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SLOVO O SLOVENSKU
Šestnásteho marca

tohto roku
nás čaká prvé kolo prezidentských
volieb. Rozhodne sa v ňom o tom,
ktorí dvaja kandidáti postúpia do finálového výberu. Pelotón na začiatku
bol široký, mediálny mainstream
však veľmi skoro po malom zaváhaní
a akýchsi interných primárkach začal
hrať na jedného kandidáta.
Súčasné prezidentské voľby
sú odrazom situácie v spoločnosti.
Spoločnosť je polarizovaná a akoby
v dvoch zákopoch. Jedna strana
tú druhu démonizuje, škandalizuje
a nálepkuje. A čo je najpodstatnejšie,
miera mediálnej manipulácie dosiahla
dosiaľ nevídané rozmery. Nepravdepodobný či až raketový nástup jednej
kandidátky bol však ťažko za čiarou.
Niektoré médiá a prieskumné agentúry prestali realitu opisovať a začali ju
spoluvytvárať. Aj preto sme svedkami
priam hviezdneho vzostupu jednej
kandidátky s cieľom vytvoriť dojem,
že o všetkom je rozhodnuté a voliči
iných kandidátov sú vlastne len štatisti.
Nenechajme sa oklamať, nie je
to tak. Nikto nemá vyhrané, všetko
je otvorené a ak niekto robil účet bez
hostinského, možno ešte bude veľmi
prekvapený a sklamaný. Mediálny
a politický mainstream hovorí o kultúrnych vojnách. Tradičné hodnoty,
kresťanstvo či pozitívne vlastenectvo
sú vydávané za dávno neaktuálne
relikty, ktoré patria akurát tak do
múzea. Namiesto toho sa nám tu
ťažko kalibrovou reklamou ponúka
akýsi slovenský klon prezidenta
Macrona. Zároveň sa vytvára atmosféra, že každý, kto vyznáva tradičné
hodnoty, je prívrženec extrémizmu,
xenofób, zadubenec, prípadne ruský
troll. Agresivita, kádrovanie a krágľovanie nepohodlných názorov nás
mentálne vracia pred rok 1989. Zmenili sa len znamienka, ale chrlenie
odsudkov, nálepkovanie, zosmiešňovanie či škandalizovanie ľudí, ktorí
sú nositeľmi nepohodlných názorov
či hodnôt, je podobné ako v časoch
minulých. Ostáva nám jediné – nenechať sa zastrašiť, ovplyvniť či znechutiť. Stále máme volebné právo
a stále môžeme ovplyvňovať svoju
budúcnosť. Médiá, ktoré už roky skutočnosť neopisujú, ale ju spoluvytvárajú, pomaly, ale iste strácajú dôveryhodnosť. Už dávno nemajú monopol
na pravdu. Preto v sobotu šestnásteho marca tohto roku poďme všetci
k volebným urnám a rozhodnime sa
podľa srdca a rozumu. Toto právo si
za nijakú cenu nedajme vziať.
Roman MICHELKO
R - 2019 011

JÁNUSOVSKÁ TVÁR
ORBÁNOVEJ POLITIKY
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PROJEKT KONŠPIRÁTORI.SK
KONEČNE ODCHÁDZA ZO SCÉNY
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V ANKETE NAJVÄČŠÍ SLOVÁK
OTEC NÁRODA ANDREJ HLINKA
Strana 10.

Už dlho počúvame, že sa darí štátu, ekonomike aj verejným financiám

Je načase, aby sa darilo aj občanom
Štefan ZLATOŠ – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Slovenská národná strana pripraví na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky päť návrhov zásadných zákonov, týkajúcich sa života občanov.
„Politika sa na Slovensku dostala do bodu mrazu. A to aj preto, že žije v zažitých mechanizmoch a funguje starými systémami. Týmto krokom chceme odhaliť
skutočnú tvár politikov v konfrontácii so zákonmi, ktoré reálne pomôžu občanom Slovenska,“ oznámil predseda NR SR a SNS Andrej DANKO.
ukázala v pléne parlamentu. Verím, že
táto schôdza NR SR doslova rozbúra
staré móresy a ukáže, kto to ako myslí
so Slovenskou republikou,“ avizuje predseda NR SR a SNS Andrej Danko.
Smer-SD vidí priestor na diskusiu
o týchto návrhoch. „Určite si nebudeme
s koaličným partnerom posielať odkazy
cez médiá. Priestor na diskusiu vidíme
za jedným koaličným stolom,“ povedal
hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Strana
Most – Híd sa nemieni zapájať do pretekov o návrhoch zákonov. Očakáva
rokovania v rámci koalície a upozorňuje
na potrebu vyrovnaného rozpočtu. Most
– Híd toto stanovisko zverejnil v reakcii
na návrhy, ktoré predstavila SNS.

V stredu 6. marca 2019 mala SNS
doručiť do podateľne NR SR päť návrhov
zákonov. O ktoré konkrétne ide a takisto
aj odôvodnenie potreby ich zaviesť,
vysvetľuje predseda strany Andrej Danko:
■ PÄŤ NÁVRHOV
● Zníženie dane z príjmu právnických osôb na pätnásť percent s účinnosťou k 1. 1. 2020
V programovom vyhlásení vlády
bolo uvedené, že daň z príjmu právnických osôb bude znížená každý rok
o jedno percento. Napriek tomu, že Slovensko vykazuje dobré hospodárske ukazovatele, nebolo možné ministra financií
Petra Kažimíra priamymi rokovaniami
presvedčiť o naplnení tohto záväzku.
● Zníženie dane z pridanej hodnoty
na všetky potraviny na desať percent
Tvrdí sa, že je nedostatok financií
v potravinárstve a pôdohospodárstve.
SNS pripravila systémové riešenie,
zdanenie obchodných reťazcov. Ďalším
návrhom chce dosiahnuť to, aby sa ukázala skutočná tvár a charakter obchodných reťazcov. Pýta sa, či prvýkrát za
tridsať rokov od revolúcie začnú ceny
potravín pri takejto DPH konečne klesať.
Aby sa ukázalo, kto tu skutočne zarába
na potravinách.
● Zníženie DPH pre printové médiá
na desať percent
S príchodom digitálnych médií
vzniklo nerovnoprávne postavenie hráčov v mediálnom prostredí. Tento krok
má za cieľ zrovnoprávnenie printových
a digitálnych médií.

3 OTÁZKY PRE:

● Zrušenie koncesionárskych
poplatkov pre seniorov
V súvislosti s postupnou zmenou
financovania RTVS by toto mal byť prvý
a ústretový krok na odľahčenie života
seniorov.
● Povinnosť uvádzať pôvod mäsa
aj v reštauračných a stravovacích
zariadeniach
Keď spotrebiteľ ide do obchodu, na
etikete jasne vidí, odkiaľ mäso pochádza. Ale ako to je v reštauráciách či
jedálňach? SNS žiada zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa priamo na

jedálnom lístku, aby každý vedel, čo
konzumuje.
■ VIANOČNÉ PRILEPŠENIA
Zároveň sa už pripravuje návrh
zákona na ďalšiu schôdzu, ktorý má ešte
viac pomôcť seniorom. Konkrétne by išlo
o zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre dôchodcov a oslobodenie od
platenia liekov. Andrej Danko vysvetľuje:
„Doteraz sme sa snažili niesť ťarchu svojich ministerstiev zodpovedne. Prichádza
však čas, aby sa skutočná pravda, kto
chce zreformovať Slovensko a kto nie,

■ OPOZÍCIA SELEKTUJE
Už prvé reakcie opozície naznačujú, že niektoré návrhy možno za určitých
okolností podporiť. Liberáli v tejto súvislosti
informovali, že SNS by mala predstaviť aj
spôsob, ako v prípade schválenia navrhovaných zmien vykryť výpadok zdrojov
v rozpočte. „Konečne sa však na pôde
vládnej koalície otvára otázka zníženia
daňového zaťaženia. To je dobré východisko,“ poznamenal Richard Sulík.
Schôdza parlamentu sa začína 26.
marca. O jej priebehu veľa napovedia
výsledky rokovaní parlamentných výborov,
ktoré budú známe ešte predtým. Bude to
tesne pred druhým kolom voľby prezidenta,
teda v maximálne napätej politickej atmosfére. Záujmy politikov by však konečne
mali ustúpiť záujmom občanov. A o tom
práve sú najnovšie návrhy SNS.

Romana RJACHOVSKÉHO, významného televízneho a filmového scénografa

Hrdinovia z televíznej obrazovky a filmu
● Patríte medzi významné
tváre scénografie filmu a divadla
minulého storočia. Doménou
vašej tvorby sa stali činoherné
inscenácie, ako aj televízne
adaptácie románových či poviedkových predlôh – Mário a kúzelník, Americká tragédia, Amok,
Sesternica Beta, Elektra, i televízne filmy – Leto s Rozárkou,
Adam Šangala, Triptych o láske
alebo Život bez konca. Participovali ste na tristo šesťdesiatich
televíznych realizáciách...
Práca v televízii mala v sebe
určité čaro. Možnosť vytvárať vierohodné, ale zároveň aj fotogenické prostredie malo svoju šťavu.
Možno to bolo dôvodom na výstavu
mojich prác pod názvom Pondelky
plus, ktorá sa uskutoční od 12.
apríla do 12. mája 2019 v priesto-
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roch bývalého Pistoriho paláca
na Štefánikovej ulici v Bratislave.
Úvodné slovo prednesie herec
Dušan Jamrich. Kurátorom výstavy
je filmový scenárista a režisér Martin Šulík. Výstava by mala byť spomienkou na bratislavské televízne
pondelky.

● Už pred šiestimi rokmi ste
na filmovom festivale Artfilm
v Trenčianskych Tepliciach získali cenu za celoživotné dielo, no
váš pracovný diár je stále plný.
Najkrajšie je tvorivé obdobie.
Aký je to pocit?
Jednoznačne príjemný. Už pri
odovzdávaní ceny som sa ohradil,
že sa ešte necítim na uzatváranie
svojho diela. Stále ma táto práca
baví. Pri preberaní tejto významnej ceny som ešte nevedel, ako sa

bude filmová tvorba na Slovensku
odrazu rozvíjať. Odvtedy mám za
sebou spoluprácu na troch filmoch.

● Čo môže robiť individuálny tvorca proti znižovaniu latky
vkusu?
Neviem, či sa s tým dá niečo
robiť. Je to jednoducho o číslach:
film Pokoj v duši, ktorý patrí k tým
úspešnejším, navštívilo celkovo stotisíc divákov. Len za jeden večer
vidí Panelák či Ordináciu v ružovej záhrade niekoľkonásobne viac.
RTVS by mala bez ohľadu na sledovanosť dvíhať nízko posadenú latku
kvality programov. No ešte nikto
verejnoprávnosť celkom nezadefinoval. Keď si však zapnem kanál ČT2,
cítim ju tam.
Zhovárala sa: Eva SISKOVÁ
Foto: archív R. R.

■ V tomto roku si pripomíname okrúhle 80. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky
■ Politik Jozef PROKEŠ: Stojíme len krôčik pred zánikom našej vzácnej štátnosti
■ Zemplínske svedectvá minulosti pod nánosmi času nášho spolupracovníka M. ŠIMKULIČA
WWW.MATICA.SK
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Onedlho sa dozvieme, kam sa Slovensko po voľbách prezidenta posunie

a dieťaťom“. Ďalej poukázal na to,
že „prezident pred svetom reprezentuje každého z nás, a preto by
bolo spravodlivé, aby reprezentoval myslenie väčšiny obyvateľov,
a v tom je jeho osoba veľmi dôležitá, lebo dáva signál svetu o tom,
kam sa uberá Slovensko vo svojich
postojoch. Zodpovednosť je na
každom z nás, lebo bude znamenať
nielen signál pre svet, ale znamená
to veľa aj pre naše vnútorné smerovanie k rodine alebo proti nej“.

Rozhodujúce sú hodnoty rodiny a manželstva
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Slovensko voľbami prezidenta môže naštartovať zmenu, ktorá vráti krajine jej prirodzenosť a vypudí z nej
mimovládnym sektorom importovaný liberalizmus. Ten nie je Slovensku vlastný. Uvedomujú si to mnohí mladí
ľudia a stále intenzívnejšie počuť aj zástupcov cirkví.
Nie náhodou zaznel hlas najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí
v SR práve pred voľbami hlavy
štátu. Opäť, ako pred rokom, sa
stretli v Badíne a prijali spoločné
vyhlásenie. V ňom sa uvádza, že
„Slovenská republika by si mala
nielenže zachovať zvrchovanosť
v ústavnom definovaní hodnôt
rodiny, manželstva a rovnosti medzi
mužmi a ženami, ale svojimi stanoviskami aktívne ovplyvňovať
smerovanie vývoja celej Európskej
únie“. Žiadajú preto, „aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie
alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia

schopní jasne deklarovať nesúhlas
Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou“.
■ JASNÉ STANOVISKO
Ide o zrozumiteľný odkaz pre
voličov budúceho prezidenta, aby
vybrali takého reprezentanta, ktorý
jasne definuje svoj postoj k hodnotám rodiny a manželstva. „Genderovú ideológiu prekonáme len jej
jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii
a k účinnej rodinnej politike,“ uvádza
sa vo vyhlásení, ktoré jednoznačne
odmieta Istanbulský dohovor „zneužívajúci tému násilia na šírenie
genderovej ideológie“. Tiež upozor-

ňujú na skutočnosť, že zavedenie
gender ideológie do legislatívy má
za cieľ ovplyvniť vzdelávací proces,
aby občania považovali za normálne
tvrdenia, ktoré genderová ideológia
hlása. „Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno
vylúčiť výchovu k zodpovednému
manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých naša
spoločnosť bola historicky vybudovaná,“ odkazujú najvyšší duchovní
predstavitelia na Slovensku.
■ POCHOPENIE VOĽBY
Začiatok pôstneho obdobia
využil aj vladyka Milan Chautur,
CSsR, košický eparchiálny biskup. Obrátil sa na veriacich výzvou
k modlitbe za „správne pochope-

nie vlastnej voľby“. Uviedol, že
„súčasné
spoločensko-politické
prostredie na Slovensku ponúka
v zásade možnosť podporiť
v prezidentských voľbách kandidátov so smerovaním k uvoľneniu
kresťanských morálnych princípov v liberálnom duchu alebo
v inom prípade možnosť zachovať
si na Slovensku to, čo prezentuje
tradičnú rodinu s otcom, mamou

● KŇA ZOV BOJ
Významným bojovníkom proti
Istanbulskému dohovoru sa stal
charizmatický kňaz Marián Kuffa.
Dlhodobo upozorňuje na jeho
zhubné následky pre civilizáciu
ako takú a v ostatnom čase sa ani
netají tým, kto by bol dobrým prezidentom pre Slovensko.
Aktívne sa do predvolebnej
kampane zapojila aj Aliancia za
rodinu. Pripravila video rozhovory
s kandidátmi, takže volič má možnosť spoznať ich autentické názory
na rodinu, manželstvo a život.
Kam sa Slovensko posunie po
prezidentských voľbách, budeme
vedieť už čoskoro.

Európska komisia nemá pripomienky k stanovisku našej o vypovedaní zmluvy

Stavenisko tunela Višňové sa vyprázdni
Ivan BROŽÍK – Foto: internet

Zmluva so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa ukončí dohodou. Vyplýva to
z materiálu, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorý na rokovaní schválila vláda. Dohodu o ukončení
zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením Salini Impregilo – Dúha schválila aj Európska komisia.
Je to veľmi dôležitá podmienka
na to, aby Slovensku zostala možnosť
dokončiť túto stavbu s použitím eurofondov. Ak dôjde k dokončeniu úseku
na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa príspevok z fondov Európskej únie dokonca
zvýšiť.
■ OKAMŽITÝ KONIEC
Zmluva sa ukončí na základe
vzájomnej dohody oboch strán, a to
okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým
je taliansko-slovenské konzorcium,
v stanovenej lehote opustí stavenisko.
Podmienkou je vyplatenie subdodávateľov. Keďže stavba oproti dohodnu-

tému termínu výrazne mešká, Národná
diaľničná spoločnosť (NDS) sa podľa
schváleného
materiálu
nevzdáva
zmluvných nárokov voči zhotoviteľovi.
Ide najmä o zmluvné pokuty. V prípade
ich potvrdenia zo strany Medzinárodnej
komisie na riešenie sporov ich bude
môcť od zhotoviteľa vymáhať.
V dohode o ukončení zmluvy sa
NDS prioritne sústredila na tri ciele,
a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie
predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie. Návrh
obsahuje aj ustanovenie, podľa ktorého
všetky oprávnené pohľadávky vyplatí
zhotoviteľ. V prípade, že tak neurobí,

VŠIMLI SME SI
Skvelá slovenská lyžiarka Petra VLHOVÁ v závere tohto týždňa dá

vo finále Svetového pohára v andorrskom stredisku Soldeu-Grandvalira definitívnu bodku za svojou vynikajúcou sezónou aj za historickým
zápisom a prenikavým úspechom slovenského lyžovania. Táto ešte len
dvadsaťtriročná dievčina z Liptovského Mikuláša vybojovala pre našu
vlasť, ktorá doteraz nemala nijakú individuálnu medailu z MS, kompletnú
medailovú zbierku na svetovom šampionáte vo švédskom Åre – zlato
z obrovského slalomu, striebro z kombinácie a bronz zo slalomu.

Farby skvelej Petry Vlhovej

Už v tomto veku sa zapísala
nielen do národnej, ale aj svetovej
športovej histórie, keď na jedinom
vrcholnom podujatí v alpskom lyžovaní jej na hrudi zasvietili medaily
všetkých troch farieb. To nedokázala
v tomto športovom odvetví nijaká
lyžiarka a pred Petrou sa to podarilo jedine predvlani fenomenálnemu
rakúskemu pretekárovi Marcelovi
Hirscherovi.
Jasotu,
pochvalných
slov
a lichotivých hodnotení bolo neúrekom a ešte bude. Sympatická Petra
určite obsadí tie najvrchnejšie
Petra VLHOVÁ sa v alpskom lyžovaní zapriečky v mnohých športových rebradila medzi absolútnu svetovú špičku.
ríčkoch roka a nebude chýbať v nijakých športových anketách a možno aj pri vysokých poctách na červených
kobercoch štátnych a vládnych rezidencií...
Mimoriadne pozitívne na tejto famóznej športovkyni je však jej mentálne vybavenie, ktoré tlmočí po každom úspešnom i menej vydarenom
dojazde do cieľa s vôľou neustále sa zlepšovať. Po unikátnom úspechu
v Škandinávii, najmä po bronze v jej dominantnej disciplíne, tiež vyslovila
nádhernú pamätnú vetu: „Ak budem hľadieť na tie medaily, na ich farby,
bude mi to pripomínať, čo som urobila dobre a kde boli chyby...“
Želáme Petre, aby tých chýb na svahoch aj v živote bolo čo najmenej.
Emil SEMANCO
Foto: agentúrny servis
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NDS zabezpečila, aby subdodávatelia
boli vyplatení z novej bankovej záruky
zhotoviteľa. Odchádzajúci zhotoviteľ po
inventarizácii stavby, ktorá sa uskutoční
do troch mesiacov, opustí stavenisko.
■ PRIORITA – RÝCHLOSŤ
„Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavíme
konkrétne transparentné podmienky,
pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. Vyhlásenie novej súťaže
predpokladáme v horizonte niekoľkých
mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov,“ informovala verejnosť
Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Tunelové rúry v úseku Višňové – Dubná Skala si na motoristov ešte počkajú.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná
Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho
tunel Višňové 7,5 kilometra) mal byť
podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019.
Uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie
všetkých pravidiel Európskej únie
považuje minister dopravy a výstavby
Árpád Érsek za najdôležitejšie body
dohody o ukončení zmluvy. „Čo najrýchlejšie potrebujeme toto dielo znovu
oživiť. Čiže vypratať starého dodávateľa
a vysúťažiť nového. Ide nám všetkým
o to, aby sme ukončili dielo do roka 2023,
pretože je financované z európskych

fondov,“ povedal minister dopravy.
Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin
pripomenul, že zhotoviteľ by mal opustiť stavbu. „Na celom postupe – inventúre aj príprave súťaže, budeme úzko
kooperovať s Európskou komisiou.
Celú inventúru musí schváliť nezávislá
medzinárodná renomovaná spoločnosť.
Všetko chce svoj čas, trpezlivosť, ale
musí to byť absolútne transparentné.
Dohoda reflektuje určitú časovú os,
záväznú pre obidve zmluvné strany. Ale
absolútnou prioritou je dostavanie diela
v čo najkratšom termíne, aby sme ho
v roku 2023 mohli sprejazdniť a mohlo
byť financované z európskych fondov,“
skonštatoval k téme Ján Ďurišin.

V Malých Karpatoch by mohol vzniknúť nový národný park

Bratislava môže zastrešiť dva prírodné poklady
Mesto Bratislava iniciuje vytvorenie národného parku v Malých Karpatoch. Momentálne spracúva podklady na
začatie odbornej diskusie. Samospráva už má aj pracovný návrh priestorového vymedzenia parku.
Ten by podľa dostupných údajov
mal zahŕňať najhodnotnejšie lokality
v rámci existujúcej Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Treba si
určite rezervovane pripomenúť, že
ide len o prvý ideový zámer, o ktorom
treba ešte veľa diskutovať a zvažovať
možné prínosy a riziká. Píše sa to aj
v materiáli k zonácii bratislavských
mestských lesov, o ktorom mali rokovať poslanci hlavného mesta.
O požiadavke na vytvorenie
národného parku v oblasti Malých
Karpát sa v posledných rokoch opakovane diskutuje odborne i politicky.
Táto myšlienka má podľa mesta svojich zástancov i odporcov. Vyhlásenie
národného parku je však v kompetencii vlády na návrh ministerstva životného prostredia. Hlavné mesto chce
preto ideu nového národného parku
v oblasti Malých Karpát, ktorý by
zasahoval aj do územia Bratislavy,
v tomto roku podrobnejšie rozpracovať
až do podoby odborných podkladov.
„V nasledujúcej etape bude rozhodujúce dosiahnuť dohodu o zámere
nového národného parku s hlavným lesohospodárskym subjektom
v dotknutom území, ktorým je štátny
podnik Lesy SR,“ píše sa v pripravovanom dokumente.
Odborníci, ochranári i zástupcovia samosprávy v ňom pripomínajú
SLOVENSKO

a dôkazmi potvrdzujú, že pri porovnaní
aktuálneho stavu prírodných ekosystémov v súčasných slovenských národ-

ČO INÍ NEPÍŠU

Nový Malokarpatský národný park má zahŕňať aj Devínsku Kobylu s hradom Devín.

ných parkoch a v najhodnotnejších
územiach v rámci chránenej oblasti
Malé Karpaty by mnohé z nich bolo
možné začleniť do nového národného
parku. „Išlo by o národný park nového
typu, ktorý by v sebe od začiatku

spájal ochranu prírody s maximálnym možným využitím rekreačného
potenciálu územia formou takej rekreácie, ktorá tieto prírodné hodnoty
neohrozuje, ale je s nimi v súlade,“
definujú spracovatelia. Jedinečnosť
tohto národného parku – v porovnaní
s existujúcimi národnými parkmi na Slovensku – by podľa nich spočívala najmä
v tom, že jeho vznik by bol iniciovaný
z vôle obyvateľov a samospráv.
Malokarpatský národný park by
mohol pozostávať z troch súvislých
územných celkov v rámci existujúcej
chránenej oblasti Malé Karpaty, pričom v každom z nich by boli vyčlenené ešte jedna až tri oblasti s najvyššou koncentráciou prírodných
hodnôt. Má ísť o Devínske Karpaty
– s jednou oblasťou v kategórii „územie európskeho významu“ Devínska
Kobyla, Pezinské Karpaty s dvoma
oblasťami, a to Mestskými lesmi
v Bratislave a Homoľskými Karpatmi,
Pezinské Karpaty s troma vytypovanými oblasťami, a to Kuchynská hornatina, Mestské lesy Modra a Biele
hory.
Nový národný park by sa tak cez
aglomeráciu mesta Bratislava mohol
spojiť s národným parkom Donauauen, ktorý leží už na území Rakúska.
Ján ČERNÝ
Foto: Štefan KAČENA
WWW.SNN.SK
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Klaunovo vrcholné číslo
Roman MICHELKO

Igor Matovič je už takmer desať
rokov súčasťou nášho politického folklóru. Za ten čas sme si už zvykli na
všelijaké eskapády, ktorými zásadným
spôsobom prerážal aj to najhlbšie dno
politickej (ne)kultúry. Jeho bezbrehé
osočovanie politických oponentov, ten
najhrubší slovník a množstvo ďalších
vecí z neho s náskokom robia najtoxickejšiu osobu v slovenskej politike.
Nulovú sebareflexiu navyše umocňuje
extrémnym pokrytectvom. Spôsob,
akým vykonáva politiku, by ho v každej,
ako-tak slušnej spoločnosti doživotne
diskvalifikoval. Tajné nahrávanie partnerov, jeho ekonomické kauzy (šesťsto
kilometrov denne vrátane sobôt, nedieľ
a sviatkov na fabii s mamičkou) by mu
asi nikde inde neprešli, na Slovensku
však nedisponuje voličmi, ale nekritickou sektou.
A práve tlačovka, na ktorej ohlásil
svoje odhodlanie kandidovať ako líder
do Európskeho parlamentu, mala otes-

tovať, či mu naozaj prejde absolútne
všetko, alebo predsa len disponuje,
respektíve disponoval voličmi, ktorí
majú čo len i elementárnu mieru súdnosti. O čom teda bola tá jeho neprekonateľná tlačovka? Na to je naozaj
ťažké odpovedať. Môžeme ju brať ako
dobrý študijný materiál pre špecifický
medicínsky odbor, mohla by sa braťaj
ako rébus z výrokovej logiky alebo ako
ďalšia a dosiaľ neprekonaná klauniáda
šaľbiara Matoviča.
Čo teda predviedol? Jeho posolstvo bolo nasledovné: „Budem kandidovať ako líder eurokandidátky, nie však
z posledného, ale z prvého miesta.“ Aká
to zmena! „Ak ma voliči zvolia, mandát
v Európskom parlamente neprijmem.
Ale ak nedostanem päťdesiattisíc preferenčných hlasov, vzdám sa aj mandátu
v slovenskom parlamente.“ Mimochodom, vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 získalo celé OĽaNO
sotva štyridsaťjedentisíc hlasov a jej

líder, respektíve najúspešnejší kandidát
Škripek, sotva pätnásťtisíc preferenčných hlasov. Zo všetkých štrnástich slovenských europoslancov získal viac ako
päťdesiattisíc preferenčných hlasov
jeden jediný Maroš Šefčovič, presnejšie
niečo cez šesťdesiatšesťtisíc. Z toho

K OME N TÁ R
vyplýva, že existuje veľmi vysoká miera
pravdepodobnosti, že po eurovoľbách
si Slovensko aspoň na čas od Matoviča
oddýchne. Samozrejme, ak svoj sľub
medzitým nezmení.
Poďme však ďalej k jeho výrokom.
Do Európskeho parlamentu kandiduje
preto, aby v Európe „urobil poriadok“.
No a, samozrejme, urobí to tak, že tam
nebude. Že nechápete, v poriadku,
to len značí, že váš duševný stav je
v poriadku na rozdiel od toho Matovičovho. No a teraz príde vrchol jeho
bizarnej tlačovky. Jeho motivácia kan-

Školám diktujú mimovládky
Eva ZELENAYOVÁ

Ivetu Radičovú za premiérku Slovenska v roku 2010 nominovala Slovenská demokratická a kresťanská únia.
Teda konzervatívna strana hlásiaca
sa ku kresťanstvu a k jeho hodnotám.
Radičová však bola aj šéfkou správnej
rady nadácie Občianskej spoločnosti,
ktorá presadzuje liberálnu demokraciu. Bola to teda obyčajná schizofrénia
alebo špinavá hra s občanmi? Nedávno
sa v televíznej relácii prihlásila k liberálnej demokracii, takže, zdá sa, že už má
v hodnotách jasno...
Zahmlievanie skutočnej povahy
veci na Slovensku je zrejme výsadou
istej skupiny ľudí. Predseda Občianskej
konzervatívnej strany Ondrej Dostál sa
dal zvoliť do parlamentu na kandidátke
SaS. Opäť konzervatívec sa stal členom poslaneckého klubu ultraliberálov.
A ukazuje sa, že táto prax sa politickým
chameleónom ohromne osvedčila aj
v školstve.

AKO BOLO, ČO BOLO
S edeli sme nedávno s Petrom Valom, Dušanom Mikolajom,
Vladom Mináčom a hromadou
iných priateľov a do reči prišli
dovolenky. Ja som spomenul, že
na výročie májových narodenín
1941 sa mi raz pošťastilo dostať
aj na Krétu na nemecký vojenský cintorín neďaleko Chanie.
Mináč sa s udiveným výrazom
poobzeral vôkol a so sarkastickým počudovaním v hlase sa
spýtal: „Poznáte ešte niekoho,
kto ide na dovolenku na Krétu,
aby sa trepal na vojenské cintoríny?“ Ostalo ticho, veď to
všetko boli moji kamaráti, a tak
im stačilo toho trocha typicky
mináčovského uťahovania.
Tento rok to bude bezmála
osemdesiat rokov, čo sa v máji
v roku 1941 na Kréte odohrala
v dejinách najväčšia bitka
s nasadením výsadkových jednotiek. Medzi parašutistami, ako
hneď poznamenal Peter Valo,
bol aj slávny boxer Max Scheling. Nemecké jednotky porazili
na Kréte osemnásobnú britskú
prevahu. Nemeckí výsadkári,
súčasť nemeckej Luftwaffe, mali
obrovské straty...
WWW.SNN.SK

v spolupráci s platformou alternatívnej
distribúcie a mediálneho vzdelávania Dokument na kolesách pripravili
a realizujú projekt pod názvom Mečiar
na kolesách. Projekt pozostáva z premietania filmu Mečiar pre študentov
stredných škôl s následnou diskusiou,
ktorú vedie politický komentátor Marián
Leško. Teda politici zo zákona nemajú
možnosť politickej propagácie, ale politický komentátor áno?
Mimovládna organizácia Living
Memory pripravila pre školy vzdelá-

vanie o totalitných režimoch. Ich primárnou cieľovou skupinou sú študenti
stredných škôl. Na svojej stránke uvádzajú, že „v priebehu školského roka sa
študenti škôl zapojených do projektov
populárnou formou oboznamujú s historickými skutočnosťami, ktoré ďalej
formujú ich kritické myslenie...“. Kto je
však garantom projektov podsúvaných
do škôl rozličnými indivíduami?
Nedávno Denník N uverejnil
informáciu, že pripravuje vzdelávaciu príručku pre študentov a učiteľov
o Slovenskom štáte. Keďže kontrolu
štátu nad úrovňou pedagogického riadenia plní Štátna školská inšpekcia,
obrátila sa naša redakcia na hlavnú
školskú inšpektorku Vieru Kalmárovú
s otázkou: Podľa čoho sa riadi činnosť
mimovládnych organizácií a iných inštitúcií, napríklad médií, v školách a školských zariadeniach? Otázku sme zdôvodnili tým, že v ostatnom čase začína

Ešte dnes, keď pôjdete na
Krétu cez letisko Chania a navštívite tamojšiu skvelú tržnicu, uvidíte okrem iného výstavu dokumentárnych fotografií. Snímky
z roku 1941 a z rokov nemeckej
okupácie ukazujú prázdnotu.

dozadu. Slovenské ministerstvo
obrany pozvalo výraznú postavu
nemeckej politiky, pôvodom
z bývalej NDR, muža, ktorého
podpis je na zmluve, ktorým sa
Nemecko zjednotilo – Markusa
Meckela, posledného ministra

Podľa § 151 školského zákona sa
v školách a v školských zariadeniach
zakazuje činnosť politických strán
a politických hnutí a ich propagácia. Čo
však nemôžu strany, robia mimovládky.
Bezohľadne, drzo! A rezort sa nečinne
prizerá. Produkčná spoločnosť PubRes

P O Z N Á MK A

didovať do Európskeho parlamentu
sa zrodila vo chvíli, keď čítal volebný
program vlastnej strany OĽaNO. Ten sa
po príchode bezpečnostného experta
Naďa, a zároveň tieňového ministra
obrany, len tak hemžil frázami o tom,
že hlavným pilierom našej zahraničnopolitickej orientácie Slovenska je
pevné ukotvenie v euroatlantických
štruktúrach. USA je hlavný garant našej
bezpečnosti, skrátka s NATO na večné
časy a nikdy inak...
No a práve vtedy milý Igorko precitol. Vlastne si uvedomil, že hlboko
nesúhlasí s programom vlastnej strany,
a teda zakladá platformu proti vlastnému programu. Ako dôvetok z absurdnej drámy ešte dodal, že dúfa, že za
takúto lotrovinu ho z vlastnej strany
nevylúčia. A ktože ho to má vylúčiť?
Duo Remišová a Naď? Taký nepodstatný detail, že nie sú členmi strany,
nám, samozrejme, tento šaľbiar zabudol povedať. Takže, ktože by ho teda
mohol vylúčiť? Ako vieme, jeho strana
mala spočiatku štyroch členov, potom
sa rozrástla na trinástich a dnes má vraj
už znova len štyroch členov. Okrem
Matoviča je to ešte jeho bratanec Jozef
Viskupič a jeho bývalí zamestnanci
Erika Jurinová, toho času županka
v Žiline, no a Martin Fecko, tiež bývalý
zamestnanec jeho firmy. „Me še“ pobavili. Matovičov výstup však pokračoval
byť vplyv vonkajšieho prostredia
a záujmových skupín vo vyučovacom
procese priam agresívny, jednoznačne
s politickým cieľom. A spomenuli sme
vyššie uvedené príklady. Dostali sme
odpoveď, že na otázky všeobecného
charakteru, typu, podľa čoho sa riadi
činnosť mimovládnych organizácií...
v školách a školských zariadeniach,
je vecne príslušnou inštitúciou ministerstvo. A že „doplnkové učebné materiály si volí škola sama a je pri voľbe
limitovaná princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania tak, ako sú uvedené
v školskom zákone. Za rešpektovanie
týchto pravidiel podľa zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve nesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy“.
Ku konkrétnemu projektu Mečiar
na školách sme dostali skôr školenie
od politickej aktivistky než odpoveď
školskej inšpektorky. Oznámila, že
„debaty so študentmi na tému ohrozovania základov demokracie v deväťdesiatych rokoch a o tom, ako nedávna
minulosť ovplyvňuje charakter dnešnej
spoločnosti, považujem za viac ako
užitočné“. Tvrdí, že z logiky zániku
HZDS a odchodu jeho predsedu z politickej scény nejde o porušenie zákona
politickej propagácie na školách. Nuž,
svojský výklad zákona.
podiel evanjelických duchovných
a .v. a teológov v tomto hnutí aj
pri oprave hlavného protestantského chrámu – Berlínskeho
dómu – v strede Berlína ešte
v čase, keď bol „východný“. Markus Meckel ma počastoval zveda-

Prečo sa aj cudzie hroby prihovárajú
Dušan D. KERNÝ

Miestni vtedy nedodali na trh ani
zrnko maku, nič. Veľké priestory
tržnice roky zívali prázdnotou.
Moja motivácia súvisela
len čiastočne s putovaním po
miestach jednej z najpozoruhodnejších vojenských operácií
a protinemeckého odporu obyvateľstva, plného drám, vypaľovania dedín, masakrov, senzačného
zajatia nemeckého generála či
práce britskej skupiny tajných
operácií, ktorá už vtedy dala do
obehu agenta s menom Bond.
Môj záujem siaha desaťročia

zahraničných
vecí
zanikajúcej NDR. Na besedu si zrejme
pamätá aj poslanec Anton Hrnko.
Vtedy mu kládol kvalifikované
otázky. Z odpovedí vyplynulo, že
proces vstupu do Severoatlantickej aliancie NATO je určený, riadený a kontrolovaný a vstupujúci
ho musia, ak majú záujem o členstvo, splniť. Po besede v neoficiálnej časti ma najmä zaujímalo,
ako vzniklo také masívne hnutie
v evanjelických kostoloch bývalého režimu bývalého východonemeckého štátu a taký vysoký
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ďalej. Začal nám prednášať jeho mystický zážitok z precitnutia. Pochopil, že
bombardovať Irak pre chemické zbrane,
ktoré tam, samozrejme, neboli, vôbec
nebolo správne, rovnako ako intervencia
v Sýrii či Líbyi. No a zároveň zvestoval,
že kandiduje preto, aby zobral extrémistickým stranám vietor z plachiet.
Zrejme tým, že si osvojí ich program.
No ale, ako ho bude presadzovať, keď
v Európskom parlamente nebude? Aj
to má vymyslené. On bude podporovať
na kandidátke OĽaNO len takého kandidáta, ktorý bude jeho názorový klon.
Že nechápete? To je v poriadku, svedčí
to len o tom, že to s vaším duševným
zdravím na rozdiel od toho Matovičovho
nebude až také zlé.
Odhliadnuc od tejto šaškárne má
Matovičov duševný striptíz aj nejaké
racionálne jadro? Áno, má. Matovič
pochopil, že „natohujerstvo“ sa po
nepretržitej sérii zlyhaní Aliancie pri riešení vojnových konfliktov vo svete prežilo. Značná časť voličov intuitívne cíti
to, čo práve podlo a cynicky deklaruje
Matovič. No a Matovičovi nijaké hlasy
nesmrdia; v úsilí získať ich je schopný
akejkoľvek klauniády. Voľby budú teda
testom toho, či sú jeho voliči totálne
nekritická sekta, „svedkovia Matovičovi“, ktorí mu „zožerú“ hocičo, alebo
výsledky OĽaNO vo voľbách budú pre
Matoviča trpkým vytriezvením.

vým pohľadom a okamžite mi dal
svoju úradnú i súkromnú vizitku,
keďže program ho už súril inde.
Markus Meckel nie je v politike, je predseda nemeckej organizácie pre starostlivosť o vojnové hroby. Hroby na krétskom
kopci nad Maleme uchovávajú
aj vyše tritisícpäťsto tiel parašutistov, elity na úrovni zbraní
SS, ktorých britskí spojenci
a domáci odbojári postrieľali
v prvých dvoch dňoch, desiatky
ešte vo vzduchu. Nebolo ľahké
vytvoriť tento cintorín. Telá poz-

vážali z celej Kréty. Nebolo ľahké
dosiahnuť u sebavedomých Kréťanov súhlas.
Dnes, keď kráčate dolu kopcom v horúcom poludní, idete
pomaly. Nenáhlite sa. Naproti idú
starší ľudia i celé rodiny s deťmi
či tínedžermi. A tiež sa nenáhlia.
Nie je to chôdza hore či dolu. Je
to niečo ako meditácia, kráčame
potichu. V ostrom slnku ako keby
vám bolo všetko ostro vykreslené, hroby i osudy. Okoloidúcich
zdravím po nemecky a všetci mi
po nemecky odpovedajú. Cintorín
otvorili oficiálne až v roku 1974.
Hlavným rečníkom bola sestra troch mladých výsadkárov
dobrovoľníkov z pruskej aristokratickej rodiny, čo tu zahynuli
počas prvých dvoch dní invázie.
Markus nebol len tu. Dobrovoľníci jeho organizácie dobre
poznajú o. i. Zborov na východnom Slovensku. Choďte sa
pozrieť, ako vyzerá a s akou
starostlivosť ho Nemci pod oficiálnym heslom Zmierenie nad
hrobmi – práca pre mier obnovili. Možno si položíte otázku,
ako sa my staráme či nestaráme
o vojnové hroby Slovenskej
armády či mnohé z nich doslova
nezapierame.
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GLOSA

Prístup k autentickej kultúre musia mať ľudia po celom Slovensku

A si bude najmúdrejšie to
pravdivo rozpovedať: Túto glosu
píšem druhýkrát. Pred niekoľkými dňami som ňou chcel pripomenúť koalícii, že je najvyšší
čas podstatne znížiť výšku dane
z pridanej hodnoty na potraviny
– a ktorá strana to urobí, zaboduje. A aby to nevyzeralo ako
kortešačka, mala by tak urobiť
dosť zavčasu pred voľbami.

Náš folklór je skutočný fenomén – duša vlasti

Tance
s dépéháčkou
V Európskej únii vrátane krajín, ktoré sa o členstvo ešte len
uchádzajú, je DPH podstatne nižšia, polovičná, ba i štvrtinová. Je
teda najvyšší čas ju znížiť aj na
Slovensku, naša ekonomika má
na to. A národ by nepocítil ani rast
cien potravín, lebo tie sa v Európe
už pomaly šplhajú nahor.
Týždenníky majú však týždeň
na prípravu a tlač budúceho čísla
– a tak nás akurát predbehla SNS
návrhom znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny o desať percent.
Ísť s krížom po funuse sa nepatrí,
tak môj stĺpček v redakcii vymenili a ja sa môžem k téme vrátiť aj
s poznaním reakcie na návrh SNS.
Čuduj sa svete: prví sa proti
návrhu ozvali tí, čo by najradšej
všetky dane zrušili, aby nič nebrzdilo slobodné podnikanie – SaS.
A vzápätí brechot div nie z každého dvora: ohrozíme vyrovnaný
rozpočet v roku 2020, na svet
sa valí nová kríza, treba šetriť,
s výstavbou diaľnic sa môžeme
rozlúčiť, kapitán začal predvolebný
boj...! V každom tom pokriku je
štipka pravdy, v tej o predvolebnom zápase istotne najviac, ale nie
je nič logickejšie ako úsilie politickej strany o priazeň ľudí, na to má
nielen legitímne právo, ale je to
dokonca jej psia povinnosť!
Pripomeňme si stav dane
z pridanej hodnoty na potraviny
v Európskej únii. Bez dane sú
vo Veľkej Británii a čiastočne
v Chorvátsku, štyri až päť percent majú v Španielsku, Taliansku,
Írsku, Moldavsku, Macedónsku,
Poľsku a vo Francúzsku. Šesť až
deväť percent v Nemecku, Estónsku, Rumunsku, Bulharsku, Lotyšsku, Slovinsku, Srbsku a Rakúsku,
desať až štrnásť percent v Česku,
v Litve, vo Švédsku, v Grécku, vo
Fínsku, osemnásť v Maďarsku.
V niektorých krajinách sú ešte
výnimky – znížená alebo nijaká
daň na detskú výživu alebo základný sortiment potravín. U nás
– dvadsať percent. Až na pár
výnimiek.
Pre logicky rozmýšľajúceho
človeka by aj táto argumentácia
mohla stačiť. Človek by čakal,
že novinári hádam prvý raz tejto
koalícii jednotne zatlieskajú. Nie.
Deje sa pravý opak.
Tak sa mi vidí, že lepší dôkaz
o myslení, spôsoboch a cieľoch
médií hlavného prúdu človek nevymyslí, aj keby chcel!
Ján ČOMAJ
Foto: Štefan KAČENA

SNS navrhuje výrazné zníženie DPH na
ubytovacie služby, čo má pomôcť rozvoju turistického ruchu na Slovensku.

16. marec 2019

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív MK SR

V predchádzajúcom vydaní Slovenských národných novín sme publikovali informáciu, ktorá potešila všetkých
folkloristov na Slovensku. Dnes sa k téme – významnému podpornému impulzu na rozvoj slovenského folklóru –
vraciame v rozhovore s ministerkou kultúry pani Ľubicou LAŠŠÁKOVOU.
● Slovenský folklór je úžasný,
takmer dych berúci fenomén. Doteraz si žil takpovediac na okraji
vysokej kultúry a v tieni veľkej
politiky, no nastala zmena. Ministerstvo kultúry ju iniciovalo vo
forme doteraz naozaj nevídanej
podpory. O čo konkrétne ide?
Folklór má na Slovensku obrovskú a stále živú tradíciu. Je to časť
ľudového umenia, ktorá prežíva odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria ju skutoční nadšenci bez
nároku na honorár či spoločenské
uznanie. Som presvedčená, že ak
sa folklór udržal medzi ľuďmi po
stáročia a bez akejkoľvek vonkajšej podpory, je to skutočný fenomén
a stotožňujem sa s tvrdením, že folklór je dušou Slovenska. Koncom februára zverejnilo ministerstvo kultúry
prostredníctvom Fondu na podporu
umenia mimoriadnu výzvu na podporu tradičnej ľudovej kultúry v našich
regiónoch. Na priamu podporu folklóru sme vyčlenili 1,5 milióna eura.
Dotácia je určená najmä folklórnym
súborom a ľudovým remeselníkom
i umelcom. Od svojho nástupu do
funkcie zdôrazňujem potrebu podpory
tradičnej regionálnej kultúry, ktorá by
mala byť štátom podporovaná práve
na miestach, kde vzniká a najvernejšie sa zachováva.
● Pani ministerka, oznámili ste
túto aktivitu za účasti predsedu
vlády, to znamená, pán premiér
Pellegrini je akýmsi neoficiálnym
garantom a jej podporovateľom?
Záujem pána premiéra o túto
formu umenia je úprimný a stotožnil sa s mojím presvedčením,
že folklór si zaslúži väčšiu pozornosť od štátu. Na svojich výjazdoch
po celom Slovensku sa stretávam
priamo s ľuďmi, ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva
venujú s nadšením a zo srdca. Som
rada, že v tejto téme sme našli zhodu
a spoločne tak prichádzame s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a skupín, ale

MEDZI NAMI
P o piaty raz pristupujeme
k urnám v priamej voľbe prezidenta, po piaty raz budú mať z nich
nemalý osoh aj prieskumné agentúry. Aj keď nepoznáme taxu za
jedno percento objednaných preferencií, predsa bol celkový efekt
prieskumnej činnosti vždy výhodný
pre obe strany – pre prieskumníka
i objednávateľa. Vedel to svojho
času Andrej Kiska a vedeli to aj
niektorí, sponzormi dobre dotovaní
kandidáti predošlých i súčasných
prezidentských volieb. Ľudí treba
sofistikovane zavádzať nielen na
bilbordoch, nielen prieskumným
šaľbiarstvom, ale aj mediálnou propagandou až do volebného moratória pred konečným rozuzlením. Ak
sa k tomu pridajú hlasy politických
lídrov, efekt je skoro zaručený,
najmä u naivnejších voličov. Kto si
už len na to spomenie, ako sa Igor
Matovič pokúšal presvedčiť Ivetu
Radičovú, aby sa vrátila do politiky
a zabojovala o prezidentský stolec,
keď vravel: „Chceme kandidátku
ako bonboniéru, ktorú keď otvoríte, najradšej by ste ju zjedli celú.“
Voliči však neboli až také pažravé
nepoučiteľné stádo, ako sa mnohí
domnievali, a kandidátom či kandidátkam
nejednej
politickej
strany prihorel predvolebný guláš.
Samozrejme, aj voliči sú len ľudia

i neprofesionálnych združení, ale aj
jednotlivcov. Svoje žiadosti môžu
súbory aj individuálni umelci predkladať do 25. marca tohto roka.
V prípade profesionálnych, ale
nekomerčných zoskupení je minimálna výška podpory päťtisíc eur,
maximálna
šesťdesiattisíc
eur.
Neprofesionálne súbory sa môžu
uchádzať o príspevok vo výške
od dvetisíc do šesťdesiattisíc eur.
V oboch prípadoch sa vyžaduje
spolufinancovanie na úrovni piatich percent rozpočtu. Individuálni
umelci, napríklad aj ľudoví reme-

Ministerka Ľubica LAŠŠÁKOVÁ

K tradičnému folklóru má stále bližšie aj najmladšia generácia, čo je záruka jeho zachovania a napredovania.

aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Začiatkom marca sme
sa stretli za účasti médií v Očovej,
v rázovitej podpolianskej obci, veľmi
živej na folklórne tradície, kde sme
predstavili náš spoločný zámer.

selníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5 220 eur.
Pri štipendiu sa nevyžaduje nijaká
spoluúčasť umelca. Všetky projekty musia byť zrealizované od
1. júna tohto roka do 31. mája 2020.

● Mohli by ste našim matičiarom poskytnúť bližšie informácie, kto by sa mohol o podporu
uchádzať?
Výzva pod názvom Folklór
– duša Slovenska je určená na
podporu
aktivít
profesionálnych

● Aké podmienky na udelenie
podpory určilo ministerstvo?
Projekt musí zahŕňať viacero
umeleckých aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a reprízy nového
predstavenia, účasť na seminároch
a sústredeniach, prípadne spolu-

a niekedy dezorientovaní v politickom hurhaji sa sakramentsky
zmýlia. Už sa to raz stalo. Do čela
štátu sme si zvolili prezidenta
(našťastie dosluhujúceho), ktorý
nerešpektoval ústavu, ignoroval
parlament, vládu i rozhodnutia
ústavného súdu. Dokonca sa potom
tento prezident chválil na Facebooku, že je najdôveryhodnejší politik
a že nemá ťažkú hlavu z podozre-

ľom ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a nikto doteraz
nepochopil, prečo sa počas neodôvodnene dlhého pobytu v USA stretol aj so súkromnou osobou, kontroverzným finančným špekulantom
miliardárom Sorosom. Zatiaľ len
tušíme, v záujme koho tlačil svoju
prezidentskú káru. V záujme Slovenska určite nie.
Andrej Kiska neoplýval právo-

Tvár politického Kocúrkova
Ľudovít ŠTEVKO

nia z trestného činu daňového podvodu a nezákonného financovania
prezidentskej kampane. Celkom
bez zaujímavostí nebolo ani to, ako
sa do pavučín krátenia daní svojej firmy KTAG zamotal sám, keď
v sebaobrane označil Slovensko za
mafiánsky štát.
Osobitnou kapitolou pochybnej
dôveryhodnosti nášho ešte prezidenta bolo jeho pôsobenie v zahraničnej politike, v ktorej sa pohyboval ako neznáma sivá myš aj ako
slon v porceláne. Z popradskej
rezidencie do sveta veľkej politiky
vlastne ani nechodil. Na pôde OSN
sa stretol akurát so svojím priatePUBLICISTIKA

mocami, ale mal medzi ústavnými
činiteľmi najvyššiu imunitu. Stíhať
ho bolo možné iba za úmyselné
porušenie ústavy a za vlastizradu.
Keby bol napríklad chcel vyhlásiť
bez schválenia parlamentu, len
na základe vlastného presvedčenia vojnu Rusku, bolo by to bez
debaty úmyselné porušenie ústavy
a dôvod na odvolanie. Lenže také
absurdné rozhodnutie urobiť nemohol, aj keby mu to radil celý zástup
poradcov a známe osobnosti
z rusofóbneho registra typu Duleba
či Ondrejcsák.
Keď sa už možnosti Kiskovho
remixu v Grasalkovičovom paláci

prácu so zahraničnými partnermi
a podobne. Podporu môžu žiadatelia
využiť aj na nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných nástrojov, ale napríklad aj na prezentáciu
svojej tvorby prostredníctvom výroby
zvukových alebo multimediálnych
nosičov. Takisto môžu využiť tieto
financie na cestovné náklady, aby
mohli svoje dielo primerane prezentovať. Všetky podmienky sú
v jednoduchej forme zverejnené na
špeciálnej webovej stránke www.folklordusaslovenska.sk, kde záujemcovia o podporu nájdu aj kontakty
na našich krajských koordinátorov,
na ktorých sa môžu v prípade otázok
obrátiť.
● Chceli by ste nám pre
našich folkloristov poskytnúť
nejakú slovnú podporu pri ich úsilí
o zachovanie a rozvoj našich krásnych tradícií?
Tradičná ľudová kultúra vo svojich rôznych formách plní tú istú
úlohu, ktorú zastávala po stáročia –
pomáha ľuďom prežívať ich skutočné
problémy, prináša im nádej a dáva
pocit, že sa aj pomocou tradícií vedia
vyrovnať so svojimi každodennými
údelmi. Prístup k autentickej kultúre
musia mať ľudia na celom Slovensku
a počas celého roka. Naším spoločným cieľom by malo byť udržať
si túto jedinečnú formu kultúrneho
dedičstva a vytvárať podmienky na
to, aby bola ľuďom čo najprístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí pre
folklór, ak máme talenty, ktoré vedia
tento jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpirácie, podajme im
ruku a pomôžme šíriť toto pozitívne
kultúrne posolstvo. Verím, že prostredníctvom novej výzvy umožníme
slovenskému folklóru, aby ľahšie
napĺňal dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať
tie mladé.
ukázali ako minimálna šanca
a droga prezidentského úradu
z neho vyprchala, zdalo by sa,
že milionár z Popradu podstúpi
odvykaciu kúru a dá sa na pokánie. Ale nie – Kiska zostal, akým
bol: človekom rozdeľujúcim spoločnosť, satelitným prisluhovačom
opozície, nezmieriteľným nepriateľom všetkého, čo nie je liberálne,
kritikom spoločenských neduhov,
ktoré aj sám predstavoval či
priamo vyvolal. A čo je takmer
neúnosné, pred prezidentskými
voľbami sa pustil do nemiestnej
slovnej prestrelky s predsedom
vlády Pellegrinim a zasiahol neférovým spôsobom aj do prezidentskej kampane.
Bol tvárou nášho politického
Kocúrkova. Toľko chválospevov
na stránkach liberálnych denníkov,
ale aj posmechu a kritiky oponentov doteraz nezažil vari ani jeden
zo slovenských prezidentov. Jeho
výkon vo funkcii hlavy štátu bol
najhorší, akým bolo Slovensko
svedkom v ére samostatnosti.
Nech bude novým slovenským
prezidentom ktokoľvek, nesmie
by ť pokračovateľom jeho doterajšej nesamostatnej antagonistickej
politiky a konfrontačného štýlu.
Najvyšší úrad, ktor ý pán Andrej
Kiska opúšťa bez najmenšej
sebareflexie, zostane na dlhý čas
poškvrnený jeho kauzami. Tak mu
Lipš ic pomáhaj!
WWW.SNN.SK
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Bruselská politika teraz žne, čo v Maďarsku v minulosti zasiala

Dvojaká tvár Orbánovej politiky
Dušan D. KERNÝ – Foto: internet

Dvadsiaty marec sa má podľa doterajších údajov stať jedným z pozoruhodných, ba unikátnych dátumov európskej
politiky – v ten deň sa má v najväčšom poslaneckom klube Európskeho parlamentu hlasovať o tom, ako naložiť
s účasťou a poslancami reprezentujúcimi Fidesz – maďarskou vládnou stranou Viktora Orbána.
Má sa hlasovať či ich vylúčiť, alebo
nie, alebo prijať iné rozhodnutie. Európska
komisia už pustila do poľa pechotu – hovorcov komisie, ktorí vyvracali ako lož tvrdenia
maďarského predsedu vlády. Napríklad
o povinných kvótach pre usídľovanie migrantov, pretože tie sú teraz už výlučne dobrovoľné. Takisto Orbánovo tvrdenie o oslabení ochrany hraníc, že tiež nie je pravdivé,
lebo komisia naopak podporuje národné
úsilia o ochranu hraníc.
■ INKRIMINOVANÉ PLAGÁTY
Komisia sa rázne ohradila aj proti
tvrdeniam Orbána, ktorý si naozaj nedával
servítku na ústa a povedal, čo ešte v Bruseli z takej úrovne zrejme ešte nepočuli:
„Bruselskí politici sú v ťažení proti Maďarsku len užitočnými idiotmi ľavice.“ Rozhorčenie vzbudili plagáty karikujúce predsedu
komisie Junckera v pozadí s rozosmiatym Sorosom. Juncker je sivá eminencia
práve toho istého klubu Európskej ľudovej
strany ako Orbán a jeho strana. Návrh, že
na plagátoch vymenia tvár Junckersa za
tvár iného člena komisie, ktorý je z klubu
socialistov, považuje komisia za rovnako
urážlivé.
Tu sa možno len počudovať –
pred vlaňajšími parlamentnými voľbami
Maďarsko zaplavili plagáty zobrazujúce
amerického miliardára s poukázaním na
jeho maďarsko-židovské korene ako bábkoherca, ktorý nitkami riadi všetky maďarské strany vrátane pravicového Jobbiku,
pravda okrem Fideszu. Vtedy sa v Bruseli
nikto nerozhorčoval, neprotestoval, vôbec
nikto nereagoval. A zrazu také rozhorčenie „principiálneho“ Bruselu, ktorý rázne
odmieta tvrdenie Budapešti, že plagáty
sú jednoducho „súčasťou informačnej
kampane“.
■ STRAŠIAK POPULIZMU
Rozdiel medzi vlaňajškom a dneškom
nie je len v zdanlivej urážke nedotknu-

Touto bilbordovou kampaňou Orbán poriadne pohol žlčou bruselskému vedeniu EÚ.

teľného majestátu predsedu Európskej
komisie Junckera a jeho kultu. Faktom je,
že Brusel obchádza strašidlo, ba prízrak
pravicového populizmu a obavy z jeho
víťazného ťaženia vo voľbách do Európskeho parlamentu. Orbán sa stal silný
doma, lebo zabral aj ten pravicový priestor,
kde predtým dominoval ako hlavný konkurent Jobbik. Má popularitu za hranicami
– v susednom Rumunsku a srbskej Vojvodine so silnou maďarskou menšinou.
Ako SNN upozornili, pri nedávnej návšteve
ministra zahraničných vecí USA v Budapešti jeho maďarský náprotivok označil
postavenie maďarskej menšiny v Zakarpatskej Ukrajine, postavenie tamojších,
ako povedal stopäťdesiattisíc Maďarov,
za geopolitickú, teda medzinárodnú
otázku! A tú „my Maďari a maďarská vláda
nebudeme nikdy púšťať zo zreteľa“, ako
podotkol maďarský minister. K tomu treba
prirátať aj rastúcu popularitu či spojenecké
nálady, pokiaľ ide o pomery pred európ-

skymi voľbami v dvoch populistických
vládnych stranách v Taliansku. Tam sú, ako
to môžeme už dlhé týždne sledovať v dennom spravodajstve, pre Orbána spojenci,
pokiaľ ide o aktívne odmietanie lodí migrantov, strana talianskeho ministra vnútra
Mattea Salviniho a vládna strana Lega s jej
kritickým postojom voči EÚ.
■ NEODMIETA ÚNIU
Orbánovou taktikou je využiť „informačnú kampaň“ proti Sorosovi a Junckerovi tak, aby mu pomohla v strategickom
cieli – a tým je dlhodobo vytvorenie toho,
čo nazýva naozajstnou kresťansko-demokratickou skupinou v Európskom parlamente. Tá by presadzovala „skutočnú neliberálnu kresťanskú demokraciu s hlavným
dôrazom na podporu rodiny“. A, samozrejme, obmedzovanie migrácie, osobitne
z moslimských oblastí.
A tak dvojitá, janusovská tvár Viktora Orbána je zrejmá – kritika Európskej

Predvolebný zápas v Ukrajine vošiel do rozhodujúcej fázy

Prinesú prezidentské voľby novú nádej?
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: ukrajinská tlač

Do prezidentských volieb v Ukrajine ostáva menej než mesiac. Tieto voľby budú osudnými pre terajšiu majdanskú
elitu Kyjeva, môžu totiž rozhodnúť nielen o osudoch jednotlivcov, ale na celoštátnej úrovni aj o pokračovaní alebo
zmene politického kurzu krajiny nastaveného prevratom pred piatimi rokmi. Už dnes sa však dá predpovedať, že
terajší prezident sa po druhý raz najvyšším predstaviteľom Ukrajiny nestane.
Petro Porošenko dal do týchto volieb
všetko, čo mohol. Predvolebný zápas začal
z najvýhodnejšej štartovacej pozície. Neštítil sa pritom masívne zneužiť svoje postavenie. Kampaň odštartoval už v auguste
minulého roka pompéznou vojenskou prehliadkou k dvadsiatemu siedmemu výročiu
vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. V príhovore, ktorý pri tej príležitosti predniesol,
ohlásil nemenné pokračovanie antagonizmu proti Rusku, ktorý chcel dokonať
v politickej sfére zakotvením prozápadnej
orientácie Ukrajiny v ústave. V duchovnej
sfére ohlásil skoré ukončenie závislosti
od moskovského patriarchátu. Skrátka,
Porošenkova predvolebná kampaň bola
postavená na hlásaní nekompromisnej
politickej orientácie na Západ spojenej
s budovaním silnej armády potrebnej na
pokračovanie vojny na východe krajiny, na
úsilí o odtrhnutie Ukrajinskej pravoslávnej
cirkvi od Moskovského patriarchátu a na
boji s ruským jazykom.
■ CITEĽNÁ BIEDA
Ako vidno, Porošenko vopred rezignoval na propagandu v oblasti ekonomiky,
kde jednoducho nemal šancu uprostred
všeobecnej biedy ukázať akési formálne
úspechy. Zato ďalšie vytýčené ciele naplnil vskutku razantne. Úspechy v budovaní
armády predstavil už v auguste počas
WWW.SNN.SK

Ulice miest pred voľbami zaplavili dobroprajné tváre politikov... Tymošenková ako nevinná školáčka?

spomínanej vojenskej prehliadky, čoskoro
do ústavy poslanci odhlasovali aj klauzulu
o prozápadnej orientácii a z Carihradu prišiel aj očakávaný thomos o uznaní autokefálie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Ukrajincom nemožno uprieť právo na dovŕšenie
svojej národnej emancipácie. Tento proces
však musí byť nenásilný. Strojený vlastenec Porošenko takto neprispel k budovaniu jednoty Ukrajiny, práve naopak. Vďaka
Porošenkovi dnes Ukrajinci nie sú rozdelení len politicky a jazykovo, ale prudký
boj sa rozhorel aj na duchovnom poli, kde
sa jednotlivé farnosti a veriaci nezriedka
priam fyzicky medzi sebou pustili do bitky
o chrámy a fary. Táto bezohľadná politika
lámania cez koleno z dlhodobého hľadiska (a zvlášť vzhľadom na vplyv moc-

ného suseda z východu) nemôže priniesť
úspech v budovaní pokojnej budúcnosti
štátu.
Najväčší rozruch do predvolebného
zápasu zatiaľ priniesla kauza číslo jeden
koncom februára. Posledný predvolebný
mesiac odštartovala Julija Tymošenková
ukážkovým odpálením „bomby“ s odhalením obohacovania Porošenkových
kruhov pri nákupe zbraní z Ruska pre
ukrajinskú armádu. Táto kauza nečakane
zasiahla Porošenka na veľmi citlivom
mieste, a práve v oblasti, na ktorú kládol najväčší dôraz. Dosah tohto odhalenia naznačil na TV kanále Naš politológ
Vadim Karasjov, podľa ktorého to nie je
obyčajná korupcia, ale korupcia, ktorá
priam zabíja patriotický imidž vlády
ZAHRANIČIE

ľudovej strany mu nahráva pri upevňovaní
pozícií v rámci európskych volieb u pravicového, populistického, antimigračného
voliča. Pretože obyvateľstvo neodmieta
Úniu, vyše osemdesiatpäť percent Maďarov podporuje členstvo v EÚ a výhody,
ktoré to prináša. Medzi Orbánovými
voličmi, voličmi strany Fidesz, je takisto
podpora členstva v EÚ vyššia ako osemdesiat percent. Na domácej pôde je však
hlavným tromfom propagačná ofenzíva
– rozsiahly sociálny plán na podporu
pôrodnosti, na podporu rodín. Zahŕňa
priamu finančnú podporu mladých rodín,
napríklad pri kúpe prvého bytu s pomocou
štátneho úveru. Zahŕňa tiež niekoľkomiliónové odpisy z hypotéky na byt po narodení
prvého a druhého dieťaťa. Spomedzi siedmich bodov je pozoruhodné aj doživotné
odpustenie daní z príjmu pre matky, ktoré
porodili štyri deti, alebo dotácia až do
výšky okolo osemtisíc eur na kúpu auta
pre rodiny s troma a viacerými deťmi.
Orbán, otec piatich detí, zrejme vie,
že do bežného auta sa zmestia iba dve
detské autosedačky. Program má sedem
bodov a jedným z nich je dokonca podpora starých rodičov, aby pomohli rodinám
s výchovou detí.
■ NEPRIJATEĽNÝ U NEMCOV?
Pokiaľ ide o európsku politiku, rozhodujúce pre zmenu vzťahu k Orbánovi je
iná politická situácia v Nemecku. Tradičné
politické prejavy pri pive a v krojoch na
Popolcovú stredu, len zdanlivo politický
folklór, ale významná tradícia, osobitne
v Bavorsku, ukázala, že Orbán už nemôže
rátať (ako ešte vlani) s bezvýhradnou
podporou bavorskej kresťanskodemokratickej strany CSU. Pre nové vedenie
bavorskej vlády a strany CSU sú hlavným
nepriateľom „neofašisti, ktorých treba
v strane AfD (Alternatíva pre Nemecko)
izolovať“. Časy, keď na Popolcovú stredu
voliči CSU tlieskali vyhláseniam, že Brusel je len iné meno pre byrokraciu a eurokomisia je partia pri fľaškách, sú dávno
preč. Rovnako ruky od Orbána dáva preč
aj nové vedenie vládnej CDU. Hlavným
cieľom je totiž zvoliť za nového predsedu
Európskej komisie Nemca. Konkrétne
Bavora z CSU Manfreda Webera. Otázka
je, ako na jeho zvolenie budú potrebovať
hlasy maďarských poslancov. V každom
prípade nemecká, ako aj bruselská politika len žne to, čo dlhoročným nekritickým
postojom voči Maďarsku zasiala.
a odkrýva vlasteneckú faloš aktuálnej
moci. Podľa Karasjova pokým dosluhujúci
prezident vyhral prvé volebné obdobie na
prísľube mieru, to druhé chcel vyhrať na
vojne a budovaní armády, lenže práve na
tomto môže pohorieť.
Porošenkova najväčšia rivalka sa vo
Verchovnej rade Ukrajiny nechala uniesť
a s veľkým zápalom ohlásila procedúru
impeachmentu prezidenta, aj keď ukrajinský politický systém takýto nástroj nepozná, na čo upozornili viacerí ukrajinskí
znalci.
■ KOMIK VEDIE
Hlavné ťažisko predvolebného boja
medzi Porošenkom a Tymošenkovou sa
odrazilo aj v rebríčku popularity štyridsiatich troch prezidentských kandidátov
podľa známej zásady, kde sa dvaja bijú
tretí víťazí. Favorizovanú Juliju Tymošenkovú a dovtedy druhého Porošenka
výrazným náskokom v prieskumoch
predbehol Volodymyr Zelenskyj. Skúsený herec, ale politický nováčik ťaží
z opozeranej ponuky svojich protivníkov.
Podľa politológov a analytikov, ako trebárs
Andreja Paľčevského, ľudia sú jednoducho už unavení z oligarchov a očakávajú
zmeny. Takou by mohol byť práve Zelenskyj, ktorý ako „nepopísaný list papiera“
sa doteraz priamym politickým súbojom
takticky vyhýbal. Ľuďom sa prezentoval
väčšinou svojou politickou šou a filmovou
tvorbou. Táto mierna tajomnosť a praktická nevyprofilovanosť mu zatiaľ pomáha
k zisku preferencií medzi voličmi.
Jedno je však zrejmé, ak vyhrá, môže
dôjsť k opakovaniu už raz videnej situácie.
Porošenko, ktorému Zelenskyj predpovedá
väzenie, sa môže zakrátko ocitnúť v situácii svojho predchodcu Janukovyča, ktorého
nie tak dávno Porošenkova justícia odsúdila. Janukovyč však stihol utiecť, bude
mať také šťastie aj Porošenko?

NA MARGO
E urópske inštitúcie sa
dohodli na novej smernici
o plyne, ktorá bude regulovať aj Nord Stream 2. Sporný
plynovod, ktorý vedie po dne
Baltského mora z Ruska do
Nemecka, má zvýšiť ročnú
prepravnú kapacitu dovážaného ruského zemného plynu
z päťdesiatich piatich miliárd
na stodesať miliárd kubických metrov. Podľa stanoviska
Európskej komisie nové pravidlá na zlepšenie fungovania európskeho trhu s plynom
posilnia solidaritu medzi členskými štátmi Európskej únie.

Zrodila sa dohoda
o plynovodoch
Na rozhodovaní o uplatňovaní
smernice sa však budú podieľať
všetky členské štáty, čo na druhej
strane vytvorilo možnosť, aby bol
Nord Stream 2 spod účinnosti
smernice vyňatý. Medziinštitucionálna dohoda podľa Komisie spĺňa
stanovený cieľ, lebo zabezpečuje
uplatňovanie ustanovení smernice
o plyne na území EÚ (pozemné
a podmorské plynovody) a zabezpečuje účinný dohľad s cieľom
zabezpečiť uplatňovanie pravidiel
vnútorného trhu EÚ vnútroštátnymi orgánmi pod dohľadom
Európskej komisie.
Komisár
pre
energetiku
a klímu Miguel Arias Caňete
vyhlásil: „Európa dnes zaplátala
dieru v právnom poriadku EÚ.
Nové pravidlá zabezpečia, aby sa
právne predpisy EÚ uplatňovali na
plynovody, ktoré prepravujú plyn
do Európy, a že každý, kto má
záujem predávať plyn do Európy,
musí rešpektovať európske energetické zákony,“ vysvetlil Miguel
Caňete.
Nemecko dohoda prekvapila.
Agentúra DPA upozornila, že ide
o neočakávaný zvrat. Deň predtým prekvapilo zmenou postoja
práve Francúzsko, keď naznačilo,
že prijatie smernice podporí. Na
projekte Nord Stream 2 sa pritom
podieľa francúzska energetická
firma Engie vo väčšinovom vlastníctve štátu.
Americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell v liste
z 3. januára pohrozil nemeckým
firmám, ktoré sa zúčastňujú na
budovaní plynovodu Severný prúd
2, sankciami, ak sa na projekte
neprestanú podieľať. Spolkový
minister hospodárstva Peter Altmaier odpovedal na hrozby
stručne: „Nemecko je právny štát.“
Veľvyslanec okrem toho povedal, že je oprávneným záujmom
Ukrajiny, aby aj po sprevádzkovaní
Severného prúdu 2 zostala dôležitou tranzitnou krajinou plynu: „To
bol dôvod, prečo som počas svojich
ciest na Ukrajinu a do Ruska pripravoval pôdu na priame rokovania
medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou komisiou.“ To by znamenalo
pokračujúci ekonomický život na
tranzit plynu cez Slovensko.
Nemecko obhajuje Nord
Stream 2 tak, že má záujem
na tom, aby sa vyhlo závislosti
v každom smere. Preto bude
pokračovať v diverzifikácii dovozu
zemného plynu. Minister Altmaier
preto navrhol, aby sa v Nemecku
vybudovala aj infraštruktúra na
dovoz skvapalneného plynu. Tým
by sa vytvorila možnosť, aby sa
skvapalnený plyn (LNG) mohol
dovážať do krajiny zo Spojených štátov amerických, z oblasti
Stredozemného mora či Blízkeho
východu. „Tento plyn však, prirodzene, musí byť na trhu cenovo
konkurencieschopný,“
povedal
minister.
Ján ČERNÝ
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Ivan EĽKO, generálny biskup ECAV, o ľudských, cirkevných a matičných spojivách

Láska je to, čo dáva ľudskému životu obsah a zmysel
Zhovárala sa Veronika MATUŠKOVÁ – Foto: ECAV

Nov ý generálny biskup ECAV Ivan EĽKO sa narodil na rovnakom mieste v Krajnom ako otec Milana Rastislava Štefánika. Velikána slovenských dejín, ktorého sté v ýročie tragickej smr ti bude rezonovať celý rok 2019, dáva ako príklad všetkým súčasným generáciám. O spolupráci nielen pri tomto v ýročí hovoril na nedávnom stretnutí s predsedom a pr v ým podpredsedom Matice slovenskej v Bratislave. V rozho vore pre SNN sa zmieňuje o životných hodnotách a skúsenostiach, ale aj o ľuďoch, spoločenstve a cirkvi, jej postulátoch, perspektívach
a tiež o spolupráci s našou národnou ustanovizňou.
● Vo februári ste sa už ako
novozvolený generálny biskup
Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania stretli s predsedom Matice
slovenskej Mariánom Gešperom
a prvým podpredsedom MS Marekom Hanuskom. O akých témach ste
sa rozprávali?
S predsedom a podpredsedom
Matice slovenskej sme mali srdečné,
nestrojené stretnutie a veľmi otvorený
rozhovor. Ako ľudia sme sa dovtedy
nepoznali, a preto bolo zaujímavé povedať si aj niečo o sebe a doterajších
životných skúsenostiach. Ťažiskom rozhovoru bola však, samozrejme, Matica
a možnosti spolupráce medzi Maticou a evanjelickou cirkvou. Predseda
M. Gešper ma úprimne povzbudil,
aby som Matici slovenskej ako inštitúcii dôveroval, a zároveň sa zaručil za
korektnú spoluprácu.
● Táto spolupráca sa už odvíja
na rôznych úrovniach. Minulý rok
Matica slovenská odhalila dve portrétne busty národných dejateľov
z radov evanjelickej elity – predsedu
SNR a MS Matúša Dulu a prvého
slovenského
župana
Bratislavy
Samuela Zocha. Dôležité bolo aj
spoločné podujatie so študentmi
evanjelických gymnázií na Devíne,
s ktorými sme si pripomenuli pamätnú
vychádzku štúrovcov v roku 1836. Do
akých národných aktivít by ste chceli
zapojiť cirkev pod svojím vedením?
Dula a Zoch, ktorými bol tematizovaný vznik Československej republiky
spred sto rokov, a študenti na Devíne
– mimoriadne skvelý a sympatický
nápad, to všetko úprimne oceňujeme
a tešíme sa, že naša cirkev a Matica
sa stretli pri tejto spolupráci. Rok 2019
nás, prirodzene, spojí v najväčšom
historickom jubileu tohto roka – stom
výročí tragickej smrti Milana Rastislava
Štefánika. Okrem toho, že sa oficiálne
stretneme v Košariskách a na Bradle,
sme s pánom predsedom hovorili
o prednáškovom turné, ktoré by mohli
pracovníci Matice uskutočniť na našich
evanjelických stredných školách. Náučno-dramatické pásmo, ktoré nám bolo
priblížené, vyzeralo mimoriadne lákavo
a zaujímavo. Určite by prispelo k lepšiemu pochopeniu a akceptácii Štefánikovej osoby a životného diela v povedomí mladých ľudí a zorientovalo by ich
v poznaní histórie nášho národa a jeho
miesta v histórii európskeho celku.
Chceme toto pásmo našim stredným
školám odporučiť. Verím, že sa stretneme a budeme spolupracovať ešte
i pri ďalších príležitostiach.
● Milan Rastislav Štefánik bude
vo verejnosti rezonovať celý rok.
Aký postoj prechovávate k jednej
z najväčších osobností slovenských
dejín? Budú sa mu evanjelici špeciálne venovať?
Rodom som kopaničiar. Narodil
som sa na evanjelickej fare v Krajnom. Nie priamo v tej budove, ale v jej
staršej predchodkyni sa narodil otec
Milana Rastislava. Nestal sa však
farárom v Krajnom, ale v susedných
Košariskách. Tam sa mu narodil Milan
Rastislav. Kopaničiarsky kraj bol vždy
celý preniknutý úctou a spomienkou
na Štefánika, aj keď tá úcta a spomienka bola, logicky, práve v tom kraji
v časoch socializmu intenzívne potláčaná. Napriek tomu však nebolo azda
jediného kopaničiarskeho domu, kde
by v kuchyni za sklom kredenca nebola
vložená Štefánikova fotografia. Vážim
si, že budem môcť na službách Božích
v sobotu 4. mája v Košariskách kázať.
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Nový generálny biskup ECAV Ivan EĽKO

Pamätám si na jednu dávnu
poznámku môjho profesora Novej
zmluvy, generáciám evanjelických
farárov i širšej verejnosti známeho
Dr. Karola Gábriša, ktorú povedal na
margo čohosi vo svojej prednáške. Vraj
podľa neho jediným spoločným menovateľom všetkých náboženstiev, filozofií, rás a kultúr je odpor k zrade. Zrada
je niečo, čo rovnako odsudzujú všetci,
bez ohľadu na letopočet, kultúrne, civilizačné či svetonázorové pozadie. Ja
s tým iba súhlasím. Inak som svetonázorovo kresťan, politicky konzervatívec, ktorý je za slobodný pohyb osôb,
peňazí, tovarov a služieb v Európe.
Mám päťdesiatštyri rokov, zažil som
teda socializmus a považujem ho za
historické a politické stvárnenie čistého zla. Ako predposledné poviem,
že z necností osobne najviac neznášam na seba upriamenú prefíkanosť,

a jej ľudí, jej históriu, kultúru a neopakovateľnú krásu. Sme s tým všetkým
geneticky spojení a dalo to ráz nášmu
životu. Preto ma bolí, nesmierne ma
bolí to, ako ťažko sa naša krajina
a národ uzdravujú z ťažkých civilizačných rán, ktoré nám vo všetkých
oblastiach zasadil politický vývoj,
najmä v druhej polovici 20. storočia.
Ako keď nejaký živý útvar, o ktorom
ste presvedčení, že mohol byť krásny,
silný a perspektívny, vidíte ochromený a stále nejako krívajúci.O to
nástojčivejšia je výzva, aby sme dnes
neskladali zbrane a v nádeji sa usilovali formovať iný a lepší život ľudí,
komunít, národa, spoločnosti – každý
z toho miesta, kde stojí, a tak, ako to
len dokáže. A tu sa vraciame naspäť
k postave Štefánika, k modelu nesebeckého života.
● Práve takéto významné

Stretnutie s vedením Matice slovenskej bolo obojstranne podnetné a prinieslo viac konkrétnych výstupov vo vzájomnej podpore
a spolupráci a podľa slov I. EĽKA bolo plné porozumenia a vzájomných sympatií.

Samozrejme, samotný Štefánik nemôže
byť predmetom kázne Božieho Slova –
jej predmetom je a vždy musí byť Pán
Ježiš Kristus. Ale práve taký život, aký
žil Ježiš a k akému nás on vyzýva – život
nie pre seba, ale pre iných, sa podarilo
žiť Štefánikovi. Určite aj preto, že o ňom
počúval a bol k nemu vedený v rodnom
dome a pod otcovou kazateľňou. Štefánik sa stal veľmi konkrétnym príkladom
takéhoto poňatia života: Nie som tu iba
pre seba, ale pre iných. Života prežitého
v obetujúcej sa láske.
Ak chceme vzhľadom na Štefánika
niečo tento rok v našej cirkvi zdôrazňovať, tak je to práve pozvanie k takémuto
poňatiu života alebo v užšom zmysle
slova nášho občianstva: Nie sme tu iba
sami pre seba, pre vytvorenie si a užitie
si prísne individualisticky poňatej životnej idylky, kde priania a potreby môjho
„ja“ sú zmyslom a meradlom všetkého.
Ľudský život nadobúda vtedy pravý
obsah a zmysel, ak ho človek dokáže
žiť otvorený v láske k iným, áno, až po
obeť. V našej cirkvi sa storočia používal
kralický preklad Biblie. V ňom ľudský
život a konanie boli označované starobylým slovom „obcovanie“. Je to hlboká
pravda: individuálny život a ľudská obec
sú a musia byť prepojené.
● Zastavme sa pri osobnejšom
pohľade na život. V spoločnosti sa
často skloňuje slovo hodnoty – či
už kresťanské, európske, konzervatívne i liberálne, ale aj pravicové
i ľavicové. S akými hodnotami ste
vyrastali a s akými sa najviac stotožňujete vy? Existujú podľa vás univerzálne, nadčasové hodnoty, ktoré
prekonávajú hranice civilizácií?

tú jej podobu, na ktorú má slovenčina
ešte šťavnatejšie názvy. Ako posledné
poviem, že to, čo dáva ľudskému životu
obsah a zmysel, to, čo dalo bytie a zmysel aj vesmíru a čo stojí za vesmírom,
je Láska. Najväčšia a najdôležitejšia je
teda, samozrejme, láska.
● Ako by ste charakterizovali
hodnoty súčasných generácií slovenského národa? Najmä v konzervatívnych kruhoch sa veľa hovorí
o strate hodnôt vo vyrastajúcich
generáciách. Dá sa predpokladať
pokračovanie tohto trendu alebo
je tu šanca na morálne obrodenie
spoločnosti?
Rád by som opísal jeden paradox. Koho urazí a bude zúriť, nech mi,
prosím, odpustí, ale vyplýva z mojej
osobnej a veľa ráz potvrdenej skúsenosti. Mnohí ho zrejme budú schopní
dosvedčiť. Už ako floskula sa medzi
nami vžilo, že „všetko zlo k nám prichádza zo Západu“. Čo sa týka osobného
naladenia ľudí, kvality vzťahov, životnej
atmosféry, slušnosti, kultivovanosti,
taktu a úrovne vzťahov na verejnosti,
tak ja na Západe vždy úplne zrelaxujem, akoby som sa ocitol v mentálnych
kúpeľoch. Áno, majú tam svoje problémy a melie sa tam všeličo, s čím sme
prepojení. Voči mnohému sa kriticky
vyhraňujeme. Ale po iksnásobnej skúsenosti s pobytmi na Západe nemôžem
nepovedať, že tie zlé až otrasné skúsenosti, ktoré bežne na Slovensku zažívame v školách, na ulici, vo verejnom
správaní či v politickom živote, sú na
Západe nemysliteľné a z ich pohľadu
úplne bizarné. Som, sme vlastenci.
Samozrejme! Milujeme svoju krajinu
ROZHOVOR TÝŽDŇA

osobnosti, ktoré pohli slovenskými
dejinami, vo veľkom nachádzame
medzi evanjelikmi. Či už hovoríme
o štúrovcoch, rázusovcoch, daxnerovcoch, ale sčasti aj o matičiaroch.
Vidíte v súčasnej evanjelickej mládeži duchom silné typy, ktoré majú
potenciál ísť v šľapajach svojich
predchodcov a pomôcť Slovensku
napredovať?
Doteraz som mal možnosť stretávať sa najmä s mladými evanjelikmi.
Najosobnejšiu skúsenosť som mal
s tými z Krajného, kde som bol farár
desať rokov, a z Nitry, kde som strávil
devätnásť rokov. Stretol som, spoznal
a úplne blízko spolupracoval s mnohými mladými ľuďmi, ktorí sa otvorili
predovšetkým pre duchovnú prácu
s deťmi, rovesníkmi – mládežníkmi,
ale aj pre sociálnu pomoc, takzvanú
diakoniu. V evanjelických cirkevných
zboroch na Slovensku a v rôznych
našich evanjelických inštitúciách je
takýchto mladých ľudí veľmi veľa a ja
si veľmi cením ich zápal a nadšenie.
Často na kolene robia fantastické veci,
ktoré napokon cítia jednotliví adresáti
ich služby, cítia ich celé rodiny i spoločenstvá. Svojej obetavej službe možno
nedávajú nadpis „robíme to pre národ“,
ale určite platí, že náš národ z tejto
obetavej práce už teraz profituje. Pátos
štúrovskej mládeže, ktorá pri sviečkach
písala básne v slovenčine, sa pretavil do úplne nepatetického a civilného
nadšenia mladých kresťanov, ktorí chcú
nášmu spoločnému životu pomáhať
tým, že trebárs pripravujú pre deti letný
tábor, v ktorom sa nebudú používať
smartfóny, budeme sa k sebe správať
ohľaduplne, budeme vážne načúvať

Biblii a budeme skúšať uhádnuť názvy
všetkých pohorí a vrchov, ktoré vidíme
zo Sitna.
● Slovenskí kresťania sa
výrazne zaslúžili o to, že minulý
rok oslávilo Slovensko štvrťstoročie svojho vzniku. Ako vnímate
duchovný posun národa od zriadenia demokratického režimu po roku
1989 až po súčasnosť? A v čom
vidíte aktuálne morálne problémy
spoločnosti?
Ak by som mohol odpovedať
pomocou metafory, je to tak, ako keď
človeka po veľmi dlhej hladovke posadíte za plný stôl jedál. Môže to s ním
skončiť fatálne. Duša nášho národa
bola po štyridsiatich rokoch v socializme prázdna a hladná. Vzťahy pragmatické. Zvyk stále sa pretvarovať
a brať si z toho, čo bolo všetkých
a zároveň nikoho, bol úplne bežný.
Frustrácia, že nám ušla možnosť už
dávno konzumovať úplne iné tovary
a služby. A potom sme zasadli k veľkej
hostine, ktorú sme v mnohých ohľadoch
evidentne nezvládli. Ale tu sa už otvára
téma na jednu vedeckú konferenciu,
nie na stručnú odpoveď do novín.
Do ktorejkoľvek oblasti nášho života
nazrieme, otvárajú sa bolestivé súvislosti a je až napodiv, že na vyriešenie
mnohých z nich nám dosiaľ nestačili
ani tri desaťročia. Rana, ktorú naša
civilizácia utŕžila, bola naozaj hlboká.
Ja úprimne žičím ľuďom, ktorí dnes
prinášajú nejakú konkrétnu nádej a stavajú hrádzu všadeprítomnému nebezpečenstvu úpadku. Nemyslím teraz na
ľudí z parlamentného vrchu. Myslím
napríklad na malých farmárov, ktorí sa
rozhodnú zostať žiť na vidieku a kultivujú krajinu. Na mladých ľudí, ktorí sa
snažia v opustených končinách Slovenska zachraňovať kultúrne pamiatky. Na
učiteľov, ktorí nerezignovali a usilujú sa
deťom a mládeži odovzdávať to najlepšie. To sú skutočné celebrity dneška.
● Napokon sa dotknime aj témy
cirkvi. Evanjelická cirkev je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského
spoločenstva na Slovensku, preto
je dôležité, aby bola stabilizovaná
a súdržná. Pred voľbami generálneho biskupa ste sa vyjadrili, že
„túžite po cirkvi, v ktorej zastávať
funkciu nebude strašiakom, ale cťou
a radosťou“. Aké kroky ste už urobili
a ešte vás čakajú, aby sa vaše slová
stali realitou?
Keď som citované slová o zastávaní funkcie písal, nemyslel som na
seba, ale na stovky laických dobrovoľných spolupracovníkov v našich cirkevných zboroch po celom Slovensku.
Na ich pleciach dennodenne stojí
obrovský kus zodpovednosti za život
a službu evanjelickej cirkvi. V tejto
chvíli si vybavujem ich konkrétne
tváre, mená a zápal pre službu,
trebárs od mojej nebohej mamy,
ktorá bola kostolníčka, až po krásnu
a početnú skupinu mojich bývalých
laických spolupracovníkov z Nitry, na
čele s aktívnym zborovým dozorcom
Jánom Hubom. Všetci sa rozdávajú
medzi svoju profesionálnu prácu
a službu v cirkvi, idú na úkor rodín
a súkromia. Ak sa títo ľudia z nejakých dôvodov stanú sklamaní, apatickí, pasívni, ak ich niekto znechutí,
ak sa utiahnu a uprednostnia iné veci
pred službou, budeme to bolestne
cítiť. V celom kontexte súčasného
diania v evanjelickej cirkvi chceme
ako nové vedenie robiť kroky smerom k hodnotovému, vecnému,
tvorivému programu a k nutným
reformám. Dúfame, že naši laickí
spolupracovníci správne rozpoznajú,
že máme dobré úmysly, záleží
nám na dobrých veciach a naďalej budú mať odhodlanie namáhať
sa v službe a ich služba im bude
„cťou a radosťou“. A viete, kto ma
v tejto nádeji mimoriadne povzbudil,
azda najviac za posledné týždne?
Práve predseda Matice slovenskej
Marián Gešper s prvým podpredsedom Marekom Hanuskom. Tým
naše stretnutie nadobudlo pre mňa
osobne ešte omnoho iný ako iba oficiálny charakter.
WWW.SNN.SK
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Nadiktovaná, falošná politická korektnosť nesmie víťaziť nad historickou pravdou

Malá vojna a historická pamäť o nej
Mar tin LACKO – Foto: internet

Maďarská politika po roku 1918 sa odmietala zmieriť nielen so zánikom porazeného Uhorska, ale neakceptovala ani samourčovacie právo menších národov
vrátane Slovákov. Vytvorením a živením mýtu stotožňujúceho historický mnohonárodnostný uhorský štát s Maďarskom trvale udržovala v spoločnosti pocit
krivdy, ktorá sa údajne Maďarom stala (tzv. trianonský komplex). Hlavným zahraničnopolitickým cieľom všetkých maďarských vlád bola obnova Uhorska.
Už v roku 1919 pod vlajkou boľševickej
revolúcie sa jednotky maďarskej červenej
armády pokúsili zmocniť územia Slovenska. V oblastiach, ktoré ovládli, nastolili teror, ktorému padli za obeť desiatky
národne uvedomelých Slovákov.
■ KRÁJANIE SLOVENSKA
Snahy o zmenu hraníc mali nádej
na úspech, keď sa narušil status quo po
prvej svetovej vojne, preto maďarská
politika stavila na podporu nacistického

operáciu, došlo vraj len k „omylom pri
korektúre hraníc“. Neskôr argumentovala
potrebou „zjednotenie Rusínov“.Armáda
a letectvo sa 24. marca pokúsili získať
späť obsadené územia, no neúspešne.
Ďalší pokus o frontálny protiútok udusil
Hitlerov príkaz z večera 24. marca ukončiť konflikt medzi „spojencami“. Slovenská
vláda pristúpila na prímerie v domnení, že
Nemecko čerstvo podpísanou Ochrannou
zmluvou z 23. marca garantuje SR celistvosť. To sa však nestalo.

Jozef Schneider, Jozef Potopa, Jozef
Pavlík, Anna Potopová, Ľudovít Vrábel.
V bojoch 23. až 25. marca 1939 zaevidovali štrnásť padlých: des. Štefan Deván,
Štefan Ivan, por. Ján Svetlík, des. Štefan
Butka, des. Ondrej Dankovčík, Eugen Ehnreich, Pavol Ilkanič, František Patočka, voj.
Ignác Jágrik, slob. Ján Mrník, Mikuláš Klanica, slob. Gustáv Pažický, por. Ferdinand
Švento, por. Ján Prháček. S vojnou priamo
súvisia aj obete leteckej nehody z 31. 3.
1939: Štefan Hodúr, Ladislav Sulík, Anton

MEMOÁRE
Nemecka. Súc posmelená obratom
európskej politiky v Mníchove už od 5.
októbra maďarské ozbrojené zložky zorganizovali viacero teroristických výpadov
na územie Slovenska s cieľom destabilizovať obranu hraníc i vnútorné pomery
v krajine. Väčšinu z nich čsl. sily zajali.
K siedmemu decembru 1938 bolo vo
väznici v Ilave zaistených tristoštyridsať
maďarských teroristov.
Druhého novembra 1938 vo Viedenskej arbitráži z dielne fašistického Talianska a Nemecka získalo Maďarsko dvadsať
percent územia Slovenska a vyše dvanásť
percent Podkarpatskej Rusi. Ani tento
„dar“ Budapešť neuspokojil. Pracovala
na úplnom ovládnutí oboch historických
oblastí, ktoré pokladala za svoje „dočasne
odtrhnuté územia“. Maďarská diplomacia
nepremeškala jedinú šancu lobovať za ich
pričlenenie – 12. marca 1939 tak Maďari
získali od Hitlera súhlas na okupáciu celej
Podkarpatskej Rusi, i keď tu žilo len asi päť
percent Maďarov. Obsadzovať ju začali
o dva dni. Vytvorením spoločnej maďarsko-poľskej hranice o štyri dni sa Slovensko ocitlo v kritickom položení – v priamom
ohrození susedmi, ktorí sa netajili snahou
o jeho rozdelenie.
■ VIEROLOMNÝ POSTUP
Zisk Podkarpatskej Rusi umožnil
Maďarom tiež nový smer útoku, s ktorým
obrana Slovenska nikdy nekalkulovala. Už
v noci zo 14. na 15. marca 1939 sa maďarské jednotky pokúsili o prienik z Užhorodu
na Zemplín. Narazili však na odpor michalovských gardistov a dobrovoľníkov. Osemnásteho marca obsadili viac ako dvadsať
obcí v údolí rieky Uh pod Užockým priesmykom, ktoré rozhodnutím mierovej konferencie z roka 1919 patrili Slovensku, po
územných reformách koncom dvadsiatych
rokov však boli administratívne presunuté
k Podkarpatskej Rusi. Takto sa Maďari
zmocnili dôležitej železničnej trate Čop –
Užhorod – Užok.
Keďže však Budapešť už 15. marca
1939 ako vôbec prvý štát diplomaticky plne
uznala Slovenský štát (od júla 1939 SR),
vládni činitelia to pokladali aj za uznanie
existujúcich hraníc. Okrem toho Slovensko
malo k dispozícii len chabé jednotky v štádiu formovania. Na rozdiel od slovenského
podcenenia situácie bol maďarský útok
dôkladne pripravený a načasovaný. Udial
sa hneď po odchode posledného transportu českých vojakov a deň po ukončení
práce slovensko-maďarskej rozhraničovacej komisie, ktorá potvrdila platnosť administratívnej hranice medzi Slovenskom
a Podkarpatskou Rusou (od decembra
1938 Karpatská Ukrajina).
V skorých ranných hodinách 23.
marca približne štyridsaťtisíc maďarských
vojakov obsadilo aj územie okresov Sobrance a Snina (bez sídla), ďalších sedemdesiatštyri obcí. Ich prienik uľahčilo aj to, že
postupovali s bielymi zástavami či v ukoristených uniformách čsl. armády. Slováci
boli zaskočení. Prvý deň ataku tak bránili
dotknuté územia iba letci. Keď slovenské
MZV adresovalo do Budapešti 23. marca
1939 protestnú nótu i ultimátum na stiahnutie vojsk, z Budapešti odpovedali, že ich
armáda nevykonáva na Slovensku nijakú
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Mapa slovenského teritória po Trianonskej dohode a okupácii horthyovským Maďarskom –
a tí, čo sa na stratách a zaberaní slovenského územia podieľali ozbrojenou intervenciou.

Maďarské jednotky horthyovcov na slovenskom pohraničí

■ STOVKY BÔMB
V ten istý deň, 24. marca, maďarské
letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves,
ležiacu stopäťdesiat kilometrov za frontom,
keďže tamojšie letisko sa stalo ohniskom
slovenskej vzdušnej obrany. Mesto bombardovalo deväť lietadiel Junkers 86, ktoré
na letisko a mesto zhodili vyše päťsto
bômb. Tie poškodili či zničili sedem lietadiel a vyžiadali si životy trinástich osôb.
Išlo o prvé bombardovanie cudzieho štátu
v Európe pred vypuknutím druhej svetovej
vojny. Udalosť vyvolala v národe mimoriadny ohlas. Do boja sa hlásili desaťtisíce
mužov – od stredoškolákov až po šesťdesiatnikov. Armáda, ktorá sa ešte len formovala, nemala však dostatok odborných
a veliteľských kádrov, nemohla prijať všetkých dobrovoľníkov. S náborom výrazne
pomohla Hlinkova garda. Pod jej vlajkou
sa zorganizovalo takmer dvadsaťosemtisíc mužov, ďalších takmer dvadsaťdvatisíc
z radov civilistov nevojakov. V každom prípade išlo o najväčší dobrovoľnícky nástup
v novodobých dejinách Slovenska.
Aj napriek prímeriu došlo po dvadsiatom piatom marci ešte k niekoľkým ozbrojeným stretom. Vplyv na novú hranicu však
už nemali. Predstavitelia Slovenska museli
– pod tlakom Nemecka – 4. apríla 1939
podpísať protokol, ktorým uznali maďarské zisky z marca 1939. Pod zvrchovanosť
Maďarska a do područia surovej maďarizácie sa tak dostali ďalšie dva okresy s rozlohou 1897 štvorcových kilometrov s vyše
štyridsaťtisíc občanmi.
■ MENÁ OBETÍ
Celkový počet obetí Malej vojny od
23. marca na strane SR bol tridsaťpäť životov. V Spišskej Novej Vsi päť vojenských
a osem civilných osôb: por. Mikuláš Udut,
Jozef Turza, Augustín Ďuračka, Viliam
Svitnič, Rudolf Belák; civilné obete: Karol
Platko, Jozef Horna, Mária Horváthová,

Slodička. Pri pohraničných incidentoch do
konca apríla padli ďalší piati vojaci: Belo
Majeský, Johan Kašpar, voj. Jozef Ogurčák,
slob. Rudolf Fajbík, voj. Jozef Kroka. Maďari
medzi 23. a 28. marcom priznali straty –
dvadsaťpäť vojakov.
Malá vojna ukázala, že Slováci sa pri
ochrane svojich hraníc nemôžu spoliehať
na dohody či diplomatické deklarácie zo
strany vierolomného suseda ani na pomoc
veľmocí, ale jedine na účinné zabezpečenie
hraníc a vlastnú súdržnosť.
■ BEZMENNÍ HRDINOVIA
V rokoch prvej Slovenskej republiky
patrila Malá vojna medzi ťažiskové historické tradície, na ktorých štát budoval.
Obnovená ČSR samourčovacie právo
Slovákov poprela a ľudí spojených so slovenskou samostatnosťou prenasledovala.
Aj účastníkov Malej vojny. Stali sa len
súčasťou Slovenského štátu, ktorý ČSR
pokladala za najväčšie zlo. Hrdinovia Malej
vojny zmizli z učebníc, literatúry i pamätných tabúľ. Na tie nové sa mohli uvádzať
len mená tých, čo padli za Československo. Na svoju angažovanosť doplatili najmä
dobrovoľníci pod vlajkou HG. Viacerí z nich
boli ako „gardisti“ postavení pred československé ľudové súdy. To, že nastupovali na
obranu svojej vlasti, riskujúc svoje zdravie
i životy, bolo nepodstatné. Jeden z najznámejších hrdinov vojny Juraj Ťažár, ktorý
v bojoch pri Nižnej Rybnici utrpel ťažké
zranenie, bol už v roku 1945 obvinený zo
„zločinu domácej zrady a kolaborantstva“.
Iný ocenený bojovník – mladý lekár Štefan
Ňukovič, skončil v gulagu. Jeden z prvých
organizátorov obrany Zemplína, už zo 14.
– 15. marca 1939, advokát a záložný dôstojník Jozef Pichonský sa po príchode Červenej armády len zázrakom vyhol gulagu
a režim ho dlhé roky šikanoval. Funkcionár
Hlinkovej gardy básnik, publicista Rudolf
Strieženec, autor reportážnej knihy o Malej
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vojne, bol v roku 1945 odsúdený na dva
roky. Juraja Kohúta, ktorý sa ako dobrovoľník zúčastnil na bojoch a za hrdinský čin
v júni 1939 dostal medailu Za hrdinstvo, ŠtB
označila za „ľudáka“. Bol vyhodený z práce,
učiteľstva a musel pracovať ako robotník.
Ďalší účastníci zažívali previerky, udávanie či spoločenské odstrkovanie. Prišli
o zamestnanie, boli sledovaní Štátnou bezpečnosťou. Angažovanie v obrane vlasti im
režim rátal za „kádrovú vadu“, na čo doplácali aj ich deti a rodiny. Vrcholom absurdity
bolo, že nepríjemnosti mali v päťdesiatych
rokoch aj príbuzní spišskonovoveských
obetí maďarského bombardovania...
Až zmena politických pomerov v roku
1989 bola šancou vypovedať dlho zamlčovanú pravdu a oceniť jej hrdinov. Naplnilo
sa to len čiastočne. Uskutočnilo sa niekoľko konferencií, vyšlo viacero publikácií.
Okrem historika Ladislava Deáka treba
vyzdvihnúť práce Juraja Rajninca, Jána
Petríka, Štefana Androviča, Stanislava
Bursu, Petra Vala či Ľuda Mišľana. Koncom marca 2019 pri príležitosti osemdesiateho výročia vojny prichádza s vedecky
najpodrobnejším zachytením jej pozadia
i celkového priebehu historik Matice slovenskej Pavel Mičianik. Inštalovaných bolo
niekoľko pamätných tabúľ. V meste, ktoré
bolo vojnou postihnuté najviac – v Spišskej
Novej Vsi, bol ešte počas Slovenského
štátu postavený efektný pomník obetiam
bombardovania v parku pri rímskokatolíckom kostole. Mal tvar vrtule zapichnutej
do zeme. Prežil len desať rokov. Dôstojný
pomník sa však podarilo osadiť až na tretíkrát v roku 2014. Pamätné tabule padlým
letcom zas osadili napríklad v Zlatovciach (Ján Prháček), Likavke (Ferdinand
Švento), Uliči (Ján Svetlík), Smoleniciach
(Štefan Deván) najnovšie vďaka Matici
slovenskej a iniciatíve mladých matičiarov
vo Vranove n. T. (Cyril Daxner), Sliepkovciach (Mikuláš Klanica) a Slanci (Jozef
Hrdina).
■ VĎAKA NADŠENCOM
V čase slobody slova v deväťdesiatych rokoch zásluhou hŕstky nadšencov
vznikli postupne tri dokumentárne filmy.
Veľký poker alebo Malá vojna (1993), Spišské memento (1995) a Vojna v marci 1939
(1998). Režírovali ich Štefan Oľha a Eduard Jasaň. Otcom myšlienky bol publicista
Peter Valo. Dokumenty zaznamenali tak
vyjadrenia historikov, ako i posledných
účastníkov či svedkov Malej vojny. Boli
postavené na faktoch a svedectvách. Asi to
bol dôvod, že po zmene režimu v roku 1998
sa, podobne ako viacero ďalších politicky
nevhodných dokumentov, dostali do trezoru Slovenskej televízie. Po odchode Oľhu
z televízie sa aj režisér Jasaň ocitol v nemilosti. Od 1998 nedostal v televízii prácu
a skončil živoriac na úrade práce.
Keď pri sedemdesiatom výročí vojny,
v roku 2009, riaditeľ košického štúdia
opakovane žiadal vedenie STV, aby dokumenty odvysielali, programový šéf STV
Roland Lipták zamietol jeho požiadavku
s odôvodnením: „Nebudeme dráždiť Maďarov.“ Podobne boli v STV zakázané aj ďalšie filmy, napríklad Stratené pomníky (na
južnom Slovensku), Rekviem za Černovú,
Povstanie, Slovensko 1939 – 1945 a i.
Dodajme: Všetci tí, čo sa niekedy
venovali téme Malej vojny, to robili z vlastného nadšenia, bez štátnej podpory, ba
i bez štátneho záujmu. Národná rada Slovenskej republiky si hrdinov Malej vojny
uctila len raz – 24. marca 1998 v deň
päťdesiateho deviateho výročia bombardovania Spišskej Novej Vsi. Na návrh vtedajšieho poslanca HZDS Jána Volného
(neskôr primátora tohto mesta) sa v parlamente hlasovalo o návrhu minútou ticha si
uctiť obete tohto barbarského činu. Zo sto
deviatich poslancov bolo za deväťdesiatdeväť. Po vstupe maďarskej strany do vlády
v roku 1998 sa národnoštátne tradície prestali propagovať.

SEBAOBRANA
Vynaliezavosť podvodníkov je, zdá sa, nekonečná.
Objavili sa prípady takzvaných dobierkových podvodov.
V skutočnosti vám pošta doručí
oznam o tom, že máte uloženú
zásielku v cene tridsaťdeväť
eur. Táto suma sa na podobných
prípadoch
objavuje
pomerne často. Ale môže byť
podľa situácie aj iná. Poviete,
no, nespomínam si, že mám
niečo objednané, možno manžel, manželka – a zásielku
vyplatíte a prevezmete. Ani si
podrobne nepreštudujete pred
jej prevzatím, z akej adresy
prichádza. Samozrejme, neobsahuje nič. A vy za to nič zaplatíte tridsaťdeväť eur alebo inú
sumu. Pošta je v tom nevinne
a reklamácie sa nedožijete u
odosielateľa, ktorý má nejakú
fiktívnu schránku.

Falošné
dobierky
Je tu však aj iný vzor podvodu. V jeho súvislosti nitrianski
policajti upozorňujú najmä seniorov na ďalší trik, na ktorý podvodníkovi naletel senior s troma
titulmi...
„Neznámy človek niekoľkokrát telefonicky kontaktoval
dôchodcu ako zamestnanec
banky s ponukou. Tvrdil seniorovi,
že treba urýchlene zrušiť účet
a previesť peniaze na iný, inak
o ne príde,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa
Renáta Čuháková. Polícia opakovane upozorňuje občanov, aby
sa pri akejkoľvek požiadavke zo
strany neznámych osôb poradili
pri vyplácaní a prevodoch finančnej hotovosti so svojimi blízkymi
alebo s dôveryhodnými osobami.
Alebo priamo s bankou. Každá
banka má svoje klientske centrum, kam stačí zavolať. Číslo
centra tej svojej banky by ste mali
mať pri sebe.
Pokračujme v podvodníckom
príbehu. Nešťastník – majiteľ účtu,
so zmenou súhlasil a do telefónu
nadiktoval neznámemu všetky
prístupové údaje k svojmu účtu.
Na základe toho podozrivá osoba
previedla z účtu takmer jedenásťtisíc eur. Kriminalistom sa podarilo skontaktovať sa s bankou
a prevodu časti peňazí zabrániť. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie vo veci pre trestný čin
podvodu.
Ministerstvo vnútra SR pripomína, že v ostatnom čase zas iní
podvodníci volajú aj v neskorých
nočných hodinách alebo skorých
ranných hodinách a predstavujú sa
ako lekári alebo zdravotné sestry.
Seniorom oznámia, že ich príbuzný
spôsobil dopravnú nehodu, leží
v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol
jazyk a súrne potrebuje peniaze
na vyplatenie škody, ošetrenie
a neoznámenie prípadu polícii.
Seniorov dôrazne žiadajú, aby
nikoho nekontaktovali, s nikým
túto záležitosť nepreberali, lebo
ich príbuzný bude mať z toho
problémy a môže ísť do väzenia,
pretože šoféroval pod vplyvom
alkoholu a pri nehode ťažko zranil
dieťa alebo tehotnú ženu. Teraz
podvodníci žiadajú seniorov, aby
peniaze zasielali na konkrétne účty
v bankách (najmä v Tatra banke)
alebo ich posielali cez finančnú
službu Western Union (najmä
v Poštovej banke). Konkrétne číslo
účtu páchatelia oznámia seniorom
v telefóne alebo im ho zašlú cez
SMS, pričom zdôraznia seniorom,
aby nikomu neoznámili, na aký cieľ
potrebujú peniaze.
((ib)
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Pred sto rokmi vyčíňali na Slovensku Kunovi horliví zástavníci komunizmu

Krvavé stopy po maďarských boľševikoch
Lukáš KR AJČÍR – Foto: internet

Kr vou písané dejiny boľševizmu na Slovensku nesúvisia iba s v ykonštruovanými procesmi z päťdesiat ych rokov 20. storočia. Sloven ské oby vateľst vo okúsilo pr v ýkrát komunistick ý režim už za čiatkom júna 1919. Viaceré oblasti južného Slovenska, ale aj Šariša obsa dzovali ozbrojené zložk y Maďarskej republik y rád pod zámienkou svetovej proletárskej revolúcie, no najmä s cieľom obnoviť územnú
integritu bý valého Uhorska.
Viacerí odporcovia ideí, ktoré na
bodákoch prinášali na územie Slovenska červené gardy, nestihli, nemohli
alebo nemienili odísť. Rímskokatolíckemu farárovi a miestnemu učiteľovi
náboženstva Antonovi Šalátovi neušlo
pozornosti vyčíňanie maďarských boľševikov v meste Zvolen a v priľahlom okolí.
Aj keď jeho výpoveď poznačila značná
dávka emócií a antipatií voči miestnej
židovskej komunite, poskytujú dôležitý
obraz o vypätej situácii a spoločenskej
atmosfére. Zaujímavé svedectvá zanechal aj hontiansky župan a rímskokatolícky farár Vendelín Sahulčík a učiteľ
Bartolomej Krpelec, ktorí sa v čase
boľševického útoku na Zvolen pohybovali v blízkosti frontovej línie.
Za vierohodný zdroj možno považovať reportážne črty Petra Kompiša
a Jaroslava Kalvu. Obaja pôsobili v českom a slovenskom mediálnom priestore,
pričom ich postrehy objektívne zachytávali obraz o tomto konflikte. Z ich výpovedí čerpal pri zostavovaní diela Slovenský prevrat činorodý rímskokatolícky
kňaz, politik a publicista Karol Anton
Medvecký. Zmienky všetkých týchto
národovcov tak utvárajú plastický obraz
o kompromitujúcom pôsobení boľševikov v srdci stredoslovenského regiónu.
■ STRATEGICKÁ POLOHA
V rámci vojenských operácií patril
Zvolen k dôležitým strategickým mestám. Bol dopravný uzol, ktorý v prípade
priaznivých okolností mohol pre boľševikov byť výbornou vstupnou bránou do
viacerých regiónov Slovenska. Sahulčíkova výpoveď napovedá, v akom zložitom položení boli brániaci sa česko-slovenskí legionári: „Po ceste z Krupiny do
Zvolena sme videli popri ceste bosých,
ľahko ranených, polonahých vojakov,
biedne pozostatky Rímskeho IV. práporu, ktorý boľševici rozbili.“
Šalát si povzdychol nad útrapami
migrujúceho obyvateľstva, nad ich bezradnosťou a všeobecným strachom
z prichádzajúcich boľševikov: „Pozo-

Komúnu na spôsob diktatúry proletariátu podľa sovietskeho vzoru prinášali bodákmi
na Slovensko červené gardy Maďarskej republiky rád...

rovateľ si mohol myslieť o Zvolene, že
leží na hlavej čiare, kade tiahnu sťahovavé národy.“ Ďalej uviedol, že „celé dni
sa valili rady panských a gazdovských
vozíkov naplnených uprchlíkmi, valasi
hnali celé hajná z vígľašských majerov,
iní poháňali veľké čriedy kráv a volov.
Všetci ustupovali, ako keď pred strašlivou búrkou bežia do bezpečných
úkrytov“. Strach z boľševikov nebol
prehnaný. Šalát uviedol, že napríklad už
„okolie Detvy ožobračili násilným rekvirovaním“ a vôbec „celé lupičské bandy
sa zorganizovali, ktoré po vyplienení
obchodov a majerov podpaľovali a plienili aj gazdovcov“.
Oslabené a na útok nepripravené
česko-slovenské
légie
nedokázali
vybudovať účinnú obranu, a preto už
po prvom dni boľševického útoku a „po
prudkých bojoch ustúpili a vyprázdnili Zvolen, načo hneď prišli boľševici“.
Kompiš a Kalva spomínali, že útočiace
ozbrojené zložky boli organizované na
internacionálnom princípe, a teda toto
„boľševické vojsko bolo konglomerátom

Maďarov, Rusov i Nemcov. Ba s veľkou
ováciou zaradilo do svojich radov aj českého vojaka, ktorého dolapili vo Zvolene.
Vodili ho ulicami ako triumfálnu korisť“.
■ ČERVENÉ JARMO
Po ich vstupe do mesta prišlo
k poľutovaniahodným udalostiam, keď
podľa nich sa „boľševici v meste začali
opíjať, utláčať a znásilňovať národ. Boli
prevádzané krádeže aj konfiškácie“.
Z výpovede Krpelca vysvitá, že „boľševici, aby sa pred verejnosťou mesta
ukázali slušnými, na rabovačky chodili
len v noci. Z mestského domu vzali 17
tisíc korún, lekárnikovi vzali 20 tisíc
korún. V dome slovenského národovca
a advokáta Dr. Ľudovíta Medveckého,
ktorý pred nimi utiekol, rozhádzali,
prevrátili všetko. Spisy rozhádzali po
zemi, zničili a cenné veci rozkradli.
Za správcov, riaditeľov tamojších fabrík ustanovili ľudí surových, celkom
neinteligentných, k práci, k vedeniu
neschopných, zvrhlých, robotníkov,
pisárikov a nedostatočne školených.

Ľuďom školeným dali zametať ulice“.
Podľa Krpelca nič neostali dlžní ani ďalším vplyvným národno-politickým pracovníkom: „Záležalo im na evanjelickej
fare, v ktorej bol vtedy farárom známy
slovenský horlivec a poctivec senior
Ján Slávik, otec Juraja Slávika, bývalého župana zvolenskej župy, pozdejšie
ministra vnútra. O rodinných pomeroch
– ako o každom slov. národovcovi – boli
dobre informovaní. Vedeli, že má dvoch
synov a aké majú postavenie. Vo fare
prehádzali všetko. Papiere, úradné spisy,
knihy, fotografie, háby, matriky rozhádzali po dlážke. Hydinu pochytali, dali
si ju upiecť, črevá z nej ale porozhadzovali po dlážke. Boľševickí dôstojníci sa
v evanjelickej fare okúpali, obliekli do
bielizne farára a jeho synov.“
Kalva a Kompiš uviedli, že podobne
boli „vylúpené a vyplienené domy
a byty Vladimíra Fajnora, Viliama Paulínyho, Jána Vesela, Fábryho, bankového
úradníka Seberiniho“. Viaceré uznávané slovenské národovecké elity boli
počas prvej svetovej vojny evidované
ako potenciálne nebezpečné „panslávske živly“, a preto celkom opodstatnene
a racionálne zhodnotili situáciu a pred
príchodom
týchto
promaďarských
a boľševických zložiek utiekli, a tým si aj
zachránili životy. Po krachu tejto boľševickej ofenzívy sa vrátili do Zvolena a vo
verejnom priestore vykonali ešte mnoho
prospešného.
■ MASÍVNA PROPAGANDA
Aj keď išlo najmä o prejavy pomsty
a úsilia po obnove starej uhorskej integrity, dajú sa tieto poľutovaniahodné
aktivity vnímať aj v kontexte vyvolania
triedneho boja a útokov na autority ako
také s cieľom zvrhnúť slovenských národovcov, vyvolať internacionálnu proletársku revolúciu a tak začať budovať bájnu
beztriednu a bezstarostnú rajskú spoločnosť. Podľa Kalvu a Kompiša nasvedčuje tomu aj fakt, že boľševickí pohlavári
„do zunovania rečnili pred kostolom“, čím
len dávali najavo, ako stúpenci historic-

ko-dialektického materializmu a ateizmu,
svoj odmietavý vzťah k cirkvi, náboženstvu a ich autoritám. Podľa Medveckého
bolo tak „mesto obrátené na ruby“.
Špecifickou stránkou každého totalitného režimu v prvej fáze uchopenia
moci býva dôsledné ovládnutie mediálneho priestoru. Tak ruskí, ako aj maďarskí boľševici si veľmi rýchlo uvedomili
význam tlačových novín a vôbec spravodajsko-informačnej siete pracovníkov.
Podľa reportérov mali „v meste široko
rozvetvenú propagandu komunizmu,
šírenú nespočetnými letákmi, tlačivami
a novinami, písané slovensky a rozširované medzi slovenský ľud“.
Vplyv týchto tlačovín v spojitosti s nízkou životnou úrovňou majoritného obyvateľstva sa výrazne podpísal na ich príklone
ku komunizmu. Reportéri si to všimli, keďže v ich radoch sa našli takí, ktorí
„aj kvety hádzali z okien meštianskych
domov“. Boľševici si navyše „skúšali nakloniť obyvateľstvo aj tým, že deťom rozdávali
cukrovinky a drobné peniaze“.
■ ZBOJSKÉ ŠAFÁRENIE
Aj keď niektorí obyvatelia odišli
s ustupujúcimi boľševickými jednotkami,
podľa Kalvu a Kompiša „z maďarských
boľševických poriadkov hneď vytriezvejú a budú sa vracať do našej republiky, ktorá im poskytovala veľké výhody:
národnú rovnoprávnosť, ochranu osobnej slobody a ochranu majetku“. Mnoho
bežných ľudí si totiž z celkom pochopiteľných hospodársko-sociálnych dôvodov neuvedomovalo nevídané možnosti
z oslobodenia spod maďarskej xenofóbie
a nastoľovania občiansko-demokratizačných procesov v mladej republike.
Dvanásteho júna 1919 sa Zvolen
napokon dočkal oslobodenia. Odchod
červených vojsk sprevádzali podľa Medveckého aj kuriózne situácie. Zvolenský
vodca boľševikov sa údajne pri ústupe
„zachraňoval na sennom voze sprevádzaný výkrikmi: ‚Súdruh utekáme!‘“
Zvolen a vôbec južné kraje Slovenska trpko pocítili silu boľševizmu. „Kde sa
raz boľševici dostanú k moci, tam nastáva
hrôzovláda, hromadné popravy, zbojské
šafárenie.“ Šalátov epilóg o krvavých diktátorských podobách komunizmu nestratil na význame ani odstupom sto rokov.
Podobné príbehy by sa mali pripomínať aj
súčasnej mladej generácii, ktorá už nevyrastala v komunistickom režime a o jeho
temných podobách sa útržkovito dozvedá
iba z médií a z hodín dejepisu. Aj pozabudnuté dobové svedectvá môžu totiž
prispieť k pestovaniu obrany voči rôznym
reminiscenciám komunizmu v súčasnom
verejnom priestore.

R astov ý mo del slovenskej ekonomiky z atia ľ p ov zbud z ujúco nesta gnuje

Brzdiť rozdávanie verejných financií
Róber t HÖLCZ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Rast globálnej ekonomiky sa v tomto roku začína spomaľovať. Medzinárodný menový fond ako dôvod označil obchodný spor medzi USA a Čínou,
ktorý dnes eskaluje do miliardových súm, a druhým dôvodom je sprísňovanie menovej politiky svetových centrálnych bánk. Aj slovenská ekonomika bude zrejme čoraz viac pociťovať negatívne dôsledky týchto zmien, navyše musíme priznať, že sa u nás zastavil kontinuálny proces dobiehania západnej úrovne ekonomiky, ktorý trval od roka 2013 a dnes je na úrovni sedemdesiatich siedmich percent európskeho priemeru HDP na osobu.
Vlani bol vývoj makroekonomických ukazovateľov pozitívny a aj v tomto
sa počíta, že rast HDP bude na úrovni
tesne nad štyri percentá.
■ MAGICKÁ HRANICA
Hrubá mzda už prekročila magickú
hranicu tisíc eur. Verejné rozpočty sa
nafukujú a Sociálna poisťovňa sa už
zaobíde bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu. Pre sporiteľov v druhom pilieri nemáme dobrú správu. Ich
budúci dôchodok z oboch pilierov je
v súčasnosti nižší, akoby ho poberali
len zo štátneho piliera. Preto sa v terajšom dôchodkovom systéme očakávajú
zmeny. Veľmi málo sa hovorí o zvyšujúcich sa nákladoch podnikateľov. Tie
stúpli takmer o pätinu a nie všetci si
môžu z konkurenčných dôvodov dovoliť premietnuť ich do cien predmetu
podnikania. Len tušíme, ako dopadne
terajšia eufória z rozdávania verejných
peňazí v štátnom a vo verejnom sektore, za ktorými je aj tlak odborárov,
čo v konečnom dôsledku môžu pocítiť
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zamestnanci, ale aj zamestnávatelia.
Opäť sa začína licitovanie o výšku minimálnej mzdy, kde sa už hovorí o sume
šesťsto eur. Pre nás všetkých je však
dobrou správou, že v parlamente je
vládny návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý vo volebnom roku 2020
počíta s vyrovnaným štátnym rozpočtom, čo bude prvýkrát v histórii samostatného Slovenska.
■ ÚLOHY PRE KABINET
Vláda si podľa všetkého uvedomuje, že za terajším hospodárskym
rastom doteraz bola lacná kvalifikovaná pracovná sila a investičné stimuly pre zahraničných investorov,
ktorými sa vytvárali nové pracovné
miesta. Tie sú už vyčerpané. A tak
právom očakávame, že nielen terajšia,
ale aj budúci slovenský vládny kabinet v súlade s odporúčaním Európskej komisie, OECD a Medzinárodného menového fondu bude namiesto
rozdávania verejných peňazí riešiť
dlhodobé problémy v tých oblastiach

spoločenského života, na ktoré oprávnene poukazuje väčšina našich občanov. K nim patria školstvo, zdravotníctvo a spravovanie vecí verejných.
Situáciu v školstve charakterizujú tieto
údaje: na vzdelanie ide 4,2 percenta
z rozpočtu, čo je pod európskym priemerom, pätnásť percent absolventov
stredných škôl študuje v zahraničí, väč-

SVET FINANCIÍ
šina z nich sa domov nevracia. V rôznych medzinárodných porovnaniach
sa naši stredoškoláci prepadávajú stále
nižšie, pričom sa zodpovední vyhovárajú na všeličo možné. Každý nový
minister školstva prišiel s nejakou reformou, ktorú väčšinou navrhovali stále tí istí
pedagogickí odborníci s jediným cieľom,
ako zvýšiť učiteľské platy, a nie ako zvýšiť
odbornú úroveň vzdelávania. A tak sa právom očakáva, čo nám prinesie národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania,
o ktorom prinášame rozsiahly rozhovor
s ministerkou Martinou Lubyovou.
ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

Úroveň zdravotnej starostlivosti sa
podľa odborníkov zlepšuje, ale stredná
dĺžka života je nižšia, ako je priemer
v EÚ, pritom prísun peňazí do zdravotníctva je na porovnateľnej úrovni s okolitými
krajinami. Máme málo zdravotníckeho
personálu, keďže naši absolventi odchádzajú za lepšími odbornými a mzdovými
podmienkami do zahraničia. Zamyslieť
sa treba aj nad tým, prečo popri štátnych
ordináciách je čoraz viac aj súkromných,
kde je pohyb peňazí a zdravotníckeho
materiálu podľa všetkého bez kontroly.
■ VŠEOBECNÁ NESPOKOJNOSŤ
Verejnú správu kritizujú všade vo
svete, čo platí aj u nás. V tejto súvislosti
však treba tiež priznať, že jej zamestnanci
sú zle platení. Ale ak sa niektorým profesiám zvyšujú mzdy až o dvadsaťtri percent, svedčí, že nie je všetko v poriadku.
Druhá vec však je, či máme štátnu
a verejnú správu dostatočne efektívnu,
čo môže posúdiť len personálny audit,
o ktorom sa hovorí už dlho, a stále sa nič
nedeje. Nemôžeme sa preto čudovať, že

práve vo verejnom sektore sa stretávame
so všadeprítomnou korupciou a s klientelizmom. Pritom od verejnej správy sa očakáva, že ona by mala nastaviť pravidlá na
fungovanie našej spoločnosti.
■ DÔVOD NA OPTIMIZMUS
Na to, že opísané odvetvové slabiny
treba prednostne riešiť a pribrzdiť „rozdávanie verejných financií“, nás nabáda
aj zhoršovanie hospodárskeho rastu
v eurozóne, čo, samozrejme, môže pocítiť aj naša proexportne orientovaná ekonomika. Podľa všetkého sa priveľmi spoliehame na začatie prevádzky v britskej
automobilke Jaguar, čo však v súvislosti
s brexitom tiež nemusí dopadnúť podľa
očakávania a predstáv. Inštitút finančnej
politiky nám na tento rok predpovedá až
4,5 percentný rast HDP, čo by po Malte
a Írsku znamenalo tretiu najrýchlejšie
rastúcu ekonomiku na starom kontinente.
Pozitívum je tiež hospodárenie s vyrovnaným štátnym rozpočtom, s čím sa veru
nemôže pochváliť väčšina členských štátov Únie.
WWW.SNN.SK
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Súd konečne nariadil vyradiť Hlavné správy zo zoznamu podozrivých médií

Začiatok konca stránky Konšpirátori.sk?
Zdroj: w w w.napalete.sk – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Reklamná agentúra NetSuccess vo väčšinovom vlastníctve spoločnosti Petit Press, ktorá vydáva denník SME,
prišla v roku 2016 s projektom Konšpirátori.sk, v rámci ktorého zverejnila zoznam tzv. konšpiračných spravodajských a publicistických webov a rádií na Slovensku i v Českej republike. Zdôvodňovala to snahou ochrániť
inzerentov pred zadávaním reklamy na webové stránky so „sporným obsahom“.
Celkovo na zoznam zaradila
až stoštyridsaťpäť informačných
webov, niektoré z nich s masovým
čitateľským, poslucháčskym a diváckym dosahom. Tvrdia, že stránky
šíria konšpirácie, hoaxy, extrémizmus, „bludy“, rasizmus, „šarlatánstvo“, že porušujú novinársku etiku
a podobne. Spoločnosť dokonca
vytvorila osemnásťčlennú komisiu, ktorá má byť akýmsi garantom
„odbornosti“ negatívneho hodnotenia
dotknutých stránok. Pritom jej členmi
sú viaceré kontroverzné osobnosti
známe
svojimi
extrémistickými
názormi, ako napríklad spisovateľ
Michal Hvorecký, stredoškolský učiteľ a aktivista Juraj Smatana, publicista a hudobník Marián Jaslovský či
historička Marína Zavacká.
■ BULVÁR HODNOTÍ !?
V komisii hodnotil iné médiá
aj výkonný riaditeľ vydavateľstva
Mafra Slovakia a bývalý šéfredaktor
Nového Času a českého Blesku Vladimír Mužík. Tieto bulvárne denníky
počas svojej existencie uverejnili
bezkonkurenčné množstvo hoaxov,
konšpirácií a nespočetnekrát hrubým
spôsobom porušili novinársku etiku.
„Vytvorili sme zoznam webov, o ktorých členovia našej komisie majú

pochybnosti o ich dôveryhodnosti
a kvalite obsahu. Na týchto weboch
neodporúčame inzerovať a zároveň
na ne neodporúčame odkazovať
z vašich portálov,“ odkazujú zadávateľom reklamy autori projektu
a varujú, že ak sa predsa len rozhodnú v týchto weboch inzerovať,
môže to vážne poškodiť ich reputáciu, pretože ich značka je tak spájaná
s obsahom a navyše tvorbu tohto
obsahu priamo finančne podporujú.
„Pomocou našej databázy tomu
viete vy alebo vaša agentúra veľmi
jednoducho zabrániť a nebudete spájať svoje meno so sporným obsahom
a s jeho tvorbou. Myslíme si totiž, že
spoločenskou zodpovednosťou každej firmy je aj to, aby zvážila, komu
plynú príjmy z jej marketingových
aktivít,“ adresujú svoje naliehavé
odporúčanie potenciálnym inzerentom. Samozvaní iniciátori spomenutého zoznamu pritom nedisponujú
nijakým oprávnením posudzovať
spravodajskú kvalitu či dôveryhodnosť iných médií. Projekty typu Konšpirátori.sk nemajú v demokratickom
systéme nijakú právnu oporu a sú
priamym útokom na slobodu prejavu.
Podľa názorov zástupcov médií zaradených na „konšpiračný“ zoznam
má projekt v skutočnosti politické

a ekonomické dôvody. Ide o to, aby
sa zastavil prítok financií z reklamy
do alternatívnych médií, ktoré stúpajúcou mienkotvornosťou postupne
oslabujú doterajší informačný monopol mainstreamu. Zámer zastaviť
reklamu v spomenutých médiách
je motivovaná aj snahou, aby mainstreamu neukrajovali z „reklamného
koláča“. Preto viacerí právni odborníci za iniciatívou Konšpirátori.sk
vidia praktiky nedovolenej hospodárskej súťaže.
■ NEKALÉ PRAKTIKY
Dôvodom je skutočnosť, že
nezadávať reklamu vyzýva priamo
subjekt, ktorý podniká v rovnakom segmente ako označené weby.
Inak povedané, ide o neférový konkurenčný boj. V tejto súvislosti je
symbolické, že členom hodnotiacej
komisie je aj vydavateľ a spolumajiteľ denníka SME Alexej Fulmek.
Na muške projektu Konšpirátori.
sk sa ocitol i tretí najčítanejší spravodajský web na Slovensku Hlavné
správy. Zatiaľ sa ako jediný zo
zoznamu rozhodol brániť sa súdnou cestou. „Žalovali sme spoločnosť NetSuccess a Petit Press, ako
aj jednotlivých členov hodnotiacej
komisie,“ povedal šéfredaktor portálu

John Van Wyhe: Darwin, človek, jeho veľká cesta a evolučná teória

Objavná plavba k vzniku života
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Víťazný február 1948 nám prinie-

P red dvesto desiatimi rokmi, 12. februára, sa narodil
Charles Rober t Dar win. Britský prírodovedec, ktor ý sa
zapísal do dejín ako pôvodca teórie evolúcie prirodzeným
výberom. Dar win, človek, jeho veľká cesta a evolučná teória je veľmi zaujímavý knižný titul, ktor ý prichádza už aj
na náš trh.
Autorom tohto unikátneho titulu je Wyhe John Van – vedec,
biológ, ktorý sleduje Darwinov život od detstva v Shrewsbury
cez školu až po život meniacu výpravu na palube lode Beagle,
na ktorej sa Darwin zúčastnil ako prírodovedec. V knihe sa
dočítame aj skutočne jasné a pútavé vysvetlenie Darwinovho
najväčšieho diela O pôvode druhov. Dielo je prekrásne ilustrované originálnymi obrázkami a obsahuje aj viacero kópií Darwinových zápisníkov a máp. Knihu zostavila vedecká kapacita,
ktorá pôsobí na univerzite v Cambridge a taktiež na Národnej
univerzite v Singapure. Wyhe John Van publikoval desať kníh,
množstvo článkov a viac ako osemdesiat verejných prednášok
v desiatkach krajín sveta. Jeho prácu pravidelne a dlhodobo
sledujú médiá, najmä BBC, ITV, NPR, CNN atď.
(Biologická) evolučná teória alebo teória evolúcie či inak descendenčná teória, prípadne nepresne evolucionizmus, je teória, podľa ktorej celá súčasná biodiverzita (bohatosť druhov)
vznikla postupným rozdeľovaním druhov na viacero nových druhov v priebehu času z generácie na generáciu.
Charles Darwin zomrel vo veku sedemdesiattri rokov v Downe
v Anglicku a je pochovaný vo Westminster Abbey. Jeho dom
v Downe aj s okolím v anglickom Kente, kde vedec pracoval na
vytvorení evolučnej teórie, britská vláda chráni ako prírodné laboratórium, v ktorom vedec bádal a formuloval svoje myšlienky.
(ib)

ich odovzdávania. V pamäti národa aj bez
na to zriadeného ústavu sa zachovala
spomienka na zakáľacie listy. A evidencia
sol pád kapitalizmu a nástup socializmu zakáľačiek. Hrdý chovateľ prasiatka vypls nádejou na komunizmus. Víťazný nil dvojstranové tlačivo Ohláška domácej
november 1989 nám priniesol pád socializmu a nástup kapitalizmu s nádejou
na... Nechajme tak, radšej poďme ďalej.
Víťazný máj 2004 nám priniesol členstvo
v Európskej únii s nádejou na... Pozri
v predošlej vete.
zakáľačky ošípanej, zaplatil dvadsaťkoAzda najpopulárnejší opis tota- runový kolok a dostal Zakáľací list. Alebo
litného štátu je Orwellov román 1984. urobil zabíjačku načierno a čakal, ktorý
Zvieracia farma od toho istého spisova- dobrý sused ho udá. Bolo že to radosti po
teľa začína byť tiež aktuálna. Mikrosvet, dedinách, keď sa všetky tieto štrapácie
ktorému vládnu prasatá. Štát chcel mať skončili. Totalitný štát povolil opraty. Nie
a mal totálny prehľad o všetkom, čo nadlho.
jeho ovečky robia. Napríklad, či chovajú
Víťazný november 2018 nám prisvine. Aby z nich mal aj úžitok. Štátny niesol gramatickú zmenu. Platil zákon
priemysel potreboval bravčové kože – o veterinárnej starostlivosti, ktorý hovoril
krupóny, tak štát zaviedol povinnosť o chove hospodárskych zvierat. Množné

číslo. Teraz platí zákon o chove hospodárskeho zvieraťa – ošípanej. Jednotné číslo.
A máme tu Zakáľacie listy na moderný
spôsob. Včítane odtlačkov papŕč a farebnej fotografie päť krát sedem centimetrov.

Róbert Sopko. Ako dodal, redakcia
sa domáhala vyradenia Hlavných
správ zo zoznamu Konšpirátori.sk
a ukončenia podľa nej protiprávneho
konania zo strany žalovaných.
V týchto dňoch vydal Okresný
súd Bratislava II neodkladné opatrenie, ktorým Hlavným správam vyhovel a nariadil vyradenie Hlavných
správ zo zoznamu. Podľa Sopka
však skutočný boj o spravodlivosť
v súdnom konaní redakciu ešte iba
čaká. Verí však, že vyhrajú. V tom
prípade bude nasledovať vymáhanie
náhrady škôd, tak od spoločnosti vo

MEDAILÓN
M ilovník sveta slovenských divadelných
ochotníkov, autor divadelných hier, na ktoré chodili
celé generácie, skvelý dramatik. To je Ján SOLOVIČ,
rodák z Pliešoviec. V týchto dňoch (8. marca) sa
dožil osemdesiatich piatich rokov.

Jub i la nt Solov ič
Od roka 1957 pracoval Ján SOLOVIČ v Československom rozhlase
v Bratislave najprv ako dramaturg, potom ako umelecký šéf. V súčasnosti
žije na dôchodku v Bratislave. Debutoval v roku 1953 rozhlasovou hrou
o Mikulášovi Kopernikovi Torunský génius. Ako vysokoškolák napísal v roku
1955 divadelnú hru pod názvom Posledná hrmavica. Popri divadelných
a rozhlasových hrách písal aj televízne inscenácie. Spomeňme aspoň
tituly Nepokojná mladosť, Súhvezdie draka, U nás taká obyčaj, Žobrácke
dobrodružstvo, Strašne ošemetná situácia, Veža nádeje, Pozor na anjelov,
Meridián, Strieborný jaguár či Zlatý dážď...
Z televízneho repertoáru sú známe aj jeho ďalšie hry – Kar na konci
roka, Kde leží naša bieda, Zhasnuté slnko, Traja z deviateho poschodia.
V roku 1984 sa objavili aj hry Zvon bez veže a Peter a Pavel. Pre televíziu
upravoval aj rozhlasové hry.
Kniha Jána Soloviča Krvavý trón vyšla v roku 2002. Ide o historickú
dramatizáciu zo 17. storočia z obdobia vlády Leopolda I. a prenasledovania
protestantov v Uhorsku. Je autorom komédie Maharadža z Royalu
a v roku 2007 vyšla jeho memoárovo štylizovaná kniha Moje radosti,
v ktorej píše o svojej spolupráci s ochotníkmi. Ján Solovič pracoval celý život
so slovenskými ochotníkmi a vo svojich spomienkach si vybavuje najkrajšie
okamihy stretnutí s nimi. Desiatky inscenácií jeho hier na javiskách doma
i v zahraničí vytvárajú obraz o živej sile slovenského ochotníckeho divadla
v uplynulom polstoročí. Knihu Moje radosti ilustrujú dobové fotografie
z množstva inscenácií a je tu aj úryvok literárneho scenára z osemdielneho
televízneho seriálu Fanatici o slovenských ochotníkoch. Seriál nakrútili na
konci osemdesiatych rokov, ale nikdy ho neodvysielali...
(ib)
kontroly na mieste a splnení všetkých
požiadaviek RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat
s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr
tridsať dní odo dňa doručenia žiadosti

Zvieracia farma a iné podobenstvá s dneškom

WWW.SNN.SK

Vymoženosť – tlačivo – možno podávať
aj elektronicky. Neskôr bude povinnosť
podávať aj elektronicky. Pravdepodobne
to tak funguje alebo bude fungovať. Stačí
si prečítať inštrukcie: Povinnosť registrácie chovov vrátane chovov ošípaných
upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý ukladá povinnosť pred začatím
chovu hospodárskych zvierat požiadať
miestne príslušnú RVPS SR o registráciu
chovu hospodárskych zvierat. Po výkone

KULTÚRA

vlastníctve Petit Pressu, ako aj od
jednotlivých členov komisie. „Vec
má tiež trestnoprávnu rovinu, ktorú
takisto využijeme pri domáhaní sa
našich práv. Dôverujeme advokátskej kancelárii ULC Čarnogurský
Jána Čarnogurského mladšieho,
ktorá nás zastupuje a ktorá, veríme,
dotiahne tento prípad vo všetkých
rovinách do víťazného konca,“ uviedol Róbert Sopko. Verí, že súdnym
rozhodnutím sa vytvorí právny precedens, na základe ktorého sa budú
môcť právne brániť aj ďalšie médiá
na uvedenom zozname.

o registráciu. Držiteľ hospodárskych
zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat,
ktorý mu pridelí jedinečné registračné
číslo chovu podľa typu chovu. Podľa
nariadenia vlády SR o identifikácii a registrácii zvierat musí byť každá ošípaná
označená identifikačnou značkou čo najskôr a vždy predtým, ako opustí chov.
Toto nie sú citáty z Orwella. Toto platí.
Poriadok musí byť, aj keby ľudí nebolo.

Za nesplnenie povinnosti pokuta štyristo
až tisíc eur je bonus. Doteraz sme mali
pravidelne náš slovenský mor ošípaných.
Prišiel mor – poľovníci zvýšili odstrely
diviakov, pár svíň zdochlo a bolo po more.
Prišiel africký mor – páni z Bruselu a Bratislavy naň zaútočili formulármi a byrokraciou. Aj keď sa v poslednom čase zdalo, že
všetko, čo je z Afriky, vítame s otvorenou
náručou.
V Zabučkovanoch nad Torysou
je osem domov, jedenásť obyvateľov
s priemerným vekom sedemdesiat rokov
a deväť svíň bez jedinečného registračného čísla. Neodporúčam kontrolu na
mieste, lebo starý Škreko má na povale od
vojny flintu.
Alebo – možno príde Víťazný december, Víťazný január atď. a dačo nám
prinesie.
Milan ČASNOCHA MIKŠ

16. marec 2019
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Bez Hlinkovej politiky by nebolo ani samostatnej Slovenskej republiky...

Posledný autoritatívny buditeľ národa
Peter MULÍK – Foto: archív SNN

Slovákom chýbali osobnosti ako vodcovia národa, ktorí by podobne ako starozákonní proroci v krajnej núdzi, v biede a porobe vedeli dať národu nádej. Hovorí
sa, že kto chce zapaľovať iných, musí sám horieť. Obyvatelia slovenských dedín, mestská chudoba, námezdní robotníci vo veľkomestách nerozumeli učeným
apológiám, politickým úvahám ani politikárčeniu, ale empaticky vycítili, kto im chce úprimne pomôcť v ich položení a kto to s nimi myslí úprimne. Andrej Hlinka
bol takouto slovenskou osobnosťou a toto cítenie más, získané azda niekde pod prahom racionálneho vnímania, ovplyvňovalo jeho pôsobenie po celý život.

Režisér Martin HOLLÝ

Filmový mág
S yn populárneho herca
zo zakladajúcej generácie
slovenského profesionál neho divadla, sám s herec k ým talentom, ale s f ilmo v ým opojením už v mladosti
– Mar tin HOLLÝ (1931
– 20 04). Maco, ako sme
mu vraveli, muž, k torému
nemizol úsmev z t váre,
k ým len nebol na „pľaci“.
Zrazu
zmenený
človek.
Načas v inom svete, k tor ý
práve v y t váral. Príkazy ako
šľahnutie. Zrak čarodejníka
či skôr mága. A po nakrúcaní zase samá psina. Starí
Tatranci si to dobre pamä tajú, veď tu krútil svoje
filmy, čo patria k t ým,
k toré ho prežili. Z ačal ako
herec v Jánošíkovi, v tom
z roka 1935 . Dobre rátate,
mal št yri rok y a bol jed ným z f ilmov ých detí. Tam
padla klietka, z k torej už
nev y viazol.
Film sa stal jeho osudom. Bol jedným z pr v ých
slovensk ých
talentovaných
mladých ľudí, k tor ých prijali
na nedávno založenú Filmovú akadémiu múzick ých
umení v Prahe (1951), najhoršom čase boľševickej
podoby nášho socializmu.
Akoby napriek či možno
práve napriek dobe sa tu
sformoval majster filmového
umenia s princípom odporu
proti násiliu. To poznačilo
všetk y jeho diela viac či
menej skr y to, ako sa kedy
dalo.
K rátk y
čas
režíroval
dokumentár n e f i l my v b r a t i s l avs ko m š tú d i u , k ý m m u
r e m e s l o n ev o š l o d o k r v i .
M a l d va d s a ťs e d e m r o kov,
ke ď h o b a r r a n d ovs ké š tú d i o p r i j a l o z a a s i s t e n ta
r éž i e hr a nýc h f i l m ov. J e d n o
s d r u hý m a t r e tí m – s k v e l á
š ko l a . A ke ď a ko tr i d s i a tnik
v
najpriaznivejšom
č as e – za č i a t ko m š es ťd e s i a t y c h r o kov – p r i š ie l n a
Ko l i b u , v š e t ko s úz v u č a l o:
ov l á d a l r e m e s l o a h l av u
m a l p l n ú n á p a d ov, č a s b o l
t i ež p r i a z n i v ý, a ko d áv n o
n e b o l , m l a d é f i l m ové š tú d i o
s c h t i v ý m i ľu ď m i m a l o ve ľ ké
p l á ny – č o s i m o h o l v i a c e j
p r i a ť ? E š te a j te l evíz i a , č o
s a u ž r oz b e h l a , m a l a v te j
c hvíl i ve ľ ké a m bíc i e. P o to m
n e č u d o, že „ s ta r e c “ H o l l ý
(ta k s a t i tu l ova l a h i c p a rt i a t ýc h č i a s: Kv i e t i k , M i s tr í k , R a j n i a k e tc .) n a k r ú t i l
d va d s a ťd va f i l m ov – a č o
f i l m , to d i el o: A b o l o svetl o,
S u d c a a j e h o ka t , B a l a d a
o s i e d m i c h o b e s e ný c h (c e n a
z Monte Carla), Amok, Havrania cesta, Medená veža,
Orlie pierko, Signumlaudis...
Patrilo sa nám s úctou si
pripomenúť majstra Mar tina
Hollého ml. pri pätnástom
v ýročí jeho odchodu do
večnosti.
( jč)

16. marec 2019

Neviem, či sa niekto pokúsil zaradiť Andreja Hlinku do plejády slovenských národných buditeľov, no zdá sa,
že práve on bol posledným slovenským
národným buditeľom. Po ňom sme mali
už len dobrých literátov, lepších alebo
horších politikov, ale buditeľa sme už
nemali. Podobne ako Štúr desiatky
rokov pred ním sa usiloval urobiť zo
Slovákov politický národ, teda národ
so svojimi osobitými politicky sformulovanými ambíciami. Aj sa mu to podarilo
v tom zmysle, že jeho politika si našla
masovú podporu u Slovákov. Bez Hlinkovej politiky by nebolo samostatnej
Slovenskej republiky...
Dnes nám Hlinkov štýl určite pripadá archaický. Myslím, že Hlinku si
vôbec netreba idealizovať. Na jeho
zásluhách pre slovenský dnešok to
nijako neuberá.
■ NA VÁŽKACH POSTOJOV
Osobnosti, ktoré majú veľa stúpencov, ba často sú zbožňované, majú rovnako veľa odporcov a nenávisť k nim sa
dá porovnávať s mierou sympatií. Tak
počas Hlinkovho života, ako aj sedemdesiat rokov po jeho smrti sa pohľady
na jeho osobnosť veľmi rôznia. Hlinkova
jednoznačnosť a prostorekosť bola a je
príčinou jeho kontroverznosti. Hlinkov
štýl reči aj písomného prejavu bol jednoduchý, razantný, ale zrozumiteľný.
Bola to osobnosť, ktorá symbolizovala
stav slovenskej spoločnosti, keď miera
trpezlivosti národa pretiekla. On bol
hovorcom tých, čo už neboli schopní
viac znášať príkoria a poníženia, ktorých sa nám dostávalo od našich hegemónov, čo sa v duchu ideológií „imperialistických“ ambícií okolitých malých
národov (Maďari, Česi) usilovali ovládať
a podrobiť si Slovákov.
■ PERZEKÚCIE 1906
Za Uhorska súdny proces s predstaviteľmi Slovenskej ľudovej strany
vyvrcholil na jeseň 1906, keď súdy
zadržaných uznali za vinných a určili
im odpykávať trest vo väzení – Hlinkovi na dva roky, Šrobárovi na jeden
rok a ostatným na tri až päť mesiacov.
Juriga, známy svojimi revolučnými
slovnými a publicistickými prejavmi
proti maďarizácii, musel byť zákonite
tiež postihnutý. Bratislavský súd ho 16.
novembra 1906 odsúdil na dva roky
väzenia za „poburovanie slovenskej
národnosti proti maďarskej“, ktorého sa
mal dopustiť článkami Ohŕňme rukávy
a Faraoniti a Herodiani. O brutalite štátnej mašinérie proti Slovákom v roku
1906 svedčí fakt, že sa viedlo proti nim
štrnásť súdnych procesov. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom nárast činil
o osem procesov a na takéto množstvo
zas klesol v roku 1907. V rozpätí desiatich rokov – 1898 až 1908, charakterizovaných najaktívnejším maďarizačným
terorom, uskutočnili uhorské súdy na
Slovensku osemdesiatšesť politických
procesov, kde odsúdili štyristopäťdesiatdva osôb na sedemdesiatosem
rokov.
■ PRÍPAD ČERNOVÁ
Teror maďarských nacionalistických síl proti slovenskému národnému
hnutiu vyvrcholil 26. októbra 1907, keď
žandári v obci Černová zastrelili pätnásť
ľudí. Takto chceli zastaviť vysviacku
nového kostola, ktorej sa domáhali
Černovčania. Spišský biskup Párvy
totiž neakceptoval ich požiadavku, že
ju mal vykonať ich rodák Andrej Hlinka,
ktorý inicioval stavbu tohto chrámu.
V súdnom procese v tejto záležitosti
z päťdesiatich deviatich obvinených
tridsaťdeväť
uväznili
(dvadsaťdva
mužov, sedemnásť žien) na tridsaťšesť
rokov a šesť mesiacov. Černovská tragédia vyvolala nesúhlas nielen vo vnútri

Andrej HLINKA

Predseda MS Marián GEŠPER pri vystúpení pred pomníkom „otca národa“ Andreja
Hlinku v bratislavskom Ružinove

štátu, ale tiež za hranicami. Zahraničná
verejnosť bola informovaná nórskym
spisovateľom Bjørnstjerne Bjørnsonom
a britským historikom a publicistom
škótskeho pôvodu R. W. Setonom-Watsonom a inými.
Robert W. Seton-Watson oboznámil verejnosť Veľkej Británie s masakrou v Černovej prostredníctvom novín
The Times 31. 10. 1907 a Spectator
2. 11. 1907. Incident chápal ako výsledok brutálnej politickej perzekúcie
slovenského národa zo strany časti
maďarských mocenských autorít, ktoré
so Slovákmi zaobchádzajú ako s politickými otrokmi.
Černovská masakra sa dostala
do pozornosti aj rakúskeho parlamentu
Ríšskej rady vo Viedni, kde dvaja českí
poslanci podali 31. októbra 1907 v tejto
veci interpeláciu. Prípad Černová mal
pokračovanie na ďalšom rokovaní parlamentu, keď český poslanec Soukup
hovoril o katastrofálnom postavení
Slovákov najmä v školstve. O Černovej
hovoril ako incidente proti maďarskej
tyranii. O týchto skutočnostiach informoval britský veľvyslanec vo Viedni
ministra zahraničných vecí v dvoch
listoch v novembri a decembri 1907.
Nezabudol zdôrazniť, že prípad vyvolal
veľkú odozvu v maďarskej tlači. Z podaných správ možno usúdiť, že veľvyslanec podáva objektívne informácie.
Andrej Hlinka sa dostal ako prvý slovenský politik do povedomia európskej
verejnosti.
■ V KŇAZSKOM SEMINÁRI
Vtedajšie
štúdium
teológie
s duchovnou formáciou, ktoré Hlinka
absolvoval v spišskom kňazskom seminári, sa nieslo v duchu konfesionálnej
tolerancie, ba dovolím si povedať, že
tam vládol určitý predstupeň neskoršieho ekumenizmu, lebo vtedajších
mladých teológov všetkých konfesií,
a to nielen v Uhorsku, pripravovali na
apologetiku s liberalizmom, modernizmom a ateizmom, čo si vyžadovalo
tolerantné porozumenie pre všetky
kresťanské konfesie, rovnako ohrozované novými filozofickými a politickými prúdmi. Bohoslovcovi Hlinkovi
sa v hodnotení od predstavených ušla
poznámka „náklonnosť k slavizmu“
a do svojho notesa si v úvode zapísal
slovenské básne od Vajanského, Krč-
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méryho, Dohnányho, Štúra, Sládkoviča, Palárika, Chalupku, teda skoro
všetko od evanjelikov, čo zrejme, keď
išlo o slovenský národ, vôbec neselektoval. Po kňazskej formácii a dosiahnutí
základného teologického vzdelania
sa stal Andrej Hlinka katolíckym kňazom, ktorý kládol dôraz na pastorálne
problémy a sociálny status širokých
vrstiev katolíckej populácie, čo bolo
prirodzeným vyústením jeho vývoja
determinovaného pôvodom i životnými
podmienkami, ktoré poznal takpovediac
z autopsie.
■ KONFESIONÁLNE POSTOJE
Hlinka mal veľmi dobré vzťahy
s moravskými a českými katolíkmi.
Necítil nijakú predpojatosť voči nim,
ba naopak, uvedomoval si blízkosť
Moravanov a Čechov k Slovákom, ako
aj existenciu moravských Slovákov.
Nebol však ochotný uznať tendenciu
k splynutiu Slovákov s Čechmi. V úradnom orgáne Slovenskej ľudovej strany
v Slovákovi vyšiel 28. októbra 1922
úvodník pod nadpisom: Radovať sa,
či smútiť 28. októbra? V článku hovorí
o vzniku Československej republiky
a medzi iným stojí tam tvrdenie: „Kvačala (evanjelický cirkevný historik)
zo spojenia Čechov so Slovákmi len
konečnú záhubu Slovákov prorokoval.
Čo sa i stalo. Nešťastný národ, ktorý
mal roku 1914 štátotvornú schopnosť,
dnes je zotretý z počtu národov.“ Článok napísal Andrej Hlinka, poslanec
a predseda Slovenskej ľudovej strany.
V Zápiskoch z Mírova Hlinka píše: „Ono
to na Slovensku vyzerá tak, že nás
Česi okupovali a že my sme podmaneným národom.“
K zblíženiu A. Hlinku, predsedu
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany,
s M. Rázusom, predsedom Slovenskej
národnej strany, združujúcej prevažne
evanjelikov, došlo po valnom zhromaždení Matice slovenskej 12. mája 1932,
ktorú jej správca J. Škultéty zvolal aj pre
vážne ohrozenie slovenčiny po vydaní
Pravidiel slovenského pravopisu, zostavenými jazykovým odborom Matice
slovenskej. Po zvolení nového výboru
MS sa dosiahla zmena čechizujúceho
kurzu. Za čo však bola MS obvinená zo
spolitizovania a minister Milan Hodža
pripravil projekt na nahradenie Matice
slovenskej Štefánikovou spoločnosťou.

Prípravný výbor tvorili takmer samí
evanjelici. Na pôde Matice slovenskej
sa od jej oživotvorenia slovenské elity
usilovali správať nepoliticky a nekonfesionálne. To však neznamená, že
personálne status quo odrážalo demografickú štruktúru spoločnosti. Akceptovalo sa, že MS je viac evanjelickou
inštitúciou a Spolok sv. Vojtecha, ako
jej historický pendant, je katolíckou
inštitúciou. Nový výbor MS z mája
1932 s Andrejom Hlinkom a s Martinom
Rázusom vyvolával reminiscenciu na
tandem Moyses – Kuzmány.
Hlinkova strana začala rok 1938
v znamení hesla: „V novom roku – do
útoku!“ Slovenskí akademici začali boj
za práva slovenčiny na univerzite a vo
verejnom živote pod heslom: „Na Slovensku – po slovensky!“ Zápas o autonómiu ožíval pod výzvou slov, ktoré
povedal Matúš Černák na konci roka
1937 a ktoré zelektrizovali celé Slovensko: „Náš je ten kus zeme pod Tatrami,
nám z nej patrí výnos celý.“ Andrej
Hlinka si tiež pokladal za povinnosť
znovu upozorniť Prahu, že aj trpezlivosť
holubičieho národa má svoje medze
a na veľkej ľudovej manifestácii v Žiline
vyslovil pamätnú vetu: „Ak nás Praha
nepočuje, ak Pittsburská dohoda, autonómia, nestane sa skutkom, povieme
Prahe S Bohom.“
■ ZÁPAS O AUTONÓMIU
Pod tlakom medzinárodnej situácie
– najmä od marca 1938, keď Rakúsko sa
stalo súčasťou Nemeckej ríše – pražská
vláda bola nútená hľadať riešenie vnútropolitických otázok, medzi ktorými bol
aj problém slovenskej autonómie. V máji
1938 bol schválený rámcový návrh tzv.
národnostného štatútu a začali prichádzať nové ponuky aj od HSĽS. Vládna
tlač ich vyzývala na „dohodu“, jednotu
a solidaritu; inými slovami, aby prestali domáhať sa autonómie. Hlinka im
odpovedal: „Áno, my sme za dohodu,
ale za tú Pittsburskú!“ Nebol ochotný
zastaviť boj o autonómiu len preto, že
československá vláda mala starosti so
sudetskými Nemcami a s inými neuspokojenými národnosťami. Túto Pittsburskú dohodu, v ktorej sa česká stránka
legálne zaviazala dať Slovensku plnú
administratívnu autonómiu, chceli Slováci pripomenúť celému národu i celej
svetovej verejnosti práve v roku1938, na
dvadsiate výročie jej podpísania.
■ POSLEDNÉ VYSTÚPENIE
Veľká celonárodná manifestácia,
kde sa tieto skutočnosti zdôrazňovali,
sa konala 5. júna 1938 v Bratislave.
Bolo to veľké ľudové zhromaždenie,
aké hlavné mesto Slovenska dovtedy
nezažilo. Za účasti delegácie amerických Slovákov a za prítomnosti asi
šesťdesiattisícového zástupu prehovoril
aj Andrej Hlinka. Bolo to jeho posledné
verejné vystúpenie.
Po slávnosti sa Andrej Hlinka
odobral do bytu svojho priateľa bratislavského kanonika Jozefa Šrobára.
Sem prišli za ním niekoľkí zahraniční
novinári a jeden z nich – spravodajca
talianskej tlačovej agentúry Stefani
– mu položil otázku: „A vari by ste nechceli samostatnosť?“ Hlinka mu odpovedal protiotázkou: „Ktorý národ na
svete nechce samostatnosť?“
O päť dní po veľkej bratislavskej
manifestácii Hlinka ďakoval účastníkom
osláv v denníku Slovenská pravda, kde
ich prorockými slovami uisťoval o blížiacom sa víťazstve: „Teraz, keď som videl
tvoju silu, národe môj, videl som ako
biblický Simeon príchod tvojej spásy.
V tom ohromnom zástupe videl som blížiť sa tvoje vykúpenie. Áno, tvoje spasenie sa blíži, a keď ja odídem, národe
môj, ty ži šťastne vo viere otcov a verný
sebe.“

WWW.SNN.SK

11.STRANA

11/2019

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Divadelným ochotníkom v Skýcove tlieska obecenstvo už štvrťstoročie

Truc na truc, alebo kúzla a čary
Veronika BILICOVÁ, Dom MS v Nitre – Foto: Juliana PAŠKOVÁ a archív Divadelného súboru Hrušov v Skýcove

Ochotnícke divadlo v obci Skýcov tento rok oslavuje dvadsaťpäť rokov, z nich vyše dvadsať pôsobí Divadelný
súbor Hrušov v Skýcove pri miestom odbore Matice slovenskej, spadajúcom do okresu Zlaté Moravce. Za zachovávanie a rozvoj ochotníckeho divadelníctva, propagáciu a oživovanie pôvodnej slovenskej spisby, ale aj za
dvadsať rokov matičnej činnosti získal súbor Cenu predsedu Matice slovenskej. Na slávnostnom uvedení novej
divadelnej hry Maríny Oľgy Horváthovej im ho spolu s Ďakovným listom Domu MS v Nitre a so slávnostným členským preukazom MS pre predsedu odboru odovzdala riaditeľka Veronika Bilicová.
Divadelníci zo Skýcova každý
rok uvedú novú premiéru s približne
ôsmimi reprízami nielen na domácej
pôde, ale aj v okolí. V súčasnosti chcú
byť súčasťou medzinárodného podujatia Noc divadiel v Tesároch, na ktorom sa už dvakrát zúčastnili.
Divadelná tradícia v tejto horskej
obci má však oveľa staršie korene
siahajúce až k roku 1920 a k Spolku
divadelných ochotníkov pod vedením
režiséra Mikuláša Vodrážku. Ochotníci účinkovali aj po druhej svetovej
vojne v inscenáciách režijne spracovaných Petrom Samkom a neskôr pod

Divadelným ochotníkom v Skýcove tlieskajú vďační diváci už celé jedno štvrťstoročie.

FOTORIPORT
vedením Jozefa Belicu. Za divadelnú
hru Jánošíkov poklad v roku 1948
udelilo ústredie slovenských divadelných ochotníkov v Martine vtedajšiemu súboru prvé miesto v skupine
C.
Obec Skýcov je známa odbojom
proti fašizmu aj vlastnou partizánskou jednotkou. Okupačné nemecké
jednotky 16. marca 1945 obec aj preto
vypálili, pričom trinástich miestnych
obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov. Pri príležitosti desiateho výročia vypálenia obce vystúpili
ochotníci s divadelnou drámou Najlepší synovia a dcéry.
Za tieto bohaté dejiny ochotníckeho divadelníctva a ich udržanie
a rozvoj v súčasnosti vďačia v Skýcove predsedovi MO MS a zároveň
režisérovi Ľubomírovi Hosťoveckému.
Pri príležitosti minuloročného dvad-

Snímka je z poslednej uvedenej úspešnej hry Truc na truc, alebo čary a kúzla.

siateho. výročia skýcovského matičného odboru a tohtoročného dvad-

siateho piateho výročia Divadelného
súboru Hrušov uviedli tunajší diva-

delníci v poradí už svoju dvadsiatu
piatu premiéru Truc na truc, alebo
čary a kúzla, čo je žartovný dedinský obrázok z roka 1923 Maríny Oľgy
Horváthovej.
„Autorku najnovšej premiéry
som spoznal už pri hre Slovenská
sirota, ktorú sme naštudovali v roku 2009,“ hovorí režisér
Ľ. Hosťovecký, ktorému vyhovovalo,
že v javiskovom spracovaní môže
zobraziť kúzlo lásky, paradoxy mladosti, kresťanskú morálku, vtipné
situácie, ale aj múdrosť zrelého veku.
Počas štvrťstoročia činnosti
uviedli členovia súboru na scénu
inscenácie dvadsaťštyri slovenských
autorov, medzi ktorými nechýbali
Ferko Urbánek, Jožo Korbačka, Terézia Vansová, Ján Chalupka, Emil
Gollner, Jarko Elen, Marína Oľga
Horváthová, Ignác Grebáč Orlov,
Vojtech Lovicsek, Ján Kedro či Karla
Lužanská...
A ktorá z hier mala u divákov najväčší úspech? Režisérovi
Ľ. Hosťoveckému sa na túto otázku
ťažko odpovedá: „Navštívili sme štyridsaťosem javísk, všade sa naše hry
páčili, ale ja by som vyzdvihol inscenáciu Až lipka zakvitne (I. G. Orlov,
2013), pri ktorej som bol z pozície
režiséra najviac spokojný s inscenačným tvarom aj s výkonmi účinkujúcich.
Pri príležitosti uvedenia novej
hry Truc na truc, alebo čary a kúzla
a osláv štvrťstoročia divadelného
súboru nechýbali na večernej premiére vzácni hostia – prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška s manželkou Julianou, starosta obce Ješkova
Ves Pavol Greguš, starosta obce
Veľký Klíž Anton Stanko a zároveň šéf
fanklubu divadelného súboru spolu
s manželkou a predseda Okresnej
rady MS Zlaté Moravce Štefan Klečka
s manželkou. V jednotlivých úlohách
sa predstavili Ľuboš Žikavský, Blažena Pavková, Nikola Ondrejmišková,
Simona Lédlová, Radka Pavková,
Ľudmila Hosťovecká, Iveta Dávidová,
Eva Škodová, Martina Lisá, Radoslav
Chladný, Juraj Pavkov, Rudolf Dávid
i Ľubomír Hosťovecký.

Na besedu o M. R. Štefánikovi v Králi prišlo pol stovky záujemcov

Človek a či skôr dejinná legenda?
a p o l i t i c ke j k a r i é r y p r i b lí ž i l s l o venský spisovateľ Jozef Banáš.
Zapracoval ich do dokumentárneho románu pod názvom
Prebijem sa! Štefánik Muž
železnej vôle, ktor ý predstavil
v Z b o r o v o m d o m e EC AV
v K r á l i 2 5 . f e b r u á r a . O ko l o p o l
s t o v k y p r í t o m ný c h m a t i č i a r o v
z K r á ľa a A b o v i e c , B o t t o v a ,
R i m a v s ke j S o b o t y, To r n a l e , a l e
a j p o z v a ní h o s t i a z H n ú š t e č i
Lučenca sa v následnej diskus i i z h o d l o s m y š l i e n ko u J o z e f a

Banáša, ktorú uviedol v epil ó g u r o m á n u:
„Milan Rastislav Štefánik sa stal hrdinom
n i e v ďa k a s v o j e j s m r t i , a l e
v ďa k a s v o j m u ž i v o t u . P r í k l a d nému a motivujúcemu. Lebo
j e h o ž i v o t b o l ko m p o zí c i o u
o b r o v s ke j v i e r y, ž e l e z n e j v ô l e
a u š ľa c h t i l e j l á s k y k n á r o d u .“
Michal Hruška, predseda MO
M S v K r á l i , v z á v e r e p o ďa ko v a l v š e t k ý m p r í t o m ný m a u v i e dol, že projekt Človek alebo
l e g e n d a? s a u s k u t o č n i l v ďa k a
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Konečne to niekto od pľúc povedal!
Jaroslav REZNÍK st. – Foto: internet

Prečítal som si Čomajov
úvodníček
o
cudzincoch v našej futbalovej lige
a hovorím si: Konečne to nie kto napísal! Je to do neba
volajúce! A to je rozhodne
aj príčina, prečo som prestal
chodiť na futbal. Na chalupe
v R e c i p o d p i c h u j e m s u s e d ov,
kedy si aj ich mužstvo Poľnohospodár Reca kúpi nejakého
černocha,
napríklad
z Mali, veď tam už bol aj náš
pán prezident. Napriek tomu
cez gogoľovský úsmev pripomínam, že Slovan sa drží
svojho mena – okrem neja-
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Predposledný januárový deň
uplynulo sedemdesiatsedem rokov
od umučenia antifašistu a vedúcej
osobnosti juhoslovanských Slovákov Jána Bulíka v nacistickom
koncentračnom tábore Mauthausen, kde ho vraj nacisti dali zožrať
strážnym psom. Spomienkové
vence vďaky k pamätnej tabuli
v bratislavskej Petržalke na Bulíkovej ulici, pomenovanej po
tomto slovenskom národovcovi,
prvom predsedovi MS v Juhoslávii
a
hrdinovi
protifašistického
odboja, položili členovia Miestneho odboru MS v Petržalke,
Spolok Slovákov z Juhoslávie
s predsedom Samuelom Jovankovičom a ZO SZPB č. 19 v Bratislave. Bulíkov život, zasvätený
boju proti nemeckému nacizmu
a fašizmu, priblížil predseda petržalských matičiarov a spolupracovník SNN Jozef Schwarz.

Fašiangy – Ostatki
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Zvyky a obrady fašiangového
obdobia symbolizovali činnosti na
zabezpečenie úrody , čo sa odzrkadlilo aj na vystúpeniach jednotlivých krajanských folklórnych
a divadelných skupín na Fašiangoch – Ostatkoch v severospišskej
obci Krempachy v Poľsku. Podujatie, na ktorom ukázali svoje neopakovateľné čaro tanca i slova
nielen deti, ale aj dlhoroční členovia súborov, každoročne pripravuje Spolok Slovákov v Poľsku
(SSP) v spolupráci s miestnou
skupinou SSP v Krempachoch.
Hosťami podujatia boli predseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Ján Varšo, generálny
tajomník SSP v Poľsku Ľudomír
Molitoris s manželkou Milicou,
podpredseda Ústredného výboru
SSP Dominik Surma, predseda
Obvodného výboru SSP na Spiši
František Mlynarčík a hostia.

Plesanie
v Hrušove

Zuzana HRUŠKOVÁ, MO MS v Králi

R e č ní c k a
otázka,
ktorá
vystihuje
život
slovens ké h o p o l i t i k a , v e d c a , a s t r o nóma, generála Milana Rastis l a v a Š t e f á n i k a . V r o k u 2 019 (4 .
m á j a) s i S l o v e n s ko p r i p o m e n i e
s t é v ý r o č i e j e h o t r a g i c ke j s m r t i .
P r i t e j t o p r í l e ž i t o s t i M i e s t ny
o d b o r M a t i c e s l o v e n s ke j v K r á l i
p r i p r a v i l b e s e d u o t e j t o v ý r a znej osobnosti novodobých slo v e n s k ý c h d e j í n . N i e l e n f a k t y,
ale aj neznáme detaily zo Štef á n i ko v e j v e d e c ke j , v o j e n s ke j

MATIČNÉ DEPEŠE
Spomienka
na Jána Bulíka

Spisovateľ Jozef BANÁŠ so svojimi literárnymi priaznivcami na besede v Králi

finančnej podpore Matice slo v e n s ke j . P o t e š i l o, ž e z a u j a l
š i r o ké v e ko v é s p e k t r u m – o d
š ko l o p o v i n n ý c h
ž i a ko v
cez
študentov až pracujúcich po
d ô c h o d c o v.
kého Campsa (sot va z pražskej Kampy) sú v ňom samí
Slovania! Mám pocit, že na
tento stav treba upozorniť aj
pani ministerku špor tu, že by
sa to malo administratívne
usmer ni ť, napríklad: každé
družstvo by mohlo mať päť
c u d z i n c ov, p r avd a , v ká d r i ,
nie na ihrisku. A trénerom
národného reprezentačného
mužstva akéhokoľvek špor tu
– od futbalu po gorodky – by
mal by ť národnosťou Slo vák.
Nebudem
rozpisovať
d ôvo d y. V š e t ko to j e u ž d o
neba volajúca hanba. K luby
nech si angažujú trénera, kde
chcú, ale národný „ mančaf t “
j e n á r o d ný. A j n á r o d ný š ta dión je ohromná vec. Patrí
k výrazným pozitívam vlády
Smeru, a osobne R. Fica.

A vraj mašu futbalovú extraligu netreba vidieť čierno-bielo...

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Prezentácie slovenských tradícií sú na juhu Slovenska skôr
vzácnosťou, ale nájdu sa i vydarené výnimky. V tradičnom termíne
týždeň pred fašiangami už po ôsmy
rok uskutočnila Folklórna skupina
Hrušov v spolupráci s Maticou
slovenskou, obcou Hrušov a Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom Folklórny ples – tento rok
na tému Zahrajte mi, muzikanti
s regulou, že vstup pre všetkých
plesajúcich bol len v tradičnom
odeve. Priaznivé ohlasy a početná
účasť svedčia o tom, že aj v malej
dedine sa dá zorganizovať akcia,
ktorá osloví verejnosť široko-ďaleko za hranicami regiónu.

Knižný marec
V marci sa viac ako inokedy
upriamuje pozornosť verejnosti,
ale aj aktivity knižničných a iných
literárnych organizácií, spolkov
a spisovateľských združení na
knihy. Nie inak je to aj v bohatom
marcovom programe Slovenského
inštitútu v Paríži, kde sa slovenské knihy, literárna tvorba a jej
predstavitelia predstavia na Knižnom veľtrhu Livre Paris od 15. do
18. marca v projekte Bratislava
– pozvané mesto. Organizátori
predstavia dvadsaťpäť francúzskych prekladov slovenských kníh,
ale aj ich tvorcov, medzi inými aj
V. Ballu, J. Beňovú, P. Rankova,
P. Vilikovského, S. Žuffovú
a ďalších.
Pripravuje Emil SEMANCO

16. marec 2019

12.STRANA

11/2019

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

OČAMI MATIČIARA
Dosiahnuť

a zažiť úspech
a uznanie patrí v ľudskom
konaní k tým najvyšším métam
a
najsilnejším
motívom.
O úspech sa usiluje každý ambiciózny človek. Organizátorov
dvadsiateho tretieho ročníka
recitačnej súťaže Kellnerova
Poloma veľmi potešilo, že sa
na súťaži stretli s veľkou ambíciou mladých ľudí predviesť
výsledky svojho úsilia a talentu
tak, aby boli zavŕšené primeraným úspechom a uznaním.

Kellnerova
Poloma
Do miestnej základnej
školy prvého marca 2019 zavítali všetci tí, ktorí majú radi
umelecký prednes, nádejní
recitátori, možno budúci spisovatelia či herci. Deň konania
súťaže bol opäť sviatkom reči
a umeleckého slova, prišli ho
osláviť malí i veľkí, tiež učitelia,
niektorí rodičia či starí rodičia.
O pôsobivý úvod sa postaral
DFS Bambuchy, ktorý pôsobí pri
základnej škole, potom prítomných srdečne privítala Mgr. Jana
Krivušová, zástupkyňa riaditeľa
základnej školy. Za organizátorov sa v krátkosti prihovorili Mgr.
Lillian Bronďošová, starostka
obce Gemerská Poloma, Mária
Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej
v Gemerskej Polome, a PhDr.
Vladimír Vnenčák, riaditeľ základnej školy. Osobitné privítanie
patrilo vzácnym hosťom, medzi
ktorými nechýbala pani Mária
Halková, ktorá nevynechala ani
jeden ročník podujatia. Pozvanie
prijali Ing. Zlatica Halková, riaditeľka D MS v Rožňave aj kultúrna
pracovníčka tohto matičného
pracoviska, tiež Tatiana Kršková,
dlhoročná porotkyňa recitačných súťaží a majiteľka kníhkupectva KNÍHART v Rožňave.
Prišli aj učiteľky slovenského
jazyka a literatúry na dôchodku,
ktoré sa v priebehu existencie
tejto súťaže na jej organizovaní
podieľali alebo vychovali niekoľkých úspešných recitátorov
a odbornými radami ako porotkyne súťažiacich usmerňovali.
Organizátori mali radosť aj
z vysokého počtu súťažiacich,
ktorých bolo v tomto ročníku
sedemdesiatšesť. Znamená to,
že zanietenie pedagógov, ktorí
do prípravy svojich zverencov
vkladajú svoj čas, schopnosti
i svoje nadšenie, prináša pekné
ovocie.
Hovorí sa, že v živote človeka nie sú dôležité veci, ale
okamihy. A práve táto Kellnerova Poloma určite priniesla
pre mnohých nezabudnuteľné
a neopakovateľné zážitky. Aj
preto sa už tešia na ďalší jej
ročník.
Mgr. Jana KRIVUŠOVÁ,
za organizátorov súťaže

Krajské kolá 26. ročníka súťaže v prednese povestí Jozefa Cígera Hronského

Šaliansky Maťko šantil v Žiline a Košiciach
Od Kataríny K ALANKOVEJ a Michala MATEČKU

V minulých dňoch sa uskutočnili krajské kolá dvadsiateho šiesteho ročníka Šalianskeho Maťka – celoštátnej postupovej súťaže v prednese povestí Jozefa Cígera Hronského, a podľa informácií organizátorov
a našich spolupracovníkov boli opäť plné čara, neopakovateľnej atmosféry a výborných, takmer profesionálnych výkonov súťažiacich.
V Dome Matice slovenskej
v Žiline sa 22. februára uskutočnil
už 26. ročník krajského kola súťaže
v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, na ktorom sa zúčastnilo
tridsaťtri súťažiacich v troch kategóriách z jedenástich okresov žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém
určiť poradie víťazov.
Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili
na prvom mieste: I. kategória (2. –
3. ročník) Katarína Belicajová (ZŠ
s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné);
II. kategória (4. – 5. ročník) Paulína
Rúfusová (ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš ); III. kategória (6. – 7.
ročník) Emma Siekelová (ZŠ s MŠ
Školská, Turčianske Teplice). Okrem
štandardných ocenení porota udelila aj šesť čestných uznaní z každej
kategórie.
V priestoroch Átrium klubu mestskej časti Košice-Západ, Zuzkin park
4 súťažili v krajskom kole tridsiati
traja žiaci z jedenástich okresov
Košického kraja. Tento ročník organizačne zabezpečovalo Centrum
voľného času – regionálne centrum
mládeže v spolupráci s D MS v Koši-

Krajské
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kolá celoštátnejj súťaže v pprednese ppovestí Jozefa Cígera
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Hronského sa ajj
v Žiline a Košiciach vyznačovali srdečnou atmosférou a výbornými výkonmi recitátorov.

ciach. O vyhodnotení súťaže rozhodovali komisie v troch kategóriách.
Predsedníčkou poroty bola PhDr.
Regina Lucia Lauffová.
Na prvom mieste sa v kat. 2. – 3.
ročník ZŠ umiestnil Richard Godina
(ZŠ Staničná 13, Košice); v kat. 4.
– 5. ročník ZŠ bola víťazkou Šarlota
Šustová (ZŠ Krosnianska 4, Košice)
a v kat. žiakov 6. – 7. ročník ZŠ
zvíťazil David Polan (EGJAK, Škultétyho 10, Košice).
Na záver sa prihovorila publiku koordinátorka CVČ Mgr. Ľubica
Oberučová a ceny víťazom odovzdal
starosta MČ Košice-Západ Marcel
Vrchota. Aj v Košiciach počas celej

súťaže vládla dobrá atmosféra a bolo
to veľmi príjemné strávenie dopoludnie so slovenskými povesťami.
Tento ročník súťaže opäť presviedča, že prednes a recitácia majú
nezastupiteľné miesto pri formovaní
detí a mládeže. Treba poďakovať
všetkým pedagógom aj rodičom,
že podporujú dlhoročnú tradíciu
a spoznávanie našich literárnych
velikánov. Uznanie patrí aj všetkých
účastníkom, váženým porotcom,
všetkým deťom, ktorých výkony boli
vynikajúce.
Mladým víťazom srdečne blahoželáme a želáme úspech aj v celoštátnom finále v Šali.

Fašiangy v historickom Bardejove vyvrcholili originálnou veselicou

Vyvádzanie na Radničnom námestí
Text a foto: Gabriela K AŠČÁKOVÁ

Stovky ľudí pobavila v piatok popoludní prvého marca originálna ľudová tradícia, typická pre mesto Bardejov.
Kolorit týchto zvykov a ukončenie fašiangov dotvárala ukážka pravej zabíjačky, ochutnávka čerstvých zakáľačkových špecialít a, pravdaže, bohatý kultúrny program.

Bardejovčania majú na svojom historickom Radničnom námestí priestor na oživovanie
viacerých tradičných zvykov, ktoré pripomínajú bohatú históriu mesta.

Aj tento rok boli súčasťou
„kačurovskej“ veselice na bardejovskom Radničnom námestí ľudová
hostina a zábava. Vyvrcholením
slávnosti bol folklórny sprievod
na čele s bardejovským kačurom,
ktorý zabúchal na dvere radnice
a od bardejovského richtára si
vypýtal povolenie na zábavu.
„Vivodzeňe
kačura“
bol
posledný fašiangový tanec na tzv.

sedliackom bále – fašiangovej
zábave sedliackej vrstvy v Bardejove. Tancovalo sa na hudobnú
melódiu, ktorá sa inokedy nehrala.
Tanečníkov vyberala rada starejších a tanec organizoval tzv. „kačur“
– šikovný, dobrý tanečník a vtipný
mládenec, ktorý žartoval a udržiaval
dobrú náladu. Oblečený bol v kroji
a na hlave mal masku prišitú na klobúk, ktorý bol obkrútený slameným

povrieslom a za ním bolo zastoknuté
kačacie krídlo. Pred samotnou tancovačkou mládenci podkúvali dievky
i nevesty, aby mohli dobre tancovať. Nechýbali tradičné kačurovské
kreple a tuhá slivovica, ktorými prítomných ponúkali folkloristi zo skupiny Sami sebe. Na pódiu pred návštevníkmi vystúpil aj Matičný klub
heligonkárov pod vedením Dušana
Pribulu. Predviedli originálne heligonkárske umenie obohatené tradičnými ľudovými piesňami.
Po tomto vystúpení Radničné
námestie ožilo hudbou, spevom
a tancom v podaní FS Hažlínčanka z Hažlína, ktorá po povolení
predvádzala na námestí tradície
podkúvania a holenia. Folklórne
popoludnie obohatil aj FS Bartošovske parobci i dzivčata matičiarov
z OMM Bartošovce. Záver kačurovského dňa patril cimbalovej ľudovej hudbe Muzikanci Raslavické.
Organizátorov potešila veľká priazeň návštevníkov, a tak opäť o rok
na Vivodzení kačura v kráľovskom
meste Bardejov...

PRIPOMÍNAME SI
16 . m a r c a
– v r o k u 19 3 9 n e m e c ké
vo js ká d o ko n č i l i o b s a dzova n i e č es kéh o územ i a , pr ez i d e n t Č S R E m i l H á c ha ozná m i l v y t vo r e n i e P r o te k to r á tu
Č e c hy a M o r ava; 8 0 . v ý r o č i e
17. m a r c a
– p r e d o s e m d es i a t i m i
r o k m i (19 3 9) s a na S l ove n s k u za č a l o j azd i ť v p r avo
– pred tridsiatimi rokmi
zo m r e l v ý zna m ný s l ove ns k ý
a r c h i te k t J á n Š te f a n e c (19 0 3
– 19 8 9)
18 . m a r c a
– p ä t n á s ť r o kov o d s m r t i
j e d n é h o z n a š i c h n a j l e p š íc h
f i l m ov ýc h r ež i s é r ov a s c ená r i s tov M a r t i na H o l l é h o (19 31
– 2 0 0 4); s p o m e ň m e a s p o ň
f i l my H av r a n i a c es ta , P r íp a d
pre obhajcu, Balada o siedm i c h o b es e nýc h , M e d e ná
v ež a , O r l i e p i e r ko , S i g n u m
laudis
19 . m a r c a
– pred štyristo pätnásti m i r o k m i (16 0 4) b o l v B r a t i s l ave j e d e n z n a j vä č š íc h
p ož i a r ov, k tor ý s p us to š i l
ve ľ k ú č a s ť m es ta
– p r e d p ä ťd es i a t i m i p i a t i m i r o k m i (19 6 4) d a l i v B r a t i s l ave d o p r evá dz k y p r v ý
g e n e r á t o r n e u tr ó n ov v Č S R
–
pred
štyridsiatimi
p i a t i m i r o k m i zo m r e l j e d e n
z
i n i c i á t o r ov
j u s t i č nýc h
v r á žd a z l o č i n ov ko m u n izm u
n a S l ove n s k u K a r e l B a c í l e k
(18 9 6 – 1974)
20. marec
– p r e d s to s e d e m d e s i a t i m i r o k m i (18 4 9) na š a
d va d s a ťo s e m č l e n n á d e l e g á c i a p r e d l o ž i l a p a n ov níc ke m u
d vo r u , k to r ý p o v y p u k n u tí
r evo lú c i e vo V i e d n i síd l i l v O l o m o u c i , s l ove n s k ý
prosbopis
–
p ož i a d av k y
na ná r o d n ú r ov n o p r áv n o s ť
v o b n ove n e j m o n a r c h i i , v i e d o l j u ka to líc k y k ň a z zo Zvo l e na J ozef Kozá č e k , te n , č o
v m es ts ko m za s tu p i te ľs t ve
p r e s a d i l a ko p o s l a n c a d o
u h o r s ké h o s n e m u za o k r es
Zvo l e n Ľ u d oví ta Š tú r a
– d evä ťd es i a t p ä ť r o kov
by
mal
n e o p a kova te ľ ný
h e r e c J ozef K r o n e r (19 24
– 19 9 8 )
21. m a r c a
– pr ed d ves to d evä ťd e s i a t i m i p i a t i m i r o k m i (v r o k u
1724) v č a s e t u r e c ké h o o h r o ze n i a juž nýc h č a s tí U h o r s ka
za č a l a v B r a t i s l av e p ô s o b i ť
U h o r s ká k r á ľovs ká m i es to d r ž i te ľs ká r a d a , n a j v y š š í
o r g á n U h o r s ka , za s tu p u j ú c a
p a n ov níka; B r a t i s l ava s a ta k
o k r e m ko r u n ova č n é h o m es ta
s ta l a a j h l av ný m m e s to m
r oz ľa h l é h o š tá tu , k to r ý b o l
s ú č a s ťo u r a k ús ko - u h o r s ke j
m o na r c h i e
–
pred
sto
rokmi
(1919)
sa
maďarskí
boľševici
pod
vedením Bélu Kuna zmocnili
v l á d y, v y h l ás i l i M a ďa r s k ú
republiku rád a vtrhli na
Slovensko
( j č)

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V SNN 6/2019 sme sa pýtali, kde sa nachádza pamätník od Dušana Jurkoviča na mieste, kde zahynul generál Milan Rastislav
Štefánik? Správne odpovedali tí, čo uviedli, že pamätník v tvare pyramídy označuje miesto tragédie v katastri Ivanky pri Dunaji.
Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Ivan Špaček, Drietoma; Milan Bobček, Košice; Anna Holá,
Martin.
Komúnu po vzore ruských boľševikov chceli na bodákoch importovať aj na Slovensko maďarské červené gardy Bélu Kuna (Kohna). Uhádnite, v ktorom meste v Šariši 16. júna 1919 vyhlásili Slovenskú republiku rád pod vedením českého
revolucionára Antonína Janouška?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu našej administrátorke Ľubici Rišianovej do konca 13. kalendárneho týždňa.
(se)
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