okresu a iné regióny na západe:
Budmerice, Sereď, Malacky, Drahovce,
Lyšin, Kostolné, Uhorská Ves, Častá,
Gajary, Bor. Sv. Mikuláš, Smolenice,
Krajné, Holíč, Sverčinovo, Lamač,
Mar. Údolie, Rypňany, Bor. Sv. Peter,
Županovice, Cífer, Kráľová, Dúbravka,
V. Rybniak, V. Brestovany, Pezinok,
M. a V. Šenkvice, Báhoň, Vaďovce, Vajnory, Dev. N. Ves, Stará Turá, Vyštuk,
Cajla, Šurovce, Karlova Ves, Körmöšd
a napokon aj Bratislava.
■ STRÁŽ NA DUNAJI
Dvadsiateho júna prišlo 400 mužov
do Bratislavy, ktorí prešli celé mesto
od stanice pešo so spevom a ovenčení
popod župný dom, kde ich pozdravil
župan Zoch, ubytovali sa v bývalých
námorníckych kasárňach pri dunajskom moste. O deň-dva dostali všetci
potrebné uniformy a zbraň. Rozdelili nás
do dvoch rôt. K týmto dvom rotám o pár
dní neskôr pribudli ešte dve roty. (...) Tvorili sme teda asi 600 mužov, silný prápor, ktorého veliteľom sa stal od vojenského veliteľstva komandovaný aktívny
kapitán Albín Kusák. Slovenskými
dôstojníkmi boli Alexander Lichner,
záložný nadporučík, a Miloš Ruppeldt,
záložný poručík, ktorý sa stal potom
dokázala uvoľniť miesto na prejazd
iným autám, zatiaľ čo Jusko vyniesol
veniec a s pripravenými kahancami
hľadal miesto večného odpočinku
starých rodičov. Možno bol nervózny

Slávnostný pochod „družinníkov“ v bratislavských uliciach

Medzi dôstojníkmi a príslušníkmi družiny sa vyvinul správny subordinačný pomer, čo
dokumentovali aj nácviky streľby.

Prvý bratislavský župan Samuel ZOCH (vľavo) sa zaslúžil o vznik Bratislavskej dobrovoľníckej družiny.

A vtedy mu napadlo, že položí veniec
na jeho hrob, a tam aj zapáli sviečky.
Urobil tak s vedomím, že keď absolvujú dušičkové cesty, kúpi veniec
na hroby svojich starých rodičov

kázali ženičky. Zvyčajne to bol tovar,
ktorý bol u „dederonov“ podstatne
lacnejší ako u nás. Ujovi Alojzovi už
vtedy tiahlo na sedemdesiat, a keďže
sa narodil ešte počas prvej repub-

Dušičkový veniec pre nášho uja Alojza
Marián ŠIMKULIČ

alebo už si celkom dobre nepamätal, kde ležia jeho starí rodičia,
v každom prípade nedokázal nájsť
miesto ich večného odpočinku. Keď
si predstavil Máriu, ktorá sedí v aute
a možno cúva či inak sa vyhýba prichádzajúcim a odchádzajúcim šoférom a zavše nervózne poškuľuje
po hodinkách, aby stihli vzdialenú
trasu, oblieval ho pot. O to viac, že
stále nedokázal nájsť hroby svojich
starých rodičov. Zato našiel hrob
dávneho známeho – uja Alojza.

a oneskorene im zapáli kahanec...
Už v aute premýšľal o stretnutiach
s ujom Alojzom. Ich partia turistov
a horolezcov každoročne na Mikuláša, rozumej okolo šiesteho decembra, chodievala liezť do Českého
Švajčiarska na tamojšie pieskovcové
skaly, aby potom, už ako bonus,
navštívili neďaleké Drážďany. Niektorí, a dalo sa ich spočítať na prstoch jednej ruky, prešli Zwinger či
iné pamätihodnosti. Väčšina chodila
po obchodoch a kupovala, čo im priPUBLICISTIKA

liky, šprechovať nezabudol. Vždy
v predstihu zabezpečoval ubytovanie
pre celú skupinu, tradične v štvrti
Radebeul, kde umrel a má tam svoje
múzeum spisovateľ našej mladosti
Karl May, autor dobrodružstiev indiánskeho náčelníka Apačov Winnetua a jeho bieleho brata Old Shatterhanda. Z prvej republiky si ujo Alojz
preniesol aj zmysel pre podnikanie.
Už na železničnej stanici v mieste
nástupu pre každého z nás mal pripravený pedantne zabalený balíček.

veliteľom posádky v Dunajskej Strede.
Na Bratislavskom hrade sme sa pilne
niekoľko dní cvičili pri slovenskom velení
a začiatkom júla nás zaviezli na Žitný
ostrov, na našu hranicu k Dunaju. Naša
rota dostala svoje sídlo v Dunajskej
Strede, kde sme vystriedali Sokolov
a pluk Slovenskej slobody. Obsadili sme
stráž na Dunaji a čisto maďarské obce.
Ešte pred odchodom na Žitný ostrov
zložil prísahu vernosti republike celý
náš prápor a rôzne české sokolské a iné
dobrovoľnícke formácie v počte 2000
mužov.
■ ÚCTA A DISCIPLÍNA
Radosť bola pozorovať veľké oduševnenie našich dobrovoľníkov. Žiadali sa čím skôr ísť na front. Len, vraj,
nie dlho cvičiť a sedieť v Bratislave
v kasárňach. Títo naši slovenskí mužovia, z ktorých väčšina mala celú vojnu
svetovú za sebou, boli odhodlaní ísť
národ a vlasť brániť, pevne a smelo,
i verne vytrvať do konca.
A medzi dôstojníkmi a vojakmi sa
vyvinul ten najlepší pomer. Zavládla
úplná dôvera, úcta a disciplína. Pri cvičení ulicami Bratislavy alebo Dunajskej
Stredy sme šli vždy so spevom slovenských národných, ľudových a pochodových piesní, ovenčení, operení. Ešte
i v hlavni pušky sme mali ružu.
Keď sme sa dostali na Žitný ostrov,
vtedy už maďarskí boľševici ustúpili
za svoje hranice. Museli cúvnuť, a tak
sme sa my už nedostali s nimi do boja.
Ale strážili sme Dunaj, aby sa im nejako
nezachcelo ‚siahnuť na našu slobodu‘!
Služba na Žitnom ostrove bola jednoduchá, keďže ‚vojny‘ už nebolo. Denne
sme pilne cvičili aj strieľať učili a v nedeľu
sme si zorganizovali ‚vojenské veselé
kabarety‘ v parku tamojšieho kaštieľa, na
ktoré sa prišli s veľkou radosťou pozrieť aj
tamojší maďarskí občania, s ktorými sme
v celkom dobrom pomere žili.
Naši strážcovia Dunaja dakedy aj
strieľali na nejaké podozrivé lode, ba aj
na podozrivých člnkujúcich sa Maďarov
z druhého brehu. Nejakého boľševika
sme aj chytili. V noci sme chytili jedného
tunajšieho maďarského zemana, ktorý
chcel akúsi väčšiu sumu prepašovať
z Maďarska.
■ AK VLASŤ ZAVOLÁ
Konala sa u nás aj kultúrna práca.
Dôstojníci držali mužstvu prednášky
o slovenskom národe, o jeho histórii
a literatúre, o spojení sa do jedného
štátu s bratským českým národom.
A toto semienko sa ujalo. Čoskoro sme
z našich skromných žoldov zhromaždili
vyše 1000 korún a nimi sme dali našu
Dobrovoľnícku družinu Bratislavskej
župy zapísať za zakladajúceho člena
Matice slovenskej v Turč. Sv. Martine!
A spomínali sme si často na nášho najväčšieho Slováka, už legendárneho
hrdinu Milana R. Štefánika.
V októbri 1919 sa naša družina
rozišla domov. Všetci naši chlapci sa
s vrelým stisnutím ruky rozchádzali
s nami sľubujúc nám sväto-sväte, že ak
by vlasť volala, znova sa zídeme dobrovoľne na jej obranu.“
Ako sme sa dozvedeli až v Drážďanoch, bol v ňom uložený štvorcový
meter kachličiek do kúpeľne nášho
drážďanského hostiteľa. Keďže nás
cestovalo okolo dvadsať, toľko kachličiek pokope by sa ťažko pašovalo,
ale rozdelené v balíčkoch po štvorcovom metri, ktoré mal každý z nás
obyčajne na dne ruksaka, to už
nebolo vôbec podozrivé. Ujo Alojz,
keď sme mu v ubytovni odovzdali
kontraband, po tom, čo ho predal,
pripravil pre nás všetkých hostinu,
až sa pod jedlom a pitím stoly prehýbali. Ktovie, či pritom vlastne
zarobil.
Jusko si uvedomil, že vďaka
nedostatočnej orientácii v cintoríne
vzdal vlastne poctu starkému, ktorého si do posledných chvíľ života
všetci vážili. Dokonca potom, čo
už sám odniesol veniec pre babku
a dedka, a zistil, že ani ostatní príbuzní na starkých počas Dušičiek
nezabudli, nepociťovalnijaké výčitky
z toho, že veniec napokon venoval
ujovi Alojzovi.
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Muzikál o Márii Terézii a jej poslednej milosti hrá Nová scéna v Bratislave

Noty zo života osvietenskej panovníčky
Milan POLÁK – Snímka reproplagátu

Bratislava nemá námestie, ulicu ani sochu či aspoň pamätnú tabuľu rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie,
panovníčky ríše, v ktorej sa nachádzalo aj naše terajšie hlavné mesto a navyše v ktorom bola korunovaná ako
uhorská kráľovná. Má však divadlo, ktoré nesie v titule nedávnej muzikálovej premiéry jej meno. Isteže, niekoľko
desaťročí po rozpade monarchie a vzniku niekoľkých nových štátov, aj toho nášho, nebolo slušné si túto minulosť
v lichotivom svetle pripomínať. Navyše na Slovensku, ktoré sa nachádzalo v uhorskej časti monarchie, kde vládol
silný národnostný útlak. Roky však plynú, a tak sme čoraz prístupnejší pozrieť sa na našu minulosť s istým odstupom a najmä s nadhľadom. Dotýka sa to aj osobnosti, ktorá si tento odstup a nadhľad nesporne zaslúži. Aj preto
sme premiéru muzikálu, v ktorom je hlavnou postavou Mária Terézia, privítali.
Vieme, že vo veľkej medzinárodnej koprodukcii (vrátane slovenskej
účasti) vznikol nedávno aj niekoľkodielny film o Márii Terézii a jej časoch.
Časť z tohto cyklu sme už videli v televízii a jej kompletná podoba sa práve
pripravuje do vysielania. Na Novej
scéne sa však stretáme s pôvodným
slovenským muzikálom, ktorého väčšina tvorcov sú renomovaní slovenskí
umelci a divadelníci.
■ AUTORSKÝ RUKOPIS
Ten je spojený s režisérom, ale
aj libretistom a spoluautorom piesní
Dodom Gombárom, autorom hudby
Ľubomírom Horňákom, spoluautorom textov piesní Mariánom Brezánim, choreografom Jánom Ševčíkom
a dramaturgom Svetozárom Sprušanským. Z Čiech, kde v tomto čase
režisér Gombár pôsobí (Švandovo
divadlo v Prahe), priviezol si scénografku Luciu Labajovú a kostýmovú
návrhárku Hanu Knotkovú. Výsledkom spolupráce týchto hlavných
tvorcov je dynamické, i keď trochu
hlučné, ale hudobne svieže a najmä
pohybovo nápadité predstavenie.
S takmer filmovým strihom predsta-

vuje nám akcie v dvoch priestoroch:
v rezidencii cisárovnej a pri mlyne
v bratislavskej štvrti pod hradom – na
Vydrici.
■ HISTORICKÉ VIZITKY
V priestore prepychovej rezidencie vystupujú skutočné osobnosti
tých čias. Všetko sa to odohráva po
smrti Františka Lotrinského, manžela
Márie Terézie. Popri nej tu vystupuje
aj jej syn Jozef II., holandský lekár
a reformátor Gerard van Swieten,
gróf a poľný maršal slovenského
pôvodu Andrej Hadik, veliteľ chorvátskych pandúrov barón Franz von
Trenck, najobľúbenejšia dcéra Márie
Terézie Mária Kristína, manželka
Alberta Sasko-Tešínskeho, uhorského miestodržiteľa so sídlom na
bratislavskom Hrade. Vystupuje tu aj
pruský kráľ Fridrich II. (hovorili mu aj
Fridrich Veľký) známy ako predstaviteľ osvietenského absolutizmu, ale aj
vojak slovenského pôvodu Ladislav
Škultéty-Gábriš, ktorý vraj bol v histórii najdlhšie slúžiacim vojakom
a ešte ako sedemdesiatsedemročný
sa zúčastnil na vojenskej výprave
do Ruska. Ten sa potom objaví aj vo

výstupoch na bratislavskej Vydrici
pri scénach s druhou hlavnou postavou muzikálu
– s Magdalénou,
a s ľuďmi z bratislavského podhradia.
Tieto scénky sú už autorskou fabuláciou a s osobnosťami z rezidencie
a s udalosťami, o ktorých sa tam
hovorí, sú späté iba časovo. Gombár
v programovom bulletine síce píše,
že majú akúsi analógiu s podobným
príbehom v Chorvátsku. V našom prípade, keď vydrický richtár nepochodí
pri obťažovaní Magdalény, tak sa jej
pomstí a zažaluje ju ako bosorku, čo
by mohlo mať za následok jej odsúdenie na smrť. Mária Terézia však
v duchu svojej humanistickej filozofie
udelí Magdaléne milosť. Mal by to byť
príklad, ktorým pri písaní libreta muzikálu chcel Gombár vzdať hold silným
ženám, ktoré sú zároveň empatické
k obyčajným ľuďom. A takou vraj
Mária Terézia bola.
■ MUZIKÁL AKO OPERETA
Muzikál ako spevoherný žáner je
v istom zmysle a na pozadí moderných čias akýmsi pokračovaním
operety. To znamená, že aj muzikál je zmesou hovoreného slova,

Dalimír HAJKO: Literatúra faktu Jozefa Leikerta, Veda, Bratislava 2018

spevu, hudby a tanca.
V našom prípade však
zo strany inscenátorov
došlo k takmer absolútnemu
sústredeniu
sa len a len na melodicko-spevácku zložku.
Nie je teraz reč o priam
fantazijných kostýmoch
a filigránskej scéne ani
o dynamickej choreografii. Tieto zložky však
v inscenácii tvorili skôr
pozadie a kolorit. Tak
v činohernej dráme či
komédii, ale aj v opere
či operete – a teda aj
v muzikáli, diváka zaujíma príbeh, chce mať
postavy a ich vzťahy
identifikované. Navyše,
príbeh by mal vyvolať
isté napätie a očakávanie záveru. To je však
veľmi ťažké dosiahnuť,
ak sa doslova všetky
dialógy pri sprievode
hlučného
playbeku
odspievajú. Prakticky
tu chýbalo hovorené
Propagačný plagát na muzikál
slovo. Spievaným textom sa zavše dá rozumieť, ale naozaj herecká tvorba nedominuje. Predstavitelia jednotlivých úloh svoje postavy
len zavše...
hrali plocho, skôr ilustrovali, ako tvorili, chýbalo im viac fantázie i psycho■ VYHRÁVAJÚ DECIBELY
Práve nezorientovanosť diváka lógie. Výnimkou bola Sisa Sklovská,
v príbehu a vo vzťahoch postáv ktorá vytvárala postavu Márie Terézie
a nejasná informovanosť o tom, čo striedmo, farbisto, hlasovo a spevácky
sa pred ním odohráva, ho mätie kultivovane a herecky presne. Ale aj
a zahmlieva mu, na čo sa pozerá. tak, napriek všetkým výhradám, je
Viditeľná a nesporná bola len tá dobre, že muzikál o tejto osobnosti
„podívaná“ – na kostýmy, scénu rozšíril pôvodnú slovenskú muzikáa tanec. Navyše, pri spievaných repli- lovú tvorbu a že sa našlo divadlo,
kách a dialógoch dominovali decibely. ktoré pre takúto náročnú produkciu,
Nezachránila to ani skladateľova s početným hereckým obsadením,
melodická vynachádzavosť. Žiaľ, ani vytvorilo priestor.

NEKROLÓG
Blažena KOČTÚC HOVÁ bola
pr vou
internou
hlásateľkou
televízie
v
Bratislave,
kde
pôsobila tridsaťtri rokov po tom,
keď vymenila prácu v rozhlase za
tú pred kamerou. Jej kultivovaný
prejav a v ýbornú slovenčinu
oceňovali odborníci, televízni
profesionáli, kolegyne v profesii,
najmä však diváci, ktorí ju dlhé
roky označovali za pr vú dámu
televízie.

Profil všestranného tvorcu
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
V 15. storočí

Musel prísť november, zmena klímy, dostatočná skúsenosť,
získanie sebaistoty, aby sa Jozef LEIKERT odvážil vydať
svoje prvé básnické zbierky a vlastne odvážnejšie sa pustiť aj do literatúry faktu. Podarilo sa to najmä po úspechu
prvej knihy, čo bola verným plastickým obrazom ukrutných
osudov mladých sympatických ľudí, znivočených zákazom
vysokých škôl na území Protektorátu Čiech a Moravy po
nemeckej okupácii väčšej časti republiky.
V „civile“ sa Leikert v slobodných podmienkach postupne vypracovával na vedca, dokonca jedného z osnovateľov novej vedeckej disciplíny – kulturológie. V úlohe vedca obstál nad očakávanie – ešte relatívne mladý habilitoval na docenta kulturológie
a pomerne rýchlo získal hodnosť univerzitného profesora... Aj
v pozícii poetu sa mu darilo – vychádzali mu úspešné básnické
zbierky, pričom s úctou treba konštatovať množstvo ich prekladov, vydaní a ocenení v zahraničí. Táto sféra jeho tvorby sa
už literárnovedne spracovala, vyšla o nej dokonca monografia.
Jeho reportérska tvorba a rozsiahla literatúra faktu v knižnej
i časopiseckej podobe však bola dosiaľ zaznamenaná len útržkovito, príležitostnými recenziami. Chýbal komplexný pohľad na
už objemnú tvorbu autora. O ten sa postaral prof. Dalimír Hajko
knihou Literatúra faktu Jozefa Leikerta. Filozoficky ladený literárny vedec podal celistvý a dôstojný obraz J. Leikerta a jeho
tvorby v tomto literárnom druhu, takže, zdá sa, máme Leikerta
kompletne pred sebou. Nie celkom. Je tu ešte Leikert organizátor, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku,
čo znamená nielen kvantá povinností, ale najmä úsilia získať
prostriedky na čo len základné jestvovanie štátom hlboko podceňovanej činnosti.
Ján ČOMAJ

Lenže s určením, čo je zlo a čo je
dobro, boli problémy, ako vidno,
Panna Orle- už pred šesťsto rokmi. Takže
ánska bojovala proti zlu. Zlo skúsme krátku analýzu dobra
sa vtedy pre Francúzov volalo a zla na konkrétnych príkladoch.
Angličania. Pre Angličanov zlo
bola Panna Orleánska. Zlo podľa
Angličanov bolo potrestané,
Jana z Arcu skončila na hranici,
upálili ju. A neskôr povýšili
Odpadové hospodárstvo je
medzi svätých, čo podľa Franv kapitalizme dobrý biznis.
cúzov bolo dobré...
Tiež tu máme výzvu začať Desať malín zabalených v plasspoločne porážať zlo. Ešte sa tovej škatuľke s veľkosťou detsíce nevie celkom presne, čo skej dlane, plastová škatuľka
alebo kto zlo je, ale naše hrdin- vložená do plastovej prepravky
ské šíky sú v bojovej pohoto- s ďalšími sto škatuľkami s plastovosti. Aby šíky omylom neza- vými preložkami, celé uložené na
útočili na nesprávnu stranu, palete stiahnutej plastovou fóliou
čiže na dobro, bolo by vhodné a plastovou páskou. Obal obalený
si presne stanoviť cieľ útoku. obalom a vložený do obalu. Dve

lyžičky jogurtu vložené do plastového téglika... pokračovanie
ako pri malinách. Sklené nádobky
sa niekedy zálohovali. To boli
navyše náklady, pre výrobcu zlo.

Odišla uznávaná hlásateľka
– prvá dáma televízie
Uznanie a rešpek t laickej diváckej verejnosti sprevádzali
a j p r e s tí ž n e p o c t y a k o b o l a n i e k d a j š i a C e n a m e s t a B r n a
a Č e s k o s l o v e n s k e j t e l ev íz i e Z l a t ý k r o k o d í l z a n a j l e p š í h e r e c k y,
h l á s a t e ľs k ý a k o m e n t á t o r s k ý v ý k o n r o k a , a l e a j b a r c e l o n s k á
n o m i n á c i a z a h l á s a t e ľs k ý p r í n o s v r o k u 19 6 8 .
Blažena Kočtúchová nebola iba reproduk torom či čítačkou
c u d z í c h t e x t o v, a l e o d b o r n e n a v ý š k e s a s t a l a s ú č a s ť o u
m n o h ý c h o s v e t o v ý c h a p u b l i c i s t i c k ý c h p r o g r a m o v, v z o r o m
i rešpek tovaných radcom mladších televíznych hlásateliek.
Niek toré doslova vychovala.
Nás v Slovensk ých národných novinách môže teši ť
s k u t o č n o s ť, ž e b o l a n a š o u v e r n o u č i t a t e ľ k o u a p r e d p l a t n é S N N
si zachováva aj jej dcéra. Aj preto nás mimoriadne zarmútila
n e r e v i d o v a t e ľ n á s k u t o č n o s ť, ž e t á t o v ý r a z n á o s o b n o s ť n á s
n a v ž d y o p u s t i l a 12 . a p r í l a v o v e k u n e d o ž i t ý c h 8 6 r o k o v, k t o r é
b y o s l á v i l a 1. m á j a .
Česť jej pamiatke!
(s e )
nie
dobro. Prináša peniaze.
Príklady analýzy dobra a zla sa
končia peniazmi. Peniaze nepadajú z neba a rozprávkový oslík
sa dávno dotriasol. Ako povedal

Šíky proti zlu sú už v bojovej pohotovosti

WWW.SNN.SK

Proti plastom a odpadom treba
bojovať, je to zlo. Ktoré sme si
sami vyrobili pre naše dobro.
Pre majiteľov skládok je odpad
dobro. Prináša peniaze.
Choroby sú zlo. Očkovanie
detí je pre ich dobro. Z pohľadu
revúceho napichávaného dieťaťa je to zlo. Z pohľadu matky
dobro. Aj z pohľadu výrobcov
očkovacích látok je očkova-

KULTÚRA

Vespazián: Pecunia non olet –
peniaze nesmrdia. Ale okolo nich
býva podozrivého smradu, kriminality, korupcie, politiky a iných
podvodov viac než dosť. To je
zlo.
Klasické podvody, po ktorých
zostávajú podvodníci čistí, sa
v ekonomickej teórii nazývajú
pyramídová hra, letisko a u nás
často využívaný systém prie-

hrada. Potôčiky strát, nedoplatkov daní a odvodov stratových firiem sa zlejú do jednej
priehrady, firmy, ktorej majiteľ
sa volá Biely kôň. Priehrada
sa vypustí, firma sa zruší, zlo
odpláva a bývalí majitelia podvodných firiem zostávajú dobrými občanmi. Peniažky sú už
v suchu. Zlo pre štát a pre tých,
čo na podvod doplatili, dobro
pre tiežpodnikateľov. Beztrestne
nenápadne vytvoriť päť miliónov nedoplatkov na odvodoch
a daniach treba vedieť. S takým
kapitálikom sa dá ísť hoci aj do
politiky. Alebo tam poslať príbuzných a priateľov. Čo je pre nich
dobro. A pre nás voličov? Uvidí
sa, ako povedal slepý.
Milan MIKŠ ČASNOCHA
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Lásky Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA zaznamenané jeho súčasníkmi a životopiscami

Šarmantný muž, čo mal oči plné oblohy
Ján ČOMAJ – Símka: archív redakcie

Priznávam sa, názov tejto reportáže som si požičal. Je parafrázovaním titulu knihy básnika Jaroslava Rezníka o detstve a mladosti Milana Rastislava Štefánika. Práve pred nedávnom vyšla pre mladých čitateľov už druhýkrát: Oči plné oblohy. Na konci, keď článok dočítate, názov majstrovi potichu vrátime. Možno
krádež ani nezbadá. Začína sa Mesiac lásky, nedalo sa odkladať. Pripomenieme si sté výročie jednej z najsmutnejších udalostí nášho národa – tragickú smrť
generála, letca, astronóma, meteorológa, cestovateľa, horolezca, zakladateľa česko-slovenských légií bojujúcich proti rozpínavému Nemecku a žaláru národov
– rakúsko-uhorskej monarchii, národného hrdinu generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika z Košarísk. Teraz sa však venujme krajšej téme.
Profesor Dušan Podhorský vo
faktograficky presnej knihe Štefánikov
svet: Cesty priestorom a časom po
stopách Milana Rastislava Štefánika
píše: „Počas svojho života mal niekoľko
vážnych aj menej vážnych známostí.“
Už toto konštatovanie niekoho prekvapí. Obyčajne sa uvádza len talianska šľachtičná Giuliana Benzoniová,
mladá dáma z najvyššej talianskej
spoločnosti. A tu zrazu je hneď niekoľko dievčat a žien. Lebo sme o ňom
po celé desaťročia vedeli málo. A keď
už sa mohlo o ňom písať, akoby sa
nepatrilo pri jeho zásluhách spomínať milostné pletky. A nakoniec si
priznajme, že už tridsať rokov sa dá
o ňom slobodne publikovať, hovoriť,
besedovať. A deje sa tak? Nezostal
práve po tieto časy akosi v tieni? Mám
zlý pocit, že ľuďom našej politickej
scény to celkom vyhovuje. Na pozadí
jeho života sa cítia menejcenne. Ani sa
im nečudujme.
■ PRVÁ LÁSKA
Netrúfam si to tvrdiť s istotou,
možno už na lýceu pokukoval po nejakej fešande, ibaže nie je to veľmi pravdepodobné, lebo na podobných školách dievčatá vtedy neštudovali, a ak
sa vôbec na strednej škole objavili, tak
skôr na takej, čo bola zameraná na
domácnosť, kuchyňu, šitie, vyšívanie...
Pravda, príležitostí zoznámiť sa bolo
v Šamoríne, kde sa učil po maďarsky,
alebo v Bratislave, kde chodil na evanjelické lýceum, istotne viac ako len
v budove školy. Životopisci však zaznamenali ako jeho prvú lásku až Milku
Chovanovú zo Sarvaša. Tam Milan
prišiel, aby si zlepšil maďarčinu, v tom
čase jediný úradný jazyk v Uhorsku.
V meste i okolí však žilo veľa slovenských prisťahovalcov ešte z čias, keď
sme vyhnali Turkov a na opustené polia
vrchnosť pozývala gazdov z Horniakov,
aby za výhodných podmienok vzali
do užívania roky neobrábanú pôdu.
Dievčina patrila k takej rodine už podľa
mena – Milka Chovanová. Postrehnime
však jednu zaujímavosť – hoci sa

ministra Chautempsa – ten si mladého
Štefánika doslova zamiloval, a keď sa
už angažoval v politike, bol jeho veľkým podporovateľom, čo pomohlo aj
prof. Masarykovi a Dr. Benešovi otvárať dvere rozhodujúcich parížskych
klubov a salónov.

ich vzťah Štefánikovým odchodom
spretŕhal a nakoniec aj skončil, Milka
sa nikdy nevydala. A o dvadsať rokov
bola na Milanovom pohrebe.
■ VRCHLICKÉHO SPOMIENKY
Český básnik Jaroslav Vrchlický
je v našom povedomí uložený skôr ako
autor básnických prasačiniek. Bol to
však veľmi múdry pán – vysokoškolský
profesor literatúry a histórie, cestovateľ
(s manželkou Ludmilou Podlipskou prebrázdili krížom-krážom Európu a veľký
kus sveta), člen Ríšskej rady vo Viedni,
Kráľovskej akadémie vied v Padove
a Českej akadémie vied, dokonca bol
nominovaný na Nobelovu cenu... To
je teraz nepodstatné, dôležité je, že
mali dcéru Evu a tá sa pätnásťročná
zakukala do osemnásťročného prvoročiaka pražskej techniky Milana Štefánika zo Slovenska. Vrchlický spomína,
že to nebol jednostranný vzťah, lebo
ten slovenský študentík jej jedného dňa
doniesol kyticu konvaliniek – a prekvapená Evička div kvety neodmietla, tak
ju to vyplašilo. Milan po prvom ročníku
zmenil vysokú školu technickú za štúdium astronómie, ktorá sa vtedy študovala na filozofickej fakulte, tam sa mu
do hľadáčika dostali iné dievčatá, pravdou zostáva len to, že Evička zostala
sklamaná, ako sa to už v tých rokoch
stáva...
■ SNÚBENICA ĽUDMILA
Keď ju Štefánik spoznal, mal
devätnásť rokov, Ľudmila sedemnásť.
Ona bola gymnazistka, dcéra riaditeľa reálneho gymnázia na pražskom
Žiškove prof. Bílého, on mal dvadsaťjeden a bol poslucháčom tretieho ročníka astronomických vied Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity. Priatelili sa
dva roky, možno trochu dlhšie. V deň
Milanových promócií na jar v roku 1904
sa zasnúbili. Snúbenec onedlho putoval do Paríža , namiesto uvažovaného
študijného pobytu tam zostal nadlho,
a zrejme to rozhodlo. Krehká mladá
láska nevydržala odlúčenie. Nebola to
však povrchná známosť ani zásnuby

z ošiaľu mladučkých ľudí, lebo o vyše
poldruha desaťročia, v oku 1920,
po Milanovej smrti dievčina, vlastne
v tom čase už zrelá mladá žena napísala knihu E morto... Paměti lásky
Štefánikovy.
■ TONKA Z HVEZDÁRNE
Trojica žien sa úzko prelína so
Štefánikovou činnosťou v ústrednej
francúzskej hvezdárni v Meudone
neďaleko Paríža. Tu bol asistentom
chýrneho astronóma profesora Jansena: prvá francúzska dievčina vôbec,
čo sa zamilovala do Štefánika, bola
profesorova dcéra Antoinetta. Stretávali sa vlastne denne, lebo profesor
s rodinou mali vo hvezdárni rozľahlý
byt a Štefánik mal v susedstve garsónku. Zrejme sa snažil zachovať
vzťah s Antoinettou Jansenovou skôr
v hladine priateľstva, predsa len bola
dcérou jeho šéfa! Či sa mu to podarilo,
nevedno. Čosi podobné sa odohralo aj
v prípade dcéry známeho parížskeho
advokáta a senátora, neskôr dokonca

Pred sto šesťdesiatimi piatimi rokmi zomrel buditeľ Michal REŠETKA

Horlivý podporovateľ národných podujatí
Helena RUSNÁKOVÁ – Foto: archív SNN

Dielo a knižnica Mi chala REŠETKU zohrali veľkú úlohu v národno-buditeľskom hnutí. Zozbieral mnoho kníh, ku
ktorým umožňoval voľný prístup, čím inšpiroval a napomáhal vznik diel ďalších významných osobností, akými
boli J. Palkovič, M. Chrástek, J. M. Hurban a iní. Katolícky kňaz Michal Rešetka ( 2. 9. 1794 Bobot – 9. 5. 1854
Horná Súča ) patrí medzi významných slovenských národovcov. Zaraďujeme ho k bernolákovsky orientovaným
zberateľom slovenských kníh, básní, do literárneho sveta vstúpil aj svojimi vlastnými prácami – kázňami, zhromažďoval životopisné a literárne diela slovenských autorov. Po ňom pomenovali Verejnú knižnicu v Trenčíne,
materskú a základnú školu v Hornej Súči.
Michal Rešetka bol nielen horlivý
podporovateľ slovenských národných
podujatí, ale sám sa podieľal na zakladaní Spolkov miernosti, ľudovej školy,
nedeľnej školy, pomáhal chudobným
a chorým.Gymnaziálne štúdiá absolvoval
s výborným prospechom v Bánovciach
nad Bebravou a v Trenčíne. Po skončení
teologického štúdia v Nitre v roku 1817
pôsobil ako kaplán v Rajci, následne –
do roka 1834, ako kaplán v Dubnici nad
Váhom. Od roka 1834 až do svojej smrti
bol farárom v Hornej Súči.
■ LÁSKA K LITERATÚRE
Od ranej mladosti sa zaujímal
o literatúru, ktorej venoval takmer všetok
svoj voľný čas. Jeho ďalšou záľubou bola
história. Vyše tridsať rokov svojho života
sa zaoberal zhromažďovaním rozličnej literatúry. V slovenských literárnych
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dejinách je dodnes známy aj ako editor rukopisných diel. Medzi významné
osobnosti národnobuditeľského obdobia
sa zapísal ako básnik, historik a kazateľ. Bol autorom príležitostných básní,
kázní. K jeho zásluhám patrí aj vydanie
dvojzväzkového diela Valašská škola
mravov stodola (v Trnave v roku 1830 –
1831 ), čo je dvojzväzková kniha básní,
ktorú zložil a spísal v roku 1755 kňaz
z rádu sv. Františka Huglín Gavlovič.
Toto dielo si vyslúžilo aj uznanie vtedajších vysokých cirkevných hodnostárov, ku ktorým patrili trebárs kardinál
A. Rudnay, biskup A. Jordanský, kanonik
J. Palkovič. Ďalším dielom, ktoré zaznamenalo veľký úspech, bola dvojzväzková
zbierka kázní vydaná v Trnave v rokoch
1831 – 1834. V rokoch 1851 – 1852
vydal v Budíne Výklad nedeľných evangélií v krátkych kázňach pre obecný ľud.

Národný dejateľ Michal REŠETKA

Okrem vydavateľskej činnosti sa venoval
aktívne aj prekladateľstvu. Aktívne písal
do časopisu Cyrill a Method. Jeho knižnica bola prístupná všetkým záujemcom
o literatúru. Je známe, že z nej čerpali
mnohé známe osobnosti národno-obrodeneckého hnutia. Ako príklad môžeme
uviesť dielo J. M. Hurbana Slovensko
a jeho život literárny, publikované v Slovenských Pohľadoch v 1846 – 1847.

OSOBNOSTI SLOVENSKA

■ SKLAMANÁ LOUISA
Zdá sa, že Štefánik a dcéra francúzskeho politika Yvonne boli istý čas
známym párom. Kým si nášho Milana
neokupovala cieľavedomá a žensky
agresívnejšia Louise Weissová (1893 –
1983), absolventka Oxfordu, novinárka,
majiteľka tlačovej agentúry. Stojí za
pozornosť aj tým, že sa ako jediná
z vtedajších západoeurópskych agentúr trvale venovala osudom európskych
národov porobených pred prvou svetovou vojnou. Tak sa so Štefánikom aj
zoznámili. Pomohlo to nielen jej, ale aj
našim politikom v zahraničí. Bol to, zdá
sa, vážny vzťah. Len... Len Štefánik sa
pri jednej ceste do Talianska zaľúbil.
Súboj vyhrala krehká a krásna kňažná
Benzoniová.
Pred zásnubami v Ríme Štefánik narýchlo odcestoval do Paríža,
nevedno, či
markíze Benzoniovej
prezradil, prečo cestuje: išiel povedať
Louise Weissovej, že ho mrzí, ale... ale
Giuliana...
Vzdelaná a ambiciózna Louisa
sa nikdy potom nevydala. V rokoch
prvej svetovej vojny nechala kariéru
majiteľky tlačovej agentúry a nastúpila
ako radová sestrička do vojenského
lazaretu. V medzivojnovom období sa
stala známou obhajkyňou práv žien
aj poslankyňou francúzskeho parlamentu. Po roku 1945 založila Ústav pre
výskum vojen a konfliktov, v ktorom sa
o. i. nakrúcali svetoznáme dokumenty
o vojnách v rozličných končinách sveta.
Napísala niekoľko kníh. V roku 1979
sa stala vo veku osemdesiatšesť rokov
najstaršou poslankyňou Európskeho
parlamentu a bola ňou do svojej deväťdesiatky – do mája 1983, keď zomrela.
Osudovou láskou aj poslednou
ženou v živote Milana Rastislava bola
Rešetka prijímal vo svojom príbytku
mnoho návštev, vrúcne sa staral o deti
a mládež. Zo spomienok Michala Chrásteka sa dozvedáme, že on tiež patril
k častým Rešetkovým návštevníkom,
v časoch svojej mladosti uňho strávil viacero prázdnin, ktoré využil aj na štúdium
v Rešetkovej knižnici.
■ PRÍKLADNÝ HUMANISTA
Vidiac neutešené pomery v školstve Rešetka sa rozhodol zabojovať
o vznik novej školy v Hornej Súči, ktorá
bola odovzdaná do užívania v roku
1845. Rešetka v nej vyučoval denne
štyri hodiny. V tom istom roku na svojej fare založil aj nedeľnú školu, v ktorej spolu so svojím kaplánom vyučoval
i dospelých. K ďalším jeho aktivitám
patrilo založenie Spolku miernosti,
kde mal zapísaných takmer všetkých
dospelých obyvateľov Hornej Súče. Na
Rešetku sa obracali jeho farníci aj so
zdravotnými a sociálnymi problémami.
Vedeli, že chorí a chudobní uňho nájdu
podporu vo forme stravy, keď mohol,
poskytol aj peniaze na lieky, čo v roku
1836 v čase zúriacej cholery a v roku
1847 v čase zimnice pomohlo viacerým
k uzdraveniu.
Michalovi Rešetkovi nebola cudzia
ani otázka ochrany prírody. Veľkú
zásluhu má na vybudovaní a ochrane
hornosúčanskych Slatinských jarkov,
pozostávajúcich zo štyroch studní,
ktoré dal na vlastné útraty vyčistiť,
vymurovať, pokryť lipami.

Giuliana Benzoniová (1895 – 1981), po
matke vnučka spisovateľa Ferdinanda
Martiniho, profesora univerzity v Pise,
známej osobnosti moderných talianskych dejín.
Mladá dáma bola vtedy dvadsaťtriročná. Známy vedec, generál francúzskej armády, Rytier Čestnej légie mal
tridsaťsedem.
Pred odletom do vlasti sa bol so
svojou milou rozlúčiť. Dohodli sa na
skorom sobáši. Keď prejavila strach,
že sa jej stratí v štátnických povinnostiach, upokojil ju slovami: „Len čo
dokončíme riadnu organizáciu štátu,
vyžiadam si jedinú vec: hvezdáreň.
Generálske hviezdy veľmi rád obetujem
skutočnému svetu hviezd.“
ooo
Dušan Podhorský vo svojej skvelej, pedantne napísanej knižke Štefánikov svet (Veda, 2013) na jednom
mieste píše: „Fyzickou príťažlivosťou
až tak neoplýval. Na tvári mu zostali
drobné jamky po chorobe z detstva.
Bol nízky, s postupujúcou plešinkou.
Jeho hlavnými zbraňami boli však
šarm, inteligencia, rozprávačský talent
a úprimnosť. Spoločnosť vedel zabaviť
kúzlami, ruky mal mimoriadne šikovné.
Hoci bol sám z chudobných pomerov,
priťahovali ho ženy z lepšej spoločnosti. No najväčšmi ho priťahovala ženská inteligencia a ich prakticizmus.“
A Giuliana na jednom mieste svojich spomienok píše o svojom prvom
stretnutí s mladým francúzskym generálom: „Stál pri kozube a hľadel na
mňa. Oslepili ma jeho svetlomodré
oči...“
Pred druhou svetovou vojnou prichádzala na Bradlo veľmi často, obyčajne v sprievode prezidentovej dcéry
Alice Masarykovej. Potom jej návštevy
vojna a politické pomery znemožnili.
Až na jar 1968, v tú nezabudnuteľnú
dubčekovskú jar, prišla na Bradlo
znova. Sprevádzala ju naša kolegyňa
zo Smeny na nedeľu spisovateľka
a prekladateľka z taliančiny Hana
Ponická. Zomrela v roku 1982. Nikdy
sa nevydala.
Rešetka pozorne sledoval slovenské národno-obrodenecké hnutie, písal si
s mnohými literátmi i národnými buditeľmi.
V roku 1854 napísal M. Chrástekovi:
„Tento rok snáď už bude posledný života
môjho, lebo chradnem v tele a na duchu
upadám, a preto žiadal bych si aspoň
raz ešte s Vašou Dvojctihodnosťou byť
a o veciach naších sa pozhovárať. Avšak
čo sa už aj viacej na tom svete nesejdeme, sejdeme sa, silne úfam, na druhom. Vašu Dvojctihodnosť zanechám
tu pracovať na roli národa dedičnej
a ja sa budem zaň primlúvať tam u Pána
Boha, jak ma na milosť prijať ráči! Nás
viacej, priateľ môj najúprimnejší, ani rýľ,
ani motyka, ani od jednorukého, ani od
úbohého, od velikášov tohto sveta opusteného a zapovrhnutého národa nášho
slovenského nerozlúči, rozlúčiť nemôže...“
Rok 1854 bol skutočne posledným
rokom Rešetkovho života. Zomrel 9. mája.
O dva dni ho pochovali v Hornej Súči. Po
Rešetkovi ostali slovenskému národu nielen jeho vlastné diela a preklady, ale aj
jeho vzácna knižnica, ktorá po založení
Matice slovenskej sa stala súčasťou jej
knižničného fondu.
Michal Chrástek, ktorý patril k tým
osobnostiam, ktoré mali možnosť osobne
poznať Rešetku, sledovať jeho životnú
púť a brať si z neho príklad, o ňom napísal životopisný článok v časopise Sokol
(1862, č. 11 ), ktorého vydavateľom bol
J. K. Viktorin. Vo Viktorinovej pozostalosti
sa našli dve strany vlastnoručného doslovného odpisu z článku M. Chrásteka.
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Svätí Cyril, Metod a Gorazd žijú v nás aj vďaka Jánovi Hollému

Na stavbe Európy sú aj slovenské piliere
Text a foto: Daniela SUCHÁ

„Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na
stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos
aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť k týmto vzácnym hodnotám
i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!“
Jeho Eminencia Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky biskup.
Svätý Metod odišiel do večnosti
6. apríla 885. Slávnostná spomienka
pri tejto príležitosti sa uskutočnila
6. apríla 2019 vo farskom Kostole Svätého Kríža v Devíne. Slávnosť sa začala
svätou omšou a kultúrno-spoločenským
programom, ktorý pripravilo DEDIČSTVO OTCOV, o. z., Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Rímskokatolícky farský
úrad Bratislava-Devín.
Atmosféra spomienky
p
y na svätého Metoda v Devíne a na
– básnika Jána HOLLÉHO v Bratislave

FOTORIPORT
Po privítaní hostí predsedom združenia Gabrielom Smatanom prečítala
Daniela Suchá posolstvá otcov biskupov, v ktorých poukázali na jedinečnosť
prvého arcibiskupa Slovákov sv. Metoda
a na dôležitosť zachovania a rozvíjania
dedičstva otcov v súčasných podmienkach liberálneho sveta. Duchovnú atmosféru úcty a vďaky svojím interpretačným
umením umocnila huslistka Katarína
Jabloková. Dôstojnosť slávnosti posilnil
prednesením Života Metoda vynikajúci
recitátor Jozef Šimonovič, ktorý prečítal
aj posolstvá otcov biskupov zo Slovenska, Islandu a USA.
■ DUCHOVNÉ POSOLSTVO
Hlavným celebrantom a kazateľom
bol Mons. František Rábek, predseda
Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Koncelebrovali otec Václav Kocian
a otec Ján Ďurica, SJ.
Biskup František Rábek, vojenský ordinár, v homílii zdôraznil potrebu
zachovať dedičstvo otcov, ktoré svojím
pôsobením zanechali nášmu národu
svätí solúnski bratia. Vyzdvihol potrebu
žiť dôsledne podľa evanjelia, ako žil

svätý Metod, ktorý napriek väzneniu a
nepriateľstvu vonkajšieho sveta zostal
verný Kristovmu učeniu. Zostať verný
Kristovi, žiť dôsledne evanjelium, nebáť
sa pre Krista trpieť – to je aktuálny
odkaz života svätého Metoda nášmu
národu do súčasnosti.
Predseda občianskeho združenia Gabriel Smatana odovzdal pánovi
biskupovi Rábekovi pamätnú mincu,
vyrazenú pri príležitosti 1150. výročia
príchodu misie Konštantína a Metoda
na Veľkú Moravu, ktorú združeniu venoval guvernér Národnej banky SR Jozef
Makúch.
Na slávnosti sa zúčastnil aj Ivan
Gašparovič, prezident Slovenskej
republiky v rokoch 2004 – 2014, tiež
zástupcovia veľvyslanectiev Bulharskej republiky, Ruskej federácie a Srbskej republiky. Nechýbali ani poslanci
Národnej rady SR. Pamiatku solúnskych bratov si prítomní uctili kladením
vencov pred pomníkom sv. Cyrila a sv.
Metoda.
Protojerej Nikolaj Andonov zaspieval Otče náš a tropár sv. Cyrila a sv.
Metoda v byzantskom nápeve. Pod-

slovenského Homéra

predsedníčka občianskeho združenia
Dedičstvo otcov Daniela Suchá vyzvala
prítomných, aby sa rozchádzali v duchu
zásad lásky a svornosti našich učiteľov
zo Solúna a toto posolstvo sprostredkovali svojim rodinám, priateľom, nášmu
národu a našej vlasti. Pútnikov pozvali
na uctenie si pamiatky Jána Hollého,
ktorý odišiel do večnosti 14. apríla 1849
na Dobrej Vode.
■ SLOVENSKÉMU HOMÉROVI
Od smrti katolíckeho kňaza Jána
Hollého, jedného z našich najvýznamnejších básnikov a obetavých národovcov, uplynulo 14. apríla 2019 stosedemdesiat rokov. Pri tejto príležitosti bola pri
pomníku Jána Hollého na Rudnayovom
námestí spomienka na tohto barda
slovenského národa. Program pripravilo Dedičstvo otcov, o. z., v spolupráci
s Miestnym odborom Matice slovenskej v Bratislave-Starom Meste. Po
hlahole zvonov spomienku uviedol
modlitbou Otče náš vdp. Peter Slepčan
z Katedrály sv. Martina z Tours. Herec
Štefan Bučko úryvkom z eposu Cyrilometodiáda priblížil nielen majstrov-

ské umenie slova nášho slovenského
Homéra, ale i osobnosti našich svätých solúnskych bratov. Slávnostnú reč
doc. Pavla Pareničku Ján Hollý – pevec
vekov dávnych prečítal Tomáš Macák
z Dedičstva otcov.
Autor v ňom vyzdvihol genialitu
slova i myšlienky Jána Hollého, jeho
vzdelanosť, múdrosť, pracovitosť, ale
i precíznosť pri prekladoch náročných
textov antickej poézie. Hollého básnický
génius voviedol bernolákovčinu medzi
jazyky krásnej literatúry a jeho dielo sa
stalo prameňom inšpirácie pre nasledujúcu generáciu štúrovcov, ktorí mali
Hollého v hlbokej úcte. Spoločná činnosť katolíckej i evanjelickej inteligencie
sa stala základom pri formovaní novodobého slovenského národa, pri oživovaní kresťanských a kultúrnych koreňov, ktoré čerpali z dedičstva našich
otcov.
■ BÁSNICKÉ MAJSTROVSTVO
„Nebyť poézie, nemali by sme Jána
Hollého, ale ani jemu porovnateľných
Konštantína Filozofa, Andreja Sládkoviča či Hviezdoslava. Ich básnické
slovo a obrovské umelecké majstrovstvo
sa stalo okrem literatúry aj symbolom
našej národnej kultúry. Rozvíjalo slovenčinu do netušených možností. Utužovalo naše jazykové i národné povedomie. Spevňovalo kresťanskú vieru.
Vyhĺbilo korene slovenskej identity. Aj
preto do nich svojho času nie nadarmo
plnými silami vlieval životodarnú slovnú
a duchovnú miazgu pevec vekov dávnych, národný bard Ján Hollý, od ktorého úmrtia dnes uplynulo stosedemdesiat rokov,“ takto zakončil P. Parenička
svoj pôsobivý príhovor.
Daniela Suchá potom predniesla
pozdravenie a krátku úvahu prof. Evy
Fordinálovej Ján Hollý žije v nás,
v ktorej vyzdvihla majestátnosť Hollého
diela a aktuálnosť jeho ideí aj v súčasnosti. Na záver Štefan Bučko predniesol
báseň Teodora Križku Ján Hollý k sto
sedemdesiatemu výročiu úmrtia.
Slávnostnú atmosféru umocnil hrou
na fujaru Štefan Suchý. Účastníci na
záver položili k pamätníku Jána Hollého
vence vďaky a pietnu spomienku ukončili hymnickou piesňou Kto za pravdu
horí.

Profesor Jaroslav CHOVANEC o štúdiu práva a právnej praxi

Beseda s budúcimi právnikmi
Peter SCHVANTNER – Foto: Veronika MATUŠKOVÁ

Mnohí stredoškoláci si vyberajú
právo za budúci študijný odbor na
vysokej škole. Štúdium práva má
však svoje nároky a prináša zaujímavé pozitívne, ale aj zložitejšie
situácie. Práve o nich, ale aj o svojom životnom pôsobení ako právnika a advokáta, tvorcu o. i. Zákona
o federácii z roka 1968, Ústavy SR
z roka 1992, ale tiež poradcu najvyšších ústavných činiteľov a o dlho-

ročnom pôsobení univerzitného profesora prišiel študentom začiatkom
apríla do priestorov Matice slovenskej v Bratislave porozprávať prof.
Jaroslav Chovanec.
Hlavnou témou besedy bol historický vývoj štátoprávneho postavenia Slovenska, ktoré študenti
môžu sčasti poznať už aj z hodín
dejepisu, vďaka čomu sa mnohí prihlásili s otázkami, na ktoré dostali

kvalifikovanú odpoveď. Beseda
sa dotýkala aj ústavného práva
a jeho dôležitosti v rámci právneho
štátu, ale v neposlednom rade
aj profesijného postavenia právnika, advokáta a profesionálneho
vedeckého pracovníka ako takého.
Na besede sa zúčastnilo vyše
dvadsať študentov z Bratislavy,
Banskej Bystrice, ale aj Košíc.
Profesor J. Chovanec v rámci už

neformálnej debaty spomenul aj
niektoré zaujímavosti zo svojho
profesijného života a mladí záujemcovia o štúdium práva si zo stretnutia odniesli nielen teoretické, ale
aj praktické informácie a vedomosti. Každý jeden študent zároveň získal knihu venovanú prof.
J. Chovancom.

Úspešné pokračovanie spolupráce MS a Premonštráckeho gymnázia v Košiciach

Priblížili odkaz Štefánika a Jesenského
Peter SCHVANTNER – Foto: Michal FEČO

Spolupráca Matice slovenskej a Premonštráckeho gymnázia v Košiciach má za sebou druhé úspešné pokračovanie. Po prednáške o odkaze M.
R. Štefánika pre súčasnosť, ktorá sa uskutočnila v januári tohto roka, nasledovala 11. apríla opäť krátka prednáška o tejto dôležitej postave
slovenských dejín, ale už aj s divadelnou scénkou.
V spolupráci s D MS v Košiciach
a MO MS v Košiciach-Starom meste sa
v priestoroch telocvične Premonštráckeho gymnázia opäť diskutovalo o živote
a odkaze M. R. Štefánika. Nebola to
náhoda – tento rok si pripomíname sto
rokov od jeho tragickej smrti, ktorá doteraz nie je uspokojivo objasnená. Prednášku sprevádzala aj divadelná dramatizácia v podaní Divadelného kolektívu
Janka Jesenského. Scénka priblížila
dôležité udalosti zo života Janka Jesenského, ktorý sa počas ruskej legionárskej
anabázy stretol aj s M. R. Štefánikom.
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Predseda Matice slovenskejj Marián GEŠPER pri
p prednáške o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi na gymnáziu v Turčiansku Tepliciach

Osud bol však k nemu oveľa priaznivejší
a po návrate z Ruska zastával rôzne
štátne funkcie. Počas druhej svetovej
vojny podporoval odbojové hnutie. Ako
úplne prvému Slovákovi mu udelili titul
národného umelca. Zomrel v decembri
v roku 1945 v Bratislave.
V neformálnej atmosfére besedy
študenti pohotovo reagovali na otázky
predsedu MS Mariána Gešpera, ktorý
prednášku pripravil.Veríme, že spolupráca bude úspešne napredovať
a neostane to iba pri spomínaných
dvoch návštevách.
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MATIČNÉ DEPEŠE
Spevy môjho rodu
Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum
v Humennom, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
a Matica slovenská v spolupráci
s mestami Humenné a Medzilaborce zorganizovali počas posledného marcového víkendu pätnásty
ročník celoslovenského festivalu
rusínskych ľudových piesní Spevy
môjho rodu. Na štyroch koncertoch
v Humennom a Medzilaborciach sa
predstavilo tridsaťpäť najlepších
detských a mládežníckych spevákov rusínskych piesní z regiónov
Snina, Medzilaborce, Humenné,
Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa za sprievodu
ľudovej hudby učiteľov SZUŠ Kudlovská Humenné, Folklórneho
súboru Chemlon Humenné a ďalších pozvaných muzikantov.

Slávnostná omša
v Kanade
Naši krajania v najzápadnejšej
kanadskej provincii Britská Kolumbia mohli vnímať a prežívať obrady
Veľkého týždňa v slovenskom
Kostole sv. Cyrila a Metoda v New
Westminsteri oveľa intenzívnejšie,
keďže do tejto farnosti prišiel na
obdobie veľkonočných sviatkov
vysluhovať pobožnosti v rodnom
jazyku slovenský kňaz Emil Králik
SVD. Mnohí Slováci a Slovensky si
na slávnostnú Veľkonočnú slovenskú sv. omšu obliekli aj kroje a rovnako aj na pondelkový spoločný
výstup na horu Burnaby Mountain. Najbližšie sa opäť stretnú
už túto nedeľu 5. mája vo farskej
záhrade, kde si po bohoslužbe
vypočujú vystúpenie súboru Slávik
v programe od Slávika s láskou.

Ornamenty majstra
Kostelníčka
Tvorbu
najvýznamnejšieho
slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka (1900
– 1949), rodáka zo Spišskej Starej
Vsi, na vyše stoštyridsiatich ukážkach jeho prác od roka 1918 do
roka 1948 vystavujú po tieto dni na
putovnej výstave v Dome Matice
slovenskej v Žiline. Výstavu Slovenský ornament majstra Kostelníčka, čo bol majstrov umelecký
pseudonym, otvorila riaditeľka
D MS K. Kalanková. Expozíciu
uviedla kurátorka Súkromného
etnografického múzea Humno
v Košiciach PhDr. G. Čiasnohová, ktorá prítomným fundovane priblížila nielen umelcove
životné a tvorivé osudy, ale aj
svoje stretnutia s týmto neprávom
zaznávaným tradičným ľudovým
umením.

Mali sme sokola
V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave v nedeľu 5. mája 2019
o 18. h uvedú literárno-hudobnú
kompozíciu k stému výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika
pod názvom Mali sme my sokola...
V programe zaznejú archívne
a málo uvádzané mužské zborové
skladby Štefánikovho osobného
priateľa hudobného skladateľa
Mikuláša Schneidra-Trnavského
v podaní mužského speváckeho
okteta Danubius Octet Singers
pod vedením dirigenta Daniela
Simandla. Literárnu časť podujatia
budú tvoriť ukážky zo Štefánikovej
bohatej korešpondencie, úvahy
a verejné prejavy M. R. Štefánika,
ako aj jeho posledný list v podaní
mladého slovenského herca Juraja
Hrčku.
Pripravuje Emil SEMANCO
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OZNAM
NEOGRAFIA, a. s., Sučianska
39A, 038 61 Martin-Priekopa

OZNÁMENIE

Cena primátora mesta Spišská Nová Ves predsedníčke miestnych matičiarov

Poctili všestrannú angažovanosť J. Prochotskej

o konaní riadneho valného
zhromaždenia
Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGRAFIA, a. s., so sídlom
Sučianska 39A, 038 61 Martin-Priekopa, IČO 31 597 912, zapísanej
v obchodnom registri Okresného
súdu Žilina v odd. Sa, vl. č. 181/L na
základe uznesenia predstavenstva
a v súlade s čl. VIII.,
ods. 6 stanov zvoláva

RIADNE VALNÉ
ZHROMAŽDENIE
spoločnosti NEOGRAFIA, a. s.
so sídlom Sučianska 39A, 038 61
Martin-Priekopa, IČO 31 597 912,
ktoré sa uskutoční dňa 6. júna
2019 o 13.30 hod. v závodnej jedálni
v sídle spoločnosti.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného
zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva
o výsledkoch podnikateľskej činnosti
spoločnosti za rok 2018
4. Riadna individuálna účtovná
závierka spoločnosti za rok 2018,
návrh na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
5. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke
za rok 2018, k návrhu na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok
2018 a správa o činnosti dozornej
rady v roku 2018
6. Schválenie výročnej správy a riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2018
7. Schválenie návrhu na usporiadanie hospodárskeho výsledku za rok
2018
8. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti
9. Informácia o podnikateľskom
zámere na rok 2019
10. Schválenie audítora na overenie
účtovnej závierky za rok 2019
11. Záver
Riadna
individuálna
účtovná
závierka za rok 2018 je akcionárom
k dispozícii na nahliadnutie v sídle
spoločnosti (Sučianska 39A, 038
61 Martin-Priekopa), na sekretariáte
generálneho riaditeľa č. dverí 201
v termíne od 6. 5. 2019.
Prezentácia akcionárov sa začne
30 minút pred začiatkom riadneho
valného zhromaždenia a skončí
o 13.30 hod. Akcionár je pri prezentácii povinný predložiť doklad
o totožnosti. Pri zastupovaní je
potrebné predložiť úradne overené
splnomocnenie.
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie
práva účasti na riadnom valnom
zhromaždení je 6. 6. 2019.
V Martine dňa 24. 4. 2019
Mgr. Stanislav Muntág, v. r.,
predseda predstavenstva
Mgr. Maroš Smolec, v. r.,
podpredseda predstavenstva

Rastislav Z ACHER, riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi

V koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi sa 11. apríla konalo slávnostné odovzdávanie Cien mesta
Spišská Nová Ves a Cien primátora mesta. Primátor mesta Ing. Pavol Bečarik na tomto slávnostnom akte
odovzdal Cenu mesta Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Dedinky, filiálka Stratená, a kolektívu spišskonovoveskej ZOO, ktorá si práve pripomína tridsať rokov činnosti, za rozvoj turistického ruchu v meste. Zvlášť
treba vyzdvihnúť skutočnosť, že Cenou primátora ocenili aj predsedníčku MO MS v Spišskej Novej Vsi
Jolanu Prochotskú za výrazný prínos pri prezentácii slovenskej literatúry, propagácii slovenského umenia
a vzdelávaní mládeže v oblasti histórie mesta Spišská Nová Ves.Túto poctu tiež získali Ing. Peter Herceg
zo združenia Spišiačik a Spoločnosť Bytové družstvo.
Magisterka Jolana PROCHOTSKÁ, rod. Janigová, pochádza
z Dolného Kubína, ale od roka1974
žije na Spiši. Absolvovala Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove
a tridsaťsedem rokov vyučovala
v ZŠ Komenského Spišská Nová
Ves. Počas pedagogického pôsobenia uplatňovala novátorské prístupy,
v Dánsku získala certifikát pre prácu
s legom (LEGO Dacta) a učebňa
so zameraním na hravé získavanie
vedomostí, ktorú iniciovala, funguje
dodnes už štvrťstoročie.
Na čele matičného odboru
v meste stojí štrnásť rokov a v činnosti MO MS sa sústreďuje na
zapájanie žiakov a študentov do
poznávania slovenských osobností
a histórie regiónu Spiš a Spišskej
Novej Vsi aj ako členka Spišského
dejepisného spolku. Založila tiež
Klub dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov. Od roka 1961 je členkou ČSČK a päť rokov pôsobila vo
funkcii predsedníčky Územnej rady

Jolana PROCHOTSK Á si Cenu mesta Spišská Nová Ves za všestrannú
angažovanosť vo viacer ých spolo čenských organizáciách prevzala
z rúk primátora
p
mesta Ing. Pavla BEČARIK A.

Spiš, za čo ju ocenili Zlatou medailou, pričom aj sama bola darkyňou
krvi. Významne sa podieľa aj na
práci Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorej je členkou pätnásť rokov,
z toho dvanásť je podpredsedníčkou
OO JDS. Medzi spišskonovoveskými
seniormi sa venuje organizovaniu
kultúrno-spoločenských
podujatí
zameraných na ľudovú slovesnosť,
umelecké slovo, prehliadky speváckych súborov a remeselných zručností. V roku 2011 iniciovala vznik
Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika
v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobí vo
funkcii podpredsedníčky.
Jolana Prochotská bola dve
volebné obdobia poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej
Novej Vsi. Mnohé z týchto aktivít
vykonáva dobrovoľne, neraz sponzorsky, prispieva do periodík, píše
a propaguje činnosť uvedených
organizácií a klubov, ktoré ju prostredníctvom svojich predstaviteľov
aj navrhli na uvedené ocenenie.

V Br a ti s l av e z a s a d a l o p r e z í d i um Ma ti c e s l o v ens ke j

Hlas Matice je hlasnejší a kvalitnejší
Text a foto: Peter SCHVANTNER

Prezídium Matice slovenskej je podľa stanov MS jedným z poradných orgánov predsedu MS. Je zložené z významných osobností slovenského kultúrneho, politického a spoločenského života. Práve preto je pre predsedu MS jedným z dôležitých poradných orgánov v jeho rozhodovaní o ďalšom fungovaní MS. Tento rok zasadalo prezídium
MS v utorok 19. februára 2019 v priestoroch MS v Bratislave.
slovansk ýc h národov, ale aj
rôzne ďalšie národné slovanské
inštitúc ie. Samozrejme, mimo r iadne dôležit ými podujatiami
budú aj oslava storo č nic e oži vot vorenia M S a oslav y storo č nic e v zniku jednot liv ýc h miestnyc h odborov M S.

Významné osobnosti slovenského národa a oduševnení vlastenci v prezídiu
Matice slovenskej sa schádzajú na pravidelných rokovaniach pri riešení otázok
ďalšieho fungovania MS ako poradný orgán jej predsedu.

V úvode sa prítomným prihovoril predseda MS Marián
Gešper. Bilancoval činnosť MS
za uplynulý rok s t ým, že sa
v ýrazne zlepšila najmä prezentácia ak tivít MS v celoslovensk ých médiách, najmä v RT VS.
Prispelo k tomu najmä pozitívne
smerovanie MS v minulom období
a upustenie od zby točných konfrontácií. Rovnako zdôraznil, že

sa v ýra zne posunul web, z ač al
sa v ydávať č asopis pre č lenské
hnutie pod ná z vom Hlas M atic e
a Slovenské národné noviny sú
tiež viac pre mati č iarov.
J edným
z
najdôležitej šíc h podujatí v tomto roku
bude Kongres M atíc slovan sk ýc h národov. Na tomto kon grese sa zú č astnia nielen tieto
reprezent atívne
organiz ác ie

■ ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY
Predseda prezídia M S M iro slav H ole č ko nač r tol svoj návr h
Roka k resťanskej kultúr y a ak ti vít s t ým spojenýc h. Prítomní sa
zhodli, že treba podpor i ť tieto
ak tivi t y nielen svojou prítomnos ťou, ale aj ak tívnou par tic ipá ciou. Následne sa pokrač ovalo
v diskusii na rôzne témy, pr i č om
svoj príspevok predniesol aj
predseda dozor ného v ýbor u M S
Štefan M ar tinkovič. Predseda
M S vš etk ým prítomným po ďako val z a ic h č innosť v prospec h M S
a následne v yjadr il nádej v ic h
ďalš om ak tívnom pr ispievaní
v prospec h M S, ale aj v prospec h
slovenského národa.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Náš kvíz po tieto týždne orientujeme na anketu Najväčší Slovák. Medzi jej finalistami je aj Gustáv Husák. V SNN
č. 14 sme sa vás pýtali, kedy sa tento Slovák stal prezidentom ČSSR? Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že sa
tak stalo v roku 1975. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Eva Sivuľková, Kamienka;
Miroslav Kriška, Liptovský Mikuláš; Marek Zelezník, Trenčín.
V minulých číslach sme sa viackrát venovali Malej vojne, čo bol rozsiahly ozbrojený konflikt medzi horthyovským
Maďarskom a Slovenskom krátko po vzniku republiky v roku 1939.
● Ktoré slovenské mesto maďarské lietadlá počas tohto konfliktu barbarsky bombardovali?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej týždeň po vyjdení aktuálneho čísla 18.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
4. mája
– sto rokov (1919) od dodnes
nevyjasnenej tragickej smrti
generála Dr. Milana Rastislava
Štefánika, Rytiera Čestnej légie
francúzskej armády, ministra
vojny Republiky Česko-Slovenskej, národného hrdinu; zahynul
s troma talianskymi dôstojníkmi
pri návrate lietadlom z Talianska
do vlasti neďaleko Bratislavy
– pred päťdesiatimi rokmi,
v roku 1969, sa stal predsedom
vlády na Slovensku – po federálnom zriadení, profesor Peter
Colotka; vo funkcii bol dvadsať
rokov
5. mája
– stopätnásť rokov od smrti
maďarského spisovateľa Mórica
Jókaia ktorého tvorba bola
značne zviazaná so Slovenskom
(1825 – 1904)
6. mája
– rusínske národné orgány
sa v roku 1919 prihlásili k spolužitiu s Čechmi a so Slovákmi
v spoločnom štáte; sté výročie
– Veronika Cibulková má
krásnych tridsať
7. mája
– šesťstopäťdesiat rokov, čo
kráľ Ľudovít I. v roku 1369 schválil mestu Košice používať mestský erb
– pred tristo päťdesiatimi
piatimi rokmi vyhnali obrancovia
Nitry Turkov z mesta a okolia; na
Nitrianskom hrade a v jeho okolí
zostalo štyristo mŕtvych tureckých bojovníkov ((1664)
8. mája
– tridsaťpäť rokov od smrti
literárneho vedca univ. prof.
Milana Pišúta (1908 – 1984)
9. mája
– pred osemdesiatimi rokmi
vznikla v Bratislave odnož mládežníckej organizácie Hitlerjugend (1939); mala pätnásťtisíc
členov z radov detí karpatských
Nemcov a nemeckých obyvateľov
Petržalky
– pred tridsiatimi piatimi
rokmi zomrel český grafik, maliar
a mimoriadne plodný ilustrátor
Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984),
ktorý v rokoch prvej Československej republiky pôsobil na
Slovensku a aj neskôr ilustroval
slovenské diela, najmä knihy pre
deti
10. mája
– štyristodeväťdesiat rokov,
čo sa turecký sután Sulejman
II. v roku 1529 na čele stotisícovej armády vydal na výpravu
do Uhorska, aby podporil Jána
Zápoľského v zápase o uhorskú korunu s Ferdinandom
Habsburským
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi sa v Skalici začal formovať
nový slovenský dobrovoľnícky
zbor pod vedením majora cisárskych vojsk Henricha Lewartovského; väčšina dobrovoľníkov
bola z okolia Myjavy a z Moravy,
do bojov zasiahli v auguste 1849
– pod číslom 3759826 americký patentový úrad zaregistroval
pred sto pätnástimi rokmi (1904)
prístroj na bezdrôtový telegrafický styk vynálezcovi Jozefovi
Murgašovi, dovedna mu v USA
patentovali trinásť vynálezov
– pred tridsiatimi rokmi
zomrel
spisovateľ
Dominik
Tatarka (1914 – 1989), absolvent
parížskej Sorbony, stredoškolský
profesor, významný prozaik, burič
proti tzv. konsolidácii po okupácii našej republiky v roku 1968,
nedožil sa pádu režimu, proti ktorému zápasil
– žijúca legenda slovenského
divadelného umenia Štefan Kvietik má osemdesiatpäť rokov.
(jč)
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