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SLOVO O SLOVENSKU
Slovenské národné

povstanie
bolo v histórii druhej svetovej vojny
druhým najväčším vojenským vystúpením proti nemeckej nacistickej
hegemónii v Európe. Najvýznamnejšie bolo povstanie vo Varšave. Vďaka
povstaniu sa Slovensko – vtedy ešte
spojenec Nemecka – zaradilo medzi
víťazné mocnosti najkrutejšej vojny
v histórii ľudstva. Je to neodškriepiteľný fakt. Všetci Slováci môžeme byť
na SNP právom hrdí.
Aj Matica slovenská sa aktívne
zapojila do tohtoročných osláv sedemdesiateho piateho výročia vypuknutia
SNP. Vo Zvolene a v Kremničke si pripomenula historické udalosti položením vencov k hrobu generálov Viesta
a Goliana, divadelnou dramatizáciou
v dobových vojenských kostýmoch,
ako aj cyklojazdou do dejiska osláv
v Banskej Bystrici.
Naše a najmä vaše Slovenské
národné noviny venovali, venujú
a budú ešte venovať tomuto historickému míľniku nemálo priestoru.
Neskĺzneme však – ako býva u nás
Slovákov zvykom – k neobjektívnej
glorifikácii alebo naopak jednostrannému zatracovaniu týchto dejinných
pohybov. O Slovenskom národnom
povstaní budeme informovať faktograficky a objektívne. Pripomenieme
jeho dôležitý historický význam, ale aj
tienisté stránky. Mnohé kriminálne činy,
či dokonca vraždy nevinných civilistov,
ktoré spáchali niektoré partizánske
skupiny. Nezabudneme na skutočnosť,
že generál Golian nechcel vyhlásiť
povstanie v auguste 1944, ale neskôr,
keď sa priblíži Červená armáda
k našim hraniciam. Žiadal partizánov,
aby neorganizovali sabotáže a útoky
na nemecké obyvateľstvo a ciele.
Neposlúchli. Zastrelenie nemeckých
dôstojníkov vo Vrútkach podnietilo
vstup Wehrmachtu na územie Slovenska, čo spôsobilo predčasný začiatok
povstania a napokon aj jeho neúspech.
Spomenieme, že aj v Matici slovenskej boli rôzne pohľady na SNP
a že diverzanti zajali dokonca správcu
Matice Jozefa Cígera-Hronského.
A zamyslíme sa nad ešte stále nie
celkom jasne definovanou historickou tézou, či bolo Slovenské národné
povstanie ozbrojenou rezistenciou
proti nacistom alebo pučom proti
režimu ľudákov, či dokonca proti štátu.
A či vskutku všetci povstalci svojimi
obeťami bojovali za znovuobnovenie
Československa.
Maroš SMOLEC,
šéfredaktor SNN
R - 2019 039
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Išlo o právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu

SNP nemožno ideologizovať, ani si ho privlastniť
Ivan BROŽÍK – Foto: agentúrny ser vis TASR

Po celom Slovensku si 29. augusta občania i predstavitelia štátu a samospráv pripomínali sedemdesiate piate výročie Slovenského národného povstania. Ústredné oslavy sa sústredili do areálu Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Počtom účastníkov boli doslova monumentálne.

V Banskej Bystrici sa po sedemdesiatich piatich rokoch opäť uskutočnila vojenská prehliadka a Štadlerovým nábrežím pred čestnou tribúnou defilovali na čele prehliadkových útvarov partizáni a vojaci v dobových rovnošatách, v akých sa zapojili do povstaleckých bojov s nemeckými fašistami.

Je našou povinnosťou vrátiť
úctu tým, ktorí mali kľúčovú úlohu
v písaní vzácnej, nie deformovanej histórie Slovenska. Povstaniu
predchádzala takzvaná Vianočná
dohoda v Bratislave (december
1943) ako príprava na spoločnú ilegálnu činnosť protifašistických síl
a obnovenie dovtedy ilegálnej SNR.
V nej boli zástupcovia vznikajúcej
Demokratickej strany, protifašistického občianskeho odboja a KSS.
Bezprostredne povstaniu predchádzalo vylodenie spojeneckých vojsk
v Normandii v júni 1944. S úctou
k všetkým tým, ktorí položili životy
v SNP, aj k všetkým jeho účastníkom, ktorí boli následne prenasledovaní i fyzicky odstránení po
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vojne, si prítomní na tohtoročných
oslavách dôstojne pripomenuli túto
dejinnú udalosť.
■ ZA SLOBODU A DEMOKRACIU
„V Slovenskom národnom povstaní
išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne
– o právo na život, právo na slobodu,
právo na národnú a štátnu existenciu,“ vyhlásila prezidentka SR Zuzana
Čaputová v príhovore na oslavách
sedemdesiateho piateho výročia SNP
v Banskej Bystrici. Poďakovala všetkým, ktorí riskovali život v boji za slobodu. Podľa prezidentky je Slovensko
vďaka SNP štát so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou.
„Vďaka povstaniu ju máme zapísanú
v našom národnom i štátnom rodnom

liste,“ pripomenula. „V hlbokej úcte sa
pred vami skláňam. Riskovali ste svoje
životy v boji za zachovanie ľudskosti,
za záchranu európskej civilizácie, za
svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov. Účastníkom povstania patrí naša
vďačná spomienka a nehynúce uznanie za to, čo pre nás všetkých urobili.“
Povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.
■ ZÁPAS S DEFORMÁCIAMI
Predseda Národnej rady SR
Andrej Danko varoval na oslavách
sedemdesiateho piateho výročia
Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici pred extrémizmom
a tiež pred klamstvami a propagandou. „Aj dnes stojíme na pomyselnej

hranici, keď sa deformujú hodnoty
ľudskosti a sme svedkami návratu
k extrémistickým ideológiám. Na jednej strane je tu extrémizmus fašistický a na strane druhej klasicky liberálny,“ povedal vo svojom vystúpení
predseda parlamentu a SNS Andrej
Danko. Poukázal, že aj v súčasnosti
sú tu ľudia, dokonca v politike, ktorí
„prekrúcajú históriu, obliekajú si
fašistické uniformy a požívajú dôveru
občanov“. Andrej Danko vyzdvihol
odvahu a obetavosť tých, ktorí bojovali v SNP. „Mnohí vtedy riskovali
a obetovali to najcennejšie – svoj život.
Patrí im naša úcta, že neváhali ani
sekundu bojovať za slobodu a prebudenie niektorých Slovákov,“ vyhlásil.
■ ÚCTA STATOČNOSTI A ODVAHE
„V druhej svetovej vojne bola
definitívne porazená ideológia, ktorá
sa snažila o ovládnutie sveta a nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto
podradná rasa, či to, kto nemá právo
na život. V duchu tohto poučenia sa
dnes musíme stavať na odpor každej ideológii, ktorej predstavitelia sa
neštítia ničiť všetko, k čomu pociťujú
nenávisť,“ povedal vo svojom príhovore predseda vlády Peter Pellegrini.
Upozornil, že na sociálnych sieťach sa
v súčasnosti otvorene šíria príspevky
podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou
propagandou vnášajú do spoločnosti
chaos a prekrúcajú historické súvislosti. Podľa Petra Pellegriniho by sa
nemalo zabúdať, do čoho sa pustili
statoční účastníci SNP.

d o cent a Ing . Já na VL N KU, PhD. , v y s o ko š ko ls kého p e d a g ó g a

Ocitli sme sa v orwellovskej dobe
● Počas vašej profesionálnej
kariéry ste prišli do kontaktu s velikánmi vedy. Spolupracovali ste
s Dr. Frankom Hegerom z NASA
v Laboratóriách Charlesa Starka v Draper Laboratory v americkom MIT, so
svojimi študentmi ste získali jednu zo
štyroch hlavných cien v súťaži elektromobilov v Hockenheime. Držia teda
študenti na STU v Bratislave, kde prednášate, krok s dobou?
Ako žiaci sme povinne v triede
predčítavali odporúčanú literatúru
a preberali sme aj príbeh Pavlíka
Morozova. Učiteľka o ňom hovorila, že
to bol uvedomelý pionier, keď udával
svojich príbuzných. Ja som ho považoval za idiota. Dnes opäť velebíme
udavačov, a dokonca ich prezident
vyznamenal. Aj u nás na STU nejakí
mladí programátori vymysleli program
na sledovanie určitých, tzv. extré-
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mistických slov. Nie je to v poriadku.
Ocitli sme sa v orwellovskej dobe.
Opäť nás sledujú. Nemáme právo na
bezpečné počítačové súkromie. Kontrolujú všetko, čo máme v počítači,
v smartfónoch, čo nás pri prehliadači
zaujíma, čo sťahujeme, čo kupujeme.
Namiesto toho, aby policajti sledovali
ekonomickú kriminalitu, minimálne
dvesto ich sleduje internet. To ma nielen prekvapuje, ale priam desí.
● Prečo vás to znepokojuje?
Môj otec sa stal čašníkom, aby
mohol pracovať v hostinci svojho
otca, vojnového invalida z prvej svetovej vojny. Ako čašník poznal veľa ľudí,
od ktorých získaval informácie, ktoré
počas SNP odovzdával partizánom.
Po vojne ho niekto udal a putoval do
Jáchymova. Prečo, to som sa nikdy
nedozvedel.

● A zaujímali ste sa o to?
Iste. Vlani som cestoval do
Nemecka. Keďže na diaľnici pred Prahou boli obrovské zápchy, obišiel som
mesto a zastavil som sa v Jáchymove.
Už niekoľko rokov som myslel na to,
že tam musím zájsť a nájsť nejaké
stopy otcovho väznenia. Moje sklamanie z Jáchymova však bolo obrovské.
V múzeu baníctva bola jedna miestnosť
asi tri krát štyri metre venovaná politickým väzňom. Okrem iného bola tam
fotografia nastúpenej jednotky väzňov
a pred nimi veliteľ. Väzňom bolo vidieť
do tváre, no veliteľ ju mal rozmazanú.
Pracovníčke múzea som tlmočil svoje
očakávanie, že tam nájdem zoznam
väznených, ale nič také som nenašiel.
Povedala mi: „Ešte doba nedozrela, aby
sa veci mohli zverejniť.“
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ
Foto: autorka

■ Politológ , novinár a spisovateľ Maroš PUCHOVSKÝ je filozof a tak trochu aj vizionár
■ Zločinnosť je dieťa nenávisti – projekcia filmu na mieste obchodu na korze
■ Pred sedemdesiatimi rokmi veľmoci v meste Spa pripojili slovenské dediny k Poľsku
WWW.MATICA.SK
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Progresívcom už zrejme chýba v našej ústave len článok štyri

Komu na Slovensku treba slnečný štát?
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Volebná kampaň naplno beží, subjekty využívajú všetky dostupné, možné i nemožné spôsoby ovplyvňovania voličov. Pravda, nie oficiálna kampaň podľa zákona, ktorú charakterizujú čísla politických strán na kandidátke do NR SR. Kiska ešte ani stranu nemá zaregistrovanú, no jeho veľkoplošné pútače sú neprehliadnuteľné. Podobne s bilbordmi vyštartoval bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker. Progresívni
majú iné tromfy v talóne. Ukazuje sa, že pracujú na tom, aby ochromili svojich potenciálnych súperov. Ich
program je totiž nesmierne jednoduchý: nahradiť starých politikov.
Priateľka
Zuzany
Čaputovej
Tereza Nvotová poskytla na tento
cieľ svoj film Mečiar. Kto iný než denník SME mu robí ohromnú reklamu.
Na svojej internetovej stránke z 26.
augusta t. r. oslovoval smečkársky
portál návštevníkov titulkou: „Takýto
je Mečiar (trajler). Celý film na SME.
sk o polnoci.“ Nezaostala ani Zuzana
Piussi a vyrobila film Ukradnutý štát,
ktorý bude v distribučnej predpremiére otvárať Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov Jeden svet
9. októbra t. r. Podľa tlačovej správy
film hneď na druhý deň vstúpi do širokej distribúcie po celom Slovensku,
a ako inak ponúka možnosti uvažo-

vať o našom živote a krajine novým
spôsobom.
● ROZDÁVANIE ROZUMU
Progresívni
politici,
novinári
a umelci nenechávajú voličom nijaký
priestor na pokojné uvažovanie o svojej budúcnosti. V bratislavskom Lamači
progresívna úderka miestnych poslancov donútila starostu zrušiť plánovaný
koncert na Rozálskych hodoch kapele
Zóna A. Táto kultová kapela mala konflikty s mocou aj za bývalého režimu,
v súčasnosti znova niekomu prekáža.
Lenže za komunistov bola v ústave
jasne definovaná vedúca úloha strany,
kým dnes ústava hovorí, že základné

práva a slobody sa zaručujú na území
SR všetkým, bez ohľadu na... politické
či iné zmýšľanie. Progresívni však ako
dôvod zrušenia koncertu uviedli: „Berúc
do úvahy názorové presvedčenie ich
interpreta nevedeli sme sa s vystúpením tejto kapely v Lamači stotožniť.“
Kto sú vlastne bratislavskí progresívci? Ide o skupinu z Teamu Vallo,
ktorí kandidovali s podporou Progresívneho Slovenska. Dnešný primátor Bratislavy má rodokmeň doslova progresívny. Jeho otec Stanislav Vallo mal za
svokra ministra kultúry SSR Miroslava
Válka, člena ÚV KSS, no už v roku 1991
s podporou KDH odišiel do diplomacie
a rovno do Vatikánu. Na ministerstve

Politické prázdniny vystriedal neľútostný boj o predvolebné pozície

Výzva prokurátorov rozpútala hotové peklo
Ján ČERNÝ – Karikatúra:: Andrej MIŠANEK

Prokurátori, ktorí dozorujú v yšetrovanie vraždy Jána Kuciaka, v yzvali v polovici augusta na tlačovej
konferencii všetkých, ktor ých sa nejakým spôsobom dotýka dešifrovaná komunikácia so zadr žaným
Mariánom K., aby sa prihlásili.
„Skutočne odporúčam ľuďom,
ktorých sa tá komunikácia dotýka,
aby svoju činnosť prišli vysvetliť
ešte v tomto štádiu, pretože neskôr
to môže byť zásadným spôsobom
v ich neprospech,“ povedal na tlačovej konferencii jeden z dozorujúcich prokurátorov. Prešli štyri
dni po tomto termíne a Národná
kriminálna agentúra začala osobám, ktoré podľa vyšetrovateľov komunikovali s obvineným,
odoberať prostriedky mobilnej
komunikácie. Polícia sa zamerala
na krajských a okresných bratislavských sudcov či prokurátorov, ktorí priamo komunikovali

Štátna tajomníčka M. Jankovská komunikáciu a stretnutie
s M. Kočnerom na sociálnej sieti
poprela.

s Mariánom K. cez aplikáciu Threema. Nevynímajúc ani štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti
Moniku Jankovskú.

VŠIMLI SME SI
Popri električkovej trati v bratislavskej Rači sa medzi zastáv-

kami Hečkova a Hybešova po pravej strane nachádza časť kamenného múra určená pre moderné umenie grafity. Pozorným cestujúcim neujde pozornosť na zámerne zdeformovanú a zosmiešnenú
tvár najvýznamnejšej osobnosti česko-slovenského zahraničného
odboja a spoluzakladateľa prvej Československej republiky generála Milana Rastislava Štefánika.

Dehonestovaný Štefánik
Ako je možné,
že niekto takýmto
spôsobom zámerne
zosmiešňuje
štátotvorný odkaz najvýznamnejšej osobnosti
moderných
slovenských
dejín.
Nie je to náhoda, pretože o kúsok ďalej je
vyobrazená, a podotýkam
neporušená
tvár čechoslovakistického
prezidenta
Grafity znevažujúce generála Štefánika s podobou zombie...
Tomáša G. Masaryka,
ktorý sa nechal počuť, že slovenského národa niet. Pittsburskú dohodu,
ktorá zaručovala Slovákom v spoločnom štáte vlastný snem, administratívu a súdy, označil za falzifikát, aj keď bol na nej aj jeho podpis.
Milan Rastislav Štefánik si nezaslúžil takúto dehonestáciu. Drvivá
väčšina národa naprieč celým politickým spektrom uznáva jeho zásluhy
na vzniku prvej česko-slovenskej štátnosti. Preto je našou povinnosťou
spoločnými silami odsúdiť takéto aktivity smerujúce k hanobeniu našej
histórie a identity. Myslíte si, že by naši susedia tolerovali, ak by niekto
týmto spôsobom dehonestoval ich národné osobnosti? Ak chceme, aby sa
podobné akcie znevažujúce naše národné bytie a históriu v budúcnosti už
ďalej neopakovali, musíme spoločne odsúdiť takéto aktivity a povedať, že
sme tu doma.
Text a foto: Matej MINDÁR
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■ KONTAKTY POPRELA
„S obvineným M. K. som nekomunikovala, ani som sa s ním
nestretla....“ Predseda Smeru Robert
Fico sa do času našej redakčnej
uzávierky verejne nevyjadril k požiadavke opozície na odvolanie štátnej
tajomníčky Moniky Jankovskej (za
Smer). „Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Je to otázka polície,“ povedal na
jednej z tlačových besied. Predstaviteľ hnutia OĽaNO I. Matovič ešte

diplomacie si neskôr počínal tiež veľmi
autonómne. Účinne bránil vytvoreniu
Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme
a na internete sa dokonca objavila neoverená informácia, že ako veľvyslanec
v Belgicku dal údajne na diaľku súhlas
za Slovenskú republiku s Marakéšskou
deklaráciou, ktorá umožňuje Afričanom
migráciu do Európy.
■ STAVILI NA MLÁDEŽ
Napokon ani zakladateľ Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko nemá
ďaleko ku komunistom. Niekoľko rokov
viedol ľavicový portál Slovo. Progrev sobotu 24. augusta vyzval premiéra
a ministra spravodlivosti, aby štátnu
tajomníčku Jankovskú do nedele polnoci z funkcie odvolali. Nestalo sa,
a tak hnutie odštartovalo minulý pondelok ráno protestné zhromaždenia
pred budovou ministerstva.
■ POSTOJ PREMIÉRA
„Musíme byť veľmi rozvážni
a konať na základe dôkazov,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini. Smerom k štátnej tajomníčke, ktorá bola
v tom čase na dlhodobo plánovanej dovolenke, vyslal signál, že
je len na jej zvážení, či zotrvá vo
funkcii. Položil rečnícku otázku, „či
táto situácia pomáha jej a Smeru“.
Upozornil, že sa drží aktuálnej
dôkaznej situácie. „Len čo dostanem čo i len polodôkaz alebo relevantný náznak, budem dôrazne
konať,“ skonštatoval predseda vlády
s tým, že bude hľadať spôsob, ako
podozrenia overiť. Dodal, že aj
s prezidentkou hovoril o tom, že
musia byť rozvážni. „Buďme veľmi
pozorní, aby sme nerobili veľké
chyby. Ja nikoho nekryjem, nikoho

sívci vo voľbách však rátajú aj s ďalším
fenoménom. Tou je mládež. Odjakživa je jej vlastný vzdor proti autoritám
a chuť skúsiť niečo zakázané. Nedávno
zverejnené videá Michala Trubana, ako
školí študentov na ceste za kariérou
prostredníctvom drog, je to, čím mládež môže osloviť. Život bez akýchkoľvek obmedzení, to je politický program
progresívcov. Lenže len pre nich. Ich
názorových oponentov sa sloboda
netýka. Ktovie, či už neplánujú znovu
zaviesť do ústavy článok 4 o vedúcej
úlohe strany Progresívne Slovensko
v tejto krajine.
kryť nemienim a nikoho kryť nebudem. Ale dajte mi dôkaz na stôl,“
pripomenul Peter Pellegrini. Zaručil,
že v rozhodnutí mu nikto nebráni.
V koalícii považujú prípadný odchod
Moniky Jankovskej z postu štátnej
tajomníčky na ministerstve spravodlivosti za vnútornú záležitosť
Smeru.
■ MIMORIADNA SCHÔDZA?
Viaceré opozičné strany trvajú
na odchode Jankovskej z funkcie
pre jej údajné väzby s Mariánom K.
Aj podľa prezidentky SR Zuzany
Čaputovej je jej zotrvanie vo funkcii neobhájiteľné. Monika Jankovská
však takúto komunikáciu opakovane
poprela. Medzitým pokračoval zber
podpisov opozičných poslancov
NR SR pod žiadosť na zvolanie
mimoriadnej schôdze parlamentu
s cieľom vysloviť nedôveru vláde
Slovenskej republiky. Tá by sa v prípade takéhoto podania mala uskutočniť do siedmich dní od jeho doručenia do parlamentnej podateľne,
no iba vtedy, ak plénum schváli jej
program.

Uctili si päťdesiatdeväť dní ozajstného mediálneho hrdinstva

Slobodný vysielač k dejinnej pravde
Na budove bývalého Slobodného slovenského vysielača na Hornej ulici v Banskej Bystrici, kde sídli aj Dom
Matice slovenskej, bol až do týchto dní nápis, že profesor vtedajšej štátnej priemyselnej školy Ladislav
Sára v tejto budove prečítal 30. augusta 1944 proklamáciu o obnovení Československej republiky. V ten
deň však z vysielača Banská Bystrica po pr vý raz na frekvencii celoštátneho rozhlasového vysielania
zazneli ďaleko vážnejšie a apelatívnejšie proklamácie a výzvy...
„Upozorňujeme Slovákov a Slovenky, aby počúvali program, ktorý
vysiela Banská Bystrica, a nie program
Bratislavy. Tí, ktorí počúvajú program
Banskej Bystrice, nech upozornia
všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zo stanice
Banská Bystrica.“ Týmto oznamom sa
pred sedemdesiatimi piatimi rokmi 30.
augusta 1944 o 11. hodine predpoludním
oficiálne začalo vysielanie Slobodného
slovenského vysielača Banská Bystrica. Podplukovník Mirko Vesel, ktorý
bol deň predtým v tomto meste iniciátor a hlavný aktér dobytia a obsadenia
veliteľstva Pozemného vojska, prečítal vzápätí Proklamáciu k slovenským
vojakom, ktorou vyzval armádu do boja
proti okupantom, a vyhlásil mobilizáciu a člen povstaleckej SNR Jozef Styk
prečítal Proklamáciu NV k obyvateľstvu,
aby podporilo boj armády a partizánov.
Mená týchto statočných Slovákov na
priečelí budovy chýbali, tak ako na dlhé
desaťročia vymizli z verejného života
aj ich nositelia. Zvučku pre Slobodný
slovenský vysielač zložil Ján Cikker
a Štúdio Banská Bystrica Československého rozhlasu ju používalo dlho aj po
oslobodení. Výraznú mobilizačnú úlohu
zohrávali aj verše z básne Sama ChaSLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Nová pamätná tabuľa na budove Slovenského slobodného vysielača v Banskej Bystrici

lupku Mor ho! Vysielanie Slobodného
slovenského vysielača tak od prvých
dní výraznou mierou prispelo k organizovaniu SNP a malo výrazný mobilizačno-integrujúci účinok. Uvedomovali si to
aj nepriateľské sily a už 2. septembra
budovu Slobodného slovenského vysielača zničilo bombardovanie. Povstalecké
rádio však vysielalo ešte ďalších takmer
šesťdesiat dní, poslednýkrát 27. októbra
z Donovál...
Tieto fakty zazneli v srdci SNP
počas minulých dní, keď na objekte
Evanjelického spolku, kde vysielač provizórne sídlil, odhalili ministerka kultúry
SR Ľubica Laššáková a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pamätnú plaketu s menami spomínaných odvážnych
mužov, čím len zvýraznili celkový dôstojný priebeh tohtoročných jubilejných
osláv SNP.
Kto pozornejšie a bez slniečkarskej
predpojatosti sleduje aktivity ministerky
Ľ. Laššákovej, musí oceniť jej prístup
a manažérsky vklad, ktorými na rozdiel od svojho predchodcu chválitebne
zviditeľňuje svoj úrad a prispieva rozvoju slovenskej kultúry vo všetkých jej
oblastiach.
Michal SITNIK
Foto: agentúrny servis
WWW.SNN.SK
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Kočnerov komplic veľvyslancom
Eva ZELENAYOVÁ

Marián Kočner, komplic Michala
Kováča ml., najskôr známy aj jeho
otca prezidenta republiky Michala
Kováča, veď mu udelil milosť za
podvod, sa teraz stal komplicom
radikálnej liberálnej scény. Všetko,
čo vzíde z jeho cely, sa razom
stáva zbraňou proti vládnej moci.
(Túto osobu už raz použili na zmenu
moci v tomto štáte.) A liberáli na
čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa predvádzajú ako aparát
činný v trestnom konaní i sudcovský
zároveň.
Keď vražda novinára nestačila
na zvrhnutie vlády, na pomoc prišiel
Kočner. A jeho komunikácia pomaly
s celým svetom. Kedy ten omilostený podvodník stihol narafičiť toľko
dôkazového materiálu, koľko by
stačilo povaliť nielen vládu, parlament, súdny aparát, ale aj budúcich
volebných konkurentov liberálnej
svorky? Oligarchické médiá každým

dňom chrlia nové dôkazy z Kočnerovej komunikácie, ktoré majú
zreteľný charakter predvolebného
boja. Niektoré médiá sa už vôbec
netaja tým, že sú súčasťou politických hier, a niektorých novinárov to
už aj prestáva baviť.
Publicista Matúš Ritomský,
ktorého články svietia na stránkach SME, o tom na Facebooku
napísal: „V tejto situácii je pokušením využiť každý spôsob, ktorý
je k dispozícii, aby Slovensko Fica
a jeho družinu konečne poslalo raz
a navždy do minulosti.“ Aké neuveriteľne podobné s článkami z deväťdesiatych rokov, keď sa opozícia
chcela zbaviť Mečiara a dostať
sa k moci, ale najmä k privatizácii
strategických podnikov. Ritomský
ďalej píše: „Takým pokušením je aj
Kočnerova komunikácia z aplikácie
Threema... Do okamihu, kým veci,
ktoré odzneli v Threeme, nedoká-

žeme dôveryhodne potvrdiť z iného
zdroja, je správne vnímať celú
komunikáciu ako maximálne nedôveryhodnú.“ Ale to povedzte progresívnym a prezidentke...
Strana Progresívne Slovensko ťahá volebný valec cez všetky

K OME N TÁ R
prekážky, veď má silného šoféra –
prezidentku. Mlčala, keď sa prevalil škandál s drogovou minulosťou
predsedu strany Michala Trubana.
Ba ako reakciu pribrala do svojho
poradcovského tímu jeho partnerku
Adelu Zábražnú. Pomaly celá členská základňa progresívcov skončí
v prezidentskom paláci a ešte sa
bude cynicky smiať, že jej to zaplatia daňoví poplatníci.
V ostatných dňoch do umelo
vybudenej davovej psychózy zo
strany „slušných“ priliala olej do

Západný svet nie je v poriadku
Dušan D. KERNÝ

Stretnutie G7, dva dni rokovaní
vrcholných predstaviteľov siedmich
najvyspelejších a najsilnejších ekonomík sveta (pravda bez Číny), teda
západného sveta liberálnych ekonomík, malo priniesť signál o tom, že
svet je ešte stále v poriadku. No podľa
zhodného názoru komentárov európskych médií sme neboli svedkami sily,
ale slabosti takých štátov ako USA,
Kanada, Japonsko, Nemecko, Francúzsko a Japonsko zoči-voči problémom súčasného sveta.
Väčšmi ako výsledky rokovaní vo
francúzskom letovisku Biaritz celosvetovú publicitu dostali prudké útoky
brazílskeho prezidenta Bolsonara
na francúzsku hlavu štátu a sexistické vyhlásenia voči jeho žene, prvej
dáme Francúzskej republiky. Svetoznámy spisovateľ Paulo Coelho
v dramatickom vyhlásení sa tisíckrát
ospravedlňoval Francúzom za svojho

AKO BOLO, ČO BOLO
A ndy Hric si v seriáli
Povstalecká história zahral kapitána Staneka. Bola to vydarená
postava. Nuž, vybrali sme sa
s Andym za skutočným Stanekom, ktorý žil v Česku. Z jeho
rozprávania vyplynulo, že sa dej
odohrával tak, ako to opísal vo
svojich pamätiach, ktoré použili
scenáristi ako jeden z podkladov.
O hodnovernosti jeho autobiografie sa síce vedú spory, no do
nich sa nemienim zapájať. V tom
čase však „železný kapitán“
vyslovil pár odvážnych tvrdení.
Jedným z nich bolo: „Do poslednej chvíle som klamal ministra Čatloša, že bude veliteľom
povstania.“ Vtedy sa málo hovorilo o memorande, ktoré Čatloš
poslal do Moskvy. Ponúkal sovietom zapojenie Slovenskej armády
do boja proti Nemcom. Dve divízie na východe mali otvoriť front
a Červená armáda by prešla cez
slovenské územie bez vojnových
škôd. Gottwald a Beneš zabránili, aby sa dokument dostal
k Stalinovi. Povstalci využili presun zbraní a potravín na stredné
Slovensko, o čo sa postaral Čatloš a jeho ľudia.
WWW.SNN.SK

miliónovú finančnú pomoc Brazílii na
likvidáciu obrovských požiarov označil
Bolsonaro za „kolonializmus G7“.
Veľkú publicitu dostali aj skutočnosti, ktoré sa na stretnutí G7 nestali.
Boli to najmä informácie okolo toho,
ktorý štát veľkej sedmičky je za návrat
k formátu G8. Teda k návratu Ruska,
putinovského Ruska medzi veľkú
osmičku. Tieto úvahy vyvolali niektoré
vyhlásenia amerického prezidenta
Trumpa, ale aj fakt, že v predvečer
stretnutia sa konalo v mieste schôdzky

na najvyššej úrovni rusko-francúzske stretnutie. Francúzsky prezident
Macron zaujal vyhlásením o Európe od
Lisabonu po Ural. Teda formuláciou,
ktorú kedysi používal jeho slávny predchodca v úrade prezidenta generál de
Gaulle.
Aj keď ruské médiá vysielali a komentovali stretnutie Putina
a Macrona do posledného detailu,
Kremeľ je k úvahám o návrate k formátu G8 viac ako zdržanlivý. Jedným
z dôvodov je fakt, že americkú ústretovosť dáva do súvisu s tým, že USA
v sporoch s Čínou chcú mať čo najviac
spojencov či podporovateľov. Spojené
štáty americké – myslia si v Moskve
– majú záujem mať Rusko skôr na
svojej strane než nahnané do náručia
Pekingu. Ruská zdržanlivosť je motivovaná aj tým, že ak by sa obnovil formát
G8, Rusko by muselo zniesť oveľa viac
kritiky a poučovania, než by mu bolo

Stanek nám rozprával aj
o protiútoku na Telgárt. Vedel
som, že tam bol ranený môj strýko.
Keď som vyslovil Stanekovi jeho
meno, spomenul si: „Poručík Ján
Valo, ranený pri tuneli.“ Poslal
strýkovi pohľadnicu, že si na

z Bratislavy zmizlo nemálo dôstojníkov. Nemci obsadili kasárne
bez odporu. Strýka nazlostilo, že
bola porušená suverenita štátu.
Odišiel z kasární. Zastavil sa
v Šaštíne u manželkinej rodiny.
Dali mu civil a podľa neho naj-

prezidenta. Ale tým sa to neskončilo,
brazílsky prezident odmietol dokonca
aj dobre mienenú pomoc – ponuku
miliónov dolárov na boj proti smrtiacim požiarom amazonských pralesov,
známych ako zelené pľúca planéty.
Všetko málo. Úsilie poskytnúť mnoho-

P O Z N Á MK A

ohňa prezidentka či lepšie aktivistka Čaputová. Obvinila niektorých z polície, z prokuratúry
a zo súdov, ktorí podľa nej majú
ľudí chrániť od toho, že „časť ľudí
s nimi kolaborovala, slúžila zločinu
a časť ľudí tento stav tolerovala“.
Občanom republiky adresovala
výzvu: „Máte právo dostať kvalitnú
službu aj v podobe zabezpečenia
spravodlivosti. Namiesto toho sa
tu niekto cynicky pokúsil vytvoriť štát v štáte a ovládnuť ho pre
seba a svojich ľudí.“ V ďalšom už
celkom otvorene hovorí o tom, že
justícia potrebuje „očistu od tých
ľudí, ktorí zlyhali“.
Vyhlásenie prezidentky k aktuálnej politickej situácii rieši hneď
niekoľko vecí odrazu. Prehlbuje
nedôveru občanov k demokratickým inštitúciám štátu, a tým
aj k súčasným politikom a najmä
burcuje
predstaviteľov
justície
na zmeny v justičných orgánoch.
„Malo by sa to prejaviť vo voľbách
do justičných orgánov, sudcovských samospráv...“ Takže pani
prezidentka robí otvorený nátlak
na sudcovský stav pred voľbami
predsedu Najvyššieho súdu SR,
ktoré sa uskutočnia 9. septembra.
Ako je známe, na funkciu kandiduje
aj Štefan Harabin, ktorý evidentne
milé, a muselo by za návrat do klubu
priniesť aj obete, prinajmenšom zaplatiť
osobitne, pokiaľ ide o spor okolo Ukrajiny. Jednoducho, nové členstvo v klube
by Kremľu zrejme prinieslo oveľa viac
rizík, ako by znamenal zlepšený imidž
Putina za stolom s ostatnými. Napokon
návrat by vyžadoval súhlas všetkých
z terajšej sedmičky, a prinajmenšom
Kanada je rozhodne proti.
Stretnutie upozornilo na šikovnosť
francúzskeho prezidenta Macrona,
ktorý okrem iného ukázal aj obratnosť, pokiaľ ide o záujmy Európy, štátov Európskej únie. Týka sa to najmä
protichodností americkej a európskej
politiky, pokiaľ ide o sankcie voči
Iránu. V kuloároch stretnutia, mimo
jeho programu, prišiel na zavolanie
iránsky minister zahraničných vecí –
veľká vec je, že ho pozvali, a tiež to,
že pozvanie prijal. Je viac ako otázne,
či USA zmenia, či zmiernia politiku
sankcií voči Iránu, ktorý je nimi veľmi
citlivo zasiahnutý. Francúzsky prezident sa ukázal ako zručný staviteľ diplomatických mostov, čo je v čase kríz,
a osobitne v čase terajšej krízy okolo
Iránu, mimoriadne cenné. Okrem toho
Francúzsko tým prejavilo aj vítanú
aktivitu, pokiaľ ide o európsku politiku,
spoločné zahraničnopolitické záujmy
Európskej únie.
do vrecka. Keď došli na miesto,
rozmiestnil jednotku do obrannej pozície. Informovali ho, že
druhú stranu údolia budú brániť
partizáni. Vtom pribehol vojak,
že práve odtiaľ sa valia Nemci.
Partizáni sa vyparili. Začala sa

Osudy jednej pohľadnice
Peter VALO

neho spomína a pozdravuje ho.
Strýko sa potešil pozdravu od niekdajšieho veliteľa. V auguste 1944
slúžil ako poručík v bratislavskej
posádke. Medzi dôstojníkmi mal
viac kamarátov, zväčša evanjelikov, o ktorých sa neskôr dozvedel, že boli zasvätení do príprav
povstania. Jemu nepovedali nič,
lebo ako sirota vyrástol v dome
katolíckeho farára.
Deň pred vyhlásením povstania ho poslali na prieskum, aby
sledoval pohyb nemeckých vojakov. Keď vypuklo povstanie,

väčší dar v živote – pohár masti
a peceň chleba. Vypravil sa smerom do Banskej Bystrice. Po ceste
stretol viacero vojakov, ktorí šli
brániť Slovensko. O obnove ČSR
nehovoril nikto. Tretieho septembra sa hlásil u kapitána Jána
Staneka, ktorý ho zaradil ako
veliteľa čaty. Rozkaz znel: Presun
Čremošné. V Banskej Bystrici
kúpil pohľadnicu. Napísal na ňu
adresu brata Jozefa, ktorý býval
vo Zvolene, a odkaz: „Odchádzame smerom Červená skala.
Všetko v poriadku.“ Kartu si strčil
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prekáža progresívcom „vytvoriť
štát v štáte a ovládnuť ho pre seba
a svojich ľudí“.
Denník SME 14. februára
1998 uverejnil správu ČTK. V nej
„Ministerstvo vnútra potvrdzuje, že
29. 2.1996 policajný vyšetrovateľ
vzniesol obvinenie z trestného činu
zneužitia právomoci proti štyridsaťtriročnému vyššiemu policajnému
dôstojníkovi J. V., ktorý bez poverenia získal v auguste 1992 dôkazy
týkajúce sa podvodu voči spoločnosti Technopol so škodou 2,3
milióna USD. Ministerstvo tak potvrdilo pravdivosť slov bavorského
policajného dôstojníka, že vyšetrovanie podvodu v kauze Technopol
z nemeckej strany narážalo na dva
problémy. Politický, pretože jeden
zo zainteresovaných je synom slovenského prezidenta, a druhý spočíval v tom, že po trestnom oznámení
Technopolu na páchateľov istý slovenský kriminalista nelegálne skartoval dôkazy“. K ich skartovaniu
došlo v máji 1994, keď ministrom
vnútra bol Ladislav Pittner (KDH).
Prezidentka republiky Zuzana
Čaputová 28. augusta 2019 vymenovala
Kočnerovho
komplica
v kauze Technopol Michala Kováča
ml. za veľvyslanca SR v Spojených
arabských emirátoch.

prestrelka. Naši mali guľomet
Schwarzlose, ktorý sa zasekol.
Strýko si nasadil prilbu a zaľahol k porúchanému guľometu.
Vtedy dostal guľku do prilby.
Vytrhla kus plechu, ktorý mu vletel do čela. Paradoxne, práve to
mu zachránilo život. Hrot strely
mu síce prerazil lebku, ale jej
podstatná časť uviazla v úlomku
a neprenikla hlbšie do mozgu.
Zakrvavený odišiel po svojich
na ošetrovňu, odovzdal pištoľ
a odpočítaval náboje... pri piatom
upadol do bezvedomia.

Keď ho bezduchého priniesli
do podbrezovskej nemocnice,
nikto nevedel, kto to je. Lekár
mu vytiahol z vrecka pohľadnicu
s adresou. Dopísal na ňu: „Leží
v nemocnici v Podbrezovej,“
a dal ju odniesť na poštu. So
sedemdesiathalierovou známkou
s podobizňou prezidenta Tisa ju
odoslali 9. 9. 1944. Napriek vojnovej vrave pohľadnica došla.
Ťažko zranený poručík Valo bol
tri dni v bezvedomí. Brat prišiel
po neho a odviezol ho na faru do
Tekovských Nemiec...
Keď som sa strýka opýtal,
prečo nemá dvestopäťdesiatpäťku, povedal: „Veď som tam
bol len tri dni.“ Tri dni, za ktoré
mohol zaplatiť životom. Neskôr
vyšlo najavo, že onú dvestopäťdesiatpäťku malo mnoho „hrdinov“, ktorí tam neboli vôbec.
Nesúhlasím s tým, keď sa
povstanie označuje za čierny
deň. Rovnako odmietam kriminalizovanie pr vej Slovenskej
republiky. Obe udalosti spolu
súvisia a patria do našich
dejín. Pri oboch boli rovnakí
ľudia. Pri každom hodnotení sa
musíme naučiť klásť na váhy
zlo a dobro, uctiť si padlých
a ísť ďalej.

7. september 2019
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SEBAOBRANA
S ceľovanie

pozemkov,
tzv. pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam,
štátu i krajine. Či už pôjde
o
zhodnotenie
pozemkov vlastníkov, umožnenie
investícií, nižšie náklady pre
štát pri výstavbe infraštruktúr y, alebo zlepšenie ochrany
prírody a udr žiavanie vody
v krajine.

Komasácia
opäť ožije
Pozemkové úpravy je nevyhnutné uskutočniť ešte v 3103
katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť
pozemkové úpravy v sto dvadsiatich katastrálnych územiach
počas tridsiatich rokov. Nie
každý vlastník však vie, čo sú
to pozemkové úpravy, čo od
nich môže očakávať a ako sa
má zariadiť, ak sa jeho pozemky
dostanú do procesu sceľovania,
čiže komasácie.
Podľa druhu pozemkových
úprav rozlišujeme žiadateľov
o pozemkové úpravy. V prípade
takpovediac komplexných úprav,
ktoré sú hradené v súčasnosti
z prostriedkov štátneho rozpočtu, ale najmä z rozpočtu Európskej únie, sa tieto pozemkové
úpravy nariaďujú. To znamená, že
ich vyhlasuje a financuje štát.
Požiadať o ne môžu obce,
prípadne vlastníci prostredníctvom obcí, ale i samotní
vlastníci, užívatelia pozemkov
priamo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, sekciu legislatívy, odbor
pozemkový, prípadne príslušný
okresný úrad, obvod pozemkový
a lesný , ale výber katastrálnych území, v ktor ých sa budú
vykonávať
úpravy,
vykoná
ministerstvo na základe vopred
stanovených kritérií.
V prípade jednoduchých
úprav sa tieto prevažne povoľujú, požiada o ne investor,
ktor ý ich aj financuje. Teda
požiada o ich povolenie príslušný okresný úrad, obvod
pozemkový a lesný. Ten po preskúmaní dôvodov, ktoré uviedol
investor v žiadosti, posúdi ich
opodstatnenosť v prípravnom
konaní a v prípade kladného
vyjadrenia ich povolí. Ďalej
bude na ich zákonnosť dohliadať ako správny orgán v tomto
konaní. Investorom môže by ť
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, mesto, obec,
vyšší územný celok, poľnohospodársky podnik, malý farmár,
združenie vlastníkov pozemkov
vy tvorené na tento cieľ. V podstate ktokoľvek, kto má záujem
na tom, aby touto formou scelil rozdrobené pozemky a využil ich na poľnohospodárske
a prípadne iné ciele. Potom,
ako sa pozemkové úpravy
začnú, je dobré, aby sa každý
vlastník aktívne zapájal, sledoval vývesné tabule v obci, na
ktorých budú informácie o celom
konaní. Zúčastňovať by sa mal
aj osobne na rokovaniach, na
ktoré bude prizývaný, tam by mal
predkladať svoje požiadavky,
lebo len tak bude môcť by ť projekt vykonaný správne a na
spokojnosť všetkých účastníkov
pozemkových úprav.
Štefan ZLATOŠ
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MUDr. Pavol DUBČEK: Otec si vždy nadovšetko vážil čestných ľudí a poctivú prácu

Nijaká diktatúra na svete nemôže trvať večne
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív P. D.

Pavol DUBČEK je najstarší syn Alexandra Dubčeka. Pre Slovenské národné noviny poskytol exkluzívny rozhovor o svojom otcovi, ktorý medzi ľuďmi
stelesňoval predstavy o lepšom a dôstojnejšom živote.
● Na začiatku roka 1968 sa Alexander Dubček ujal funkcie prvého
tajomníka ÚV KSČ a so svojím
programom Socializmus s ľudskou
tvárou
naštartoval
demokratizačné procesy v Česko-Slovensku.
Prečo sa rozhodol presadiť tento
program?
Pre otca boli vždy na prvom
mieste ľudia bez ohľadu na to, v akej
politickej strane pôsobil. Keďže mal
aj osobnú skúsenosť z bojov v druhej
svetovej vojne ako účastník SNP, jedným z jeho cieľov bolo aj dosiahnutie
takého civilizačného trendu, v ktorom
by jednotlivé štáty už neriešili svoje
problémy vojnami. V čase nastupujúcej komunistickej ideológie bol zase
svedkom obrovských krívd. Okrem
vykonštruovaných politických procesov pozoroval aj násilné odobratie
pôdy malým súkromným roľníkom
a zoštátnenie súkromných podnikov
a obchodov. Aj môjmu strýkovi Michalovi zobrali komunisti malú krajčírsku
dielňu, na ktorú si musel zarobiť ešte
pred druhou svetovou vojnou v Spojených štátoch amerických. Otec toto
všetko registroval, preto hľadal možnosti, ako napraviť tieto krivdy. Ja som
toto všetko pochopil až neskôr.
● Rozprávali ste sa s otcom
o týchto veciach v rodinnom kruhu?
Otec nám nechcel veľa rozprávať
o týchto veciach. Dlho som rozmýšľal prečo? Potom som si uvedomil,
aká obrovská je ľudská chamtivosť
a túžba po moci. Preto nám ako deťom
nemohol rozprávaťo svojich pocitoch
a cieľoch. Vo všetkých ekonomických
a politických smeroch stoja aj ľudia, čo
sledujú len svoje osobné ciele. Otec
si veľmi dobre uvedomoval, že ľudská
chamtivosť je odnepamäti taká silná,
že ak si mocní nedokážu zabezpečiť vlastný ekonomický a mocenský
profit pokojnou cestou, neraz použijú
aj radikálne prostriedky. Vždy zastával názor, že politika je služba pre
občana. Preto ho niektorí nazývali
utopistom a idealistom. Otec nás nikdy
nenútil, aby sme vstupovali do politic-

MEDZI NAMI
„Treba prevziať moc,“ pr výkrát to zaznelo na festivale politickej piesne z úst jedného podvodníka na čele štátu a v mutáciách
to počuť od predstaviteľov opozície a od lídrov politických strán
rôznych liberálnych orientácií.
Pravdaže, tieto výzvy do boja za
liberálnu demokraciu, oblepené
balastom, sú vyslovené v oveľa
miernejšom, ale podobne zhub nom podaní ako zvolanie Augusta
Pinocheta, podľa k torého „ niekedy musí by ť demokracia zmáčaná kr vou“.
Na Slovensku kr v netečie, tu
mlátia hlava- nehlava oponentov
liberálnej demokracie médiá platené oligarchickými skupinami.
O parlamentnej demokracii skoro
takmer vôbec nehovorí, lebo
ak by parlamentná demokracia
platila ako osvedčená formulka
demokracie bez ďalších prívlastkov, nemohli by sa opakovať
také pokusy o prevrat či o zvrhnutie vlády, legálne zvolenej
v parlamentných voľbách, k toré
organizovala od februára 2018
Kiskova firma Za slušné Slovensko v spolupráci s mimovládnymi
organizáciami.
Dnes, pol roka pred voľbami,
sa formy boja za liberálnu demokraciou menia, zvrhnúť vládu na

neboli naklonené tomu, aby v strednej Európe vyrástol ďalší vojensky
neutrálny sociálny štát s vyspelými
technológiami a vyspelou ekonomikou.

MUDr. Pavol DUBČEK pri mieste posledného odpočinku svojho otca Alexandra
Dubčeka na cintoríne v Slávičom údolí s náhrobkom od akademického sochára
Teodora Baníka, ktorého ŠtB ako politikovho blízkeho priateľa tiež získavala na
spoluprácu pri jeho sledovaní. Dubček však o tomto komplote vedel od samotného umelca a využíval ho na dezinformovanie tajnej polície.

kej strany, dokonca ani do tej, kde bol
on.
● Aký bol váš otec v súkromnom živote?
Napriek tomu, že bol prísny človek, vždy si vážil nadovšetko čestných
ľudí a poctivú prácu. Nikdy nerobil rozdiely medzi jednotlivými povolaniami.
Ako deťom nám vždy hovoril, že ak
mal niekto od práce špinavé ruky, tak
to bola vždy poctivá špina, pretože
niekto môže mať čisté ruky, ale špinavú dušu.

reálne fakty, aké nebezpečenstvo
nám hrozilo zo strany Sovietskeho
zväzu, keby sa otec nepodvolil. Veľmi
dobre viem, že musel ustúpiť, pretože
mali byť niektorí ľudia popravení vrátane Františka Kriegela, od ktorého
v skutočnosti sovieti nežiadali podpis
v Moskovskom protokole.

● Počas vpádu vojsk Varšavskej zmluvy boli vrcholní česko-slovenskí politickí predstavitelia vrátane vášho otca zatknutí
a prevezení do Sovietskeho zväzu.
Mali ste v tom čase nejaké informácie, kde by sa mohol nachádzať?
Nemali sme nijaké informácie.
Naložili ho do obrneného transportéra
a odviezli na neznáme miesto. V tom
čase bola matka s najmladším bratom
Milanom v Prahe a ja som bol v Bratislave. Nevedeli sme, ako dopadneme
a či vôbec budeme žiť. Potom som sa
neskoršie dozvedel, že otec bol pod
veľkým tlakom. Verím, že postupne
vyjde najavo skutočná pravda, pretože
ešte stále je veľa ľudí, ktorí skrývajú

● Rozprávali ste sa s otcom,
čo prežíval počas podpisu Moskovského protokolu?
Nie nerozprávali. Akurát viem,
že keď’ otca konečne z Moskvy pustili domov, bol poranený a zamyslený.
Nechcel s nami hovoriť o tom, čo sa
v Moskve dialo. Možno niektorí politici
zaťažujú svoju rodinu rečami o vážnych veciach, ale otec toto nerobil.
Ak by v Moskve neustúpil, nastalo by
obrovské krviprelievanie. Mnohí moji
priatelia zo Západu, ale aj z Východu
mi povedali, že Brežnev bol tiež pod
obrovským tlakom, pretože vrcholní
komunistickí predstavitelia z Poľska,
Maďarska a NDR tlačili na neho, aby
zaujal radikálne riešenie v Česko-Slovensku. Vedeli veľmi dobre, že ak by
v Česko-Slovensku vojensky nezasiahli, stratili by časom svoju moc,
a to si nemohli dovoliť. Z Česko-Slovenska sa mohlo stať druhé Švajčiarsko. Ani viaceré západné mocnosti

ulici nemá význam, je tu poruke
iná zbraň v podobe Mariána Koč nera, podvodníka a klamára kategórie de luxe. Čo môže by ť lepšie ako
obskúrna figúra sediaca v Leopoldove za podozrenie z vraždy
a jeho neskutočne obsiahla komunikácia so záujmovými osobami?

Kto mlčí, ten svedčí, hovorí
múdre príslovie. Pritom keby bola
vôľa odkr y ť pozadie tejto politickej špiny trestuhodných únikov
informácií z vyšetrovania, následného ohovárania a pokusov o likvidáciu politických oponentov,
už dávno by bolo všetko vyrie-

Dvojtvárna demokracia?
Ľudovít ŠTEVKO

Kočnerova Threema, ktorá unikla
nezákonne z vyšetrovacích spisov
priamo na redakčný stôl Denníka
N, je obrovský škandál, ale nie pre
osoby, ktorými sa chvastúň predvádza pred svojou priateľkou Zsuzsovou, ale preto, že sa selektívne
zverejňovanie úryvkov tejto komunikácie účelne využíva na politický
boj, na očierňovanie ľudí a ich
kriminalizovanie bez akýchkoľvek
dôkazov. Okrem toho sa flagrantným spôsobom marí vyšetrovanie
zločinu, a to je všade v demokratickom svete trestný čin. Otázka stojí,
kto vynáša informácie z vyšetrovacích spisov? Prečo to nerieši
a mlčí polícia a prokuratúra? Alebo
sa tieto inštitúcie boja militantných
médií?

PUBLICISTIKA

šené a možno by sa posunulo aj
samotné vyšetrovanie kardinálneho zločinu desaťročia – vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho
priateľky. Nejde tu náhodou o to,
aby sa vyšetrovanie vraždy aspoň
do parlamentných volieb nikam
neposunulo a odviedla sa pozornosť inde? Zaujímavé je, že pozornosti „ novinárky“ Moniky Tódo vej and comp. unikajú také mená
ako Richard Sulík a Igor Matovič,
k tor ých kontrover zné spojenie
s gaunerom Kočnerom je presvedčivo dokázané. Alebo všeobecne
známa detailne intímna komunikácia Daniela Lipšica s Kočnerovou
volavkou Zsuzsovou, obvinenou
zo spoluúčasti na vražde, nehrá
mediálnym manipulátorom do

● Opísali by ste,čím všetkým
ste si museli počas tzv. normalizačného obdobia prejsť?
Otcov dom bol po celý čas sledovaný, a keď sa chcel dôverne porozprávať so svojimi priateľmi, musel zísť
dolu do kotolne. Bolo to jediné miesto
v dome, ktoré nebolo odpočúvané.
Prostredníctvom priateľov posielal
svoje názory a postoje do Talianska
a intenzívne spolupracoval s Bolonskou univerzitou. Taliansky obchodník
a priateľ Victorio Caffeo nasadzoval
život, keď zabezpečoval korešpondenciu medzi Dubčekom a univerzitou
v Bologni. Otec dosiahol, čo sa máloktorému politikovi podarilo. Dôverovala mu drvivá väčšina národa a tešilo
ho, keď mohol plniť túžby občanov po
slobodnom a dôstojnom živote. Vážil si
ľudí, a preto, keď mu bolo umožnené
emigrovať na Západ z pozície ambasádora v Turecku, radšej sa tajne vrátil cez Maďarsko do vlasti, aby zdieľal
osud spolu s občanmi Česko-Slovenska. Nastalo obdobie tzv. normalizácie
a politického prenasledovania. Ja ako
vyštudovaný lekár som nemohol pracovať v Bratislave. Musel som ísť na
Záhorie do vojenského a policajného
priestoru, kde som bol pod drobnohľadom bezpečnostných orgánov, ako aj
cela naša rodina a, samozrejme, veľká
väčšina našich občanov, ktorí ostali
na území Česko-Slovenska. Napriek
tomu prišli za mnou niektorí vojaci
a policajti, ktorí mi prezradili, kde mi
ukryli odpočúvacie zariadenie...
● Verili ste, že sa niekedy
totalitné zriadenie zrúti a nastúpi
demokratický režim zaručujúci politické a osobné slobody?
Áno. Nijaká diktatúra nie je
večná. Otec vždy hovorieval, že
žiadna moc, ani najväčšia na svete,
nepretrvá večne, pokiaľ nemá
morálne zázemie.
kariet, preto je mimo tejto špinavej hr y? Ako to všetko ladí s liberálnou demokraciou, o nastolenie k torej sa usiluje prezidentka
Čaputová, progresívny liberál Truban s Kiskom, Sulík, a dokonca aj
Matovič s „ pobožným“ Hlinom?
Bože môj, kde to žijeme? Prezidentka Čaputová, k torá hovorí
o právnom štáte a spravodlivosti,
vymenuje na lukratívny post veľvyslanca v Arabských emirátoch
Michala Kováča mladšieho. Koč nerovho komplica omilosteného
jeho otcom prezidentom v kauze
Technopol za závažný zločin podvodu! Toho istého Kováča, k tor ý
vo funkcii diplomata v Tchaj- peji
bol v roku 2015 podozrivý zo
spoluúčasti na mnohomiliónovom
podvode taiwanského holdingu
Zodic Light World Technology!
Akurát, že Kováč mladší nebol
taiwanskou stranou obvinený, aj
keď sa šesťkrát zúčastnil na prezentácii podvodníckej firmy a podpísal aj spoločné zmluvy pod slo venskou vlajkou.
Také Kocúrkovo sme už
dávno nezažili. A možno sa
mýlim. Možno to nie je Kocúrkovo, ale pr vé politické lasto vičk y, k toré zvestujú príchod libe rálnej demokracie na Slovensku,
kde je možné všetko – demokra cie dvojak ých metrov, demokracie
prevrátených hodnôt a amorálnosti v živote i politike.
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ZAHRANIČIE

Niektorí európski politici presadzujú projekt európskeho superštátu

NA OKRAJ

Zvyšky slovenskej suverenity sa otriasajú

Po samohybnej kanónovej
húfnici Zuzana má slovenská
armáda ďalšiu Zuzanu. Je ňou
Zuzana Čaputová, najvyššia
veliteľka s právomocami vyhlásiť mobilizáciu, vojnový stav či
dokonca vyhlásiť vojnu. Je to
pre ženu, ktorá predtým, ako sa
stala prezidentkou, nerozoznala
húfnicu od mínometu, náročná
úloha – veliť generálom. Ale čo
už s tým narobíme, keď s prezidentským kreslom sa spája
aj takáto vojenská funkcia.
Napokon nie je to v moderných
armádach nezvyčajné, veď
nemeckou ministerkou obrany
bola gynekologička Ursula von
Leyenová, novozvolená predsedníčka Európskej komisie.
A komu z elít Európskej únie
dnes prekáža, že pani von der
Leyenová položila Bundeswehr
takmer na lopatky?

Matej MINDÁR – Ilustrácia: internet

Pred pätnást imi rokmi sa Slovensko spolu s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, so Slovinskom, s Cyprom,
Maltou a pobaltskými štátmi stalo členským štátom Európskej únie. V čase nášho vstupu do tohto ekonomického, hospodárskeho a najmä politického spoločenstva sme sa tešili, že toto členstvo prinesie pre Slovenskú
republiku a jej občanov mnohé výhody. Bola to pravda. No akosi sa zabudlo pripomenúť, že sa časom môžu
objaviť aj mnohé nevýhody, ktoré Slovenská republika ako členský štát Európskej únie nedokáže ovplyvniť.
novom vykonával európsky minister
zahraničných vecí a všetky medzinárodné zmluvy by schvaľoval európsky
parlament.

Mnohí z nás stále majú v pamäti
ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Od
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sme mohli sledovať výrazné
posilňovanie kompetencií ústredných
európskych orgánov na úkor členských
štátov.
■ LISABONSKÁ ZMLUVA
Tento stav umožnila práve Lisabonská zmluva, ktorá revidovala
všetky zakladajúce zmluvy, pričom
vytvorila aj legislatívno-právne predpoklady na výrazné posilňovanie ingerencie spoločenstva v rozhodovacích
procesoch a pozícií medzinárodného
postavenia Európskej únie. V skratke
by sme mohli povedať, že táto zmluva
autoritatívne vyžaduje od členských
štátov ich lojalitu k Európskej únii
a k jej zahraničnej politike. A to nie je
všetko. Niekoľko článkov Lisabonskej
zmluvy posilňuje nadnárodný charakter samotnej európskej integrácie.
Čo to znamená? Nadnárodný princíp
predpokladá, že národné štáty vrátane Slovenska postupne odovzdajú
svoju suverenitu v prospech európskych byrokratických inštitúcií. Týmto
by sa však samotný integračný proces
neskončil. V novodobej histórii európskej integrácie proti sebe stáli politici
presadzujúci spoluprácu suverénnych

národných štátov a eurofederalisti,
ktorí sú za vytvorenie akýchsi „Spojených štátov európskych“.
Čo by to pre Slovensko znamenalo? Prípadným vznikom tohto umelo
vytvoreného európskeho „štátneho
celku“ by stratilo aj posledné zvyšky svojej suverenity. Európska vláda
a parlament by svojimi právomocami podľa eurofederalistov priamo
ovplyvňovali politické, spoločenské
a kultúrne smerovanie ktoréhokoľvek
európskeho štátu. Národné vlády by
stratili svoje opodstatnenie a stali by
sa len obyčajnými a bezvýznamnými

sprostredkovateľmi a vykonávateľmi
spoločnej európskej politiky. V prípade Slovenska by sa mohlo stať, že
spoločný európsky parlament konštituovaný na základe celoeurópskych parlamentných volieb, vyslovujúci dôveru
európskej vláde vytvorenej na základe straníckeho kľúča, by mohol na
základe svojej kompetencie spoločne
s európskou vládou na Slovensko
implementovať zákony a nariadenia
napríklad v oblastiach migračnej politiky, registrovaných partnerstiev alebo
daní. Okrem toho by sme stratili aj
vlastnú zahraničnú politiku, ktorú by po

● JEDEN EURÓPSKY NÁROD
Podľa
eurofederalistov
sú
národné štáty prežitkom z minulosti
a ich cieľom je postupné vytvorenie
spoločnej „európskej identity“ s jednotným „európskym národom“. Keďže
Veľká Británia ako hlavný predstaviteľ
koncepcie spolupráce suverénnych
európskych národných štátov svojím
odchodom z Európskej únie uvoľní
cestu európskym federalistom, európska integrácia môže smerovať opäť
bližšie k vytvoreniu „Spojených štátov
európskych“, o ktorých už v prvej polovici 20. storočia snívali mnohí európski
politici, filozofi či právnici. Riešenia
na prekonanie následkov z nedávnej
globálnej finančnej krízy, energetickej
krízy či stále prebiehajúcej migračnej
krízy slúžia aj ako zámienka na hlbšiu
integráciu s postupným odovzdávaním
posledného zvyšku národnej suverenity členských štátov Európskej únie
do rúk bruselského centra. V prípade,
ak sa nezmenení tento súčasný nadstavený politický kurz, môžu sa „Spojené štáty európske“ stať o pár rokov
realitou.

Svojvôľa nadnárodných obchodných reťazcov už prekračuje všetky medze

Zákony Slovenskej republiky platia a platiť budú
Štefan ZLATOŠ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

„ Po t r av i n ová ko b r a o b j av i l a n e d o s t a t k y v 19 0 6 p r í p a d o c h , č o p r e d s t av u j e 6 , 4 p e r c e n t a p o c hy b e n í . I n š p e k t o r i r o z d a l i 113 8 b l o kov ýc h
p o kú t v c e l kove j v ýš ke 2 8 2 02 e u r. V s p r áv n o m ko n a n í u l o ž i l i 137 o p a t r e n í ,“ i n f o r m ova l p r e d č a so m p r e d s t av i t e ľ Š t á t n e j p o t r av i n o ve j a ve t e r i n á r n e j s p r áv y S l ove n ske j r e p u b l i k y J o z e f B í r e š.
Od 1. januára do 30. júna nadobudli právoplatnosť pokuty vo výške
3 187 010 eur, pričom najvyššia právoplatná pokuta sa vyšplhala na milión
eur. Túto pokutu si „vyslúžil“ obchodný
reťazec Billa. Podľa potravinárov
a ministerky Matečnej si túto vysokú
sumu zaslúžil.
■ POHĽAD ZA HRANICE
Stačí sa zastaviť zopár kilometrov
od hranice s Rakúskom pred niektorou
z tamojších predajní reťazcov. Na území
Slovenskej republiky na jej parkovisku
autá s rakúskymi evidenčnými číslami
nevidíme, na druhej strane v Rakúsku,
v tej istej vzdialenosti od hranice, sú zas
parkoviská plné vozidiel s tabuľkami zo
Slovenska. Prečo asi? Rakúski spotrebitelia vedia, prečo nenakupujú u nás
v tých istých obchodoch, ktoré podnikajú aj u nich. Iný tovar, iné zloženie,
iné ceny. Pod slovom iný treba vidieť
menej kvalitný a v konečnom dôsledku
drahší. Inak by spotrebitelia z Rakúska
logicky nakupovali aj u nás.
V Rakúsku by si to nikto nemohol
dovoliť, na druhý deň by bola predajňa
zavretá, a ak aj nie tak rýchlo, zákazníkov by stratila okamžite. U nás?
„Tento reťazec z mias, ktoré nepredá
a sú po dátume spotreby, ich griluje
a takéto predáva spotrebiteľovi. Pýtam
sa, chcete takéto mäso jesť? Nezaslúži si to nikto v tejto krajine, hoci na
to nemá finančné zdroje, aby sme mäsá
po dátume spotreby predávali ako grilované mäsá niekomu, kto nemá o tom
vedomosť a si to kúpi,“ povedala na túto
tému ministerka Matečná.
Podľa Jozefa Bíreša sa rovnaký
problém zopakoval trikrát, preto sa
pokuta vyšplhala až tak vysoko a atako-
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vala hranicu milión eur. „Sú to zásadné
veci, nielen oriešky, ale základná
hygiena, ktorá tam dlhodobo pokrivkáva,
a reagovali sme aj na upozornenia spotrebiteľov. Myslím si, že rok bol dostatočne dlhý čas na nápravu,“ skonštatoval predstaviteľ potravinového dozoru.
Ministerstvo pritom od roka 2014 rozdalo
už dvadsaťosem miliónových pokút. Až
jedenásť z nich má na krku Billa.
■ NEREŠPEKTUJÚ ÚRADY
Hovorca ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík informoval,
že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť
pokutu za opakované ohrozovanie
zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť
exekúcii. Na druhej strane – obchodný
reťazec Billa dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín.
Povedala to pre TASR Kvetoslava
Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti,
v reakcii na oznámenie ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že
bude obchodné reťazce pre neplatenie
pokút exekvovať. Agrorezort upozorňuje,
že pravidlá, ktoré vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách,
nie je možné ignorovať. Nepravdivé
a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja. „Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého
koncernu podnikajúca na Slovensku
nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku či v Nemecku by si také
niečo nikdy nedovolili. Slovensko je zvrchovaný samostatný štát, na území ktorého platia zákony. Proti reťazcu, ktorý
protiprávne odmieta zaplatiť pokutu
za opakované porušovanie zákona na
ochranu zdravia slovenských spotrebi-

teľov, bude tvrdo zakročené a v prípade
neplnenia si zákonných povinností bude
jeho majetok exekvovaný,“ povedala
v tejto súvislosti ministerka Gabriela
Matečná (SNS).
■ ZLATÉ TEĽA
„Štátni potravinoví inšpektori
rakúskemu reťazcu na základe opakovaného ohrozovania zdravia slovenských spotrebiteľov udelili takzvanú
miliónovú pokutu za opakované nedodržanie zákona v jeho prevádzkach
už jedenástykrát. Je to vôbec najviac
zo všetkých obchodných reťazcov.
Proti reťazcu, ktorý odmieta zaplatiť
pokutu, bude v prípade jej neuhradenia
v lehote upozornenia zakročené vyko-
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naním exekúcie súdnym exekútorom,
prípadne výkonom správnej exekúcie
podľa správneho poriadku. Platí pritom
prezumpcia správnosti rozhodnutia
správneho orgánu. To znamená, že
reťazec sa nemôže opierať o pocity,
že pokuta je vysoká, a už vôbec nie
o domnienky, že platný a účinný zákon
sa mu javí ako protiústavný,“ vysvetlil
generálny riaditeľ sekcie potravinárstva
a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milan Lapšanský.
Osem takýchto varovných pokút
vyrubili hygienici aj Tescu. Reťazce
majú od mája na zaplatenie vysokých
súm pätnásť dní. Aj keď sa obchod
proti pokute odvolá, jej zaplatenie to
neoddiali.

Prezidentkina
garderóba
Ani na Slovensku sa nikto,
okrem Antona Hrnka, nepýta,
prečo je vyštudovaný filozof
Róbert
Ondrejcsák
štátnym
tajomníkom Ministerstva obrany
Slovenskej republiky. Mnohí to
vieme. Ondrejcsákova filozofia
je jasná: „S NATO a americkými
základňami na Slovensku naveky
a nikdy inak.“ Takú vojenskú
odbornosť nemožno spochybniť
ani v politike, ani médiách.
Nuž sa nečudujme Zuzane
Čaputovej, že vymenila svoje
na mieru ušité ženské outfity za
vojenské maskáče vyfasované
od náčelníka generálneho štábu
generála Daniela Zmeka. Poľná
rovnošata slovenského vojaka
našej prezidentke naozaj pristane
– zlé jazyky hovoria, že lepšie ako
červený dolomán uhorských husárov, ktorým očarila Maďarov.
„Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som si vyskúšala, aké
to je byť v koži našich profesionálnych vojakov. Pri cestách po
Slovensku neobídem ani vojenské
posádky,“ vyhlásila pani prezidentka, pričom nezabudla skritizovať stav slovenskej armády.
Začala s kritikou napriek tomu,
že o svojich rezervách v oblasti
bezpečnosti vie. Pani prezidentka
však vie aj to, koho má počúvať.
V jej slovách zaznieva ako ozvena
názor bývalého generála Ozbrojených síl SR a terajšieho člena
politickej strany Spolu – občianska demokracia Pavla Macka,
ktorý urazený odišiel z armády po
tom, ako ho minister obrany Peter
Gajdoš nevymenoval za náčelníka
generálneho štábu.
Keby to všetko s prezliekaním a prevzatými názormi Zuzany
Čaputovej nebolo trápne, mohli
by sme sa aj zasmiať. Zdá sa, že
palácoví imidžmejkri to preháňajú
v predstavách, že imidž je viac
ako výkon funkcie. A keď už hovoríme o názoroch pani Čaputovej,
s ľútosťou musíme konštatovať,
že neprekročila prah svojej materskej strany Progresívne Slovensko. Zostala aj mimovládnou politickou aktivistkou a ťažko môžeme
očakávať, že bude nezávislou prezidentkou. Je to jasné – NATO je
záruka našej bezpečnosti a Rusko
je náš nepriateľ. Samozrejme,
slovenskú armádu treba prezbrojiť najmä americkými zbraňami.
Nijaké staré slovenské železo
v armáde prezidentská kancelária
nestrpí. Teda okrem samohybnej
kanónovej húfnice Zuzana. Kto
o tom pochybuje, je ruský trol
a nenapraviteľný konšpirátor.
Ľudovít ŠTEVKO
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Rafael RAFAJ: Slovensko nevyužíva svoj geopolitický potenciál mosta na Východ

Vymazal som si z mobilu
moju doterajšiu esemes korešpondenciu s prezidentom USA.
Je síce pravda, že bola jednostranná, ja som písal jemu.
Jeho tajné číslo som si zistil
cez webovú stránku www.tajnecisla.org. Je mi jasné, že moju
esemesku čítal, lebo cez twitter
nenápadne reagoval na moje
návrhy, povedzme na môj návrh
kúpiť Kanadu, Sibír a Ochotské
more.

Zúri informačná vojna o pravdu a charakter spoločnosti

Threema
a iné témy
Musel som prezidenta upozorniť aj na spojenie istých politikov
s kukluxklanom a na ďalšie hrozné
tajomstvá. Nabúral som sa do
mobilov a e-mailov všetkých reprezentantov ich Demokratickej strany
a našiel som to tam. Rozanalyzoval som asi dvestotisíc správ, ktoré
si vymieňali medzi sebou, pred
sebou a za sebou. Chvíľu som mal
pocit, že ma odhalili. Ale nebolo
to tak. Objavil som fantastickú
vymoženosť. Anonymná korešpondencia cez nejakú Threemu. Nikto
nevie a nebude vedieť, kto komu
čo píše. Ani polícia, ani SIS, ani
GRU, ani FBI ma neodhalia. Zistil
som si to cez nejakú bratislavskú
webovú stránku Blackhole. Dobrá
stránka to bola. Mali tam aj internetový predaj. Niekto ponúkal na
predaj päť gramov bieleho prášku.
Biely prášok som zvykol kupovať
proti mravcom. Hneď som dotyčnému napísal, že beriem. Odpísal
mi, že vraj už ma niekto predbehol
a do najbližšej dodávky z Kolumbie
ďalší biely prášok nemá. Ponúkal
nejaké náhradky – SDĽ, DLS, LSD
či čo. So SDĽ mám svoje skúsenosti, ďakujem, neprosím, na môj
vkus boli príliš konzervatívni. Niečo
sa pokazilo. Webová stránka už
nefunguje. Hľadám ďalej, mravce
sa množia. Pochválil som sa esemeskou všetkým priateľom, že už
si s pánom prezidentom tykáme.
S ním aj s Putinom. Nech chlapci
závidia, aký som ja geroj. Aspoň ja
som mu začal tykať v esemeskách.
Samozrejme cez Threemu.
Threema funguje. Cez Threemu sa dajú robiť dobré žartíky.
Napísal som kamarátovi krátku
anonymnú správu, len stručne:
„Už viem, kde bývaš.“ Od strachu
sa odsťahoval z mesta. Nikomu
neoznámil zmenu adresy. Neviem,
čo ho tak vyľakalo? Ďalšiemu som
poslal esemesku, že vyhral v lotérii stotisíc. V tom momente prepil
výplatu a povedal svokre, čo si
o nej a o jej dcére myslí. Keď
vytriezvel a pustili ho z chirurgie,
začal brúsiť nôž a hľadať toho, kto
ho oklamal. Threema je Threema.
Nemá šancu.
Nikdy nehovor nikdy. Čítal
som, že nejakí novinári zo Slovenska Threemu prelomili. Pomocou
akéhosi protivírusového programu.
Tiež slovenského. Čo je ma po
novinároch, nech sa hrajú. A nech
si žijú. Nikto im aj tak neverí. Ja sa
len ďalej venujem pánovi prezidentovi, teda Donaldovi, keď sme si už
potykali. Ale pre istotu som doterajšie esemesky vymazal. Nemôžem riskovať, že nejaký novinár
odhalí, že jeho nápady sú vlastne
mojimi nápadmi.
Pán prezident sa mi chcel
za moju snahu a dobré nápady
zavďačiť. Chápem ho, nemohol to
urobiť priamo, pozvať ma do Bieleho domu a v Oválnej pracovni
mi vtisnúť obálku do ruky. Zvolil
okľuku cez africké banky. Dostal
som e-mail z Nigérie. Aby som
poslal číslo účtu a vstupné heslo
a obratom mi nabehne päť miliónov
dolárov. Poslal som, teraz čakám.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív SNN

Rafael RAFAJ bol hovorcom a poslancom NR SR za SNS v rokoch 2006 až 2012. Po odchode z vrcholovej politiky pôsobí ako publicista, aktivista
a expert na médiá a komunikáciu. Založil dve mimovládne organizácie. Jednou z nich je Inštitút národnej politiky, kde pracuje ako analytik a riaditeľ.
Vyštudoval žurnalistiku a ako novinár píše do alternatívnych médií, pripravuje vydanie knihy o slovenskej hymne a knihu o kríze súčasného systému.
tože v Ruskej federácii dnes investujú
USA, Švajčiarsko i Nemecko nemalé
finančné prostriedky. Na Kryme napríklad Švajčiari budujú osemprúdovú
diaľnicu a Nemci stavajú dve obrovské
elektrárne. Liberáli a globalisti však
nerozmýšľajú za ľudí ani za národ.
Slovensku chýba národno-štátna doktrína, dlhodobý strategický dokument
záväzný pre všetky politické garnitúry.

● Ste zakladateľ Inštitútu
národnej politiky. Prečo ste sa rozhodli založiť takúto pronárodnú
mimovládnu organizáciu?
Keď som po odchode z politiky ako vlastenec zistil, že existuje
veľa liberálnych až protinárodných
mimovládnych
organizácií,
ktoré
nepracujú na prospech Slovenska
a národa, rozhodol som sa založiť slovenský think tank na obhajobu národnoštátnych záujmov.
● Ako hodnotíte súčasnú politickú situáciu na Slovensku?
Po
rituálnej
vražde
Jána
Kuciaka sa zásadne zmenila atmosféra. Položme si otázku, komu toto
nešťastie
najviac
prospelo?Jednoznačne opozícii a poškodilo koalícii!
Tým, že ihneď vznikla iniciatíva Za
slušné Slovensko a liberálne denníky
okamžite označili páchateľov, vyvolali v spoločnosti cielené negatívne
emócie pripomínajúce scenáre farebných revolúcií. Liberálna opozícia od
začiatku zneužíva túto drámu, parazituje na nej, a aj bude vo volebnej kampani. Kauza vyvolala rekonštrukciu
vlády a zrodila nové proti vláde orientované subjekty vrátane strany exprezidenta Kisku. Smer-SD a SNS by mali
šancu pokračovať vo vláde aj ďalej,
len ak by sa do parlamentu dostal aj
ďalší národno-kresťansko-konzervatívny subjekt, pretože základná otázka
nebude, či sme viac alebo menej na
strane demokracie, ale či odovzdáme
moc do rúk extrémnym liberálom
a ideologickým fanatikom, ktorí chcú
za každú cenu prevziať moc ako
kedysi boľševici. Dokonca aj revolučným spôsobom. Mladých ľudí už na
tento scenár pripravujú a šíria generačnú nenávisť.
● Ako vnímate súčasnú politickú kultúru NR SR z pozície bývalého poslanca?
Fraška a tragédia v jednom. Keď
sa stretnem s bývalými poslancami
z vtedajšej opozície, vždy si podáme
ruku a prehodíme pár slov, dokonca aj
úprimného uznania a konštatovania,
že, žiaľbohu, súčasná politická kultúra v parlamente preráža absolútne
dno. Tento nekalý spôsob politiky priniesol politik, ktorý šíri nevraživosť
a zneužíva obyčajných ľudí, a najnovšie už aj „obyčajných kresťanov“.
Výkon poslaneckého mandátu sa
zvrhol na zvolávanie tlačových konferencií. Namiesto konštruktívneho
a odborného dialógu sa politici hrajú
na vyšetrovateľov alebo investigatívnych novinárov; namiesto alternatívy,
čo by urobili inak, servírujú obvinenia,
ako to zle robia iní a že lepšie nebude.
Dnes podobne ako v totalite nemusíte
byť odborník, ale stačí mať len ten
správny mainstreamový postoj. Na
takúto „politiku“ vám vystačí aj IQ hojdacieho koníka a herecké vlohy.
● Slovensko si po prvý raz
v ére samostatnosti zvolilo za hlavu
štátu ženu. Čo rozhodlo podľa vás,
že novou prezidentkou SR sa stala
Zuzana Čaputová?
Smutné, ale vďačí za to opäť
zavraždenému novinárovi. Druhým
je fenomén únavy z politickej diskreditácie. Tretím je rodová identita. Ak
by mala k dispozícii takú obrovskú
finančnú a mediálnu podporu akákoľvek iná žena, bola by jej minimálne
konkurencieschopná a zvoliteľná.
Ženy prirodzene zastupujú komunikatívne a nekonfliktné hodnoty. Vidíme,
že svet prahne po ženskom vedomí.
To však v zásade nemusia reprezentovať len ženy, ale aj národy. V tomto
prípade slovanská civilizácia, ktorá by

Rafael RAFAJ bol pred časom exponovaným a mediálne frekventovaným politikom SNS, ale v posledných rokoch sa z aktívnej politiky utiahol k analytickej práci ako publicista a expert na médiá
a komunikáciu, vedie inštitúcie s týmto zameraním a aktívne publikuje o kríze súčasného systému.

mala vystriedať „mužskú“ anglosaskú
dominantnú kultúru smrti, reprezentujúcu konfliktnú líniu, materializmus,
liberalizmus a bezohľadné drancovanie prírody. Takže globálne je tu
priestor nielen pre ženy, ale aj pre
naše slovanské hodnoty. Žiaľ, pani
Čaputová, napriek tomu, že je biologicky žena, nereprezentuje tieto
žensko-slovanské hodnoty. Jej víťazstvo zariadil marketing, emócie, tón
jej hlasu a naivná dôvera ľudí v niečo
„nové“.
● Dnešné slovenské „mainstreamové“ médiá sa snažia presvedčiť
slovenskú verejnosť, že „alternatívne“ médiá nepíšu pravdu, prípadne vytvárajú tzv. konšpiračné
teórie...
Ako žurnalista musím konštatovať, že časy štúrovského šírenia
pravdy, obrany práv Slovákov, posilňovanie národnej jednoty, spoločenskej a kultúrnej súdržnosti obyvateľstva sú preč. Ide o globálny jav,
ktorý vznikol po páde železnej opony.
V tom čase postkomunistické médiá
a „súdruhovia“ novinári boli na strane
federácie a toto dedičstvo antislovenského komplexu sa ešte zhoršuje
vlastníckou štruktúrou médií. Majiteľmi tých hlavno-prúdových sú nadnárodné globálne koncerny, finančné
skupiny a miliardári. Ich hlavný biznis
je niekde inde. Médiá vlastnia na
získanie informačného a politického
vplyvu v spoločnosti. Najnovšie sa už
otvorene sústreďuje mediálna, ekonomická a politická moc do jedných rúk.
Skupina ESET pomohla Z. Čaputovej
k najvyššej funkcii, vlastní Denník N
a podporuje stranu Progresívne Slovensko. Gorila hovorí o podobných
aktivitách aj pri skupine PENTA.
V globalizácii majú najväčší hráči
svoje záujmy, ktoré nie sú zlučiteľné
ani s ľudskou, národnou, ani s politickou slobodou. Preto elity označujú
kritické, slobodné, nezávislé a alternatívne médiá buď za neštandardné,
konšpiračné, alebo sa ich usilujú
zdiskreditovať a onálepkovať. Sme
v informačnej vojne o pravdu a charakter spoločnosti. V globalizácii ide
vždy o monopol. Aj na zisk, na informácie i na pravdu. V médiách platí,
koho chlieb ješ, toho pieseň spievaš.
● Národnostné menšiny majú
na Slovensku oproti okolitým štátom zabezpečené nadštandardné
postavenie. Aký vplyv má táto skutočnosť na väčšinový slovenský
národ?
Ako nový poslanec NR SR som
sa v roku 2006 stretol s tzv. status
quo, čiže dosiahnutým pomerom práv
národnostných menšín a štátotvorROZHOVOR TÝŽDŇA

ného národa. Zakaždým však, keď sa
súčasťou vlády stane etnická strana,
poruší toto status quo a menšiny si
uzurpujú ďalšie nadpráva. Videli sme
to počas Radičovej vlády, keď sa
deformoval zákon o štátnom jazyku.
Vidíme to aj dnes, keď presadili zákon
o financovaní kultúry národnostných
menšín či železničné tabule. Vidíme, že
stratégiou etnických menšín je dosahovať svoje práva na úkor práv štátotvorného národa, ktoré, bohužiaľ, nemáme
v ústave zakotvené! Na juhu územia už
je kultúrna, jazyková aj školská autonómia, chýba im už len tá územná.
● Opoziční poslanci NR SR za
stranu SaS chceli v zákone o štátnom jazyku vypustiť ustanovenie,
že slovenský jazyk má prednosť
pred ostatnými jazykmi...
Robia to opakovane, prejavujú
neúctu k štátu a národu. K prvej deformácii prioritného postavenia slovenčiny ako úradného jazyka došlo počas
prvej Dzurindovej vlády v roku 1999.
Radičovej vláda pokračovala s protislovenskými aktivitami. Podpredseda
vlády Rudolf Chmel novelou zákona
č. 184/1999 o používaní jazykov
národnostných menšín stanovil úzus,
že štátny jazyk sa nemôže dostať
do rozporu so zákonom o používaní jazykov menšín. Úplne naopak!
Našťastie po nástupe novej vlády sa
toto ustanovenie zrušilo. Ak by sa
však dostali k moci liberálni fanatici,
ktovie? Existuje však protizbraň –
vlastenectvo, právo a ústava. Umŕtvovanie štátneho jazyka nekorešponduje totiž s ústavnou povinnosťou
štátu ochraňovať ho. V rozhodnutí
Európskeho súdu pre ľudské práva
v Štrasburgu z roka 2004 sa píše,
že ak štáty majú vo svojich ústavách
zakotvený štátny jazyk, čo je aj náš
prípad, je jeho ochrana de facto ich
povinnosťou, pretože patrí medzi rovnaké ústavné hodnoty, ako je integrita
územia, štátne hranice, štátny znak
atď. Takže návrh na zmenu bol nielen protiústavný, ale aj vlastizradný.
Chýba nám tiež francúzska nadstavba
ochrany jazyka v Trestnom poriadku.
● Myslíte si, že naša oficiálna
zahraničná politika v dostatočnej
miere obhajuje ekonomické záujmy
Slovenska?
Oficiálna ťažko. Tá je jednostranne fixovaná len na Západ.
Slovensko nedokáže využiť svoj geopolitický potenciál mosta na Východ.
Podriaďovaním sa Washingtonu a Bruselu ekonomicky strácame najmä
pretrhaním väzieb na Rusko a Čínu.
Tí, ktorí volajú po zrušení ekonomických sankcií, prezieravo posilňujú aj
ekonomický potenciál Slovenska, pre-

● Ako hodnotíte aktuálny výber
kandidátov na najvyššie pozície
Európskej únie?
Nekompetentná hra o tróny, ktorú
si zahrali veľké štáty, a my malí sme
len v hľadisku a pozeráme sa, zatiaľ
čo oni nás opíjajú rožkom, že potrebujeme viac Európy. Francúzsko
a najmä Nemecko si však presadzujú
svoje vlastné záujmy. Išlo len o to,
aby Nemec ovládal Európsku komisiu
a Francúzka ECB. Európska únia sa
dnes javí ako štvrtá ríša nemeckého
národa s ekonomickou nadvládou. Je
dobré, že V4 sa dokáže postaviť voči
tomuto hegemónovi a presadiť svoju
alternatívu. Únia je v totálnej inštitucionálnej, demokratickej aj ekonomicko-finančnej kríze.
●
Najväčším
problémom
Európskej únie je migračná kríza.
Do akej miery môže práve multikulturalizmus a postupná islamizácia
ovplyvniť Európu do budúcnosti?
Multikulturalizmus je ideológia,
ktorá zlyhala. Podľa I. článku ústavy
sa Slovensko nesmie riadiť nijakou
ideológiou. Realita je však taká, že
sa riadime hneď niekoľkými zhubnými ideológiami z prostredia EÚ
a mimovládneho sektora, ktoré rozvracajú tradičné hodnoty aj národné
štáty. Európska politika masovej
migrácie pripomína inváziu na Rímsku
ríšu. Migranti útočia na naše demokratické hodnoty a Západ na to nedokáže
reagovať. Ľudia aj zodpovední politici musia odmietnuť tieto ideológie.
Mali by sme revidovať všetky právne
normy, ktoré sme prijali na základe
ideológií v rámci aproximačného procesu. To, že sme odmietli Istanbulský
aj Marakéšsky dohovor, je už posledné
šliapnutie na brzdu pred samovraždou. Žiaľ, súčasné opozičné sily, ktoré
sa definujú ako liberálne, progresívne
a promigračné, vyznávajú všetky
tieto ideológie a hrozí, že keďsa chopia moci, naplno zrealizujú pokyny
západných tútorov a pripravia rozvrat
Slovenska.
● Akým smerom sa podľa vás
bude uberať Európska únia?
Európski
byrokrati
nevedia
ponúknuť spravodlivé a udržateľné
riešenie pre všetkých. Zbytočne tlačia členské štáty k hlbšej integrácii
a ďalšiemu podrezávaniu národných žíl. Z dlhodobého hľadiska
odsudzujú tento byrokratický projekt na zánik alebo na totalitu. Ekonomické a ľudsko-právne negatíva,
ako sú migrácia, finančná kríza,
tlačenie peňazí, prehlbovanie sociálnych a mzdových rozdielov medzi
Východom a Západom a nerovnaký
prístup v oblasti práva, odhaľujú
masku EÚ, ktorá sa mala pôvodne
konštituovať na konzervatívnych
základoch. Väčšina ľudí si naivne
myslí, že je to „kapitalistický“ pravicovo-liberálny projekt. V skutočnosti
ide o realizovanie extrémistických,
neomarxistických dogiem vrátane
zneužitia ľudsko-právnej agendy,
bezbrehej migrácie a nového internacionalizmu. My sme sa červenej
ideológie zbavili a ona sa nám vracia
zo Západu. Nie Západ, ale my sme
zdravé jadro európskej civilizácie.
WWW.SNN.SK
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Sled a v ývoj vojenských udalostí na Slovensku pred sedemdesiatimi piatimi rokmi

September bol najhorúcejším mesiacom SNP
Z historických dokumentov spracoval Ján ČOMAJ

1. septembra
Velenie SNP v Banskej Bystrici konštatuje, že na letisku Tri Duby (dnes Sliač)
zatkli povstaleckí vojaci generála Turanca,
ktorý sa odmietol pridať k povstalcom,
a dvoch dôstojníkov banskobystrického
veliteľstva pozemných vojsk – plk. Kanáka
a plk. Zverinu. Povstalecké územie siaha
v danej chvíli na východe po Levoču a Rožňavu, na západe po Žilinu a Zlaté Moravce,
na severe a juhu po hranice s Poľskom
a Maďarskom.
Rozkazom ministra národnej obrany
česko-slovenskej ilegálnej vlády v Londýne generála Ingra sa povstaleckí slovenskí vojaci a partizáni stávajú súčasťou
armády ČSR. Podplukovníka generálneho
štábu Goliana povyšuje na plukovníka. Po
prejave ministra národnej obrany generála
Čatloša 29. 8. v rozhlase, v ktorom označil všetkých, čo sa postavia proti postupu
nemeckých vojsk na slovenskom území,
za „zradcov svojho rodu“, niektorí velitelia
posádok zaváhali, nepridali sa k povstaniu
a nechali sa odzbrojiť (Bratislava, Nitra,
Sereď, Hlohovec, Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom, Kežmarok, Levoča), výnimkou
boli letci v Piešťanoch, ktorí odleteli na Tri
Duby, a posádka v Trnave, ktorá prešla na
povstalecké územie.
Plukovníka generálneho štábu Jána
Goliana vymenovala exilová vláda ČSR
za veliteľa 1. česko-slovenskej armády
a mjr. gen. št. Júliusa Noska za náčelníka
generálneho štábu. Slovenská národná
rada vydala deklaráciu, ktorou prebrala
všetku zákonodarnú a výkonnú moc na
Slovensku. Povstalecká armáda po troch
dňoch ťažkých bojov ustupuje od Žiliny
a bojuje v Strečnianskej úžine, Nemci tu
nasadili vojská skupín Ohlen a Junck s tankami a podporou letectva. Armádna skupina Schill, ktorá prenikla koncom augusta
z Moravy, obsadila za tri dni celé západné
Slovensko.
2. septembra
Do Banskej Bystrice prišiel minister
národnej obrany Slovenskej republiky gen.
Ferdinand Čatloš – plk. Ján Golian ho na
príkaz vlády v Londýne dal zatknúť. V ten
deň Golian vymenoval dvoch veliteľov
povstaleckých vojenských oblastí, piatich
plukov a dvoch delostreleckých brigád.
Nemci obsadili strategické strminy Starhradu v úžine Považia.
3. septembra
Veliteľ partizánskej brigády Jánošík
Ernest Bielik dal rozkaz presunúť tri veľké
partizánske oddiely, ktoré sa zbytočne
stiahli do Banskej Bystrice, na front
k Červenej Skale a Telgártu – bojová
skupina Schäfer začala z Popradu
postupovať na Horný Liptov.
4. septembra
Zo ZSSR sa vrátila delegácia Slovenskej národnej rady vedená Karolom

BESEDNICA
Keď som pred nedávnom odchádzala z Národného cintorína v Martine,
kde je pochovaný môj manžel Drahoslav Machala, pri bráne som sa stretla
s potomkom Janka Matušku. Nadviazali
sme rozhovor, ktorý síce netrval dlho,
ale prinútil ma k hlbšiemu zamysleniu
sa nad matičnou cestou. Tým mužom
bol Ing. Pavol Jurecký a Janko Matuška
bol jeho praprastrýko. Móric Samuel
Jurecký, prastrýko pána Jureckého, bol
zase redaktorom prvých Štúrových Slovenských národných novín.
Pán Jurecký do Matice vstúpil
ako jedenásťročný chlapec a dodnes je
jej členom. Keď som o tom rozprávala
čerstvej jubilantke a jednej z najväčších
matičných osobností pani Evičke Kristinovej, povedala mi: „A ja som matičiarkou od narodenia. Môj otecko ma do
Matice slovenskej zapísal už pri mojom
narodení.“ Obaja spomínaní matičiari
sa v tomto čase dožívajú krásneho
WWW.SNN.SK

päťdesiat najbližších rokov. Na Tri duby
priletel 1. česko-slovenský stíhací letecký
pluk s dvadsiatimi lietadlami a okamžite
sa začlenil do bojových aktivít, na piešťanskom letisku zničil šesť nemeckých lietadiel – dve americké lietadlá B-17 priviezli
americkú styčnú misiu.
18. septembra
V Hornej Vsi zviedol ťažký a víťazný
boj partizánsky oddiel Dolina, v noci, očakávajúc príchod nemeckých posíl, sa jednotka stiahla do Španej doliny.

Šmidkem – v Moskve dohodla presun 2.
česko-slovenskej paradesantnej brigády
a 1. stíhacieho leteckého pluku Svobodovej armády na pomoc SNP. Nemci
dobyli Strečno.
5. septembra
Na povstaleckom území vyhlásili mobilizáciu záložníkov do tridsiatich piatich rokov – stav povstaleckej
armády sa tak zvýšil na štyridsaťsedemtisíc mužov. SNR si zvolila šesťčlenné predsedníctvo: za Demokratickú stranu Jozefa Letricha, Vavra
Šrobára a Jána Ursínyho, za KSS
Karola Šmidkeho, Gustáva Husáka
a Daniela Ertla. Plk. Ján Golian je
povýšený na brigádneho generála,
zároveň sa stal členom SNR. Za
povereníka národnej obrany je vymenovaný pplk. MVDr. Mikuláš Ferjenčík. Nemci po páde Strečna dobyli
Vrútky a na východnej strane povstaleckého územia Spišskú Novú Ves.
6. septembra
Do Banskej Bystrice prišla zo štábu
1. ukrajinského frontu maršala Koneva
misia, viedol ju mjr. Ivan Studenskij-Skripka. Nemecké vojská sa dostali do
Liptovského Mikuláša a Ružomberka.
7. septembra
Predsedníctvo SNR vymenovalo
K. Šmidkeho za veliteľa partizánskych
oddielov na Slovensku.
8. septembra
V Starých Horách otvorili povstaleckú poľnú nemocnicu, viedol ju budúci
prof. MUDr. Karol Šiška. Červená armáda
a 1. česko-slovenský armádny zbor začali
útok na nemecké pozície v Karpatoch –
začiatok operácie Dukla.
9. septembra
Po šiestich dňoch tvrdých bojov
Nemci dobyli Baťovany (Partizánske).

11. septembra
Veliteľstvo
armády
presťahovalo výrobňu výbušnín z Prievidze do
Harmanca.
12. septembra
SNR zriadila Radu na obranu Slovenska ako koordinačný orgán vojenského
velenia a partizánskeho hnutia, predsedom
sa stal gen. Ján Golian, členovia boli: kpt.
Milan Polák, mjr. Jozef Marko, pplk. Mikuláš Ferjenčík (za armádu), Karol Šmidke
(za KSS), Peter Zaťko (za DS) a Alexej
Asmolov a Rudolf Slánský (za partizánov).

POVSTALECK Ý DIÁR
13. septembra
Dobre vyzbrojená nemecká armádna
skupina Schäfer, posilnená tankovými jednotkami, dobyla Dolný Kubín.
14. septembra
Armádna skupina Schill obsadila Prievidzu. Hitler pre nedôsledné vyhladzovanie dobytého územia odvolal hlavného veliteľa nemeckých vojsk, nasadených proti
SNP, generála SS Bergera a nahradil ho
generál polície Hermann Hoeffle, známy
ako bezohľadný tvrdý vojak.
15. septembra
Po dvoch týždňoch presunu cez
hory sa partizánsky zväzok Alexej Nevskij
dostal z východného Slovenska na povstalecké územie, usídlil sa pri obci Kordíky.
16. septembra
Vznikol Hlavný štáb partizánskych
oddielov, veliteľom sa stal Karol Šmidke.
Pri Banskej Bystrici vysadili sovietske
lietadlá partizánsku skupinu Jozefa Hečka-Horu, ktorá sa rýchlo rozrástla na oddiel
Vpred. Povstalecká stíhačka Messerschmidt 109 zostrelila nad údolím Hrona prvé
nemecké lietadlo Junkers 88.

10. septembra
V obciach Nemce, Selce a Šalková
vznikli výcvikové strediská povstaleckých
brancov a záloh.

17. septembra
V banskobystrickom Národnom
dome sa konal zjednocovací snem KSS
a sociálnej demokracie, predsedom sa
stal K. Šmidke, podpredsedami G. Husák
a J. Čech, prakticky to znamenalo zánik
sociálnej demokracie na Slovensku na

a požehnaného veku a aj dnes žijú životom Matice slovenskej. Matica je ich
duchovnou matkou. Áno, matkou, lebo
Matica slovenská sa nevolá maticou
náhodne zvoleným zhlukom písmen,
ale jej pomenovanie má v svojom základe slovo matka. Matka ako symbol,

na potláčanie národných spoločenstiev,
tradícií a svojbytných kultúr, morálnych
a etických princípov je i ona sama
vystavená oslabeniu a nezáujmu verejnosti o jej život. Lebo poslanie Matice
nie je stavať ozbrojené šíky, ani protestovať pred vládnymi budovami či strhá-

19. septembra
Pri Kordíkoch vysadili dvadsaťsedemčlennú partizánsku skupinu Vasila Kozlova,
určenú pre bojovú, diverznú a organizačnú
činnosť na slovenskom juhu, okupovanom
Maďarmi.
20. septembra
Ján Golian na žiadosť Hlavného
štábu partizánskych oddielov dal rozkaz
vydávať zbrane a strelivo partizánskym
jednotkám len prostredníctvom Hlavného štábu – ozbrojovať sa totiž začali aj
rozličné skupiny násilníkov. Spojenecké
lietadlá bombardovali nemecké letisko pri
Malackách, zlikvidovali šesť lietadiel Junkers 87 Stuka, tri Junkers 52, dve He 111,
po jednom Bf 110 a Do 17 a vyradili letisko
na dlhý čas z prevádzky.
21. septembra
Armádna skupina Schill a nemecká
divízia Tatra po dvadsiatich dňoch ťažkých bojov postúpili od Strečna k Martinu.
Nemci dobyli Handlovú. Sovietske vojská
vstúpili na pôdu prvej slovenskej obce Kalinov, severne od Medzilaboriec.
22. – 25. septembra
Muničný závod povstalcov sa presťahoval z Harmanca na Tri vody. Na všetkých frontoch prebiehali najťažšie boje.
Hitler zúri, že si „najlepšia armáda na svete
už mesiac nevie poradiť s akýmisi slovenskými panákmi a banditmi a vydáva rozkaz
na okamžité nasadenie ďalších síl: nemecká
armáda na Slovensku dostáva okamžite
posily: divíziu Horst Wessel z Maďarska
a Dirlewanger z Poľska, divíziu panciero-

ňoval môj nebohý manžel Drahoslav
Machala. Áno, lebo iba v živom vlastenectve je sila, ktorá pohýna našimi
mysľami, skutkami i životmi.
Z tohto pohľadu je každý Maticu
rozdeľujúci prívlastok začiatkom jej
umierania. Lebo prívlastky Matice slo-

Matica je len jedna!
Dáša MACHALOVÁ

matka ako dar života, matka ako náruč
istoty. A nech to znie v dnešnom svete
akokoľvek pateticky, Matica slovenská
je inštitúciou, ktorá tento pátos nesie
v sebe v svojom poslaní a tento pátos
je na mieste. Znamená úctu a oddanosť
hodnotám, ktoré ju zrodili.
Matica slovenská v súčasnosti prežíva hádam najťažšie časy od svojho
vzniku. Poznačená politickými turbulenciami, neistotou a celosvetovým tlakom

vať pozornosť na svoje vnútorné pnutia. Jej poslanie je jedno jediné – byť
matkou svojich drahých detí. Chrániť
a ochraňovať všetko, čo patrí k národno-kultúrnemu bohatstvu našej zeme
a nášho štátu. Podporovať a združovať pod svoje krídla každého a všetkých, ktorí sa cítia byť mocní v láske
k vlasti. Ktorí sú ochotní túto lásku zdieľať
a odovzdávať svojmu národu. „Vlasť
treba milovať ako živú bytosť,“ zdôrazPUBLICISTIKA

venskej, ktoré ju vyčleňujú z matičného
celku vekovo, záujmovo či akoukoľvek „podtriedou“, ju vlastne oslabujú
a umŕtvujú. Necitlivo ju zbavujú jej starých koreňov, odoberajú silu trieštením
jej odrezkov a vyhraňujú sa navzájom.
Teraz, keď si pripomíname sté
výročie oživotvorenia Matice slovenskej, stojí aj pred nami súčasníkmi viac
než inokedy nielen pomyselná výzva,
ale najmä úsilie zjednotiť sily Matice

vých granátnikov, SS tankovú divíziu Hitler,
útvary horského delostrelectva, pluk horskej pechoty, jednotky Sicherheitspolizei...
dovedna šesť kompletných divízií a ešte
osobitné útvary, ktoré by spolu vyniesli asi
dve divízie.Tieto sily, prirodzene, chýbajú
Nemcom na hlavných frontoch vojny. Po
bojoch v karpatských priesmykoch sa
2. česko-slovenská paradesantná brigáda
pripravila na odlet do povstania.
26. septembra
Slovenská národná rada vyhlásila
druhú mobilizáciu záloh, povstalecká
armáda tak mala približne šesťdesiattisíc mužov v štyridsiatich štyroch peších
práporoch a tridsiatich dvoch delostreleckých batériách. SNP sa tak stalo jedným
z vážnych bojísk v tejto fáze druhej svetovej vojny. Spojenecké lietadlá vysadili na
povstaleckom území britskú styčnú misiu.
27. septembra
Partizánsky zväz A. Nevskij sa presunul z Kordíkov ku Krupine. Alexej Asmolov
sa stal zástupcom K. Šmidkeho, veliteľa
Hlavného štábu partizánskych oddielov.
28. septembra
Z Moskvy priletela na povstalecké
územie skupina funkcionárov KSČ na
čele s Janom Švermom (zahynie neskôr
v snehu a mraze pri prechode partizánov
do hôr).
29. septembra
Zostrujú sa boje v juhozápadnej
časti stredného Slovenska, kde postupu
nemeckých jednotiek bráni aj obrnený
vlak Štefánik, zostrojený vo zvolenských
železničných dielňach. Slovenské jednotky
vytlačili Nemcov z priestoru obce Dolné
Hámre. Velenie jednotky Schill hodnotilo
boje v oblasti Žarnovice za najťažšie v ich
ťažení na Slovensku.
30. septembra
Nemci s veľkými stratami a s podporou tankových jednotiek obsadili Svätý
Kríž nad Hronom (dnes Žiar). Na severnom
úseku bojov vtrhli do Sklabine, za pomoc
obyvateľov povstalcom odvliekli z dediny
stoštyridsaťštyri ľudí.

– mladých, starých i obrodených – do
jedného silného celku! Preto bude
namieste, keď sa všetci v matičnom
hnutí zomkneme, keď nám bude drahý
matičný mládenec aj matičný kmeť
i ten, ktorý hoci má iný názor, chce byť
súčasťou celku a patriť do matičnej
rodiny. Lebo žiadna doAbrá matka na
svete nevyčleňuje zo svojej materinskej
lásky svoje deti, ale všetky rovnako
obdarúva svojím citom.
Preto si spoločne sadnime za
jeden tradíciou a matičnou slávou
poznačený matičný stôl. Spojme múdre
a vekom preverené poznanie a skúsenosti starých a zrelých matičiarov.
Oživme a podporme mladosť v matičných radoch nie elimináciou zrelosti,
ale zvýšeným záujmom o poznanie
a zbavme sa nálepiek veku, obrodenia
či zatratenia. Matica slovenská je iba
jedna! Matica slovenská je inštitúciou,
ktorá nepotrebuje radikálnu zmenu stanov ani zmenu svojho smerovania či
zamerania. Matica slovenská potrebuje
každého z nás!

7. september 2019
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NA MARGO

Robert SETON-WATSON obhajoval slovenský národ, demokraciu a mierové spolužitie

To je jedinečné územie,
ktoré na hranici dvoch, našťastie,
už takmer bývalých svetov –
západnej a východnej Európy
– vytvorili politické systémy na
oboch stranách železnej opony.
Zostal po nej Európsky zelený
pás. Je dlhý viac ako dvanásťtisícpäťsto kilometrov. Do prihraničnej oblasti bol za komunizmu
pod hrozbou sankcií a prísneho
trestu za narušenie hraničného
pásma zakázaný vstup. Aj preto
v nej vznikli priaznivé podmienky
na neporušenú prírodu.

Konštruktívne predstavy o novom Slovensku

Európsky
zelený pás
„Tridsať rokov po páde Železnej opony je Európsky zelený pás
unikátnym symbolom mierovej
medzinárodnej spolupráce, predstavujúcej samotnú európsku ideu,“
povedal prof. Dr. Hubert Weiger,
predseda organizácie BUND (Priatelia Zeme Nemecko), jedného
z iniciátorov Európskeho zeleného
pásu. Nemecká spolková krajina
Durínsko v roku 2018 vyhlásila
sedemstošesťdesiattri kilometrov
dlhú oblasť pozdĺž bývalej Železnej opony za národnú prírodnú
pamiatku, čo je dobrý impulz pre
úsilie o zápis Európskeho zeleného pásu na Zoznam svetového
dedičstva UNESCO, o čo sa BUND
usiluje.
Vysoká hodnota Európskeho
zeleného pásu spočíva okrem jeho
historického odkazu aj vo vzácnych prírodných územiach, ktoré
sa pozdĺž neho nachádzajú. Ide
o štyridsaťdeväť národných parkov
(z ktorých devätnásť je cezhraničných) a celkovo 7319 chránených
území v zóne dvadsiatich piatich
kilometrov na oboch stranách bývalej hranice. Cieľom projektu Dare to
Connect (D2C), ktorý uskutočňuje
jedenásť organizácií z ôsmich krajín
(medzi nimi je aj naša Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody), je
lepšie prepojenie týchto území, aby
sa Európsky zelený pás stal celistvejší a vytvoril jedinečne dlhý ekologický koridor naprieč Európou.
„Slovensko má v tomto kontexte osobitné postavenie, pretože
práve na ňom sa križujú dva ekologické koridory, ktoré majú pre
Európu nesmierny význam – Európsky zelený pás a Alpsko-karpatský
koridor,“ povedal Ivan Koubek zo
Štátnej ochrany prírody SR a zároveň dodal: „Preto sú do projektu
Dare to Connect zapojené dve naše
chránené územia, CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie.“
„Územiu pozdĺž slovensko-rakúskej hranice sa naša nadácia
venuje už desať rokov. Našou snahou je jednak ochrániť jeho prírodné hodnoty a jednak jeho historický aj prírodný odkaz predstaviť
verejnosti doma aj v zahraničí,“
skonštatovala Martina Paulíková
z Nadácie Ekopolis.
V ďalších fázach projektu D2C
na Slovensku budú obe organizácie
komunikovať s vlastníkmi a užívateľmi území a s príslušnou verejnou správou o tom, ako je možné
zmeniť hospodárenie v krajine tak,
aby sa v nej uľahčil pohyb zvierat
a vytvorila kvalitná sieť ekologických koridorov.
(šz)

7. september 2019

Text a foto: Lukáš KR AJČÍR, Slovenský historický ústav Matice slovenskej

Dvadsiateho augusta sme si pripomenuli sto štyridsiate výročie narodenia významného britského publicistu, historika, slovakofila a matičiara Roberta Williama SETONA-WATSONA (1879 – 1951). Toto okrúhle jubileum je vhodným momentom poukázať na jeho dôležité miesto pri
obhajovaní práv slovenského národa a pr vorepublikovej demokracie.
a porovnával ich s anglicko-škótskymi.
Keďže si uvedomoval svoju škótsku
národnú a britskú občiansku príslušnosť, nepovažoval užívanie pojmu
„Čechoslovák“ za šťastné a odporúčal
vymyslieť neutrálnejšie označenie pre
príslušníkov ČSR. A tak nielen nevnucovať ľuďom pojem „Čechoslovák“
a „absolútnu totožnosť češtiny a slovenčiny“, lebo „to je hrubá taktická
chyba“, ktorá je otázkou citu, a nie filológie. Treba však zdokonaľovať obe reči
a vzájomne akceptovať rozdiely v nej,
pretože v záujme spolupráce nemôže
byť obetovaná individualita.

Fotografia, ktorá zachytáva Setona-Watsona v spoločnosti Andreja
Hlinku, Štefana Krčméryho, ale aj
Fedora Ruppeldta a Juraja Slávika, je
vizuálnym svedectvom celoživotného
úsilia tohto popredného britského intelektuála: viesť dialóg medzi rôznymi
slovenskými
stranícko-politickými
zoskupeniami.
Seton-Watson sa narodil do bohatej škótskej rodiny, ktorá bola známa
obchodnými aktivitami vo Východnej
Indii.Vďaka zdedenému bohatstvu
a zárobkom sa mohol zo Setona-Watsona stať filantrop, ktorý finančne
pomáhal
slovenským
študentom
a neskôr aj zahraničnému česko-slovenskému odboju na ceste k samostatnosti a oslobodeniu slovenského
národa spod maďarského šovinizmu.
■ MEDZI MATIČIARMI
Po vzniku Československej republiky (ČSR) sa rád vracal na Slovensko,
aby sa presvedčil o postavení slovenského národa a prehlbovaní demokrati-

ČRTA
zácie a upevňovaní občianskej spoločnosti. On ako zakladajúci člen Matice
slovenskej prirodzene nemohol obísť
ani matičné prostredie. Veľmi dobre si
totiž uvedomoval jej veľký vzdelávací
a kultúrno-spoločenský význam pre
slovenský národ v novom demokratickom ovzduší.
Keď sa 5. júna 1919 konalo
matičné manifestačné zhromaždenie, nechýbal na ňom ani Seton-Watson, ktorého podľa reportérov Národných novín „búrlivým volaním na slávu
zdravili“. Azda nijakého Brita tak nevítali po slovenských mestách a obciach
ako práve Setona-Watsona. V máji
1923 zavítal do Matice slovenskej, kde
za pomoci tlmočenia Vladimíra Roya
debatoval o jej pôsobení so správcom Jozefom Škultétym a tajomníkom
Štefanom Krčmérym. V máji a júni
1928 pochodil viaceré oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi, na ktorých
stretával aj členov miestnych odborov
Matice slovenskej. Počas návštevy Turčianskeho Svätého Martina nemohol
chýbať na slávnostnom bankete, ktorý
pre neho usporiadala Matica slovenská,
za prítomnosti JánaVanoviča, Štefana
Krčméryho, Fedora Ruppeldta a ďalších matičiarov.
■ NOVÉ SLOVENSKO
Napriek tomu si Seton-Watson
uvedomoval mnohé problémy a kritické ohlasy. Jeho teoretické štúdiá,
ale aj cesty po Slovensku sa mu stali
námetom na napísanie knihy Nové Slovensko, v ktorej poukazoval na chybné
kroky česko-slovenských vlád a slovenského opozičného hnutia, aby vzápätí
predstavil aj svoje premyslené úvahy
o vtedajšom i budúcom Slovensku.
Osobitne ho zaujímala otázka
samosprávy Slovenska. Autonomistické
návrhy Slovenskej ľudovej strany (SĽS)
považoval za neaktuálne a nepremyslené, no taktiež ostro odsúdil pražský
centralizmus, ktorý označil za prehnane
tuhý, a tým škodlivý. Prikláňal sa skôr
k vyššej forme decentralizácie – západoeurópskej federácie, „aby občan
mohol najlepšie rozvinúť svoju individualitu a neuraziac záujmy svojich spoluobčanov“. Ešte v čase Rakúsko-Uhorska bol zástancom jej federalizovania
a po vzniku Česko-Slovenska navrhoval postupne sa k nej približovať.
Vyzýval najmä na konštruktívny
dialóg medzi všetkými českými a slovenskými koaličnými i opozičnými hnutiami, a preto navrhoval zvolať poradu
zástupcov všetkých strán, župa-

Robert SETON-WATSON sformuloval
svoje predstavy o budúcnosti Slovenska v knihe Nové Slovensko.

nov, vedúcich úradníkov, národohospodárskych a sociálnych odborníkov a cirkevných hodnostárov, ktorí by jasne
pomenovali špeciálne potreby Slovenska a ktoré by boli zrozumiteľným argumentom v domáhaní sa decentralizácie
štátu.

■ NAPREDOVANIE ŠKOLSTVA
Setona-Watsona
fascinovalo,
že v priebehu prvých štyroch rokov
po vzniku ČSR sa udiali v oblasti slovenského školstva priam revolučné
premeny, ktoré nemali v európskom
priestore obdoby. Podľa neho treba
v jeho rozvoji vďačiť českému národu
a jeho učiteľom, ktorí spolu so staršou generáciou slovensky uvedomelých učiteľov museli vymeniť dovtedy
prouhorsky orientovaných pedagógov.
Vyvracal dezinformačnú kampaň
o tzv. cieľavedomom čechizovaní slovenských žiakov, keď na konkrétnej štatistike demonštroval znižujúci sa počet

Škótsky intelektuál a filantropp R. SETON-WATSON ((sediaci druhýý vľavo)) so slovenskýý
mi predstaviteľmi – A. Hlinkom, Š. Krčmérym, F. Ruppeldtom, J. Slávikom a ďalšími,
akoby aj týmto skupinovým portrétom demonštroval svoj vzťah a príklon k Slovákom.

Odporúčal aj utvoriť osobitné
štátne vyšetrovacie komisie na spôsob
britských kráľovských komisií, zložených výhradne z nestranných a kvalifikovaných odborníkov na slovenské
pomery, ktoré by pripravili podklady
pre samosprávu cestou ústavných
novelizácií.
Navrhoval viac decentralizovať
župy, ale aj udržať a výrazne rozšíriť
právomoci Ministerstva s plnou mocou
pre správu Slovenska. Postupne ho
pretvoriť na slovenskú vládu s určitými
výkonnými právomocami, v ktorej vládne
referáty by boli ministerstvami a vládni
referenti slovenskými ministrami. Takýto
kabinet by disponoval aj istou zákonodarnou právomocou, keďže by pripravoval návrhy zákonov pre celoštátny
pražský parlament. Celé ministerstvo by
tak bolo viac politickým než úradníckym
telesom a vymenovávanie jeho členov
by sa dialo po vzájomnej dohode politických strán. Tým by „väčšina špeciálne
slovenských vecí pripadla z právomoci
Prahy nazad Bratislave“.
■ ÚRAD VEĽŽUPANA
V Bratislave by sa zriadil orgán
slovenského veľžupana, ktorý by
s byrokratickým aparátom a za pomoci
županov vykonával nariadenia „slovenskej vlády“. O veľžupanových a župných
úradníkoch by nerozhodovali pražské
orgány, ale špeciálne komisie vytvárané
veľžupanom. Českí úradníci by boli tak
podriadení slovenskému veľžupanovi,
pričom každé uvoľnené miesto by bolo
nahradzované kvalifikovanou slovenskou administratívnou silou.
Citlivo vnímal aj nacionálne problémy
česko-slovenského
pomeru
PUBLICISTIKA

českých učiteľov na slovenských ľudových školách. Bol si však vedomý viacerých prechmatov českých, maďarských
a nemeckých učiteľov, najmä v otázke
ich kvality znalosti slovenského jazyka,
a preto navrhoval dôsledne absolvovať
skúšky zo slovenského jazyka.
Odporúčal pokračovať vo zvyšovaní počtu slovenských učiteľov, a to
najmä permanentným vzdelávaním
nového dorastu pre stredné a vysoké
školy. Špeciálnu pozornosť venoval
vysokoškolskému vzdelávaniu. Na príklade bratislavskej Univerzity Komenského poukazoval na výrazné akcentovanie česko-slovenskej spolupráce
u českých profesorov, ktorých nemožno
z nacionálnych dôvodov zo škôl vyhodiť,
ale generačne nahradzovať slovenskými
pedagógmi. Plán vybudovať postupne
z Bratislavy hlavné mesto univerzitného
vzdelávania považoval za realizovateľný.
Popri štátnych školách navrhoval zachovať aj cirkevné školy, čím by
sa vyhovelo početnej veriacej zložke
slovenského obyvateľstva. No druhým
dychom zdôraznil ich nevyhnutnú
potrebu modernizácie v zmysle približovania k západoeurópskym školám.
Keďže si bol vedomý osobitého duchovného života na Slovensku, neprekvapí
jeho požiadavka utvorenia zvláštneho
školského odboru, pod ktorým zrejme
myslel autonómne školské rady českých
krajín, Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
■ VÝZNAM NÁBOŽENSTVA
Ako uvedomelý škótsky protestant,
priateľ a finančný podporovateľ slovenských evanjelických študentov v Edinburghu si bol vedomý spoločenského
významu náboženstva. Kresťanský

humanizmus previazaný s demokratickými hodnotami bol pre neho základnými súradnicami v nazeraní na nové
Slovensko. Preto odkazoval niektorým
českým učiteľom ateistického zmýšľania, aby neopovrhovali náboženským
cítením slovenských žiakov a aby im
nasilu nevnucovali svoje svetonázorové
ukotvenie.
Takisto s nevôľou sledoval, ako
bezprostredne po prevrate českí
a moravskí Sokoli pod dávkou emócií strhávali na niektorých miestach
sochy s náboženským motívom. Veril,
že ak česká komunita bude voči slovenskej viac ohľaduplná, je možné
budovať pozitívne vzájomné spolužitie.
Na druhej strane však s nevôľou sledoval aj politiku SĽS na čele s Andrejom Hlinkom. Uznával jeho činorodé
aktivity a záujem obhajovať slovenský
národ, no druhým dychom kritizoval
klerikalizmus spojený so zjednodušeným a demagogickým vyjadrovaním.
Striktné opozičné stanovisko Andreja
Hlinku však považoval do veľkej miery
aj za výsledok nepochopenia jeho kvalít a vhodného vládneho uplatnenia zo
strany česko-slovenských vlád.
Predstavoval si ho, ako vládneho
referenta pre katolícke veci, ktorým
dostatočne rozumel. SĽS by v prípade
pripustenia väčšej názorovej otvorenosti mohla „prísnou a spravodlivou
kritikou dokazovať nerozumnosť prepiateho centralizmu“, poukazovať na negatíva materializmu, a dokonca aj kladne
vplývať na cirkvi, ktorých „pravá úloha
vo všetkých krajinách je príkladom
dokonalejšieho života, práce a myslenia, a dokazovať, že kresťanstvo je
obživujúca moc, bez ktorej je štát odsúdený na zánik“.
■ SOCIÁLNA PROBLEMATIKA
Špeciálnu pozornosť venoval aj
hospodárskym a sociálnym témam
Slovenska, pričom mnohé považoval
za výsledok neznalosti pomerov. V kontexte historického vývoja vnímal veľké
hospodárske rozdiely medzi českými
krajinami a Slovenskom, dvojkoľajné
zdaňovanie v českých krajinách a na
Slovensku. V jeho predstavách sa
nemal podporovať len slovenský priemysel, ale aj tradičné roľníctvo. Navrhoval upraviť tarifový systém, poštátniť
železnice, zlepšiť bytové podmienky
robotníkov a zlepšiť štátnu podporu
podnikom na Slovensku, funkčne
nastaviť dôchodkový systém, realizovať výstavby riečnych prieplavov.
V otázke práv národnostných
menšín apeloval, aby sa dôrazne
uplatňoval ústavný rečový zákon
z roka 1920. Navrhoval aj zmeniť
metodiku kandidačných listín, v ktorej
by menšiny neboli znevýhodňované na
úkor majoritnej spoločnosti. Odporúčal
prehodnocovať niektoré príliš striktné
internácie príslušníkov národnostných
menšín, a to najmä pred voľbami,
a taktiež premyslieť obmedzenú cenzúru. S poľutovaním pozoroval demolácie rôznych sôch, síce s uhorským
kontextom, ale s vysokou umeleckou
hodnotou. Písal o potrebe zriadenia
maďarských odborných hospodárskych škôl a vysokoškolských katedier
a ústavu pre výchovu maďarských učiteľov. Jeho zmierlivejšie postoje sledovali jasný cieľ – docieliť lojalitu menšín
k republike.
Kniha Nové Slovensko je pozoruhodnou sondou nestranného pozorovateľa s vecným a konštruktívnym
nazeraním do slovenskej reality. Sú
v nej vyjadrené postoje intelektuála,
ktorý úprimne miloval slovenský národ
a veril v humanistické a demokratické
hodnoty protagonistov česko-slovenského štátu.
WWW.SNN.SK
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Tradičné drotárstvo má veľa zručných pokračovateľov a podporovateľov

niu pamätnej Prvej výstavy drotárstva a jeho národopisu, čo vytvorilo
pevnú materiálnu základňu pre stálu
expozíciu drotárstva, inštalovanú
v súčasnosti v Budatínskom zámku
Považského múzea.

Pocta Karola Guleju putuje do Dlhého Poľa
Text a foto: Dušan MIKOLAJ

Kysucká kultúrna nadácia v spolupráci s mestom Čadca udelila už po trinásty raz Poctu Karola Guleju,
turčianskeho rodáka celoživotne zahĺbeného do skúmania a propagácie drotárskeho posolstva. Slávnostný
akt sa koná počas mestského Bartolomejského jarmoku a vhodne zapadá do rámca sprievodného podujatia Drôtománie (to malo v tomto roku už pätnáste pokračovanie), ktorým organizátori cez „objavovanie
nových prameňov“ a aktívnu účasť drotárskych majstrov pripomínajú tisíckam návštevníkov, akých zručných pokračovateľov má táto tradičná remeselná výroba v súčasnosti, dnes povýšená na umenie.
Prvé ocenenia pomenované po
Karolovi Gulejovi (žil v rokoch 1916
až 2013, zomrel v Mníchove, kde
žil od roka 1969, popol z telesných
pozostatkoch je uložený na Národnom cintoríne v Martine) sa konali
ešte za jeho osobnej účasti. V roku
2007 poctu preberal spisovateľ
Andrej Ferko, zároveň s pripomenutím otca Vladimíra Ferka, autora
erbovej knihy Svetom, moje, svetom,
nasledujúci rok akademický maliar
Miroslav Cipár, v rokoch 2009 – 2011
drotársku majstri Ladislav Jurovatý
st. so svojím synom Ladislavom
Jurovatým, Juraj Šerík a Štefan
Mlich. V roku 2012 spisovateľ a publicista Ján Čomaj, autor diela Drotárska odysea, v roku 2013 Jozef Hozák
a jeho syn Róbert.
■ CENA DO DROTÁRIE
Po čadčianskych drotárskych
majstroch nasledujúce roky ocenila
Kysucká kultúrna nadácia (KKN)
podporovateľov drotárskych aktivít:
bývalého primátora Vrútok Ľubomíra
Bernáta a usilovného nadačného
aktivistu Petra Kurhajca. V roku 2016
dostala Poctu Karola Guleju známa
umelecká šperkárka Remigia Biskup-

Je neodškriepiteľnou zásluhou turčianskeho rodáka Karola GULEJU, že slovenské drotárstvo prežilo a ďalej sa rozvíja.

Vytrvalým
y
ý ppropagátorom
p g
drotárstva a jjeho aktívnym
y ppokračovateľom v Dlhom Poli je
j ajj
pravnuk slávneho Jozefa Holánika-Bakeľa Juraj ŠERÍK, ktorého si môžu čitatelia pamätať
z úspešného projektu RTVS Remeslo má zlaté dno.

ská, nasledujúci rok pokračovateľka
tejto línie Dagmar Křížová a vlani
Jozef Michtalík, šíriteľ dobrého mena
najväčšej drotárskej obce Veľké
Rovné.

V tomto roku Poctu Karola
Guleju odovzdali Dane Veveričíkovej z Dlhého Poľa. Na čadčianskom
pódiu počas hodnotného kultúrneho
programu zaznelo i to, že práve

J. Rezník, M. Stano: Spisovatelia v anekdotách..., Štúdio humoru, satiry atď., 2019

táto obec sa stala najvýznamnejším miestom Gulejovho učiteľského pôsobenia a od prvých dní
v ňom vzbudila záujem o drotárstvo a históriu tradičného remesla
s epicentrom v podhorských
oblastiach severozápadného Slovenska. A v nemalej miere práve
zásluhou čerstvej laureátky pocty
sa spomienka na tohto muža
v podjavorinskom kraji uchováva
i v súčasnosti. Dana Veveričíková
je už piate volebné obdobie starostkou obce Dlhé Pole a medzi dlhodobé rozvojové programy zanietene
radí i fundovaný záujem o drotárske
remeslo. Popri Považskom múzeu
spolupracuje i s KKN a spoločne
s miestnymi drotármi a kultúrnymi
aktivistami prispieva k úctivému uchovávaniu vzťahu ku Karolovi Gulejovi,
ktorý prišiel v roku 1939 do obce ako
mladý učiteľ a už v lete nasledujúceho
roka významne prispel k organizova-

NEKROLÓG
V Bratislave vo veku sedemdesiatjeden rokov
zomrel 20. augusta 2019 slovenský spisovateľ,
novinár, kritik umenia, pedagóg a člen Historického
odboru Matice slovenskej Viliam JABLONICKÝ.
Až s odstupom času si uvedomíme, ako neúnavne
a obetavo pracoval, ako sa doslova prehrýzal
tisíckami informácií, triedil zrno od pliev a vyberal
pre nás tie, ktoré sme mohli z jeho precíznych
rešerší „zasadiť“ na stránky matičných novín
pre rozkvet a rast domoviny.

Knižka, čo čitateľom už roky chýbala
KNIHA TÝŽDŇA

Voľakedy

bol medzi čitateľmi a spisovateľmi tesnejší vzťah –
oveľa častejšie ako dnes sa stretávali na besedách čitatelia vlastne
už od študentských rokov. Vtedy populárny denník Práca v sobotnom vydaní mal stĺpec humorných príhod a výrokov s espritom,
pričom postavami príbehu či autorom citátu často bývali spisovatelia, noviny, najmä denník Ľud, sa v kultúrnej rubrike venovali
aj „zákulisiu“ literárnej tvorby a tvorcov, Smena prinášala riporty
o tvorcoch umenia, literatúry zvlášť, Večerník lovil sólokapry...
Od chvíle, čo sa vraví tlači a ostatným takýmto nástrojom masmédiá,
akoby to všetko vykapalo, do centra pozornosti sa dostali skôr hviezdičky a meteoriťky šoubiznisu. Aj inteligentný humor je na vymretí. Zato
sa v televízii rehocú v kuse, len človek nevie na čom, ale oni dobre
vedia za čo. Preto vravím, že táto kniha čitateľom už roky chýbala. A že
spisovatelia ešte žijú svoj život, že majú zmysel pre humor, že si vedia
z kolegu, zo situácie či aj zo seba urobiť špás, majstrovsky nás presvedčil jeden zo starejších tejto obce Jaroslav Rezník, stálica poézie, ale aj
dejín spisovateľov ako ľudských bytostí. Nemohol si nájsť lepšie dvojča
na vizuálne dotvorenie anekdotických obrázkov ako zrelého výtvarníka
a najmä seniora úsmevnej kresby Milana Stana a vhodnejšie vydavateľstvo ako Štúdio humoru, satiry atď.
Nedávny Literárny týždenník si knihu uctil celou novinovou stranou
recenzií, dve autorky a jeden muž s nadhľadom sa pustili do knižky
plnou parou a ja si dovolím z každého názoru ukradnúť chlp, aby ste si
nemysleli, že som sám, čo knihu chválim.
N. Murat-Oravcová: Nečakajte nič škandalózne, bulvárne, ohováračské.
Ide o maximálne nasýtenú (mini) literatúru faktu. Taký malý dejepis.
Anna Sláviková: Kniha sa môže pochváliť úctyhodným množstvom
príbehov. Nájdete v nej 302 anekdot a 230 karikatúr.
Ján ČOMAJ

HUMORESKA

snaží prebojovať medzi férové, aj keby na
chleba nebolo. Hlavná odmena v súťaži
Pán prezident Trump sklonil o férovosť je kávička u pána prezidenta.
hlavu nad klávesnicu počítača, horko
Pán prezident Trump zverejnil aj
zaplakal a ukázal prstom cez twitter tabuľku, z ktorej kadečo vyplýva. Nemusí
na štáty NATO, aké sú veľmi nefér voči
USA. Nefér vecí už našiel veľa, väčšinou v Európe. A v Číne. O Rusku aj
škoda hovoriť, celé zle. Sýrii sa nepáčia
americkí vojaci na sýrskom území bez
ich súhlasu. Dánsko mu nechce pre- byť človek veľký analytik. Najviac na
dať Grónsko, aj keď tam má americkú zbrojenie dáva USA – 3,42 percenta.
vojenskú základňu. Európa namiesto Odkiaľ na to berie? Deficit štátneho
plynovodu pod Atlantikom stavia ply- rozpočtu tento rok dosiahne u nich
novod z Ruska. Najnovšie si pozrel za morom bilión USD. Slovensko po
tabuľku výdajov na zbrojenie v štátoch takmer zdvojnásobení výdavkov oproti
združených v NATO – dvadsaťosem roku 2014 dosiahne 1,74 percenta HDP.
štátov, z nich dvadsaťjeden nemíňa Pekne. Sme na siedmom mieste. Pred
peniažky v objeme dve percentá HDP nami je len USA, Veľká Británia, Grécko,
na zbrojenie. Takže tu máme štáty férové Pobaltie a Čierna Hora. Keď Čierna Hora
a štáty neférové. Z neférových časť sa kúpi od nás jednu vyradenú stíhačku,

stane sa z pohľadu podielu na HDP
najviac zbrojacou krajinou NATO. A to
sme my tiež poriadne jastraby. Asi na
to máme. Pritom sme vytvorili vec vo
svete nevídanú – vyrovnaný rozpočet

Vytrvalo podával pomocnú ruku
Viliam Jablonický bol aktívny člen národnej ustanovizne, prispieval
do Historického zborníka, ktorý vydáva Slovenský historický ústav MS.
Narodil sa 13. mája 1948 v Jaslovských Bohuniciach. Ukončil štúdium dejín
umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol členom a tajomníkom
Slovenského centra PEN, členom Klubu spisovateľov literatúry faktu
i Spolku slovenských spisovateľov. Pôsobil ako redaktor rubrík o kultúre
a literatúre v denníku Hlas ľudu, Revue svetovej literatúry, Film a divadlo,
Slovenský denník, Most a Verejná správa. Bol dlhoročným redaktorom
časopisu politických väzňov Svedectvo. Zároveň prednášal dejiny kultúry
a filmu v školách v Bratislave a Trnave. Bol členom mnohých porôt
medzinárodných, európskych a domácich filmových a televíznych festivalov,
zároveň literárnych porôt a rozmanitých domácich a medzinárodných
konferencií zameraných najmä na kultúrno-historické témy. Ako autor
a spoluautor napísal viac ako štyri desiatky kníh o dejinách kina a umenia.
Podieľal sa aj na tvorbe dokumentárnych filmov Papierové hlavy, Ľudia
z Hauerlandu a Prežili sme gulag.
Príbuzní, priatelia, známi a verejnosť sa s Viliamom Jablonickým
rozlúčila 27. augusta v Bratislave-Lamači. Česť jeho pamiatke!
(se)
Aspoň sa môžeme cítiť ako boháči.
Také Nemecko je ďaleko za nami s 1,36
percenta. Aj tak za sebou nechalo také
štáty ako Kanada, Taliansko či Španielsko. Španielsko nedáva na zbrojenie

Musíme šetriť, nech to stojí, čo chce!

WWW.SNN.SK

s miliardovým schodkom. Veď minister
financií pekne poprosil, aby sme šetrili.
Šetrime, nech to stojí, čo chce! Možno
by sa naši dôchodcovia dobrovoľne
vzdali aj dvoch percent z penzií, keby
sa konečne dozvedeli, proti komu zbrojíme. Namiesto peňazí na Vianoce by sa
mohli povoziť na vojenských vozidlách
za 1,2 miliardy. S malým doplatkom
vyhliadkové lety na lietadlách F-16. Za
štrnásť miliárd plus viac náklady...

KULTÚRA

■ KRONIKA DROTÁRSTVA
Starostka Dlhého Poľa počas
svojho pôsobenia za ochotnej
pomoci občanov obce, skúsenej
kronikárky Kláry Trháčovej, vedúcej
Folklórneho súboru Drotár Dagmar
Cingelovej, drotárskeho majstra
Juraja Šeríka ako neúnavného
propagátora remesla a praktického uchovávateľa odkazu svojich predkov sa už natrvalo zapísala do obecnej kroniky tým, že
drotárske remeslo sa uchováva
v širšom kultúrnom povedomí.
Pre mladú generáciu prispieva
k poznaniu remeselnej tradície,
ktorej nositelia zanechali úctyhodné stopy na viacerých kontinentoch sveta, Pamätná izba drotárstva v priestoroch školy, kde sa
v roku 1940 konala prvá prehliadka
tohto remesla. A od vlaňajšieho
roku i expozícia v Drotárskom
dome Jozefa Holánika-Bakeľa,
v ktorom na odkaz jedného
z najväčších umeleckých majstrov tradičného remesla sympaticky nadväzuje jeho pravnuk
Juraj Šerík. Pred divákmi hlavného programu Slovenskej televízie to potvrdil remeselným kurzom v populárnej relácii Remeslo
má zlaté dno. Dlhodobý program
nazvaný Dlhopoľskí páni majstri
i ďalšie podujatia priťahujú do Dlhého
Poľa aj „cezpoľných“ návštevníkov,
čo je sympatickým príspevkom aj na
podporu cestovného ruchu.

ani percento HDP. Z tohto pohľadu sme
takmer dvakrát bohatší než Česko,
Maďarsko a Slovinsko. Veď nás ešte
budú prosiť, aby sme ich zachraňovali, ak
ich niekto napadne. Prinajmenšom v prípade Česka je otázne, kto by to mal byť.
Ešte je otázne, čo sa započítava do
nákladov na zbrojenie. Keď americké
vrtuľníky tankovali na letisku v Piešťanoch, sú to naše náklady na zbrojenie?
Slovenský vývoz zbraní sú náklady na

zbrojenie u nás alebo u kupujúceho?
Ktovie, do koho nákladov sa započíta nemecký príspevok na americkú
armádu dislokovanú v Nemecku – dvestopäťdesiat miliónov eur ročne. Takéto
pochybnosti treba dopredu riešiť.
Do nákladov na zbrojenie počítať len
dovozy vojenskej techniky z USA. Čistá
robota.
A ešte treba schváliť zákon
o zákaze spochybňovania potreby
zbrojenia. Ľudia sú potvory, bez regulácie razom začnú špekulovať, či na
podobné špásy máme dať peniaze, či
nám to treba? Či by nebolo lepšie dať do
poriadku zdravotníctvo, školstvo alebo
dopravu. Pridať dôchodcom a podporiť
matky s deťmi. Aj za tú cenu, že prídeme
o prezidentskú pochvalu a kávičku
v Bielom dome.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Za tvorivou osobnosťou aj vedeckým pracovníkom Matice doc. Milošom KOVAČKOM

Namiesto zaslúžených osláv a pochvál – ľútoriadky
Ivana POLÁKOVÁ – Foto: archív SNN

Nie všetkým ľuďom dopraje osud dokončiť svoje rozpracované životné dielo v takom rozsahu a obsahu, ale aj s takým širokospektrálnym
dosahom, ako si to predstavoval v ýznamný vedec, pedagóg, kulturológ, bibliograf a emeritný riaditeľ Národného bibliografického ústavu
Slovenskej národnej knižnice v Mar tine doc. PaedDr. Miloš KOVAČK A , CSc. V médiách sa v minulých dňoch zjavila smutná správa, že
Miloš Kovačka zrazu ukončil svoju dlhú životnú púť. Stalo sa to v čase, keď už mnohí jeho kolegovia a profesionálni životopisci začali
nenápadne zhromažďovať materiál o jeho celoživotnom diele pri jeho blížiacich sa osemdesiatinách.
Ako blesk z čistého neba a nesmierne citlivo zasiahlo nás poznanie,
že do tejto virtuálnej cieľovej rovinky
nedobehne a svoj beh na životnej trati
ukončí pred touto métou. Predčasne a
pri rozpísanom životnom diele musel
odložiť svoje usilovné pisateľské pero,
lebo sa minul životný atrament.
■ MILOVNÍK LITERATÚRY
Miloš Kovačka sa narodil 30.
októbra 1940 v turčianskej obci Sklabiňa. Základnú školu navštevoval
v Hornom Jasene a v Martine, jedenásťročnú strednú školu absolvoval
v Martine (1957). Študovať začal
medicínu v Olomouci, pre zdravotné
ťažkosti však štúdium zanechal
a v Martine vyštudoval Pedagogický
inštitút, odbor slovenčina – dejepis
(1965). Už ako pracovník Matice slovenskej (MS) si urobil rigoróznu skúšku na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
(1981) a o rok neskôr obhájil dizertačnú
prácu v SAV a stal sa kandidátom vied
o umení. Vo vzdelávaní pokračoval na
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity obhájil habilitačnú prácu a získal
docentúru za prácu z teórie a dejín
slovenskej literatúry (2004). Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil
jeden vyučovací rok ako učiteľ na základnej škole v Martine (1965/66), no
potom sa natrvalo upísal bibliografii.
V roku 1966 prišiel do Matice slovenskej, kde sa zaradil do druhej „vlny“

Docent Miloš KOVAČKA vyoral hlbokú brázdu na poli slovenskej kultúry najmä v bibliografii, ktorej zasvätil celý život – aj preto budú na neho spolupracovníci a odborníci
v tejto oblasti dlho spomínať.

tvorivých osobností, ktoré zviedli
zápas o modernizáciu slovenských
knižníc a bibliografie. Nadviazali
tak na prvých vysokoškolsky pripravených a pre túto prácu zaujatých
odborníkov, ako boli Michal Fedor,
Peter Liba, Jozef Špetko a ďalší.
Miloš Kovačka patril k tým pracovníkom Matice, ktorí do nej prichádzali
z Turca (Dušan Katuščák, Jozef
Beňovský, Pavol Parenička, Ľubomír
Jankovič,) alebo z jeho okolia (Jaroslav Rezník z Liptova, Tomáš Winkler
od Žiliny, Blažej Belák a Štefan Baranovič z Prievidze). Zotrvanie v jednej
ustanovizni a v rodnom prostredí naj-

zreteľnejšie reprezentuje práve Miloš
Kovačka. Prácu v oblasti bibliografie
vykonával štyridsaťpäť rokov v Matici
slovenskej ako národnej knižnici a po
jej odčlenení aj v samostatnej Slovenskej národnej knižnici (SNK).
■ PUNCOVANÝ ODBORNÍK
Vyvíjal sa postupne – od pracovníka v retrospektívnej bibliografi až po jej kľúčového manažéra
i ochrancu. Ako jediný si vedel vždy
svojich spolupracovníkov zastať
v tých najťažších chvíľach. Počas
obrodného procesu v roku 1968 pripravil na vydanie publikáciu o Matici

slovenskej pod názvom Z vôle ľudu
obnovená.
Prvou úlohou Miloša Kovačku
bolo spracovávanie článkov zo slovenských novín a z časopisov za roky
1919 – 1944. Bolo potrebné pokračovať v Ľ. V. Riznerovi v celej šírke
i hĺbke úlohy. Druhým štádiom tvorivého prispievania k rozvoju slovenskej
bibliografie boli Kovačkove práce na
špeciálnych bibliografiách. Od roka1971
do 1982 sa podieľal na spracúvaní
a vydávaní Bibliografie literárnej vedy
a umeleckej literatúry na Slovensku.
Táto fáza obohatila Miloša Kovačku
aj pre budúcu pedagogickú činnosť
v oblasti literárnej vedy. Následne sa
dostal v celej šírke publikačnej produkcie na Slovensku od roka 1982
k spracovávaniu a vydávaniu Slovenskej národnej súbežnej bibliografie.
Miloš Kovačka po prechode retrospektívnej, špeciálnej i súbežnej bibliografie
začal v roku 1989 zostavovať aj Bibliografický zborník. Už predtým doň prispieval a jeho obsah obohatil novými
témami súvisiacimi so spracovávaním
bibliografie modernými technikami.
V roku 1991 sa stal Miloš Kovačka
riaditeľom Národného bibliografického
ústavu SNK, čím dostal do náplne celý
komplex bibliografickej činnosti nielen
v rámci SNK, ale i celého Slovenska.
Toto špecifické pracovisko viedol až
do januára 2011, keď odišiel na dôchodok. Vo svojej činnosti využíval všetky

Osemdesiat rokov Slovenskej technickej univerzity je aj obrazom nášho vývoja

Škola, ktorá mala dlhý a bolestný zrod
Ján ČOMAJ – Foto: internet

Stačí si uvedomiť, že prvá slovenská alma mater lekárskych, prírodných a spoločenských vied Univerzita Komenského vznikla niekoľko mesiacov po vzniku Česko-Slovenska, teda v čase, keď sa ešte len vytrácala pomlčka z názvu nášho mladého štátu dvoch národov – a prvej technickej
univerzite to trvalo dvadsaťjeden rokov, aby sme si uvedomili, že čosi muselo byť na príčine. Dalo by sa to vyjadriť aj dvoma slovami: nechuť
vlády. Hoci sa pri oslavách narodenín už nepatrí hovoriť o pôrodných bolestiach, v tomto prípade si vysvetlenie a okolnosti vzniku Slovenskej
vysokej školy technickej – dnešnej Slovenskej technickej univerzity – zaslúžia aspoň pár riadkov.
Už začiatkom dvadsiatych rokov
sa niektorí vplyvní predstavitelia slovenskej inteligencie a politického života
vážne zaoberali myšlienkou zriadiť na
Slovensku vysokú školu technického
smeru. Zrejme aj pod vplyvom svetového ohlasu výskumov Aurela Stodolu, profesora švajčiarskej technickej
univerzity v konštrukcii turbín, autority
staviteľa Dušana Jurkoviča a pomerne
rýchleho rozširovania elektrickej siete
sa rozmýšľalo o troch fakultách: strojníckej, elektrotechnickej a architektúry a pozemného staviteľstva. Prvá
dekáda snáh, ktorú môžeme ohraničiť
rokmi 1925 – 1935 však bola bezvýsledná. Pražská vláda na podnety ani
na postupne rastúce požiadavky nereagovala. V polovici tridsiatych rokov
sa slovenské žiadosti pritvrdili, najmä
ak sa zásluhou Dr. Vladimíra Clementisa a neskôr aj mladých komunistických intelektuálov – básnika Ladislava
Novomeského a právnika Dr. Gustáva
Husáka, stala táto požiadavka súčasťou straníckeho programu. Vrelo to aj
v mladej slovenskej technickej inteligencii – zväčša to boli absolventi pražského Vysokého učenia technického,
akými boli fyzikálny chemik svetového
mena Dionýz Ilkovič, slovenský Rusín,
spolutvorca Heyrovského polarografie
(Ilkovičova rovnica, dodnes platná), Jur
Hronec, neskôr aj prvý rektor slovenskej technickej vysokej školy, ich snahy
podporovali aj slovenskí akademickí
funkcionári Univerzity Komenského,
všetko bolo márne. Vláda v Prahe mala
v každom čase dosť výhovoriek, prečo
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univerzitu technického smeru na Slovensku neotvoriť. Ľady sa začali lámať
až po vyše pätnástich rokoch, ešte aj
potom trvalo tri roky, kým sa myšlienka
stala skutkom. Bolo totiž dosť vplyvných osobností, blízkych vláde, pre
ktoré bola závislosť Slovenska od českých odborníkov vítaná či dokonca bola
cieľom. Takto akékoľvek snahy o autonómiu Slovenska boli len romantickým
ošiaľom – opraty slovenského národného hospodárstva držali v rukách
českí technickí a ekonomickí odborníci.
■ ZLÝ ZAČIATOK
Prirodzene že tento stav nemohol
trvať večne, najmä ak začali proti nemu
vystupovať aj mnohé české osobnosti.
Ešte aj vtedy sa ozývali hlasy, aby sa
na Slovensku otvorili len sesterské
fakulty českých technických vysokých
škôl, ktoré by boli zároveň garantom
ich odbornej úrovne a len v špeciálnych
odboroch, v ktorých malo Slovensko
tradíciu alebo ktoré boli preň typické,
ako baníctvo a lesníctvo by boli osobitné fakulty s materskou univerzitou v Prahe alebo Brne. Z dnešného
pohľadu, keď máme tridsaťšesť vlastných vysokých škôl a univerzít, mimochodom – ako druhý extrém, je to až
nepochopiteľné.
Nakoniec na základe zákona číslo
170 Zbierky zákonov a nariadení z 25.
júna 1937sa zriadila Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach. Mala tri študijné odbory:
inžinierske staviteľstvo, vodohospodárske staviteľstvo a zememeračské

Už začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia sa vplyvní predstavitelia slovenskej inteligencie zaoberali myšlienkou na založenie vysokej školy technického zamerania – vznikla však až po „ťažkých pôrodných bolestiach“ v júli 1939, takže dnešná
STU slávila v minulých dňoch osemdesiate výročie.

inžinierstvo. O mesiac vláda v Prahe
navrhla prezidentovi Benešovi vymenovať prvých desiatich univerzitných
profesorov, ktorí 4. augusta 1938 zvolili za rektora profesora Jura Hronca.
Napriek usilovnosti Košičanov sa tu
škola nikdy neotvorila: rozhodla o tom
Viedenská arbitráž, ktorá rozhodnutím
dvoch fašistických mocností – Talianska a Nemecka, odňala Slovensku
veľký kus územia na juhu a východe
a s ním aj mesto Košice v prospech ich
maďarského partnera Horthyho. A tak
sa vyučovanie začalo až v decembri
1938, pár dní pred Vianocami, v nevyhovujúcich priestoroch Štátneho ústavu
pre zveľaďovanie živností v Martine.
O tri mesiace – v marci 1939 – školu aj

PUBLICISTIKA

zrušili. Za skutočný zrod Slovenskej
technickej univerzity môžeme teda
považovať až zriadenie Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave zákonom už Slovenského
snemu č. 188 z 25. júla 1939. Mala
mať šesť fakúlt, tri sa zriadili už na
jej začiatku: inžinierske staviteľstvo, špeciálne technické náuky,
lesnícke a poľnohospodárske inžinierstvo, tri v budúcom školskom
roku: chemicko-technologické inžinierstvo, strojné a eletrotechnické
inžinierstvo a obchodné inžinierstvo. Táto tretia fakulta nevznikla
nikdy, lebo v roku 1840 vznikla
v Bratislave samostatná Vysoká
škola obchodná.

skúsenosti dovtedajšej praxe i teórie,
ktoré naďalej rozvíjal. Nezabúdal ani
na to, čo súčasnej bibliografickej činnosti predchádzalo, teda na dejiny.
Venoval sa otázkam histórie bibliografie, príprave konferencií, najmä
portrétnym analýzam jej tvorcov. Na
literárnu vedu priamo nadväzuje biografistika. Vo svojich personálnych
profiloch predstavil mnoho významných osobností, ktoré publikoval
v rozličných zborníkoch a časopisoch
(Čitateľ, Knižnice a vedecké informácie, Knižnica, Tvorba T, Cirkevné listy,
Slovenské národné noviny, Život Turca
a mnohé ďalšie). Na publikačné formy
literárneho bádania nadväzujú literárnomúzejné realizácie. Prispieval do
Literárnomúzejného letopisu a pripravoval scenáre Pamätnej izby M. M. Hodžu
v Rakši, Jána Jesenia a rodu Jesenských v Turčianskom Jasene, pamätného domu J. Ľ. Holubyho, Ľ. V. Riznera v Zemianskom Podhradí, Pamätnú
izbu Mateja Hrebendu v Levoči.
■ CIT PRE SPRAVODLIVOSŤ
Významná je aj pedagogická
činnosť Miloša Kovačku – najprv
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Žilinskej univerzite
i v Biblickej škole v Martine. Popri
členstve a vedení knihovníckych
a bibliografických spoločenstiev bol
aj podpredsedom Rady národnej kultúry. Mal podiel na vzniku Dní Milana
Hodžu v Sučanoch a Martine. Svet
prišiel o jedného vzácneho človeka,
ktorý svojou rozhľadenosťou, znalosťami a vedomosťami, dispozíciami,
ľudským prístupom ku kolegom
a vypestovaným citom pre spravodlivosť vždy vyčnieval nad ostatnými
kolegami z vedeckej, z publicistickej i zo spisovateľskej spoločnosti
a branže.
Blízkym, známym a kolegom
budú veľmi chýbať jeho múdre a nadčasové slová, jeho názory a skúsenosti. Škoda, že namiesto oslavných
viet musíme písať tieto ľútoriadky.
Pravda, za tých osemdesiat rokov
škola prekonala veľa zmien. Niektoré
si vyžiadal technický pokrok, iné len
krátkodobé predstavy politikov. Svoju
pečať na škole zanechali aj vojnové
roky: predovšetkým v Slovenskom
národnom povstaní a na východnom
fronte zahynulo dvadsaťtri poslucháčov, medzi nimi povedzme Mirko
Nešpor i dvaja učitelia. Za pozornosť
stojí, že do SNP sa zapojili aj poslucháči bulharskej národnosti – a padlo
ich relatívne najviac: desiati. Mnohí
študenti, ktorí boli počas SNP zväčša
v strážnom oddiele vysokoškolákov, sa
späť do školy nevrátili, život ich odvial
inam, zo známych osobností napríklad
poslucháča chemickotechnologickej
fakulty Romana Kaliského.
■ SÚČASNOSŤ JUBILANTA
Slovenská univerzita má dnes
sedem fakúlt a jeden osobitný ústav:
Stavebná fakulta, strojnícka, fakulta
elektrotechniky a informatiky, fakulta
chemickej a potravinárskej technológie, fakulta architektúry, fakulta informatiky a informačných technológií
a materiálno-technologická fakulta
v Trnave. Rektorátu patria aj osobitné
pracoviská: Centrum výpočtovej techniky, ústredný archív, vydavateľstvo,
inštitút celoživotného vzdelávania,
ústav manažmentu, kancelária pre
spoluprácu s praxou, technologický
inkubátor, projektové stredisko, univerzitné vedecké parky a centrá
excelentnosti. V počítačových technológiách patrí STÚ medzi päťsto najlepších technických univerzít na svete,
celkovo medzi prvú tisícku. Ročne
rieši asi päťsto výskumných úloh.
V poslednom desaťročí sa STU stala
nositeľom medzinárodnej značky kvality ECTS Label a DS (Diplomasuplement). V uplynulom školskom roku na
nej študovalo takmer sedemnásťtisíc
vysokoškolákov.
Dosiaľ školu absolvovalo vyše
stošesťdesiatdvatisíc
inžinierov.
Medzi nimi boli aj dvaja prezidenti
SR: Ing. Rudolf Schuster a Ing.
Andrej Kiska.
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Do Veľkého Zálužia, Nitry a Mojmíroviec prišli muzikanti zo šiestich krajín

Štvrtý medzinárodný festival Zagajduj, gajdoško
Gabriela PAVELOVÁ, MO MS vo Veľkom Záluží, Veronika BILICOVÁ, Dom MS v Nitre

Organizátormi štvrtého ročníka medzinárodného festivalu Zagajduj, gajdoško boli Miestny odbor Matice
slovenskej vo Veľkom Záluží a OZ Mravec. Počas troch augustových dní mohli milovníci hry na gajdy spoznať
a do sýtosti si vychutnať regionálne rozdiely v hre, odievaní či celom hudobnom prejave u nás a v zahraničí.

Vo Veľkom Záluží pri Nitre sa už po štvrtý raz zišli gajdoši zo Slovenska i zo zahraničia na medzinárodnom festivale Zagajduj, gajdoško, aby ďalej živili a rozvíjali tradíciu hry na tomto ľudovom hudobnom nástroji.

Gajdošská kultúra na Slovensku
predstavuje kontinuálnu tradíciu, ktorej korene siahajú až do 14. storočia.
Festival otvoril 9. augusta Folklórny
UNESCO večer na Nitrianskom hrade
v spolupráci so z. Castellum, kde hru
a atmosféru zvýrazňovalo prostredie
Gotickej priekopy a veľkoplošné projekcie. Nasledujúci deň patril vzde-

lávaniu s dôrazom na odovzdávanie
skúseností medzi gajdošmi hraním
na nitrianskej Kalvárii. Popoludní
sa účinkujúci po prvý raz predstavili
v obci Mojmírovce. A tretí festivalový
deň vo Veľkom Záluží patril spomienke na legendárneho gajdoša
Jozefa Antalíka, ktorý väčšinu života
prežil v tejto obci, kde v súčasnosti

vyrastá nová mladá generácia gajdošov. Tí pokračujú v Antalíkových
cifrách, a dokonca darom získali
vzácne umelcove gajdičky priamo od
jeho nedávno zosnulej dcéry Heleny
Klevecovej. J. Antalík tu má vďaka
veľkozálužským matičiarom od minulého roka aj svoju pamätnú tabuľu.
Účinkujúci zo šiestich krajín uká-

zali počas festivalu nielen svoju
profesionalitu, ale aj hrali, zabávali
a popularizačnou formou vzdelávali
a odovzdávali svoje vzácne umenie,
ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Sprievodnými časťami
podujatí bola aj výstava Gajdošská
a pastierska tradícia prezentujúca
kroj a gajdošskú tradíciu vo Veľkom
Záluží. Českú republiku na festivale
reprezentovali Dudáci Tryhuci, ktorí
sa zaslúžili o znovuobjavenie gajdošskej kultúry na Brnensku. Chorvátske piesne zneli v podaní chorvátskej menšiny z Devínskej Novej
Vsi a orchestra Hrvatski gajdaški
orkestar, z ktorých väčšina pôsobí aj
v profesionálnom súbore LADO. Poľsko reprezentovala skupina Kožlary
so šarmantným husľovým sprievodom. Manželia Gabrhelovci predstavili starú gajdošskú tradíciu z kopaníc
a netradičnú lýru priniesol ďalší profesionál – Škót Lindsay Davidson, ktorý
sa na festivale zúčastnil už po druhýkrát. Slovensko dôstojne reprezentovali Páni času, FS Drienka, Gajdošskí
trogári a Muzicantica Slovaca, ktorá
prítomných previedla hudobnými
dejinami gajdošskej tradície okolo
Urmína, súčasných Mojmíroviec. Podujatie Zagajduj, gajdoško za veľkého
potlesku ukončili hostia zo Slovinska
Bučenskí rampláši s ich netradičnými hudobnými nástrojmi – hrable,
rumpľa, prdák, putňa, a spoločnou
slovinsko-chorvátskou piesňou. Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a Nitriansky
samosprávny kraj.

Kto deformuje naše dejiny?
vených zvierat. Tu vytvorili spracovatelia koží svoju základňu nazvanú
Taban. Takto vzniklo v Nitre označenie ulíc Palánok a Hornotabanská. Naši „dobrodinci“, s ktorými
sme tisíc rokov spolunažívali, slo-

POLEMIKA
venský i turecký názov ulíc označili po svojom – v pomaďarčenej
podobe Tabány. Ako pracovný
názov výstavby objektu v tomto
priestore investor použil abstraktné
označenie Tabáň, pretože sa
neviaže k názvu vecí či udalostí.
Pôvodní občania mesta, pobúrení manipuláciou a deformáciou
našich dejín, označili takýto pro-

ces za nerešpektovanie našej štátnosti. Samozrejme, investor okamžite organizoval prostredníctvom
regionálnych novín anketu. Z textácie bolo zrejmé, že väčšina histórie
neznalých nových občanov mesta
Nitry sa priklonia k názvu novostavby predurčenému na Tabáň.
Vraj občania si želajú Tabáň.
Bolo by zložité dať konkrétnu
otázku uvedenú v titule tohto
článku. Som presvedčený, že
jediné riešenie spočíva vo výchove
sebavedomého, národneuvedomelého mladého človeka, schopného
a ochotného účinne argumentovať
pri ochrane dedičstva našich predkov, ako aj identity slovenského
národa.

Centrum starobylej Nitry mení výstavba polyfunkčného objektu, ktorému
v rozpore s dejinami dali jeho tvorcovia názov Tabáň. Ten podľa mienky
niektorých Nitranov pripomína skôr
časy, keď Nitrianske kniežatstvo okupovali kočovníci.

Prázdniny bez nudy pripravili v Diakovej po desiaty raz

Tatry s plným batohom zážitkov
Text a foto: Branislav KOHÚT

Diakovčania na výlete vo Vysokých
Tatrách

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
V publikácii Galandauer, Honzík: Osud habsburského trónu je
uverejnený takýto pokyn cisára
Jozefa, následníka trónu po Márii
Terézii (1780) v Rakúsku.
Cisár Jozef požadoval, aby
jeho vedúci úradníci boli skutočnými
odborníkmi a konali samostatne, ale
tiež so zodpovednosťou za svoje
činy. Jeho názor na byrokraciu bol
pozoruhodne
pokrokový: „Pokiaľ
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Jubilejný desiaty ročník obľúbeného letného podujatia Prázdniny bez nudy pripravili uprostred
augusta matičiari z Diakovej spoločne s pracovníkmi Domu Matice
slovenskej v Žiline. Ich zámerom
bolo spoločné stretnutie detí predškolského i školského veku so svojimi rodičmi či starými rodičmi
a zmysluplné trávenie voľného
času počas letných prázdnin.

Celodenný rekreačno-turistický
výlet vlakom do Tatier sa vydaril,
a keďže aj počasie Diakovčanom
prialo, k plánovanej trase Martin –
Poprad/Tatry – Hrebienok – Rainerova chata – vodopády Studeného
potoka pridali aj návštevu Štrbského
Plesa. Vyše dvadsať matičiarov sa
v Tatrách naozaj nenudilo, okrem obdivovania prekrásnej slovenskej prírody
sa vyviezli lanovkou na Hrebienok,

otestovali cestovanie tatranskou
elektrickou železnicou do Starého
Smokovca či zubačkou do Štrby.
Našli si čas na spoločné rozhovory,
točenú zmrzlinu i príjemné občerstvenie. Podujatie finančne podporila aj Matica slovenská Martin formou projektu na ochranu a rozvoj
miestnej a regionálnej kultúry v roku
2019 pri príležitosti Roka storočnice
oživotvorenia Matice slovenskej.

mi slúžite k plnej spokojnosti, nebudem nikdy počúvať zlé správy o vás.
Pokiaľ vám chýba potrebné nada-

a je možné, že namiesto vás bude
za šéfa vymenovaný váš podriadený, pokiaľ nebudete vedieť konať

obohatiť podvodom alebo v zlom
úmysle, potom si buďte istí, že ani
vaša najčistejšia krv, ani päťdesiat odslúžených rokov, ani príbuzenstvo, ba ani čokoľvek, ani vaša
rodina, ani čo je pre mňa osobne
najdrahšie ma ani na okamih nezadrží, aby som vás pred celou Európou nepotrestal najhanebnejším,
najcitlivejším
a
najverejnejším
spôsobom.“
Uvažujem, čo by sa v súčasnosti
stalo, keby cisár Jozef začal takto
„zhurta“ ordinovať v našom štáte.

Návod od cisára pána
Jozef SLAHO, Poprad

nie, som vinný rovnako ako aj vy,
pretože som si vás vybral. Potom
budete preradení na miesto, ktoré je
vašim schopnostiam primeranejšie,

samostatne.“ A cisár Jozef II. ďalej
dodáva. „ Ale ak sa nájdu u vás
chyby, ktoré majú zdroj v nespravodlivosti a vo vašej snahe sa

Folklórny festival
Matice slovenskej
Na Deň ústavy prvého septembra zorganizovali Matica slovenská, Klub žien Marína a MČ
Ružinov pod záštitou predsedu
Národnej rady SR druhý ročník
Folklórneho festivalu Matice slovenskej. Počas popoludnia pri
Štrkoveckom jazere v Ružinove
vystúpili folklórne skupiny Karpaty
či komárňanskí Slovenskí rebeli,
ktorí sa práve vrátili z úspešného
turné vo Francúzsku. Festival sa
uskutočnil vďaka finančnej podpore predsedu vlády. Viac sa dočítate v budúcom vydaní SNN.

Pripomenuli si
oslobodenie od
tureckej okupácie
Pri Pamätníku oslobodenia,
ktorý bol postavený na počesť
dvesto päťdesiateho výročia
oslobodenia mesta Nové Zámky
spod
Osmanskej
nadvlády
v roku 1935, sa každý rok schádzajú Novozámčania na spomienkovej slávnosti spojenej
s kladením vencov. Nebolo to
inak ani v tomto roku. Novozámčania si pripomenuli 334.
výročie oslobodenia mesta za
účasti predstaviteľov mesta
Nové Zámky, Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Matice
slovenskej, Jednoty dôchodcov
na Slovensku a zástupcov politických strán.

Výstava Listy
z vnútorného azylu

Ján MARKO

Investor polyfunkčného objektu
„Tabáň“ zneužil nitrianske regionálne noviny a dôverčivých občanov
mesta Nitry. Na výbežku hradného
kopca, v samotnom centre mesta, v
období existencie Nitrianskeho kniežatstva sídlili naši predkovia. Teritórium si chránili kolovým opevnením
(palisády), prehláskované na Palánok. Pestovali obilniny, krmoviny,
pásli a chovali úžitkové zvieratá, ale
najmä hospodárili...
Na prelome tisícročí prišlo
k nám sedem kmeňových zväzov
z Ázie, medzi nimi Turci, Mongoli,
Tatári... Medzi našich na Palánku
sídliacich predkov sa včlenili príslušníci tureckého kmeňa. Ako
kočovníci sa odievali do koží ulo-

MATIČNÉ DEPEŠE
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Už po tretí raz pripravili
členky Umeleckej besedy slovenskej – nášho najstaršieho
spolku výtvarných umelcov –
prehliadku svojich najnovších
diel pod názvom Listy z vnútorného azylu. Výstavnú kolekciu
v Galérii slovenského rozhlasu,
ktorú sprístupnia verejnosti
9. septembra o 17. hodine,
vytvorilo tentoraz šestnásť autoriek. Diela v pestrom žánrovom
zastúpení si tu možno pozrieť
do 28. septembra. Prvá prezentácia členiek tohto združenia
s týmto ideovým zameraním
a názvom výstavy sa uskutočnila v roku 2004 a vďaka nášmu
vtedajšiemu ambasádorovi Dušanovi D. Kernému ju videli
a vysoko hodnotili aj milovníci
umenia vo Švajčiarsku. UBS
tento týždeň 12. septembra
v kaštieli v Smižanoch uvedie
aj každoročný výstavný projekt,
ktorým verejnosti priblíži tvorbu
aktuálnych jubilujúcich členov
spolku, ktorý vznikol už v roku
1921.

Folklór Prešov
V metropole Šariša každý
rok organizujú podujatie venované šarišskému i rusínskemu
folklóru. Ani tento rok to nebolo
inak a už po pätnásty sa tancovalo a spievalo na podujatí
pod názvom Folklór Prešov,
ktorého hlavným organizátorom
je už tradične Miestny odbor
Matice slovenskej v Prešove
a spoluorganizátormi j Dom
MS v Prešove, mesto Prešov,
PKO Prešov, Rusínska obroda
na Slovensku i KULTMINOR.
Folklórne slávnosti sa v tomto
roku konali pri príležitosti stého
výročia oživotvorenia Matice
slovenskej a aj vďaka ústretovosti PKO na Hlavnej ulici v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo
s finančnou podporou Matice
slovenskej.
Pripravuje Emil SEMANCO

7. september 2019
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OČAMI MATIČIARA
Kufor legionára som symbolicky prevzal od môjho dedka
a nosím ho so sebou po školách
a rôznych kultúrnospoločenských podujatiach. Nápad vznikol
spontánne v roku tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika. Kufor
je drevený s oválnym vrchom,
okovaný plechom, pomerne veľký,
ale nezmestí sa doň to množstvo
osudov, príbehov, spomienok.
Preto som v roku 2019 napísal
a vydal publikáciu Fialky v okne,
vôňa kuchyne, ktorú som venoval pamiatke mnohých vojakov,
legionárov.

Položili základný kameň Domu slovenskej kultúry v Jablonke

PRIPOMÍNAME SI

Stavba na nové krajanské aktivity

7. septembra
– spolky Slovákov v Amerike
pred sto pätnástimi rokmi (1904)
oslovili vládu USA protestom
proti návšteve antidemokrata,
uhorského štátnika Apponyiho
v Amerike
– nezabudnuteľný Karol Polák
by mal osemdesiatpäť rokov (1934
– 2016)
–
zlatí
vodácki
bratia
Hochschornerovci
oslavujú
štyridsiatku
8. septembra
– sedemdesiate piate výročie
(1944) jednej z udalostí druhej
svetovej vojny – karpatskej operácie Červenej armády a 1. Česko-slovenského armádneho zboru
– desať rokov od smrti architekta Štefana Svetka (1926 –
2009); spomeňme aspoň jeho
bratislavské obytné celky Košická,
Račianska, vily pri Hrade, hotel
Bôrik a, pravdaže, Pyramídu –
budovu Slovenského rozhlasu
9. septembra
– pred deväťdesiatimi rokmi
sa narodil ekonóm, poslanec,
minister prof. A. M. Húska (1929
– 2016)
10. septembra
– pred sto sedemdesiatimi
rokmi v čase chystaného včlenenia
Uhorska do Rakúskej ríše vypracovali slovenskí vládni dôverníci na
čele s Jánom Kollárom dokument,
podporený tridsaťtisíc podpismi
významných Slovákov, o potrebe
odlúčenia nášho národa od Maďarov a vyňatí krajiny s historickým
názvom Slovensko spod panstva
Budapešti (1849)
– stopäť rokov od Memoranda
Slovenskej ligy v Amerike o práve
slovenského národa na sebaurčenie (1914), adresovaného vláde
USA a svetovej verejnosti
– pred sto rokmi sa narodil
dlhoročný šéfdirigent Slovenskej
filharmónie Ladislav Slovák (1919
– 1999)
– sedemdesiatpäť rokov, čo
Ústredňa Židov v SR v roku 1944
písomne vyslovila vďaku ministrovi školstva Jozefovi Sivákovi za
angažovanosť v ich prospech
11. septembra
– štyristotridsať rokov od narodenia vzdelaného a všestranne
aktívneho šľachtica Imricha Turza
(1589 – 1621) z Bytče, ktorý bol
oravským županom i rektorom univerzity vo Wittenbergu
– pred sto šesťdesiatimi rokmi
(1859) vydal cisár František Jozef
výnos o reorganizácii evanjelickej
a kalvínskej cirkvi ( vypracoval ho
Karol Kuzmány) posilňujúci rovnoprávnosť cirkví bez vplyvu šľachty
v cirkevných zboroch
12. septembra
– stosedemdesiatpäť rokov od
smrti svetoznámeho bratislavského
výrobcu hudobných nástrojov Františka Schoellnasta (1775 – 1844)
– pred sto päťdesiatimi rokmi
otvorili v Kežmarku prvú výstavu
remeselníkov
a
podnikateľov
(1869); jej tradícia za zachovala
dosiaľ
– storočnica slovenského
onkológa MUDr. Alojza Winklera
(1919 – 1981), experta Svetovej
zdravotníckej organizácie na boj
s rakovinou
13. septembra
– pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi otvorili v Košiciach Východoslovenské národné divadlo
(1924), dnešné Štátne divadlo
– neuveriteľných šesťdesiat
rokov má spisovateľ, filmár, horolezec, polárnik, cestovateľ Pavol
Barabáš, svetový rekordér v počte
ocenení na filmových festivaloch –
ich číslo sa blíži k dvesto!
(jč)

Text a foto: Jana FR ANČEKOVÁ, MO MS v Trstenej

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej sa v júli zúčastnili na významnom krajanskom
podujatí, ktoré organizoval Spolok Slovákov v Poľsku – položenia základného kameňa Domu slovenskej
kultúry v Jablonke. Ešte pred týmto samotným aktom sa niektorí slovenskí krajania zúčastnili na prvom
Národnom výstupe Slovákov na Babiu horu.

Kufor
legionára
Spomienka je umocnená
slovom v príbehoch, zoznamom
vojakov, ale aj množstvom dobových fotografií zo zajatia v Rusku,
z cesty „kolom sveta“ do vlasti,
portrétmi mladých mužov v uniformách. Veľké emócie vyvoláva
denník legionára Štefana Pintéra,
prepísaný v pôvodnom znení. Môj
dedko Jozef Žilík často rozprával príhody zo svojej šesťročnej
vojnovej odysey v Rusku. Stretol sa aj s generálom Štefánikom
28. novembra 1918 na verejnom
vystúpení. Už od môjho detstva
venčil dedko Žilík aureolou slávy
Milana Rastislava Štefánika.
V 1968 roku som so sedemdesiatosemročným dedkom vystúpil
na Bradlo v rámci národných
osláv.
Súčasťou mojej publikácie
je aj krátka esej venovaná Štefánikovi. Dejiny vždy treba vnímať v kontexte prežitého. Na
besedách pomyselne vyberám zo
starého kufra cnosti a hodnoty,
ktoré nezhrdzaveli ani po tých
vyše sto rokoch. Život preveril aj
môjho dedka, ktorého si vážim
pre jeho pevný životný názor
a nepredstieranú skromnosť. Aby
som zaujal nielen „mudrovaním“,
z kufra vyberám staré fotografie, knihy o Štefánikovi, obrázky
Paula Gauguina, aké našiel Štefánik na Tahity, repliky štítov
a štrbinového bubna z Polynézie,
bodáky, šable, holiace pomôcky,
drevené šachovnice – kazety aj
s obrázkami tangramov, ktoré precestovali s dedkom celú Transsibírsku magistrálu. Ešte stále žijú
medzi nami ľudia, ktorým vojaci
a legionári vyrozprávali mnoho
neuveriteľných príbehov. Stále je
čo zapísať pre budúce generácie.
Z kufra vyberám aj staré piesne
legionárov či sibírske balady,
ktoré spievam.
Svoje vystúpenie zvyknem
zakončiť Štefánikovým odkazom,
ktorý vyslovil po skončení vojny:
„Teraz ide o to premeniť duše,
a to bude nové víťazstvo, ktoré
musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto
činnosti.“
PaedDr. Robert ŽILÍK, člen
Spolku slovenských spisovateľov,
predseda MO MS v Mojmírovciach

V minulých dňoch prežívali naši slovenskí krajania v Jablonke na poľskom území slávnostné chvíle, keď predstavitelia slo venského parlamentu, diplomatického zastúpenia SR v Poľsku aj činitelia krajanských organizácií položili tu základný kameň
budúceho Domu slovenskej kultúr y, a ako vidno na druhej snímke, jeho stavba utešene rastie a za niekoľko týždňov už sú
hotové základy a objekt je pripravený na ďalšie murárske práce.

Medzi našich krajanov v Jablonke prišli podpredseda Slovenskej
národnej strany Anton Hrnko, podpredseda Výboru NR SR pre ľudské
práva a národnostné menšiny Juraj
Soboňa, generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Adrián
Kromka a generálny tajomník Spolku
Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorí spoločne osadili základný
kameň prvého Domu slovenskej kultúry na hornej Orave. Stavbu Domu
slovenskej kultúry, ktorá je spoločnou iniciatívou poľského prezidenta

Lecha Kaczynského a slovenského
prezidenta Ivana Gašparoviča,
finančne podporila vláda Slovenskej
republiky a vláda Poľskej republiky.
Slovenská diplomacia zohrala dôležitú úlohu pri realizácii tohto uvedeného projektu.
Poslanec A. Hrnko vo svojom
príhovore okrem iného povedal:
„Na severnej Orave a Spiši žije
stále veľa hrdých Slovákov, ktorí si
zachovávajú svoju národnú identitu. Teší ma, že naši poľskí krajania
nezabúdajú na svoju krásnu vlasť.“
Pokračovaním krajanských aktivít

bol 17. júla 2019 na hornej Orave
a severnom Spiši už v poradí dvadsiaty šiesty ročník Dní slovenskej
kultúry v Malopoľsku. Festival organizovaný Spolkom Slovákov v Poľsku už tradične prináša krajanom
a hosťom zo Slovenska predstavenia súborov, sólistov, hudobníkov
a umelcov prezentujúcich slovenskú
kultúru.Vybudovanie Domu slovenskej kultúry v Jablonke, ktorému
začínajú už do výšky rásť múry,
umožní i naďalej rozvíjať a upevňovať veľmi dobrú vzájomnú priateľskú,
krajanskú spoluprácu.

Veľký sviatok Aničky z Matičiarok
Mária TOMÁŠOVÁ, vedúca Folklórnej speváckej skupiny Matičiarky pri MO MS v Košiciach

Požehnaného veku deväťdesiatich
rokov sa v minulých dňoch dožila
pani Anna Grosiarová, rodáčka
z dedinky Kolbasov neďaleko Sniny
na východnom Slovensku, ktorú
obklopujú majestátne bukové lesy
Polonín. Ako mladá dievčina prejavila svoj talent v divadelných predstaveniach na ochotníckych scénach
a amatérskemu divadlu venovala
všetok svoj voľný čas, aj keď sa
medzičasom vydala. No s lesom sa
zasnúbila na celý život. Jej manžel
bol povolaním lesník a s tým súviseli
aj častejšie zmeny miesta pobytu,
najmä na severovýchode Slovenska (v blízkom Uliči a inde). Nakoniec sa usadili v Humennom a aj
ona sa stala „lesníčkou“. Prakticky
celý život pôsobila v administratíve
v závodoch lesného hospodárstva.
S manželom vychovali dve deti –
Aničku a Janíka. Dcéra Anna skončila Gymnázium v Humennom, po
skončení vysokej školy sa usadila
v Košiciach a v tomto meste žije aj
s rodinou. Syn Ján ostal v Humennom. Aj pani Aničke sa metropola
východu zapáčila a súčasnosti tu
býva neďaleko svojej dcéry.
Pani Anna Grosiarová je najstaršou speváčkou, ktorá aktívne
spieva a reprezentuje folklórnu spe-
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www.snn.sk/index.php/predplatne
poštou: Slovenské národné noviny
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

vácku skupinu Matičiarky aj Miestny
odbor Matice slovenskej v Košiciach. V roku 2004 bola pri formovaní tejto skupiny a už pätnásť rokov

Anna GROSIAROVÁ je najstaršou aktívnou členkou súboru Matičiarky v Košiciach – nedávno oslávila deväťdesiatiny!

je jej členkou. Speváčky sa vo folklórnej skupine postupne striedali,
ale pani Grosiarová ostala verná

a spieva dodnes. Jej príkladný prístup k spevu a spoľahnutie na ňu sú
ozaj obdivuhodné.
„Naša Anička“, ako ju
volajú, je nositeľkou viacerých ocenení v speve, najmä z regionálnych
súťaží. Dlhé roky úspešne reprezentovala na súťaži Dargovská ruža.
V roku 2013 bola v zlatom pásme
v sólovom speve na súťaži Na košickej turňi v Šaci. V roku 2018 na tejto
súťaži dostala Čestné uznanie za
vynikajúci výber piesní a umelecký
prejav. Na Dňoch mesta Košice viackrát získala pekné umiestnenia
v sólovom speve. Jej úspechmi sa
pýši i MO MS v Košiciach.
Gratulácia k úctyhodným narodeninám – deväťdesiatinám, je
ozaj nevšedná. Jubilantka, ktorá
oplýva
od mladosti neuveriteľnou aktivitou, si to naozaj zaslúži.
Okrem blízkych jej blahoželali aj
speváčky – Matičiarky. Pridali sa
k nim aj ďalší košickí matičiari.
Pri príležitosti krásneho životného
jubilea pani A.Grosiarová prevzala
z rúk predsedu Matice slovenskej
Dr. Mariána Gešpera Pamätný list
ako ocenenie za dlhoročnú spevácku činnosť.
„Na mnohaja i blahaja lita,
Anička naša“!
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