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SLOVO O SLOVENSKU
Pred tridsiatimi rokmi

existovalo na Slovensku zriadenie, v ktorom neboli bezdomovci či nezamestnaní. Na druhej strane však tento
systém obmedzoval ľudí v ich osobnej slobode, nepovoľoval cestovať
do niektorých krajín a bránil rozvoju
súkromného podnikania.
Dnes už cestovať môžeme,
ale mnohí nemáme za čo. Taktiež
môžeme vyznávať svoju vieru
a ďakovať za to, že aspoň niektorí
z nás ešte majú čo vložiť do úst.
Nájdu sa aj zbohatlíci, medzi ktorými
sú iste i jednotlivci, ktorí svoj majetok
nadobudli čestným spôsobom. Veľká
časť národa však žije v biede. Svedčia o tom aj aktuálne ponuky práce
a najmä ich platové ohodnotenie.
Trebárs v takých potravinách dnes
zarobíte aj päťsto eur, rátať však
treba s tým, že musíte zabudnúť na
svoj osobný život. Samozrejme, ak
sa vám pošťastí a vyznáte sa v počítačoch, zarobíte omnoho viac. Nečudujte sa však, keď vám aj tú lepšiu
výplatu razom zhltne nájomné a pár
nákupov. Taká už je realita!
Nečudo, že – ako priznal Jan Šolc,
bývalý spolupracovník Václava Havla,
hovorca Občianskeho fóra a poslanec
Federálneho zhromaždenia ČSFR, aj
Havel pochyboval o tom, či vôbec
stálo za to prinavracať demokraciu.
Bývalý československý prezident
si pritom za čias socializmu vytrpel
v mene ideálu demokracie prenasledovanie, vyhrážky i mučenie. Depresii
zo smerovania spoločnosti po novembri 1989 navyše prepadol aj košický
disident Marcel Strýko, ktorý počas
svojho života absolvoval údajne
až dvestoosemdesiatdva tvrdých
výsluchov. Ako je to teda? Priniesla
revolúcia naozaj vytúženú slobodu
alebo skôr rodinkárstvo, biedu a azda
ešte väčšiu osobnú neslobodu, keď
človek musí pracovať až do úmoru
a veľakrát ani nemôže vyjadriť svoj
názor, lebo je hneď označený za konšpirátora alebo fašistu?
Sú však i takí, ktorým sa dnes
žije lepšie, o tom niet pochýb. Na
mysli mám najmä osoby, ktoré sa
úprimne snažili o zlepšenie pomerov a boli bývalým režimom prísne
perzekvované. Mnohí z nich síce
žijú v chudobe, ale aj tá je predsa len
lepšia ako väzenie. No pri pohľade
na zástupy bezdomovcov, hrabúcich
sa v odpade, a utrápené výrazy ľudí
sa ma neraz zmocňuje pocit, že čosi
nefunguje, že entuziastickí revolucionári čosi nedomysleli.
Pavol IČO
R - 2019 026

POSLEDNÉ MIESTO V ÚČASTI
NÁM AJ TENTORAZ OSTALO
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Partnerský dialóg medzi Moskvou a Bratislavou o strategických prioritách

Premiéra prijali po Bielom dome aj v Kremli
Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini navštívil 5. až 6. júna Ruskú federáciu. Počas pracovnej návštevy sa stretol s prezidentom Vladimírom
Putinom a premiérom Dmitrijom Medvedevom.
točnú úlohu zohráva aj Rusko-slovenská podnikateľská rada, ktorá združuje
zainteresované podnikateľské subjekty
z oboch krajín. Zvlášť treba spomenúť
tradične vysokú úroveň obojstrannej
spolupráce v oblasti jadrovej energetiky. Stabilne a dlhodobo sa realizujú
kontrakty, na základe ktorých sa uskutočňujú dodávky uhľovodíkových surovín na Slovensko a ich tranzit cez jeho
územie. Okrem hospodárskych stykov
a politického dialógu sa aktívne rozvíja
spolupráca na úrovni expertov. Čoraz
viac ruských politológov sa zaujíma aj
o bratislavské medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC.

Cesta i rokovania počas nej sa
uskutočnili po uzávierke tohto vydania
SNN. Predseda vlády Peter Pellegrini
pred jej uskutočnením informoval, že
„bude to cesta oficiálna, pracovná.
Stretnutie s predsedom vlády, stretnutie s prezidentom Ruskej federácie,
budeme tam však riešiť aj dodávku
paliva do našich jadrových elektrární,
hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na
stavbu Nord Stream 2. Sú to pre nás
kľúčové veci, takže bude to pre nás
vážna návšteva, ktorá bude mať tento
pracovný rozmer a zameraná bude na
tieto strategické priority“. Návšteva
sa uskutočnila mesiac po tom, ako
premiéra Pellegriniho prijal v Bielom
dome americký prezident Donald
Trump.
■ SME PARTNERI
Sergej Viktorovič Lavrov, ruský
diplomat a politik, od roka 2004 minister zahraničných vecí Ruskej federácie, pred časom pre denník Pravda
povedal: „S uspokojením konštatujem
obojstrannú vôľu naďalej rozvíjať bilaterálnu spoluprácu. Stále pretrváva
vzájomne rešpektujúci politický dialóg... Slovensko je dôležitý obchodný
a hospodársky partner Ruska
v Európe. Rastie tovarový obrat, ktorý za
minulý rok dosiahol 5,3 miliardy dolára.
Ku kladnej dynamike určite prispeje aj
lokalizácia výroby slovenských firiem
v Rusku,“ zdôraznil Sergej Lavrov.
Slovensko možno označiť za
hlavného spojenca Ruska v strednej
Európe. Zo všetkých krajín Európskej

3 OTÁZKY PRE:

Časť kremeľských hradieb s charakteristickými fortifikačnými stavbami a pohľadom na
niekdajší Zjazdový palác a typickú sakrálnu architektúru s cibuľovými vežami.

únie má lepšie vzťahy s Ruskom iba
Grécko a Cyprus. Slovensko sa zasadzuje za rozvoj dialógu medzi Ruskom
a Úniou vo všetkých kľúčových otázkach. V kontexte rozširovania hospodárskej spolupráce je mimoriadne
perspektívny rozvoj vzájomného pôsobenia na linke Eurázijská ekonomická
únia – Európska únia. Na rozdiel od

ostatných členských krajín Európskej
únie, ktoré zaujali vyčkávací postoj
a čakajú na „vhodný politický kontext“,
Slovensko prejavuje skutočný záujem
o toto medzinárodné hospodárske
združenie.
Veľký význam v tejto oblasti má
Medzivládna komisia pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu. Uži-

■ ZLEPŠENIE VZŤAHOV
„Súčasné vzťahy Ruska s medzinárodným spoločenstvom, do ktorého
Slovensko pevne patrí, sú komplikované a želal by som si ich zlepšenie.
Zlepšenie vzťahov by bolo na prospech oboch strán. Viem, že sa to dá,
a treba sa o to pokúšať v záujme stability. Ako príklad uvádzam trojstranné
rokovania s Ruskom a Ukrajinou
o bezpečných dodávkach plynu, ktoré
som opakovane viedol a ktoré viedli
k dobrému výsledku,“ povedal
nedávno eurokomisár pre energetiku
Maroš Šefčovič.
Cestou na zlepšenie akýchkoľvek
vzťahov sú práve osobné stretnutia
a vecné rokovania. V tomto kontexte je
cesta predsedu vlády Petra Pellegriniho do Moskvy nemenej ekonomicky
i diplomaticky významná ako tá jeho
nedávna do Washingtonu.

JUDr. Zuzanu DOLINKOVÚ, predstaviteľku a riaditeľku ZAP

Top rozpočet ako para nad hrncom?
● Aká je úloha Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)
z pohľadu poskytovania zdravotnej
starostlivosti?
Vznikol, aby presadzoval oprávnené
spoločenské,
ekonomické,
zamestnávateľské a odborné záujmy
poskytovateľov ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, s ktorými má zdravotná
poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenej
z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia. Naším cieľom je navrátiť
spravodlivosť a transparentnosť do
zdravotnej starostlivosti poskytovanej
pacientom bezplatne, ale rozhodne nie
zadarmo. Máme záujem odstrániť polarizáciu vzťahov z dôvodu nedostatočnej
dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
ktorá zhoršuje komfort a komunikáciu
medzi pacientom a lekárom. V neposlednom rade chceme dosiahnuť to,

V SNN 24/2019
SI PREČÍTATE
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PRAVDU NEMOŽNO MENIŤ NA
CHRUMKAVEJŠIU A PIKANTNEJŠIU
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aby sa politici a vláda SR začali vážne
zaoberať problematikou zdravotníctva
aj mimo predvolebnej kampane.
● Prečo sa boríme so stále nedostatočným financovaním zdravotníctva, keď vláda schválila pre tento
rezort historicky najvyšší rozpočet?
Ak má štát záujem o ochranu zdravia svojich občanov a chce zabezpečiť
fungujúce zdravotníctvo, nemôže pristupovať na nesystémové a čiastkové plátanie dier. Takto bol historicky najvyšší
rozpočet (ale aj historicky najnižšia
platba za poistencov štátu) vyčerpaný
už po prvom kvartáli roka 2019...
● Hroziaci kolaps ambulantnej
zdravotnej starostlivosti začiatkom roka 2019 odvrátili lekári, nie
zdravotné poisťovne ani štát. Ako to
vnímate?

Dnes nemôže nikto vrátane ministerky zdravotníctva SR a ostatných
predstaviteľov štátu spochybniť, že
požiadavky ZAP z konca roka 2018 boli
relevantné a opodstatnené. Ich naplnením by sme ambulancie čiastočne
ekonomicky zastabilizovali. ZAP, ktorý
zastupuje takmer dvetisíc ambulantných
lekárov, veril v konštruktívne rokovania
a že všetci zainteresovaní sa zasadia
o to, aby sa táto neštandardná situácia
viac neopakovala. Dnes vieme, že „top“
rozpočet pre zdravotníctvo sa minul za
prvé tri mesiace roka a pre ambulancie,
ktoré sa hromadne zatvárajú, v ktorých
lekári doslova dožívajú a do ktorých
noví lekári neprichádzajú, nezostalo
zase nič, čím by sa záujem o prácu
ambulantných lekárov zatraktívnil a čo
by zatváranie ambulancií zastavilo.
Zhovárala sa EVA SISKOVÁ
Foto: autorka

■ Andrej DANKO: Vlastenectvo je veľmi často nesprávne zamieňané s nacionalizmom
■ Na oslobodenie Slovákov Rusmi spod košutovskej diktatúry pred 170 rokmi zabúdame
■ Historické súvislosti a politický rozmer vlastenectva ako súčasť identity každého z nás
WWW.MATICA.SK
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V Bratislave snemovali politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja

Dnes sú celkom na okraji spoločnosti
Text a foto: Eva ZELENAYOVÁ

Ostré slová zazneli na štrnástom sneme najstaršej organizácie politických väzňov na Slovensku – Politickí väzni Zväz
protikomunistického odboja. „Je mi trápny historický analfabetizmus našich politikov a novinárov. Jeden poslanec
povedal, že tu neboli nijakí politickí väzni, ale kriminálnici. Novinár v TA3 sa zasa blysol konštatovaním, že Slovenský
štát mal veľký podiel na vyhlásení druhej svetovej vojny,“ povedal Ing. Martin Hagara, predseda regionálnej pobočky
v Prievidzi, v zamyslení nad postavením politického väzňa v spoločnosti. „Podarilo sa nás vytlačiť na okraj, akoby
sme prekážali tým, čo vládnu,“ zhodnotil aktuálne postavenie bývalých politických väzňov v spoločnosti.
Organizácia má svoje štruktúry
na celom území Slovenska. Medzi
aktívnych funkcionárov patria aj
bývalí väzni komunizmu. Martina
Hagaru zaistila Štátna bezpečnosť
spolu s aktuálnym čestným predsedom organizácie Arpádom Tarnóczym. Keď od vyšetrovateľov dostali
rozkaz dávať si navzájom facky,
objali sa. Že z vyšetrovacej miestnosti ich museli vyniesť, netreba
zdôrazňovať. Prečo? Zapojili sa
do odboja proti ateistickému a protinárodnému režimu. Tak ako to
mladí ľudia dokážu – vylepovaním
plagátov, združovaním sa v skupinách s rovnakým zmýšľaním. Skon-

čili v neslávne známych väzniciach
v Prahe na Ruzyni, v Jáchymove
či v Leopoldove. Niektorí aj na
popravisku.
■ NOVÝ PREDSEDA
Bývalého politického väzňa
a spoluzakladateľa organizácie politických väzňov Štefana Nováka na
sneme zvolili za podpredsedu organizácie. Okrem toho veľmi aktívne
vykonáva funkciu predsedu regionálnej organizácie v Košiciach.
Každoročne si členovia organizácie pripomínajú utrpenie rodiny
Valentovej a Dankovej pri pamätníku v Ladomerskej Vieske. Neza-

búdajú ani na popravených mladých
mužov, ktorí sa usilovali pomôcť
prenasledovanej Cirkvi – Bernarda
Jaška z Černovej a Jána Kalinaja
z Bijacoviec. V Trebišove a v Trenčíne spomínajú na popravených
a uväznených členov Bielej légie.
Na
múr ilavskej väznice kladú
vence k pamätnej tabuli nespravodlivo väznených. Organizujú semináre a vydávajú zborníky, aby sa
nezabudlo na roky vlády totalitného
režimu.
■ ŽIVÍ PROSPECHÁRI
Arpád Tarnóczy vyjadril znepokojenie nad zaradením Gustáva

Nového predsedu PV ZPO Martina HAGARU (vpredu) zatkla Štátna bezpečnosť spolu
s Arpádom TARNÓCZYM, ktorý je čestný predseda Zväzu protikomunistického odboja.

Husáka do ankety o Najväčšieho
Slováka. „Bol to politik, ktorý viedol
zločineckú organizáciu,“ zdôraznil
a vyzval delegátov, aby sa ozvali
proti tomu a žiadali od školstva prikladať viac dôrazu na predmet vlastivedy. Tarnóczy sa tiež pozastavil
nad výberom poradcov prezidentky
Zuzany Čaputovej. Spomenul Mariána Leška, redaktora
komunistu
a oddaného propagátora komunistickej ideológie. Pozastavil sa nad
množstvom detí bývalých exponentov režimu v politike a vo verejnom
priestore. Spomenul, aké výhody
mali pri prijímaní do škôl oproti
deťom politických väzňov. Poukázal

Na slovenskej politickej scéne sa odohráva absurdné čierne divadlo

Do scenára prevzatia moci Harabin nezapadá
Ivan BROŽÍK – Foto: archív

Nebýva zvykom už v perexe citovať iné médium. Dnes však treba. Agentúra Focus v prieskume pre TV Markíza
položila respondentom otázku: „Predstavte si, že by vznikla nová politická strana pod vedením Štefana Harabina.
Dali by ste jej v parlamentných voľbách hlas?“
Odpovede prekvapili, zaujali
a niekde vyvolali aj poplach. Súhlasne
odpovedalo 19,7 percenta opýtaných.
Tri štvrtiny – 75,3 percenta, odpovedali: skôr nie. Päť percent nebolo rozhodnutých. Prieskum sa uskutočnil od
16. do 23. mája na vzorke tisícdvadsať
respondentov.
■ VSTÚPI ČI NEVSTÚPI
Zotrváte v sudcovskom talári?
Vstúpite do politiky? Patrí sa spýtať
hlavného aktéra prieskumu sudcu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefana Harabina. Slovenské národné noviny tak urobili.
„Podobne formulované otázky dostávam už takmer pravidelne. A chápem

prečo.“ Hovorí Štefan Harabin a pokračuje: „Opakujem stále, že podpora
voličov, ktorí si rovnako ako ja uvedomujú hrozby v podobe masovej organizovanej ilegálnej migrácie, hrozbu
trvalej okupácie vojskami cudzej mocnosti, rozvracania rodiny a našej civilizácie a úsilie niektorých, žiaľ, i našich
politikov, zničiť slovenskú štátnu suverenitu, ma zaväzuje, a môžem vás
s absolútnou istotou uistiť, že ja ju
nenechám bez odozvy.
Až štvrtina voličov Smeru by zvažovala voliť prípadnú stranu Štefana
Harabina. Podobne uvažuje aj štvrtina
priaznivcov KDH, konkrétne 25,9 percenta. Z radov voličov SNS je to ešte
viac – 27,3 percenta. Najohrozenejšou

VŠIMLI SME SI
Umenie sa spája väčšinou s najrôznejšími umeleckými žánrami. No

je aj zopár výnimiek. Nedávno som spoznala umenie navracať svetlo do
zostarnutých, vekom zhasínajúcich očných šošoviek. Keď človek začne
vidieť akoby cez celofán, neostáva mu nič iné, iba vyhľadať očného lekára.

Umenie navracať zrak
Pri mojom zdravotnom probléme
som to mala najbližšie do kliniky MUDr.
Petra Böhma. Čakáreň je tu veľká,
priestranná. Stolička sa nájde málokedy prázdna, toľko chorých čaká na
známeho očného chirurga, ktorý ovláda
umenie prinavracať zrak.
Bála som sa, keď som už sedela
v operačnom kresle a nado mnou sa
rozprestieralo čosi ako miniatúrny dáždnik. Bola to ľahká konštrukcia prekrytá
látkou, cez ktorú presvitali lekárove
Očná chirurgia v yužíva špičkové
prsty. V pozadí znela jemná príjemná
medicínske prístroje.
melódia. Cítila som, že sa niečo pohybuje v mojom oku. Stieklo mi podeň trocha vody, ako by mi vymývali šošovku.
Doktor sa ma spýtal, aký žáner píšem a ešte niečo o literatúre. Takýmto milým
spôsobom chcel odviesť moju pozornosť od toho, čo práve robil. Potom však
stíchol a bolo mi jasné, že sa musí celkom sústrediť a že sa blíži koniec operácie. Vidím, ako doktor vychádza na chodbu a ako sa ku mne blíži sestrička
s pohárom vody. Bála som sa zbytočne.
V tejto mojej úvahe nie som hlavnou postavou. V čakárni kliniky čakajú
pacienti s chorými očami, dúfajúci v zlepšenie svojho zdravotného stavu. A za
nimi prichádzajú iní, rovnako očakávajúci. Aj preto má umenie navracať zrak
vyššie poslanie. Nazdávam sa, že uznávaný chirurg, ktorý cíti so svojím pacientom a dokáže byť aj obyčajným vľúdnym človekom, si zaslúži pozornosť. Neviem,
či by som so svojou bojazlivou povahou za inej situácie zvládla tento zákrok.
Ľudstvo nepozostáva iba zo zločincov, ktorí možno viac zaujímajú novinárov. Ja som však presvedčená, že sa nájde dosť pacientov, ktorí budú spomínať na citlivého primára MUDr. Petra Böhma s vďačnosťou a budú šíriť jeho
dobré meno viac ako ja so svojím krátkym článkom.
Daniela PŘÍHODOVÁ
Foto: autorka
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by sa mala cítiť ĽSNS Mariana Kotlebu.
Prejsť v budúcich voľbách k Štefanovi
Harabinovi by zvažovalo 35,8 percenta
ich voličov. Rezistentní z podstatných
zostali voči novej ponuke iba voliči
SaS.
■ MÁ ČO PONÚKNUŤ
„Hrdé Slovensko, rodina ako základ a právo pre všetkých občanov. To
sú moje hodnoty, ktoré budem presadzovať,“ povedal Štefan Harabin pred
prezidentskými voľbami. Pre SNN
najnovšie doplnil: „Spoločne chceme
s občanmi chrániť náš štát, naše rodiny,
hodnoty, kresťanskú morálku, našu
vlasť. A nielen to. Chceme rozvíjať náš
štát, chceme žiť v mieri, chceme mať

Mieri Štefan HARABIN do politiky?

vzdelanú mladú a zdravú generáciu.
A verím, že nás bude stále viac. Veľkou príležitosťou boli prezidentské
voľby. Veľkou príležitosťou sú však tiež
parlamentné voľby v budúcom roku.“
Od Štefana Harabina sme sa dozvedeli aj viac.

na Moniku Beňovú, ktorej otec bol
majorom ŠtB a matka kapitánkou
ŠtB. Otec preferovaného redaktora
Michala Havrana bol agentom ŠtB.
Napokon si zaspomínal na otca
Borisa Filana, ktorý bol krajským
náčelníkom ŠtB v Nitrianskom kraji.
„Keď ma umyli od krvi, hodili na zem
dolu tvárou, súdruh Ľudovít Filan mi
topánkou otočil hlavu a posmešne sa
spýtal: To je ten gróf?“
Na sneme prijali tiež vyhlásenie pre tlač, v ktorom vyzývajú
„bývalých komunistov a ich prisluhovačov vrátane novinárov, aby sa
ospravedlnili národu za svoje zločiny
a morálne poklesky“.
„V tejto súvislosti som verejnosti
predstavil v zásade celý program, ako
dosiahnuť naše ciele, a prezentoval
som ho i v knihe Srdcom a svedomím.
Budem sa aj naďalej usilovať, aby sa
stali realitou. Nemal som v úmysle
založiť politickú stranu alebo do niektorej vstúpiť. Ale vnímam realitu.
Nie som naivný a v súčasnej situácii politicko-personálno-korupčného
dosadzovania sudcov si nemyslím,
že ústavný súd bude konať ústavne
a zruší výsledky zmanipulovaných prezidentských volieb,“ povedal pre SNN
sudca Š. Harabin.
„No uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Súčasne pritom vnímam, že
tlak na náš štát zo všetkých strán stále
pokračuje. Pokračuje aj úmyselná
devastácia našej mladej generácie.
Vyžaduje si to rázne konať. Aj tieto
fakty nesporne ovplyvnia moje ďalšie rozhodnutia,“ informoval čitateľov
matičného týždenníka sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr.
Štefana Harabin.
Rozhovor so Štefanom
Harabinom uverejníme
v najbližších vydaniach.

Na Spiši sprístupnili verejnosti veľké bohatstvo ľudového hudobného inštrumentára

Jedinečná kolekcia hudobných nástrojov
Takmer štyristo rôznych hudobných nástrojov z viacerých kútov sveta môžu obdivovať návštevníci MUZikMUZea
v obci Spišský Hrhov neďaleko Levoče. Otvorili ho len nedávno.
Hudobné nástroje patria k najväčším pokladom kultúry a tradícií,
ktoré nám naši predkovia zanechali.
Určite to nie sú iba predmety, ktoré
sú často výnimočné svojím zovňajškom a remeselným spracovaním. Sú
to prostriedky prejavovania súladu
medzi dušou človeka a vonkajším
svetom. Práve prostredníctvom nich
sa človek stával ešte pevnejšou
a prirodzenejšou súčasťou prírody, a to najmä po stránke zvukovej pestrosti. Milovníci hudobných
nástrojov tvrdia, že tak, ako prirodzene znel v krajine spev vtákov
v korunách stromov, tak prirodzene
znel hudobný nástroj či už v prírode
pri pasení dobytka a oviec, na priedomí pri chvíľach oddychu alebo
v izbe pri tancovačke. Nerozhoduje,
ak znel sám, dopĺňal spev alebo tvoril súčasť hudobného celku. Vždy
prispieval k väčšej zvukovej pestrosti sveta a ľudského života. Tešil,
oznamoval, upozorňoval, hladil, smial
sa i plakal spolu s tým, kto ho držal
v ruke. Hudobné nástroje našich
predkov neboli primárne určené
na zábavu. Boli dôležitým doplnkom krajiny, života spoločenstiev,
komunikácie a prenosu informácií,
individuálnej výpovede človeka,
boli súčasťou ľudskej existencie.

SLOVENSKO

Idea MUZikMUZea sa oživila v remeselnej dielni v Spišskom Hrhove, kde
Michal Smetanka a Pavol Urda usku-

ČO INÍ NEPÍŠU

točnili v období rokov 1995 – 2005
množstvo komunitných, vzdelávacích a kultúrnych činností pre širokú
verejnosť a položili tiež základ na
zbierkový fond hudobných nástrojov.
Zbierka hudobných nástrojov bola
spočiatku orientovaná na zhromažďovanie ľudových hudobných nástrojov
z oblasti Karpát, najmä Slovenska.

Neskôr však začala vznikať jedinečná
kolekcia hudobných nástrojov zo
sveta.
MUZikMUZeum je plné harmonických zvukov. Ticho v ňom panuje len
málokedy. Len v tomto múzeu možno
hudobný nástroj vidieť, počuť, vyskúšať si ho, preskúmať ho i vyrobiť si ho.
Dozviete sa, ako sa hudobný nástroj
vyrába i ako sa na ňom hrá. Múzeum
ponúka jednu z najväčších dostupných
zbierok hudobných nástrojov Európe.
Tvorí ju vyše štyristo hudobných
nástrojov z celého sveta.
Interaktívne múzeum sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch
bývalej pálenice a grófskej sýpky, na
obnovu ktorých získala obec zdroje
vo výške takmer štyridsaťtritisíc eur
z programu Interreg. Na obnove historických priestorov sa podieľalo veľa
dobrovoľníkov a múzeum sa podarilo vybudovať aj vďaka práci tamojšieho obecného podniku a podpore
miestnej samosprávy. Múzeum pozostáva z viacerých častí, v expozičnej sú vystavené hudobné artefakty,
v interaktívnej sa zase nachádzajú
nástroje, na ktorých si môžu záujemcovia aj zahrať, o čo majú najväčší
záujem práve deti.
Štefan ZLATOŠ
Ilustračné foto: MUZikMUZeum
WWW.SNN.SK
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Štát v područí neziskoviek
Eva ZELENAYOVÁ

V minulom čísle sme naznačili, do akých obludných rozmerov
narástli niektoré mimovládne organizácie, dosahujúce väčší vplyv
v spoločnosti než oficiálna politika
štátu. V súčasnosti teda stoja proti
sebe dobrovoľné občianske združenia proti demokraticky zvoleným
politikom. Treba však podotknúť,
že nie všetky občianske združenia
sa správajú voči vlastnému štátu
ako žoldnieri cudzích záujmov.
Mimovládny sektor, formujúci sa pod
vplyvom Nadácie otvorenej spoločnosti, sa vyprofiloval ako podporný
systém žoldnierskych politických
strán. Tých, čo sa predali do služieb
nadnárodných spoločností. Po roku
1989 sa zamerali na deštrukciu síl
usilujúcich sa o vznik samostatného
Slovenska, v roku 1998 na porážku
vlasteneckých strán a v súčasnosti
pracujú na porážke zvyšku národne
orientovaných politikov.

Počas vlády Vladimíra Mečiara
sa zasadili za jeho likvidáciu a ako
priznal publicista Milan Šimečka,
pomohlo im dvadsať miliónov dolárov od Sorosa. Dzurindova vláda
dokonca prijala zákon č. 13/2002
Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových a príspevkových
organizácií na neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby. Áno, prospešné pre
vtedajšie vládne politické subjekty. Na
základe tohto zákona bolo napríklad
príspevkové zariadenie Ministerstva
zahraničných vecí SR – Slovenský
inštitút medzinárodných štúdií Bratislava – delimitované aj s hnuteľným
majetkom vo výške 1,325 milióna slovenských korún na prospech Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Jej zakladateľmi v roku
1993 boli Magda Vášáryová, Rudolf
Chmel a Pavol Demeš a prvou predsedníčkou správnej rady spoločnosti

sa stala Magda Vášáryová. SFPA sa
navonok deklarovala ako nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej
politike. Vlani šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák na konferencii
venovanej dvadsiatemu piatemu

K OME N TÁ R
výročiu vzniku existencie SFPA
ocenil spoločnosť, že za štvrťstoročie existencie si „zachovala
nestranícky a odborný charakter“.
Pozoruhodné, veď Vášáryová bola
členkou SDKÚ-DS, a dokonca aj
poslankyňou NR SR za túto politickú stranu. Podobne Chmel bol
v roku 2002 zvolený do NR SR na
kandidátke strany ANO a stal sa aj
členom Dzurindovej vlády. Takže
o akom nestraníckom charaktere to
minister Lajčák hovoril? Vedel by to
vysvetliť?

To všetko len tí oni...
Ivan BROŽÍK

Obľúbenosť – ak použijeme veľmi
zjemnený a vskutku eufemistický výraz
– vládnej koalície vo verejnosti klesá.
A to už máme za sebou čiaru, na ktorej odzvonilo záverečnému roku vládneho behu do cieľa – k ďalším parlamentným voľbám na Slovensku. Práve
v tomto období, keď sa už pomaly rozbiehajú predvolebné kampane, bývajú
totiž vlády spravidla obľúbené. Reštriktívne opatrenia neprijímajú, naopak,
prichádzajú s rôznymi benefitmi, čo
je v politickej stratégii úplne normálne
a robí sa to takmer všade v demokratickom svete. U nás však akoby sa
zastavil čas. Návrhy zákonov z tejto
oblasti sa odsúvajú zo schôdze na
schôdzu, niektoré čakajú na prerokovanie a prípadné schválenie už viac
ako päť mesiacov. Medzitým sa štatistické pomery v parlamente síce kozmeticky, ale predsa len menia, najnovšie
odíde ďalší „zdatný“ koaličný rečník do

SPOZA OPONY
Pred niekoľkými rokmi na
bratislavskej Grösslingovej ulici
predstavovali knihu Život na
dlh. Je to ojedinelé dielo slovenského a rakúskeho autora; Rakúšan, profesor ekonómie potom
poskytol rozsiahly rozhovor na
celú stranu SNN. Kniha vecne,
ako že dva a dva sú štyri, vyratúvala takmer bezbrehé možnosti
nového kapitalizmu.
Život na dlh pre nové generácie, dlh, ktorý sa v mnohom
pre mnohých nebude dať splatiť.
Je to priam šlabikár toho, v čom
vyrastajú nové generácie. To, že
sa dali dovedna autori z takých
rozdielnych členských štátov
Európskej únie, symbolizuje, že
tak ako kapitál nemá prekážky
pri prekračovaní hraníc, nesmú
ho mať ani jeho kritici. Všetci
vieme, že do Rakúska smerujú
doslova tisíce ľudí za prácou,
a nie naopak. Naopak, sem nám
na Slovensko prúdi kapitál, na
ktorý pracujeme. Na otázku čo
robiť najschopnejšia rakúska veľvyslankyňa, autorka, maliarka,
kritička vlastného ministerstva
pani Matznerová, ktorá si mnohé
na Slovensku obľúbila a podpoWWW.SNN.SK

Členovia jednej a tej istej (kedysi
ešte nedávno najsilnejšej) parlamentnej strany si na sociálnych sieťach
vymieňajú bonmoty, ktoré rozhodne
nemožno považovať za spolustranícke
či nebodaj priateľské. Najdlhšie slúžiaca členka strany v Bruseli odkazuje
domovskej centrále – zas cez sociálne siete –, že by sa čosi malo udiať,
aby sa zastavil pád jej moci a vplyvu,
pomalý, zdĺhavý, no pokračujúci;
bývalá krajská predsedníčka dokonca
používa na sociálnych sieťach v súvis-

losti so svojou straníckou centrálou
slovné spojenia ako „treba i veľkú
a rozsiahlu rekonštrukciu domu, aby to
bol DOM stranícky, a nie verejný...“
Aj nevolič Smeru, ak má vžité
isté zásady politickej kultúry, musí
byť takýmto slovníkom mierne – opäť
si dovoľme eufemizmus – zaskočený.
To oni sú tí, ktorí musia čosi zmeniť, to
oni tam v centrále, to oni tam. Alebo tí
z Bruselu zas nič nevedia, to oni.
Stranícke onikanie je cesta do
záhuby. Nikam inam nevedie. Najmä
ak je to onikanie verejné a nezaznieva
v domácej kuchyni straníckeho subjektu. Lenže, sú tu aj koaliční partneri, aj keď, pozorujúc dianie v koalícii, o partnerstvo sotva ide. Dajme
tomu koaliční spoločníci. Slovenská
národná strana v eurovoľbách doplatila na neustále odkladanie jej priorít
a MOST sa zosypal úplne pre úsilie
byť s každým zadobre a pohybovať

ruje ho, odpovedala dvoma slovami: „Obsaďte Rakúsko.“ Myslela to tak, že sa máme zaoberať
rakúskymi pomermi, ktoré v mnohom, premnohom nie sú ideálne.
Zaoberať sa v čase, keď mnohými
viditeľnými i neviditeľnými nitkami

čo sme museli zastaviť atómku
v Jaslovských Bohuniciach z politických, a nie z technických dôvodov. Kancelár Wolfgang Schüssel,
ktorý to presadil a vtedy zároveň
podporoval predvolebnú kampaň
Mikuláša Dzurindu, sa napokon

Bruselu, a tak isto sa tam poberie aj
parlamentný diskutér zo strany, ktorá
deklaratívne nepatrí ani k opozícii, ani
ku koalícii. Tentoraz opozíciu vynechajme, tieto riadky nie sú primárne
o nej, ale o tom, že aj koalícia si sama
vie škodiť, a to dosť zreteľne.

P O Z N Á MK A

Ivan Šimko v nedávno vydanej
knižke, ako vyhnali Mečiara, píše aj
o tom, že blok strán, ktorý sa v roku
1998 sformoval do protimečiarovskej
koalície, mal veľmi dobré informácie
o vláde, lebo mal množstvo svojich
ľudí na ministerstvách. A práve tento
blok, známy ako volebná strana SDK
s lídrom Mikulášom Dzurindom,
vytvoril skvelé podmienky na prienik
neziskoviek do štruktúr moci v štáte.
V roku 2003 oficiálne zaregistrovali
platformu Mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) na Slovensku a v máji 2010 bolo podpísané
Memorandum o porozumení medzi
MZV SR a platformou MVRO. Tri
mesiace pred skončením funkčného
obdobia vlády Roberta Fica s Lajčákom na čele rezortu diplomacie!
Dnes je MVRO strešnou organizáciou tridsaťjeden mimovládnych organizácií na Slovensku. Ich
program je obsiahlejší než programové vyhlásenie vlády. V oblasti
globálneho vzdelávania napríklad
vyvíjajú „pestré“ aktivity v školách.
V jednom zo svojich cieľov považujú
aktívne zapojiť do projektu rezort
školstva. Platforma sa usiluje nájsť
priestor aj v novinách. Akousi ich
výkladnou skriňou je denník SME.
Školia novinárov, ako informovať
a písať o rozvoji. Na takomto kurze
sa ako veterná ružica ako práve treba.
Lebo to oni – pre nich bolo treba ustúpiť, pre nich bolo treba to a tamto...
Doteraz si volič myslel, že na
Slovensku je pri kormidle vládnuca
koalícia, ale ukazuje sa, aj z pohľadu
jej viacerých zástupcov, že tu vládnu
„oni“. Respektíve, za všetky chyby sú
zodpovední tí „oni“. Nuž, ak posledných zhruba desať mesiacov pred
parlamentnými voľbami začneme
usporadúvať hony na tých „oni“,
potom sa určite dočkáme toho, že tie
voľby vyhrá niekto úplne iný. Voličské
nálady sa preklápajú do voličského
vzdoru a opäť sme v dejinnej vývojovej fáze, keď sa voliči na Slovensku
vyjadrujú viac „proti“ ako „za“. Výsledkom je aj to, kto nás bude zastupovať v Bruseli, ale o tom píšeme
koncentrovanejšie na inom mieste.
Je čas buď pred národom deklarovať, že vládneme „my“ a budeme
takto vládnuť až do volieb, alebo sa
aspoň prestať vyhovárať na to, že za
všetko tu môžu tí „oni“. A je naozaj
najvyšší čas. Reálne nálady voličov
totiž môžu byť ešte horšie, ako tvrdia
čoraz menej spoľahlivé prieskumy
verejnej mienky, neraz vyrábané
iba preto, aby sa niektoré agentúry
zapáčili niektorým politikom. Takže –
nie oni, ale my!
si to so záujmom. Veď o tej rozprave informoval len „spravodajca“ SNN.
Prečo nás to zaujíma? V roku
2000 bolo vidno Schüssela, ako
nasadá do luxusného športového automobilu s Haiderom zo

Prečo treba suseda dobre poznať
Dušan D. KERNÝ

zrastá priestor, ktorý už bol kedysi
v jednom štáte.
Pri našom vstupe do Únie
zasiahli Rakúšania proti úspešnej slovenskej atómke, tá z nás
robila vývozcu energie. Dnes je
vyradená. Minulý týždeň padla
v Rakúsku vláda. Jej bývalý šéf,
tridsaťjedenročný kancelár, vyvolal polemiku pre atómovú elektráreň v Mochovciach. Slovenský predseda vlády Pellegrini si
musel vyprosiť zasahovanie do
suverénnych práv nášho štátu.
Bolo to dve desaťročia po tom,

stal poradcom veľkého európskeho energetického koncernu,
osobitne jeho atómovej časti,
za sumu dvestopäťdesiattisíc
eur. Bolo to predmetom búrlivej
debaty v rakúskom parlamente,
mimoriadne ostrej, Schüssel
po celý čas mlčal, ani nehlesol.
Keď som sa o tom zmienil v rozhovore s poprednou autoritou
na atómové elektrárne a jedným
z najsympatickejších politikov
ponovembrovej éry – Tiborovi
Mikušovi, zástancovi dostavby
atómky v Mochovciach, vypočul

NÁZORY

sa zo Slovenska zúčastnilo dvanásť
študentov žurnalistiky a medzinárodných vzťahov. Spolupracujú s niektorými poslancami NR SR atď., atď....
Z vývoja mimovládneho sektora a jeho pôsobenia na Slovensku
vyplýva jasná previazanosť niektorých politikov a politických strán so
zakladateľom mimovládneho sektora vo svete Sorosom. Sieť jeho
spoločností je taká poprepájaná
a rozvrstvená, že dnes tvorí
ohromný mocenský aparát bez toho,
aby prešiel demokratickými voľbami.
Sorosovi sa páči myšlienka byť štátnikom bez štátu a uvedomuje si, „že
ma nikto nezvolil či nemenoval za
strážcu verejných záujmov; tú rolu
som si prisvojil sám“.
Ak povieme, že Slovensko riadia ľudia na pozadí mimovládnych
organizácií, a nie vláda, nebudeme
ďaleko od pravdy. Spoločnosť ustavične atakujú akcie mimovládneho
sektora a uvrhujú ju do chaosu.
Presne podľa Sorosových predstáv: „Sieť neziskových nadácií,
ktoré som založil, mi poskytuje
pevnú základňu znalosti miestnych
pomerov, vďaka ktorej si môžem pri
rozličných problémoch nárokovať
právo, aby ma vypočuli.“ A my dodávame – a zmenili vládu ako v roku
1998.

strany slobodných. Bol to symbol. Padlo tým tabu, že slobodní
nikdy nesmú byť vo vláde. Ale to
nie je všetko. Schüssel roky predtým, než zobral Haidera do vlády,
presadil v európskom parlamente
„protinacionalistickú a protiextrémistickú“ podmienku, ktorá
bola formulovaná tak, že bola na
mieru šitá na Slovensko, priamo
proti Mečiarovej vláde a na pomoc
jeho politickým oponentom. Vláda
V. Mečiara totiž odmietla prijať
podmienky na prechod atómky do
iných rúk a odmietla aj podmienku,

že sa budú po privatizácii zvyšovať ceny energií pre obyvateľstvo.
Keď sa však Haider dostal
zásluhou Schüssela do vlády,
karta sa obrátila, Rakúsko sa stalo
terčom sankcií, bruselského bojkotu. Tak sa prepletali rôznorodé
ekonomické a mocenské záujmy
– kto druhému jamu kope, sám do
nej padá.
Stretol som sa s tým vtedy aj
počas ciest do Bruselu. V europarlamente nás rakúsky europoslanec presviedčal, aký je Mečiar
rovnako neprijateľný ako Haider.
Čo je veľa, to je veľa. Keď všetci
mlčali, veď mlčať je zlato, povedal som, že ide o hrubý omyl. Nie
je známe, že by Mečiarovu stranu
zakladali bývali nacisti, ako je to
v prípade Haiderovej strany. Ani
mi nie je známe, že by sa na Slovensku konali letné tábory bývalých príslušníkov SS ako v Haiderovom Korutánsku. A ani predseda
slovenskej vlády nikdy nechválil
pracovné tábory v tretej ríši ako
Haider...
Dnes
je
opäť
hlavným
aktérom rakúskej krízy úsilie
o moc, a nie boj o európske hodnoty. Aký rešpekt, keď sa vynára
otázka, ako sa susedia vyrovnali
s austrofašizmom?
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SEBAOBRANA

Eduard HARTMANN o hokeji a účinkovaní v reprezentačnom drese

Reagovali ste už na inzerát, ktorý sľuboval jednoduchý
a rýchly zárobok? Poskytli ste
potom za odplatu svoj bankový
účet na príjem platieb v rôznej
výške od rôznych osôb, ktoré
vôbec nepoznáte?

Vždy chcel byť iba brankár

Aby ste neboli
biely kôň
Národná banka Slovenska na
svojom webe informuje a varuje,
že vyššie uvedeným konaním sa
môžete stať takzvaným bielym
koňom a váš účet sa môže stať
„prietokovým účtom“ na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo
financovanie terorizmu. Takéto
konanie môže mať trestnoprávne
dôsledky.
Ako „biely kôň“ sa označuje
osoba, ktorá je nastrčená alebo
použitá na páchanie trestnej činnosti, aby zakryla skutočnú osobu
páchateľa, ktorá má z tejto činnosti
prospech. Pranie špinavých peňazí
je proces, pri ktorom dôjde k zlegalizovaniu peňazí pochádzajúcich zo
ziskov z trestnej činnosti.
A ako funguje taký prietokový
účet? Je to účet, ktorý za odplatu
poskytnete na príjem rôznych platieb od rôznych neznámych osôb
v rôznych výškach a následne
peniaze vyberiete v hotovosti
a odovzdáte, prípadne prevediete na
ďalší účet, ktorý patrí vám neznámej
osobe. Takáto činnosť slúži na legalizovanie príjmov z trestnej činnosti
(pranie špinavých peňazí).
Každá banka venuje pozornosť
uskutočneným platobným operáciám
a pri podozrení na nezvyčajné transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod
vašich finančných prostriedkov
nejasný, banka vám môže v krajnom
prípade účet zablokovať a následne
vás môže kontaktovať aj polícia.
Na čo si treba dávať pozor?
Nekomunikujte o svojich finančných záležitostiach s neznámymi
osobami, ktoré vás nútia poskytnúť
vaše osobné údaje alebo ich od vás
požadujú pod sľubom odmeny. Svoje
osobné a finančné údaje si dôkladne
chráňte. Nevstupujte do vopred
ponúknutých neštandardných zmluvných vzťahov s osobami, ktoré nepoznáte. Neposkytuje svoj účet na
príjem rôznych platieb od rôznych
osôb a v rôznych výškach. Neposkytujte prístupové údaje k svojmu účtu.
Nereagujte na ponuky, ktoré sľubujú
jednoduchý a rýchly zárobok za to,
že poskytnete číslo svojho bankového účtu alebo fotokópiu svojho
občianskeho preukazu či pasu.
Neregistrujte sa ako podnikatelia,
ak vás k tomu nútia, prípadne na to
navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.
NBS tiež dlhodobejšie upozorňuje aj na nekalé praktiky nebankových spoločností. Máte skúsenosť, že od vás inkasná spoločnosť
vymáha neexistujúci dlh? Zdala sa
vám výška vášho dlhu neúmerne
vysoká? Spoločnosti môžu od vás
vymáhať dlh rôznymi spôsobmi.
Kedy teda už ide o nekalú obchodnú
praktiku? O nekalú obchodnú praktiku môže ísť v prípadoch, ak spoločnosti vytvárajú psychický tlak,
pri ktorom sa klienti začínajú báť,
alebo ak listy, ktoré vám zasielajú,
sa podobajú na úradnú alebo súdnu
zásielku. Teda obsahujú formulácie ako „dostavte sa“ alebo „predvolanie“. V liste sú vyhrážky, ako
napríklad „príde k vám exekútor“
alebo „príde k vám advokát spísať
majetok“. Tento typ formulácií môže
byť použitý, až keď existuje súdne
rozhodnutie vo veci. Poslednú výzvu
pred exekúciou môže poslať inkasná
spoločnosť len vtedy, ak už o vašom
dlhu rozhodol súd. Osobné návštevy
sú zákonom obmedzené. Klientov
nesmú vymáhači navštíviť doma ani
na pracovisku.
(ib)
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Matej MINDÁR – Foto: archív E. H., karikatúra Ľubomír KOTRHA

Bývalý česko-slovenský a slovenský hokejový reprezentant Eduard HARTMANN ako brankár pomohol svojimi
výkonmi slovenskej reprezentácii zvíťaziť na domácich majstrovstvách sveta C kategórie. Ako jeden z mála slovenských hráčov sa v tom čase dokázal prebojovať do česko-slovenskej reprezentácie. S Duklou Trenčín získal
prvý slovenský titul v ére samostatnosti.
● Ako bývalý hokejový brankár
máte za sebou niekoľko úspechov.
Skúsme sa však vrátiť na začiatok.
Čo rozhodlo, že sa vaša cesta bude
uberať práve k hokeju?
V rodnej Skalici bol hokej veľmi
populárny. Keďže som býval len kúsok
od štadióna, trávil som tam všetok
voľný čas. Pamätám si, že sme už
ako decká zbierali puky a zlomené
hokejky, ktoré sme doma nejako poopravovali. Hrávali sme turnaje medzi
sebou a od začiatku som bol rozhodnutý, že budem brankár.
● Na mládežníckych MS ste
ešte ako reprezentant Česko-Slovenska získali striebornú a bronzovú medailu. V roku 1990 ste boli
súčasťou seniorskej reprezentácie,
ktorá obsadila na šampionáte tretie
miesto. Čo rozhodlo, že ste sa ako
jeden z mála slovenských hráčov
dokázali presadiť vo vtedajšom
reprezentačnom výbere?
Pre slovenského hokejistu bolo
veľmi ťažké prebojovať sa do česko-slovenskej reprezentácie. Čo si ja pamätám, v reprezentácii boli maximálne
dvaja Slováci. Na Majstrovstvá sveta
1990 sa podarilo prebojovať spolu so
mnou ďalším štyrom slovenským hráčom. To bolo na tú dobu veľmi veľa. Mal
som podobný vek ako Dominik Hašek
a Petr Bříza. Bola to pre mňa obrovská
česť stáť po ich boku a zúčastniť sa na
tomto vrcholnom turnaji.
● Po rozdelení Česko-Slovenska sa Slovensko ocitlo v C kategórii. Ako ste túto skutočnosť vnímali
ako aktívny hráč?
Boli sme veľmi sklamaní. Dúfali
sme, že sa ocitneme trošku vyššie.
S týmto sme vôbec nepočítali. V prvom
rade sa blížili zimné olympijské
hry, na ktoré nás pôvodne nechceli
zobrať. Našťastie vďaka našej hokejovej diplomacii sa nakoniec hrala špeciálna kvalifikácia a som rád, že sme
ju veľmi dobre zvládli.
● Boli ste súčasťou kolektívu,
ktorý na ZOH v nórskom Lillehammeri obsadil vynikajúce šieste
miesto. S akými pocitmi ste odchádzali z turnaja?

O ČOM JE REČ
Pred pár dňami som mal krásne
výročie: päťdesiatpäť rokov od svojej
maturity na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. Stretli sme sa znovu
v našej alma mater, žiaľ, z tridsiatich
troch absolventov zišlo sa nás už iba
desať, vyše polovica spolužiakov už
nežije. I z našich profesorov prišiel iba
jeden. Chýbal mi tam najmä profesor
slovenskej literatúry Paľko Železník.
Ten nás pred piatimi rokmi pozdravil
nádherným a múdrym vyznaním, keď
prízvukoval: „Aj vy ste boli jedinečnou
súčasťou večne sa opakujúceho kolobehu života žiakov a študentov, túžiacich po poznaní. Veď keby táto túžba
poznávať, vedieť, byť ľudskejším prestala, ľudstvo by znovu kleslo do barbarstva. Táto túžba poznávať, vedieť,
byť ľudskejším je pokrokom, nádejou
a slávou sveta...“ A na záver na nás
apeloval: „Urobte všetko, ba ešte
viac, aby ste nepatrili k tým súčasným
sebazničujúcim generáciám, ktoré
doteraz nepochopili, že lesy a pralesy
sú kostrou krajiny a ich záchranou
zachraňujeme ľudstvo pred ekologickou katastrofou.“ Náš profesor isto
narážal nielen na súčasné nehospodárne pľundrovanie našich lesov,
kde človek je horší škodca ako sucho

Bývalý úspešný hokejový brankár Eduard
HARTMANN sa po skončení kariéry uplatňoval aj ako televízny komentátor. Z terajšej „zostavy“ spolupracovníkov RTVS
vypadol...

V prvom rade sme boli veľmi
radi, že sme sa tam vôbec dostali.
Mnohí hráči dovtedy na veľkých
podujatiach nikdy neštartovali. Pred
prvým zápasom so Švédmi sme mali
všetci obrovskú trému. Ale postupom času sa to zlepšovalo. Vyhrali
sme základnú skupinu a všetci boli
z nás prekvapení, ako dobre hráme.
Následne prišlo obrovské sklamanie vo štvrťfinále. Minútu a pol pred
koncom predĺženia sme
dostali
nešťastný gól z hokejky Alexandra
Vinogradova. Nevedeli sme si to
vysvetliť. Tešili sme sa už pomaly
na samostatné nájazdy. Predtým
sme mali obrovskú šancu a zápas sa
mohol skončiť v náš prospech. Vidieť
radosť trénera Viktora Tichonova,
ako keby vyhral majstrovstvá sveta,
svedčilo o tom, že sme boli pre ruský
tím veľmi vážny súper. Potom prišiel
zápas s Čechmi o konečné umiestnenie, ktorý nám absolútne nevyšiel.
Prehrali sme 7 : 1. Pomaly z každej
akcie nám dali Česi gól. Čo ma však
veľmi potešilo, bolo, že keď sme sa
vrátili na Slovensko, ľudia nás všade
vítali. Mali sme dobrý pocit, že ocenili naše predvedené výkony, ktoré
boli podľa mňa ozdobou vtedajšej
olympiády.

tímu najrýchlejším možným spôsobom postúpiť do B kategórie. Čo
rozhodlo, že Slovensko v turnaji
zvíťazilo?
Mali sme dobre poskladané
a kvalitné mužstvo. Podľa mňa
C kategória bola pre nás o niečo
ťažšia ako B kategória, pretože
v céčku sa nachádzali až tri mužstvá
z bývalého ZSSR. Zápasy s nimi boli
veľmi náročné a som rád, že sme to
nakoniec zvládli. O rok neskôr som si
tesne pred domácimi MS B kategórie
utrhol predný skrížený väz a musel
som sa podrobiť operácii. V béčku
na nás z bývalých ruských mužstiev
čakali len Lotyši, a to už nebol taký
problém. Som rád, že sme sa v najkratšom možnom čase prebojovali do
najvyššej kategórie.

● V porovnaní s vyspelými
hokejovými krajinami zaostávame
s prípravou mladých hráčov. Na
nedávnych majstrovstvách sveta
do osemnásť rokov slovenská
reprezentácia zostúpila do nižšej
kategórie. V čom vidíte hlavné príčiny tohto neúspechu?
Treba povedať jednu dôležitú vec.
Počet našich mladých hráčov sa nám
zmenšuje. Dnes hrá v mládežníckych
výberoch dvadsať hráčov a pomaly
nemôžete nikoho vyhodiť. Upadá nám
aj úroveň mládežníckych súťaží. Veľa
mladých hráčov odchádza do zahraničia. Preto im treba vytvárať doma také
podmienky, aby tu ostávali. V porovnaní so zahraničím zaostávame
v tréningových metódach. Lebo čo
sledujem všetky ostatné mládežnícke
a seniorské hokejové reprezentácie,
dosť nás prevyšujú v korčuľovaní.
● Čo môže pomôcť slovenskému hokeju vrátiť sa medzi svetovú špičku?
Prednedávnom bol prizvaný
odborník z Fínska, ktorý by mal nadstaviť nejakým spôsobom novú metodiku. Hľadajú sa rôzne možnosti, ale
musím povedať jednu vec. Za bývalého režimu sme tu mali metodiku,
ktorá fungovala pomerne dobre. Bolo
v nej veľa dobrých vecí, ako povedzme
hokejové triedy, ktorých dnes pomaly
niet...

● Na MS v „céčku“ ste ako
brankár pomohli slovenskému

● S Duklou Trenčín ste získali
prvý slovenský titul v ére samostatnosti. Vedeli by ste ešte opísať,
aké pocity ste vtedy prežívali?
Vo federálnej lige krátko pred
rozdelením spoločného štátu sa
Dukla Trenčín v sezóne 1991/1992
stala majstrom Česko-Slovenska.
Po vzniku samostatného Slovenska mnoho trenčianskych hráčov
tvorilo základ slovenskej reprezentácie. Bolo to krásne obdobie, a čo je
dôležité, mali sme obrovskú podporu
fanúšikov.

● Čo poviete o nedávnych majstrovstvách sveta u nás?
Je to obrovská reklama do zahraničia. Slovensko potvrdilo, že je hokejová republika. Hanbu sme si neurobili.
Pre našich hráčov bolo veľmi náročné
presadiť sa v ťažkej skupine, lebo boli
pod obrovským tlakom očakávania
a svoje urobili aj médiá. Neraz sa stávalo, že domáce mužstvá nedokázali
naplniť očakávania fanúšikov. Naši
tentoraz nesklamali, aj keď nepostúpili. Istý progres v ich hre však bol
zreteľný...

a kôrovec. Naše stretnutie sa konalo
práve v čase volieb do Európskeho
parlamentu, nuž reč sa zvrtla aj na
politiku. Väčšine z nás nie je po chuti
vzťah niektorých politikov, ale aj mladšej generácie k Slovensku. Podaktorí
sa priam hanbia priznať, odkiaľ pochádzajú, hovoria o Slovensku ako o „krajine“, teda o nejakom indiferentnom
mieste. Ako keby chýbal pocit národnej hrdosti a sebavedomia. Napo-

mobilový priemysel, lenže položme si
otázku, dokedy to tak bude? Automobilové závody či vlastne montovne áut
tu určite naveky nebudú, majitelia ich
presunú tam, kde bude lacná pracovná
sila. Pritom budúcnosť Slovenska by
mohla byť najmä v cestovnom ruchu,
vo využívaní prírodných krás a v rozvoji kúpeľov. Práve stredné Slovensko, Liptov je bohatý na minerálne aj
termálne pramene. Lenže o kúpele sa

to mala pred minulými parlamentnými
voľbami vo svojom programe, ale po
voľbách akoby „skutek utek“. A nové
politické strany? Napríklad „Progresívne Slovensko“. Stále netuším,
v čom vidia noví politici, ktorí sa drzo
tlačia do čela štátu, progres a zmenu.
S obavami treba hľadieť na nové
zmluvy a dohovory s USA, ktoré by si
radi vybudovali na Slovensku vojenskú základňu. To potľapkávanie nášho
predsedu vlády v Bielom dome neveští
nič dobré. Vyše dvadsať rokov sa po
našich cestách presúvali kolóny sovietskych vojsk. A dnes? Nič sa nezmenilo. Len vojenská technika je asi
modernejšia a vojaci majú americké
uniformy! Ak sme sa v roku 1992 tešili
z vyhlásenia našej nezávislosti, dnes
znovu hrozí, že o túto zvrchovanosť
ľahko vinou nezodpovedných politikov
môžeme prísť. Opäť sa vrátim k svojmu
múdremu profesorovi zo strednej školy
Pavlovi Železníkovi: „Život tu na zemi
je daný každému z nás len na jedno
použitie. Preto myslime, konajme
a žime tak, aby sme s veľkým fi lozofom
Horáciom mohli povedať NON OMNIS
MORIAR – Nezomriem celý, niečo tu
po mne ostane.“ Preto naozaj dbajme
o to, aby po nás neostala spustnutá,
vyprahnutá krajina bez slobody, vykorisťovaná cudzími kolonizátormi. Nezabúdajme, že: „My sme tu doma!“

My sme tu doma
Peter ŠTRELINGER

kon, netreba ísť po príklad ďaleko,
o krajine, ba dokonca o mafiánskom
štáte hovorí aj súčasný (ešte pár dní)
prezident Kiska! V jeho zvykoch bude
pravdepodobne pokračovať aj novozvolená prezidentka. Nie som nijaký
optimista. Isto jej v tom neporadia ani
jej najbližší spolupracovníci, ktorých
si vybrala. Slovensko v súčasnosti
ekonomicky prosperuje, no vyrovnať
sa životnou úrovňou najvyspelejším západným štátom nám ešte dlho
nehrozí. Ekonomiku stále ťahá autoPUBLICISTIKA

náš štát bohvieako nestará. Stačí, ak
sa pôjdete pozrieť trebárs do Korytnice, zaplačete, tieto kúpele pod
Donovalmi chátrajú. Kúpeľné domy
a zariadenia sú na spadnutie, plnička
jednej z najkvalitnejších minerálnych
vôd sa využíva iba čiastočne. To isté
platí aj o rovnako slávnom a známom
Sliači pri Banskej Bystrici. Chamtivosť
a neschopnosť majiteľov spôsobili,
že namiesto rozvoja a oživenia kúpele
ďalej zomierajú. Ak sa dobre pamätám,
tak práve Slovenská národná strana
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Výsledky a dôsledky práve uskutočnených volieb do Európskeho parlamentu

Posledné miesto v účasti nám zostalo
Roman MICHELKO – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Voľby do Európskeho parlamentu majú na Slovensku viacero špecifík. Patria medzi najmenej sledované voľby, európske témy zväčša nehýbu slovenskou politikou a povedomie voličov o agendách europarlamentu, ako aj znalosť mien
europoslancov sú relatívne veľmi nízke. Každopádne, tieto voľby boli trocha výnimkou. Oproti roku 2014 má Európa za
sebou nezvládnutú migračnú krízu, ktorá naplno vypukla v roku 2015, a zároveň aj nekonečný príbeh pod názvom brexit.
Tieto okolnosti boli hlavným mobilizačným faktorom, ktorý spôsobil, že účasť v týchto voľbách do Európskeho parlamentu bola najvyššia od roka 1979. Napriek tomu, že sa voličská účasť na Slovensku takmer zdvojnásobila, približne
z trinástich percent na takmer dvadsaťtri percent, nelichotivé posledné miesto v Európskej únii nám ostalo.
Pri hodnotení výsledku eurovolieb
však treba jasne zdôrazniť, že primárne
neboli o európskej politike, ale o tom,
ako sú vnímané konkrétne politické
strany na Slovensku.
■ ÚČINKOVALA ZOTRVAČNOSŤ
Jednoznačným, aj keď nie celkom
očakávaným víťazom je koalícia strán
Progresívne Slovensko a Spolu. Predpokladalo sa, že zabodujú. Ich zisk sa
odhadoval niekde okolo desiatich percent, ale zisk dvadsiatich percent prekvapil. Pri tejto strane sa jasne ukazuje,
že ešte stále funguje voličská zotrvačnosť z prezidentských volieb, keď práve
kandidátka Progresívneho Slovenska, dokonca podpredsedníčka strany
Zuzana Čaputová vyhrala prezidentské
voľby a zo strany takmer na hranici parlamentného prežitia tak vyrobila minimálne lídra opozície.
Výsledky progresívcov sú trojnásobným jasným odkazom. Na jednej
strane jasne ukázali, že s nimi treba
počítať, zároveň poslali Sulíkovi odkaz,
že svoj sen o tom, že bude premiérom,
môže dosnívať, no a tretí odkaz išiel do
prezidentského paláca. Výsledky volieb
dali Kiskovi jasne najavo, že politický
priestor, ktorý chcel osloviť, je už bezpečne obsadený. Zdá sa, že túto novú
situáciu pochopili aj Kiskovi poradcovia a najpravdepodobnejší bude scenár
spájania sa do akejsi trojkoalície.
Pri koalícii Progresívne Slovensko
a Spolu treba ešte spomenúť dve okolnosti. Progresívci, ako aj Spolu majú
zhodne po dvoch europoslancoch, ale
paradoxne tí budú v europarlamente
v rozdielnych frakciách. Kým Progresívne Slovensko smeruje do ALDI, tak
Spolu smerujú k reformátorom a ku

konzervatívcom. Toto je skutočne
európska kuriozita. Druhá vec, ktorá
stojí za povšimnute, je skutočnosť, že
lídri kandidátky obstáli len čiastočne.
Kým mladý Michal Šimečka, ktorý
získal viac než osemdesiattisíc preferenčných hlasov, jednoznačne obstál,
líder Spolu Vladimír Bilčík prešiel len
s odratými ušami ako posledný, teda
štvrtý.
■ STÁLICA A OTÁZNIKY?
Druhou politickou stranou na cieľovej páske bol Smer. Pri tejto strane sa
jasne ukázalo, že je na zostupe. Necelých šestnásť percent je sklamanie a je

to pod dolnou hranicou odhadov, ktoré
boli na úrovni osemnástich percent. Do
istej miery prekvapilo množstvo preferenčných hlasov pre líderku kandidátky
Moniku Beňovú – vyše osemdesiatdeväťtisíc, najviac zo všetkých poslancov
zvolených v Slovenskej republike. Dá
sa to vysvetliť len tým, že Smer tvorbu
kandidátky totálne odignoroval. Väčšina
voličov Smeru nepoznala nikoho okrem
líderky Beňovej, čiastočne možno ešte
dlhoročného poslanca Miroslava Číža,
ktorý dostal veľmi slušných vyše päťdesiattisíc preferenčných hlasov.
Na druhej strane, obsah politiky,
ktorú Beňová reprezentuje, je značne

odlišný od toho, kde je názorovo a hodnotovo väčšina voličov Smeru. Hneď po
vyhlásení výsledkov tak Beňová cítiac
silný mandát z volieb začala tematizovať ideové frakcie v Smere, konkrétne
sa
ostro vyhranila voči aktivitám
poslanca Ľuboša Blahu na sociálnych
sieťach.
■ TRETÍ A ŠTVRTÝ
Tretia najúspešnejšia strana vo
voľbách do Európskeho parlamentu
boli kotlebovci z ĽSNS. Ich zisk vyše
dvanástich percent musel byť najmä
pre SaS veľmi ponižujúci. Ukázalo
sa, že pokusy o administratívne zakázanie strany sú krajne kontraproduktívne a stranu v konečnom dôsledku
len posilnili. Pri tejto strane ešte treba
konštatovať, že volební lídri zlyhali –
Martin Beluský ani Milan Mazurek, aj
keď ten len veľmi tesne, sa do europarlamentu nedostali. Naopak, dostal sa
tam z posledného miesta kandidátky
kandidujúci Milan Uhrík a exsudca
Miroslav Radačovský, povestný svojím
rozsudkom a komentárom o podvodníckej kauze Andreja Kisku vo Veľkom
Slavkove.
Štvrtým v poradí bolo KDH. Ich
zisk vyše jedenástich percent znamená jasné posolstvo. Treba s nami
jednoznačne rátať vo voľbách na jar
2020. Na druhej strane, ich zisk je
spôsobený najmä silnými straníckymi
štruktúrami takmer v každej obci a rozhodne to neznamená, že by vo voľbách
do parlamentu mohlo KDH atakovať
desaťpercentnú hranicu.
Výsledky volieb do europarlamentu v prípade SaS jasne zaostali za
očakávaniami. V istom zmysle sa dalo
predpokladať, že Lucia Nicholsonová
preskočí lídra kandidátky Eugena Jurzycu, čo svedčí o tom, že odbornosť
a kvalifikovanosť je v politike niekedy
skôr na škodu ako na osoh. Zároveň
výsledky eurovolieb jasne ukázali, že
ambície SaS byť lídrom opozície nie sú
realistické.
■ POCHYBNÉ ZÁSLUHY
Posledným subjektom, ktorý, aj
keď veľmi tesne, preliezol päťpercentnú
hranicu bolo OĽaNO. Vymenovávať
absurdné eskapády lídra tohto hnutia
Matoviča nemá zmysel. Tesne pred finišom volieb „zahviezdil“ svojím vystúpením na „zakázanej“ schôdzi NR SR, kde

sám pred prázdnou sálou rečnil vyše
hodinu. Uvedomujúc si, že jeho pozícia je neudržateľná, však tesne pred
voľbami zbabelo odstúpil, aby nemusel niesť zodpovednosť za svoj verejný
sľub, že ak nezíska päťdesiattisíc preferenčných hlasov, vzdá sa mandátu
poslanca aj v NR SR. Nakoniec sa
pokúsil zo všetkého vykorčuľovať tak,
že podporil exposlanca Petra Polláka
a jeho „podpora“ tak mala spôsobiť,
že Slovensko po prvýkrát poslalo do
Európskeho parlamentu Róma. Samozrejme, táto „zásluha“ mala prekryť
sériu podvodov, lží a neuveriteľných
excesov, ktoré Igora Matoviča deklasujú z každej normálnej spoločnosti.
Ak mali voľby do europarlamentu
predsa len nejakú potešujúcu skutočnosť, tak je to tesný prepad SMK
v týchto voľbách. Definitívna stopka
Pálovi Csákymu, je skutočne dobrá
správa.
Naopak, 4,1 percenta pre SNS je
posledným varovaním. Strana dostala
menej percent ako za Slotu a ak sa
vedenie SNS vážne nezamyslí nad spôsobom, akým SNS robí politiku, môže
to mať pre túto najstaršiu slovenskú
stranu fatálne následky.
Do výpočtu strán, ktoré treba spomenúť, aj keď nepokorili päťpercentnú
hranicu, patrí aj Kresťanská únia Anny
Záborskej a Branislava Škripeka. Ukázalo sa, že existuje veľmi významná
a relevantná časť kresťanských voličov, ktorým veľmi nesedí štýl politiky
Alojza Hlinu. Ich zisk nestačil na účasť
v Európskom parlamente, ale stačil na
oslabenie KDH o jeden mandát.
Treba spomenúť aj neúspech hnutia SME RODINA – Boris Kollár. Ukázalo sa, že ani doping v podobe podpory
Salviniho či Le Penovej nepomohol.
Výsledok 3,2 percenta naznačuje, že ak
na čele kandidátky nestojí Boris Kollár,
ale len jeho nepodarený derivát Peter
Pčolinský, strana neprerazí.
Poslednou z parlamentných strán,
ktorá sa do europarlamentu nedostala,
je Most – Híd. Výsledok niečo nad dve
percentá je v podstate umieračikom.
Nasvedčuje to tomu, že má podstatne
menšie zázemie „skalných“ ako konkurenčná SMK, a tým, že stratila liberálnych slovenských voličov, ktorí dnes
takmer bez zvyšku prešli k iným stranám, predovšetkým k progresívcom, jej
dni sú zrátané.

Nejestvuje európsky volič, niet spoločných európskych odpovedí

Prinesie nový europarlament inú Európu?
Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Vyše dvesto miliónov z viac ako štyristotridsať miliónov oprávnených voličov, málo viac ako polovica, prišlo
k európskym voľbám. Aké spoločné posolstvo vyjadrili voliči, ako sa dajú spoločne vysvetliť výsledky volieb do
Európskeho parlamentu? Čo je spoločné a čo rozdielne alebo zásadne odlišné v eurovoľbách 2019? Jednoznačne
platný záver nie je, tak ako nejestvuje európsky volič, niet ani spoločných jednoznačných odpovedí. Na základe ich
výsledkov je však jasné, že zrážky medzi proeurópskymi silami a tými, ktorí chcú menej spoločnej Európy, budú
tvrdšie, ostrejšie a zásadnejšie.
Od
európskeho parlamentu
závisí voľba troch kľúčových predstaviteľov, troch tvárí Európskej únie
– šéfa eurokomisie, predsedu Európskej rady, európskeho prezidenta
a predsedu europarlamentu. Takisto
dva kluby – dve, síce riadne oslabené, ale ešte stále silné politické
skupiny, musia nájsť partnerov na
odsúhlasenie vysokej predstaviteľky
Európskej únie pre zahraničnú politiku. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku,
oslabený – dlho hľadajúci spoločné
pozície – europarlament bude znamenať aj oslabenú Európu v čase veľkej
dominancie USA a Číny a ich sporov,
vzťahu k Rusku, ktoré nemožno ignorovať, nehovoriac o výbušnej situácii
na rozvrátenom Blízkom východe.
■ NOVÉ POMERY
Prvé je poznanie, že od roka
1979 jestvujúce pomery, v ktorých
všetko záviselo od dvoch mocných
poslaneckých klubov – ľudovcov
a socialistov, ktorí sa dokonca vo
funkciách po polčase striedali – sa
skončili. Obe veľké strany masívne
stratili, aj keď ľudovci stále ostávajú
najsilnejším klubom. Spoločne so
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socialistami však už nemôžu rozhodovať, europarlament je rôznorodejší,
budú sa musieť hľadať kompromisy;
najväčšmi sa núkajú dve veľké poslanecké skupiny – zelení a liberáli.
Namiesto dvoch klubov, dvoch politických skupín, teraz teda budú štyri. To
sú úplne nové pomery v celom komplexe hľadania zhody, ako aj personálnych obsadení.
Kľúčová otázka je, či nový parlament bude schopný vytvoriť aj inú
Európu, iné pomery. Všeobecne sa
uznáva, že Úniu je potrebné a nevyhnutné reformovať, otázka je, ako sú
na to pripravené členské štáty, ktoré
rozhodujú v Európskej rade, a ako
je to schopný stráviť nový, zložením
úplne odlišný europarlament, ktorý
musí všetko odhlasovať, ale nemôže
prijímať nijaké vlastné zákony. Lenže
predsa len vysoká účasť voličov dáva
europarlamentu vyššiu dôveryhodnosť a najmä legitimitu.
■ ZRETEĽNÁ ZMENA
Na prvý pohľad je viditeľná
prudká zmena vo Francúzsku, tesné
víťazstvo pravice Marine Le Penovej nad reformátorským prezidentom

Macronom neznamená síce inštitucionálne zmeny vo Francúzsku, veď
ide o kreslá v europarlamente, ale
je predzvesťou výsledkov v riadnych
voľbách. Podobné je to v Taliansku.
Vysoká účasť a víťazstvo eurokritickej Ligy Salviniho výrazne svedčia
o zmene pomerov. K nim sa pridáva
víťazstvo britskej strany požadujúcej
vystúpenie Británie z Európskej únie
aj bez dohody.
Euroskeptici posilnili, prispeli výrazne k zmene
pomerov v európskom parlamente,
ale bez toho, že by mohli zvrátiť celkový pomer síl.
■ NEPATRIČNÉ NÁLEPKOVANIE
Otázka je, či si vystačíme
s nálepkovaním jednotlivých strán,
alebo nájdeme odpoveď na to, prečo
majú toľko voličov. Klasický príklad
je vysvetľovanie britského referenda
o vystúpení z Únie. Stále sa tvrdilo,
že verejnosť bola ovplyvnená falošnými správami. Ako teraz ukázali
eurovoľby, strana za vystúpenie z EÚ
jednoznačne vyhrala. Podobne je to
s Talianskom, ktoré sa už pred desaťročím domáhalo od Bruselu iného prístupu k migrantom, lebo sa postupne
ZAHRANIČIE

menila etnická skladba Talianska,
osobitne talianskeho juhu.
Nálepkovanie strán je problematické aj v prípade Maďarska. Strana
Viktora Orbána tvrdí, že nie ona,
ale politická skupina ľudovcov EPP
sa odchýlila od zásad, pre ktoré sa
maďarský Fidesz stal jej členom.
Budapešť vraj stále sleduje rovnaké
ciele, rovnaké hodnoty a základnými
hodnotami Fideszu sú: „Boh, vlasť,
národ, sloboda a rodina.“ Čo z toho
je v praxi vlastenectvo, patriotizmus
a čo nacionalizmus a populizmus, to
si každý vysvetľuje inak. Faktom však
je, že v terajších pomeroch víťazného ťaženia populistických strán, čo
vnáša do pomerov chaos, sa maďarská tvrdohlavosť môže len vyplatiť
a odsunúť sankcie proti Maďarsku
odhlasované vlani europarlamentom,
ako aj otázku dištancu, ktorú Fidesz
od politickej skupiny ľudovcov (EPP)
doteraz mal.
Rovnako bolo a je vystavené
kritike Poľsko, tam však víťazstvo
populistickej vládnej strany PiS sivej
eminencie Kaczynského je, na roz-

diel od Maďarska a
Orbánovho
Fideszu, vyvážené politickou opozíciou. Pomery v Maďarsku a Poľsku sa
nedajú porovnávať, sú odlišné.
Voľby v Rakúsku sa udiali
v atmosfére ostrej politickej krízy –
pravicová strana slobodných, ktorej
škandál viedol k jej pádu, odstráneniu z vlády a výmene vedenia, stratila
len mierne, volič ju zásadne „nepotrestal“. Pozoruhodne rakúski socialisti z krízy nezískali.
■ BABIŠ VALCUJE
Podobne v Čechách sociálni
demokrati úplne vypadli po prvý raz
v dejinách eurovolieb, nemajú ani jedného poslanca a v plebiscite získali iba
necelé štyri percentá, čo je historická
porážka. Oslabení sú aj komunisti,
ktorým ostala len jedna poslankyňa.
Najviac získalo Babišovo ANO, strana
politika, proti ktorému protestovali pred
voľbami plné námestia, polícia ho chce
trestne stíhať a pre Bocianie hniezdo
ho vyšetrovali až z Bruselu.
Voľbám a pomerom v Nemecku
sa budeme venovať osobitne
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Komercializácia médií prerástla zdravé medze a v médiách sa navyše udomácnila bulvárnosť

Pravdu nemožno meniť na chrumkavejšiu, pikantnejšiu
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: SNN

Majú novinári bezbrehé právo uverejniť kedykoľvek čokoľvek? Dokonca o komkoľvek bez toho, aby dostal šancu sa k zverejneným informáciám
vyjadriť? Môže byť novinárska sloboda regulovaná tak, aby ešte zostala tvorivou slobodou? To sú iba niektoré otázky, ktoré Slovenské národné
noviny položili bývalému dlhoročnému novinárovi aj so zahraničnou praxou, dnes poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky za SNS a podpredsedovi Výboru NR SR pre kultúru a médiá Mgr. Karolovi FARKAŠOVSKÉMU, PhD.
● V parlamente sa do fázy hlasovania dostáva návrh zákona, ktorý
zjednodušene nazvime „právo na
odpoveď“. Čo je podľa vás podstatou tejto právnej normy?
Cieľom tohto návrhu je v zmysle
článku 19 Ústavy SR (každý má právo
na ochranu svojej cti a dôstojnosti) vrátiť a umožniť právo na odpoveď všetkým občanom vrátane politikov v prípade narušenia ich ľudskej dôstojnosti
zo strany médií. Opozícia spustila krik,
ale nie je na to žiadny dôvod. Vôbec
nejde o nič, čo by narúšalo slobodnú
tvorbu novinárov alebo nebodaj demokratické hodnoty spoločnosti. Aj politik je totiž človek, a keď sa raz stane
obeťou medializácie, ktorá poruší jeho
ľudskú dôstojnosť, má právo požiadať
o zverejnenie odpovede a brániť sa. Nie
je to nijaká novinka, v Nemecku i v ďalších krajinách EÚ takáto právna norma
dávno funguje. A hádam nikto nemôže
spochybniť skutočnosť, že Nemecko je
vyspelá demokratická krajina.
● Takzvaná či lepšie samozvaná
„mienkotvorná“ tlač dáva znamienko
rovná sa medzi pojmy právo na
odpoveď a sloboda médií. Ovplyvní
právo na odpoveď nejakým spôsobom slobodu médií, prípadne spraví
ich neslobodnejšími?
Sloboda médií je jedným zo základných pilierov demokracie. Nikto ju
nechce poškodzovať ani obmedzovať.
Veď to by sa rovnalo poškodzovaniu
a obmedzovaniu ťažko získaných demokratických výdobytkov celej spoločnosti.
Právo na odpoveď treba vnímať ako
inštitút, ktorého cieľom nie je zaplaviť
noviny „odpoveďami“ dotknutých osôb.
Je to právo, ktoré má byť regulatívom
pre žurnalistickú tvorbu. Čiže v konečnom dôsledku je užitočné aj pre novinárov. Bude mať značný vplyv na dodržiavanie pravidiel slušnosti a korektnosti
v novinárskej tvorbe. Je presne určené
kedy a akým spôsobom možno právo
na odpoveď uplatniť. Ide o chyby v skutkovej podstate tvrdení, čo vychádza
z nemeckého modelu práva na odpoveď.
Existuje ešte francúzsky model, ktorý je
omnoho prísnejší a zahŕňa aj hodnotiace
úsudky. Treba však povedať, že keď
novinári budú rešpektovať etický kódex
novinárskej tvorby a budú písať s vedomím plnej zodpovednosti za správnosť,
úplnosť, slušnosť, vyváženosť a korektnosť zverejňovanej informácie, nemusia
mať nijaké obavy z toho, že by niekto
z politikov alebo iných občanov uplatnil právo na odpoveď. Nie je žiadny
dôvod na strašenie ani novinárov, ani
verejnosti.
● Tu sa asi pristavme aj pri
samotnej demokracii, veď ňou práve
argumentujú odporcovia návrhu
zákona. Je demokracia bezbrehá?
Nemá demokracia zákonné mantinely? Má byť demokracia anarchiou,
aby bola skutočne „demokratická“?
Dobre ste to skonštatovali –
demokracia nie je a nemôže byť o bezbrehej slobode, a tobôž nie v médiách.
Aj v demokracii musia platiť pravidlá,
a to pre každého, vrátane novinárov. Médiá sú siedma veľmoc a toto
vedomie často šteklí ego podaktorých
novinárov, ktorí si potom svoje poslanie pletú s vyšetrovaním, obviňovaním
až súdením. Ale tieto činnosti neprináležia médiám, ale vyšetrovacím a súdnym orgánom, ktoré majú na to zákonom určené a dané právomoci. Novinár
má informovať, polícia vyšetrovať, prokuratúra kontrolovať alebo obviňovať
a súdy majú vyniesť rozsudok. Taká
je postupnosť v demokratickej spoločnosti. Akékoľvek vybočenie z tohto
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rámca môže mať za následok spoločenskú anarchiu.
● Patríte do generácie novinárov, ktorí povolaním ako mladí
novinári prežili prechod v rámci spoločensko-politických zmien u nás.
Vtedy sa začalo hovoriť o potrebe
duálneho vysielania a tešili sme sa,
že prispeje k objektivizácii informácií podávaných médiami občanom.
Uplynulo tridsať rokov. Stalo sa to?
Vznik duálneho vysielania vnímam ako spoločenskú potrebu a signál
ukotvenia demokracie v spoločnosti.
Princíp delenia médií na verejnoprávne
a komerčné prispieva k názorovej pluralite v spoločnosti, čo je dobré aj žiaduce.
Ale komercializácia prerástla zdravé
medze a navyše sa jej vinou v médiách
výrazne udomácnila bulvárnosť. Žiaľ,
pôsobí to na celú spoločnosť veľmi
devastačne. Vytráca sa slušnosť, úcta,
rešpekt, ľudskosť... Kazia sa medziľudské vzťahy. Vládne mamona peňazí,
žijeme – ja tomu hovorím šoubiznisovú
dobu, v ktorej vládne povrchnosť, spoločenská pozlátka na úkor klasických
hodnôt, ako sú dobro, pravda, úprimnosť či dôvera. Navyše žijeme v dobe
kultu negatívnej informácie. V médiách
bodujú katastrofické, tragické, negatívne
témy a pozitívna správa dnes nikoho
nezaujíma. To je výsledok zanedbania aj
výchovy novinárov, aj deformácie vyváženosti mediálneho prostredia. Vládne
v ňom neúprosná konkurencia, ktorá
často určuje aj spôsob i kritériá novinárskej tvorby. Potom sa stáva, že novinári nevnímajú svoju prácu ako dôležité
poslanie, ale ako rýchly výťah k sláve
a povrchnému uznaniu.
● Ak sa dobre pamätám, blahej
pamäti štátny tajomník ministerstva kultúry pán Ivan Mjartan prišiel
s pojmom „mediálna politika“. Zožal
vlnu kritiky, zámer zostal visieť vo
vzduchu. Ak si odmyslíme nešťastný
názov, potom však Mjartanovi treba
uznať, že nejaká „filozofia“ mediálnych činností, nejaké pravidlá, niečo
ako mantinely tu u nás pomerne
dosť chýbajú.
Áno, hoci treba povedať, že na
Slovensku máme veľmi dobre vypracovaný Etický kódex novinárskej tvorby.
Nedá sa mu takmer nič vyčítať. Problémom je iba to, že sa v žurnalistickej
praxi nedodržiava. Keby sa každá
redakcia, každé médium pevne riadilo
jeho zásadami a princípmi, vôbec by
sme nepotrebovali ani právo na odpoveď, ani mediálnu legislatívu. Lenže
každé komerčné médium má svojho
vlastníka a ten určuje formát a zameranie programu alebo žurnalistického
obsahu. A nezriedka núti novinárov keď
už nie porušovať etické pravidlá, tak
minimálne ich obchádzať, a to v záujme
zvýšenia čitateľskej, poslucháčskej
alebo diváckej atraktívnosti. Ale pravdu
nemožno modifikovať na chrumkavejšiu, pikantnejšiu len preto, aby bola
vyššia sledovanosť média. Pravda sa
má prezentovať taká, aká v skutočnosti
je, bez negatívnych či iných príkras.
V opačnom prípade novinár porušuje
pravidlá základnej etiky a vedome
ovplyvňuje verejnosť. A to je v príkrom
rozpore s tým, čo majú médiá v prvom
rade robiť – teda informovať objektívne,
vyvážene, nestranne a nezaujato.
● Venujete sa aj odbornej príprave budúcich žurnalistov. Nemáte
pocit, že v novinárčine, ktorá bola
kedysi rehoľou pravdy alebo aspoň
úsilím o ňu, dnes popri modelingu
mladí vidia iba osobnú „slávu“
a nasýtenie vlastného ega?

ho rozsiahle spomína a informuje
o ňom?
Určite áno. Právo na odpoveď
vnímam ako „inštitút“, ktorý je rovnako
na prospech občana i novinára. Občanovi dáva právo brániť sa proti úmyselnému alebo neúmyselnému ublíženiu
na cti, dobrom mene alebo ľudskej
dôstojnosti. Novinárovi zase slúži ako
užitočné memento, že za každých okolností je jeho povinnosťou dodržiavať
všetky zásady Etického kódexu. A že za
porušenie pravidiel ponesie zodpovednosť. V tomto poňatí to právo vnímam
ako obojstranne prospešný legislatívny
inštitút. Nikomu neupiera slobodu písať,
ale vedie k tomu, aby sa písalo a informovalo zodpovedne.
● Je ešte žurnalistikou šírenie
informácií bez možnosti vyjadrenia
sa tých, ktorých sa týka?
To už je tendenčná a účelová žurnalistika, ktorú aj ťažko nazvať žurnalistikou. Môžu to robiť iba také lokajské
typy, ktoré slúžia záujmom svojich chlebodarcov a veľmi o živote nerozmýšľajú. Nehovorí im nič pojem slušnosť,
tolerancia, ľudská dôstojnosť či pokora.

Karol FARKAŠOVSKÝ je bývalý novinár, preto sú mu otázky mediálnej politiky blízke.

Aj v novinárskom povolaní platí
základné pravidlo – novinárom sa
nestanete po získaní vysokoškolského
diplomu. Novinár, rovnako ako lekár,
právnik alebo ľudia v iných povolaniach,
musí profesionálne dozrieť, budovať si
svoje meno a získavať dôveru verejnosti. A to nie je otázka mesiaca, ale
dlhých rokov, počas ktorých získava
životné, osobnostné a profesionálne
skúsenosti. Bez nich je iba ako horiaca
fakľa, ktorá rýchlo zhasne. Sú aj novinári – kométy, ktorí zažiaria veľmi
rýchlo. Ale keďže takým chýbajú práve
životné skúsenosti a osobnostná zrelosť, zvyčajne ich to dobehne, a tak
rýchlo, ako zažiarili, aj zhasnú. Dozrievanie chce jednoducho čas, nedá
sa nijako urýchliť, a už vonkoncom
nie predbehnúť. Ten, kto to pochopí
a s pokorou prijme, má skutočnú šancu
stať sa skvelým novinárom.
● Kedysi bolo trendom, že po
vzniku súkromných médií tie kanibalizovali odborné prostredie verejnoprávnych médií. Dnes je to naopak.
Je podľa vás prezieravé, ak verejnoprávne médiá lanária novinárov zo
súkromnej, a tým často aj bulvárnej
sféry?
Na Západe vládne iná postupnosť ako u nás. Napríklad vo svetovej verejnoprávnej jednotke BBC je
mnoho novinárov, ktorí začínali v bulvári. Postupne osobnostne dozrievali.
Až prišli do štádia, keď si uvedomili, že
bulvár je pre nich nepríjemná kazajka,
ktorá ich obmedzuje, a chcú robiť
niečo seriózne, niečo, čo má hlbší
zmysel. A rozhodli sa postúpiť v profesionálnej kariére ďalej. Zamestnali
sa vo verejnoprávnom médiu, ktoré
pre nich po všetkých stránkach znamená profesionálny postup a vyššiu
spoločenskú i tvorivú úroveň. U nás
je to skôr opačne. Začínajúceho
novinára prijmú do verejnoprávneho
média, kde sa možno niečo naučí,
ale ešte mu nevyschol atrament na
pracovnej zmluve a už sa obzerá po
voľnom mieste v nejakom bulvárnom
a komerčnom médiu, kde sú vyššie
platy. Toto nie je dobrý trend, ktorý,
žiaľ, iba dokazuje nezrelosť a začínajúceho novinára pokazí.

ROZHOVOR TÝŽDŇA

● Kam sa podeli žánre, kam
zmizla esej, ktorá sa síce učí na
základných i stredných školách, no
v praxi je mŕtva? Kam sa podel fejtón,
glosa? Alebo plnokrvný komentár?
Takzvané „správy“ sa stali žánrovo
všetkým, a tým prestali byť informáciou ako takou, a ako ktosi „múdry“
povedal, že teraz ide o „kino“? Je
„kino“ žáner, najmä ak sa premieta
pod hlavičkou hlavných správ?
Keď som počul pojem „kino“,
ktorý použil nemenovaný šéfredaktor
Markízy, ja som sa zdesil. Pýtal som
sa v duchu, kam takéto „marketingové
mediálne šialenstvo“ a ovplyvňovanie
reality povedie. Pomaly začneme všetci
žiť akési reality šou. Už nebudeme
vedieť, kde je pravda a čo je pravda.
Lebo pravdu bude určovať a tvoriť
televízia. To je obrovské nebezpečenstvo súčasnosti. A ľudia sú ešte stále
náchylní veriť všetkému, čo sa objaví
v televíznych novinách.
To je veľmi zle. A zlé je aj to, že
novinári sa nevyvíjajú. Je úplne jedno,
v ktorej televízii pracujú, všade vyrábajú krátke, maximálne minútové šoty
podľa tej istej šablóny. Nemajú vlastné
relácie, nemajú motiváciu rásť, nevedia
urobiť ozajstné interview, nepoznajú
žánre, nevedia položiť zmysluplnú
otázku. Jednoducho nikto sa nevenuje
ich profesionálnemu rastu. Nemajú
vzory, mnohí – najmä tí sebavedomí –
ich ani nechcú. Potom nastane to, že
novinár vo veku dvadsaťsedem rokov
si o sebe myslí, a dokonca a verejne
tvrdí, že iba on vie, kde je pravda a čo
je pravda. Neuvedomuje si, že tu sa
začína jeho vlastný profesionálny úpadok. Keď ambície prerastú do nebeských výšok a skutočné schopnosti
a skúsenosti sotva dosahujú prízemie.
Mnohým chýba to, čo v zrelom veku
poznáme a nazývame pokora.
● Vráťme sa k navrhovanej
právnej norme – právu na odpoveď.
Podáva sa to verejnosti tak, že ide
o boj medzi politikmi a médiami.
O okresanie práv médií. Ale nemal
by mať právo na odpoveď aj občan
krivo napadnutý neobjektívnou
informáciou? Alebo subjekt, ktorého
sa akosi nikto neunúval osloviť, hoci

● Žiaľ, zvykli sme si z donútenia, že gro slovenskej politiky sa
odohráva v mediálnom priestore.
Je v takej situácii spravodajstvo
ešte spravodajstvom alebo už iba
propagandou?
Najhoršie je, keď novinár začne vo
svojej tvorivej práci robiť politiku a politik zase novinárčinu. To je spravidla
vždy zdroj konfliktu. Chyba je na oboch
stranách. Pritom obe strany majú slúžiť
verejnosti. Politik by sa nemal novinárom vyhýbať. Novinári by zase nemali
účelovo strihať alebo skresľovať vyjadrenia politikov. Strihom alebo nepresným parafrázovaním sa dá veľa zmeniť i pokaziť. Obojstranná spolupráca
je často problematická, ale zároveň
nevyhnutná. Treba hľadať platformu
na vytvorenie a obnovenie vzájomnej
dôvery. Dá sa to jedine slušnou komunikáciou a rešpektovaním pravidiel
korektnosti.
● Na záver možno jedna evergrínová otázka. Máme platný zákon
o ochrane štátneho jazyka. Už roky.
Doteraz však nikto nedostal sankciu
za jeho porušovanie. Nenapomáha
to devastáciu jazyka, ku ktorej dominantne dochádza práve v mediálnom
svete?
Jazyk je pokladom každého
národa. Mali by sme si ho vážiť, starať sa oň. To je vážna úloha aj médií.
Treba neustále zvyšovať úroveň našej
jazykovej kultúry, hovoriť spisovne,
využívať bohatosť a farebnosť slovenčiny ako nášho národného jazyka. Na
tom by mali pracovať médiá, verejní
činitelia, inštitúcie. Pravda, je to dlhá
a veľmi kľukatá cesta s mnohými prekážkami. Našťastie, je ešte dosť takých
ľudí, ktorí vnímajú potrebu kultivovať
svoj jazykový prejav a nie sú ľahostajní
voči tomu, čo nás spája a čo treba chrániť naozaj ako vzácny poklad. Národ,
ktorý si neváži svoju reč, si nezaslúži
byť národom.
● Máte prax v renomovanej britskej
BBC. Tak vás poprosím – ako je v BBC
definovaná žurnalistická sloboda?
V BBC vládne jasná, jednoznačná
a v kódexe ukotvená firemná kultúra
založená na vyváženom vzťahu k slobode aj k zodpovednosti. Aj preto je
značka BBC najdôveryhodnejšia mediálna značka na svete. Tam si nemôžete dovoliť publikovať informáciu
upravenú tak, ako sa vám páči, alebo
tak, aby priniesla vyššiu sledovanosť.
Základným a prísnym pravidlom je overovanie každej informácie z troch nezávislých zdrojov. Až po overení môže byť
publikovaná. A tak je to správne. Každý
redaktor BBC to berie ako samozrejmosť
i povinnosť zároveň. Lebo už dorástol
na profesionálnu úroveň, lebo v hre je
aj jeho dobré meno a vysoký spoločenský kredit značky BBC, pre ktorú je
hrdosť pracovať. Tak som to vnímal aj ja
a bola to pre mňa úžasná profesionálna
i životná skúsenosť.
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Boje o Slovensko v roku 1919 a francúzska misia

Čriepky z vystúpení
v uhorskom sneme

Mar tin JARINKOVIČ – Foto: (se)

Počas debát na uhorskom
sneme v Bratislave, ktorý sa
začal v roku 1843 a trval viac ako
jeden rok, sa hovorilo po maďarsky, len vyslanci z Chorvátska
mali povolené ešte šesť rokov
používať latinčinu. Na spoločnom zasadaní hornej a dolnej
komory vystúpil kráľovský personál Serenči (Szerencsy) so správou o stave krajiny a jej národnostiach. Medzi iným pochválil
Slovákov, no Maďarov obvinil zo
záhaľky a z náklonnosti ku krádežiam. Svoje tvrdenie podložil
aj porovnaním počtu odsúdených
v slovenských a maďarských stoliciach: „Musíme uznať, že Slovák je dobrý človek, v deviatich
slovenských stoliciach spolu nie
je toľko väzňov ako v jedinej stolici Biharskej.“ (Meg kell vallani,
hogy a Tót jóember, a kilenc
tótvár megyeben összesen nincsen annyi fogoly mint egyetlen
Biharvár megyében.) Po skončení jeho reči povstal poslanec Ladislav Páloci s replikou:
„V Uhorsku niet slovenskej stolice, sú len maďarské.“ (Magyar
ország ban nincs tótvár megye,
csakmagyar.) Samozrejme, ohradil sa aj proti Serenčiho obvineniu Maďarov a povedal: „Maďar je
za pána zrodený, a keď kradne,
robí to len z rozpustilosti, naproti
tomu Slovák preto nekradne, lebo
nemá čo ukradnúť. (A magyar
úrnak születtet, és ha lopis, csak
a pajkosság ból teszi, ellenben
a tót csak azért nemlop, mivel
nincs mit lopnia). Aj keď na
sneme už prevažovali pomaďarčení predstavitelia slovenských
stolíc, Palóciho tvrdenie odvrátili
vyslanci Oravskej i Trenčianskej
stolice a zastali sa Slovákov.
●●●
O tridsať rokov neskôr už
uhorské snemy zasadali v Budapešti a poslanci zriedka spomenuli charakter jednotlivých
národov žijúcich v Uhorsku.
Najostrejšia výmena názorov
sa vždy točila okolo peňazí. Pri
delení štátneho rozpočtu sa až
okato znevýhodňovali slovenské
kraje. Na úpravy toku rieky Tisy
aj ďalšie dolnozemské rieky šli zo
štátneho rozpočtu milióny prakticky každoročne, no na slovenský Váh snemovňa stále otáľala
dať viac peňazí. Keď turčiansky
poslanec Jozef Just navrhol dať
na reguláciu Váhu, úpravy brehov
a zlepšenie plavby pre plte stotisíc
zlatých, maďarskí poslanci návrh
nepodporili, hoci vyslanci zo slovenských stolíc z Liptova, Turca,
Trenčína horlili za tento návrh. Na
ich stranu sa pridal aj peštiansky
židovský poslanec Horn, pôvodom z Nového Mesta nad Váhom,
ktorý aj na snemovej pôde častejšie preukázal svoje sympatie voči
Slovákom, a najmä poslanec za
trnavský volebný okres Tadeáš
Príleský, ktorého maďarskí poslaneckí kolegovia pre slovenský
pôvod a silný slovenský prízvuk
v jeho
maďarských prejavoch
prezývali Slovenské knieža (Tót
fejedelem). Predsedovi vlády Kolomanovi Tiszovi, ktorý energicky
odmietal vyčleniť prostriedky na
úpravy Váhu, každoročne páchajúceho škody, Tadeáš Príleský
vyčítal, že keď sa rokovalo
o Považskej železnici, nazval
Váh veľkou riekou (nagy folyam),
no pri debate o prostriedkoch
na jeho reguláciu vyhlásil, že
na taký malý potok (kis patak)
ako Váh peňazí netreba. Ak šlo
o peniaze, bol slovenský Váh pre
uhorského premiéra len malým
potokom.
Ivan MRVA

Podobne ako predchádzajúci aj tento rok sa nesie v znamení významných storočníc. Okrem výročia úmrtia generála M. R. Štefánika si tak tohto roku
pripomíname aj boje, ktoré československá branná moc musela zviesť s maďarskou Červenou armádou o naše južné hranice. Oporou mladej republiky
bolo Francúzsko, ktoré prispelo k stabilizácii nových pomerov v strednej Európe.
Významnú rolu v procese stabilizácie Československa zohrala
francúzska vojenská misia, ktorá
sa priamo podieľala na vojenskej
obrane hraníc Slovenska, ako aj
na procese budovania československých ozbrojených síl. Jej význam si v Košiciach pripomenuli 21.
mája 2019 spomienkovým podujatím v podobe prednáškového cyklu
a múzejnej výstavy pod spoločným
názvom Boje o Slovensko v roku 1919
a Francúzska vojenská misia. Organizátormi podujatia boli Východoslovenské múzeum v Košiciach, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Vojenský historický ústav Bratislava,
Štátny archív v Košiciach, ako aj
Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Igora Slobodníka, mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku,
a Christopha Léonziho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Francúzskej republiky v Slovenskej
republike. Význam udalosti odráža
aj skutočnosť, že podujatie finančne
podporilo Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
kultúry SR a Košický samosprávny
kraj.
■ DRAMATICKÉ UDALOSTI
Moderátorom
prednáškového
cyklu v historickej aule Rektorátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) bol prof.
PaedDr. Martin Pekár, PhD. Na
úvod odzneli príhovory hostiteľa
rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla
Sováka, CSc., a veľvyslancov Igora

ústavu Bratislava plk. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD.

V Prešove sa hrdo vyníma pamätník Slovenskej republiky rád – pravda, už je zbavený proletárskych hesiel aj ďalších nápisov oslavujúcich Kunových a Janouškových gardistov...

Slobodníka i Christopha Léonziho.
Po tejto úvodnej časti nasledovali
prednáškové príspevky historikov. Prítomnému auditóriu sa svojím príspevkom najprv predstavil
významný francúzsky historik špecializujúci sa na dejiny Slovenska,
Čiech a strednej Európy Etienne
Boisserie. Po ňom nasledoval riaditeľ Vojenského historického ústavu
Bratislava plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý zosumarizoval
priebeh historických udalostí rokov
1918 – 1919 s dôrazom na priebeh
bojov o Slovensko a význam francúzskej vojenskej misie. Výklad
historikov vhodne doplnilo vystúpenie Eugène Wenceslasa (Evžena
Václava) Fauchera, syna generála
Louise-Eugèna Fauchera, ktorý

v rokoch 1926 – 1938 zastával post
veliteľa francúzskej vojenskej misie
v ČSR. Súčasťou programu bola aj
prezentácia dokumentárneho filmu
Vojenského historického ústavu
Bratislava (autor scenára M. Čaplovič) pod názvom Generál Milan Rastislav Štefánik – osloboditeľ.
Vyvrcholením podujatia bola
vernisáž rovnomennej výstavy v historickej budove Východoslovenského múzea. Prítomných na pôde
múzea privítal jeho riaditeľ PhDr.
Robert Pollák, po ňom auditórium
pozdravili aj obaja veľvyslanci, ako
aj predseda košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach
PhDr. Richard Pavlovič, PhD., ako
aj riaditeľ Vojenského historického

■ VZÁCNE EXPONÁTY
Výstava zachytáva chronologicky obdobie vzniku a konsolidácie
Československa od októbra 1918
po december 1919. Autori – prof. M.
Pekár, Dr. M. Čaplovič a Dr. E. Dulovič, v rámci výstavy priblížili vznik
ČSR a proces vojenského obsadzovania Slovenska, prvé obsadenie
Košíc československým domácim vojskom, boje o Slovensko s maďarskou
Červenou armádou, druhý príchod čs.
vojska do Košíc a následné obdobie
konsolidácie pomerov. Autori zároveň
pripomenuli podiel francúzskej vojenskej misie v Československu na budovaní čs. brannej moci a osobnosti
francúzskych generálov pôsobiacich
v ČSR, a to M. C. J. Pellého, E. D.
A. Mittelhausera a L. E. Fauchera.
Osobité čaro výstave dodalo výtvarné
riešenie Mgr. art. Barbory Kopnickej,
ArtD. V rámci výstavy môžu návštevníci vidieť nielen exponáty Východoslovenského múzea v Košiciach, ale
aj Vojenského historického múzea
– Múzejných oddelení v Piešťanoch
a vo Svidníku, taktiež archívne dokumenty Štátneho archívu v Košiciach
a Slovenského národného archívu
v Bratislave. Vzácnymi doplnkami
sú predmety z pozostalosti generálov Fauchera a Pellého, ktoré do
výstavy zapožičal Evžen Václav
Faucher a vnučka generála Pellého pani Isabelle Sandiford Monzini-Pellé. Výstava bude pre návštevníkov Košíc prístupná do 4. augusta
2019.

Igor ŠTEFÁNIK sa celé desaťročia pokúšal osvetliť smrť svojho brata Milana

Indície o atentáte na generála existujú
Text a foto: Katarína PUCOVSK Á, Kulpín

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2019 Rokom Milana Rastislava Štefánika. Štvrtého mája sme si na celonárodných spomienkových
oslavách pripomenuli sté výročie tragického leteckého nešťastia brigádneho generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika. A pred sedemdesiatimi deviatimi rokmi 25. apríla 1940 v Novom Sade zomrel jeho starší brat, evanjelický farár, publicista a poslanec, Igor Branislav Štefánik
(1873 – 1940). Obaja bratia zanechali hlbokú stopu v dejinách dolnozemských Slovákov, ale aj v dejinách srbského národa. Obaja bojovali za
spolupatričnosť Slovákov a Srbov, obaja boli i politicky aktívni.
Možno práve politické aktivity
Milana Rastislava Štefánika boli dôvodom havárie jeho lietadla. Záhadnú
smrť svojho mladšieho súrodenca
vysvetľoval a dokazoval Igor Branislav
Štefánik, v tej dobe evanjelický farár
v Báčskej Palanke, ktorý sa takmer
dvadsať rokov pokúšal vysvetliť okolnosti, za akých lietadlo stroskotalo.
O tom zanechal aj niekoľko strán
písaných záznamov. Tie starostlivo
uschováva Ján Guba z Pivnice.
■ POČULI STREĽBU
Igor Branislav Štefánik dokazoval teóriu o atentáte na svojho brata.
V záznamoch sa opiera o vyhlásenie svedka, ktorý dobehol ako prvý
k umierajúcemu neznámemu človeku.
Svedok, ktorým bol niekdajší richtár vo Vajnoroch Matej Hlavatý, mu
povedal, že muž vydýchol pred jeho
očami. Potom tam dobehli aj ďalší
občania a nakoniec aj úradní činitelia, ktorí chystali, rovnali a vyznačili
trávnik pre prílet lietadla. S mnohými z nich sa neskôr rozprával Igor
B. Štefánik a bolo mu povedané, že
bolo počuť streľbu z neďalekej vojenskej posádky. Vojakom údajne ich
nadriadení rozkázali, že keď nadletí
lietadlo, majú doň strieľať. Výstrely sa
aj počuli, čo vyhlásili viacerí svedkovia. Richtár Matej Hlavatý rozprával,
že videl, ako z padajúceho horiaceho
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Rukopisné poznámky Štefánikovho brata Igora Branislava, ktorý
sa desaťročia usiloval priniesť pravdu o jeho tragickej smrti.

lietadla vyskočil najprv jeden človek
a ihneď aj druhý. Ten druhý bol Milan
R. Štefánik, ktorý mal pravdepodobne
dopadnúť na agátový strom, ktorý pri
páde poškodil, ale jeho konáre nedokázali stlmiť pád. Padol pod strom
v čiastočne zhorenom obleku a tu
vydýchol.
■ ZBIERKA KRAJANOV
Milan Rastislav Štefánik, jedna
z najväčších osobností Slovanov,
v roku 1918 zorganizoval peňažnú
zbierku, keď od amerických Slovákov
na podporu česko-slovenských légií
získal miliónovú finančnú podporu,
a špekuluje sa, že možno práve tie
peniaze boli dôvodom atentátu, lebo
Beneš (kráľ rulety) prehral v kasínach
veľké čiastky, ktoré mohli pochádzať

V Báčskom Petrovci v Dome Matice slovenskejj v Srbsku majú
aj jedinečnú sieň Milana Rastislava Štefánika.

práve z dolárovej zbierky amerických
krajanov.
Z peňazí zozbieraných v Amerike
jedna časť bola usmernená aj na gymnázium Jána Kollára v Petrovci, ktoré
sa začínalo stavať. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi problematika dolnozemských Slovákov bola blízka, keďže
jeho starší brat Igor Branislav Štefánik pôsobil v niekoľkých cirkevných
zboroch, najdlhšie v Báčskej Palanke
a v Novom Sade, kde je aj pochovaný. Milan Rastislav bol prítomný
i na svadbe svojho brata v Pivnici a už
tam horlivo hovoril o svojich víziách
a budúcom štáte Čechov a Slovákov.
■ ŠTEFÁNIKOVA SIEŇ
V Dome MSS Ľudovíta Mišíka
v Báčskom Petrovci čestné miesto

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

patrí Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho busta zdobí sieň, ktorá
je podľa toho pomenovaná Štefánikova sieň a údajne je to jediná sieň
pomenovaná podľa Milana Rastislava
Štefánika, muža, ktorý stál pri zrode
samostatného
československého
štátu.
Štefánik nebol len obratný politik,
ale tiež svetobežník, diplomat, vedec
a odvážny pilot. Práve jeho posledná
rola – rola pilota, sa mu stala osudnou. Štvrtý májový deň v roku 2019 si
aj krajania v Srbsku pripomenuli sto
rokov od jeho tragickej smrti.
Významné slovenské inštitúcie
pri tejto príležitosti pripravili výstavu,
ktorú si možno pozrieť TU:
https://sites.google.com/view/
spolocnetogether-sk/nove-projekty
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Rekordné kŕdle žeriavov na Zemplíne nie sú pre prírodu a jej ochrancov dobrý signál

Senianske rybníky sú prirodzený vtáčí raj
Text a foto: Ma rián ŠIMKULIČ

Zemplínska obec Senné, ku ktorej sa dostanete odbočkou z obce Palín v okrese Michalovce, má v súčasnosti len vyše sedemsto obyvateľov.
A asi dvojnásobok ich každý rok prichádza na tradičné jarné podujatie pri príležitosti Dňa vtákov nazvané Vítanie žeriavov.
O tomto kraji písal už známy
polyhistor Matej Bel v prvej polovici 18. storočia vo svojom latinsky
napísanom diele Descriptio Comitatus Unghvariensis alebo Popis
Užskej stolice: „Obyvatelia nazývajú
tieto vody skôr močiarmi ako riekami. Z toho je odvodený aj názov

neboli úspešné. V roku 1974 bolo
územie Senianskej zníženiny –
depresie, vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V šesťdesiatych
rokoch bolo zahrnuté do programu
vodohospodárskych úprav Východoslovenskej nížiny, ktorej súčasťou bola aj výstavba Zemplínskej

paty najnižšie a pre vtáky je najjednoduchšie ich prekonať. Preto tadeto
vedie jedna z najvýznamnejších
migračných trás, a to nielen vodného
vtáctva, ale všetkých skupín vtákov.
Ďalšou podmienkou je, že v úsilí
zúrodniť celú Východoslovenskú
nížinu v šesťdesiatych a sedemde-

významné pre vodné vtáctvo. Skoro
všetky mokrade sú suché, čo priamo
súvisí s počasím, so zmenou klímy
a s globálnym otepľovaním. V tomto
roku sa k tomu pridal aj veľmi
skorý nástup jari, nedostatok jarných zrážok a jediná lokalita, ktorá
ešte má vodu, sú práve Senianske
Ornitológ Matej REPEL

autora). Senné má aj v tejto súvislosti jeden celoslovenský primát...
„Podarilo sa nám dokázať historicky prvé známe hniezdenie žeriavov popolavých na Slovensku v roku
2009 v blízkosti národnej prírodnej
rezervácie Senianske rybníky pri
obci Iňačovce, kde sme pozorovali
rodinku žeriavov s mláďaťom, ktoré
ešte nedokázalo lietať, takže jednoznačne to bolo tunajšie mláďa, čo
bol prvý dôkaz o hniezdení,“ povedal nám ornitológ. Na otázku, čo
potvrdili ďalšie pozorovania od spomínaného roka, odpovedal: „Ak nie
priamo dokazujú, tak aspoň naznačujú, že žeriavy tu stále hniezdia.
Pravdaže, nevieme potvrdiť, či je
to stále ten istý pár, jedna rodinka
žeriavov. Nevieme ani to, či je to
len jeden pár, lebo pokojne to môžu
byť aj dva alebo tri páry. Teší nás
pritom, že máme pár hniezdiacich
žeriavov ako jediní na Slovensku.“

Žeriavy popolavé na Senianskych rybníkoch sa tejto jari objavili v obrovských počtoch a pripravili ornitológom, ale aj laickým pozorovateľom v tomto vtáčom raji nevídané divadlo.

Čierna voda, pretože vody sčernejú,
ak neožijú rýchlejším tokom. Často
rozvodnená Čierna voda prelieva
svoje vody pod obcou Senné do
rieky Uh. Keďže sa ľahko rozvodní, je
pôvodcom mnohých škôd. Ak nájde
nižšie položené polia, široko sa rozlieva a ničí územie.“ Opis patril vode,
ktorá bola tmavá, keďže vytekala
z močiarov vytvárajúcich rozsiahle
rašeliniská. A práve rašelina sfarbila
vodu. Ak tunajším obyvateľom, ktorí
meno získali podľa množstva kvalitného nakoseného sena, voda uberala
z úrody obilia, vynahradili si to rybárčením a lovom rýb.
■ VETY POLYHISTORA
A ešte postrehy „ozdoby Uhorska“ polyhistora z Očovej: „Keď sa
toky rozvodnia, začnú zaplavovať
lesy a lúky. Uprostred nich sú viaceré preliačiny a vykopané jamy,
ktoré sa naplnia vodou a rybami.
Potom pri opadnutí vôd obyvatelia
starostlivo zahatajú výtok z tých
jám. Keď vody celom opadnú,
nachytajú tam veľké množstvo
rýb. Keď voda stúpa, zvieratá
vyhľadávajú kopčeky a vyvýšené
miesta. Húfne sem pribiehajú srnky
a zajace, aby nezahynuli v krútňavách. Vtedy sa sedliaci plavia na
dlabaných člnoch a chytajú zvieratá
sčasti živé, sčasti ich pobijú palicami a kyjmi.“
Prvé pokusy o ochranu tunajších chotárov siahajú do minulosti.
V roku 1887 z iniciatívy vtedajších
majiteľov okolitých majerov založili Vodné družstvo Senné-Blatá.
Aj po tom, čo sa podarilo zdvihnúť hladinu Uhu, voda sa naďalej
dostávala do okolia obce. Voda na
senianskych lúkach počas povodní
bývala hlboká až tri metre a zaplavená plocha dlhá aj dvanásť kilometrov a široká päť kilometrov.
Ani ďalšie pokusy o ochranu pred
povodňami v rokoch 1932 či 1935
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šíravy, čím sa zamedzilo ničivým
záplavám. Na Čiernej vode sa
postavila hrádza s čerpacou stanicou pri Stretavke. Šírava zachytáva
prívalové vody Laborca a čerpacia
stanica odčerpáva vodu z Čiernej
vody a jej prítokov. Pre lepšie využitie podmáčaných plôch boli
vybudované rybníky, ktoré ponúkli
možnosti aj vodnému vtáctvu. Zahŕňajú dvadsaťšesť chovných rybníkov a jeden chránený ako Národná
prírodná rezervácia Senianske rybníky s ochranným pásmom. Hniezdia tu chavkoše, volavky, kormorány, potápky, lysky, chriaštele,
kačice, labute, bahniaky... V rámci
jarnej migrácie sú tunajšie vodné
plochy miestom odpočinku aj pre
žeriavy a ďalšie sťahovavé vtáky.
■ ORNITOLOGICKÁ LOKALITA
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko – pobočka
Senné zorganizovala tradičné jarné
podujatie Vítanie žeriavov aj v roku
2019. Prebiehalo pred postupne
rekonštruovaným kaštieľom a v areáli CHVÚ Senianske rybníky. Aj
vďaka dobrému počasiu tu približne
tisícpäťsto
návštevníkov
čakali
exkurzie po náučnom chodníku –
spojené s pozorovaním jarnej migrácie vtáctva, tvorivé dielne pre deti,
jazdy na koni, konali sa prehliadky
Senianskeho kaštieľa, ukážky tradičných remesiel, výstavy fotografií
a obrazov vtákov, diel z umeleckého
plenéru, k dispozícii bolo občerstvenie, v ktorom nechýbali lokálne špeciality – pečené ryby.
„Senné je odnepamäti ornitologickou lokalitou dávno predtým,
ako tu prišli vtáčkari,“potvrdzuje
nám Ing. Matej Repel, PhD., zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/
BirdLife Slovensko. Dozvedáme sa,
že je to dané prírodnými pomermi
a geomorfológiou Slovenska, keďže
práve v tejto časti Slovenska sú Kar-

siatych rokoch minulého storočia sa
veľká väčšina močiarov a lúk odvodnila, rozorali sa a začali sa na nich
pestovať poľnohospodárske plodiny.
Našťastie, oázou pre vodné vtáctvo
ostali Senianske rybníky, kde sa
podarilo vybudovať rybníky a tunajšie mokrade ostali magnetom pre
vodné vtáctvo a ďalšie vtáky, ktoré
sa koncentrujú do týchto lokalít.
■ ČO SA TO DEJE?
Koncom februára a začiatkom
marca tohto roku preblesli v médiách správy o tom, že na najvýznamnejšom vtáčom území na
Slovensku pri obciach Senné a Iňačovce bolo možné sledovať divadlo
obrovského počtu migrujúcich vtákov. Podľa Petra Chrašča z SOS
BirdLife Slovensko: „Posledný februárový deň na dvoch nocoviskách
v CHVÚ Senianske rybníky sme
narátali až dvanásťtisíc jedincov
žeriava popolavého. Takýto počet
sme na Slovensku nikdy nezaznamenali. Po prepočítaní môžeme
konštatovať, že tu nocovalo tri až päť
percent celoeurópskej populácie.“
Už s krátkym odstupom
času sa k téme vyjadril aj Matej
Repel: „Tohto roku sme zaznamenali rekordné počty žeriavov, keď
jeden večer priletelo na nocovisko
dokonca viac ako tridsaťtisíc žeriavov a celé to divadlo trvalo dva až
tri týždne. A pritom to neboli stále
tie isté žeriavy, ony migrovali ďalej
na sever a iné prilietavali od juhu,
takže sa tu skoncentrovali desiatky
tisíc žeriavov za niekoľko týždňov.
Nie je to exaktne dokázané, ale
jediné logické vysvetlenie, prečo je
to tak, nám vychádza, že posledné
tri-štyri roky boli extrémne suché
a teplé, pričom vyschli všetky prirodzené mokrade v okolí i takmer
všetky mokrade v Medzibodroží,
čo je neďaleké územie na juh od
Latorice, ktoré je taktiež veľmi
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rybníky. Žeriavy popolavé nemajú
inú šancu, len sa zastaviť práve
tu, pretože si potrebujú odpočinúť
pred preletom Karpát a zároveň
potrebujú počkať na vhodné počasie. Pri lete totiž využívajú stúpavé
teplé vzdušné prúdy. Nedokážu totiž
za zlého počasia preletieť Karpaty,
takže sa tu zdržiavali, koncentrovali
a zhromažďovali v takých obrovských počtoch.“ Aj keď pre ornitológov i samotných návštevníkov
je to iste úžasné divadlo, natíska
sa otázka, či takýto extrém je prirodzeným javom v prírode, alebo
signalizuje niečo iné. „Pre žeriavy
to bola vlastne z núdze cnosť, že
museli tak reagovať, pre nás bol
úžasný pohľad vidieť také veľké
kŕdle žeriavov... V skutočnosti to
vôbec nie je dobré znamenie, skôr
naopak, je to veľmi zlý signál, čo sa
deje s našou krajinou a prírodou.“
■ HNIEZDIACI VTÁCI
Malá obec Senné v priebehu
jarného podujatia Vítanie žeriavov
2019 strojnásobila počet svojich
obyvateľov. Pozorovanie raja vtákov je vo svete tretím najvyužívanejším spôsobom turizmu. Známe
je španielske mestečko s dvadsaťtisíc obyvateľmi, ktoré počas
sezóny pri sledovaní vtákov navštívi
až milión turistov. Držme sa však
našej reality. V období, keď prebiehalo tradičné podujatie Slovenskej
ornitologickej spoločnosti, žeriavy
v Sennom už neboli. Kde sa nachádzali? V čase spomínanej akcie
koncom marca bola väčšina z nich
na ceste do hniezdisk vo Fínsku,
v Estónsku, v Ukrajine či v európskej časti Ruska. Ornitológ Matej
Repel predpokladá, že v tom čase
boli niekde v Poľsku, respektíve niektoré už na hniezdiskách v pobaltských krajinách. (V čase uverejnenia reportáže už iste všetky budú
na svojich hniezdiskách – poznámka

■ NIE IBA ŽERIAVY...
Aj keď rekordný počet žeriavov popolavých vzbudil pozornosť
návštevníkov i médií o Senianske
rybníky pri Sennom a Iňačovciach,
treba uviesť, že ide o lokalitu, kde
sa nachádzajú mnohé druhy vtákov. Konkretizuje Matej Repel: „Ide
o najvýznamnejšiu ornitologickú
lokalitu na Slovensku. Je to dané
prostredím, v ktorom sa nachádzame, a dokazuje to výskyt tristo
druhov vtákov v samotnom Sennom,
na tomto malom fliačku mapy našej
krajiny. Na celom území Slovenska
je ich tristopäťdesiat. Z toho stodvadsaťpäť druhov tu dokázateľne
hniezdi alebo v minulosti hniezdilo.“
V súvislosti s rekordným počtom migrujúcich žeriavov popolavých ornitológ zdvihol varovný
prst. Nehrozí niečo podobné aj
u iných druhov vtákov? „To, čo sa
tento rok stalo pri žeriavoch, pozorujeme pri všetkých vodných vtákoch. Niektoré nereagujú tak, že sa
zhromažďujú vo veľkých počtoch,
naopak, mnohé druhy sa pravdepodobne u nás ani nezastavia, ale
preletia rovno na sever na svoje
hniezdiská, keďže podmienky na
hniezdenie a odpočinok nenájdu
u nás. U niektorých druhov možno
zaznamenáme pokles, u iných
možno dočasný nárast, podobne
ako u žeriavov popolavých, ale to
bude iste len lokálne, pretože všade
na okolí chýbajú mokrade a vodné
plochy. Ale to všetko budeme vedieť
až po sezóne, keď to zmapujeme,“
uviedol ornitológ.
Ornitológovia sa usilujú vodnému vtáctvu vo „Vtáčom raji“
aj aktívne pomáhať. S podporou
projektu LIFE Obnova mokradí
a ochrana vtáctva v CHVÚ Poiplie,
Horná Orava a Senianske rybníky
na Slovensku budujú stavidlá, opravujú hrádze, revitalizujú kanály,
aby v území zadržali viac vody pre
vtáky. Budujú umelé hniezda a starajú sa o lúku Ostrovik, kde vrátili
pastvu pomocou starodávneho plemena hovädzieho dobytka tak, aby
tu bol opäť raj pre vtáky a príjemné
prostredie pre ľudí.
WWW.SNN.SK
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Cyrana z predmestia po štyroch desaťročiach opäť uvádza Nová scéna

Návrat slovenskej muzikálovej legendy
Text Milan POLÁK – Snímka repro plagátu

Bola to výnimočná a bude to pamätná udalosť. Po štyridsiatich dvoch rokoch uviedla Nová scéna prvý slovenský rockový muzikál Cyrano z predmestia s generáciou hercov, tanečníkov a spevákov, z ktorej v tých
rokoch väčšina ešte ani nebola na svete. Jeho tvorcovia pripomenuli nám jeden významný a podnes prežívajúci legendárny divadelný zážitok. Aj keď nie je zvykom vyjadrovať už v úvode pochvalné dojmy, žiada
sa zaznamenať, že tento návrat k slovenskému rockovému muzikálu prijalo publikum na jeho prvých uvedeniach s nebývalo dlhým, srdečným, úprimným, nadšeným a treba dodať, že aj spravodlivým potleskom.
Na záverečné klaňanie prišli na
javisko okrem už nebohého Mariána Vargu všetci jeho autori – Pavol
Hammel, Alta Vášová, Kamil Peteraj
a Ján Štrasser. Prišli aj prví predstavitelia hlavných úloh Cyrana a Roxany
– Jozef Benedik a v tom čase ešte
málo známa Kamila Magálová. Žiada
sa k tomu ešte dodať, že premiéra,
ktorá sa uskutočnila v roku 1977, bola
asi sedem sezón na repertoári divadla
a mala vyše sto vypredaných repríz,
čo bol na vtedajší čas rekord.
Cyrano z predmestia – jeho
fenomenálny úspech a viacero piesní
z neho stali sa aj pre tie nastávajúce
generácie tiež legendou. K tomu ešte
treba dodať, že to bol síce prvý slovenský rockový muzikál, ale už pred
jeho uvedením bolo termínom muzikál označených viacero iných titulov. Bol to napríklad Hrnčiarsky bál,
Dobrodružstvo pri obžinkoch či Plné
vrecká peňazí, ale v podstate to neboli
muzikály, ale hry so spevom a s tancom, hoci sa na ich tvorbe podieľali aj
dobrí skladatelia a textári piesní.
■ S FANTÁZIOU A POCHOPENÍM
V
našom
spevohernom
divadle v čase, keď aj vďaka vtedajšiemu riaditeľovi NS Daliborovi

Hegerovi a dramaturgovi Kamilovi
Peterajovi uvádzali sa populárne americké muzikály, Cyrano z predmestia
popri nich doslova zažiaril a pritiahol
pozornosť odborníkov i divákov. Dnes
môžeme bez preháňania povedať,
že tak libreto, ako aj jeho hudobné
a spevácke dopovedanie môžeme
prirovnať k slávnym a populárnym
muzikálom, ako napríklad West Side
Story (na námet Shakespearovej
hry Romeo a Júlia) či My Fair Lady
(na námet Shawovej hry Pygmalion). Autorka libreta nášho muzikálu
s fantáziou i pochopením myslenia
a pocitov dnešnej mladej generácie
preniesla príbeh klasického Cyrana
z Bergeracu od Edmonda Rostanda do
našej súčasnosti, pričom jeho príbehová a myšlienková podstata zostala
zachovaná. To, čo sledujeme aj vďaka
tvorcom inscenácie, je presvedčivým
a pútavým svedectvom o ľuďoch, ktorí
majú na povrchu „hrubú kožu“, no vo
vnútri citlivú dušu schopnú prinášať
obete. V našom prípade je to neopätovaná tajná láska Cyrana k ambicióznej
speváčke Roxane.
■ OBDIVUHODNÁ CHOREOGRAFIA
Inscenácia v réžii mladého herca
a speváka Patrika Vyskočila (nar.

1992) je najmä v prvej časti obdivuhodne rytmická a dynamická, na
čom mala zásluhu priam akroba-
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tická a významovo funkčná choreografia Ladislava Cmoreja. Choreograf
s Tanečno-speváckou company (to
je názov skupiny) oslovila divákov
s obdivuhodne pôsobivým tanečným
prejavom. Režisér udržal po celý čas
predstavenia príbehovú a vzťahovú
zrozumiteľnosť. Napokon všetci účinkujúci sa nielenže usilovali vytvárať
svoje postavy presvedčivo, ale aj tancovali a spievali so zanietením. V hovorových častiach sme im rozumeli, čo
pri mnohých iných inscenáciách, žiaľ,
nemôžeme povedať – a nemáme tým
na mysli len Novú scénu.
■ VÝBORNÝ CYRANO
Hlavnú postavu Cyrana stvárňujú
dvaja herci – Lukáš Pišta a Ján Slezák. Videl som predstavenie s Jánom
Slezákom, navonok drsným a svalnatým mužom a na vzhľad o čosi
vyššieho veku, ktorý svoju postavu
stvárnil presvedčivo, a to v celom
jej významovom rozsahu, teda ako
drsného muža i vnútorne citlivého

Jaroslav Rezník : Rok s Jozefom Miloslavom Hurbanom, Matica slovenská, 2018

Strhujúci Hurbanov životný príbeh
KNIHA TÝŽDŇA

Jozef Miloslav Hurban patrí medzi najväčšie osobnosti našej histó-

rie. Významný predstaviteľ štúrovcov, spisovateľ, novinár, evanjelický kňaz, revolucionár a nesporne obrovský národovec si zaslúži
obdiv a úctu všetkých generácií Slovákov. V roku 2017 sme si pripomenuli dvojsté výročie jeho narodenia, preto ho štátne, národno-kultúrne a literárne inštitúcie vyhlásili za Rok Jozefa Miloslava
Hurbana. Medzi nimi bola aj Matica slovenská, ktorá knihu vydala.
O našom národnom buditeľovi bolo napísaných mnoho monografií,
odborných štúdií a článkov z pera historikov či literátov. Tentoraz sa tejto
úlohy zhostil Jaroslav Rezník. Autora najnovšej knihy Rok s Jozefom
Miloslavom Hurbanom hádam ani netreba bližšie predstavovať. Jaroslav
Rezník – básnik, prozaik i dramatik, nám voľným rozprávačským štýlom
prerozprával životný príbeh J. M. Hurbana. Chronologicky od jeho detských čias, štúdiá na evanjelickom lýceum v Bratislave, kde sa spoznal
s Ľudovítom Štúrom, jeho profesijné začiatky a pôsobenie ako evanjelického farára, jeho kultúrnu, literárnu a politickú činnosť. Veľmi významne
sa zmieňuje o Hurbanovej aktivite počas revolučných rokov, kde sa prejavoval ako vynikajúci rečník a organizátor. Jeho vklad do koncipovania
spisovnej slovenčiny, vydavateľskú činnosť, aktivity spojené s národom,
ktorému venoval toľko času a starostlivosti. Celé je to popretkávané
s Hurbanovým osobným životom. Ukazuje nám ho nielen ako národného
buditeľa, literáta a politicky činnú osobu, ale aj ako človeka s jeho ľudskými a charakterovými črtami; radosťami, súžením, túžbami, možno slabosťami, ako starostlivú hlavu rodiny. Kniha je písaná prístupnou formou,
vrelo by som ju odporučil študujúcej mládeži a širokej laickej verejnosti
pre jej bezprostredný prejav. Je určená všetkým, ktorí v dnešnej hektickej
dobe nemajú čas na sterilné monografie a chcú poznať našu národnú históriu, jej protagonistov, čo nás formovali ako kultúrny národ.
Radoslav ŽGRADA

HUMORESKA
P richádza

tretieho sek tora sa celej ich
rodine v ýborne žije.
leto, všetko
Strany, k toré nev y znávajú
sa zelenie. Včítane odhadov všeobecnú lásku a kozmopo preferencií strán, veľk ých litizmus, sú obľúbeným teri malých. Politici sa začínajú
prejavovať. Zisťujú si naj pr v, čo by chcel ľud. Voliči.
Prek vapivé zistenie – stále
to isté. V kaviarňach badať
nevôľu. Plebejci si dovolia
štrajkovať? Málo zarábajúci
ľudia sú ťuťmáci. Veď dostá - čom kaviarensk ých povaľa vajú mzdu, minimálna stále čov. Tento názov sa už nenosí.
rastie. Reálna už menej. Prí - Osvietenci dostali moderný
spevk y na život správnych názov – slniečkari. Lebo sú
slušných ľudí zo záhadných osvietení. Lepší názov by bol
mimovládok zrejme zohľad - lepiči. Podľa potreby nálep ňujú infláciu. Ako sa v yjadril kujú. Ich nálepk y sú až nudné.
v ydarený synáčik zo slušnej Slovník obmedzený. Fašisti
rodiny, vďaka príspevkom od – to sú všetci ostatní. Pod

nimi sú klérofašisti. Aj kon trover zní populisti. Spomedzi
nich je časť homofóbov. Ďalší
sú nacisti a neonacisti. Neza budnime na ex trémistov a anti -

Scéna z nového naštudovania muzikálu Cyrano z predmestia s Jánom SLEZÁKOM (uprostred) v hlavnej úlohe

človeka. Navyše je zdatný tanečník a dobrý spevák. Bol to po každej stránke spoľahlivý protagonista.
Inscenácia je aj v druhej časti disciplinovaná, aj keď trochu viac melodramatická, než by sme čakali. Prevláda
v nej hovorené slovo. Prakticky všetky
postavy majú dve alternácie. Roxanu
hrala na predstavení, ktoré som videl,
Mirka Gális Partlová. Asi bude treba
ešte niekoľko repríz, aby sa v tejto,
nie tak jednoznačnej a jednorozmernej postave našla a zahrala ju výrazovo košatejšie a vnútorne presvedčivejšie. Niečo podobné by sa dalo
povedať aj o tretej hlavnej postave
Jána, ktorého hral Dárius Kočí.
■ PODNET PRE INÝCH
Viacerí
predstavitelia
iných
postáv preukázali hereckú disciplínu,
tanečnú i spevácku spoľahlivosť
a vytvorili predstavenie, z ktorého
dýcha odhodlanie vypovedať čo najviac o ľuďoch, ktorí sa nevzdávajú

NEKROLÓG

Týchto pár riadkov som odkladal zo dňa na deň,
akosi som na ne nemal síl. Vždy, keď som sa pustil do ich
napísania, zišli mi na um spoločné chvíle a ja som musel od
počítača odísť. Keď sme zbehli zo Štrbského plesa lesom,
zamierili tam, kde pri diaľnici leží motorest. Tu v hustom
lese vyvierajú teplé pramene, možno ich raz objavia
balneológovia alebo projektanti aquaparkov, pre nás bolo
dôležité, že tam nahusto rastú kozáky.

Tragický koniec baladického rozprávača
Rástli! Ešte som nevidel takého rozradosteného chlapa, ako bol vtedy
Dušan! Celkom iného som ho spoznal začiatkom roka 2005, mesiac po veľkej
víchrici v Tatrách. S Vladom Babničom sme práve o nej dokončili knižku, tak som
ako kvalifikovaný sprievodca vozil Dušana po najviac zničených miestach: svah
od Sliezskeho domu po Svit bez hory, iba tu a tam vytŕča ošklbaný smrekovec, na
cintoríne v Dolnom Smokovci poľskí drevorubači zachraňujú drevený Dom smútku,
aby pod váhou stromov nepadol aj on k zemi – našťastie, tých dvadsať či tridsať
smrekov a jedlí sa vzpriečilo, vytvorili akoby indiánske típí, tak to vtedy nazval Dušan
a s hrôzou v očiach vraví: „Pozeral som sa na tých Poliakov, veď tí s tými obrami
narábali, ako by to boli živé bytosti... Vlastne, čo to vravím, aj sú...“ To všetko
spomínam len preto, aby som ilustroval, aký to bol citlivý chlap. A kde je citu priveľa,
možno niet dosť miesta pre rozvahu. Tak nejako si vysvetľujem nedávnu tragédiu.
Odchod jedného z našich najlepších prozaikov z prelomu tisícročí.
Začínal ako poslucháč novinárstva, ale to nebola jeho parketa. Na to mal priveľa
fantázie. Vyštudoval filmovú a divadelnú dramaturgiu, istotne, dala mu rozhľad, ale nie
remeslo. Od svojich dvadsiatich siedmich rokov mal odvahu žiť len z toho, čo napíše.
To v kapitalizme a na malom Slovensku nie je bohviečo. Našťastie, bol geniálny
spletač príbehov, dokázal zaujať takmer všetky čitateľské vrstvy a generácie. Azda
najpútavejšie boli zbierka poviedok Psie dni, novela Patagónia, knihy próz Nočné
správy, Na prahu či Hľadanie strateného autora... Ľahko ich nájdete. Vydavateľ
Bagala pozná literárne hodnoty – nedávno vydal celé Mitanovo dielo v dôstojnej
podobe.
Ján ČOMAJ
hlásal i k zlat e j st r e dne j c e st e .
M ôžu použi ť zakl ínadlo – ve ď
my sme t o v žd y hovo r i l i. Ke ď že
hovo r i l i aj bie le , aj čie r ne ,
m aj ú na s t o p e r c e n t p r avd u.

Zišla by sa nám strana zdravého rozumu

WWW.SNN.SK

Milan ČASNOCHA MIKŠ

semitov. Rasistov. Rusof ilov.
Komunistov. Zv ýšil e šte niek to,
k to je bez nálepk y? Ak áno,
treba ho v ychovať a prev ycho vať. A začať čím skôr. Naprí klad návštevami škôl. Rozosie laním brožúr po školách.
D o b r e je st r aná m a mi ni st r aná m, k t o r é sa o d začiatku

KULTÚRA

svojej vnútornej identity. Impozantná
scéna Martina Nováka, predstavujúca akési provizórium, ako aj funkčné
a súčasnosť decentne charakterizujúce kostýmy Jarmily Ťažkej i hudobné
naštudovanie Ľubomíra Dolného so
živou hudbou na javisku, nadovšetko
však piesne Kamila Peteraja a Jána
Štrassera zanechali dojem svedomito
naštudovaného muzikálu s vynikajúcou a stále aktuálnou témou. Ani
pripomínanie našej živej súčasnosti
nebolo agresívne samoúčelné, ale
malo mieru a bolo funkčné.
Na Novej scéne sme v tejto
sezóne videli už tretí pôvodný
slovenský muzikál (prvé dva boli
Rasputin a Mária Terézia). Je to
povzbudivé a optimistické poznanie v čase, keď v profesionálnych
divadlách vrátane toho nášho reprezentatívneho pôvodná tvorba je
kdesi na okraji záujmu. Obnovený
Cyrano z predmestia je v tomto
ohľade aj podnetom.

Ako sa hovo r i lo v st a r o m
v t i p e , ke ď nás o b sadia Číňa nia , do ži vot opisov si bud ú
písať: o d mal ička sme mal i r adi
r y žu...
H o r šie je t o so st r ana mi ,
k t o r é maj ú v yh r ane né k r é da.
Ľ avé či p r avé , ve r iac e či neve r iac e . Slove nské t r adi čné dele -

nie na kat ol íkov a evanje l i kov
je už r ozbit é . N a r o bot níkov,
r oľníkov a p r acuj úcu i nt e l ige n ciu t ie ž . Nové sú de le nia po d ľa
v z ťahu k E ur óp ske j úni i , USA ,
R usku, mo sl i msk ý m i mig r an tom, Rómom, ľuďom s nez vlád nutou
vlastnou
identitou,
k slove nske j hist ó r i i , ve r e j ný m nákupo m, pit iu a f ajč eniu.
V y znaj sa v t o m gal i mat iáši.
Z išla by sa St r ana zd r a vé ho r ozumu. B ez ďalších
p r í vlast kov a dot áci í zo zah r a ničia. N iek toré existujúce už
na t o ašpi r uj ú, ale c ez kavia r e ň
ne p r e r azia. D ôvo d y pozr i ho r e .
Z a mé dia mi sú väč šie p e niaze ,
ne ž sa o bjav uj ú na v ýplat ných
páskach p r acuj úcich. M lčiacej
väč šiny.

LÚP
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ČRTA

Čo dokázali historikovi M. Kučerovi prezradiť obrázky z prastarého kalendára

Televízni diváci by si iste
vedeli pred päťdesiatimi rokmi
Daniela Michaeliho predstaviť aj
na javisku, ale tí, čo si ho pamätajú ako herca televíznych inscenácií, mi možno dajú za pravdu,
že pre ne bol svojou komornosťou ako stvorený – herec bez
veľkých gest, nerušivo pôsobiaci
v komornom prostredí divákovho
bytu, skôr zádumčivý ako explozívny a k tomu jeho pokojný
a mäkký basbarytón. Jeho herectvom začínam preto, že istotne
najviac utkvelo v pamäti, aj keď
on sám bol viac dramaturg a režisér. A v tom je aj jeho najväčší
prínos do slovenského divadelníctva a najmä dramatických
programov televízie.

Nezbedný dodatok: Amen. Zabil babu kamen...

Spojený
s televíziou

Majster hereckého i režisérskeho
umenia Daniel MICHAELI

Daniel Michaeli bol spolutvorca veľkého obdobia svetovej
a slovenskej drámy v bratislavskej
televízii, televíznych inscenácií,
na ktoré sa spomína aj po šesťdesiatich rokoch – „bratislavské
pondelky“ sa stali pojmom a nezabudnuteľnou kapitolou slovenského divadelníctva i dejín bratislavského televízneho štúdia. Bola
to odvážna a dokonale realizovaná
idea najmä dvoch osobností slovenského divadelníctva, ktorí sa
priaznivou zhodou okolností stretli
v správnom čase na správnom
mieste – Ivana Terena a o desaťročie mladšieho Daniela Michaeliho,
nehovoriac, pravda, o nadšencovi, režisérovi televízie Ernestovi Stredňanskom, zlatej zostave
vtedajších divadelných režisérov
a neopakovateľnej hereckej generácii tých čias.
Daniel Michaeli sa narodil
23. mája 1929 v Martine, nedávno
minulo deväťdesiat rokov. Odišiel
privčas – v roku 1990. Vyštudoval
literatúru na filozofickej fakulte,
začal pôsobiť na čerstvej Vysokej
škole múzických umení ako vedúci
katedry divadelných vied, hlavu mu
však poplietla mágia televízie –
vznikla dva roky predtým a práve
si vytvárala umelecké redakcie.
Prišiel sem za dramaturga a scenáristu literárneho a dramatického
vysielania. Čoskoro to skúsil aj
s réžiou, aj s herectvom. Vynikol
v celej tejto opojnej trojici. Napísal
scenáre televíznych filmov a inscenácií: Pavilón č. 6, Život Galileiho,
Smrť sa volá Engelchen... Režíroval Prípad Evy Burdovej, Stromy
zomierajú
postojačky,
Svetlo
severu... Hral so Štefanom Kvietikom v seriáli Sám vojak v poli,
v televíznych filmoch a hrách
Vynes na horu svoj hrob, Sedem
rokov inžiniera Hagaru, Mesto
v dome, Vivat, Beňovský, Čenkovej deti, Parížski mohykáni, Majster kat – dovedna v osemnástich
postavách. Múdry a vľúdny človek.
Majster svojich remesiel. Zaslúži si
našu krátku spomienku.
(jč)

LÚP

Ján ČOMA J – Foto: Literárny týždenník a obálka knihy

Hlboko v čase krutej „konsolidácie“ sa profesor Matúš Kučera vrátil k téme, ktorá ho roky fascinovala a ku ktorej prameňom sa ťažko dostával – vzdelanosť na Slovensku v stredoveku. Materiál bol totiž zväčša v zahraničných archívoch, kde kedysi naši mládenci študovali a kam sa
už nedalo voľne cestovať. Pripravovala sa celoslovenská konferencia na blízku tému – Humanizmus a renesancia v našich krajinách. Prizvaní
boli českí, maďarskí a poľskí historici. Ak si odmyslíme ideologický náter, ako ho organizátori predkladali straníckym orgánom, úlohou bolo
preskúmať, ako, kde, kedy a pod akými vplyvmi vznikala slovenská stredoveká inteligencia a ako sa hlásila k svojmu národu a jazyku v zatuchnutom prostredí Uhorska. Každý, kto mal na konferencii vystúpiť, mohol absolvovať na prípravu svojho referátu aj zahraničný pobyt. Bolo si
treba naštudovať slovenské a stredoeurópske dejiny, zahĺbiť sa do univerzitných matrík a zistiť, kto a čo tu prednášal, ako posúval myslenie
k osvietenstvu, akí slovenskí mládenci na tej či onej univerzite študovali a aký bol ich renesančný prínos – teda sledovať tému od prameňa.
Slovensko malo na túto tému jedinú
vedeckú štúdiu – doktorskú prácu profesora Branislava Varsika z čias jeho
štúdií na Karolovej univerzite. Vtedy mu
ju vybral český historik a Varsikov učiteľ
profesor Josef Šusta. Téma znela: Študenti zo Slovenska na pražskej univerzite – historický prehľad.
Český profesor Kafka, ktorý sa prihlásil na konferenciu, sľúbil, že s tímom
pracovníkov archívu preverí výsledky
Varsikovej štúdie. Kučerov starší kolega
doktor Pavol Horváth získal štipendium
na tému Slovenskí vysokoškoláci na univerzite v Krakove – ich prínos pre humanizmus a renesanciu na Slovensku. Študijný pobyt v Taliansku si vybral profesor
Právnickej fakulty UK JUDr. Karol Rebro
– s problematikou slovenských študentov na univerzitách v Bologni a Padove
a ich renesančný prínos v slovenskom
prostredí. Kučera si vybral pôsobenie
slovenských študentov na Viedenskej
univerzite.
Pravda, Matúš Kučera, nestraník,
v očiach niektorých ideológov zbytočne
trpený človek na filozofickej fakulte, štipendium do Rakúska, vycestovaciu doložku
ani devízový prísľub nedostal. Bez štipendia by mu však aj tie dve prípadné milosti
boli nanič, zo slovenského učiteľského
platu by nebol vo Viedni vyžil.
Mal však šťastie. Podarilo sa mu
zistiť, že pred rokmi vyšlo jedno maďarské spracovanie témy – uvedomil si,
že by malo obsahovať aj slovenských
študentov, veď aj tí boli z Uhorska, teda
z Maďarska, ako to naši susedia chápu
a píšu. A medzitým, ako vyšťúral, vydala
aj Viedenská univerzita tri zväzky matrík o poslucháčoch, ktorí na jej fakultách v minulých storočiach študovali.
Namiesto štipendia a vysedávania
v archíve Viedenskej univerzity stačilo
zohnať tieto podklady. Podarilo sa.
Kučera si nad nimi odsedel svoje.
Oplatilo sa. Na spomínanej konferencii v Smoleniciach nakreslil do jazykovej
mapy Uhorska desiatky študentov, ktorí
zo Slovenska študovali vo Viedni. Nebolo
ich ťažké identifikovať: mládenci, keď sa
na štúdium zapisovali, uvádzali síce „uhorský národ“, ale obyčajne si pripisovali aj
„sclavus“, teda Slovák, alebo „Panonus“,
čo bolo v tom čase ekvivalentom slova
Slovák. Mnohí si pripísali aj svoju dedinu,
prinajmenšom stolicu, z ktorej pochádzali.
A keď počas konferencie v zámockej sále
na velikánskej mape zasvietilo množstvo
svetielok, odkiaľ chlapci za vzdelaním doputovali a na ktorých univerzitách študovali,
bola z toho paráda!
Niektorého mládenca vyslalo na
štúdiá mesto, niekoho biskup, kláštor či
mecén – šľachtic, z ktorého panstva mladík
pochádzal, a niektorí študenti boli, pravda,
aj z panských rodín, ktoré si mohli dovoliť
dať vyššie vzdelanie svojim synom.
Na konferencii stúplo Kučerovo sebavedomie, roky potláčané situáciou v spoločnosti, a na fakulte zvlášť. Do Smoleníc
vtedy prišlo veľa cudzincov – a tí sa všetci
mohli presvedčiť, že Slovensko ani v najťažších časoch, keď vlastne nejestvovalo,
nebolo zakrpatenou krajinou drevorubačov
a paholkov, ako nás radi „idylicky“ vykresľovali susedia.
Výsledky konferencie vyšli aj knižne –
bohatý zborník Humanizmus a renesancia
na Slovensku vydala Slovenská akadémia
vied a je dodnes užitočnou knihou v našich
knižniciach.
■ ZAUJATIE TÉMOU
Pre Kučeru sa však štúdium dejín
univerzít stalo osudným. Téma ho zaujala

na dlhý čas. Výsledkom toho je knižka,
ktorá mu vyšla o vyše dvadsať rokov
neskôr – v roku 2002 v Matici slovenskej: Kalendár Jána z Lefantoviec. Ale
nepredbiehajme. Český historik docent
František Graus, dobrá duša, ako zvyčajne o ňom Kučera hovorieva, lebo mu
často pomohol, keď bol v kríze, našiel
pri svojom výskume v Štátnej bavorskej

knižnici v Mníchove knižočku, o ktorej
si myslel, že môže Kučeru zaujať. Tak
mu z nej poslal dve reprodukcie obrázkov. Kučeru fascinovali. Boli to farebné
kresby starých sedliakov a remeselníkov.
Treba povedať, aby sme pochopili vzácnosť týchto ilustrácií, že vtedajší výtvarní
umelci, sputnaní cirkevnými predpismi,
bežne maľovali Ježiša Krista, svätých
apoštolov, svätcov a výjavy s týmito
postavami, ale obrázok sedliaka,
paholka či remeselníka sa v tom období
nájde zriedka, a aj to najskôr v bohatej talianskej či francúzskej ikonografii.
Duša historika zajasala. Problém však
bol, ako sa dostať k tej pamiatke alebo
aspoň k jej dobrým farebným reprodukciám, keď knižka ležala v Mníchove!
A hoci to bolo len pár hodín cesty autom,
v tých časoch bol Mníchov za siedmimi
horami a za ostnatým drôtom.
Bolo jasné, že sa tak skoro do
Nemeckej spolkovej republiky nedostane.
Veď už v minulosti ho niekoľkokrát márne
pozýval známy nemecký historik profesor
Karl Bosl...
Vedecký svet je však solidárny. Na
Kučerov list s prosbou o farebné reprodukcie sa veci ujal doktor Draxler, správca
rukopisných fondov Štátnej bavorskej
knižnice. Pochopil, že záujemca za železnou oponou nemá ani vindru, ktorou by
zaplatil služby knižnice, vymyslel teda
šikovný(dnes by sme povedali bartrový)
obchod. Dal urobiť farebné reprodukcie
zo stránok, o ktoré mal Kučera záujem,
a navrhol mu, že za to môže poslať niektoré knižné tituly, o ktoré bude mať
bavorská knižnica záujem. Kučera však
dostal strach, že budú požadovať niečo,
čo mu naše úrady nedovolia poslať. Ale
Draxler bol múdry človek, vedel, čo sa
v našom svete smie a čo nie.
Keď konečne dostal materiál, na
ktorý bol taký zvedavý, zistil, že autorom
modlitebnej knižky, kalendára a zároveň
veršíkov pod každým uvedeným mesiacom bol scholarus univerzity Ján z Lefantoviec, dedinky pri Nitre, starej slovenskej
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obce, ktorá sa prvý raz spomína už v roku
1113. Keďže kniha je predchnutá úctou
k Bohorodičke, a aj titulný list zrejme
maľoval neznámy zdatný maliar, Kučera
usúdil, že mladý Ján, keď absolvoval kláštornú školu u paulínov, odišiel do benediktínskeho kláštora v Klížskom Hradišti,
ležiacom na starej ceste do Turca neďaleko Ludaníc na Hornej Nitre. Ten síce
dávno zanikol, ale správy o ňom sa
zachovali, takže všetky zistené údaje do
seba zapadali. Kláštorní bratia zrejme
ocenili talent a schopnosti chudobného
brata a poslali ho na štúdiá do Viedne.
Bolo to zrejme tak, lebo aj vo viedenskej
univerzitnej matrike je pri jeho mene
poznámka „pauper“, rozumej chudák,
a odpustili mu aj univerzitnú taxu, poplatok za štúdium.
Matúša Kučeru zaujali najmä
obrázky ku každému mesiacu. V januári
bol nakreslený výjav z údenia klobás,
v marci strihanie vinohradu, v máji bol
vymaľovaný sedliačik, ako s klobúčikom
do čela kosí zelenú trávu, v júlovej žatve
muž zrezáva kosákom plné klasy obilia,
ako bolo zvykom – steblá, teda slamu
aj s burinou spásli po žatve kravy, oberačka hrozna – chasník sype strapce do
veľkej kade a šikovne z neho kradne,
aby si pochutil, a v decembri sa zberá
chlap so sekerou praštiť sviňu medzi uši.
Nadšený tými výjavmi sa Kučera
dlho prehrabával vo svetovej literatúre a dobových ilustráciách, koho tie
obrázky oblečením a zvyklosťami pripomínajú, či naozaj ide o výjavy zo Slovenska. Siahol aj za knihou amerického
historika profesora Webstera, ktorý
kedysi pochodil Európu za podobným
cieľom. Bol rád, že si Univerzitná knižnica na jeho požiadanie vypožičala na
štrnásť dní túto knihu z USA. Bolo to tak.
Matúš sa po dlhom overovaní naisto presvedčil, že realisticky nakreslené obrázky
sú postavami slovenských ľudí. Nemeckí
sedliaci mali na kresbách z tých čias obyčajne za klobúčikom pierko, a tak kráčali
za pluhom, Francúzi, napríklad v známom
kalendári Jeana de Berryho, boli v šľachtických krojoch, Taliani nosili akési florentské čiapky... Naši kosci mali na seba prepásané ľanové košele, na hlave guľatý
klobúčik, len mäsiari mali mäsiarsku
čiapku. Iba na jednom z jarných mesiacov
boli v tomto čarovnom kalendári namaľovaní mnísi, ako zberajú liečivé rastliny...
Pred Matúšom Kučerom sa otvoril
starý slovenský svet.
Bolo to priam neuveriteľné. Mohol
povedať, že našiel nielen najstarší slovenský, ale aj najstarší uhorský kalendár,
lebo to, čo sa dovtedy vydávalo za uhorské, rýchlo sa ukázalo, že vzniklo niekde
v Nizozemsku alebo Brabante a do Uhorska to iba doputovalo – s kupcami,
putujúcimi mníchmi alebo vandrujúcimi
remeselníkmi.
Matúš Kučera mal v rukách najstarší
pôvodný obraz o Slovensku.
Aj texty v tomto jedinečnom kalendári či skôr modlitebnej knižke boli pozoruhodné. Autor ich napísal vo veľmi dobrej
latinčine, pekným písmom aj s uvedením
v tých časoch obligátnych skratiek, ktoré
sa obyčajne používali v univerzitnom
svete. Zistil, že niektoré rady, ktoré knižka
obsahovala, boli staré medicínsko-osvetové texty, čo od 12. storočia vznikali
v univerzitnom prostredí v talianskom
Salerne. Mesto na brehu Tyrhénskeho
mora bolo známe najmä tým, že tu už
v 9. storočí vznikla prvá lekárska vysoká
škola na svete – Schola Medica Salernitata, základná jednotka budúcej univerzity. Zaujímavé sú aj iné udalosti spojené

s mestom: počas druhej svetovej vojny
tu sídlil kráľ Emanuel III., tu sa prvý raz
na európskom kontinente vylodili Američania, a kým sa krajina nespamätala
z fašizmu, Mussoliniho, partizánov
a Američanov, bolo Salerno hlavným
mestom Talianska.
Texty breviára – kalendára – obsahovali napríklad návody, kedy si človek
môže, či má pustiť žilou, v auguste
varovali, že milovať sa na slnku je nerozumné (predstavte si, ako to radostne
prebásňoval Štefan Moravčík, keď
ho Kučera požiadal o spoluprácu pri
komentovanom slovenskom vydaní!).
Inou rukou boli písané rady a ponaučenia pre domácnosť a hospodárstvo,
návody, ako sa umne a moderne starať
o gazdovstvo. Kučeru však najväčšmi
zaujali modlitby litániového charakteru,
ktoré neboli len v latinčine, ale scholarus
ich zapísal aj v rodnej slovenčine, tak
ako sa ľudia modlili v kostole.
Jedna modlitbička bola zvlášť zaujímavá. Autor sa v nej obracal k uhorským svätcom Štefanovi, Ladislavovi
a Imrichovi a prosil ich, aby pomáhali
panónskym, teda slovenským doktorom. Chutné bolo, keď si náš scholarus
zakončil básničku tak po študentsky:
Amen. Zabil babu kamen.
Musel rozosmiať. To sa historikom
pri štúdiu starých textov zriedka stáva.
Až potom mu prišlo na um: Preboha, veď
práve drží v rukách najstarší rýmovaný
slovenský veršík!
Už sme spomenuli, že ho najprv zaujali ilustrácie, najmä kresby k jednotlivým
mesiacom v roku. Pri tejto básničke modlitbičke boli, ako vravím, všetci traja uhorskí králi – svätci, a tá mala pre historika
mimoriadne veľkú výpovednú hodnotu.
Kráľ Štefan drží v ruke práporec a na ňom
svieti dvojkríž na troch kopcoch, akoby sa
človek pozeral na štandardu prezidenta
Slovenskej republiky o tisíc rokov neskôr.
Je to zrejme pamiatka na to, keď slovenskí veľmoži z nitrianskej a bratislavskej
župy prišli so svojimi vojskami na pomoc
Štefanovej manželke, sídliacej v kráľovskom meste na juhozápade krajiny – vo
Veszpréme (staroslovenský Vesprím), aby
potlačili vzburu Štefanovho strýka Kopáňa.
Ten totiž neuznal Štefana za kráľa, lebo
podľa neho dostal trón a žezlo neoprávnene. Kopáň trval na dodržiavaní starešinovského práva, podľa ktorého patrí
koruna najstaršiemu z rodu – a najstarší
bol on. Na Štefanovi sa však dávno predtým zhodli veľmoži vznikajúceho štátu
a Kopáňovo povstanie brali aj ako útok
proti sebe. Štefanovu manželku ubránili a
o výsledku vzbury vtedy rozhodli vojská zo
Slovenska. Zaútočili pri Bakonskom lese
neďaleko Vesprímu. Kopáňa porazili. Štefan, budúci svätec, dal telo svojho strýka
rozštvrtiť a zavesiť na štyri mestské brány
po krajine. Obrázok teda nielen pripomínal
udalosti z 11. storočia, ale bol aj varovaním pre každého, kto by chcel spochybniť
vládcov Uhorska a siahnuť na ich korunu:
rovnako biedne skončí. Na druhej strane
je symbol Slovákov na zástave dôkaz, že
Štefan priznával, kto mu ubránil stolec, že
to boli starí Slováci. Lebo ten dvojkríž na
troch kopcoch vial už na zástavách veľkomoravských bojovníkov.
Podrobnejšie o tom Matúš Kučera
porozprával v knihe, ktorá vyšla pod
názvom Kalendár Jána z Lefantoviec.
Celé to dramatické bádanie, takmer
detektívka, poslúžilo na pochopenie
začiatkov slovenskej humanistickej
a renesančnej inteligencie. Zároveň urobilo Matúšovi radosť, keď Matica slovenská vydala knihu v krásnej úprave.
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Do Štúrova priviezli prsť zeme z významných lokalít Veľkej Moravy

MATIČNÉ DEPEŠE

Hrudky k Štúrovi preosiate hruďou

Púť do Blatnohradu
Ordinariát ozbrojených síl
a Ozbrojených zborov Slovenskej
republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej
republiky pozýva 22. júna 2019
na spoločnú púť do Blatnohradu
– Zalaváru – pri príležitosti 1150.
výročia smrti sv. Cyrila, vymenovania sv. Metoda biskupom pre
Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.

Veronika BILICOVÁ, Dom MS v Nitre – Foto: autorka a Marek POLANK A

Súčasťou odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove bol aj symbolický akt sypania prstí zeme z významných
lokalít kultúrnych regiónov Slovenska. Organizátori zabezpečenia vzácnej zeme z jednotlivých kútov našej vlasti
rozdelili ju do ôsmich oblastí podľa územného členenia samosprávnych krajov. Na slávnostnom odhalení pamätníka ich sypanie zabezpečovali predsedovia krajských rád Matice slovenskej. Deviate symbolické miesto bolo
pripravené pre prsť zeme priamo z rodiska Ľ. Štúra z obce Uhrovec.
Keďže práve v Nitrianskom
samosprávnom kraji sa nachádza najväčší a najkompaktnejší
historický región Dolné Ponitrie,
v rámci tohto územia sa iniciátori
tejto ušľachtilej myšlienky rozhodli
navštíviť významné archeologické
lokality spojené s najstarším osídľovaním Slovanov. Zbieranie prstí
zeme v Nitrianskom kraji malo aj
pridanú hodnotu vo vzdelávaní
tých najmladších. Sviatky 1. a 8.
mája boli preto pre matičiarov nielen dňami oddychu, ale aj poslaním. Počas týchto dvoch dní predseda MO MS Tovarníky František
Ďurina zorganizoval turistické trasy
k dvom unikátnym pamiatam z čias
úsvitu národných dejín Slovákov a
ich christianizácie. So zbieraním
hrudiek zeme doslova preosiatej
hruďou mu pomáhali aj školáčky
Kristínka Dorosényiová, Stanka
Keptúnová, Emka Kellová, Sárka
Bojdová a Karla Šramková. Kris-

Odoberanie pprste v Nitrianskom krajij k ppamätníku Ľ. Štúra v Štúrove v archeologickej
g
j lokalite Valy pri Bojnej zorganizoval predseda MO MS Tovarníky František ĎURINA aj s miestnymi školákmi.

tínka so Stankou boli aj priamo
prítomné pri odhalení pamätníka
v Štúrove.

Prvou navštívenou lokalitou
bolo hradisko Valy pri Bojnej. Ďalším cieľom turistickej trasy za

Matičné majstrovstvá Banskobystrického kraja v kolkoch

Šesťdesiat hodov združených
Text a foto: Ing. Jozef PIECK A

Znelka Matice slovenskej v sobotu 18. mája v kolkárni Mestského športového areálu v Žarnovici oficiálne
otvorila Krajské majstrovstvá Banskobystrického kraja Matice slovenskej. Z poverenia KR ich zorganizoval
Miestny odbor MS v Žarnovici.

Na dráhach reprezentantky
p
y MO Žarnovica
(zľava) Bc. R. Štefanková, A. Thonhauserová, M. Thonhauserová a E. Debnárová

V úvode turnaja organizátori privítali matičných hostí: prvého podpredsedu MS, člena KR a predsedu
MO MS vo Zvolenskej Slatine Mgr.
Mareka Hanusku, členku KR a predsedníčku MO MS v Detve Annu Smutnú
a členov MO MS vo Fiľakove Magdu
Bábelovú, Janu Pastorákovú a Petra
Pastoráka. Dvadsiatich dvoch pretekárov privítala i zástupkyňa primátora
Žarnovice Ing. Alena Kazimírová, ktorá
je tiež členkou MO MS a na dráhach
statočne súťažila aj odovzdala im prezentačné materiály. Predsedníčka MO
MS Mgr. Anna Benčatová, ktorá sa

počas turnaja starala o pohostenie,
hosťom ešte venovala Pamätný list.
Muži i ženy na štvordráhe súperili v dvoch vekových kategóriách na
šesťdesiat hodov združených. Po
takmer štyroch hodinách mohol hlavný
rozhodca a súčasne predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav
Fúska st. vyhlásiť výsledky. V kategórii žien 59-ročné a mladšie súťažilo
sedem pretekárok. Výsledkom 267
zhodených kolov suverénne zvíťazila Magdaléna Bábelová z Fiľakova.
Druhá bola Adriána Thonhauserová
(236) a tretia Martina Thonhause-

Ďalšou významnou
ý
lokalitou,, odkiaľ pputovala prsť do Štúrova, bola Nitrianska
Blatnica.

Slovanskej
písomnosti a kultúre

poznaním našej histórie bol dominantný vrch Marhát (758 metrov),
ktorý je súčasťou Považského
Inovca
Prsť zeme matičiari tu
nabrali z významnej archeologickej pamiatky Rotundy sv. Juraja..
Spolu s kostolíkmi v Kostoľanoch
pod Tríbečom a Kopčanoch je jednou z mála zachovaných stavieb
u nás datovaných do 9. - 10. storočia. Ďalšie prste zeme zabezpečil priamo predseda KR MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec
z priestorov Nitrianskeho hradu.
Poslednú časť odobrali od kaštieľa
v Topoľčiankach, ktorý patrí medzi
najkrajšie ukážky staviteľského
umenia na území Slovenska a bol
letným sídlom Habsburgovscov aj
česko-slovenských prezidentov.

Pri príležitosti Dňa slovanskej písomnosti a kultúry na podnet iniciatívy OZ Dedičstvo otcov
a Ruského centra vedy a kultúry si desiatky občanov uctili
v mestskej časti Bratislavy-Devíne v sobotu 25. mája pred Kostolom svätého Kríža pamiatku
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

rová (obe Žarnovica) s 213 kolmi.
V kategórii žien 60-ročných a starších
súťažilo päť pretekárok. Najviac kolov
zhodila Jana Pastoráková z Fiľakova
(245), druhá bola Marta Pavlíková
(170) a tretia Anna Rybárová (obe
Žarnovica) 163 kolov.
Mužov súperilo desať. Medzi
59-ročnými a mladšími jasne zvíťazil
Maroš Thonhauser s 259 kolmi. Druhý
bol Marián Sedliak (218) a tretí Jaroslav Krnáč (všetci Žarnovica) so 194
kolmi. U mužov 60-ročných a starších bolo poradie: Ivan Kunský (219),
2. Ing. Jozef Piecka (obaja Žarnovica)
205, 3. Peter Pastorák (Fiľakovo) 204
kolov. Najúspešnejším trojiciam športové poháre odovzdala zástupkyňa
primátora mesta Ing. A. Kazimírová,
ktorá dala aj zvláštnu cenu (za najlepší výkon mužov) M. Thonhauserovi. Riaditeľ odmenil zvláštnou cenou
(za najlepší výkon žien) M. Bábelovú.
Cenu venovanú prvým podpredsedom MS organizátori odovzdali rodine
Thonhauserovej, ktorá v tejto súťaži
mala troch rodinných príslušníkov.

Tanečníci FS Chemlon účinkovali s Mafiou Corner
MATICA SLOVENSKÁ
Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestskou časťou
Bratislava-Devínska Nová Ves
si vás dovoľujú pozvať

na jubilejný 26. ročník

FESTIVAL SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ PIESNE
v dňoch 8. a 9. júna 2019
v Bratislave Devínskej Novej Vsi

Zbohom buď, lipová lyžka
Text a foto: Miroslav KEREK ANIČ

Folklórny súbor Chemlon,
ktorý v súčasnosti pôsobí pri
Súkromnej základnej umeleckej
škole Kudlovská Humenné, má už
dlhodobú spoluprácu s rázovitým
rapujúcim a spievajúcim hudobným producentom Mišom Marušinom, ktorého všetci poznajú pod
pseudonymom Mafia Corner. Po

vydarených projektoch hudobných
videoklipov Vypic a žic, Slovenské
mamičky, Na Vylece a Slavic a pic,
ktoré na internete dosiahli spolu
9 055 877 zhliadnutí, sa v minulých dňoch tanečníci FS Chemlon
podieľali na novom hudobnom
projekte Zbohom buď, lipová
lyžka, hudobnom hite z muzikálu

Na skle maľované, ktorý najmä
staršia generácia pozná v podaní
legendárneho herca Michala
Dočolomanského.
Obrazový
záznam k hudobnému klipu sa
nahrával v prekrásnom prostredí
hotelového areálu Merrys Ptičie za aktívnej spolupráce jeho
šéfa Miroslava Hriseňka. Záujem
o nový hudobno-tanečný produkt
je pomerne veľký, za prvé tri dni
bolo zaznamenaných už 75 261
zhliadnutí a pekné komentáre
pod videom. Všetkým divákom
a poslucháčom prajeme pekné
zážitky. A nezabudnite klikať, klikať a klikať..

z úcty k odkazom našich predkov a rodnej vlasti
organizátori pre vás pripravili pásmo slova,
hudby a tancov v podaní súborov a sólistov
pre sviežosť ducha, potvrdenie
spolupatričnosti a uchovanie tradícií
v sobotu 8. júna 2019
15°° h. spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu
pri jeho pamätníku na Slovinci

Dárius KRAJČÍR

Juraj STREMPEK

starosta MČ BA-DNV

predseda MO MS DNV

Peter KRUG
riaditeľ festivalu
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Na Slovensku azda niet úspešnejšieho muzikálu ako bol ten, ktorý v réžii Karola L. Zachara a v choreografii Štefana Nosáľa
uvádzali v činohre SND pod Názvom Na skle maľované. Po tejto jánošíkovskej predlohe siahli aj humenskí folkloristi z FS Chemlom a na spoluprácu prizvali aj rapujúceho populárneho speváka známeho pod pseudonymom Mafia Corner.
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Štvrtý
kongres Matíc
Martin bol od 4. do 7. júna
dejiskom štvrtého kongresu slovanských Matíc a inštitúcií slovanských národov. V Turčianskej
galérii sa hovorilo o význame,
fungovaní a prítomnosti spomínaných inštitúcií. Do Martina pri
tejto príležitosti prišli vedci zo
Srbska, Slovinska, z Bulharska,
Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, ale aj z Ukrajiny,
Ruska či Rumunska.

Slovesná jar
Od 4. do 6. júna prebiehal
v metropole Turca aj najstarší slovenský literárny festival Slovesná
jar, ktorý svojím päťdesiatym tretím ročníkom ponúkol širokej verejnosti tradične bohatý a zaujímavý
multižánrový program. Slovesnú
jar organizuje Matica slovenská
a občianske združenie Podoby
slova v spolupráci s mestom Martin, so Spolkom slovenských spisovateľov a s ďalšími partnermi.

Belopotockého
Mikuláš
Dom kultúry v Liptovskom
Mikuláši sa od 6. do 9. júna stane
dejiskom už štyridsiatej piatej
celoštátnej súťažnej postupovej
prehliadky
neprofesionálneho
divadla dospelých Belopotockého
Mikuláš, v ktorej sa predstaví
osemnásť divadelných súborov, najúspešnejších v krajských
kolách. Hlavným organizátorom
prehliadky je Liptovské kultúrne
stredisko v Liptovskom Mikuláši
a spoluusporiadateľmi Dom kultúry, KC Diera do sveta, Dom
Matice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši a Súkromná ZUŠ v Liptovskom Hrádku.

Krajmerov
memoriál
Dom MS v Nitre a Atletický
klub ŠK ŠOG Nitra s finančnou
podporou mesta Nitra zorganizovali už trinásty ročník krosového
Behu o Pohár Domu Matice slovenskej ako memoriál športového aktivistu Milana Krajmera.
Preteky otvoril beh najmenších
na tristo až šesťsto metrov, nasledoval Hoby beh (5,5 kilometra)
a Hlavný beh (9,3 kilometra),
v ktorých si zmerali svoje bežecké
sily muži aj ženy v jednotlivých
kategóriách. Dovedna štartovalo
dvestopätnásť bežcov, čo je zároveň aj nový účastnícky rekord,
ktorý tento matičný beh zaradil
medzi najväčšie behy vôbec.
Pripravuje Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
V sobotu 4. mája tohto roka

si celé Slovensko pripomenulo
jednu z najväčších tragédií vo
svojej histórii – smrť generála
Milana Rastislava Štefánika.
V ten deň si tisícky Sloveniek
a Slovákov rôznymi spôsobmi
pripomenuli toto veľké, aj keď
nešťastné výročie. Matica slovenská pripravila k tejto storočnici
kultúrny program s divadelnou
dramatizáciou, ktorá priblížila Štefánikovo pôsobenie na Sibíri.

Mladé literárne talenty sa vyznali, prečo majú radi slovenčinu a Slovensko

Najkrajšie vyznania materčine a domovine
Text a foto: Zuzana PAVELCOVÁ

„Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko už dvadsaťsedem rokov hovorí jazykom mladých ľudí, že sme našich predkov nesklamali, že ich životy a úsilie nevyšli nazmar. Že si všetko naďalej
ctíme a chránime vo svojich srdciach. V ich odkaze budeme pokračovať,“ povedala o tomto mimoriadne
prospešnom podujatí Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky

Stále
s nami
Na doskách Národného
domu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom uviedli mladí
matičiari divadelnú dramatizáciu
o dramatických udalostiach
vzniku prvej Československej
republiky pod názvom Milan Rastislav Štefánik v štyroch obrazoch
– Vizionári slovenskej slobody,
Bojovali za vlasť, Cesta domov
a Hľadači svetla, v ktorej tiež
dominuje postava Janka Jesenského. Jeho životné peripetie
advokáta, spisovateľa a vojaka
sú v mnohom bezprostredne
spojené so vznikom Československej republiky aj s osudmi česko-slovenských légií. Pravdaže,
inscenácia najviac upriamuje
pozornosť na hlavnú postavu
dejovej línie a na jeho zástoj pri
záchrane čs. vojska počas jeho
zložitej anabázy po boľševickej
revolúcii a transportu cez Sibír
späť do Európy, čo v spomínanej
dramatizácii približuje časť Cesta
domov, v ktorej vystupujú obaja
jej hlavní hrdinovia – Janko Jesenský sa stretáva s generálom M. R.
Štefánikom, diskutujú o stave légií
a položení legionárov, ale aj o situácii doma a budúcnosti, ktorá
ich čaká v novej vlasti, za ktorú
bojujú s nasadením vlastných
životov. A dejinné paradoxy sa
potvrdzujú. Zaslúžilí, verní morálnym imperatívom dokončujú
svoje poslanie a misie a salónni
diplomati a kabinetní politici
obsadzujú nimi dobyté pozície.
Delia si najdôležitejšie funkcie vo
vláde nového štátu a nášmu skvelému bojovníkovi po skončení
vojny tragikomicky pridelia post
ministra vojny. Ten reaguje jednoznačným prehlásením: „Nikdy
nezradím. Aj keby som mal zostať
sám ako posledný legionár,“ čím
len zdôrazňuje svoje odhodlanie
bojovať za rovnoprávne postavenie Slovákov v novom štáte.
Lenže cesta domov sa mu 4. mája
1919 stala osudnou.
Milan Rastislav Štefánik je
stály slovenský fenomén – najväčší Slovák. Je výnimočná
postava našej histórie, ktorá na
rozdiel od mnohých iných nerozdeľuje, ale národ spája. Každý,
kto bol v hľadisku a vôbec v Brezovej pod Bradlom či na Bradle
mal v srdci ten zvláštny pocit sily
a moci lásky k domovine a pochopil, že Milan Rastislav Štefánik je
tu stále s nami.
Peter SCHVANTNER
a Anna DUBOVCOVÁ

Matica slovenská sa od začiatkov celoštátnejj súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu,, prečo mám rád
Slovensko aktívne zapája do jej organizácie. Tento rok bola venovaná výročiu tragickej smr ti M. R. Štefánika.

Tvorivé súťaženie o najkrajšie
vyznanie adresované slovenskej
reči a krajine uzatvorilo svoj dvadsiaty siedmy ročník. Nové Zámky 23.
mája vítali mladé literárne talenty už
po dvadsiaty siedmy raz. Celoštátna
súťaž s krajanskou účasťou posudzuje nielen práce domácich žiakov
a študentov, ale i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má špecifické a pevné miesto medzi literárnymi súťažami nielen doma, ale
i v zahraničí. Na súťaži dlhoročne
spolupracuje nielen ústredie Matice
slovenskej, ale i Miestny odbor
Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý sa podieľa organizačne,
porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu
slávnostného ceremoniálu.
■ Z PIATICH KRAJÍN
Kategória prác Slovákov žijúcich
v zahraničí bola v to mto roku zastúpená sto dvadsiatimi piatimi prácami
z piatich krajín sveta. Súťažili žiaci
z Chorvátska, Maďarska, Rumunska,
zo Srbska i Španielska. Z roka na rok
sa kvalita žiackych prác zvyšuje, čo
porote zloženej z pracovníčok Úradu

pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a Matice slovenskej sťažuje úlohu,
kto za svoje vyznanie dostane nielen ocenenie, ale i niekoľkodňový
pobyt na Slovensku, ktorý organizuje
i financuje ÚSŽZ.
Slávnostný program vyhlásenia
súťaže sa aj v tomto roku začal pri
soche Antona Bernoláka. Slovenská
hymna a položenie vencov k pamätníku prvého kodifikátora slovenského
jazyka vytvorili dôstojnú platformu
pre slávnostný ceremoniál, ktorý sa
odohrával v priestoroch cisársko-kráľovskej jazdiarne. Za účasti významných hostí sa počas kultúrneho
programu žiakom odovzdali hlavné
ceny, osobitné ceny poroty, čestné
uznania i osobitná cena Matice slovenskej, ktorá v tomto roku putovala
z rúk správcu Matice slovenskej
a šéfredaktora Slovenských národných novín Maroša Smolca do Srbska žiačke Lei Ušiakovej.
■ VZÁCNE DEDIČSTVO
„Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je
významným dedičstvom i Matice slovenskej. Už dvadsiaty siedmy ročník

súťaže dokazuje, že národná ustanovizeň zasiala na poli vzdelávania,
kultúry a umenia mnohé zrná, z ktorých vyklíčili významné podujatia. (...)
Víťazkou Ceny Matice slovenskej sa
stala Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca pod názvom Petrovský slovenský kroj, ktorej gratulujeme a veríme,
že svoj talent pretaví onedlho aj vo
svojej profesionálnej kariére. Jej príspevok o úcte k slovenským tradíciám
v rámci slovenskej menšiny v Srbsku
prostredníctvom obdivu k petrovskému kroju je obdivuhodná. Som
šťastný, že taký mladý človek si takto
váži svoje korene. A musím priznať,
že slovenskí krajania intenzívnejšie
prežívajú odkaz tradícií ako niektorí
mladí ľudia na Slovensku,“ dodal vo
svojom príhovore správca Matice
slovenskej.
V závere ceremoniálu ŠPÚ
vyhlásil ďalší, dvadsiaty ôsmy ročník
súťaže. Želajme si, nech sa i budúci
ročník vydarí aspoň tak dobre ako
ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských
talentov zamyslí nad otázkou: Prečo
mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko...?

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť
text a foto: Adam POTANČOK

Tento výrok M. R. Štefánika rezonoval v máji po celom Slovensku.
Aj matičiari v Očovej si pripomenuli sté výročie od jeho tragickej
smrti dvoma spomienkovými podujatiami.
Ešte začiatkom mája sa zišli
v obecnej knižnici, kde sa k prítomným prihovorila predsedníčka
MO MS V. Šimkovičová aj starosta
obce PhDr. J. Senko a vypočuli
si komponovaný program žiakov
ZŠ a MŠ M. Bela- Funtíka aj príležitostné piesne o našej domovine v podaní matičiarok. Druhým
podujatím bol turistický pochod
do Želobudzského jarku, k tor ý
usporiadala ZO SZPB, a popri

starších obyvateľoch sa na ňom
zúčastnila aj školská mládež so
svojimi pedagógmi. Účastníci
zaspievali pri slovenskej zástave
hymnu a potom posedeli pri
ohníku a malom občerstvení. Harmonika a spev sa niesli dolinou
a dotvárali atmosféru dňa, k tor ý
pochmúrnym počasím akoby chcel
pripomenúť, čo sa pred storočím
stalo, keď Slováci prišli o svojho
významného predstaviteľa.

Spomienkové stretnutie na M. R. Štefánika v Očovej

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V SNN 20/2019 sme sa pýtali na člena výboru MS, ktorý sa zaujíma o otázky slovanskej vzájomnosti. Jeho meno ste mohli
spoznať po prelistovaní aktuálneho čísla matičného týždenníka z rozhovoru na strane 4 a znelo Miloš Zverina. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Helena Poláčková, Kúty; Ján Kmeť, Trenčianske Teplice; Zdeno Kocian,
Bratislava.
Nedávny šampionát v hokeji ešte pripomíname rozhovorom s bývalým výborným hokejovým reprezentačným brankárom
Eduardom Hartmannom. Pre fanúšikov hokeja nebude problémom odpoveď na otázku, na ktorom mieste sa v tom roku
umiestnili na MS slovenskí hokejisti?
Svoje odpovede nám posielajte na adresu redakcie, ktorú máte v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej
do 15. júna.
(red)

PRIPOMÍNAME SI
8. júna
– stosedemdesiat rokov je
odvtedy, čo cisár František Jozef
I. nariadil v roku 1849 vytvoriť na celom území monarchie
žandársky zbor so sieťou staníc
v mestách a vo väčších obciach;
takáto ozbrojená zložka štátu
dovtedy u nás nejestvovala, žandárske stanice boli len v severotalianskych provinciách, kde ich
päťdesiat rokov predtým založil
cisár Napoleon
– pred sto pätnástimi rokmi
sa v Moravskom Lieskovom
narodil herec a režisér Martin
Hollý st. (1904 – 1965), priekopník inscenácií slovenskej klasickej komediálnej tvorby, otec filmového režiséra Martina Hollého
ml.
– pred tridsiatimi rokmi
(1989) bola na Slovensku
posledná poprava, obesený bol
vrah Štefan Svitek
– pätnásť rokov od smrti
herca a režiséra Petra Debnára
(1941 – 2004)
9. júna
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi zomrel najväčší znalec
Komenského diela historik Ján
Radomil Kvačala (1862 – 1934)
11. júna
– päťstoosemdesiat rokov
odvtedy, čo uhorský kráľ
Albrecht Habsburský daroval
v roku 1439 svojej manželke
Alžbete pyšné hrady slovenských veľmožov Trenčín, Starhrad, Strečno, Považský hrad,
Vršatec a Súču
– stodvadsať rokov od
narodenia slovenského lekára
európskeho formátu, pediatra,
detského chirurga, organizátora
moderného lekárstva a lekárskej
osvety na Slovensku, dlhoročného prednostu Detskej kliniky
LF UK v Bratislave prof. Alojza
Jána Churu (1899 – 1979), ktorého povojnový režim prepustil z kliniky, uplatnenie našiel
v trenčianskej nemocnici; jeho
život by si zaslúžil literárne
spracovanie
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi zomrel vydavateľ
a kníhkupec Peter Kompiš (1886
– 1944)
– štyridsaťpäť rokov od
smrti spisovateľa pred deti
a mládež Jozefa Horáka (1907 –
1974), autora románov a povestí
s tematikou slovenských banských tradícií
– tridsať rokov, čo zomrel
režisér Činohry SND a pedagóg VŠMU Jozef Budský (1911
– 1989); nezabudnuteľné boli
najmä jeho inscenácie poézie: Bottovej Smrti Jánošíkovej
a Sládkovičovej Maríny, ako
herec vynikol vo filme Vlčie diery
12. júna
– pred deväťdesiatimi rokmi
sa narodil kňaz, disident, spisovateľ a charitatívny pracovník Dr.
h. c. Anton Srholec (1929 – 2016)
13. júna
– pred sto rokmi zomrel
v Budapešti básnik a prekladateľ
Peter Bella Horal (1842 – 1919)
– spisovateľ Jozef Pavlovič
má osemdesiatpäť rokov
14. júna
– dvesto rokov, čo sa
v Tisovci narodil štúrovský
básnik, prozaik a folklorista
Jonatán Dobroslav Čipka (1819
– 1964), zakladateľ detského
časopisu Zornička, zberateľ
ľudových rozprávok a organizátor hospodárskych spolkov na
Slovensku
– narodeniny oslávi skladateľka, textárka a poprocková
speváčka Zuzana Smatanová
( jč)
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