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SLOVO O SLOVENSKU
Prvé kolo prezidentských volieb

mnohých Slovákov zaskočilo. Podpredsedníčka neoliberálnej strany
Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová, ktorá mala na jeseň minulého
roka podporu len okolo piatich percent,
vystrelila ako raketa. V prvom kole zdolala hranicu štyridsiatich percent. To je
skutočný úspech. Druhý za ňou skončil
kandidát Maroš Šefčovič s podporou
vládneho Smeru. Obaja však zhodne
tvrdia, že sú nezávislí. Výrazný rozdiel
a získaná podpora takmer neznámej
ženy bez politických skúseností boli
tým hlavným prekvapením úvodnej
bitky o prezidentský stolec.
Volebná účasť nepresiahla päťdesiat percent. Bola síce o päť percent
vyššia ako v roku 2014, no referendum
by s takýmto kvórom nebolo platné.
Napriek tomu bolo úvodné dejstvo
volieb legitímne. Čaputovú potiahla
najmä Bratislava, kde volebná účasť
presiahla šesťdesiat percent. Na
vidieku sa pohybovala do štyridsiatich
percent, niekde dokonca pod tridsať.
Spokojná teda môže byť najmä bratislavská kaviareň. Tá zaznamenala ďalšie politické víťazstvo. Po primátorovi
hlavného mesta Vallovi má zaradenú
správnu rýchlosť na finálne víťazstvo
o prezidenta.
Prvá bitka ešte vojnu nevyhráva.
Situácia sa môže v druhom kole obrátiť.
Ak dokáže Šefčovič k sebe pritiahnuť
voličov neúspešných konzervatívnych
kandidátov. V prvom kole si práve
konzervatívni politici delili voličov z jedného košiara. Preto je pochopiteľné, že
vyhrala liberálka, druhý bol socialista.
Voliči Harabina, Kotlebu, Mikloška,
Krajniaka a Bugára (spolu vyše tridsaťpäť percent hlasov) môžu výsledok
výrazne ovplyvniť. Kompletné spektrum konzervatívnych voličov nemá
v druhom kole svojho favorita. Preto
bude rozhodujúce, či sa na voľbách
vôbec zúčastnia a koho podporia. Ich
pasivita je pravdepodobnejšia. To
vyhovuje Čaputovej. Jej elektorát
z prvého kola ju určite podporí opätovne. Stáva sa však, že voliči víťaza
s veľkým náskokom podcenia protikandidáta. S myšlienkou – veď „ona
to dá aj bezo mňa“, sa budú venovať
víkendovým radovánkam s rodinou,
a nie voľbe. Ak by Šefčovič presvedčil
konzervatívnych voličov, aby podporili
jeho, môže zvíťaziť. To by však museli
Kotleba s Harabinom takúto voľbu
odporučiť. A najmä Šefčovič by musel
aj skutočne chcieť vyhrať...
Maroš SMOLEC
šéfredaktor SNN
R - 2019 012

NECH ZDOCHNE MRŠINA
V DIVOKÝCH MUKÁCH...
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TISÍCE VIERST DO VLASTI
CEZ SIBÍR A TRI OCEÁNY
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VIERA LEN SAMA OSEBE
NIE JE PATENT NA CHARAKTER
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O týždeň pôjdu Slováci opäť k volebným urnám voliť hlavu svojho štátu

Ambície niektorých kandidátov znevážili úrad prezidenta
Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

„Veľmi si želám, aby sa na voľbách zúčastnilo čo najviac voličov, pretože to je dôkaz toho, že ľudia majú záujem o veci verejné. Pevne verím, že si dobre vyberú,
a ak nebudeme mať víťaza hneď v prvom kole, že si do druhého vyberú dvoch zodpovedných kandidátov alebo kandidátky, ktorí sa pobijú o prezidentský palác,“
povedal tesne pred prvým kolom volieb hlavy štátu predseda vlády Peter Pellegrini.
niť nejakých volieb, definitívne končí,“
pripomenul František Mikloško.

Premiér Pellegrini zdôraznil, že
pred funkciou prezidenta SR by sme
mali mať väčší rešpekt. „Mňa vyrušil
taký veľký počet kandidátov – trinásť,
pretože to dáva signál, ako keby si
mnohí ľudia mysleli, že môžu byť prezidentom. Pred touto funkciou by sme
mali mať väčší rešpekt,“ varoval Peter
Pellegrini.
■ DLHŠIE ČAKANIE
Na prvé výsledky zo spočítaných
zápisníc volebných okrskov Slovensko čakalo dlhšie. Dôvodom bol incident, pre ktorý bola v obci Medzany
uzatvorená volebná miestnosť, čo
predĺžilo volebné moratórium, keďže
sa tam po zdokumentovaní udalosti
mohlo dlhšie hlasovať. Víťazkou
prvého kola prezidentských volieb sa
stala so ziskom vyše štyridsiatich percent platných hlasov Zuzana Čaputová. V druhom kole bude o priazeň
voličov bojovať s Marošom Šefčovičom, ktorý obsadil druhú priečku so
ziskom takmer devätnástich percent
hlasov. Vyplýva to z výsledkov po
následnom sčítaní všetkých okrskov.
Na prezidentských voľbách
2019 sa zúčastnilo približne o desať
percent viac voličov ako pred piatimi rokmi. Z celkového počtu 4,429
milióna voličov zapísaných v zoznamoch voličov sa v prvom kole na
voľbe prezidenta zúčastnilo 2,159
milióna voličov. Volebná účasť tak
dosiahla 48,74 percenta. Tretí najvyšší podiel platných hlasov získal
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Štefan Harabin s vyše štrnástimi percentami hlasov, František Mikloško
s 5,72 percenta, Béla Bugár s 3,1 percenta, Milan Krajniak s 2,77 percenta
a Eduard Chmelár s 2,74 percenta.
Menej ako percento platných hlasov
získali Martin Daňo, Róbert Švec,
Juraj Zábojník, Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová. Voliči odovzdali
hlasy aj kandidátom, ktorí z boja
o post prezidenta odstúpili – Robertovi
Mistríkovi a Józsefovi Menyhártovi.

Štefan Harabin otvoril slovnú
vojnu s Marianom Kotlebom: „Pán
Kotleba posunul Šefčoviča do druhého
kola.“ Štefan Harabin po oznámení
výsledkov ohlásil, že pôjde vyhrať
„ďalšie voľby“. František Mikloško bol
z výsledku volieb sklamaný: „Nehodlám teraz hodnotiť či už moju
kampaň, alebo kde som urobil chyby,“
vyhlásil. „Nehovorím to nejako skleslo,
ale v tejto chvíli moje angažovanie ako
politika, ktorý by sa chcel ešte zúčast-

■ ŠTVORPOĎAKOVANIE...
Zuzana Čaputová vo svojom vyhlásení po sčítaní väčšiny
okrskov poďakovala voličom nielen v slovenčine, ale aj v maďarčine, rusínskom či rómskom jazyku.
Poďakovala sa svojej rodine, tímu,
Progresívnemu Slovensku, ale aj darcom a podporovateľom.
„Som rada, že nebudeme musieť
čeliť extrému,“ povedala na margo
toho, že kandidát s podporou Smeru-SD sa dostal do druhého kola.
„Dnešné víťazstvo vnímam ako volanie ľudí po zmene, po ktorej túžia.
Budem v kampani hľadať to, čo nás
spája, a pokúsim sa voličov presvedčiť, kadiaľ vedie cesta – cez slušnosť
a konštruktivitu.“
Už o týždeň sa proti nej postaví
Maroš Šefčovič. Ten zhrnul výsledok
prvého kola slovami: „Chcem priniesť
všetko, čo som tie roky budoval, späť
na Slovensko,“ povedal. „Chcem sa
o týchto občanov pobiť, pobiť sa
o našu krajinu. Som to pripravený
urobiť. Som presvedčený, že moja
osobná história je toho dôkazom.“
O novej hlave štátu rozhodnú
voliči 30. marca v druhom volebnom
kole. Prvé kolo sa uskutočnilo bez
väčších problémov, podľa volebnej
komisie sťažovatelia podali asi štyridsať menej vážnych podnetov, ktoré sa
priebežne riešili.

Mariána ŠIMKULIČA, spisovateľa, publicistu, spolupracovníka SNN

Zaplňuje biele miesta na mape Slovenska
● Práve ste vydali knihu
Zemplínske svedectvá minulosti pod nánosmi času. Čím je
zaujímavá?
Že sa v nej história premieta
do osudov osobností. Veď kto by si
pamätal dátumy a miesta dejov bez
toho, aby ste ich spájali s príbehmi
konkrétnych ľudí? A tak s takmer
detektívnym úsilím som skladal
mozaiku príbehov, ktoré azda aj
v súčasnosti majú svoju príťažlivosť a výpovednú hodnotu.
● Kto a v akom čase v nich
figuruje?
Štrnásť príbehov od stredoveku až po súčasnosť. Vari najviac
sa mi pri odhaľovaní tajomstiev
páčil postup tých, ktorí čosi tušili
a išli za svojím cieľom, aby priamo
v teréne potvrdili svoju hypotézu.

V SNN 13/2019
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

PROBLÉM TAK NEVYRIEŠIME,
AK O ŇOM ZAKÁŽEME HOVORIŤ
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Povedzme ako archeologička
humenského Vihorlatského múzea
Ivana Strakošová, ktorá našla
miesto i formy na výrobu falošných
mincí, ktoré v stredoveku razili
na Jasenovskom hrade. Podobné
šťastie mal riaditeľ kultúrneho strediska vo Vranove nad Topľou Alfonz
Kobielsky, ktorý bol presvedčený,
že pod súčasným školským ihriskom sú priestory vodného hradu,
kde sa 8. mája 1575 vydávala
Alžbeta Bátoriová, a opakovaný
georadarový prieskum to potvrdil.
A takýchto príbehov je v knihe viac.
● A čo ste zaujímavé o Zemplíne objavili vy?
Najmä to, že tento región
môže byť hrdý na priamych predkov – ako autor námetu a scenárista oscarového filmu Obchod

na korze humenský rodák Ladislav
Grosman či tunajší rodák Štefan
Thomán, žiak Franza Liszta a učiteľ Belu Bartóka. Alebo takých ako
kráľ pop-artu Andy Warhol, ktorého
obaja rodičia sa narodili v Mikovej,
či herec Paul Newman, ktorého
matka pochádzala z Ptičieho. Vo
Veľkých Kapušanoch žila mama
svetového frontového fotografa
Roberta Capa. A tak by som mohol
pokračovať. Chvályhodné je, že
súčasníci sa hlásia k ich odkazom,
o čom svedčí múzeum v Medzilaborciach, organové koncerty
v Humennom či múzeum pripomínajúce život a dielo fotografa. Myslím, že vďaka knihe sa mi podarilo
odhaliť ďalšie biele miesta na mape
Slovenska.
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: autor

■ Polemika Slovenských národných novín: Viac pravdy o vynálezcovi Jozefovi MURGAŠOVI
■ Kým inde sa vojnová vrava skončila, na území Slovenska sa ešte urputne bojovalo
■ Spisovateľ Jozef BANÁŠ konštatuje: Kto vybojuje Slovensko, ten bude rozdávať karty
WWW.MATICA.SK
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SLOVENSKO
„Vedecké konferencie či akadémie
nie sú problémom, ani ak je ich témou
kontroverzná udalosť či osobnosť. Iný
prípad je, keď takéto podujatie organizujú jednostranne zamerané organizácie a prednášajú podobne zameraní
ľudia,“ uvádza elaborátčik vo svojom
blogu. Škoda, že svoju pozornosť nezameral na vedeckú konferenciu pod
názvom 80 rokov po s podtitulom Slovenský štát v základných súradniciach.

Pluralita sa postupne vytráca z celej slovenskej spoločnosti

Biela vrana s totálne čiernym videním
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

V čase, keď premiér Peter Pellegrini prednášal v Európskom parlamente o slobode slova na Slovensku, keď prezidentskí kandidáti pred prvým kolom volieb hlavy štátu mali plné ústa demokracie, došlo na Slovensku k manifestačnému prejavu totalitných praktík. V Ružomberku a v Bratislave zakázali poskytnúť priestory na verejné
podujatia, ktoré boli predtým riadne dohodnuté.
V Bratislave sa to nestalo prvý
raz, čo „demokrati“ na poslednú
chvíľu odriekli priestory patriace
mestu, teda všetkým občanom.
Takmer presne pred rokom si občania chceli uctiť výročie založenia
Slovenskej republiky seminárom
s účasťou Vladimíra Mečiara. No
kádéhácky starosta Ružinova Dušan
Pekár zrušil prenájom priestorov
v kultúrnom dome. Rovnako tohto
roku starostka mestskej časti Staré
mesto Zuzana Aufrichtová zakázala
poskytnúť vopred prenajaté priestory
Zichyho paláca na prezentáciu knihy
memoárov zosnulého arcibiskupa
Dominika Hrušovského. A opäť šlo
o starostku „demokratku“, členku

OKS, ktorá svoju príslušnosť k tejto
strane zdôraznila aj nedávno na pietnej spomienke.
■ TEROR MENŠINY
V Ružomberku do zákazu akadémie k osemdesiatemu výročiu
vzniku Slovenského štátu bol primátor mesta Igor Čombor dotlačený
„demokratom“ blogerom Jánom
Benčíkom. Ten je ovenčený cenou
Európsky občan roka na návrh
„demokrata“ europoslanca Ivana
Štefanca (KDH). Takto si predstavujú
demokraciu ľudia z nadácií Aliancia
fair-play a VIA IURIS, ktoré Benčíka
poctili cenou Biela vrana. A dostal aj
novinársku cenu Sorosovej Nadácie

otvorenej spoločnosti. Títo pseudodemokrati v praxi ukazujú, ako
vyzerá teror menšiny, respektíve treťosektorových, zahraničím platených
organizácií.
Téma Slovenského štátu je
v týchto dňoch, keď si pripomína
osemdesiate výročie vzniku, horúcou a nechýbala ani v diskusii kandidátov na funkciu hlavy štátu. Ukazuje sa, že isté skupiny nedokážu
Slovákom odpustiť, že vojnu vôbec
prežili. Organizovať spomienkovú
akadémiu na okolnosti vzniku prvej
Slovenskej republiky je v súčasnosti takmer nemožné. Pokúsilo sa
o to občianske združenie Múzeum
ozbrojených zložiek SR 1939 – 1945

a dopadlo to podľa želania euroudavača Benčíka. Tento pán vypracoval taký elaborát, uverejnený na
blogu Denníka N, aký by stačil aj
na dizertačnú prácu. Rozpracoval
a vykreslil každého jedného prednášateľa takým spôsobom, že vedenie
mesta napokon zrušilo prenájom
mestských priestorov.

■ UKÁŽKOVÁ JEDNOSTRANNOSŤ
Ak by Benčík lustroval všetkých
prednášajúcich, dospel by k záveru,
že každý jeden je vo svojej profesijnej
kariére zameraný na holokaust. To
nie je jednostranne zameraná konferencia? Navyše Benčíkovi neprekáža
ani skutočnosť, že pri mene hlavného
rečníka konferencie Ivana Kamenca
Wikipédia uvádza, že bol členom KSČ
a je vedený v zväzkoch ŠtB dokonca
ako dôverník s krycím menom Samo?
Slovenská
spoločnosť
sa
postupne mení z pluralitnej na totalitnú práve pôsobením neštátnych
organizácií a korporátnych médií.
Prakticky vykonávajú moc v štáte,
aj keď ich nikto nevolil, ale niekto
dobre platí. Ako však k tomu príde
väčšina spoločnosti?

Matica uzatvára so školami memorandum o vzájomnej spolupráci

Vítané dary pre knižničné fondy
Text a foto: Ivana POLÁKOVÁ

Už dlhší čas spoločnosť proklamuje základnú myšlienku, že najlepšou investíciou do budúcnosti je vzdelávanie najmä mladých ľudí. Základ budúcich úspechov v rozvoji výchovy mladých, ale aj vzdelávania dospelých je
v otvorenosti novým ideám moderného sveta, ktorý prechádza v súčasnosti inovačnou érou. Každá nová myšlienka a každá nová inovácia v sebe obsahuje roj nových myšlienok, nápadov a realizačných možností.
Príkladom
novej
myšlienky
a prístupu môže byť aj Memorandum
o vzájomnej spolupráci, ktoré uzatvára predseda Matice slovenskej
s riaditeľmi základných, stredných
škôl a knižníc. Cieľom spolupráce
je prehlbovať záujem žiakov, ale aj
občanov o slovenské dejiny, národnú
literatúru, kultúru a osobnosti; upevňovať ich vlastenecké povedomie
a pôsobiť najmä na slovenskú mládež v duchu národných, mravných
a demokratických hodnôt. Pritom
netreba zabúdať na kultúru žiakov
a občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým sku-

pinám na území Slovenskej republiky
so slovenskou národnou kultúrou.
■ PREDNÁŠKY O HISTÓRII
Hlavnými formami spolupráce je
realizácia náučných prednášok a rôznych foriem prezentácií, seminárov,
divadelných scénok s osobitým dôrazom na aktuálne významné výročia.
Ale aj poskytovanie kníh a publikácií (prezentácia knižných noviniek),
náučno-informačných bannerov zo
slovenských dejín, z dejín slovenskej
literatúry a významných osobností
národných dejín. Prvou lastovičkou
v spolupráci bola beseda na tému

VŠIMLI SME SI

V podpísaných memorandách o spolupráci Matice slovenskej so školami dominujú
najmä osvetové prednášky a semináre – ako na snímke vystúpenie predsedu Matice
slovenskej Mariána GEŠPERA.

dňa sa k spomínanej spolupráci pridalo päťdesiatpäť výchovno-vzdelávacích zariadení.
■ POTEŠUJÚCI SUMÁR
Z tohto súčtu základné školy
predstavujú najväčší počet – tridsaťosem. Nasledujú gymnáziá v počte
deväť a štyri stredné odborné školy.
Svoje zastúpenie majú aj štyri

knižnice, z toho dve verejné a dve
obecné. Človek sa ani v súčasnej
spoločnosti sám nezmení. Zmenia
ho ľudia, okolnosti, prostredie, vzdelávanie a najmä životné skúsenosti.
Moderný človek vníma problémy
okolo seba už pod úplne iným uhlom
pohľadu, pretože nechce byť stereotypný, ale spontánny, komunikatívny
a akceptovateľný spoločnosťou.

Finančná pomoc z USA pre slovenskú armádu len v teoretickej rovine

A ko šesť-sedemročný frkan som do kúpeľov v Sobranciach chodieval pravidelne – z Tyršovej aj z Leninovej ulice, kde sme začiatkom
päťdesiatych rokov bývali, to nebolo až tak ďaleko, aby ma z času
na čas rodičia nevykúrili s kanvičkou nabrať z tamojšej „vajcovky“.
Nebol som sám, veď jej liečivé účinky boli všeobecne známe a môj
otec mal zo šoférskej stravy diagnózu – žalúdkar...

Psy štekajú a kúpele idú ďalej
– do zabudnutia
Vtedy som ešte
nevedel, že tie sírne pramene využívajú ľudia
takmer sedem storočí
a ich voda obsahuje
desaťkrát viac sírovodíka
ako tá piešťanská. Až
neskôr, keď sa mi stali
koníčkom architektonické
slohy a popri štúdiu dejín
umenia som si uvedomil,
že tie krásne stavby, čo mi
Kedysi slovenské Karlove Var y – dnes odstra ako zvedavému chlapčaťu
šujúca ruina... kúpele v Sobranciach
učarovali natoľko, že som
neraz aj pozabudol, po čo ma naši do kúpeľov poslali, postavili medzi rokom
1850 a prvou svetovou vojnou, keď kúpele zažívali taký rozkvet, že ich kapacita
nestačila a hostia sa ubytovávali aj v okolitých dedinách. Liečiť sa tu dalo takmer
všetko a blahodarnou vodou plnili fľaše a vyvážali do celého Uhorska...
Márnosť nad márnosť. Z niekdajšej slávy nezostalo nič, aj keď medicínski
a balneoterapeutickí odborníci upozorňovali na ten zázračný liečivý potenciál
a stále za ním banujú, veď by mohol prinavracať zdravie tisícom klientov ako
kedysi. Dnes už v trestuhodne zanedbanom a zarastenom areáli stojí jediná
stavba – Váradyho vilka, všetko ostatné vzalo skazu, aj keď kúpele ukončili prevádzku relatívne nedávno – v roku 2004. Psy na reťaziach aj bez nich, strážnik
v maringotke a beznádej... Taká je súčasnosť kúpeľov, ktorým vraveli slovenské
Karlove Vary...
Emil SEMANCO
Foto: Miloš KANDRA
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Rok 1938 – rok plný napätia na pôde
Zemplínskej knižnice v Trebišove.
Predseda Matice slovenskej Marián
Gešper sa už stretol aj so študentmi
gymnázia v Trebišove. Študenti sa
mohli dozvedieť o mnohých udalostiach, ktoré vyvrcholili Mníchovskou
dohodou, Viedenskou arbitrážou,
ale aj o vyhlásení autonómie Slovenska. Študenti sa aktívne zapájali
do diskusie a mali možnosť vytvoriť si jasný obraz o tomto období.
Partnerská knižnica MS dostala
do daru stodesať titulov, ktoré
výrazne obohatili jej knižničný fond.
Od septembra 2018 do dnešného

Už delia kožu medveďa, čo behá po lese
Závratných stošesť miliónov dolárov na rekonštrukciu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači neexistuje.
To súčasne znamená, že ich nie je možné v súčasnosti ani prijať, ani odmietnuť. Celá debata o ich možnom
(ne)preinvestovaní na infraštruktúre našich vojenských letísk tak silne pripomína búrku v pohári vody.
Skutočnosťou je, že Sliač už raz
rekonštrukciou s pomocou zdrojov
z USA prešiel. Potvrdil to aj predseda vlády Peter Pellegrini. Minister
dopravy Árpád Érsek k tomu pripomenul, že na dodatočnú obnovu letiska
Sliač bude ešte treba investície okolo
štyridsiatich miliónov eur. Podľa ministra budú investície do letiska, ktoré
má vo svojom portfóliu ministerstvo
dopravy, v každom prípade potrebné.
Tak ako v Kuchyni bude nevyhnutné
minimálne postaviť hangáre na nové
armádne transportéry typu Spartan.
A nielen tie...
„O žiadnej finančnej pomoci sa
nerokuje. Kongres schválil len možnú
pomoc vyčíslenú na každý rok.
K realizácii takýchto čerpaní by však
mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej
dohody, ktorá však otvára podmienky
prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by
sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli,“ vysvetľoval Andrej
Danko.
Zároveň sa vyjadril, že rešpektuje záujem Smeru-SD a Mosta – Híd
rokovať ďalej o finančnej pomoci
v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americSLOVENSKO

kými. Predseda NR SR a SNS sa
domnieva, že premiér Peter Pellegrini
by sa mal o tejto dohode porozprávať
so svojimi francúzskymi a s nemec-

ČO INÍ NEPÍŠU

Štedrá ponuka finančnej pomoci Spojených štátov amerických na obnovu slovenských vojenských letísk a ich infraštruktúry je prvý krok k pobytu cudzích
vojsk na našom území...

kými kolegami. Šéf parlamentu dodal,
že aj keď sa nerokuje o trvalej prítomnosti cudzích ozbrojených síl, zmluva
trvalú prítomnosť právne umožňuje.

Podľa rezortu obrany v prípade,
že by bola predmetná dohoda o obrannej spolupráci podpísaná, vytvoril by
sa precedens, ktorý by umožňoval
umiestnenie cudzích vojsk na území
Slovenskej republiky, a to navyše bez
toho, aby boli stanovené počty vojenskej techniky, počet amerických vojakov, ako aj arzenál bez špecifikovania
druhu a konkrétneho cieľa. Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so
zdôvodneniami uvedenými vo vyhlásení rezortu obrany zdôrazňuje, že
rokovania o dohode neboli ukončené a
závisí od slovenskej strany, aká bude
jej finálna podoba.
„Zdôrazňujeme, že v zmysle
Programového vyhlásenia vlády SR
vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier
zaručenia bezpečnosti a budovania
prosperity SR. V programovom vyhlásení sa tiež uvádza, že vláda podporí
rozvoj obrannej infraštruktúry, zdokonalí systém dodávok tovarov, poskytnutie služieb a činnosti na podporu
ozbrojených síl pri obrane SR a spojeneckých síl pri plnení úloh kolektívnej
obrany na území SR ako hostiteľskej
krajiny,“ uzavrelo ministerstvo zahraničných vecí.
Ján ČERNÝ
Foto: rezort obrany
WWW.SNN.SK
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Opäť zvíťazil stranícky egoizmus
Roman MICHELKO

Výsledky prezidentských volieb
ukázali viacero skutočností. Slovenská
spoločnosť je rozdelená na tri časti:
koalícia, opozícia a politická alternatíva. Opozícia a Iniciatíva za slušné
Slovensko disponuje približne štyridsiatimi percentami hlasov, vládna koalícia
približne dvadsiatimi percentami hlasov, aspoň čo sa týka prezidentských
kandidátov, a dvadsaťpäť percent má
politická alternatíva. No a pre veľmi zlú
politickú stratégiu sa táto alternatíva
voči súčasnej opozícii a koalícii nedostala do druhého kola. Čo to znamená?
Slovensko bude mať obrovský problém
sformovať parlamentnú väčšinu po voľbách na jar 2020. Poďme však bližšie
k výsledkom volieb.
Ukázalo sa, že opozícia a nové
politické sily – Progresívne Slovensko,
silne mediálne dopované mediálnym
mainstreamom, si našlo novú ikonu
v osobe právničky Zuzany Čaputovej.
Potvrdil sa tak trend nástupu osôb

spojených s tretím sektorom, takzvaní
politickí hipsteri, ktorých však rozhodne nemožno podceňovať. Zisk
druhého v poradí – podpredsedu
Európskej komisie Maroša Šefčoviča,
bol plus-mínus na úrovni podpory
strany Smer. Týmto výsledkom splnil
povinnú jazdu. Ak by nepostúpil do
druhého kola, bol by to debakel, treba
však zdôrazniť, že tento cieľ sa mu
podaril len vďaka straníckemu egoizmu Mariana Kotlebu, ktorý zobral
značnú časť voličov alternatívy tretiemu v poradí sudcovi Najvyššieho
súdu SR Štefanovi Harabinovi.
Zlyhali výsostne stranícki kandidáti. Béla Bugár dosiahol sotva polovicu zisku svojej strany a Milan Krajniak sotva štvrtinu zisku strany SME
RODINA – Boris Kollár. Vyslúžilý politický matador František Mikloško získal svojich obligátnych plus-mínus päť
percent a je jasné, že jeho politická
generácia končí, respektíve „výtlak“

tejto osôbky je po celých dvadsiatich
rokoch, odkedy kandiduje – kandidoval
trikrát zo štyroch volieb, stále niečo
medzi piatimi až šiestimi percentami.
Dosť na stranu, málo na prezidentskú voľbu. Zároveň však získal skoro
dvojnásobok toho, čo predstaviteľ

K OME N TÁ R
novej konzervatívnej generácie Milan
Krajniak.
Biedne skončil aj Eduard Chmelár. Jeho nástup bol lepší ako následný
výsledok. V jednom prieskume
dokonca atakoval desaťpercentnú hranicu, nakoniec skončil na štvrtine tohto
prieskumu. Z ďalších marginálnych
kandidátov by sme hádam mali spomenúť Martina Daňa. Jeho zisk pol percenta je hlboko aj pod jeho nie veľkými
očakávaniami. Očakával tri až štyri
percentá. Ukazuje sa teda, že napriek
tomu, že má veľa sledovateľov a fanú-

O jednom zákernom útoku
Ľudovít ŠTEVKO

V poradí tretia maďarská agresia
proti Slovensku, známa ako Malá vojna,
sa začala 23. marca 1939. Táto udalosť bola pre slovenskú historiografiu
dlhý čas tabu, lebo tvorila súčasť dejín
prvej Slovenskej republiky. Ani dnes nie
sú názory na agresiu starú osemdesiat
rokov jednotné. Väčšina renomovaných
slovenských historikov považuje vpád
maďarskej armády na naše územie za
vyústenie revizionistickej koncepcie
obnovy pôvodných hraníc Uhorska všetkými maďarskými vládami medzi dvoma
vojnami. Nájdu sa však aj historici ako
František Cséfalvay, ktorí túto koncepciu popierajú a maďarský útok hodnotia
ako ozbrojený incident lokálneho významu. Podľa Cséfalvaya je „základnou
premisou mnohých prác o Malej vojne
heroizácia slovenského postoja proti
Maďarsku a odsúdenie maďarskej
politiky a všetkého, čo je maďarské“.
Tento pracovník Vojenského historic-

AKO BOLO, ČO BOLO
S pi sovateľ Miroslav Pius
vyštudoval dejiny. Počas čistiek
po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy v auguste v roku
1968 musel odísť z rozhlasu.
Písal pod pseudonymom. Prešiel viacerými zamestnaniami,
z ktorých ho z politických dôvodov vyhadzovali. Po prevrate
v novembri 1989 sa stal vedúcim
odboru Školstva a neskôr riaditeľom Školskej správy v obvode
Bratislava VII. Pôsobil vo funkcii
riaditeľa Národného osvetového
centra a neskôr riaditeľa Domu
Matice slovenskej v Bratislave.
Keď sa presťahoval do starorodičovského domu v Nemčiňanoch, chcel urobiť niečo pre
kraj svojich predkov. V časoch
plných falšovania dejín a starých mýtov sa jeho srdcovými
témami stali história, zvyky,
architektúra a príbehy z Pohronia, Požitavia a Ponitria. Zaujal
sugestívnym opisom víťaznej
bitky nad Turkami, ktorú v roku
1652 zviedli na Veľkovozokanskom poli vojaci novozámockého veliteľa Adama Forgáča. Vo
svojich knižkách opísal mohyly
z bronzovej doby či zabudnuté
WWW.SNN.SK

je marginálne, ba smiešne, najmä ak
to bol Maďar, profesor Balázs Mihály,
ktorý napísal stať Szlovák-magyar „kisháború“ (Slovensko-maďarská „malá
vojna“).
Odmyslime si politicky ničím
nepodložené tvrdenie, že Maďarsko
chcelo ozbrojeným, tzv. malým riešením iba upraviť severné hranice, že
nechcelo obsadiť Slovensko až po
Poprad (lebo vraj maďarské pramene
o tom nehovoria) a sústreďme sa len
na fakty a vyhlásenia maďarských poli-

tikov, ktoré predchádzali udalostiam
spred roka 1939. Gróf István Bethlen,
politik a blízky priateľ Miklósa Horthyho,
vyslovil pamätnú myšlienku: „Maďarský
národ, ktorého je za hrsť a ktorý sa
pred tisíc rokmi usadil v strede dunajskej kotliny, je svojou geografickou
polohou predurčený na to, aby v tomto
priestore zaujal vedúce postavenie...
Sme odhodlaní tento problém vyriešiť
natrvalo! Ak je to možné mierovými
prostriedkami a ak nie silou!“ Teda ak to
inak nepôjde – obnoviť veľké Uhorsko
vojnou.
Po vzniku samostatného Slovenska 14. marca 1939 Maďarsko uznalo
Slovenský štát de facto et de iure večer
v ten istý deň. Ale už 23. marca 1939
vtrhli nadránom bez vyhlásenia vojny
na naše územie jednotky maďarských
honvédov troma prúdmi z okupovaného
územia Podkarpatskej Rusi. Vyvrcholením agresie bolo bombardovanie

archeologické skvosty, medzi
ktorými žiari jeho obľúbená
nemčinianska Venuša. Odhalil
históriu a zaujímavosti okolo
pukanskej keramiky a minulosť
najstarších kostolov v jeho kraji.
V ostatnej knižke Moji pred-

holubičím. Treba však hľadať
spolu s Mirom Piusom odpoveď
na otázku: Odkiaľ nabral Samo
vojsko, ktoré rozprášilo vládnucich Avarov? Odpoveď je jednoduchá, vycvičili si ho sami. Už
v časoch hunského vpádu boli

kého ústavu považuje aj pomenovanie
Malá vojna za mýtus, ktorý vniesli do
povedomia slovenskej verejnosti novinári a medzi inými aj uznávaný historik
Ladislav Deák. Cséfalvayovo bazírovanie na pomenovaní maďarskej agresie
proti Slovenskému štátu z roka 1939

P O Z N Á MK A

šikov, vážne ho berie len ich nepatrný
zlomok. Poďme však k prognózam ďalšieho kola.
Náskok Zuzany Čaputovej je veľmi
vysoký, dostatočne veľký na to, že ak
neurobí fatálnu chybu, konečné víťazstvo jej asi neujde. To však neznamená,
že všetko je stratené. Maroš Šefčovič
je jasne motivovaný urobiť v budúcich
dvoch týždňoch maximum pre čo najlepší zisk. Proti Čaputovej hovorí aj jej
relatívne vysoký náskok. Ten môže na
jej voličov pôsobiť demotivačne v tom
zmysle, že víťazstvo už má vo vrecku,
a teda nie je potrebné unúvať sa k voľbám. Naopak, ak chce Šefčovič uspieť,
musí osloviť voličov politickej alternatívy, čo bude veľmi ťažké. Svojím
životným príbehom aj svojou súčasnou
pozíciou nezapadá do profilu, ktorý títo
voliči očakávajú od kandidáta. Je jasné,
že Smer bude mobilizovať, je jasné, že
možno očakávať nárast jeho preferencií
oproti prvému kolu, ale za daných okolností bude konečná výhra veľmi ťažko
dosiahnuteľná.
Najväčším rezervoárom
pre
nárast Šefčoviča je návrat „zblúdených“ smeráckych voličov, predovšetkým zo severu Slovenska (Kysuce,
horná Nitra, Považie), z ktorých mnohí
v prvom kole napriek odporúčaniu
vedenia Smeru volili Harabina. Je
vysoko pravdepodobné, že v druhom
Spišskej Novej Vsi 24. marca, pri ktorom zahynulo trinásť ľudí a sedemnásť
bolo zranených. Našťastie, straty neboli
veľké, pretože maďarská letecká operácia predstavovala z vojenského hľadiska totálne zlyhanie.
Na leteckých útokoch sa malo
podľa rozkazu zúčastniť tridsaťšesť
bombardovacích lietadiel typu Junkers Ju 86 a dvadsaťsedem stíhačiek
Fiat CR-32, ale nad Spišskú Novú Ves
doletelo len desať bombardérov. Jeden
letecký pluk nemal čas stroje natankovať a vyzbrojiť, k inému sa rozkaz
ani nedostal, niektoré stíhačky uviazli
pri štarte v blate a niektoré posádky
zablúdili. Priam groteskný bol prípad
majora Eleméra Kovácsa, ktorý si zabudol vziať mapu a navyše až počas letu
zistil, že nemá spojenie. Jeho posádky
zostali bez velenia a on sám sa na akcii
zúčastnil len ako divák. A tak sa plánovaný mohutný úder zmenil takmer na
frašku.
Zákerný pozemný i letecký útok
vyvolal veľkú vlnu odporu a odhodlanie Slovákov brániť vlasť a vyhnať
agresora. Konflikt sa skončil na nátlak
Nemecka a uzavrel sa tým, že Slovensko na základe protokolu o novej
hraničnej čiare Maďarsku odstúpi časť
východoslovenského územia s približne
štyridsaťtisíc obyvateľmi.
dzaní riek sú neprekonateľní,
často využívajú úkryty priamo vo
vodách. Ponoria sa so steblom
v ústach, ležia naznak a steblom
dýchajú. Každý muž je ozbrojený dvoma krátkymi oštepmi,
niektorí pevnými štítmi, použí-

O befulcoch a predkoch holubičích
Peter VALO

kovia, ktorá má podtitul Prví Slováci medzi riekami Nitra, Žitava,
Hron a Ipeľ, Pius prekročil rámec
svojho teritória. Zasadil jeho
históriu do najširšieho kontextu
slovenských dejín. Predstavil
sídliská, hradiská a pohrebiská
našich predkov. Ukázal ich
život na juhozápadnom Slovensku, spolužitie s Avarmi, ako
aj vzburu proti nim a víťazstvá,
ktoré dosiahli pod vedením franského kupca Sama.
O Slovákoch sa vytrvalo traduje, že boli odjakživa národom

Vinidi (Slovania) využívaní ako
vojenský predvoj – befulci. Rovnako ako predtým Hunom slúžili
befulci (behulci) zo sluhovského
národa aj Avarom. Fredegar
v svojej kronike píše, že ak Avari
na niekoho zaútočili, ich vojaci
ostali chrániť tábor a dopredu
hnali befulcov. A ako sa správali
starí slovanskí bojovníci v bitkách? Pius cituje Mauriciovu
Knihu o stratégii: „Ako vojenskú
taktiku používajú prefíkanosť,
úklady, náhle prepady, lesť,
často bojujú v noci. V prechá-
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kole sa poslušne vrátia do rodného
straníckeho košiara, otázka je, či to
bude stačiť.
Na rozdiel od prvého kola nepredpokladám, že súčasťou kampane budú
takzvané kultúrne vojny. Šefčovič síce
verejne, a nie celkom uveriteľne deklaruje svoju religiozitu, otázne je, či
dokáže na tejto téme mobilizovať relevantnú časť voličov.
Ďalším symptómom týchto volieb
bola extrémna polarizácia médií.
Mediálny mainstream jednoznačne
hral na jednu kandidátku. Úplne okaté
to bolo po vzdaní sa kandidatúry
Roberta Mistríka v prospech Čaputovej. Vtedy odpadli akékoľvek otázky,
kto je ten „správny“ kandidát, a hrali
to jednoznačne na ňu. K tejto mediálnej mašinérii sa pridali aj niektoré
prieskumné agentúry, ktoré spôsobili
jej raketový nárast a z pôvodne jednocifernej kandidátky urobili veľmi
horúcu favoritku.
Bohužiaľ, politická alternatíva
niečoho podobného nebola schopná
a výsledok je dnes jasný. Ideme teda
do druhého kola s tým, že si musíme
uvedomiť, že Slovensko sa mení.
Voliči pred piatimi rokmi dali dôveru
Kiskovi a značná časť jeho voličov
to neskôr oľutovala. Uvidíme, či sa
podobný scenár bude opakovať aj
v týchto voľbách.

vajú drevené luky a krátke šípy
napustené jedom s okamžitým
účinkom. Nepoznajú bojové šíky,
lebo odmietajú vládu nad sebou.“
Samovi sa podarilo zjednotiť
týchto neohrozených bojovníkov,
ktorí dobre poznali taktiku svojich
pánov Avarov a postarali sa o to,
že celkom vymizli z mapy Európy...
V novej knižke Pius načrtol
spoločenské vzťahy za Pribinovho nitrianskeho kniežatstva,
Rastislavovho osvietenstva aj
najsilnejšej Svätoplukovej ríše
a prenikol až za jej zánik. V kapi-

tole Pud sebazáchovy odkrýva
korene, vďaka ktorým dokázal
národ prežiť viac než tisícročie
bez vlastného štátu.
Po
publikáciách
Turci
v Tekovskej župe, Pukanská
keramika, Čakanskí bronzoví
bojovníci, Vstupovanie do času,
Najstaršie kostoly na Požitaví
a Ponitrí či Zvonovina prišiel
Miroslav Pius s ďalším dielom,
ktoré sa stalo pomôckou pre
učiteľov, študentov a najmä patriotov. Žiaľ, o patriotizme len
hovoríme. Na rozdiel od okolitých národov máme zažité sluhovské befulcovstvo. Súčasníci
dokážu pre cudzie záujmy zaplniť
námestia. Žeby čakali na nového
Sama, ktorý by im ukázal, kto sú
a kam patria?
Na Slovensku sa hovorí:
Chudobný
ako
spisovateľ.
Knižky, ktoré nie sú spriahnuté
s bulvárnym brakom, sa vydávajú
ťažko. O autoroch, čo sa venujú
svojej vlasti, platí: Čím bohatší
duchom, tým chudobnejší. K nim
patrí Miro Pius. O to viac si
vážim, že jeho knižku Moji rodáci
vydala ako pomocný učebný text
pre základné a stredné školy
Spojená škola na Slančíkovej
ulici v Nitre.

23. marec 2019
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Prvý podpredseda Matice Marek HANUSKA o ustanovizni, o sebe aj o Štúrovi v Štúrove

SEBAOBRANA
Týždeň čo týždeň varujeme
v tejto rubrike pred najrôznejšími druhmi a spôsobmi podvodov, ktoré páchajú najrôznejší
„tiežpodnikatelia“ na našich
spoluobčanoch. Dnes na úvod
poradíme, že stačí zadať do ktoréhokoľvek internetového vyhľadávača heslo „podvodníci“ a hneď
máte k dispozícii aj tisícky mien
v zoznamoch tých, čo sa neváhajú živiť okrádaním iných. Ak
vás ktosi preukázateľne oklame
pri nákupe akéhokoľvek produktu
alebo tovaru, navedie vás do
pasce, privodí stratu, neváhajte
kontaktovať Slovenskú obchodnú
inšpekciu.

Čeľte
podvodom!

Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív MS

V roku 2017 sa konalo ostatné valné zhromaždenie Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Matiční delegáti si zvolili svojich nových funkcionárov. Prelomové bolo v tom, že šancu dostali práve mladí matičiari, ktorí ešte neprekročili štyridsiaty rok svojho života. Výbor MS následne zvolil
podpredsedov a správcu ustanovizne. Okrem správcu, ktorý má štyridsaťštyri rokov, aj podpredsedovia patria medzi mladú generáciu. Prvým
podpredsedom je Marek HANUSKA, ktorý poskytol nášmu týždenníku rozhovor.
● Od roka 2017 ste vo vedení
národnej ustanovizne ako ešte
pomerne mladý človek. V čom vidíte
svoje poslanie a pôsobenie v takej
významnej pozícii?
Mladosť je relatívny pojem. Pravdou
je, že keď sme zisťovali priemerný vek
členov Matice, bol o dvadsať rokov vyšší
ako môj. V kolektíve výboru však už nie
som zďaleka najmladší, veď samotný
predseda je ešte od mňa o dva týždne
mladší... Myslím si však, že moje skúse-

miesto v našej spoločnosti. Posunula sa v tomto smere od nástupu jej
nového vedenia?
Čiastočne som už naznačil odpoveď v predchádzajúcej odpovedi. Náš
problém vidím v tom, že sme až priveľmi
širokospektrálne zameraní. Veď sa
zaoberáme históriou, folklórom, divadlom, literatúrou,umením a kultúrou ako
takou, ale aj športom či filmovou tvorbou. A to som nespomenul múzejníctvo,
zahraničných Slovákov či národnostné

zhromaždenia, ktoré bolo pre ňu prelomové, pretože po ňom začali vznikať
miestne odbory. V roku 1919 to bolo
prvých deväť a predstavte si, že dodnes
sú všetky funkčné, takže sa storočnica
Matice prenesie do viacerých miest Slovenska. Okrem toho pokračujú desiatky
ďalších podujatí, ktoré matičiari organizujú dlhé roky. Spomeniem len Matičné
národné slávnosti, Slovesnú jar (tento
rok obohatenú o kongres Slovanských
Matíc) alebo Hontiansku parádu v Hru-

INTERVIEW

Je tiež dôležité, aby sa poškodený nebál a podal aj trestné oznámenie a nedal tak podvodníkom
šancu. Je nevyhnutné vyvolávať
nátlak, aby aj úrady a zodpovedné
orgány zaujali stanovisko, varovali
pred falošnými lekármi, obchodníkmi, fingovanými odborníkmi,
remeselníkmi a výrobkami, na
ktoré celé roky upozorňujú médiá
a v poslednom čase aj polícia.
Podvod je pojem, ktorým
označujeme čokoľvek, čo sa nás
usiluje oklamať, podviesť, pripraviť
o peniaze, majetok, získať prístup,
plánuje nás zneužiť, poškodiť, a to
s pomocou klamstva. Vedieť rozpoznať, či ide o podvod, alebo nie, je
niekedy veľmi komplikované a ťažké.
Podvodníci sú tí, ktorí vytvárajú podvody, aby zarobili a získali.
Je jedno, či ide o peniaze, o prístup, výhody, kredity, alebo hmotný
majetok. Podvodom môžeme nazvať
viacero činností v bežnom svete.
Takmer vždy je však súčasťou
podvodu klamstvo a zavádzanie či
skresľovanie údajov. Máte mať pocit,
že je niečo správne, ale nakoniec je
to dobré len pre podvodníka.
Čokoľvek, čo sa vás usiluje
presvedčiť na kúpu a nejde o skutočný obchod, je brané ako podvod. Čokoľvek, čo sa od vás usiluje
vymámiť peniaze a vy netušíte za
čo, je podvod rovnako ako akákoľvek činnosť, ktorá sa usiluje získať
heslo, snaží sa vyzerať ako cudzí
email, používa reklamy s klamlivým
obsahom alebo ide o čokoľvek,
s čím ste sa stretli na internete,
hlási šokujúce informácie, vyžaduje
peniaze, chce od vás činnosť bez
toho, aby ste mali akúkoľvek spojitosť s danou vecou. Napríklad, keď
vám hlásia, že ste vyhrali, ale nikdy
ste sa na nijakej súťaži alebo kvíze
nezúčastnili. Je toho oveľa viac,
s čím sa môžete stretnúť a môžeme
to nazvať internetovým podvodom.
Podvodník používa cudzie materiály,
kradnuté fotografie, upravené reálne
fakty, vymyslené texty. Snaží sa
získať peniaze, vnucuje vám nákup.
Podvodník je akýkoľvek predajný
web, ktorý neobsahuje kompletné
obchodné podmienky, reklamačný
poriadok, sídlo, IČO, DIČ, kontakt.
Emailové podvody sú tiež časté.
Napríklad email o potrebnej platbe
na Paypal vám musí prísť jedine
z emailu Paypal a aj smerovať
musí na doménu Paypal a nijakú
inú. Pyramídové systémy, ktoré vás
lákajú zapojiť sa do zárobkových
systémov, sú tiež nebezpečné. Sľubujú peniaze, ale reálne neponúknu
nijaké peniaze. Výrazným podvodom
sú aj rôzne klikačky a surfovania.
Klikanie na reklamy, údajná práca na
doma, surfovanie na webe a získavanie peňazí. Vyzerá to zaujímavo,
ale až deväťdesiatdeväť percent
takýchto služieb je odporný podvod, pri ktorom strávite šialený čas
a neraz aj obrovské peniaze...
(red)
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Svätoštefanský ohňostroj je pre dunajské brehy rovnaký

Marek HANUSKA

nosti z matičného života sú dostatočné.
V roku 2017 to bolo pätnásť rokov, čo
som členom Matice a predsedom Miestneho odboru MS vo Zvolenskej Slatine
a jej pracovníkom od roka 2012. Najprv
vo funkcii riaditeľa sekretariátu a potom
tajomníka. Tu by som chcel vyzdvihnúť
bývalého predsedu Mariána Tkáča, že
sa odhodlal dať šancu aj mladším.
● V matičných stanovách sa
presne nevymedzuje, čo by mal podpredseda Matice slovenskej robiť.
Povedzte nám, aká je vaša agenda?
V momentálnej konštelácii vedenia mi prischla agenda organizovania
a koordinovania celomatičných podujatí,
tzv. Hlavných aktivít, agenda matičných
ocenení, zastupovanie predsedu na rôznych zasadnutia a podujatiach a okrem
toho riadim Dom MS v Banskej Bystrici.
Popri tom sa venujem ešte aj ekonomickým otázkam inštitúcie.
● Ekonomické otázky, prostriedky na činnosť a (ne)dostatok
financií, to je predsa v každej organizácii to najdôležitejšie...
Bol by som rád, keby sa Matica
pod naším vedením rozvíjala, ale je to
ťažké, lebo všetko je skutočne závislé
od financií. Nie všetci sú presvedčení,
že peniaze, ktoré plynú do Matice, sú
využité pre spoločnosť najefektívnejšie.
Ďalší celkom odmietajú potrebu inštitúcie podporujúcej vlastenectvo a národovectvo. Preto budem spokojný, ak sa
nám podarí udržať Maticu aspoň v takej
kondícii, aby sme ju mohli odovzdať ďalšej generácii funkčnú a životaschopnú.
● Matica slovenská sa aktuálne
usiluje zdôvodniť a obhájiť svoje

O ČOM JE REČ
O tejto téme sa väčšinou mlčí.
Málokto má rád rozhovor o smrti. Aj keď
každý človek od momentu narodenia
smeruje neodvratne k svojmu koncu;
potom je už iba nekonečno. Posledná
zastávka. Pri týchto slovách mi zišlo
nevdojak na um motto z románu
Ernesta Hemingwaya Komu zvonia do
hrobu: „Nijaký človek nie je ostrovom
samým pre seba, smrťou každého človeka je ma menej, pretože som súčasťou ľudstva; a preto sa nikdy nepýtaj,
komu zvonia do hrobu, zvonia Tebe.“
Autorom citátu je anglický básnik John
Donne. Hodno sa nad touto myšlienkou
zamyslieť. A nie iba vtedy, keď nám
odíde niekto blízky, rodičia, deti, rodina,
naši priatelia. V poslednom čase i mňa
krutá spoločníčka smrť niekoľkokrát
zasiahla na tom najcitlivejšom mieste.
Presne pred dvoma rokmi v polovici
marca odišla navždy moja dcéra Petra,
dosiaľ som sa z toho psychicky nepozviechal. V týchto dňoch medzi tragické
udalosti, o ktorých sa najväčšmi hovorí,
patrí havária lietadla Boening 737
etiópskych aerolínií. Zahynula v ňom
celá rodina poslanca Národnej rady SR
Antona Hrnka – manželka, dcéra a syn.
Hrozná tragédia. Poznáme sa s Tónom
Hrnkom dávno, od roka 1990, aj keď nie

Dunaja. Toto by sa malo udiať koncom
apríla. A slávnostné odhalenie pod záštitou súčasného predsedu vlády je pripravené na nedeľu 12. mája. Verím, že to už
nikto a nič neprekazí a že svätoštefanský
ohňostroj, ktorý býva v auguste, osvetlí
nielen Ostrihomskú baziliku, ale aj štúrovský pamätník.

Nové vedenie Matice slovenskej ako ho vidno pospolu na mnohých matičných aj spoločenských podujatiach. Marek HANUSKA prvý zľava.

otázky. A takto by som mohol ešte dlho
pokračovať. Takže aj keď je naša činnosť bohatá, nevieme sa v spoločnosti
výraznejšie presadiť v niektorej oblasti
tak, aby sme boli znateľnejšie vnímaní.
Posun nastal akurát v tom, že menej
riešime kontroverzné témy, ktorých je
aj menej. Nie sme zaťažení krivdami
socializmu, obdobie vojny vnímame ako
hlbokú históriu a hľadáme porozumenie
a konsenzus aj v konfesijných otázkach.

šove. O veľkých podujatiach vždy informujeme prostredníctvom Slovenských
národných novín a elektronických kanálov Matice slovenskej.

● Vo svojej agende máte okrem
iného aj úlohy súvisiace s podporou
rôznych matičných podujatí nadregionálneho charakteru formou Hlavných
aktivít MS 2019. Aké významné podujatia plánuje ustanovizeň na tento rok?
Majú spoločného menovateľa – sto
rokov. V prvom rade sa zameriavame
na pripomenutie tragickej smrti generála M. R. Štefánika a to aj v presahu na
rok 2020, keď si pripomenieme sto štyridsiate výročie jeho narodenia. Druhá
storočnica súvisí priamo s Maticou a jej
oživotvorením. V druhej polovici roka
si pripomenieme sto rokov od valného

● Štúrovskí matičiari sa už dlhšie usilujú osadiť v Štúrove bustu
Ľudovíta Štúra, zakladateľa aj našich
Slovenských národných novín. Ako
sa tento akt pripravuje? Kedy bude?
Štúrovčania sa o to usilujú už
od roka 2015, keď sme si pripomínali
okrúhle výročie narodenia Ľudovíta
Štúra. V tom roku bola vytvorená aj
busta za podpory bývalého predsedu
vlády R. Fica. Situácia v Štúrove je však
zložitá. Časť občanov mesta si neželá,
aby bol Štúr v Štúrove. Je to pre nich
vnútený názov, mestečko na brehu
Dunaja dodnes volajú Parkáň. Napriek
rôznym obštrukciám sa však tamojším
matičiarom podarilo projekt dotiahnuť
až do dnešnej fázy, keď podľa dostupných informácií sú splnené všetky byrokratické požiadavky samosprávy a je
vyhotovený aj podstavec pre pamätník.
Ostáva už len osadenie busty na nábreží

sme blízki priatelia, mnohokrát sme sa
stretli, veľa sme spolu diskutovali, spája
nás spoločný záujem a láska k Slovensku. Tóno písal do Slovenských národných novín aj do Republiky, kde som bol
redaktorom. A bili sme sa vedno o to,
aby sme mali nezávislý samostatný
štát – Slovenskú republiku. Patril a patrí

v tej súvislosti nepríjemné vyhrážky.
Chcem však veriť, že tá letecká
katastrofa jeho kritikov nepotešila, skôr
naopak, myslím si, že zasiahla aj tých,
čo Antona Hrnka a jeho rodinu nepoznali. Na sociálnych sieťach môžete
nájsť fotografiu syna Martina Hrnka,
ktorý tú nešťastnú dovolenku pre mamu

Komu zvonia do hrobu
Peter ŠTRELINGER

medzi výrazných predstaviteľov Slovenskej národnej strany, bol pri vyhlásení zvrchovanosti, formulovaní ústavy,
politických zápasoch o slovenský jazyk
a štátne symboly. Vždy som rád čítal
jeho články a úvahy, blízke mi boli
jeho názory a argumenty. Anton Hrnko
bol vždy bojovník, nepríjemný diskutér
pre protivníkov. A taký ostal dodnes.
I v poslednom čase ako poslanec v slovenskom parlamente, ale aj ako vynikajúci autor ocitol sa neraz v sporoch,
pretože si dovolil pichnúť do osieho
hniezda. Trúfol si kritizovať bohatú
firmu, napojenú na amerických investorov. Na adresu Antona Hrnka zazneli

PUBLICISTIKA

a sestru do Afriky organizoval. Čo to
bolo? Osud, že nasadli v Addis Abebe
do lietadla smrti? Boli v nesprávnej
chvíli na nesprávnom mieste?
Čítal som na facebooku kondolencie Martinových priateľov, ktorí ho
dobre poznali. Martin bol podľa všetkých referencií vynikajúci sprievodca
cestovnej kancelárie Bubo, doslova
fanatik na cestovanie. Znalec Afriky,
kam pozval na túto poslednú cestu
svoju mamu a sestru, aby im v Keni
ukázal safari a málo známy africký
kmeň Samburu...
Je mi smutno, veľmi smutno, že
tam už nedoleteli. Vyjadrujem Anto-

● Je známe, že miestna samospráva s tým má problém – ako sa
teda situácia vyvíja v tomto smere?
Veru, je to problém. Viacerým
zastupiteľom sa nepáči práve to, že symboly Maďarov a Slovákov sa ocitnú na
dohľad a bude ich spájať most pomenovaný po dcére rakúskeho cisára. Primátor Štúrova ešte prednedávnom vyzýval
matičiarov, aby bustu umiestnili niekam,
„kde nebude tak na očiach“. Argumentoval tým, že to vnesie zlú krv do dobrého spolunažívania oboch národností
v meste, a tým, že občania Štúrova si ju
neželajú. Sám som bol svedkom toho,
že keď sa vykonávali prípravné práce na
stavbu pamätníka, poslanec mestského
zastupiteľstva zavolal ostrihomskú televíziu, aby o tom urobila reportáž. Lenže
si treba uvedomiť, že to nie je pamätník mesta, ale v meste. Je to pamätník
Slovákov, a nie Štúrovčanov. Pre moju
generáciu sa toto mesto volalo vždy
Štúrovo a sme hrdí, že máme mesto
pomenované po najväčšom Slovákovi.
Ja osobne nechápem ich pohnútky.
Mne vôbec neprekáža, že v slovenských
mestách máme mnoho pamätníkov,
ktoré pripomínajú osobnosti z čias Uhorska. Verím, že v budúcnosti dokážeme
žiť tak, aby hrdosť na vlastný národ
a dejiny znamenali úctu a priateľstvo
i voči susedným národom, a to platí rovnako pre Slovákov aj Maďarov.
novi Hrnkovi úprimnú sústrasť! Premýšľam o posledných okamihoch
života človeka a kladiem si tú hlúpu
a zúfalú otázku: Čo cítime v posledných sekundách pred smrťou? Aké
posolstvo by sme ešte radi vyslovili?
Odpoveď čaká na každého z nás! Vo
svojich myšlienkach sa vraciam dva
roky dozadu, keď v petržalskej nemocnici dva mesiace umierala moja milovaná dcéra Petra. V nemocnici oslávila aj svoje štyridsiate narodeniny.
S pokorou a obdivom myslím na ňu.
Ešte chcela dokončiť knihu Pepína
z Longitálu, ktorú písala pre svojho
syna Vincenta – príbehy z jej detstva
na bratislavských Dlhých dieloch.
Napriek tomu, že Petra, keď začala
písať túto knihu, bola už chorá, je to
veselá kniha, optimistická, plná radosti
a lásky (kniha vyšla nedávno vo vydavateľstve Slovart). S dojatím sa vraciam k posledným chvíľam života mojej
dcéry: v záznamníku jej mobilu našla
Paula, jej sestra, Petrine posledné
pokyny a želania, čo urobiť, „ak sa
niečo stane“... Vieme, čo mala Petra
na mysli, aj keď to strašidelné slovo si
netrúfala napísať!
Začal som mottom, skončím
mottom básnika Leopardiho z môjho
románu Láska a smrť o Martinovi
Kukučínovi: „Dve veci má život, lásku
a smrť!“
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Digitalizácia zvyšuje produktivitu práce, potreba zamestnancov klesá

Nastupuje štvrtá priemyselná revolúcia
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Podľa makroekonomického ukazovateľa HDP sme si na Slovensku doteraz užívali pozíciu stredoeurópskeho
tigra. Podľa prognózy OECD a NBS v tomto roku sa na lichotivom prívlastku nič podstatné nezmení a relevantné inštitúcie nám predpovedajú štvorpercentný rast hospodárstva. Pôvodne sme však počítali s nejakou desatinkou navyše, lenže posledné udalosti na starom kontinente, ale aj v globálnej ekonomike naznačujú, že v najbližšom období môžeme z poklusu prejsť k rýchlej chôdzi či dokonca k pokrivkávaniu.
Príliš dlho sme totiž ignorovali
všeobecne známu skutočnosť, že
v prepočte na jedného občana síce
dokážeme na našich montážnych linkách vyrobiť najviac automobilov na
svete, ale sme zabudli, že to nemusí
byť navždy. Ešte vlani nám chýbali
tisícky kvalifikovaných zamestnancov a dnes stačí negatívna informácia o brexite bez dohody s dosahom
na pokles zahraničného obchodu
u našich väčších obchodných partnerov a už sa hovorí o znižovaní nášho
exportu s možným poklesom potreby
zamestnancov.
Podľa zahraničných expertov
bude vraj práve slovenská montážna
dielňa automobilového priemyslu
odchodom Británie bez dohody postihnutá najviac v EÚ, čo sa prejaví na

SVET FINANCIÍ
poklese vývozu, a teda aj na poklese
domácej spotreby, ktoré sa podieľajú
najviac na spomínanom raste HDP.
Veľmi zlá je situácia aj v Taliansku, kde okrem narastajúcej zadlženosti na viac ako stotridsať percent
HDP klesá aj výkonnosť ekonomiky,
a tak sa talianska vláda rozhodla
predložiť do parlamentu zákon o predaji zlatých rezerv, čo sa chápe ako
jedna z posledných možností dočasne
zalepiť diery v talianskom rozpočte.
Spomalenie talianskej ekonomiky znamená aj pokles ekonomiky eurozóny
s následným dosahom na výšku vkladov domácností. Ale napokon nejde
len o ekonomiku starého kontinentu,

ale aj o spomalenie celosvetovej ekonomiky, na čo svetové centrálne banky
už zareagovali pozastavením zvyšovania ich základných úrokových sadzieb,
čo napokon platí aj pre ECB.
■ SPORENIE S OTÁZNIKMI
Vidina nižších úrokov určite
potešila dlžníkov a všetkých investorov do akcií, v našom prípade najmä
budúcich dôchodcov, ktorí sa zapojili do druhého dôchodkového piliera.
Sporitelia na sporiacich účtoch
však budú musieť aj pre narastajúcu infláciu a nízke úroky strpieť
pokles kúpnej sily uložených peňazí.
Pre každú národnú ekonomiku je zlá

správa zvyšovanie miezd z dôvodu
chýbajúcich zamestnancov bez súčasného rastu produktivity práce, čo je
aj náš prípad. Produkty z montážnej
dielne automobilového priemyslu majú
totiž nízku pridanú hodnotu, a preto
v rámci budúcej hospodárskej politiky
sa budeme musieť viac orientovať na
výrobu a následný predaj výrobkov
pre konečnú spotrebu s vyššou pridanou hodnotou. Potom nebudeme
mať problémy s rastom miezd zamestnancov, s vyššími ziskami zamestnávateľov a napokon aj s vyššími príjmami do štátneho rozpočtu. Vlaňajšie
a napokon aj tohtoročné nadštandardné zvyšovanie miezd si nie všetci

zamestnávatelia mohli premietnuť do
ceny predmetu podnikania. V tomto
roku treba preto počítať s nižšími ziskami podnikateľov, a teda aj nižšími
daňami a odvodmi do verejných rozpočtov, pritom nemôžeme ani vylúčiť,
že v niekde dôjde aj k znižovaniu počtu
zamestnancov. Napokon môže vzniknúť stav, že asi nebudeme potrebovať
ani toľko zahraničných zamestnancov
a budeme hľadať rezervy v štátnej
a vo verejnej správe tak, ako s tým
začali v susednom Česku. Aj tam čelia
neočakávanému poklesu ekonomiky
a začínajú šetriť najmä znižovaním
počtu zamestnancov v sektoroch s najnižším podielom pridanej hodnoty. Práve
tieto odvetvia sa stávajú predmetom
sústredenej digitálnej revolúcie, ktorá
okrem zavádzania nových moderných
automatizovaných technológií v priemysle počíta aj so zásadnými zmenami
v automatizácii administratívnych prác.
■ INVESTÍCIE DO BUDÚCNOSTI
Bez investícií do výskumu a vývoja
to však nebude možné. My sa v tomto
smere zatiaľ nemáme čím pochváliť,
keďže do tohto sektora dávame len
necelé jedno percento HDP. Keď sa aj
do výskumu a vývoja nejaké peniaze
uvoľňujú, dozvedáme sa o formálnych
a deravých pravidlách ich rozdeľovania a posudzovania od anonymných
hodnotiteľov s mizivým prínosom pre
našu prax. Potrebujeme totiž organizovanú inovačnú stratégiu financovania
výskumu a vývoja s vopred stanovenými kritériami hodnotenia výsledkov,
s daňovými úľavami pre firmy, ktoré
investujú do overovania dosiahnutých
výsledkov pri transparentnom rozdeľovaní pridelených peňazí na projekty. Potom sa v domácej ekonomike
budeme čoraz menej spoliehať len na
zahraničný dopyt po produktoch z montážnej dielne s ich nízkou pridanou
hodnotou, ale viac budeme musieť využívať očakávané výstupy štvrtej generácie priemyselnej revolúcie, čo, samozrejme, nebude možné bez zásadných
zmien aj v doterajšom vzdelávacom
systéme.

Ukrajinskí radikáli krátko pred voľbami pritvrdzujú slovník aj činy

Nech zdochne mršina v divokých mukách...
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Nie je prekvapením, že blížiace sa prezidentské voľby u našich východných susedov sprevádza stupňujúce sa politické vrenie v beztak búrlivom spoločensko-politickom diskurze Ukrajiny. Hoci sa najnovšia kauza netýka priamo
kandidátov na prezidenta, má oveľa hlbší dosah, ktorý sa dotýka základnej, priam existenciálnej otázky Ukrajiny,
ktorou je vnútorná jednota.
Hlavným aktérom kauzy, ktorá
začiatkom marca rozbúrila ukrajinské
sociálne siete, sa stal populárny ukrajinský novinár a publicista Dmitrij Gordon (Dmytro Hordon), ktorý sa dostal
do konfliktu s ukrajinskými radikálmi
zo strany Sloboda. Kauza sa zrodila
v rámci spoločenskej debaty, ktorú
rozprúdili správy o zámere pred voľbami opätovne sprísniť jazykovú legislatívu v Ukrajine na neprospech užívania ruštiny. Podľa Gordona jazykové
otázky v Ukrajine v prelomových obdobiach otvárajú alebo hlupáci, alebo
politicky krátkozrakí ľudia, alebo ruskí
agenti. Inej možnosti podľa neho niet.
Ako uvádza Gordon v prípade Ukrajiny, ktorá je z hľadiska jazyka, viery
a národností rôznorodá, nemožno
nebrať do úvahy tieto okolnosti. Ak je
v národno-štátnom záujme zjednotiť
Ukrajinu, je nutné zanechať historické
spory napríklad o tom, či bol, alebo
nebol Bandera národný hrdina. Gordon
pritom jasne vyjadril svoj negatívny
postoj k Banderovi, ktorého chápe
ako príčinu mnohých medzietnických
problémov v Ukrajine. Gordon v relácii kanálu Politika navrhol vrátiť sa
k historickým témam až po tom, čo sa
podarí vytvoriť jednotnú, ekonomicky
silnú Ukrajinu, pričom napriek svojmu
jasnému postoju vyjadril vôľu zmieriť sa s pamätníkmi Banderu v Ľvove
či v Ternopole, rovnako však vyjadril
pochopenie k skutočnosti, ak v Charkove či Luhansku takéto pamätníky
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ľudia nechcú. Pretože krajinu podľa
neho netreba oslabovať, ale zjednocovať. Voči Gordonovi, inak prozápadnému liberálovi, aktívnemu účastníkovi kyjevského Majdanu a kritikovi
politiky Vladimíra Putina, možno mať
rôzne výhrady. V tomto prípade však
nemožno iné, len súhlasiť s jeho slovami. Gordon, aj vzhľadom na svoj
pôvod, ktorý nikdy netajil, nebol a ani
nemôže byť ukrajinský nacionalista,
jeho slová však dokazujú, že je vlastenec, ktorý veľmi triezvo uvažuje o tom,
čo je dobré pre jeho rodnú Ukrajinu.
Názory, ktoré D. Gordon prezentoval v spomínanom interview, sa dočkali mimoriadne zúrivej reakcie od Iriny
Farionovej. Známa ľvovská fanatička
zo strany Sloboda na sociálnych sieťach napísala: „Tou svoločou nestačí
pohŕdať. Tomu zdochliakovi treba
vytvoriť nevydržateľné podmienky
existencie. To je prekliatie pre krajinu. Tá nenávistná zmija sa zvyškami
svojho vytečeného mozgu panicky bojí
základných predpokladov oslobodenia
a posilnenia Ukrajincov: prebudenia
a dosiahnutia národného, historického
a jazykového povedomia Ukrajincov.
Preto je úplná banderizácia krajiny
naším cieľom. Nech zdochne mršina
v divokých mukách...“
■ KULMINOVANIE NENÁVISTI
K Farionovej sa pridal jej stranícky kolega, zástupca hlavy Kirovohradskej oblastnej rady, Igor Stepura,

Vlastenectvo na ukrajinský spôsob má
podobu masových demonštrácií aj fakľových pochodov s vlajkoslávou, so zástavami ultranacionalistických združení
a s portrétmi Banderu aj s politickými ingredienciami cirkvi.

ktorý na sieťach dodal nenávistný
komentár: „Treba, aby zdochol tak ako
Buzina.“ Pre slovenského čitateľa len
na vysvetlenie: Oles Buzina bol ukrajinský novinár s opozičným, protimajdanským názorom, ktorého zavraždili
v roku 2015. K tomu ešte Farionová
dodala: „Áno, Buzina sa už unavil
dlhým čakaním (zrejme na Gordona),
nech zdochne.“ V logickej reakcii na
tieto vyhrážky sa Gordon obrátil verejnou výzvou i trestným oznámením na
príslušné štátne orgány. Zároveň celú
kauzu posunul médiám, pričom vyjadril odhodlanie spraviť všetko pre to,
aby boli takíto ľudia potrestaní.

prezidentského kandidáta V. Zelenského sú debili. Skutočnosť, že tejto
osobe sú cudzie akékoľvek humánne
zásady, dosvedčujú aj jej škandalózne,
nenávistné reakcie na smrť ruského
veľvyslanca v Turecku či už spomínaného O. Buzinu. Podobné excesy
však sprevádzajú takmer každé jej
verejné vystúpenie. Nečudo, že mnohí
Ukrajinci, najmä na východe krajiny,
túto „fúriu“, ako ju príznačne nazval D.
Gordon, považujú za duševne vyšinutú
osobu zrelú na liečenie.

■ BANDEROVSKÁ FÚRIA
Celá kauza predstavuje vyvrcholenie dlhodobejšieho verbálneho
konfliktu Dmitrija Gordona s jednou
z najobskúrnejších postáv ukrajinskej
radikálnej scény Dr. Farionovou, inak
lingvistkou pôsobiacou na najznámejšej ľvovskej vysokej škole – Polytechnike. Doktorka Farionová, ktorá dlhý
čas popierala svoje členstvo v Komunistickej strane Sovietskeho zväzu
(kam podľa archívnych záznamov
vstúpila v apríli 1988), sa stala známou
radom excesov a škandálnych výstupov, ktorými vyvolala búrlivé reakcie
verejnosti po celej Ukrajine. . Farionová je známa aj svojím výrokom, že
Ukrajinci, ktorí považujú za svoj rodný
jazyk ruštinu, sú degeneráti. Zapísala sa tiež výrokom, že sympatizanti

■ KUFOR, STANICA, MOSKVA...
Na záver sa treba vrátiť k slovám
Dmitrija Gordona, ktorý varoval, že
snahy ukrajinských fanatikov rozbíjajú
krehkú jednotu krajiny. Netreba pritom
zabúdať, že zúrivé majdanské pokriky
– „čemodan, vakzal, Maskva“ (kufor,
stanica, Moskva), adresované obyvateľom východnej polovice Ukrajiny
s odkazom, že ak sa im nepáčia nové
poriadky, môžu ísť, stáli na začiatku
konfliktu v Donbase. Nečudo, že obyvatelia Donecka a Luhanska napokon
šli, lenže nie s kuframi, ale rovno aj
s teritóriom, na ktorom žijú. Je totiž
logické, že ak vám dávajú najavo,
že nie ste v spoločnom štáte vítaní,
nebudete chcieť v takomto štáte ostať.
Záujmom Ukrajincov je však spájanie
krajiny, a nie jej rozpad.

EKONOMIKA

SOCIÁLNA POLITIKA
V druhej polovici funkčného
obdobia súčasnej vlády sa na koaličnej rade čoraz častejšie rokuje
o legislatíve, ktorou lichotí voličskej základni. K takej patria zákony
o opakovanom zvyšovaní minimálnej mzdy, nočných, víkendových
a iných príplatkoch. Vyššie hrubé
mzdy znamenajú pre zamestnávateľov aj vyššie mzdové náklady,
ktoré sa premietli do ceny svojej
produkcie. A preto sa nečudujme,
že od začiatku roka sa zvýšili ceny
energií a potravinárskych výrobkov tak, že väčšina z dotknutých
zamestnancov nemá z vyšších
miezd nič. Menej sa hovorí o tých
malých a stredných podnikoch,
ktoré si vyššie mzdové náklady
nemohli z konkurenčných dôvodov premietnuť do vyšších cien
ich predmetu podnikania, a tak
mnohí len prežívajú. Najväčšiu radosť zo spomínaného sociálneho balíčka má tak príjmová
stránka verejných rozpočtov,
z ktorej sa zvyšujú mzdy štátnych,
ale aj verejných zamestnancov aj
bez toho, aby sa uskutočnil personálny audit ich potrieb podľa
sektorov.

Sociálne a daňové
prekáračky
Na programe je opäť zvyšovanie minimálnej mzdy. Tá bude na
Slovensku v budúcom volebnom roku
v rámci krajín V4 najvyššia. Pokiaľ
spomínaný sociálny balíček pre väčšinu občanov nič nepriniesol, zatiaľ
návrh druhého koaličného partnera,
s ktorým predseda parlamentu
nechce ísť do koaličnej rady, ale
priamo do parlamentu, by pomohol
väčšine z nás. Jeho obsahom totiž
je nižšia daň z príjmu právnických
osôb z terajších dvadsaťjeden percent na pätnásť percent, zníženie
DPH na potraviny, časopisy a noviny
zo súčasných dvadsať percent na
desať percent a zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov.
Išlo by o doteraz neregistrovaný politický precedens predloženia návrhu
zákona v parlamente bez súhlasu
koaličných partnerov a bez súhlasu
vlády, a teda aj bez výpočtu dosahu
na verejné financie. Pre poriadok
veci si však treba povedať, že v tomto
roku parlament schválil prvýkrát
v histórii vyrovnaný štátny rozpočet,
ktorý by po schválení spomínaného
návrhu z dielne SNS bol určite defi citný, nie však viac ako dve percentá
HDP, čo pri dnešných úrokoch z predaja štátnych dlhopisov je v prípade
zvýšenia
konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky zanedbateľné.
Samozrejme to predpokladá, že nižšia DPH sa premietne do poklesu
cien potravín, v nijakom prípade však
nie do vyšších marží obchodníkov,
určite poklesne nákupná turistika
Slovákov za potravinami v zahraničí
a zvýši sa dopyt po našich výrobkoch
zo zahraničia a takto by sme mohli
pokračovať.
Nemožno však vylúčiť ani špekulácie niektorých poslancov, že
za spomínaným návrhom predsedu
parlamentu sú kompenzácia presadenia 2,5-percentného osobitného
odvodu pre konkrétne obchodné
reťazce, ktorý sa tiež podieľa na
terajších vyšších cenách potravín,
ako aj čiastočná kompenzácia ceny
rekreačných poukazov pre firmy,
ktoré zamestnávajú viac ako štyridsaťdeväť osôb, do výšky päťdesiatich
piatich percent celkových nákladov,
maximálne však dvestosedemdesiatpäť eur v prípade, že rekreáciou
strávia na Slovensku minimálne dve
noci. Napokon nižšia daň z príjmu
právnických osôb by okrem vyššieho objemu domácich investícií
mohla prilákať aj ďalšie zahraničné
investície.
(rh)
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Ponovembrový činiteľ a rozvážny politik Jozef PROKEŠ: Stojíme len krôčik pred zánikom našej štátnosti

Problém nevyriešime, ak o ňom zakážeme hovoriť
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: autor, archív jp

Slovenská história si bude jeho meno pamätať, keď ako poslanec SNR prečítal z balkóna SNR pred niekoľkotisícovým zhromaždením na Župnom námestí v Bratislave text Deklarácie
o zvrchovanosti slovenskej republiky. Na slávnostnom ceremoniáli 3. septembra 1992 v priestoroch Bratislavského hradu mu pripadla česť niesť práve prijatú Ústavu SR. O aktuálnych otázkach slovenskej a zahraničnej politiky sme sa porozprávali s bývalým podpredsedom slovenskej vlády (1993 – 1994) Jozefom PROKEŠOM.
● Ako poslanec SNR v roku
1992 ste sa podieľali na vzniku
samostatnej Slovenskej republiky.
Ako hľadíte na aktuálnu vnútropolitickú situáciu?
Ako na veľmi vážnu. Stojíme
len krôčik pred zánikom našej štátnosti. Budene sa (možno) aj naďalej nazývať Slovenská republika, no
v skutočnosti budeme len regiónom
Ficovho tvrdého jadra, tvoreného
Nemeckom s prílepkom Francúzska či obnovenej Franskej ríše. Ale
pokojne to môžeme nazvať aj štvrtou
ríšou. Podpis francúzsko-nemeckej
zmluvy v Aachene, bývalom hlavnom meste Franskej ríše, je viac ako
symbolický. Štát, mesto, obec, to sú
akciové spoločnosti svojich občanov.
Ak si akcionári navolia neschopné
predstavenstvo (NR SR), neschopný
manažment (vládu) s neschopným
generálnym riaditeľom (prezident)
a v dozornej rade (ústavný súd) budú
„kamaráti“, tak akciovka (štát) jednoducho skrachuje. Aké úspechy môže
dosiahnuť akciovka, ak generálnym
riaditeľom je človek bez morálky,
úžerník či nebodaj zlodej? No sú
tu aj iné varovné signály. Ústava
nám zaručuje slobodu slova, no
ako to vyzerá v praxi? Máme zákon
o extrémizme, ktorý umožňuje stíhať za výroky, a vôbec nemusia byť
nenávistné, stačí, ak ich niekto za
také považuje, a NAKA nabehne. Ak
niekto kritizuje povedzme cigánsku
menšinu, je považovaný za extrémistu, ak rovnaký výrok zasiahne
Slovákov, nič sa nedeje. Nedávno
NR SR na návrh svojho predsedu
schválila zákon, na základe ktorého
sa príslušníci jedného národa, ktorých
neveľký počet žije i na našom území,
stali nekritizovateľnými. Dokonca sa
nesmie kritizovať ani politika istého
štátu. Áno, hovorím o nedávno prijatom zákone o antisemitizme, aj keď
podľa mojej mienky na Slovensku sú
prejavy antisemitizmu skôr zriedkavé.
Zákon prirodzene vyvoláva otázku,
prečo taká nadmerná ochrana jednej
menšiny? V každom prípade sloboda
slova garantovaná ústavou dostala
poriadne zaucho. Na Slovensku sú
ľudia, vraj umelci, ktorí sa otvorene
vysmievajú zo štátnych symbolov,
ako napríklad zobrazenie štátneho
znaku v kosoštvorci, a čo horšie
nájdu sa aj politici, čo sa pri takýchto
znakoch nechajú vyfotografovať. A
nič sa nedeje. Inak povedané, urážať
národné cítenie Slovákov a zosmiešňovať symboly vlastného štátu je
dovolené. A k slobode slova už len
toľko: Ak existuje problém, tak ho
nevyriešime tým, že o ňom zakážeme hovoriť. Tak bude len narastať.
Nevieme alebo nechceme urobiť
poriadok zo zahraničia financovanými mimovládkami, ktoré doslova
napádajú vládu.
● Po prijatí Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
ste z balkóna vtedajšej SNR slávnostne prečítali jej znenie. Opísali by ste atmosféru, ktorá vtedy
panovala na Župnom námestí?
Bola plná pozitívnej eufórie,
nadšenia. Nie som básnik, neviem
nájsť vhodné slová. Nezabudnem
však nikdy. Splnil sa mi mladícky
sen. Maturoval som v roku 1968
a, aj keď to znie neuveriteľne, pod
dvojkrížom na trojvrší. Znak sme si
vyrobili sami, a pravdepodobne sme
boli jediná trieda, čo sme vtedy pod
takým znakom maturovali.
● História si bude pamätať,
ako ste počas slávnostného cere-
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moniálu 3. septembra 1992 niesli
v priestoroch Bratislavského
hradu práve prijatú Ústavu SR.
Aké pocity ste vtedy prežívali?
Bol to nezabudnuteľný zážitok,
ale musím ho rozdeliť na dve časti.
V tej prvej, keď som niesol Ústavu
SR, som tŕpol a modlil sa, aby som
sa nepotkol. No potom to vo mne
priam vybúšilo, a tryskalo to i z ostatných zúčastnených – či už aktérov,
alebo divákov. Nastalo všeobecné
nie podávanie, ale stískanie rúk.
Stál som pri stolíku, na ktorom bola
ústava vystavená, a všetci okoloidúci mi potriasali pravicou. Najdlhšie
zo všetkých kardinál Korec...

s porozumením a skúška z logiky.
Z niektorých rozhodnutí ústavného
súdu som nadobudol dojem, že by
tie podmienky nesplnili.
● Čo hovoríte na udalosti,
ktoré nasledovali po vražde
novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice?
Ako na pokus o prevrat. Ako
pokus uchvátiť moc nedemokratickým spôsobom, teda bez vyhratia
volieb. A z tohto pohľadu sa dívam
i na tú vraždu. Ak si položím základnú otázku rímskeho práva „čí
prospech“, tak mi vychádza, že za
tou vraždou stoja tí, čo mali záujem
Rozhľadenýý a skúsenýý ppolitik Jozef PROKEŠ s nadhľadom a objektívne hodnotí zásluhy zakladateľov štátu, jeho prvé roky aj
terajšie postavenie Slovenskej republiky
najmä vo vzťahu k zahraničiu.

Jozef PROKEŠ číta text Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky z balkóna vtedajšej SNR na Františkánskom námestí v našom hlavnom meste.

● Bohužiaľ, dnes sme svedkami zámerného porušovania
Ústavy SR, keď prezident SR
odmietol vymenovať kandidátov
na ústavných sudcov riadne zvolených tajnou voľbou poslancami
NR SR. Čo podľa vás viedlo hlavu
štátu nerešpektovať základný
zákon štátu?
Na to sa musíte spýtať jeho,
no pochybujem, že vyjaví ten pravý
dôvod. Podľa môjho názoru trpí komplexom menejcennosti. Nie je nijaká
osobnosť, a takto si to kompenzuje.
● Dopracovali sme sa k stavu,
keď Ústavný súd SR ako nositeľ
ochrany ústavnosti po vypršaní
mandátu deviatim ústavným sudcom sa stal nefunkčný. Poslanci
NR SR doteraz nedokázali zvoliť
potrebný počet kandidátov. Ako si
vysvetľujte tento stav?
Divadlo, ktoré zahrala koalícia opozícii. Súčasný prezident SR
nemá morálne právo vymenovať
kohokoľvek do akejkoľvek funkcie, nieto sudcov ústavného súdu,
a tak mu nikoho nenavrhli. Ťahanice
okolo tajnej či verejnej voľby neviem
nazvať inak ako šaškárňou. Ústava
hovorí o nezávislosti poslanca pri
hlasovaní. Pri verejnej voľbe si
každý predseda poslaneckého klubu
ľahko overí, či jeho ovečky hlasovali
„nezávisle“. Som presvedčený, že
akýkoľvek personálny výber by mal
byť robený tajnou voľbou. Skutočnosť, že momentálne sú na ústavnom súde len štyria sudcovia, nie je
nijakou tragédiou a nie je to ani prvý
raz. Takže sa nič nedeje. Nehrozí
žiadne omeškanie. A pokiaľ by tam
mali byť sudcovia, ktorí rozhodujú
podľa dátumu, a nie podľa Ústavy
SR, tak tam ani nemusia byť. Podmienkou na výkon sudcu všeobecne,
najmä však ústavného, by malo byť
okrem znalosti zákonov i stopercentné ovládanie štátneho jazyka
a jeho gramatiky, skúška z čítania

uchvátiť moc pučom. Utvrdzuje ma
v tom i to, že to nebol prvý pokus
o prevrat. Spomeňme si, čo predchádzalo zrušeniu tzv. Mečiarových
amnestií. Fico poprel sám seba, aby
to prešlo. Roky tvrdil, že amnestie
nemožno zrušiť, a zrazu sám prišiel s návrhom? Ako politik urobil,
čo považoval za nutné, aby zabránil
majdanu, ako právnik urobil salto
mortale, a tým sa v mojich očiach
diskvalifikoval na funkciu ústavného
sudcu. Mimochodom, neverím, že by
bol Fico taký naivný a veril, že ho
Kiska vymenuje, aj keby ho poslanci
zvolili. A je tu ešte jeden moment,
ktorý ma utvrdzuje v tom, že išlo
o puč: nápisy na transparentoch
v angličtine. Komu boli určené?
Domácemu publiku sotva.
● Blížiace sa prezidentské
voľby ponúkajú niekoľko kandidátov. Aký by mal byť podľa vás
nový slovenský prezident?
Ako Harabin. Teda predovšetkým by mal byť SLOVENSKÝ.
Teraz nemám na mysli materinskú
reč či národnosť, ale to, že by mal
byť obhajcom záujmov Slovenskej
republiky navonok a záujmov občanov SR dovnútra. Aby to však mohol
robiť, musí mať nielen skúsenosti
z politiky, musí mať schopnosť
odolávať stresu, stáť si za slovom a najmä nesmie byť hovorcom
cudzích či partikulárnych záujmov.
A to dokáže len taký, ktorému nikto
neplatil volebnú kampaň. Ak niekto prijal od kohokoľvek peniaze na
kampaň, je mu zaviazaný, a bodka.
A tieto kritériá spĺňa len jeden z kandidátov. Ako som povedal: Harabin.
● V Európskej únii sme pätnásť rokov, čo o nich poviete?
Ako o strate štátnosti salámovou metódou. Nehlasoval som
v referende za vstup SR do EÚ,
aj keď vtedy ma k tomu viedli iné
dôvody, ako sú tie, pre ktoré kritizuROZHOVOR TÝŽDŇA

jem EÚ dnes. Vtedy som nepokladal
SR za pripravenú na vstup do tejto
organizácie a moje obavy sa potvrdili. Vtedy bolo referendum, no EÚ
sa medzičasom zmenila na neuveriteľne byrokratického molocha, ktorého riadiace orgány sotva možno
nazvať demokratickými. Na to sa
však už občanov nikto nepýtal. Vstupom do EÚ sme veľa stratili zo svojej
suverenity aj zásluhou zapredaných
politikov, ktorí vyrokovali katastrofálne podmienky, pozri napríklad
podmienky v našom poľnohospodárstve v porovnaní trebárs s českými
či poľskými, a rozpredali strategické
podniky za facku, aby sme sa zapáčili. Veď útoky na Mečiara boli práve
preto, že budoval suverénnu SR
a odmietal vypredať strategické podniky do zahraničia, a tým podriadiť
SR nadnárodným korporáciám. Jednoducho, stali sme sa kolóniou, a ani
poriadne nevieme koho. Vláda upláca
(korumpuje?) zahraničných investorov formou stimulov, aby prišli k nám,
a nie trebárs do Maďarska. Vláda
i poslanci sa predbiehajú v návrhoch
na ochranu poľnohospodárskej pôdy,
majiteľovi súkromníkovi nedovolia
na vlastnom pozemku postaviť ani
„kadibúdku“, nieto ešte predať komu
on chce, a pritom najviac poľnohospodárskej pôdy zašantročili práve
vlády. Len pre Jaguar Landrover to
bolo okolo šesťsto hektárov. A to
nespomínam PSA, Samsung, Kiu
a mnohé ďalšie. A potom sú na vine
poľnohospodári, že nie sme potravinovo sebestační. Mimochodom,
Samsung Voderady. Otvorili ho
s veľkou slávou a už skončil. A poľnohospodárska pôda, na ktorej stál,
je fuč!
● Očakávaný odchod Veľkej
Británie, ale aj nástup euroskeptických a antieurópskych strán
ukazuje nový smer európskej politiky do budúcnosti. Kam sa EÚ
poberie?
Vidím len dve možnosti. Buď sa
EÚ vráti k pôvodnej myšlienke spolupráce suverénnych štátov, alebo sa
rozpadne, možno cez medzistupeň
tvrdej centralizácie. Pravda, ak sa
Európa dokáže zbaviť amerických
jadrových zbraní. Ak nie, tak je tretia možnosť, že vôbec nebudeme.
A príde ono biblické, že živí budú
závidieť mŕtvym. Strašenie Ruskom
je úplne mimo reality. To NATO sa
tlačí k ruským hraniciam, nie naopak. Vojna nie je pokračovaním
zahraničnej politiky inými prostriedkami, ako tvrdil von Clausewitsch,
je to pokračovanie vnútornej politiky
inými prostriedkami. Je to snaha
vyriešiť si domáce problémy na úkor
niekoho iného. Ak sa na to pozrieme

z tohto pohľadu, tak Ruská federácia
nemá dôvod kohokoľvek napádať.
Je však pripravená sa brániť. A ak
sa na to pozrieme z druhej strany,
dostaneme rovnaký záver. Veď čo by
Ruská federácia získala obsadením
EÚ? Nič! Nepotrebuje rozširovať svoj
„Lebensraum“, EÚ nemá surovinové
ani iné zdroje, o ktoré by stála. Je
to presne naopak, to „demokratický“
Západ má vnútorné problémy, ktoré
by rád riešil na úkor Ruska, to „demokratický“ Západ sníva o zdrojoch na
území Ruska. NATO nie je obranná
aliancia, ako nám tlačia do hlavy, ale
len a len útočná. Totiž, kým by sa
zmobilizovali k obrane, tak by bolo
po vojne. Takže členovia NATO sa
dokážu dohovoriť len na útoku. Stačí
si spomenúť na Juhosláviu!
● Môže česko-slovenská skúsenosť rozdelenia spoločného
štátu pomôcť vyriešiť spor Katalánska s centrálnou španielskou
vládou?
Nemôže. A to z dvoch dôvodov. Tým prvým je, že situácia u nás
bola úplne iná. Slováci chceli samostatnosť a Česi mali pocit, že na
Slovensko doplácajú, tak súhlasili.
V Španielsku je najrozvinutejšou
časťou práve Katalánsko, takže
ostatok Španielska nechce prísť
o sliepku znášajúcu zlaté vajcia.
Druhým dôvodom je Krym. Ak by
španielska vláda akceptovala referendum v Katalánsku, musela by
akceptovať i to na Kryme.
Ako hodnotíte štvrťstoročný
príbeh samostatného Slovenska?
Rád by som povedal že ako
na hojdačke, no pravda je taká, že
v prvých piatich rokoch sme ako
junáci vybehli strminou nahor
a teraz sa pozvoľným tempom dvadsať rokov šinieme do nebytia. Teraz
nemám na mysli materiálnu, ale
duševnú stránku. Kde je to nadšenie
z tých prvých rokov budovania štátu!
A pritom sme to mali oveľa ťažšie ako
Česi. Česi jednoducho všetky federálne úrady premenovali na české
a bolo vymaľované, no my sme
museli všetko vybudovať takpovediac na zelenej lúke. Nielen samotné
inštitúcie – NBS počnúc cez všetky
ministerstvá až po veľvyslanectvá,
ale najmä naplniť ich kádrami. Tých
bol akútny nedostatok. A nie všetkým,
čo sa dostali do funkcií a úradov, bilo
v hrudi proslovenské srdce. Pamätníci
si iste spomenú, ako nám dobrodinci,
čo boli proti vzniku samostatnej SR
prorokovali, že SR do troch mesiacov
skrachuje a kolenačky pôjdeme do
Prahy prosiť. A keď sa ukázalo, že SR
je loď, ktorá dokáže dobre plávať aj
sama v medzinárodných vodách, tak
tí samí kuvici sa zrazu začali drať na
kapitánsky mostík.
Prvý puč zažila SR v roku 1994.
Bol to parlamentný prevrat, zrada
SDĽ. No v občanoch bolo ešte nadšenie pre štát a vo voľbách sa opäť
dostala k moci pronárodná vláda.
V roku 1998 síce HZDS opäť vyhralo,
no už nenašlo partnera na zostavenie vlády. Médiá démonizovaním
Mečiara urobili svoje. K moci sa
dostali sily a politici, ktorým bola
suverenita SR tŕňom v oku a tak sa
k nej aj stavali za nadšeného
potlesku zahraničia. Tento trend sa
už nepodarilo zvrátiť ani po nástupe
vlády Smeru. Teraz máme možno
poslednú šancu zvrátiť tento negatívny
vývoj. Záleží na každom občanovi, aby
si položil otázku, aké smerovanie SR
si želá a podľa toho volil i prezidenta.
Azda potom budeme opäť stúpať.
WWW.SNN.SK
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Od dramatického vzniku prvej Slovenskej republiky uplynulo osemdesiat rokov

Temná dejinná škvrna so svetlými obrysmi
Pavel MIČIANIK – Foto: internet

V tomto roku si pripomíname osemdesiate výročie vzniku prvej Slovenskej republiky. Jej vznik a existenciu dodnes mnohí neoprávnene považujú za jednu
z „najtemnejších škvŕn“ v dejinách Slovenska, pričom alternatívy tohto štátu nevidia a nechcú vidieť. Cesta k prvej slovenskej štátnosti v moderných dejinách
bola dlhá a zložitá. Vznik prvej Slovenskej republiky umožnila radikálna zmena politickej situácie v Európe dvadsať rokov po skončení prvej svetovej vojny.
Po prvej svetovej vojne formovali
politickú podobu stredoeurópskeho
priestoru víťazné mocnosti tejto vojny,
najmä Francúzsko a Veľká Británia. Vďaka nim vzniklo na troskách
rakúsko-uhorskej monarchie aj Česko-Slovensko. Česko-slovenská republika (ČSR) mala byť štátom, v ktorom
by Slováci mali rovnoprávne postavenie
s Čechmi. Česká politická reprezentácia na čele s prezidentom Tomášom
Garriguom Masarykom a ministrom
zahraničných vecí Edvardom Benešom
však nedodržala dohody uzatvorené
s americkými Slovákmi v Clevelande
(1915) a Pittsburghu (1918) o federatívnom usporiadaní česko-slovenského
štátu, podľa ktorých Slovensko malo
mať vlastný snem, súdy, administratívu
a slovenský jazyk mal byť úradným
jazykom. Namiesto toho vytvorili unitárny štát s oficiálnym názvom Československá republika a tvrdo začali
presadzovať ideológiu jednotného

ko-slovenského štátu bola už len otázkou času.
■ MALÁ VOJNA
V tieni nacistického Nemecka
vyčkávalo na svoju chvíľu aj horthyovské Maďarsko. Maďarsko nebolo od
roka 1918 schopné dosiahnuť svoje
územné požiadavky samostatne.
Nástup nacizmu k moci v Nemecku
a následné usmerňovanie jeho agresie západnými mocnosťami na východ,
umožnili horthyovskému Maďarsku
realizovať revizionistickú politiku „Veľkého Maďarska“. Otázka maďarských
požiadaviek sa však na Mníchovskej
konferencii
neprerokúvala.
Problém maďarskej menšiny v ČSR sa mal
vyriešiť do troch mesiacov formou vzájomnej dohody. V prípade, že sa tak
nestane, mali sa predstavitelia štyroch
veľmocí opäť stretnúť a problém vyriešiť. Maďarsko napriek tomu 5. októbra
1938 rozpútalo proti ČSR Malú vojnu.

Na Jozefa TISA (nad mapou) vyvíjali nacistickí pohlavári s Adolfom Hitlerom 13. marca
1939 v Berlíne nevyberavý nátlak s ultimatívnou požiadavkou okamžitých rozhodnutí
o vyhlásení samostatnosti Slovenska, čo predseda autonómnej vlády odmietol a prenechal o deň neskôr na rozhodnutie Slovenskému snemu.

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA
„československého národa“. Slovenské národné záujmy boli napriek opačným sľubom od začiatku potláčané. To
nevyhnutne položilo základy budúceho
česko-slovenského konfliktu. Predovšetkým Slovenská ľudová strana pod
vedením Andreja Hlinku a Slovenská
národná strana pod vedením Martina
Rázusa začali boj za autonómiu Slovenska v rámci ČSR.
■ NEMECKÁ EXPANZIA
Vnútropolitickú situáciu v ČSR
výrazne ovplyvnil nástup Adolfa Hitlera k moci v Nemecku. Hitler otvorene
deklaroval revíziu Versailleského mierového systému, ktorý bol v Európe
nastolený po prvej svetovej vojne.
S podporou západných mocností začal
s opätovným vyzbrojovaním Nemecka.
Francúzsko a Veľká Británia tiež umožnili posilnenie Nemecka remilitarizáciou
Porýnia (7. marca 1936) a anšlusom
Rakúska (12. marca 1938). Západné
mocnosti sa zároveň za každú cenu
usilovali predísť vojne s Nemeckom.
Cieľom ďalšej nemeckej expanzie bolo
Česko-Slovensko. Hitler chcel pripojiť
k Nemeckej ríši pohraničné územia
ČSR obývané sudetskými Nemcami.
V tejto veci odmietal akýkoľvek kompromis. Britský premiér Neville Chamberlain naliehal na prezidenta Edvarda
Beneša neklásť Hitlerovi odpor. V rozhlasovom prejave Chamberlain odmietol ísť do vojny „kvôli rozporu v ďalekej krajine, o ktorej ľude nič nevieme“.
S Hitlerom sa dohodol na zvolaní
„konferencie štyroch“. Hitler pozval
predstaviteľov Anglicka, Francúzska
a Talianska na 29. septembra 1938
do Mníchova. Mníchovská konferencia
sa niesla úplne pod taktovkou Hitlera
a Mussoliniho, ktorí sa pred ňou stretli
a dohodli si spoločný postup. Chamberlain i Daladier prišli do Mníchova
s jediným cieľom: dosiahnuť dohodu
stoj čo stoj. Konferencia prebehla
rýchlo a odsúhlasila všetky Hitlerove
požiadavky. Sudety mali byť Nemecku
odovzdané do 10. októbra 1938. Dvaja
zástupcovia ČSR neboli na rokovanie vôbec pripustení. Na druhý deň
Chamberlain požiadal Hitlera, aby
podpísali anglicko-nemecké prehlásenie o spoločných konzultáciách na
„zaistenie mieru v Európe“. Hitler mu
taký papier bez problémov podpísal,
čo naivný Chamberlain považoval za
svoje víťazstvo. Po prílete do Londýna
s ním mával na letisku prehlasujúc, že
garantuje „mier na našu dobu“. Bola to
smiešna zásterka na úplnú kapituláciu
Anglicka a Francúzska pred Hitlerom.
Likvidácia zvyšku okypteného čes-

WWW.SNN.SK

Časť slovenskej politickej reprezentácie, ktorej od začiatku roka 1939 prišlo riešiť mnohé existenčné otázky krajiny spojené s Mníchovskou dohodou, anexiou územia našimi
susedmi aj diktátom Berlína.

Začalo ju v čase, keď ČSR čelila silnej vnútropolitickej kríze. Prezident E.
Beneš podal toho dňa demisiu a Mníchovskou dohodou otrasená pražská
vláda rokovala so slovenskou politickou
reprezentáciou o vyhlásení autonómie.
■ REPUBLIKA SO SPOJOVNÍKOM
Slovenská politická reprezentácia na čele s Hlinkovou slovenskou
ľudovou stranou (HSĽS) vyhlásila 6.
októbra 1938 v Žiline autonómiu Slovenska v rámci ČSR. Názov štátu
Československá republika sa zmenil
na Česko-slovenská republika. Tri dni
po vyhlásení slovenskej autonómie sa
v Komárne začali rokovania s Maďarskom o odstúpení južných území, ktoré
vyplývali zo záverov Mníchovskej konferencie. Ústredná vláda v Prahe poverila rokovaniami slovenskú autonómnu
vládu na čele s jej predsedom Jozefom
Tisom. Keďže k dohode s Maďarskom
v Komárne nedošlo, Nemecko a Taliansko rozhodli o odstúpení južných území
Slovenska a Podkarpatskej Rusi arbitrážou. K arbitráži došlo 2. novembra
1938 vo Viedni. Česko-slovenská delegácia bola z viedenského rozsudku
v šoku. Slovensko stratilo najúrodnejšiu pôdu na juhu, železničné spojenie
s Podkarpatskou Rusou, prerušené boli
železničné i cestné komunikácie medzi
jednotlivými krajmi a okresy boli rozdelené, čo spôsobilo vážne zásobovacie
ťažkosti. Česko-Slovensko muselo
odstúpiť Maďarsku 10 390 štvorcových kilometrov územia s 854 217
obyvateľmi, z ktorých podľa sčítania
obyvateľstva z roka 1930 bolo 503 980
maďarskej a 272 145 slovenskej a českej národnosti. Maďarská vláda však

považovala Viedenskú arbitráž za provizórium. Na okupovaných územiach
rozbehla nemilosrdnú etnickú čistku.
Osud Slovenska bol teda stále neistý.
Strategickým cieľom Maďarska od roka
1918 bolo opätovné získanie celého
Slovenska. Západné mocnosti tento
cieľ nepodporovali a Hitlerovu podporu
Maďari zasa stratili odmietnutím vstupu
do vojny proti ČSR. Pre slovenskú politickú reprezentáciu tak vznikol neveľký
manévrovací priestor. Záviselo aj od
nej, ako za Slovensko zabojuje a čo
preň dosiahne.
■ KOMPETENČNÉ SPORY
V priebehu februára 1939 sa
v oslabenom Česko-Slovensku znovu
začala zostrovať vnútropolitická situácia. Došlo k viacerým kompetenčným sporom medzi ústrednou vládou
v Prahe a slovenskou autonómnou vládou. Spory sa týkali rozpočtu, kontroly
nad armádou a pôsobenia Hlinkovej
gardy (HG). V Prahe sa obávali, že
radikáli z HSĽS sa pokúsia odtrhnúť od
Prahy a vyhlásiť samostatnosť Slovenska. Ústredná vláda sa tomu usilovala
zabrániť. Jej ministri sa preto 12. februára 1939 zišli na neformálnom rokovaní v Nouzově pri Prahe a o tri dni
neskôr v Agrárnom klube v Prahe. Rokovali o spôsoboch, ako zabrániť hrozbe
vnútorného rozpadu ČSR. Dospeli
k záveru, že jediným možným a efektívnym spôsobom riešenia situácie na
Slovensku je vojenský zásah. Jeho
súčasťou malo byť jednoznačné deklarovanie, že autonómia Slovenskej krajiny
je nedotknutá. Podľa ich predstáv bolo
takéto odvolanie ministrov autonómnej vlády v súlade s ústavou a právami
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prezidenta. Organizátori vojenského
zákroku vychádzali z názoru, že v prípade neúspechu akcie alebo jej využitia Nemeckom je lepšie dať prednosť
zániku republiky zásahom zvonka pred
vnútorným rozpadom. Pred svetovou
verejnosťou by sa mohla prezentovať verzia, že Hitler donútil Slovákov
k samostatnosti. Chceli za každú cenu
vylúčiť vnútorný rozpad ČSR, aby to
vyzeralo tak, že Slováci vyhlásili samostatnosť v dôsledku tlaku Nemecka
a časti radikálov, a nie celého slovenského národa. V prípade likvidácie
republiky nacistickým Nemeckom by
totiž došlo k porušeniu Mníchovskej
dohody a Viedenskej arbitráže, ktoré
Nemecko iniciovalo a podpísalo. Hlavnými iniciátormi a podporovateľmi myšlienky riešiť existujúcu situáciu mocenským zásahom bol minister dopravy
divízny generál Alois Eliáš a minister
bez kresla Jiří Havelka. Definitívne rozhodnutie padlo až 8. marca 1939 dopoludnia na zasadnutí českých ministrov
ústrednej vlády. Predseda vlády Rudolf
Beran sa rozhodol riešiť situáciu
s použitím sily, na čo prakticky dostal
súhlas všetkých prítomných. Zásah bol
dôkladne utajený. Nevedeli o ňom ani
bývalé politické strany pôsobiace na
Slovensku, ktoré boli v rozklade.
■ VOJENSKÝ ZÁSAH
Na Slovensku po príkaze vojenských veliteľov už popoludní 9. marca
vyhlásili stanné právo, aj keď krajinský úrad bol o tom upovedomený až
na druhý deň dopoludnia. Prví četníci
z Moravy začali prenikať na Slovensko
okolo 20. hodiny. Hlavnú pozornosť
venovali Bratislave, ktorú uzavreli zo
všetkých strán. Celú akciu zabezpečoval krajinský vojenský veliteľ na
Slovensku div. gen. Hugo Vojta, ktorý
na prelome rokov 1938/1939 vybudoval na Slovensku spravodajskú sieť na
sledovanie predstaviteľov HG a HSĽS.
Vypracovali sa zoznamy prominentných osobností, ktoré mali byť internované. Prezident republiky zbavil funkcie členov autonómnej vlády J. Tisa,
F. Ďurčanského, M. Pružinského a M.
Vanča. Za zastupujúceho predsedu
autonómnej vlády zároveň vymenoval Jozefa Siváka. Na Slovensku bola
fakticky nastolená vojenská diktatúra.
Bolo zatknutých okolo dvestošesťdesiat ľudáckych radikálov, ktorých
deportovali do českých a moravských
väzníc. Do ulíc Bratislavy vyšli obrnené
vozidlá a tanky, ktoré blokovali výpadovky z mesta a študentské domovy.
Podvečer 10. marca došlo v Bratislave
k streľbe, pri ktorej zahynuli Mária Psotová a gardista Anton Kopal. Niekoľko
ľudí bolo ranených. Ďalších ranených
priniesli zrážky v Žiline, Poprade,

Levoči a najviac v Prešove. Organizátori vojenského zásahu nepresvedčili
slovenskú verejnosť o oprávnenosti
a zákonnom podklade tohto opatrenia, najmä o zákonnom odvolaní vlády
J. Tisa, hoci prezident Emil Hácha
vymenoval 11. marca o 22.00 h za
nového predsedu autonómnej vlády
veliteľa HG Karola Sidora.
■ NÁTLAK BERLÍNA
Vojenský zásah na Slovensku využilo Nemecko ako zámienku zlikvidovať
ČSR s poukázaním na vnútorný rozklad
republiky. Nemci ústrednú vládu provokovali k radikálnemu postupu a situáciu potom rýchlo využili. Slovenských
politikov zasa tlačili k urýchlenému
vyhláseniu samostatnosti. Nerozvážne
konanie Prahy tak rozhodlo o osude
ČSR. Adolf Hitler bol sklamaný, že
Slováci ho počas českého vojenského
zásahu nepožiadali o pomoc. Rozhodol
sa preto zobrať osud ČSR do vlastných
rúk. Hitlerovi zmocnenci najprv kontaktovali K. Sidora a žiadali od neho
vyhlásenie slovenskej samostatnosti.
Keď to Sidor odmietol, obrátili sa na
zosadeného ministerského predsedu
J. Tisa. Tiso prijal Hitlerovo pozvanie
na rozhovory až po porade s vládou,
predsedníctvom Slovenského snemu
a predsedníctvom HSĽS. Do Berlína
odletel nemeckým kuriérnym lietadlom 13. marca 1939 z Viedne. Najprv
ho na ministerstve zahraničných vecí
prijal ríšsky minister zahraničných vecí
Joachim von Ribbentrop, ktorý Tisovi
oznámil, že Hitler je rozhodnutý likvidovať Česko-Slovensko a Maďarsko
zadrží len osamostatnenie Slovenska.
V podobnom tóne sa niesla aj audiencia u Hitlera, ktorý Tisovi jasne povedal, že Slovensko sa buď osamostatní,
alebo bude ponechané „osudu“. Von
Ribbentrop práve vtedy prečítal správu
o sústreďovaní maďarských vojsk na
slovenských hraniciach. Na Jozefa
Tisa očividne vyvíjali psychický tlak.
Ribbentrop dokonca ponúkol Tisovi
pripravený text deklarácie slovenskej
nezávislosti a dával k dispozícii aj ríšsky rozhlas! Tiso to odmietol a po polhodinovej audiencii u Hitlera o 19.30
hodine telefonoval prezidentovi E.
Háchovi a K. Sidorovi, aby na druhý
deň o 10. hodine zvolali zasadnutie
slovenského snemu. Ribbentrop ešte
Tisovi povedal, že buď Slovensko do
12. hodiny 14. marca vyhlási samostatnosť, alebo Nemecko nebude brať zodpovednosť za prípadné následky. Na
druhý deň o 10. hodine sa začalo rokovanie Slovenského snemu, na ktorom
J. Tiso oboznámil päťdesiatich siedmich prítomných poslancov s obsahom
rozhovorov v Berlíne. Zdôraznil pritom
maďarskú hrozbu. Poslanci však krátko
pred 12. hodinou, teda pred uplynutím nemeckého ultimáta, rokovanie
prerušili. Po dvanástej sa snem opäť
zišiel na krátke trojminútové rokovanie.
Povstaním poslanci odhlasovali vytvorenie samostatného slovenského štátu.
Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 bolo
v danej situácii logickým a pre Slovákov jediným správnym riešením.
Centrálna vláda v Prahe a prezident
Beneš prijatím mníchovského diktátu česko-slovenský štát odsúdili na
zánik. Štát, ktorý sa odmietne brániť vonkajšej agresii stráca v očiach
svojich obyvateľov legitimitu i zmysel
svojej existencie. Česko-slovenský
štát nesporne umožnil slovenskej civilizácii výrazný posun vpred na poli
moderného kultúrneho i politického
rozvoja. Keď však české vládne kruhy
odmietli za tento štát bojovať, Slovensko sa muselo vydať vlastnou cestou,
ak nechcelo skončiť rozdelené medzi
Nemecko, Maďarsko a Poľsko. Takto
vyhlásenie samostatnosti Slovenska
vnímali aj vo svete. Slováci mali v okamihu začatia likvidácie ČSR plné právo
uplatniť svoje morálne a politické práva
na sebaurčenie a samostatný štát,
ktorý bezpochyby oveľa lepšie vyhovoval slovenským záujmom ako ktorákoľvek ďalšia možná alternatíva, teda
obsadenie Nemeckom, Maďarskom
či Poľskom, hoci spojená s priznaním
nejakej autonómie alebo poskytnutím
protektorátu.
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Sto rokov od konca nepredstaviteľnej anabázy veľkej armády z pekla do vlasti

Tisíce vierst cez mrazivú Sibír a tri oceány
Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

Príbeh, ktor ý s i rozpovieme, v mnohom charakterizuje osobnosť doktora Milana Rastislava Štefánika a jeho duchovný formát. Stretnú sa
v ňom prezieravý stratég, obratný diplomat, vojsku oddaný veliteľ, muž oceľovej vôle v chatrnej postave a chorobou zúbožený mladý muž.
V auguste 1918 sa vrátil zo Srbska do Francúzska a ihneď začal prípravy na svoj odchod k česko-slovenským légiám do Ruska. Práve v tom
čase bolo Rusko v dvoch ohňoch – na západe ešte operovali divízie nemeckej a rakúsko-uhorskej armády, a zmätok využili ukrajinskí nacionalisti na protiruské povstania, a vo zvyšku Ruska explodovala občianska vojna medzi Čer venými gardami, formovanými po októbrovej
revolúcii, a vojskami demokratickej vlády, ktorá vznikla po februárovej revolúcii. Do toho sa rozhoreli útoky čer vených na vojská ruských
spojencov – Angličanov, Francúzov a česko-slovenských legionárov. Tie pôvodne bojovali na ruskej strane, teraz sa zrazu stali nepriateľmi
„čer vených“. Kr vavý chaos. Štefánik sa vtedy rozhodol vyviezť Čechov a Slovákov z tohto pekla.
Uvedomme si, že česko-slovenská vláda ešte nejestvovala, lebo
nejestvovala ani republika – vznikne
o tri mesiace. Štefánik, hoci je podpredsedom česko-slovenského výboru
(nejestvujúceho štátu), je francúzskym
občanom a generálom francúzskej
armády, nemôže teda konať na vlastnú
päsť, svoj historický čin si musel nechať
posvätiť francúzskou armádnou vrchnosťou a Spojencami, nakoniec bez
koordinácie s hlavným veliteľom spojeneckých armád v Rusku generálom
Janinom by sa mu jeho veľký akt nemohol ani podariť.
Úplná väčšina divízií a zborov
česko-slovenských légií sa už stiahla
z ruského pekla za Ural a zvyšky sa tam

MEMOÁRE
na jeho žiadosť premiestňujú. Zásluhu
na tom má dnes už zabudnutý legendárny generál légií Radol Gajda (krycie meno pre hrozbu likvidácie rodiny
v Rakúsko-Uhorsku), vlastným menom
Rudolf Geidl, 1892 – 1948. Umrel
po „Víťaznom februári“ na následky
výsluchov, keď najprv prišiel o zrak.
Štefánik a po ňom aj generál Šnejdárek,
onedlho veliteľ česko-slovenských vojsk
na Slovensku, ho považovali za génia,
napokon – generálske výložky dostal
ako dvadsaťšesťročný!
Z Iniciatívy M. R. Štefánika sa
z českých, slovenských a rusínskych
zajatcov – vojakov rakúsko-uhorskej
monarchie, sformovali légie. Podobne
ako naše légie vo Francúzsku (vrátane
amerických Slovákov) a v Taliansku.
Bojovali na strane Británie, Francúzska,
Talianska, Ruska, Japonska a USA proti
Nemecku a jeho najväčšiemu európskemu spojencovi Rakúsko-Uhorsku,
nenávidenému utlačovateľovi národov
v strednej Európe. V čase, keď zasiahli
do bojov, mali naše légie v Rusku
asi sedemdesiattisíc mužov! To bola
armáda. Po vypuknutí boľševickej revolúcie niekoľko tisíc z nich sa pridalo
k červeným (napríklad spisovateľ Jaroslav Hašek), asi sedemtisíc zahynulo
alebo padlo do zajatia. Vo chvíli Štefánikovho plánu mali naše légie v Rusku
okolo šesťdesiattisíc príslušníkov, vynikajúcu výzbroj a na ruské pomery perfektne organizovaný režim. Túto masu
mužov bolo treba prepraviť na ruské
tichomorské pobrežie krížom cez Sibír
a Ďaleký východ, teda zhruba desaťtisíc
kilometrov, a Tichým oceánom, Indic-
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Výtvarný návrh pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi od akademického sochára Tibora Bartfaya, ktorý sa nikdy nerealizoval a navyše sa záhadne stratil – a vlak s česko-slovenskými legionármi, ktorí sa aj vďaka jeho veleniu a ním presadenej disciplíne
dostali cez Sibír a tri oceány takmer kompaktne naspäť do Európy a do novej vlasti.

kým oceánom, okolo Afriky a Atlantikom
do európskych prístavov. Pokiaľ možno
bez bojov. V zdraví. Predstavte si, koľko
to bolo vlakov! K tomu vagóny so zbraňami a s muníciou. A zásoby jedla.
Nemocničné vozne. Štábne vagóny.
Strážne veže s guľometmi a plošiny
s delostrelectvom proti opakovaným
útokom pozdĺž trate, často s cieľom
ukradnúť zásoby jedla alebo vylúpiť
armádnu pokladnicu.
■ PARÍŽ – USA – JOKOHAMA
Už táto cesta bola výkonom. Štefánik sa pre ňu rozhodol, keď bol práve
v Taliansku. Cez Ukrajinu sa ta nedalo,
zúrila tam vojna a vzbĺkali vzbury. Dalo
sa len dookola. Vlakom sa premiestnil
do Francúzska a v Le Havri nasadol
na loď do USA. Tu absolvoval porady
s francúzskym kolegom generálom
Janinom, veliteľom spojeneckých síl
v Rusku, stretol sa s prof. Masarykom,
ktorý bol práve v USA, a premiestnil sa
na západné pobrežie, aby odtiaľ vyplával do Tokia. Tam dorazil 12. októbra
1918. Pripomeňme, že Japonsko bolo
v prvej svetovej vojne na strane USA,
Británie, Francúzska a Talianska ako
dôležitý spojenec. Dvadsiateho októbra
pri jednom rokovaní omdlel a museli
ho previezť do nemocnice. Už 24.
októbra má v Jokohame stretnutie
s francúzskym kolegom generálom
Janinom, hlavným veliteľom spojeneckých vojsk v Rusku, ktorý vyjadruje
spokojnosť s plnením novej úlohy čes-

nožíkom nakrojila na päť súmerných
častí. A potom cestovinového vtáčika
Po tom, čo sused dostaval drevenou lopatou, ako v známej rozdomček, Jusko každé ráno mihol právke, šuchla do rozpálenej pece. Na
očkom na jeho vchodové dvere. zjedený veľkonočný koláč rodina už
Tvarom mu veľmi pripomínali detstvo. Ešte nechodil do školy, keď
sa pri raňajkách z kuchyne rodičovského domu takto pozeral na dvere
susedného babičkinho domčeka.
Bol to úzky, a pritom dlhý objekt celkom zabudla, zato malý Jusko si
s prednou izbou, s kuchyňou, dlho uchovával upečeného vtáčika.
s pecou na pečenie chleba a so zad- Postupne stvrdol na kosť, takže už
nou izbou. Odmalička ho priťahovala by sa dal zjesť len ponorený do čaju,
stará pec, kde najmä pred Veľkou no také dačo nehrozilo, keďže rozšíril
nocou piekla babka paschu pre celú chlapcovu zbierku.
Jusko si spomenul, že v istom
rodinu. A malému Juskovi vtáčikov.
Najviac sa mu na tom páčilo, ako čase mal až päť veľkonočných vtáz cesta najskôr ušúľala valček, na čikov. Nevedel, ako to babka robila,
konci ktorého urobila uzol. Vznikla ale po vypečení boli všetky rovnako
z toho podoba vtáčika s hlavičkou, veľké, len tie najstaršie, už vysušené,
telom a chvostom. Na vrch hla- sa medzitým trochu scvrkli. Jusko
vičky vtlačila dve zrniečka čierneho sa pri raňajkách znovu pozrel na
korenia ako oči a vejárovitý chvost susedove vchodové dvere, čo uňho

ko-slovenských légií – strážením Transsibírskej magistrály.
Na druhý deň dostáva depešu od
francúzskej vlády, že sa práve vytvorila česko-slovenská vláda, on je v nej
ministrom vojny, a v najbližších hodinách
sa vyhlási Česko-slovenská republika.
Nasledujúci deň americké noviny, vychádzajúce v Japonsku, prinášajú text tzv.
Washingtonskej deklarácie o vyhlásení
česko-slovenskej samostatnosti. Štefánika pobúri. Jeho pobočník Ferdinand
Písecký (1879 – 1934) neskôr spomína,
ako rozhorčene reagoval: Takáto republika je zakuklené tyranstvo. Budem proti
nej do konca. Som aj proti monarchii,
ktorá je dnes pre nás tým, čím starý
odev... Hnev ho pominie, tri týždne diplomatickými rokovaniami zabezpečuje
materiálnu i finančnú pomoc od Spojencov, aby mohol uskutočniť prevoz našich
légií od Uralu po Transsibírskej magistrále k oceánu.
■ UTÝRANÁ ARMÁDA
Začiatkom novembra 1918 dostáva
telegram od veliteľa česko-slovenského
sibírskeho vojska generála Jana Syrového o stave a nálade légií bojujúcich
v Rusku. Syrový mu opisuje aj stav
armády – čas a nepretržité boje vykonali
svoje: muži sú fyzicky a morálne vyčerpaní, nedostatočne obutí a odetí, nechce
sa im už ďalej bojovať. Nepretržite však
musia odrážať útoky rozličných ozbrojených útvarov či hôrd, ktorým neraz ide
len o to, aby sa dostali k strave. Nijaká
vyvolalo ďalšiu vlnu spomienok.
Malý babičkin domček jeho detstva
totiž skrýval mnohé tajomstvá. Spomínal si, ako ho tam zaujal starobylý
písací drevený stôl s intarziou, z kto-

pomoc od Spojencov neprichádza.
Naše vojská už nie sú jediným pánom
situácie v nekonečnom priestore Transsibírskej magistrály...
Štefánikovi bolo jasné: légie
nemôžu dlhšie na Sibíri zostať. Neodkladne ich treba prepraviť do bezpečia.
V polovici novembra 1918 nasadá
Štefánik na loď v Šimonosaki, ktorá smeruje na ruské pobrežie. Vtedy dostáva
telegram, že česko-slovenské légie
z Talianska a Francúzska slávnostne
vpochodovali na Václavské námestie na
čele s Dr. Edvardom Benešom. Štefánik
sa vraj len pousmial. Muselo ho to však
zamrzieť. Lebo o hodinu-dve na lodi
Taika Maru omdlel. Keď sa pozviechal,
spomínal si jeho pobočník kpt. Písecký,
tváril sa, akoby sa nič nebolo stalo.
Dokonca sa usmieval a vraví: „Som
spokojný sám so sebou. Mohol by som
pokojne umrieť.“
■ ANABÁZA NA ZÁPAD
Pätnásteho novembra 1918 pristáli
vo Vladivostoku. Možno aj z úcty k tejto
ceste o niekoľko rokov, keď sa budovala
česko-slovenská moreplavba, medzi
inými loďami ČSR kúpila aj túto japonskú
loď, prispela na ňu i Legiobanka, a loď
pod novou vlajkou mala názov Légie.
Nasledovala dvojdňová cesta do
Charbinu, rokovanie s čínskym guvernérom o prípadnej pomoci Číňanov žijúcich
v tejto oblasti, keď o nejaký čas sa budú
vracať s tisícmi vyčerpaných legionárov,
stretnutie s politickými predstaviteľmi
on. To všetko mu utkvelo v pamäti.
Zakaždým, keď sa babky pýtal, odkiaľ
prišla k takému stolu, skriniam i tomu,
čo v nich bolo ukryté, len pokývala
hlavou s prst pritlačila na zovreté

Dvere do tajomnej babkinej trinástej komnaty
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rej naňho civeli tajomné vyrezávané
hlavy s vytreštenými očami a so
široko otvorenými ústami. Pôsobilo
to naňho až strašidelne. A keď otváral
dvierka na stolíku, škrípali tak, až mu
naháňali strach. V poličkách ho lákali
široké chrbty hrubých kníh. Niektoré
mali pekné obrázky, iné ho znepokojili tak, až sa mu o nich snívalo. Oveľa
radšej sa prehrabával vo fotografiách,
na ktorých boli chlapci a dievčatá
v krojoch, kačičky plávajúce v potoku,
starý človek s dlhými vlasmi pod
stromom, ktorý bol ešte starší ako
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pery A nič mu neprezradili ani rodičia, akoby sa dospelí dohodli, že
tajomstvo si ponechajú pre seba. Až
neskôr, keď už bol dospelý, dozvedel
sa, že nábytok i všetko príslušenstvo
patrili gréckokatolíckemu farárovi,
ktorého v päťdesiatych rokoch zatvorili a poslali do väzenia a do jáchymovských uránových baní. U babky
mali byť dovtedy, kým sa vráti. Mladý
duchovný si počas svojho pôsobenia dokázal získať mládež, chodil
s dievčatami a mládencami na túry
a fotografoval. Po tom, čo prežil jáchy-

spojeneckých krajín, ktorí tu v „závetrí“
sídlili. Dvadsiateho ôsmeho novembra
1918, teda po dvoch týždňoch cesty, sa
dostali do Irkutska. Krátky odpočinok.
Dva dni cesty vlakom do Krasnojarska.
Tretieho decembra večer prichádza
Štefánik so sprievodom do Omska. Vo
vlaku smerom na Kurgan sa stretáva
s členmi sibírskej pobočky Československej národnej rady Patejdlom a Králom
a intendantom našej posádky na tomto
území pplk. Petršom. Piateho decembra
1918 prichádza Štefánik do Čeľabinska,
pobudne tu tri dni – tu totiž sídli štáb
nášho armádneho zboru, velenie už sídli
vo vozňoch postupne pripravovaných
železničných konvojov. O tri dni odchádza do Jekaterinburgu. Tu sa kompletizujú ďalšie vlakové súpravy. Spresňuje
a bilancuje sa majetok česko-slovenských légií. Vznikol prebratím majetku
niektorých rakúsko-uhorských podnikov
v Rusku, podnikateľskou činnosťou spoločnosti, ktorá spolufinancovala vznik
a pôsobnosť légií – Legiobanky, a istotne
aj podielom z vojnovej koristi spojeneckých vojsk Dohody.
■ ANABÁZA NA VÝCHOD
Približne desať decembrových dní
trvá generálovi Štefánikovi, už ministrovi vojny, aby za pomoci veliteľov plukov a divízií, operujúcich v okolí a pozdĺž
magistrály, ich intendantov, železničnej
správy, miestnych statkárov od Jekaterinburgu po Ťumeň a osobných kontaktov
veliteľov našich útvarov zabezpečili nielen
vlakové súpravy, ale aj zásoby potravín.
Zvláštna skupina skúsených dôstojníkov
vypracovala systém aktívnej obrany vlakov
a predložila ho Štefánikovi, aby to riešil
rozkazom.
Približne týždeň sa on sám pohybuje
v oblasti Jekaterinburgu a Omska. V polovici decembra sú vlaky pripravené pustiť sa
na Východ. V noci mrazy klesajú na mínus
päťdesiat stupňov.
Osemnásty december: Kolumzino;
Dvadsiaty december: stretnutie generála
Štefánika s legendárnym veliteľom „bielych“ Kolčakom; Dvadsiaty siedmy december: Omsk – Jekaterinburg, séria vojenských porád; Piaty január 1919: začiatok
evakuácie, prví odchádzajú invalidi, ranení
a chorí; Ôsmy január: odchod Štefánika
a jeho vlaku z Jekaterinburgu; Dvadsiaty
piaty január: vlaky postupne opúšťajú
poslednú ruskú stanicu Ča-čun.... Pätnásty
marec: Štefánik sa vracia do Paríža.
Od Kolmzina do Paríža – bezmála tri
mesiace.
Útrapy cesty opísali v spomienkach
vojenský lekár transportu, v ktorom sa viezol
Štefánik, aj generál Šnejdárek – o niekoľko
týždňov veliteľ česko-slovenských branných
síl na Slovensku, muž, ktorý od Prešova
vyhnal pomäteného banditu Kuna...
Neuveriteľné sa stalo skutkom. Do
Vladivostoku dorazili všetky naše divízie. Podarilo sa. Krížom cez šestinu
sveta. Potom ešte tretinu sveta po troch
oceánoch. Až do prístavov Európy.
Neuveriteľné.
●●●
Nečítajte spomienky pamätníkov tej
anabázy. Sú kruté. Štefánikovými bolesťami po tej krížovej ceste.
Akoby boli predzvesťou ešte väčšej
tragédie.
movské peklo, vypadali mu najskôr
zuby, potom vlasy, ochorel, a keď sa
po mnohých rokoch áreštu konečne
dostal na slobodu, už to bol iba tieň
človeka, akým bol za mladi. Babka
i rodičia vtedy Juskovi hovorili, že sa
nikdy nedozvedeli, prečo sa nevrátil
tam, odkiaľ odišiel v plnej sile. Možno
preto, že sa nechcel ukázať tunajším
ľuďom ako zlomený, chorý, uštvaný
človek. Až po dlhom čase sa dozvedeli, že zomrel v novom prostredí, kde
sa po návrate z trestnice usídlil a kde
ho nikto nepoznal.
Jusko sedel na stoličke v kuchyni
a práve dopíjal čaj, keď oknom uvidel
suseda zamykajúceho dvere, ktoré
mu tak pripomínali vchod do trinástej
komnaty jeho detstva. Na rozdiel od
nich otvárajúcich sa klasickým veľkým
kľúčom sused používal elektronickú
kľúčenku s ovládačom. Pravda, veď
odvtedy Laborcom pretieklo veľa vody...
Marián ŠIMKULIČ
WWW.SNN.SK
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Publicista a spisovateľ Milan KENDA pripravil výber toho najlepšieho

dlhé roky spolupracuje s vydavateľstvom DAXE, v ktorom mu vyšlo viacero kníh pre deti, túto svoju profilovú
knižku zveril práve tomuto vydavateľstvu. S grafikom mali čo robiť, aby
vhodným spôsobom dokázali natlačiť
také obrovské množstvo aforizmov na
čo najmenší priestor tak, aby myšlienky
nestratili svoju prehľadnosť. Oddelili
jednotlivé aforizmy grafickými značkami, pripomínajúcimi apelatívny ukazovák, takže navzájom nepôsobia rušivo.
Napokon, ani šperky nesmú byť nahádzané jeden na druhom na obrovskej
kope, lebo by nevynikla ich jedinečnosť.

Aforoaféry ako sumár trpkých pousmiatí
Anna SLÁVIKOVÁ – Foto: archív autora

Nie každému sa podarí pri obstojnom fyzickom zdraví, no najmä v kvalitnej duševnej kondícii, pokoji a vyrovnanosti dožiť úctyhodnej osemdesiatky. Publicistovi a spisovateľovi, pôvodne prírodovedcovi z oblasti zoológie, Milanovi KENDOVI sa to podarilo.
A nielen to. Čitatelia Slovenských národných novín Milana Kendu
poznajú ako autora mnohých článkov,
no žáner, v ktorom doslova kraľuje,
sú aforizmy. Aj názov najnovšej knihy
tomu napovedá, nazval ju Aforoaféry.
S viacerými aforizmami, epigramami,
básňami, glosami, poviedkami či literárno-teoretickými článkami sa už
čitatelia stretli, veď ide o reprezentačný výber z jeho tvorby.
■ S HUMOROM V ERBE
Všetky príspevky majú spoločného menovateľa, a tým je humor
či presnejšie humoristicko-satirická
tvorba. Výber aforistickej tvorby
siaha od roka 1962, keď ho písanie
chytilo za srdce a drží ho dodnes.
Za tie roky sa mu podarilo vyprodukovať vyše dvanásťtisíc aforizmov.
Takže túto knihu možno označiť za
svetový unikát, aj napriek tomu, že
do nej zaradil iba torzo, teda tritisíc
aforistických šľahov, približne štvrtinu z toho obdivuhodného množstva.
Málokomu sa pošťastí vymyslieť
toľko krátkych, dá sa povedať esenciálnych duchovných výtvorov vôbec,
a už naozaj vari nikomu sa nepodarilo dať ich dokopy a vydať pospolu
v jednom diele. Iste to bola riadna
fuška urobiť krutú selekciu a vybrať
len istú časť.

■ AUTORSKÁ INVENTÚRA
V druhej knižnej sekvencii skombinoval memoárovú časť svojej tvorby
s teoretickými postrehmi a definíciami
zo sféry humoristicko-satirickej tvorby.
Nazval ju Autointerview. Tieto memoáre majú dynamickú, čitateľsky pútavú
štruktúru v podobe otázok a odpovedí.
Veď kto iný by si trúfol klásť otázky
na telo satirickému humoristovi typu
Kenda? Takú diskusiu si môže dovoliť akurát tak sám so sebou. Nie je to
však samoúčelné táranie. Z interview
sa čítajúci dozvie podrobné autorovo
curriculum vitae a tiež v ňom autor
sofistikovane zužitkuje viaceré aforizmy, epigramy, ba aj básne uverejnené v minulosti.
Nasleduje
Fotogaléria,
čiže
rodinný i pracovný album s autorovými
fotografiami.
Záverečnú časť knihy dopĺňa
poviedka Pohrebná kytica Armanda
Moulina. Má nádych satirického trileru
s mierne detektívnou zápletkou.
Doteraz som sa zmieňovala
iba o úctyhodnom počte jeho prác.
Samozrejme, bez adekvátnej umeleckej úrovne by tieto myšlienky nemali
šancu uspieť v takých čitateľsky náročným periodikách, akými sú Slovenské
národné noviny či Literárny týždenník, do ktorých prispievajú naši najkvalitnejší autori. Milan Kenda zaujal

pozornosť aj svojimi predchádzajúcimi
knihami, ku ktorým patrí Usmievavý
jeleň, kde sa autorova fantázia vyšplhá
do riadnych výšok a vzletných výrokov.
Som presvedčená, že aforizmy
nemôže písať hlupák. Veď ak sa niekto
na tento žáner dá, potrebuje z niečoho
„variť“. Ak autor nemá dostatok vedo-

RECENZIA
mostí, nemôžu mu napadnúť ani isté
súvislosti, ktoré sú ťažiskom dobrého
aforizmu či bonmotu. Čítajúci veľmi
rýchlo odhalí slabiny zdroja a následne
aj konečný produkt. No ak má autor
znalosti z niektorých vedným odborov,
väčšinou však z oblasti politiky a zo
spoločenského života, a ešte ich vie aj
šikovným spôsobom, dokonca veršovanou formou vyjadriť, je to jeho plus.
Poniektoré duchaplné krátke útvary sú
natoľko sympatické a vystihujú myslenie mnohých čítajúcich, že napokon
priam zľudovejú a neraz osviežujú
bežnú reč.
Milan Kenda sa neprepožičal primitívnemu vtipkovaniu, ktoré
rozosmeje všetky kategórie. Ocenia
ho najmä náročnejší čitatelia, ktorí
dokážu postrehnúť aj zašifrovaný,
skrytý výsmech.
Milan Kenda sa zblížil s humoristickými žánrami už začiatkom šesť-

Jozef BANÁŠ: PREBIJEM SA! Štefánik – muž železnej vôle, Ikar, 2018, str. 470

Vzácna biografia v pravý čas
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

Vyšla

na konci jubilejného roka – stého výročia vzniku
Československej republiky, z ktorej sa pražskej vrchnosti
podarilo už do roka urobiť unitárny štát, hlboko do šuplíka
schovať spojovník, ba dokonca vymyslieť spoločný národ.
A pred stým výročím veľkej národnej tragédie – havárie lietadla, v ktorom sa francúzsky generál s troma talianskymi
letcami, medzinárodne uznávaný diplomat, doktor filozofie, rytier Čestnej légie, minister vojny Česko-Slovenska
vracia po rokoch do vlasti.
Medzi skončením vojny a najbližšou jarou sa Štefánikovi
podaril husársky kúsok, dodnes nedocenený počin – z krvavých
zmätkov boľševickej revolúcie, občianskej vojny a totálneho
chaosu, prakticky bez úhony vyviedol celé divízie bývalých českých a slovenských vojakov rakúsko-uhorskej armády. Cez dva
kontinenty, tri oceány a nekonečné množstvo nebezpečenstiev
ich došikoval do európskych prístavov. Stihol ich vlastným vzorom disciplinovať a zdravých zaradiť do légií, ktoré od neskorej
jesene 1918 do najbližšej jari obránili juh, západ a východ Slovenska. Len vďaka tomu mohli Šrobár, Zoch a ďalší múdri muži
zachrániť pre Slovensko Dunaj, Žitný ostrov, Petržalku a Devín
a urobiť z Požoňači Prešporka Bratislavu.
Knihu, ktorá má takmer pol tisícky strán, ťažko recenzovať niekoľkými riadkami počítačového textu. Možno ju nanajvýš privítať a vysloviť nádej, že v ovzduší medzi dvoma veľkými
výročiami, slávnostným a smutným, siahne za ňou veľa čitateľov. Neobanujú, že tak spravili. Pútavosť zaručuje Banášovo
rozprávačské umenie, ktoré sme si mali možnosť overiť v jeho
románoch rovnako ako v dielach, ktoré sú skôr literatúrou faktu,
povedzme Dubčekov životopis.
Ján ČOMAJ

a zavýjajú. Ani čo povedali ich páni. Možno
niektorí zavyli od zúfalstva, niektorí od smieMedzi siedmimi divmi starovekého chu. Ale má to niečo do seba.
Reklamu obeliskom urobil Erich Maria
sveta boli hneď dve monumentálne sochy.
Diova socha v Olympii. Výška vyše dvanásť Remarque. Napísal román Čierny obelisk.
metrov, použité zlato, diamanty, nádherné
dielo gréckeho sochára Feidia. Vydržala
sedemsto rokov, kým ju v Konštantínopole
nezničil požiar. Čiže v Carihrade. Ale lietadlá lietajú do Istanbulu. A Rhodoský kolos.
Socha boha Hélia z bronzu, skoro štyridsať Obsah knihy je stále viac aktuálny. Prežitie v čase inflácie, strata úspor, devalvácia
metrov vysoká...
Neznámy český humorista vytvoril meny a mravov. Smutný osud dôchodcov
v istom parčíku kamenný obelisk a dal mu s bezcennými penziami. Na druhej strane
meno Chcací kámen Václava Havla. Niečo zbohatnutie špekulantov a podvodníkov. Aké
ako fejsbúk pre štvornohých miláčikov. povedomé pre súčasníkov! Možno sa český
Štvornohých podľa výšky kameňa. Reago- humorista inšpiroval Remarquovým čiernym
val na pomaly maniakálne pomenovávanie obeliskom. Aj ten museli jeho majitelia strážiť
a premenovávanie lavičiek, cestičiek, parčí- pred susedom vracajúcim sa v noci z krčmy,
kov a letísk. Nevedno, ako ohodnotili dielo ktorý ho používal podobne ako psy dotyčný
psy. Lebo nerozprávajú, väčšinou brešú psí obelisk.

Po južnom Slovensku vyrastajú pamätníčky. Pamätníčky pravdepodobne skrachovaným hydinárskym závodom, lebo je na nich
zvyčajne soška hrabavej hydiny neznámeho
druhu. Niečo ako moriak krížený s ázijským

Publicista a spisovateľ Milan KENDA zostavil k významnému životnému jubileu
unikátnu knihu aforistických, humorno-satirických a iných tvorivých reminiscencií.

desiatych rokov, aj v knihe sú viaceré
písomnosti pochádzajúce zo socialistických čias. Ako sa mu niektoré myšlienky podarilo prepašovať do tlače
v tých časoch, vie len on sám, a iste
ho to stálo nemálo námahy i odvahy,
keďže v tom období fungovala naplno
cenzúra, ktorú si dnes vo voľnej,
mnoho ráz bezbrehej amorálnej žurnalistike nevieme vonkoncom predstaviť.
■ SMENÁRSKA ŠKOLA
On si však písal a mnohé aj uverejňoval v bývalej Smene, v ktorej tri
roky pracoval ako redaktor, v Slovenských národných novinách i v ďalších
periodikách. Milan Kenda sa nespoliehal na nikoho ani vtedy, ani teraz.
Rozhodol sa preto, že k svojim nedávnym osemdesiatinám dá dokopy výber
svojich prác, a tak aj učinil. A keďže

NEKROLÓG
Do jedného to boli životaschopní mladíci, zlietli sa
zo slovenských kútov do práve poslovenčenej Bratislavy,
zapisovali sa na vysokých školách alebo sa už vracali
z nadstavbového štúdia dakde vo svete, najčastejšie
v Paríži. To treba pripomenúť, lebo boli doslova opojení
dozrievajúcim francúzskym surrealizmom v poézii a vo
výtvarnom umení – a ako vyznávači tohto božstva založili
slovenský nadrealizmus. Posledným z nich bol Albert
Marenčin. V nedožitých deväťdesiatich siedmich rokoch sa
vybral za staršími druhmi. Zostáva tu jeho literárne dielo,
koláže, filmy a priebojné vydavateľstvo s jeho menom, ktoré úspešne spravujú
syn a vnuk.

Skonal posledný mohykán nadrealizmu

Vyrástol v patriarchálnej rodine v mlyne svojho deda Hamzu v Bystrom pri Vranove,
v roku 1940 maturoval v Prešove, na jeseň začal študovať medicínu, nevoňala, tak právo,
nesedelo, nakoniec slovenčinu a francúzštinu, tá bola najbližšie k obláčkom surrealizmu
na slovenskej oblohe – a tie boli už vysoko, vynorili sa päť rokov predtým nad skutočnou
podobou Fábryho veršov Uťaté ruky i obrazov Cypriána Majerníka a Vincenta Hložníka.
Zlákali ho ešte na tri roky štúdia na Sorbone. A na celý život sa stal ich súbežcom. V tom
čase tvorbou úžasných koláží.
Medzitým bojuje v SNP, Novomestský prijíma chtivého mládenca do novinárskej
šľachty – za parížskeho redaktora Národnej obrody, je v newyorskom tíme Dr. Vladimíra
Clementisa, ministra zahraničných vecí ČSR, kým ho vlastní neobesia, odvtedy je aj
už naveky akoby spolupáchateľom za čosi nevypovedané. Cíti to aj vo filme, ktorý ho
zlákal ako scenáristu a dramaturga – aj vďaka Marenčinovi sa môžeme chváliť diváckou
príťažlivosťou i umeleckou hodnotou série filmov najmä z opojných šesťdesiatych rokov
– hneď potom príde obvinenie z dubčekovskej kontrarevolúcie a miesto v kamrlíku SNG
s inou osobnosťou – filozoficky ladeným estétom Marianom Várossom. Jeden je v čase
novembrovej zmeny už dávno dôchodcom, druhý sa toho ani nedožije.
Zostalo tu však vyše dvadsať filmov a veľa kníh. Mimoriadne vzácne sú jeho
koláže, úvahy a memoáre. Kliknite si, nájdete ich. Autora už nepotešíte, ale seba isto.
Ján ČOMAJ

obelisky. Dalo sa očakávať, že si napríklad
Trenčania spomenú, ako v ich meste maturoval náš slovenský bard a klasik spisovateľ
Dominik Tatarka na reálnom gymnáziu. Lenže
Tatarka – čo už s ním. Kto by jeho sochu

Nedajme moderným tvorcom umrieť od hladu

WWW.SNN.SK

supom. Neodporúčam ísť do najbližšieho
domu pýtať sa, či nepredávajú vajcia. Socha
vtáka pred domom na južnom Slovensku nie
je reklama na domáce sliepky. Údajne. Busta
Štúra nie je povolená. Cyril a Metod si horko-ťažko našli miesto uprostred kruhového
objazdu v Komárne. Pravidelne súsošie trafí
kameň alebo aspoň plechovka farby. V Petržalke tiež vyrástol záhadný totem.
Na vyváženie aj severozápad Slovenska zasiahla túžba mať pamätníčky, sošky,

KULTÚRA

■ AJ ILUSTRÁTOR
Zvláštnosťou tejto knihy je, že si
spisovateľ ilustroval knihu sám. Pomocou vlastných koláží vytvoril aj prednú
a zadnú stranu obálky. Istú logiku
a prehľadnosť do svojich aforistických
myšlienok vniesol aj tým, že ich zoradil podľa dátumu vzniku a každý ročník
zakončil PF-kom zhotoveným zo svojich koláží. Takže z tejto knihy sa čitateľ dozvie o Milanovi Kendovi kadečo.
Nahliadne do jeho večne nespokojnej
duše a nájde v nej veľa inšpiratívnych
myšlienok z pera skúseného autora,
ktorý dokázal zužitkovať v krátkych
literárnych útvaroch svoje skúsenosti
z čias redaktorčenia vo viacerých
časopisoch, ba aj šéfredaktorovania
vo vydavateľstve Príroda či časopise
Ekopanoráma. Ozvláštnením knihy je
aj rozhovor so sebou samým. Položil si
otázky, na ktoré si fundovane odpovedal. A to sa vonkoncom fajnovo nehladkal. Odpovede sú nasmerované aj
proti srsti, takže interview je ostrejšie,
ako keby ho robil niekto iný. Ale aspoň
z duše vyjadril to, čo chcel vyjadriť.
A tak sarkasticky aj ironicky, ako to on
má rád.

zaplatil. Je tu nová doba, noví hrdinovia. Aspoň
pre časť populácie. Rýchlo-prerýchlo stavajme
pomníky. Kým je nejaká téma živá a na jej živenie peniaze k dispozícii. Okrem toho nedáme
predsa zahynúť „moderným umelcom“ od
hladu. Smrť hladom je krutá. Ešte pred ňou sa
človek môže zblázniť. Chaplina vo filme Zlaté
opojenie skoro zožral priateľ Big Jim, ktorý ho
od hladu videl ako sliepku. „Moderný umelec“
by mohol behať nahý a loziť na sochy, rozbíjať
pamätníky alebo ich oblievať farbou. Z Tren-

čína je bližšie do Bytčice než do Kremnice
alebo do Prednej Hory. Tak im dajme urobiť
pamätník. Čo ja viem – napríklad v Košiciach.
Je to lepšie, ako im rovno dať peniaze na ruku.
Mohli by sa uraziť. Čo je nepravdepodobné.
Apropó Tatarka. Vo svojich esejach sa
k sochárstvu rád vyjadroval. Napríklad jeho
Vyznanie sochárom. Alebo konfliktné výpovede o vtedy najmodernejších abstraktoch.
Ako aktuálne, hlbokomyseľne a pravdivo
vyznievajú jeho slová: „Démon modernosti,
démon abstrakcie, démon pýchy, démon
prázdnoty ženie nás redukovať sochu na číročistý pomysel: na funkciu.“ Hádam sa v tomto
jeho citáte niektorí dnešní financmajstri a tvoritelia pamätníkov a sôch nájdu. Pod ktorého
Tatarkovho démona sa zaradia, nechajme
na nich. Veľa sôch už skončilo v depozitoch
a v šrote. A veľa ich chýba. Lenže dôstojným
postavám našich dejín.
Milan ČASNOCHA MIKŠ

23. marec 2019
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Zamyslenie nad každodennými zamysleniami a kázňami saleziána dona Antona SRHOLCA

Viera sama osebe nie je patent na charakter
Text a foto: Štefan ZLATOŠ

Verejnoprávna televízia vyhlási víťaza v diváckej súťaži Najväčší Slovák počas galavečera prvého mája. V prvej desiatke nominovaných, o ktorej už diváci rozhodli hlasovaním, je aj salezián Anton SRHOLEC. Za kňaza ho vysvätil pápež Pavol VI. v máji v roku 1970 v Ríme.

Palatín Uhorska Pavol PÁLFI

Bratislavský župan
hlavou Uhorska
Pálfiovský rod si písal,
že pochádza z Erdődu
v Maďarsku, ale Pálfiovci žili
na Slovensku už tak dlho,
brali si Slovenky, miešali sa
s nami, že sa geneticky stávali vari aj Slovákmi, napokon
tu sa i zapisovali do dejín.
Azda najzreteľnejšie riadky
zostali po Pavlovi – budúcej hlave Uhorska vo funkcii palatína jeho veličenstva
rakúsko-uhorského
cisára.
Narodil sa v roku 1590 v Bratislave s veľkou výhodou:
mal v tom čase azda najslávnejšieho otca v mocnárstve.
Otec Mikuláš bol bájnym
hrdinom bojov s Turkami –
dvadsaťšesťkrát ich vyprášil
a v bojoch o Ráb (dnes Győr),
keď sa chceli dostať ďalej,
smerom na Slovensko i na
Viedeň, zostali vraj po nich
len turbanmi posiate lúky, tak
prášili dole na juh.
Dovtedy neznámy šľachtic nižšieho rangu dostal od
samotného cisára titul grófa
a k tomu rozsiahle majetky.
Okrem toho svadbou s dcérou
banskobystrických Fuggerovcov, majiteľov rudných baní
a hút, získal rozprávkové veno.
Neprehajdákal to. Výsledkom je
aj renesančný palác na Panskej
ulici v Bratislave, jeden z klenotov historického jadra nášho
hlavného mesta.
Syn Pavol teda zdedil nielen dobré gény, ale aj vplyv –
a otcova povesť mu otvárala
dvere do najvyšších komnát.
Mladý muž to nezneužil. Vychodil známe školy v monarchii
a Taliansku, zúčastnil sa tiež
na bojoch s Turkami – a aj
keď sa nestal legendou ako
jeho otec, neurobil mu hanbu.
Dôkazom toho je skutočnosť,
že mal len tridsaťpäť rokov, keď
sa stal predsedom Uhorskej
komory, čo by sa dalo prirovnať
k funkcii predsedu krajinskej
vlády, a o päť rokov dedičným
veliteľom Bratislavského hradu
a zároveň županom Bratislavskej stolice. V roku 1646 ho
sudcovia zvolili (a viedenský
dvor to potvrdil) za predsedu
uhorského krajinského súdu.
História zaznamenala, ako
obratne vyriešil spor slovenských mešťanov s banskobystrickými Nemcami, ktorí k nám
húfne prichádzali prevažne ako
baníci a banskí technici. Vydal
súdny príkaz na paritné zastúpenie oboch strán v mestskej
rade a pravidelné striedanie
v kresle richtára. V rokoch
1650 – 1653 zabezpečil aj veľkorysú prestavbu a modernizáciu Bratislavského hradu. Koncom zimy v roku 1649 bol na
uhorskom sneme v Bratislave
zvolený za palatína – zástupcu
cisára v Uhorsku. Je to práve
tristosedemdesiat rokov. Patrí
sa nám si ho pripomenúť.
(jč)
Foto: internet

23. marec 2019

„Žijeme v dobe rozvoja vedy
a techniky, do ktorej človek z morálnej a etickej stránky ešte nedospel.
Duchovný vývin postupuje omnoho
namáhavejšie a pomalšie. Svet
mi pripadá ako dieťa, ktoré pri hre
natrafilo na zápalky alebo zbraň.
Stojíme pred vážnou úlohou, ktorá
nás, hlásiacich sa ku kresťanstvu,
priam zaväzuje prispieť k pretváraniu ľudstva na morálne, humánne
spoločenstvo. Len vtedy zodpovedne
zvládneme riziko svojich vymožeností. Aj od našich sŕdc, svedomia
a rozumu závisí, či z toho, čo dnes
spoločne budujeme, vyrastie Boží
chrám alebo nový chaos a násilie, “
sumarizoval o dnešku Anton Srholec.

čomu v septembri 1969 mohol začať
štúdium na Univerzite v Turíne. Aby
mohol doštudovať, požiadal česko-slovenské úrady o súhlas.
„Čo im ostávalo, vtáčik bol
vonku, tak mi to museli naše úrady
povoliť, ale povolili mi to len na
desať mesiacov.“ V roku 1970 mal
byť v Turíne vysvätený za kňaza,
no keďže nemal dostatočne dlhé
povolenie, odišiel do Ríma, kde ho
17. mája spolu s niekoľkými mladými mužmi z rôznych iných národov
vysvätil samotný pápež Pavol VI.

■ VÄZEŇ SVEDOMIA
Toto spojenie označuje ľudí väznených alebo inak fyzicky obmedzovaných na základe ich presvedčenia,
pôvodu alebo postavenia za predpokladu, že nikdy nepoužili ani nepresadzovali násilie. „Prostredníctvom

NAJVÄČŠÍ SLOVÁK
rehole saleziánov, ktorá mala úzke
kontakty v zahraničí, sa Anton Srholec dostal do skupiny dvadsiatich
troch kňazov a študentov, ktorí sa
v apríli 1951 pokúsili o útek cez rieku
Moravu, vinou rozvodneného toku
sa museli vrátiť. Cestou späť takmer
celú skupinu zaistili na nich čakajúci vojaci. Anton smeroval najprv
na Bratislavský hrad, neskôr k Dvom
levom a následne do Leopoldova,
kde strávil mesiace vo vyšetrovacej
väzbe. Tajný proces s celou skupinou
sa konal pred Štátnym súdom v Bratislave vo februári 1952 a tu si mladík, ktorý nemal iný záujem len študovať, vypočul ortieľ – dvanásť rokov
väzenia. V rýchlom slede za sebou
vystriedal väznice v Ilave, Olomouci,
na Pankráci, no cieľom a „domovom“
na takmer celé desaťročie sa mu stal
Jáchymov. Antona tu ničili neznesiteľné pracovné podmienky, až sa
jeho zdravotný stav dostal do štádia,
keď sa takmer nemohol hýbať, v práci
však musel pokračovať. V „poslednej
chvíli“ ho v roku 1960 zachránilo
vyhlásenie amnestie, ktorá sa týkala
aj politických väzňov. Anton sa vrátil
k rodičom, no dlho si nemohol nájsť
žiadne zamestnanie. Podarilo sa mu
pracovať len ako nekvalifikovanému
robotníkovi, pričom ho zo zreteľa
nepúšťala ani Štátna bezpečnosť.“
(Citované z dokumentov ÚPN.)
■ TRVALÁ POKORA
„Dnes už nemôžeme bez omylu
deliť ľudí na katolíkov a nekatolíkov,
veriacich a neveriacich. Veriť musí
každý človek. Ale aj medzi neveriacimi nájdeš veľa pekných ľudí, pretože viera sama nie je patentom na
charakter. Musíme hľadať hĺbku človeka. Ak veríme v lásku. Ako miluješ
alebo nenávidíš, to ťa zachráni alebo
zahubí. A svetu tak chýba láska,“ ďalšie z premís Antona Srholca.
Nazrime však opäť do zápiskov
Ústavu pamäti národa: „Čo sa odohráva v človeku, keď ho zavrú? Prvé,
je to šokujúce, to je jasné, to je situácia, s ktorou nikto neráta a ja som
s ňou najmenej rátal. No a potom
som sa dostal do väzenia a stále
som v tomto smere naivný ozaj ako
to teliatko, celý život ja stále chcem
veriť, že nejaká pravda jestvuje
a že jestvujú pekné ľudské vzťahy. Ja
som myslel, že sa z toho dostaneme,
to sa vysvetlí, to sa vyjasní. Keď sa
mi všetko zosypalo, stále som mal
presvedčenie, že toto je len nedorozumenie, toto nemôže takto byť,

Anton SRHOLEC ako sme ho poznali z mnohých charitatívnych, ľudomilných aktivít a snímky, ktoré človeka degradujú na trestanca – v jeho prípade na väzňa svedomia a režimu.

však predsa ja som v živote nikomu
neublížil... Potom tá deprivácia, človek už nevie, kde je, že existuje svet
a je v takej studni, sám a sám. Len tri
razy buchne niekto do dverí, bežať
do kúta a otvorili sa dvere. Nohou, to
viem, že klopkali a pri dverách klop,
že dať tam šálku ráno, šálku a kúsok
chleba. Potom išiel dozorca, toto tak
klopkalo od cely po celu a potom prišiel dozorca, búchali dvere, otvoril
dvere a nohou to pekne len kopol do
cely a zabuchli dvere. A keď zabuchli
dvere, už som sa mohol otočiť. Tak
tam mal človek (čas) na premýšľanie, nebol som naučený odplácať
zlým zlo. Ja hovorím, naivita alebo
či to tak má byť a pokiaľ, kde sú
hranice, až doteraz neviem. Naučil
som sa modliť za svojich nepriateľov,
nikdy som nepochyboval o tom, že to
dobro zvíťazí.“
■ SIEDMY JANUÁR...
V tento deň v roku 2016 už
ráno sa šírila Slovenskom smutná
správa. „Dnes ráno zomrel vo veku
osemdesiatšesť rokov kňaz Anton
Srholec. V bratislavskej nemocnici
podľahol ťažkej chorobe. Úmrtie
potvrdila rehoľná sestra Rita, u ktorej posledné mesiace žil. Antonovi
Srholcovi diagnostikovali nádor na
pľúcach. V nemocnici podstupoval
chemoterapiu a jeho stav sa spočiatku zlepšoval. Situácia sa však
obrátila. Rakovina sa mu rozšírila aj
do kostí, kňaz sa už v lete 2015 rozhodol prestať bojovať.“
Sme tu už istý čas bez neho,
bez jeho upokojujúceho hlasu, bez
jeho obsažných slov a bez jeho vnímania sveta. Preto vyberám z mnohých našich vzájomných rozhovorov
z dávnejšej minulosti.
Raz som sa ho spýtal, čo je
podľa neho v živote človeka najdôležitejšie. Po krátkom zamyslení
odpovedal: „Svet aj svoj mikropríbeh
v ňom chápem ako veľkú evolúciu.
Urobiť zo svojho života niečo pekné.
Niečo, z čoho mám radosť. Som ako
zrnko hodené do pôdy a na svoj spôsob jedinečným a neopakovateľným
spôsobom vyrásť ako stromček, kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie
ducha, na službu rastúcemu svetu.
Nasledovala ďalšia otázka: „Čo
ste od života dostali a čo by ste ešte
radi odovzdali iným?“

OSOBNOSTI SLOVENSKA

„Tretinu svojho života som sa
učil byť pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky s nádejou. Vtedy sme
verili, že Boh všetko zlé na dobré
obráti. A stalo sa. V malom aj vo
veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo
vždy víťazí nad tmou. Neslobodno za
každú cenu čakať úspech, najmä nie
v hmotnej a vo vnútrosvetskej rovine.
Som hrdý, že som robotníkom obrovského projektu humanizácie, oslobodenia a zjednotenia ľudstva.“
„ Ak by ste mohli jednu jedinú
vec na Slovensku zmeniť, čo by to
bolo?“
„Ja už vidím a podporujem obrat
od materialistického a sebeckého
chápania života a sveta. V minulosti
som bol spoločníkom ľudí, ktorí trpeli
za slobodu a snívali o nej. Dnes sa
teším z priateľstva ľudí, ktorí opäť
trpia a snívajú o morálnych hodnotách našej slobody. Meníme paradigmu. Človek predsa nežije len
z chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí
žijú skromne, pomáhajú si, nezúfajú
si a som rád, že som s nimi.“
„Čo vo svojom okolí vnímate
s nevôľou?“ pýtal som sa ďalej...
„Aroganciu mocných. Zneužívanie moci. Sústredenie sa len na konzum. Devastovanie prírody. Stratu
nádeje, že nesmerujeme k smrti,
ale k vyššej forme našej ľudskej
existencie. Čím viac hmoty na seba
navešiame, tým väčšími otrokmi sa
stávame. Treba nám zmeniť naše
smerovanie.
A na záver: „ Čo vás naposledy
(ne)potešilo?“
„Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu iných. Nedostatok konkrétnej
lásky k našim blížnym. Neteší ma ani
strata tvorivosti.
■ VOLANIE RÍMA
Na výročie smrti sv. Konštantína v roku 1969 povolil komunistický režim odchod niekoľkých osôb
z Česko-Slovenska do Ríma, kde sa
konala spomienka na tohto vierozvestca. Antonovi Srholcovi sa podarilo vybaviť si vízum a vo februári
sa ocitol v Ríme. Stretol tam svojich
bývalých spolužiakov, ktorým sa útek
pred rokmi podaril. Presviedčali ho:
„Príď! Zariadime ti štúdium.“ Anton
Srholec sa vrátil do Česko-Slovenska a získal povolenie na trojmesačný pobyt v Taliansku, vďaka

■ ROBOTNÍK PÁNOV
Napriek všetkému sa rozhodol vrátiť domov. „Keď som sa
vrátil, eštebáci nemohli uveriť, že
tento chlap, ktorý pozná tri európske jazyky – taliansky, anglický,
nemecký, že prišiel len tak. Pre
koho ten chlap pracuje? Kto ho
sem poslal? Komu posiela tajné
depeše?“
Stále ho prenasledovali: „Zaručene mali kľúč od môjho bytu.“ Bol
síce kňaz, ale nemohol pôsobiť
v duchovnej službe. Zamestnal sa
ako kostolník v Blumentálskom kostole v Bratislave, kde mu tamojší
dekan vybavil od štátnej správy
povolenie vypomáhať i v kňazských
činnostiach. Jeho duchovná práca
však režimu krajne nevyhovovala.
Neskôr ho preto preradili do Perneka, Veľkého Zálužia a do Záhorskej Vsi. V roku 1985 mu nakoniec
odobrali štátny súhlas.
V tom istom roku si veriaci
z celej republiky pripomínali výročie
smrti svätého Metoda veľkou púťou
na moravskom Velehrade. Na púti
sa zúčastnil aj Anton Srholec a zorganizoval tam celovečerný program
pre prítomných, čo opäť popudilo
predstaviteľov režimu. Po odobratí
štátneho súhlasu mohol totiž pracovať len ako robotník a skladník
v Doprastave. Ako s humorom
dodával: „Komunisti, hoci boli neveriaci, predsa len ešte vtedy verili,
že farári nekradnú.“ V roku 1989
sa rozhodol odísť do dôchodku, no
„od toho roka 1989 nemám odpočinok ani jeden deň“. Ponovembrovú
zmenu a nástup demokratického
zriadenia vnímal veľmi pozitívne.
Ako človek, ktorého komunistický
režim nezlomil, vedel, čo znamená
sloboda. Až do svojho konca sa
venoval charitatívnym aktivitám, bol
činný v spoločenských a sociálnych
organizáciách.
„Veľmi sa teším, že som ostal
s týmto národom. V pokore človek
prispieva k tomu, aby to bolo lepšie,
a nie tak zúfalo beznádejné.“
■ POSLEDNÉ VIANOCE
„Životom kráčame väčšinou
osamelí. S bremenom svojich myšlienok, spomienok a plánov naplnených i nenaplnených. Hreje nás
dobro, ktoré sa nám podarilo odovzdať blížnym pod týmto slnkom.
Kde len môžem, sadím stromy
a odprosujem všetky, ktoré vyrúbali
len preto, aby z nich bol papier, ktorý
som popísal. Písal som v škole, do
novín, do časopisov. Nespravodlivým vrchnostiam sťažnosti, priateľom listy. Vo väzení i na slobode, na
cestách i pri nočnej lampe. Hľadal
som odpovede na otázky, ktoré nás
všetkých trápia. Hľadal som často
slová, ktoré by v pravý čas a na pravom mieste pôsobili ako liek. Slová
obžaloby, účasti, útechy a nádeje.
To hlavné, čo som sa pokúšal vysloviť, je už dávno napísané v evanjeliu: „Aby ste sa navzájom milovali.“
Anton Srholec 1929 – 2016.
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Ľudová kultúra našich krajanov žije aj v ukrajinskom teritóriu

Zakarpatím zaznieva slovenský folklór
Text a foto: Miroslav GEŠPER

Na území Zakarpatskej Ukrajiny v meste Velykyj Bereznyj dodnes žijú potomkovia slovenských prisťahovalcov
z regiónu Liptov. Táto menšina sa usiluje zachovávať zvyky a tradície svojich slovenských predkov.

Matica slovenská si môže pripísať ďalší výrazný čin, keď sa jej podarilo v prihraničnom zakarpatskom mestečku Velykyj Bereznyj iniciovať
založenie matičného odboru medzi tamojšími slovenskými krajanmi.

V tomto prihraničnom mestečku sa v kostole slúži bohoslužba
v slovenskom jazyku a bohostánok
navštevujú aj deti z okolitých obcí.
Materčina tamojších krajanov je
čoraz kostrbatejšia a aj preto sa
utiekajú k tradičným prejavom slo-

venského ľudového umenia, najmä
k spevu, tancu a hudbe. Azda
najiniciatívnejšia v tomto smere je
spevácka skupina Liptáci, ktorá má
svoj repertoár vystavaný prevažne
zo slovenských piesní. Propagácii folklóru sa úspešne venujú na

regionálnej i celoštátnej úrovni,
dokonca aj účinkujú medzinárodných podujatiach – či už na Matičných dňoch v Trnave, ale mohli
sme ich vidieť tiež na fašiangovej
zábave Vivedzene kačura v Bardejove a inde.

V polovici februára sa na pôde
Farského úradu vo Veľkom Bereznom stretli členovia FSk Liptáci
a ďalší občania mesta, ktorí sa rozhodli založiť Miestny odbor Matice
slovenskej. Prítomných privítala
členka prípravného výboru Olha
Sabolčiová. Jedenásť členov novozaloženého odboru si za svojho za
predsedu zvolilo Jaroslava Revaja.
Pochopiteľná a samozrejmá bola
účasť vedúceho OP MS vo Vranove nad Topľou Miroslava Gešpera, ktorého Členské ústredie
v Martine poverilo pomocou pri
založení spomínaného matičného
odboru. Práve úsilie o zachovanie
kultúrneho dedičstva, predsavzatie oboznamovať aj širšiu komunitu
krajanov i ukrajinskú verejnosť so
slovenskými tradíciami, zvykmi
a s folklórom, jeho udržiavaním
a rozširovaním viedlo členov FSk
Liptáčik k rozhodnutiu účinnejšie
pôsobiť v rámci matičnej organizácie. MO MS vo Veľkom Bereznom
na Ukrajine chce aktívne prispievať
k organizovaniu podujatí zameraných najmä na zachovanie ľudovej
kultúry a zvykov a odovzdávať toto
bohatstvo budúcim generáciám,
starať sa o ochranu pamätných
miest a objektov slovenskej národnej kultúry u našich východných
susedov.

Sviatok jedla oslávili na krajanskom stretnutí v Slovenskom dome

Fašiangové šišky voňali v Podvlku
Text a foto: Jana FRANČEKOVÁ, MO MS v Trstenej

Fašiangy sú najveselšie zvyky počas roka, ktoré majú pôvod ešte v predkresťanskom období. Je to čas
radosti, veselosti, plesov, ľudových tancovačiek, hodovania a hojnosti pred pôstom, ktorý trvá od Troch kráľov
do Popolcovej stredy. Jediným a hlavným cieľom tohto obdobia v minulosti bolo dosýta sa najesť. Fašiangy sa
preto oficiálne považovali za sviatok jedla. Až rituálny charakter malo vyprážané pečivo.
Tradícia pečenia šišiek sa
zachovala až dodnes. Miestny odbor
Matice slovenskej v Trstenej sa preto
rozhodol spolu so Spolkom Slovákov
v Poľsku udržať tento zvyk na spoločnom krajanskom stretnutí . Koncom februára v Slovenskom dome
v Podvlku v popoludňajších hodinách
po vypracovaní a vykrojení šiškového cesta začala sa miestnosťami
šíriť vôňa chrumkavých šišiek. Spra-

covaniu vykysnutého cesta a pečeniu sladkého lahodného pečiva sa
so záujmom prizerali najmä mladé
gazdinky. Členovia MO MS v Trstenej Ľubomír Lucký a Gabriela Martináková spolu s prítomnými krajanmi
upiekli chutné šišky nielen pre matičiarov, ale i pre žiakov tamojšej ZŠ
pod vedením Boženy Bryjovej. Na
maškrtách si pochutnali aj mažoretky, ktoré tancovačkou vo veselej

nálade ukončili fašiangové obdobie.
Priestory Slovenského Domu v Podvlku využívajú pri svojich nácvikoch
nielen mažoretkové skupiny, ale
aj tamojšia ľudová kapela. Kým sa
v jednej miestnosti tancovalo, veselilo, v druhej si prítomní členovia
SSP i naši matičiari za spevu slovenských ľudových piesní pri teplom
čaji vychutnávali šišky s džemom.
Spomínali, že šišky sa na Sloven-

Fašiangy, fašiangy, dobré to časy, pijeme vínečko a jeme klobásy

V pokoji spočívaj, basa milá...
Ján ŠTEUČEK – Foto: Ján PAK ÁN

Pochovaním basy na Popolcovú stredu sa „dobré časy“ plesov a zábav, klobás aj popíjania trúnkov skončili.
Nenastal však pôst s fašiangovými príspevkami, ktoré nám prichádzajú do redakcie s opismi tradičných
aj celkom nových scenárov, ktoré sprevádzajú záver roztopaší a veselostí spojených s časom vstupu do
dlhého obdobia pôstneho odriekania a príprav na najväčšie kresťanské sviatky Veľkej noci či Veľkého dňa..
Maškarný sprievod s rozličnými človečími i zvieracími
fašiangov ými f igúrami, s personif ikovanými st voreniami i so
spot voreniami
druhý marcov ý
deň zorganizovala skupinka nadšencov, seniorov – členov Základnej organizácie JDS, speváckej
skupiny Sučianka aj matičiarov
v Suč anoch, najväč šej obci Martinského okresu. Od rána sa
mask y a maškar y strojili a o pol
desiatej sprevádzané melódiami
harmoník v yrazili najpr v do miest-

objednávajte telefonicky:
043 / 3812 838
0918 / 904 925
emailom: snnredakcia@matica.sk
cez formulár: www.snn.sk/index.php/predplatne
WWW.SNN.SK

Sladké maškrty na krajanskom stretnutí
v slovensko-poľskom Podvlku piekol a aj
pponúkal trstenský matičiar Ľubomír LUCKÝ (v zástere).

sku nazývajú aj pampúšiky, guľky,
fánky, chraple, grapne, kreple,
fulanki, milostki či herouki.
Teší nás, že množstvo spoločných zážitkov a dojmov upevňujú
medzi nami úprimné priateľstvá,
krajanskú spoluprácu, čo je pre nás
drahocenným pokladom získaným
vzájomnými stretnutiami.
nej č asti Hrabiny, potom na Podskalu a po krátkom obč erst vení
absolvovali v pest vách a harašení ešte miestne č asti Sadské záhumnie, Prefu, Tehelňu
a okolie Okálov. Riadne uťahaní
turoni, vodníci, ježibaby, strigy
a ďalší účinkujúci vo fašiangovom
ansámbli skončili uťahaní več er
v Klube dôchodcov. Ešte nároč nejší deň absolvovali sučianski
seniori v utorok piateho marca,
keď ich
na záver fašiangov
č akalo pochovávanie basy..
„ Zbohom. Tu spočívaj, naša
basa milá, aby k Veľkej noci si
sa zobudila...“ lúčila sa humo rom opojená trúchliaca chasa za
zvukov kapely Úsvit vo zvláštnom
(ne)smútočnom sprievode pred
t ým, ako nástroj, ktor ý „t vrdí“
každú muziku, uložili na odpočinok. Vyše stošt yridsať úč astníkov podujatia si užilo posledné
chvíle „veselosti a zábav y “ pred
nastávajúcim
št yridsaťdňov ým
pôstom – veď tradície treba živiť
a dodr žiavať...

poštou: Slovenské národné noviny
P. Mudroňa 1, 036 01 Martinn
6,- €
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26,Polročné predplatné:
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MATIČNÉ DEPEŠE
Kostelničák putuje
Meno najznámejšieho slovenského ornamentistu Štefana
Leonarda Kostelničáka (*14. 2.
1900 Spišská Stará Ves –
†14. 9. 1949 Košice) sa na stránkach SNN objavuje často aj vďaka
jeho príbuznej Anne Kostelničákovej, ktorá pred desiatimi
rokmi v Matici slovenskej vydala
knihu Čaro ornamentu a vytrvalo
propaguje majstrovu tvorbu na
výstavách a besedách, ktoré sa
často uskutočňujú aj s prispením Domov MS. Po prezentácii
v Nitre otvoria 28. marca o 17.
hodine putovnú výstavu Slovenský ornament majstra Kostelníčka
(čo bol umelcov pseudonym) aj
v priestoroch Domu MS v Žiline.
Na jej uvedení sa podieľajú
žilinskí matičiari a Súkromné
etnografické múzeum Humno
v Košiciach. Nevšedné práce,
ktorými
Kostelničák
vyzdobil aj najvýznamnejšie dokumenty česko-slovenských dejín
a povýšil nimi tradičný slovenský
ornament na umenie, si môžete
pozrieť do 12. apríla t. r.

Vajíčko maľovanô
V apríli, keď 19. – 22. oslávime ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista počas veľkonočných sviatkov, sa prípravy
na tento najväčší kresťanský
sviatok v slovenských domácnostiach neodmysliteľne spájajú
aj so zdobením kraslíc. Kraslicovú tradíciu všelijako a všeličím
zdobených vajíčok a umenie vari
najtrpezlivejších remeselníkov
predstaví od 14. marca do 28.
apríla Stredoslovenské múzeum
v Banskej Bystrici na výstave
To vajíčko maľovanô, kde počas
týchto dvoch jarných mesiacov štyridsať autorov z celého
Slovenska prezentuje vyše pol
tisícky týchto rôznymi technikami zdobených symbolov jari
a nového života oddávna sprevádzajúcich našich predkov. Atmosféru výstavy prikrášli počas jej
otvorenia v Turzovom dome 14.
3. o 15. hodine aj vystúpenie
známeho Detského folklórneho
súboru Matičiarik.

Mudrochova paleta
Uplynulé mesiace v Záhorskej galérii Jána Mudrocha
v Senici patrili spolkovej prezentácii členov najstaršieho
umeleckého združenia na Slovensku – Umeleckej besed e slovenskej (1921), ktorá na XXVII.
členskej výstave s názvom
ARTéria vzdala hold svojmu
povojnovému starostovi Jánovi
Mudrochovi k jeho 110. výročiu
narodenia. Senického rodáka,
prvého rektora VŠVU a formovateľa slovenského moderného
umenia si v týchto dňoch uctí aj
miestna agilná ZUŠ otvorením
výstavy prác desiateho ročníka
medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaže Mudrochova paleta, ktorú
v Senici organizujú každé dva
roky.

Kolčáková v Paríži
Popredná
slovenská
výtvarná
umelkyňa,
čestná
členka Umeleckej besedy slovenskej Běla Kolčáková (*1937
Praha) predstaví komorný výber
zo svojej tvorby 21. marca
o 18.30 hodine v rezidencii novej
veľvyslankyne a stálej predstaviteľky SR pri OECD v Paríži Ing.
Ingrid Brockovej, CSc., na bulvári Flandrin č. 8.
Pripravuje Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
Valčianski

matičiari mali
nedávno príležitosť na nevšednú
oslavu. Podľa archívnych dokladov matičného ústredia v Martine
Miestny odbor Matice slovenskej
vo Valči založili 15. marca 1934.
Prvým matičným predsedom bol
učiteľ – riaditeľ miestnej Obecnej
ľudovej školy Jozef Matula. V septembri 1944 po vyhlásení mobilizácie narukoval do armády a ako

Bohatá kronika
veliteľ tankovej jednotky operoval
v oblasti Banská Bystrica – Zvolen – Zvolenská Slatina. Siedmeho
októbra 1944 pri nálete nemeckých lietadiel utrpel zranenie, na
následky ktorého zomrel. Činnosť
MO MS v ďalšom období bola niekoľkokrát mocensky prerušená
a naposledy bola obnovená v roku
2011.V súčasnosti sa MO vo Valči
pýši aktívnou činnosťou. Svoju
„osemdesiatpäťku“ si valčianski
matičiari pripomenuli na výročnej
členskej schôdzi 3. marca 2019.
Schôdzu otvoril a prítomných
členov privítal terajší predseda
MO MS Ján Lučan. Po matičnej
hymne vo vedení schôdze pokračovala podľa schváleného programu
tajomníčka odboru JUDr. Mária
Ondráčková. Správu o činnosti
v minulom roku verne dokumentoval aj I. diel kroniky obohatený
o fotodokumentáciu od roka 2011.
Správu o hospodárení MO za rok
2018 predniesla pokladníčka Viera
Dikošová. Z plánu činnosti na rok
2019, ktorý predložil predseda
Lučan, hodno spomenúť najmä
hlavné podujatia – 7. ročník stretnutia heligonkárov pod názvom Echo
heligónky, 8. ročník prehliadky
matičných spevokolov a folklórnych skupín pod názvom Valčianske melódie a 4. ročník podujatia
Spieva naša rodina, ktorého cieľom je prezentovať a popularizovať
tradičné slovenské ľudové piesne
v podaní rodinných príslušníkov.
Spomenuté podujatia organizuje
MO v spolupráci s obcou Valča,
Hudobným odborom MS, Domom
MS v Žiline a Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Aktivity
MO budú tentoraz zamerané aj na
pripomenutie storočnice oživotvorenia Matice slovenskej v Martine
a valčianski matičiari plánujú, že sa
na viacerých zúčastnia. Činnosť
MO bude aj v tomto roku venovaná
pripomenutiu výročí významných
rodákov obce. K takým budú patriť jubileá a výročia významného
rodáka Daniela Bullu, Jána Andela,
MUDr. Jána Čvikotu a staviteľa Stanislava Zachara.
Na schôdzi kooptovali Evu
Koptovú do výboru MO za doterajšieho člena Ivana Šveca, ktorému
tajomníčka odboru a zároveň starostka obce JUDr. Mária Ondráčková vyslovila poďakovanie za
doterajšiu činnosť. Rovnako za
vzornú reprezentáciu obce poďakovala aj matičnému spevokolu
Valčan.
Ján LUČAN, predseda MO MS

Zvolili nových funkcionárov Oblastnej rady Matice slovenskej Turiec

Veľa uskutočnených podujatí aj nové plány
Viliam KOMOR A – Foto: Ján ŠTEUČEK

V priestoroch výborovne Matice slovenskej (MS) v Martine sa na konci februára uskutočnilo rokovanie
Oblastnej rady MS Turiec. Predsedovia z dolného a horného Turca volili nových funkcionárov OR MS –
predsedom ostal Viliam Komora, podpredsedníčkou Taťana Sivová a tajomníkom sa stal Ján Šteuček.
Matičiari
sa
oboznámili
s možnosťami podávania projektov
miestnej a regionálnej kultúry MS,
vypočuli si informácie z celoslovenského matičného hnutia, a to najmä
k nastávajúcemu matičnému snemu
a Roku stého výročia oživotvorenia MS. Vymenili si však najmä
skúsenosti o dianí a podujatiach
v turčianskych matičných miestnych
odboroch. Rokovanie pozdravil aj
riaditeľ Členského ústredia (ČÚ) MS
Dr. Martin Fejko a poďakoval sa prítomným za mnoho vykonanej matičnej práce. Predseda MO MS vo Valči
Ján Lučan hovoril k plánom pripomenutia výročia 150 rokov od narodenia staviteľa Stanislava Zachara,
ktorý okrem výstavby druhej matičnej budovy (dnes sídelnej) vystaval
množstvo budov vo Vrútkach a po
celom Slovensku, medzi nimi taktiež
dvadsaťjeden kostolov. Vo Vrútkach
si ho uctí MO MS Vrútky, mesto
Vrútky a MO MS vo Valči, ako doplnila vrútocká predsedníčka Božena
Blahušiaková.
Doc. Jaroslava Brincková, predsedníčka MO MS v Turčianskych
Tepliciach, spomenula redaktora,
spisovateľa a národného buditeľa
Izidora Žiaka-Somolického, ktorého
si pripomenuli literárno-výtvarnou
súťažou v spolupráci s Úniou žien
Slovenska. Na podujatí v Turčianskom Michale odhalili pamätnú
tabuľu, ktorá je spoločná jemu, ako
aj katolíckemu kňazovi, prírodovedcovi a národovcovi Jánovi Valentínimu, keďže odtiaľto pochádzajú obe
tieto osobnosti. Doplnila informáciu,
že s vedením Gymnázia Mikuláša

Historická Výborovňa Matice slovenskej bola koncom februára svedkom rokovania a voľby nových funkcionárov Oblastnej rady MS Turiec.

Galandu pripravujú pre študentov prednášku predsedu MS JUDr.
Mariána Gešpera i s predstavením
jeho knihy, ako aj k oslavám stého
výročia Matice slovenskej Členka
výboru MS a podpredsedníčka
turčianskoteplického
miestneho
odboru Anna Dubovcová spomenula
spoluprácu odboru s Pedagogickou
a sociálnou akadémiou a Gymnáziom Mikuláša Galandu, ako aj
s primátorom Igorom Husom. Riaditeľ matičného technického útvaru
a tajomník MO MS v Diakovej
Dr. Branislav Kohút informoval
o odhalení busty Ľudovíta Štúra v
meste Štúrovo, ktoré sa uskutoční 12.

mája na nábreží Dunaja, ako aj o činnosti ich odboru. Taťana Sivová, martinská predsedníčka MO, vyzdvihla
viaceré podujatia tamojších matičiarov, tiež plány a podujatia medzinárodného charakteru. V. Komora informoval
v mene ospravedlnenej predsedníčky
MO MS v Belej-Duliciach Vlasty
Kubizňovej o podujatiach tamojších
matičiarov. V rovnakom duchu predstavili činnosť a plánované aktivity
ďalší funkcionári MS v Turci. Možno
zovšeobecniť, že matičiari tu vykonali
mnoho užitočnej a činorodej práce
a neustále v nej pokračujú i v podnetnej
kooperácii so súčasným
matičným vedením.

Maticu slovenskú chcú na Zemplíne reprezentovať ďalší írečití folkloristi

Do matičnej rodiny pribudli Koňušane
Text a foto: Miroslav GEŠPER

Koňušane sú na dolnom Zemplíne už dlhšie známou mužskou speváckou skupinou a teraz sa „ako jeden chlap“ rozhodli, že sa stanú kolektívnym členom
MS a založia matičný odbor.

V
priestoroch
Obecného
úradu Koňuš v Sobraneckom
okrese sa 24. februára uskutočnilo
zakladajúce valné zhromaždenie
Miestneho odboru Matice slovenskej. Člen prípravného výboru
Ján Vasilko inicioval založenie

odboru, k torého väčšina členov
tvorí spevácku skupinu Koňušane.
Ľudové piesne interpretujú po
celom Košickom samosprávnom
kraji a ich účinkovanie je takmer
na profesionálnej úrovni. Majú
za sebou aj úspešné uvedenie

CD nosiča a na druhom ak tívne
pracujú pravidelnými nácvikmi.
Svojou ak tivitou a v ystúpeniami
chcú čo najlepšie reprezentovať
aj Maticu slovenskú.. Predse dom nového MO MS sa stal Ing.
Michal Havrila, k tor ý poďakoval
prítomným č lenom za prejavenú
dôveru a oboznámil ich s víziou
ďalšieho smerovania matičného
odboru, nad ustanovením k to rého z poverenia Členského
ústredia MS dohliadal Miroslav
Gešper. V diskusii sa prítomní
zaoberali úlohami, k tor ým by
sa miestny odbor mal venovať
v nasledujúcom období – či už
je to účasť na matičných i nema tičných podujatiach, spolupráca
s obcou a inými spoločensk ými
organizáciami.
Ustanovujúce
rokovanie, pravdaže, sprevá dzalo aj v ystúpenie Koňušanov,
pričom na záver nechýbala ani
matičná hymna Kto za pravdu
horí.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

V SNN č. 9/2019 sme sa pýtali, koľko rokov mal Juraj Jánošík v čase, keď ho v Liptovskom Mikuláši odsúdili a popravili. Správna odpoveď mala znieť, že mal len dvadsaťpäť rokov. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali
týchto výhercov: Ivan Nosko, Piešťany; Margita Surovková, Skalica; Žofia Drobová, Košice.
● Medzi finalistami ankety Najväčší Slovák je aj kňaz a politik Andrej Hlinka. Napíšte nám, v ktorom meste
je jeho mauzóleum?
Svoje odpovede nám posielajte na redakčnú adresu, uvedenú aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici
Rišiaňovej do konca marca.
(red)

PRIPOMÍNAME SI
23. marca
– keď pred osemdesiatimi
rokmi odišli zo Slovenska českí
príslušníci našej armády, na jar v
roku 1939, Maďari sa domnievali,
že sa neubránime a zaútočili na
východe, zastavila ich prudká
odpoveď
východoslovenských
divízií pod velením podplukovníka, neskôr generála Augusta
Malára; okupanti boli prinútení
s veľkými stratami ustúpiť
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi (1944) prezident ČSR
v londýnskom exile Edvard Beneš
poveril náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska Slovenskej armády J. Goliana velením
príprav vojenského povstania
proti Nemecku (styčnou osobou čs. vlády na Slovensku bol
bývalý minister Dr. Vavro Šrobár,
v tom čase lekár na dôchodku
v Trenčianskych Tepliciach)
24. marca
– pred tristo sedemdesiatimi
rokmi bol na uhorskom sneme
v Bratislave zvolený za uhorského palatína – miestodržiteľa
cisárskej moci, teda akého si
zástupcu cisára pre Uhorsko,
bratislavský župan Pavol Pálfi
(1649)
– tristotridsaťpäť rokov od
narodenia významného polyhistora Mateja Bela-Funtíka
z Očovej (1684 – 1749), ktorému
svetová veda dala titul Magnum decum Hungariae – Veľká
ozdoba Uhorska
– po nevydarenom útoku
na východnom Slovensku nás
Maďari rýchlo požiadali o prímerie, keď slovenská strana
veľkoryso súhlasila, aby ušetrila
civilné obyvateľstvo od následkov konfliktu, maďarské lietadlá
zaútočili na Spišskú Novú Ves;
pri bombardovaní zahynulo štrnásť ľudí, asi sto bolo ranených
a vznikli obrovské hospodárske
škody (1939)
– pred dvadsiatimi rokmi
(1999) začali lietadlá NATO bombardovať zvrchovaný štát Juhosláviu, pričom zahynulo vyše
tisíc civilistov; naša vláda dala
súhlas na ich prelety nad slovenským územím
25. marca
– pred osemdesiatimi rokmi
(1939) uznala prvú Slovenskú
republiku Svätá stolica
26. marca
– dvestopätnásť rokov od
smrti bratislavského vynálezcu
Johanna Wolfganga Kempelena
(1734 – 1804)
– osemdesiatpäť rokov uplynulo, čo zomrel posledný bratislavský gróf a dedičný župan Ján
Pálfi (1856 – 1934)
27. marca
– dvestošesťdesiatpäť rokov,
čo sa v hostinci, kde pocestní
mohli prenocovať a vymeniť
kone, neďaleko Bánoviec nad
Bebravou narodil evanjelický
kňaz, jazykovedec a literárny historik Juraj Ribai (1754 – 1812)
28. marca
– pred sto desiatimi rokmi
sa narodil prof. Ján Mudroch
(1909 – 1968), zakladateľ nášho
vysokého umeleckého školstva,
pilier výtvarnej skupiny Generácia 1909
– pred desiatimi rokmi
(2009) vznikla Sulíkova strana
Sloboda a solidarita
29. marca
– päťstopäťdesiatpäť rokov
od korunovácie Mateja Korvína
v Stoličnom Belehrade za nášho
kráľa (1464)
– pred desiatimi rokmi
(2009) sa Slovenská republika
stala členom NATO
(jč)
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