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SLOVO O SLOVENSKU
Kým hrozba koronavírusu

2019-nCoV zamestnáva sídlo Úradu
verejného zdravotníctva aj sídlo
myslenia radových občanov, zatiaľ
sa na Slovensku veselo šíri iná zhubnejšia nákaza – vírus liberalizmu.
Pred parlamentnými voľbami sa
najmä ľudia označení ako homo
politicus, zasiahnutí týmto vírusom,
správajú na hranici nepríčetnosti.
Niektorí nocujú v rokovacej sále
parlamentu pod rečníckym pultom,
čo je pre parlamentarizmus krajín
Európskej únie objavný príspevok
do rokovacieho poriadku, ďalší
trpia chorobnými predstavami,
pasujú sa za predsedov vlády či
ministrov a nájdu sa aj takí, čo
nechcú byť ministrami, lebo nie
sú schopní vyprodukovať životaschopnú víziu ani program, vystačia si len s nenávisťou, neznášajú
názorovú rozmanitosť a vulgárne
lynčujú nositeľov iných vízií a iných
názorov.
Hovorí sa, že takú príšernú
predvolebnú kampaň Slovensko
ešte nezažilo. Akoby v zákopoch
boja o moc išlo podľa zákonov vojny
o to najdôležitejšie – o život. V zmätenom zázemí tohto boja vládnu
obavy, aký bude politický a kultúrny
obraz Slovenska po voľbách. Bude
ešte Slovensko vlasť Slovákov?
Alebo nás pohltí oneskorená vlna
slovenského demagogického neoliberalizmu, ktorý je podľa Marka
Lilla, amerického profesora politickej vedy, pred bankrotom? Našim
nevoleným nevládnym organizáciám
v žolde starého pána S. a liberálnym médiám to ešte nedochádza?
V záujme novej liberálnej orientácie bude treba zatlačiť do úzadia
naše tradičné kresťanské hodnoty?
Slovo národ vytesniť z povedomia, prepísať učebnice dejepisu,
definitívne vyznačiť biele a čierne,
nakresliť červenú čiaru, pred ktorou
sú naši priatelia a za ňou úhlavní
nepriatelia?
Hrá sa o veľa. O charakter nášho
štátu, o to, aby slovo vlasť a patriotizmus neznelo ako pejoratívum. Aby sa
deti v škole učili vlastivedu s vedomím, že za vlasť sa v minulosti trpelo,
tak ako za ňu trpeli generácie našich
predkov, štúrovci na čele s velikánom
Ľudovítom Štúrom, obetaví muži ako
Andrej Hlinka, Milan Rastislav Štefánik a ďalšie tisíce Slovákov, nemenovaných obrancov vlastného spoločenstva, keď mu hrozila duchovná
a národná poroba.
Ľudovít ŠTEVKO

SRBSKO NA HROMNICE
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Európska únia má konečne plán na obmedzenie migrácie z Afriky

Nová misia má vylúčiť humanitárne podvody
Štefan ZLATOŠ – Foto: internet

Doterajšia námorná operácia európsk ych spojencov pod náz vom Sophia prestane existovať a sfor muje sa celkom nová námorná misia
zameraná na kontrolu dodr žiavania zbrojného embarga OSN v Líbyi.
Námorné prostriedky Únie už
podľa vyhlásení jej predstaviteľov prestanú v oblasti Stredozemného mora
zbierať afrických migrantov z potápajúcich sa člnov. Nová misia, ktorá nahrádza doterajšiu pod názvom Sophia,
okrem iného zabráni pašovaniu zbraní
na africký kontinent, čo v konečnom
dôsledku eliminuje mohutnosť migračných vĺn z krajín otvorených vojenských
konfliktov. Potvrdil to minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák po skončení rokovaní Rady EÚ pre zahraničné
veci v Bruseli.
■ ELIMINÁCIA PRÍČIN
„Záver ktorý sme prijali, je, že operácia Sophia sa ukončí a spustí sa nová
operácia, ktorej cieľom bude monitorovanie situácie a kontrolovanie dodržiavania zbrojného embarga. K tomu
sa budú využívať družice, drony, ale aj
lode. Zároveň sa bude detailne monitorovať situácia týkajúca sa migrácie,“
vysvetlil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.
Pod dokument, obsahujúci novú
stratégiu na zastavenie migrácie, sa
podpísali všetky členské krajiny Európskej únie. Spoločne tak deklarovali
zámer dodržať to, na čom sa krajiny EÚ
dohodli už v januári, a aktívne implementovať výsledky Berlínskej konferencie. Rozmenené na drobné – Únia chce
zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení a udržiavaní prímeria v miestach
konfliktov na jednej strane a na strane
druhej tak odstraňovať dôvody na
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O efektívnosti operácie Sophia vládli pochybnosti od čias, keď od nej odstúpilo
Nemecko a čoraz hlasnejšie sa z radov jej kritikov ozývalo, že sa obmedzuje iba na
zbieranie migrantov z potápajúcich sa člnov.

masovú migráciu obyvateľov týchto
regiónov.
■ POTOPENÁ SOPHIA
Operácia s týmto pomenovaním
sa začala počas roka 2015. Pôvodne
mala zastaviť pašerákov ľudí v Stredozemnom mori, čo znamenalo aj výcvik
líbyjskej pobrežnej stráže, a posilniť
embargo OSN na dovoz zbraní do
Líbye. Lenže, lode, ktoré boli súčasťou
operácie, sa čoskoro úplne venovali
akurát tak migrantom v núdzi a prevážali ich do európskych prístavov. Aj
podľa ministra Lajčáka nová misia, na

detailoch a názve ktorej sa v najbližších týždňoch dohodnú experti, už od
začiatku vylučuje možnosť jej prípadného zneužitia. Predstaviteľ našej diplomacie priamo potvrdil, že lode, ktoré
sa na operácii zúčastňovali, predstavovali pre migrantov jasnú pozvánku
do Európy. „Práve tá otázka, aby prítomnosť lodí nevyvolávala nejaký efekt
pozývania migrantov, bola veľmi citlivá.
V mandáte, aký sme schválili, nepripadá do úvahy, aby prítomnosť lodí bola
zneužívaná na organizovanie nelegálnej migrácie do Európy,“ vysvetlil minister zahraničných vecí SR.

Čo sa týka Líbye, Miroslav Lajčák
zdôraznil, že táto severoafrická krajina
nemôže byť vnímaná ako vzdialený
región. „Od európskeho pobrežia je
vzdialenosť do Líbye ako z Bratislavy do
Popradu, aj preto musíme robiť všetko
potrebné pre stabilizáciu tejto krajiny,“
pripomenul po zasadnutí Rady EÚ pre
zahraničné veci. Pri vzťahoch EÚ s Afrikou je podľa ministra M. Lajčáka dôležitá zmena prístupu na partnerský, a to
v rôznych oblastiach, vrátane migrácie,
ktorá musí byť súčasťou nášho dialógu
s krajinami Afriky. Zároveň napriek objektívnym problémom na kontinente musíme
byť schopní vidieť príležitosti. „Vyzdvihol
som potrebu zamerať sa na budovanie
stabilnej a bezpečnej budúcnosti Afriky,
pričom dôraz v našej spoločnej stratégii
by mal byť kladený na podporu dostupnosti vzdelania a vytváranie pracovných
príležitostí,“ informoval minister.
■ STABILIZÁCIA LÍBYE
Nie však pre seba, ale pre Albánsko. Zmyslom výzvy je pomôcť tejto
balkánskej krajine po silnom minuloročnom zemetrasení, ktoré zasiahlo
celkovo dvestotisíc ľudí. „Solidarita
s Albánskom je povinnosťou nás všetkých a iba prostredníctvom partnerstva
viacerých zúčastnených strán budeme
môcť pomôcť krajine pri jej rýchlej
obnove,“ konštatoval Miroslav Lajčák
s tým, že Slovensko prispeje sumou
dvestopäťdesiattisíc eur na rekonštrukciu tamojších škôl, ktoré zemetrasenie
zničilo.

Mgr. RNDr. MUDr. Jána MIKASA, PhD., hlavného hygienika Slovenskej republiky

Riziko šírenia ochorenia koronavírusu trvá
Riziko
šírenia
ochorenia
v Európe je pomerne nízke. Turistom, ktorí cestujú do postihnutej
oblasti, odporúčate zaočkovať sa
proti chrípke najmenej dva týždne
pred cestou. Ale u mnohých sa
tento vírus nepotvrdil, no následne
sa v tele rozvinul počas ďalších
dvoch týždňov. Aké sú pravdepodobné príznaky, s ktorými by
pacient mal navštíviť lekára?
Koronavírus je spoločné označenie pre štyri druhy vírusov obsiahnutých v podčeľadi coronavirinae.
Zvyčajne môžu zapríčiniť choroby
dýchacích ciest, napríklad obyčajné
prechladnutie. Ich výskyt medzi zvieratami je bežný a niekoľko z nich
môže spôsobiť ochorenie u ľudí –
SARS alebo MERS. Napádajú primárne dýchacie ústrojenstvo. Táto
skupina vírusov má širokú paletu
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mutácií, a to od bežného nachladnutia
až po smrteľné. Najvýznamnejší spôsob prenosu tejto infekcie je vzdušnou
cestou. K infikovaniu môže dôjsť aj
prostredníctvom predmetov, na ktorých sa zachytili kvapôčky aerosólu,
ktorý chorý človek uvoľňuje do prostredia pri dýchaní, kašľaní, kýchaní.
Nový koronavírus, ktorý bol prvýkrát
nájdený vo Wu-chane v Číne, nie je
identický so SARS alebo s MERS, ale
spôsobuje podobné príznaky vrátane
kašľa, horúčky a ťažkostí s dýchaním,
ktoré sa niekedy stupňujú do vážnych
respiračných ťažkostí.
Svetová zdravotná organizácia
hovorí, že do roka by mohol byť
koniec tejto epidémii.Ale nie je to
príliš dlhý čas?
Tento odhad vychádza zo skúseností z predošlých situácií. Tzv.

reprodukčný index pre 2019-nCoV
je aktuálne stanovený na 2,2. To
znamená, že jeden chorý dokáže
nakaziť dve ďalšie osoby. Na porovnanie, pri SARS bol R0 3, neskoršie
však bol prehodnotený na menej ako
jedna. Reprodukčný index R0 vyšší
ako 1 znamená šírenie infekcie ďalej.
Odhadnúť dĺžku trvania tejto epidémie
je veľmi komplikované.
Príde leto a s ním aj množstvo
cestovania k moru. Čo odporúčate
v takom prípade?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu
infekcie môže byť cestovanie rizikové
– napríklad pobyt v letiskovej hale, na
palube lietadla a podobne.
Zhovárala sa Eva SISKOVÁ
Foto: autor

■ Hokejista Zdeno CÍGER: Stratili sme veľa talentov; dnešná mládež vôbec nešportuje
■ Slovenské vysťahovalectvo – tisíce rôznych príbehov, ktoré sa preliali do ľudských osudov
■ Archivár Pavol KRIŽKO sa uplatnil najmä v spolupráci so spisovateľmi iných národov
WWW.MATICA.SK
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Zmocňujme sa víťazstiev Slovákov v dejinách – aj z Martovho poľa

Bojovali sme o rodiny, domovy, zvrchovanosť
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Miroslav BARTOŠ

Slovenské Martovo pole sa nachádza neďaleko známeho arboréta v Mlyňanoch medzi obcami Veľké a Malé
Vozokany. Tu sa 26. augusta 1652 odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska. A nevyhrali ju
slávne šľachtické rody, ktorým je venovaný pamätník na mieste bojov, ale slovenskí roľníci...
Na tomto mieste sa v nedeľu 16.
februára t. r. stretli zástupcovia slovenských vlasteneckých síl, aby si
pripomenuli odvahu a obetavosť svojich predkov v boji za svoj rod, rodinu,
spoločenstvo a jeho hodnoty. Roľníci,
vyzbrojení lopatami, vidlami, sekerami
a motykami, zvíťazili nad presilou špičkovo vycvičených bojovníkov dobovej
hyperveľmoci v počte štyritisíc mužov.
■ PRÍKLAD HRDINOV
S nápadom zorganizovať stretnutie kresťansky orientovaných vlastencov práve na mieste prvej víťaznej
bitky nad Turkami pred takmer štyristo rokmi prišiel Peter Švec, signatár
Nitrianskej deklarácie. Ako povedal,
nestretol sa len s pochopením, ale
nápad sa vydaril. Okolo tristo účastní-

kov na vŕšku pri pamätníku si vypočulo príhovory predstaviteľov strán
a hnutí s národno-kresťanskými princípmi, ktorí apelovali na odkaz hrdinov
z Martovho poľa. Vtedy padlo necelých
päťdesiat slovenských roľníkov, kým
„tureckých votrelcov, rabovačov, výpalníkov, vnucovateľov cudzích hodnôt až
osemsto“, povedal v príhovore Peter
Švec. O slávnej bitke sa dozvedel od
svojho otca. Nečudo, veď aj jeho predkovia tu bránili nielen svoju úrodu, ale
aj reč a vieru predkov.
Pripomeňme si základné súvislosti bojov na Martovom poli. Niekoľko
tisíc moslimských bojovníkov pod
vedením slávneho vojvodcu vezíra
Kara Mustafu sa vybralo rabovať do
horného Uhorska. Postupovali popri
rieke Nitre. Pri Vrábľoch porazili

jednotky grófa Mikuláša Nadaného
(Nadányi), v rabovaní pokračovali
k Topoľčiankam, kde zlikvidovali osadu
moraveckých Kumánov, pritiahli až
k Oslanom. Cestou spustošili majetky
Forgáčovcov a Oponickovcov. S veľkým lupom sa hodlali vrátiť do Ostrihomu, kde sídlila posádka vezíra
Mustafu.
■ ZÁSAH ROĽNÍKOV
Gróf Adam Forgáč povolal na
pomoc posádky z okolitých protitureckých pevností Levíc a Vrábľov, prišla
tiež šľachtická rodina Esterháziovcov a posádky vzdialenejších hradov
Balašské Ďarmoty a Pápa. V bitke
zahynuli štyria Esterháziovci. Pre
tmu boje pokračovali na druhý deň.
Vtedy prišla na pomoc roľnícka

Peter ŠVEC pri prejave k vlastencom pri pamätníku víťaznej vozokanskej bitky nad
Osmanmi.

armáda zo šestnástich okolitých obcí.
Ukryla sa v Starom háji a okolo siedmej ráno napadla zadný voj tureckého
vojska. Po tomto útoku bol zranený
kôň vezíra Mustafu, ten sa dal na útek
a za ním aj zvyšok tureckých votrelcov. Peter Švec o tom povedal: „Zaujal ma fakt, že po porážke šľachty na
druhý deň Osmanov drvivo porazili
slovensko-uhorskí roľníci,“ a poukázal
na skutočnosť, že kým „šľachta bojovala o svoju šľachtickú česť, stavovské
privilégiá, za vzdialeného panovníka,
o budúce výhody, teda bojovali ako
typickí žoldnieri, roľnícki domobranci
bojovali o výsledky svojej roboty,
o svoje domovy, rodiny, ženy, dcéry,
starcov. O svoju suverenitu“.

Nechceme potraviny s nižšou kvalitou
Ján ČERNÝ – Foto: internet

Potravinoví inšpektori v súčasnosti podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov.
Umožňuje im to prístrojové vybavenie, financované z projektu podporeného grantom Európskej únie a prostriedkami ministerstva pôdohospodárstva. Dvojaká kvalita potravín je od minulého roka považovaná v celej EÚ za
nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.

■ KONIEC ELDORÁDA
Výrobcovia už nemôžu beztrestne
upravovať zloženie potravín podľa toho,
či sa vyrábajú pre východnú alebo
západnú časť Európy. Vďaka slovenskej
iniciatíve sa dvojaká kvalita potravín
stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké

pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy
sa náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši
potravinoví inšpektori uspeli v Európskej
komisii s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým Slovensko pokračuje v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov.
Európska komisia odsúhlasila Štátnej veterinárnej a potravinovej správe
grant na testovanie kvality olejov, dovážaných na slovenský trh a predávaných
pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt vo výške tristotridsaťpäťtisíc eur
zastrešuje štát päťdesiatimi percentami.
ŠVPS SR z prostriedkov financovala

VŠIMLI SME SI
Predseda

parlamentu Andrej Danko mohol konečne 21. februára odovzdať prvú štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za
prínos pre rozvoj Slovenskej republiky v rôznych spoločenských
oblastiach. Získal ju akademik Milan Čič in memoriam. Po tom,
čo cenu parlament pred dvoma rokmi schválil, vtedajší prezident
A. Kiska ju dal posúdiť Ústavnému súdu SR, a nie je v rozpore s udeľovaním cien v mene Slovenskej republiky, čo je právo hlavy štátu.

Hurbanova cena Milanovi Čičovi
Ústa vný súd SR vo februári rozhodol, že štátne ceny sú
v súlade so základným právnym dokumentom Slovenskej
republiky. Predseda NR SR
preto udelil cenu obratom, aby
ju stihol odovzdať pri príležitosti
výročia úmrtia J. M. Hurbana,
zakladateľa prvej Slovenskej
národnej rady v revolučných
rokoch polovice 19. storočia.
Prvým
ý nositeľom Cenyy J. M. Hurbana sa stal
Slávnostný akt udelenia štátnej
akademik Milan ČIČ in memoriam.
ceny Jozefa Miloslava Hurbana
sa konal symbolicky v priestoroch Bratislavského hradu. Tam totiž bola
3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava SR vtedajšími najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky. Expertnú skupinu, podieľajúcu
sa na tvorbe základného zákona našej novodobej republiky, viedol práve
laureát Milan Čič. Po zániku federácie kreoval zriadenie Ústavného súdu
SR, ktorému predsedal v rokoch 1993 – 2000. Jeho pričinením prijali
Ústavný súd Slovenskej republiky do Spoločenstva ústavných súdov
Európy. „Je mi veľkou cťou, že som mohol ako prejav našej vďaky za
celospoločenský prínos odovzdať prvýkrát cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam akademikovi Milanovi Čičovi. Bol to človek, ktorý sa
významným spôsobom zaslúžil o rozvoj ústavnosti Slovenskej republiky,“ priblížil šéf parlamentu. Cena Jozefa Miloslava Hurbana má tvar
srdca, aby podľa slov predsedu Národnej rady SR pripomínala veľké
srdce Milana Čiča. Cenu si z jeho rúk prevzala dcéra oceneného Yvetta
Turayová so synom Lukášom Turayom.
Text a foto: (mrs)
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■ PRÍZNAČNÉ PARALELY
Tak ako uviedli účastníci stretnutia, Istanbulský dohovor zmení morálku
a tradície, staneme sa bezhodnotovou
masou pripravenou prijať akýkoľvek
koncept. Už dnes sa školám vnucuje
výchova detí bez stereotypných rolí
mužov a žien. Vo Veľkých Vozokanoch
sa vlastenecké strany a hnutia dohodli
na spolupráci, dokonca na konkrétnom kandidátovi na budúceho prezidenta SR – Petrovi Švecovi. Rozum
zvíťazí aj v súčasnej, oveľa sofistikovanejšej bitke.
Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas
tepelnej úpravy olejov – rafinácie.
Pravý extra panenský olivový olej
(lisovaný za studena) obsahuje veľmi
nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Ak
sa analýzou zistí nadlimitná hodnota
stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný
za studena, prípadne bol zmiešaný
s tepelne upraveným olejom alebo
bol nevhodne skladovaný a dlhodobo
vystavený vysokým teplotám.

Naši potravinoví inšpektori v Bruseli v boji s dvojakou kvalitou

Špeciálne prístrojové vybavenie
umožňuje odhaliť falšované extra panenské olivové oleje. V súčasnosti Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podrobuje
laboratórnym testom oleje zo slovenského, z rakúskeho a z nemeckého trhu.

Dnes sme znovu vystavení plieneniu, ale Istanbulským dohovorom (aké
príznačné!).

nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu, a ďalších pomocných analytických zariadení.
Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie
rôznych druhov olejov, a tým odhaliť, či
sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú
ich výrobcovia sľubujú na obale.

Najdrahšie potraviny lákajú producentov
na ich „falšovanie“ – platí to najmä o olivových olejoch, kde sa zavše zamieňajú extra
panenské sorty za ich napodobeniny – zabrániť tomu má nové prístrojové vybavenie
v ŠVPS SR plynový chromatograf.

■ SKUTOČNÁ KVALITA
Dôležitou skupinou testovaných
produktov sú extra panenské olivové
oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi
často falšované potraviny. Falšované
olivové oleje sú nelegálne zmiešavané

s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo s olejom zo semien či z výliskov. Takýto olivový „kokteil“, neprávom
vydávaný za „extra panenský“, dokážu
inšpektori odhaliť prostredníctvom
získaného prístroja, ktorý je schopný
zmerať koncentráciu stigmastadiénov.

■ POKUTY KALKULANTOM
ŠVPS SR má už za sebou prípravnú
fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality
olejov – nevyhnutných na samotné testovanie. Testovanie prebieha v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho
a potravinového ústavu v Bratislave.
„S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov.
V prípade závažných zistení môžu byť
sankcionovaní pokutou až do výšky
štyroch percent z ich ročného obratu,“
upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ
ŠVPS SR.

Knižnica pre nevidiacich v Levoči dostane nové poslanie

Slovenská autorita pre Braillovo písmo
Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh na vytvorenie Slovenskej
autority pre Braillovo písmo. Cieľom návrhu je zriadenie a prevádzka špecializovaného pracoviska v rámci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Poslaním Slovenskej autority pre
Braillovo písmo bude podpora gramotnosti osôb so zrakovým postihnutím
v Slovenskej republike. Cieľom novovzniknutého pracoviska bude určovať
štandardy používania Braillovho písma,
podporovať, uľahčovať a presadzovať
výskum, výučbu a tlač Braillovho písma.
Ministerstvo kultúry SR takto prakticky rozpracúva Dohovor o právach
osôb so zdravotným postihnutím, čím
chce splniť odporúčanie Výboru OSN
pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ale najmä vyriešiť praktické
problémy, s ktorými sa stretávajú osoby
so zrakovým postihnutím pri používaní
Braillovho písma. Na Slovensku totiž
v súčasnosti chýba inštitúcia, ktorá by sa
systematicky venovala Braillovmu písmu
a pravidlám jeho používania a ktorá by
bola partnerom pre podobné organizácie existujúce v susedných štátoch.
Vytvorením Slovenskej autority pre
Braillovo písmo na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči vznikne orgán s primeranými
kompetenciami vo vzťahu k Braillovmu
písmu a pravidlám jeho používania.
Zabezpečí sa štandardizácia slovenského Braillovho písma, jeho aktualizácia, pravidlá dopĺňania jeho znakov pre
rôzne oblasti zápisu, ako aj pravidlá pre
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transformáciu elektronických dokumentov do podoby vhodnej pre nevidiacich
čitateľov. Zaistí sa aj použitie braillovského fontu v elektronických publikáciách. Slovenská autorita pre Braillovo
písmo bude súčasťou Slovenskej kniž-

ČO INÍ NEPÍŠU

nice pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči. Knižnica sa systematicky venuje
práci s čitateľmi so zrakovým postihnutím
a počas svojej sedemdesiatročnej histórie
sa vyprofilovala na významnú kultúrnu

ustanovizeň, dlhodobo plniacu záväzky
v oblasti sprístupňovania kultúry ľuďom
so zdravotným postihnutím.
Prvá Slepecká knižnica braillovských kníh vznikla na Slovensku 25. 10.
1955 v Báhoni a mala k dispozícii štrnásť
kníh. Do Levoče sa presťahovala v roku
1971. Neskôr, 21. mája 1976, tu odovzdali
do užívania účelovú budovu Tlačiarne
a knižnice pre nevidiacich. Slovenská
knižnica pre nevidiacich nesie názov po
Matejovi Hrebendovi (1796 – 1880), národovcovi, nevidiacom kolportérovi slovenských a českých kníh, ktorý ich ponúkal,
a tým šíril národnú literatúru.
Braillovo písmo je špeciálny druh
písma, určeného pre nevidiacich a slabozrakých. Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera,
ktoré čitateľ vníma hmatom. Písmo je
pomenované podľa francúzskeho učiteľa
Louisa Brailla, ktorý po tom, čo v detstve
stratil zrak po nešťastnom poranení,
v pätnástich rokoch vytvoril toto písmo.
Slovenský systém Braillovho písma
vytvoril v roku 1922 zakladateľ a prvý
riaditeľ Štátneho ústavu pre slepcov
v Levoči Adolf Fryc. Doplnil písmená
ä, f, ĺ, ŕ, ó, dz, dž. Rozvojom slovenského
jazyka sa postupne dopĺňali ďalšie písmená našej abecedy.
Štefan ZLATOŠ, Foto: internet
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Deficity agrárnej ekonomiky
Ivan BROŽÍK

Slovensko právom patrí medzi
vyspelé európske krajiny. Napriek
úplne rozdielnemu spôsobu a tempu
vývoja v minulom storočí predsa
len naša spoločnosť naberá dych
a naznačuje trend vyrovnávania
životnej úrovne s obyvateľmi štátov, ktoré si nemuseli prejsť tým,
čím si prešli naši predkovia. Lenže
– na mnohé sme v tom úsilí akosi
„zabudli“.
Úprimne – komu z vás, vážení
čitatelia, hovorí niečo slovné spojenie „agrárna ekonomika“? Áno,
tu a tam čítame, že Slovensko je
prevažne agrárna krajina, Slovensko má agrárne predpoklady, má
agrárne tradície, že na Slovensku
vždy žili ľudia, ktorí si rozumeli
s pôdou a ktorým pôda dávala
obživu. Aj keď je to nespochybniteľná pravda, znie to, žiaľ, už
len ako fráza. Možno práve preto,
že nám chýba jasná, zmysluplná

a dlhodobá agrárna politika.
A potom z nej sa odvíjajúce odvetvie agrárnej ekonomiky. Najskôr si
však vysvetlime, čo to vlastne znamená. Ide o súbor agrárnych ekonomických činností danej krajiny alebo
štátu v oblasti poľnohospodárstva
a agropriemyslu. Agrárna ekonomika predstavuje štruktúru, organizáciu, stav a ďalšie kategórie
ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve istej krajiny. Pod pojmom agrárna ekonomika sa chápe
aj spôsob organizovania výrobnej
činnosti, konkrétne výrobná činnosť v poľnohospodárstve a agropriemysle. Treba uznať, že aj to je
možno pojmovo komplikované, ale
bez aspoň takého vysvetlenia sa
ďalej v naznačovaní jedného z vážnych problémov Slovenska, jeho
ekonomiky, určite nepohneme.
Slovenská ekonomika v posledných rokoch dynamicky rástla,

najmä vďaka konsolidovanému
priemyslu, oživenému prílevom
zahraničných investícií, rozvinutému bankovému sektoru a rozvíjajúcemu sa sektoru služieb. Pozície
poľnohospodárstva v národnej ekonomike však túto tendenciu neko-

K OME N TÁ R
pírujú. S dynamickým rastom HDP
teda vôbec nekorešponduje vývoj
poľnohospodárstva. Naopak. Je
takmer nepochopiteľné, že kedysi,
nie až tak dávno, poľnohospodárstvo na vidieku živilo celé obce,
ba až regióny. Kedysi, nie až tak
dávno, sme mali vysoké percento
v potravinovej sebestačnosti, v niektorých komoditách aj nad sto percent, teda potraviny sme vyvážali.
Ale to nie je jediné negatívum javu,
že agrárna ekonomika na Slovensku nefunguje tak, ako by mohla.

Nemecké poučenia pre nás
Dušan D. KERNÝ

Po prvý raz za tie roky, čo sa
konalo významné svetové stretnutie
o bezpečnosti v Mníchove, bolo bez
účasti najvýznamnejšej nemeckej političky kancelárky Angely Merkelovej.
Nemecko má čo povedať k otázkam
svetovej bezpečnosti, ale Merkelovej
medzeru vyplnil prezident. Nemecká
hlava štátu tam bola po prvý raz od
roka 2014. Súčasný prezident tam
v roku 2014 síce bol, ale vo funkcii
ministra zahraničných vecí. Nemecká
politika, nemecká vláda, nemecké politické strany prekonávajú domácu krízu,
ktorá ich plne pohlcuje. Vlani po voľbách
do europarlamentu pre katastrofálne
výsledky to vzdala šéfka SPD, sociálnej demokracie, strany vládnej koalície.
Vo funkcii sa trápila len niečo vyše štyristo dní. Dlhé mesiace táto najstaršia
strana nevedela nájsť vedenie, teraz
má na čele hneď dvoch predsedov.
Najnovšie sa vzdala generálna tajom-

AKO BOLO, ČO BOLO
S pevák Jožo Ráž v rozhovore pre české médium tvrdil,
že vybudoval protiatómový kryt
so zásobami potravín, v ktorom,
keby sa niečo stalo, bez problémov vydrží mesiac. Je v tom
čosi ako pud sebazáchovy, ale
ako sme pre prípad vojny či inej
katastrofy pripravení my ostatní?
V roku 1962 bola kubánska
kríza. Nukleárna vojna medzi
Sovietskym zväzom a USA bola
na spadnutie. Na školskom dvore
vybudovali vzorový kryt. Asi by
ho museli použiť, keby dôstojník
ohrozenej sovietskej ponorky
Vasilij Archipov odpálil jadrové
rakety. O dvadsať rokov neskôr
v sovietskom raketovom stredisku zaregistrovali vypustenie
amerických jadrových rakiet.
Keby si veliaci dôstojník Stanislav Petrov nezachoval chladnú
hlavu a nezistil falošný poplach,
bola by noc 26. septembra 1983
začiatkom tretej svetovej vojny.
Rozbušky vojny sú tu stále.
Americký dron zavraždil iránskeho generála. Irán odpovedal
raketovým útokom na americkú
základňu Ajn al-Asad v Iraku,
odkiaľ dron vyletel. O pár dní nad
WWW.SNN.SK

nemieni opäť kandidovať. Tým sa skončil Merkelovej sen o tom, že z liahne
CDU po skúsenosti v predsedníctve
strany získa AKK aj možnosť úspešne
kandidovať na úrad kancelára. Znaky
krízy sa prejavovali už dlho, ale posledným klincom do politickej rakvy AKK
bol krach jej zákroku v malej spolkovej
krajne Durínsko, kde miestni poslanci
CDU ako suveréni porušili tabu a hlasovali pri voľbe vedno s hlasmi Alternatívy pre Nemecko – AfD. Tá je dnes
parlamentnou stranou, ale platí zásada,

že s touto stranou, ktorá je označovaná ako krajne pravicová, euroskeptická, národne konzervatívna antiislamská a xenofóbna, nikto nikdy nepôjde
do akejkoľvek koalície či spoločného
hlasovania.
Pre nás Slovákov je to zaujímavé
preto, lebo ide o oblasť bývalej NDR,
východného Nemecka, ktoré napriek
miliardovým podporám z federálu je
nespokojné, zaostáva, trpí odlevom
obyvateľstva a najmä neznáša pozíciu
druhoradých Nemcov. Durínsko bolo
prvou spolkovou krajinou, kde sa predsedom vlády stal člen strany Die Linke,
dnešnej ľavice. Pre jej minulosť spred
troch desaťročí CDU rázne odmietala
spoluprácu s bývalou vládnou komunistickou stranou. A tak sa durínsky parlament, ako aj CDU dostali do pasce, lebo
bez kompromisu sa situácia vzhľadom
na pomer poslancov nedá riešiť a AfD
sa stala pre durínskych poslancov CDU

Afganistanom zostrelili lietadlo
s vysokým americkým dôstojníkom, ktorý údajne útok na generála riadil. Každá takáto rozbuška môže spustiť veľký konflikt
a ocitneme sa v situácii Švejka,
ktorý vyhlásil: „Tak nám zabili

tické strany, ktoré sa hotujú po
voľbách vládnuť, pribudnú nové
ciele pre rakety protivníka...
Dovoľte malé odbočenie.
V Prešove vybuchol plyn v paneláku. Osem ľudí prišlo o život.
Keďže vysokozdvižná plošina

níčka vládnucej kresťanskodemokratickej strany CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, zvaná AKK. Na
tomto poste len pred pol druha rokom
nahradila Angelu Merkelovú s výhľadom, že ju v roku 2021 vymení aj
v úrade kancelára, keďže Merkelová už

P O Z N Á MK A

Ide o zamestnanosť v regiónoch,
ide o nižšiu úroveň miezd vo výrobnom agrárnom sektore v porovnaní
napríklad s montážnymi dielňami.
Rastlinná produkcia u nás nielenže
dlhodobo klesá, ale mení sa aj jej
kedysi pestrá štruktúra smerom
k monokultúram. Stagnuje produkcia mlieka, toto odvetvie je z ekonomického pohľadu doslova stratové.
Znižovanie produkcie jednotlivých
druhov mäsa má tiež niekoľko príčin.
Patrí medzi ne nezáujem spotrebiteľov o naše síce kvalitné, ale logicky
drahšie mäso ako mäso z dovozov.
Je smutné rozprávať sa s predsedom poľnohospodárskeho družstva o tom, ako si napríklad už
nemôže dovoliť závodnú kuchyňu,
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ako sa musí venovať aj nepoľnohospodárskym činnostiam, len
aby udržal výrobu mäsa a mlieka.
To je dôsledok toho, že agrárna ekonomika je u nás čoraz viac neznámy
pojem. Kde je chyba? Kamkoľvek sa
len pozrieme. Príklad – koľko novinárov sa dnes venuje „politike“, aké
hviezdy v tejto oblasti robia sami
zo seba a koľkí z nich by boli vôbec
schopní napísať článok o tom, ako sa
mladí farmári aktuálne môžu dostať
k pôde? Ktoré médiá sa dnes venujú
tejto problematike? Ktorí inzerenti
prijateľným východiskom. To má ďalekosiahle následky. Ani Die Linke a ani
AfD sa, pravda, nezrodili vo východnom
Nemecku vo vzduchoprázdne, je to
dôsledok dosahu troch desaťročí toho,
ako sa západ „zjednocoval“ s východom Nemecka.
Rozplynul sa sen Merkelovej
o vopred pripravenom prechode, ale
vzrástli aj šance Friedricha Merza.
Pred pol druha rokom tesne prehral
na zjazde CDU súboj o kreslo predsedu strany CDU – a tým aj o možnú
kandidatúru na úrad kancelára. Je
to unikátna osobnosť. Voľakedy bol
predsedom poslaneckého klubu vládnej strany CDU, ale odišiel z politiky.
Od roka 2016 bol šéfom zastúpenia
amerického koncernu BlackRock
v Nemecku. Ide o najväčšieho finančného správcu majetku na svete v hodnote okolo 6,3 bilióna US dolára.
BlackRock má podiel vo všetkých
významných podnikoch či bankách
západného sveta vrátane nemeckých.
Ak sa stane Merz kandidátom vo voľbách na úrad kancelára, bude to po
prvý raz, keď politik odišiel do hospodárskej sféry, aby potom opustil lobizmus US biznisu s prístupom k vedeniu
koncernov po celom svete a presedlal
naspäť nielen do politiky, ale aj do
úradu nemeckého kancelára.
horieť? A ešte čosi: Sme členmi
NATO, z čoho vyplývajú určité
záväzky, preto by zodpovední
mali poznať odpoveď na otázku:
Ako sme pripravení na vojnu, keď
bude horieť oveľa viac domov
a možno celé mestá?

O vojnách a iných katastrofách
Peter VALO

Ferdinanda...“ a začala sa prvá
svetová vojna.
Minister
Lajčák
presadzuje umiestnenie amerických
vojenských základní na Sliači
a v Malackách. Exprezident
ponúkal predtým Poprad. Ján
Čarnogurský tvrdí, že pripravovaná zmluva je pre Slovensko nevýhodnejšia ako zmluva
o tzv. Schutzzone, ktorú Hitlerovo Nemecko nanútilo prvej Slovenskej republike. Ak v týchto
zámeroch bude pokračovať prezidentka Čaputová, ako aj poli-

nedočiahla tam, kde bolo treba,
zhorel človek. Na hlavy hasičov
sa od niektorých politikov zhrnuli
výčitky, aj keď pri mizernej technike s nasadením života robili,
čo mohli.Tragédia vyvolala vlnu
solidarity. Kraje, mestá i jednotlivci poslali dokopy milióny eur.
Podaktorí pýtajú peniaze nazad,
lebo vzniklo podozrenie, že ich
kádéhácka primátorka nepoužíva
na pomoc rodinám nešťastníkov,
pre ktorých boli určené. V Bratislave stavajú naozajstný mrakodrap. Čo sa stane, ak by začal
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dnes investujú do médií, ktoré sa
venujú ešte ako-tak pôdohospodárstvu? Ešte aj štát dá euroinzerciu radšej do bulváru ako do zvyšku odborných médií.
Agrárna ekonomika a agrárna
politika idú ruka v ruke, dokonca
k nim možno pridať aj čosi, čo by
sa dalo nazvať mediálnou politikou.
Len to by médiá museli prestať robiť
politiku ako takú a skôr sa začali
venovať dôležitým sektorom nášho
hospodárstva, napríklad.
Skutoční odborníci, nielen spoza
úradníckeho stola, ale priamo z praxe
tvrdia, že problémy sú riešiteľné,
slovenská krajina má potenciál
udržateľným spôsobom produkovať
potraviny pre 6,5 milióna obyvateľa.
Že máme dostatok kvalitných profesionálov, ktorí to dokážu. To však
bude v praxi platiť iba vtedy, ak
vládna politika zabezpečí stabilitu
legislatívnych, podporných, organizačných a konkurencieschop nosť
predstavujúcich faktorov pre podnikateľov aspoň na úrovni priemeru
štátov EÚ. Nuž a potom môžeme
spoznávať to, čomu sa bežne hovorí
agrárna ekonomika štátu a čomu
v krajinách, ako napríklad Rakúsko,
Nemecko, Holandsko, Portugalsko
či Švajčiarsko, rozumejú už naozaj
aj bežní občania.

Za mojich školských čias
bola atómová vojna na spadnutie.
Podľa vzoru Hirošimy sa vytvárali plány na ochranu obyvateľov
v prípade jadrového konfliktu.
Inštitúcie, školy a závody mali
určené miesta na evakuáciu.
Robili sa cvičenia. Štáby disponovali skladmi civilnej obrany.
Každý vedel len to, čo potreboval,
ale vedel, čo robiť. V akom stave
sú tie sklady dnes? Viete, kam
máte utekať, ak zahučia sirény,
viete, kde je protiatómový kryt?
Viete, kde dostanete plynovú

masku? A vôbec, sme pripravení
na katastrofy väčšieho rozsahu?
Dnes síce nepredpokladáme atómový útok, ale možno ho vylúčiť?
Stačí ak prst na spúšťači rakety
nebudú mať ľudia ako Archipov
a Petrov? Môžeme vylúčiť možnosti sabotáží, bombové útoky,
nasadenie chemických či biologických zbraní?
Naše počty vojsk sú pod
hranicou
obranyschopnosti.
Roky rušíme nemocničné lôžka.
Našťastie, zatiaľ neprešla stratifikácia nemocníc, ktorá by situáciu
ešte zhoršila.
Američania
nakrúcajú
katastrofické filmy. Simulujú
v nich situácie od atómovej
vojny cez požiare, povodne až po
zemetrasenia, výbuchy vulkánové
tornáda. V postojoch a konaní
hrdinov vidí divák mechanizmus
individuálnej záchrany. V amerických témach nechýbajú ani epidémie – ako tá s koronavírusom, čo
prepukla v Číne. Ako sme na ňu
pripravení, to sa ešte ukáže.
Jožo Ráž sa postaral o svoju
rodinu. Ako by zafungovala
civilná obrana a ako by bolo
zabezpečené prežitie nás ostatných, o tom by mal informovať
niekto iný.
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Mlčiaca väčšina sa prizerá, ako jej kradnú národný štát

K aždý občan by mal spamäti
ovládať najdôležitejšie núdzové
čísla – polície, záchranárov prípadne integrovaného systému na
čísle 112, kde vás prepoja, kam
potrebujete. Sú však aj iné spôsoby, ako vo vypätej a naliehavej
situácii dostať rýchlu a účinnú
pomoc. Najnovšie predstavila
mobilnú aplikáciu polícia, pomôže
aj obetiam domáceho násilia. Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku
158. Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má
pomôcť riešiť incidenty na uliciach,
ale aj prípady domáceho násilia. Spustená bude v najbližších
týždňoch.

Dvadsať rokov slovenskej pravdy

Užitočné
aplikácie
Aplikácia je ďalším spôsobom,
ako kontaktovať políciu v prípade
núdze. Hliadka bude vyslaná na
miesto činu ihneď. Novinka môže
byť užitočná pre účastníkov alebo
svedkov trestného činu, ktorí
nechcú byť z dôvodu ohrozenia
útočníkom videní. Ako príklad
možno uviesť bitky v dopravných
prostriedkoch či na uliciach. Aplikácia môže pomôcť aj obetiam
domáceho násilia. Dáva šancu
každej jednej týranej žene, prípadne dieťaťu, ktoré sa nachádza
v tom istom obydlí ako agresor
a veľakrát nemôže ani vytočiť 158
a povedať, že prišlo k nejakému
fyzickému útoku.
Mobilná
aplikácia
bude
dostupná bezplatne v operačných
systémoch Android a iOS. Podľa
odborníka polície na sociálne siete
Davida Púchovského je nutné sa
najprv zaregistrovať. Odporúča
tiež zoznámiť sa s aplikáciou ešte
predtým, ako nastane situácia,
keď ju použijeme. Ide o spôsob,
ktorý ponúka najmä nahlasovanie
trestných činov, pri ktorých ide
o bezprostredné ohrozenie života.
Hliadka bude vyslaná na miesto
činu na základe GPS súradníc telefónu, ktorý vyslal signál – volanie
o pomoc. Novinku budú zatiaľ
testovať na území Bratislavy.
Postupne by mala byť rozšírená na
celé Slovensko. Polícia v budúcnosti avizuje tiež zavedenie notifikácií pri mimoriadnych udalostiach, akými boli napríklad výbuch
bytovky v Prešove či streľba na
Obchodnej ulici v Bratislave. Pribudnúť by mohlo aj overovanie
stratených dokladov či vozidla, ale
aj zoznam policajných útvarov.
Náš život sa však môže ocitnúť aj vo vážnom zdravotnom
ohrození. Prípadne – stali ste sa
svedkom vážneho úrazu? Dokážete rýchlo reagovať a zachrániť
život zranenému? Odteraz budete
mať záchranára stále poruke.
„Krajina záchrancov“ prichádza do
vašich mobilov v podobe interaktívnej aplikácie Prvá pomoc. Aplikácia vám pomôže zvládnuť najdôležitejšie postupy poskytovania
prvej pomoci.
Záchrannej zdravotnej službe
trvá v priemere jedenásť minút,
kým príde na miesto nehody.
Dovtedy je prvá pomoc vo vašich
rukách. Nespoliehajte sa preto
len na núdzové čísla a príchod
záchranky. Až tri štvrtiny všetkých nehôd sa stane v prítomnosti
vašich blízkych. S aplikáciou „Krajiny záchrancov“ budete pripravení poskytnúť prvú pomoc vždy
a všade. Prevedie vás pätnástimi
najčastejšími zraneniami a scenármi prvej pomoci. Krok za krokom vám ukáže postup, ako účinne
pomôcť zranenému. Naučíte sa,
ako zastaviť krvácanie, zvládnuť
epileptický záchvat, pomôcť pri
popáleninách, šoku a ďalších život
a zdravie ohrozujúcich stavoch.
(ib)

HGDTWÁT

Zhováral sa Maroš SMOLEC – Foto: Jana BIROŠOVÁ

Narodila sa druhého septembra 1976 v Brezne. Vyštudovala publicistiku na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. Svoju žurnalistickú kariéru začínala v printových médiách, neskôr v Slovenskej televízii. V STV
pôsobila do januára 1999, keď bola novým vedením z politických dôvodov prinútená odísť. V januári toho istého roka
nastúpila na post zástupkyne šéfredaktora týždenníka Extra. V auguste 2014 sa stala riaditeľkou vydavateľstva Mayer
media. V začiatkoch jej novinárskej kariéry s ňou vyšiel rozhovor, v ktorom jej predpovedali, že buď bude novinárkou,
alebo političkou. To prvé napĺňa takmer štvrťstoročie a zdá sa, že to ďalšie má pred sebou. O rozhovor sme požiadali
šéfredaktorku mesačníka Extra plus, ktorý oslávil svoje dvadsiate narodeniny, Lenku MAYEROVÚ.
● Pred dvadsiatimi rokmi ste stáli
pri zrode Extra plus a už päť rokov ste
jeho vydavateľkou a šéfredaktorkou.
Aký je to pocit?
Dvadsať rokov v živote človeka je už
vek dospelosti a verím, že aj náš časopis
za ten čas prekonal detské choroby, prešiel pubertou, dozrel a dnes by mal zúročiť získané vedomosti a skúsenosti, aby
naďalej ukazoval, že písaním pravdy sme
na ceste k slobode. Mám živo v pamäti
deň, keď sa mi podarilo zaregistrovať
Extra plus na ministerstve kultúry. Cítila
som neskutočnú radosť, pretože v tom
čase na Slovensku zúril protislovenský
dzurindizmus, takže som to považovala
za zázrak. Boli to novodobé disidentské
časy, keď národovectvo a pravda neboli
v kurze. V tom čase prevládala proamerická politika a všetko slovenské bolo
označované za extrémistické.
● Časopis sa vyznačuje pronárodným zameraním, ktoré je na našej
mediálnej scéne unikátne. Vedeli
ste od začiatku, že sa budete uberať
týmto smerom?
Stará mama a rodičia ma vychovávali mať úctu k vlastnému národu
a štátu. Môj učiteľ Emil Urban ma dokázal
nadchnúť pre lásku k slovenskému jazyku
a ku generácii štúrovcov, to boli nesporne
dobré základy na pronárodné zameranie
Extra plus. V rokoch 1999 sme zažívali
odpor k všetkému slovenskému a Extra
plus v roku 2000 bolo odpoveďou na plaziacu sa amerikanizáciu i opätovnú maďarizáciu. Sny o veľkom Maďarsku a o údajnej trianonskej krivde podľa môjho názoru
nikdy neprestanú. Niekedy mi to pripadá,
že opätovne žijeme štúrovské časy a boj
o samostatné Slovensko s vlastným územím a jazykom nikdy neprestal. Neustále
čelíme pokusom o rozvrat štátu.
● Liberálnych médií máme na
Slovensku mnoho. Ako sa vám žije
v týchto ťažkých časoch s orientáciou
byť pronárodný i sociálny zároveň?

MEDZI NAMI
S lováci zažili vo svojej histórii viacero období temna. Keď si
zalistujeme v našich novovekých
dejinách, nemôžeme obísť dva
kľúčové dátumy: prenasledovanie
slovenských vlastencov po roku
1848 a obdobie kriminalizácie tzv.
buržoáznych nacionalistov a katolíckej cirkvi na Slovensku o sto
rokov neskôr po roku 1948. Každé
z týchto období minulých perzekúcií malo svoje zvláštnosti, svoje
nálepkovanie nepohodlných osôb,
nepohodlných skupín slovenského
obyvateľstva a nepohodlných kultúrnych či vzdelávacích inštitúcií.
Stačí, ak si pripomenieme osudy
Matice slovenskej, ktorá bola
tŕňom v oku maďarizátorov v Budapešti a neskôr proletárskych internacionalistov v Prahe.
Ak raz bude ktosi písať
o temných obdobiach slovenského
novoveku, musí dospieť k poznaniu, že tieto obdobia mali nápadné
spoločné rysy – útoky proti historicky najstaršej celonárodnej kultúrnej inštitúcii Slovákov, spojené
s pokusmi o jej likvidáciu. Nečudo,
že Matica sa v priebehu dvoch storočí stala symbolom životaschopnosti národa, symbolom zákonnej
suverenity slovenského jazyka
a slovenského vlastenectva. Ak
chápeme zmysel likvidačných ten-

Ak je raz demokracia, tak platí,
že právo na slobodný názor má každý.
Kto dáva právo vytvárať „demokratickým“ liberálom rôzne zoznamy nežiaducich osôb, konšpirátorov a podobne?
Mlčiaca väčšina sa prizerá na to, ako
im slniečkarská menšina kradne vlastný
štát. To je niečo neuveriteľné, ako sa
bojíme niekoľkých stoviek krikľúňov
len preto, že ovládajú médiá hlavného

● V roku 2014 ste založili vydavateľstvo Mayer media, v ktorom
začalo Extra plus vychádzať. Zmenila sa grafika aj reprofilácia. Čo
bolo dôvodom?
Nie je vždy všetko ideálne, a niekedy príde čas, že z cesty, po ktorej
kráčate, niekto uhne. Bývalý šéfredaktor si vybral svoju cestu, a tak časopis
úplne prirodzene prešiel pod Mayer

Lenka MAYEROVÁ s tohtoročným laureátom Romanom STOPKOM (vľavo dole) počas odovzdávania Ceny Extra plus za činnosť na prospech Slovenskej republiky.

prúdu a predstavitelia tohto štátu im pritom asistujú, a ešte ich dotujú peniazmi
zo štátneho rozpočtu. Nedokážem
pochopiť, prečo je ten náš národ taký
submisívny. Ľudia musia prestať bezhlavo a bez rozmyslu prijímať informácie a programy, ktoré im každý večer
servírujú televízie, pretože to sú veľmi
silné nástroje ovládania verejnej mienky
a manipulácie. Mali by sa spoliehať na
svoj zdravý rozum a skúsenosti svojich
predkov.

● Celý svet bojuje so slobodou
tlače. Ako by ste zhodnotili slobodu
tlače na Slovensku? Nebojíte sa
písať pravdu?

dencií umlčať Maticu slovenskú
a obmedziť suverenitu slovenského
jazyka na území Slovenska, tak ako
ju má v programe politická strana
exprezidenta, musíme si položiť
otázku: Prichádza ďalšie obdobie
temna?
Samozrejme, samotný politik
Kiska, známy z popradských mafiánskych transakcií a pochybných
štruktúr, by na likvidačnú úlohu

teľom iných politických názorov.
Národná
kriminálna
agentúra
(NAK A) bola založená ako samostatný útvar Prezídia Policajného
zboru na boj proti najzávažnejším
formám trestných činov, akými sú
korupcia a organizovaná kriminalita. Často sa však táto zložka
zneužíva proti priestupkovým deliktom, proti ideologickým oponentom
fanatického liberalizmu. Zastrašo-

mediu a ako nová šéfredaktorka som
začala realizovať svoju víziu. Navyše
do nášho tímu v roku 2015 pribudol môj
dlhoročný priateľ Roman Stopka, vďaka
ktorému mohlo Extra plus naďalej písať
úspešný príbeh a osláviť dvadsiate
narodeniny.

Džihád na vlastenectvo
Ľudovít ŠTEVKO

nestačil, keby tu nepôsobili aj iné
protinárodné sily, zasahujúce do
politického života a do represívneho a justičného aparátu štátu
opantanom systémom udavačstva
a následného postihu iných ideologických, často vlasteneckých
prejavov. Tupá kriminalizácia osôb
a skupín, vynútená na orgánoch
činných v trestnom konaní liberálnymi politickými stranami, spolupracujúcimi médiami a mimovládkami, ktoré tieto prejavy označujú
za extrémistické, naznačuje, že
sa slovenská spoločnosť ocitá na
začiatku vojny zastrašovania a psychologického teroru proti nosi-

PUBLICISTIKA

vanie „kukláčmi“, obvinenia spojené s obmedzovaním osobnej slobody a vyšetrovaním nie sú ničím
novým – niektorí politicky nepohodlní novinári to poznali na vlastnej
koži. Nebol to len šéfredaktor periodika Zem a vek, mladá videoblogerka, študentka Lívia Garčalová,
ale aj politickí oponenti liberalizmu
stíhaní za názor ako Ľuboš Blaha,
Rober t Fico, Milan Mazurek, Štefan
Harabin, médiami všemožne dehonestovaný a napádaný kňaz Marián
Kuffa a predseda NR SR Andrej
Danko.
V situácii, keď z tábora falošných liber tariánskych hlásateľov

Šéfredaktorka časopisu
p
EXTRA PLUS
Lenka MAYEROVÁ novinársky zápasí za
slovenskú vec od čias dzurindizmu.

Kto ustupuje, prehrá! Extra plus je
slovenské a za tie roky na mediálnom
trhu má svojich čitateľov i predplatiteľov, ktorí nám umožňujú písať slobodne
a pravdivo. Totálne eldorádo, nielen
politické, ale aj ekonomické, tu majú
mainstreamové médiá, ktoré namiesto
toho, aby informovali, sa uchyľujú
k nevyberaným praktikám. Ako je
možné, že sa vám môže redaktor rýpať
v súkromí, prenasledovať vás, byť agresívny, a ešte vám jednu vraziť, ako to
nedávno urobila jedna česká redaktorka.
A to len preto, že máte iný názor ako
liberálny mainstream? Kto nie je s nimi,
je proti nim. Takú teóriu razia novinári
– majitelia „pravdy“ – v mainstreamových médiách. Takmer po tridsiatich
rokoch od zmeny režimu zažívame novú
revolúciu – informačnú, presnejšie mediálnu. Novinári s iným názorom, ako hlásajú majitelia pravdy, pociťujú cenzúru,
mediálne útoky s totalitnými praktikami,
za ktoré by sa nemuselo hanbiť ani gestapo či Urválek. Slovensko a jeho občania
dnes žnú, čo zasiali po vzniku štátu.
● Keď sa s odstupom času
pozriete na pôsobenie časopisu,
dosiahli ste, čo ste chceli?
Kým si slovenský ľud nebude na
Slovensku vládnuť sám, neprestane
sa báť, sústavne sa klaňať zahraničným vládcom, tak sme cieľ nedosiahli,
a preto musíme kráčať ďalej. Ak sa to
nepodarí mojej generácii, verím, že
máme v Extra plus nasledovníkov, ktorí
budú pokračovať na našej ceste presne
tak, ako my kráčame v šľapajach našich
národovcov.
slobody pre všetkých zaznievajú
urážky a osočovania ľudí z iného
ideologického spektra, legitimizuje
tieto urážky a prečiny akýsi pán
Gulnoza Said, programový koordinátor novinárskej organizácie
CPJ pre Európu a Strednú Áziu.
Vlastne ide o oveľa horšiu vec ako
osočovanie. Prípad je mediálne
známy: Slovenský komentátor,
kontroverzný evanjelický teológ
Michal Havran je stíhaný nielen
za urážky a ohováranie kňaza Mariána Kuffu, ale za prečin hanobenia
národa, rasy a presvedčenia, čo je
podľa Ústavy Slovenskej republiky
a právnych noriem v mnohých krajinách Európy trestný čin. Gulnoza
Said sa odvoláva na demokraciu
a slobodu slova takto: „Slovenské
úrady by mali okamžite pozastaviť
toto stíhanie a mali by mu umožniť
písať slobodne.“ Zvláštne je, keď
pán spoza veľkej mláky, zrejme
inštruovaný zo Slovenska, suverénne posudzuje zákony Slovenskej
republiky, ktoré nepozná, a vôbec
sa nepozastavuje nad stíhaním
iných slovenských novinárov, pre
ktorých sloboda slova neplatí.
Michal Havran predsa nemôže
mať imunitu pred zákonmi. Na tom
nemôže nič zmeniť patologická
atmosféra v slovenskom mediálnom priestore, pavučinová sieť tretieho sektora ani džihád proti slovenským vlastencom a slobodnému
vlasteneckému zmýšľaniu.
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Prezident A. VUČIĆ: Belehrad je za mier, aby krajina mohla viac zosilnieť

NA MARGO

Srbsko na Hromnice slávilo Deň štátnosti

O dchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa skončila jedna kapitola spoločných
európskych dejín. Pozorovatelia
si kladú jednoduchú otázku, do
akej miery Únia dokáže vydržať
v súčasnej podobe. Dá sa predpokladať, že postupné odoberanie kompetencií členských štátov
môže nadobro pochovať spoločný
európsky projekt. Nikým nevolená
bruselská administratíva diktuje
národným orgánom rôzne nariadenia a smernice, ktoré zasahujú do ich výlučných právomocí.
Snahou niektorých pobláznených
európskych politikov je postupná
likvidácia národných štátov. Nielen to.

Mar tin JA RINKOVIČ – Foto: internet

Na Hromnice 15. februára si Srbsko tak ako po každý rok od roka 2002 pripomenulo svoj Deň štátnosti.
Sviatok slávený dva dni sa stal príležitosťou na demonštráciu srbskej regionálnej súdržnosti a vyjadrenie
podpory zo strany oficiálneho Belehradu srbskej populácii v Bosne a Hercegovine i Čiernej Hore.
Pravoslávny sviatok Uvedenia
Pána do chrámu (Sretenje) sa v Srbsku stal štátnym sviatkom štátnosti
na počesť pripomenutia prvého srbského povstania proti Turkom, ktoré
tento deň v roku 1804 vypuklo pod
vedením Juraja Djordjevića zvaného
Karadjordje (Čierny Juraj). Zároveň
si Srbi pripomínajú výročie prvej tzv.
sretenjskej ústavy Srbského kniežatstva, ktorú prijalo veľké národné
zhromaždenie v Kragujevci tento deň
v roku 1835.
Ústredné oslavy sa udiali
v mieste vypuknutia povstania
v obci Orašac neďaleko Arandjelovca
v centrálnom Srbsku za účasti predsedníčky Národného zhromaždenia
Srbska Maje Gojkovićovej, ako aj
predsedu Zhromaždenia Republiky Srbskej (srbská entita v Bosne
a Hercegovine) Nedeljka Čubrilovića.
V Orašci sa zároveň uskutočnili aj
slávnostné bohoslužby a moleben,
čiže krátka spoločná bohoslužba
vyprosujúca Božiu pomoc pravoslávnym veriacim Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore. Okrem
Orašca si výročie pripomenuli aj na
ďalších miestach Srbska, spojených
s pamätnými udalosťami. V Kragujevci, kde bola prijatá prvá ústava,
položili aj vence k sarkofágu vodcu
prvého povstania v Chráme sv.
Juraja v Topole na vrchu Oplenac,
ktorý je mauzóleom srbskej kráľovskej dynastie Karadjordjevićovcov.
Najväčšiu pozornosť aj za hranicami
však vzbudilo dianie v Belehrade.
■ BELEHRADSKÉ POSOLSTVO
V srbskej metropole sa odovzdávali najvyššie srbské štátne vyznamenania. Tento rok ho udelili aj prezidentovi Českej republiky Milošovi
Zemanovi, ktorý u našich západných
susedov otvoril diskusiu o stiahnutí
uznania Kosova, a tiež laureátovi

Ulica Kosovskej Mitrovice, najväčšieho mesta na Srbmi obývanom severe Kosova, vlajkovou výzdobou ku Dňu srbskej štátnosti manifestuje svoju príslušnosť k Srbsku.

Nobelovej ceny, známemu priateľovi
srbského národa rakúskemu spisovateľovi Petrovi Handtkemu. Zároveň
sa v Belehrade uskutočnilo stretnutie prezidenta Srbska Aleksandra
Vučića so srbskými lídrami opozície
z Čiernej Hory a srbskými predstaviteľmi z Bosny a Hercegoviny. Podnetom na stretnutie sa stala napätá
politická situácia v oboch postjuhoslovanských republikách, v ktorých
v poslednom čase došlo k pokusom
o zmenu statusu quo tamojšej srbskej komunity. V Čiernej Hore úsilie
Djukanovićovho režimu o zoštátnenie majetku Srbskej pravoslávnej
cirkvi, t. j. pokus o faktickú likvidáciu
najpočetnejšej cirkvi v krajine, vyvolalo nespokojnosť a dosiaľ najmasovejšie demonštrácie za posledných
vyše tridsať rokov jeho vládnutia.
Podľa srbského člena kolektívneho
prezídia Bosny a Hercegoviny Milorada Dodika tlaku čelia aj tamojší
Srbi, keď ústavný súd v Sarajeve

prijal politicky motivovaný verdikt
o tom, že poľnohospodárska pôda
na území bosnianskej Republiky Srbskej patrí Bosne a Hercegovine. Tým
došlo k vážnemu narušeniu krehkej
rovnováhy vnútri štátu a ďalšiemu
narušeniu Daytonského usporiadania krajiny, ktorým sa podarilo v roku
1995 ukončiť krvavú bosniansku
vojnu. Podľa Dodika verdikt sleduje
zámer Sarajeva o postupné odoberanie majetku a kompetencií Republiky Srbskej, a tým aj jej zrušenie.
Dodik, známy svojimi impulzívnymi
vyhláseniami, na výrok súdu reagoval ohlásením zámeru vypísať
v budúcnosti referendum o osamostatnení Republiky Srbskej, aj keď
v samotnom v Belehrade už vystupoval zmierlivejšie.
■ SOLIDARITA A MIER
Celé stretnutie a následná tlačová konferencia vyzneli ako demonštrácia solidarity materskej krajiny

s krajanmi za hranicami. Základné
posolstvo
formuloval
prezident
Vučić, ktorý vyhlásil, že Srbsko je
na tom ekonomicky najlepšie za
posledných päťdesiat rokov. Zdôraznil však, že Srbsko potrebuje
nevyhnutne mier a čas, aby mohlo
ešte zosilnieť. Zároveň uviedol, že
napriek očakávaniu radikálnych riešení zo strany niektorých on prosí
o zachovanie mieru, ktorý je najväčším úspechom. Popritom však
zdôraznil, že Srbsko bude stáť pri
svojom národe. Zvlášť v tejto súvislosti vyjadril obavu o Republiku Srbskú a poprosil jej lídrov o to, aby pri
svojich krokoch zohľadňovali celkovú
situáciu Srbska. Napriek skutočnosti, že posolstvo zo stretnutia
možno interpretovať ako pokus prezidenta o upokojenie situácie, aj tak
sa nevyhlo podráždeným reakciám
susedov zo Sarajeva i z Podgorice. Je totiž nepísaným pravidlom,
že pri podobných stretnutiach srbských lídrov sa vždy zdvihne prach
susedského rozhorčenia, bijúceho
na poplach pred srbskou expanziou. Napriek tejto hystérii je však
pravdou, že od posledných balkánskych vojen z deväťdesiatych
rokov je srbská strana tou, ktorá je
vždy „bitá“ a ktorá je v dôslednej
defenzíve. Belehrad je ten, ktorý
ustupuje a ktorý musí strpieť utláčanie svojich rodákov za hranicami.
V princípe by sa dalo hovoriť skôr
o prejave rozvážnosti Belehradu,
skôr o defenzíve než expanzii,
veď nie Belehrad, ale Podgorica
a Sarajevo narúšajú svojimi krokmi
status quo. Pravdou je však i to,
že silnejúci Belehrad popri snahe
o uchovanie mieru, bude asertívnejšie dávať najavo aj to, že záujmy
Srbov v regióne mu nie sú a nebudú
ľahostajné.
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Dlžníci sa majú lepšie ako sporitelia
Róber t HÖLCZ – Foto: internet

Európske štatistiky potvrdili, že v predchádzajúcom roku sa mali u nás lepšie dlžníci peňazí ako ich sporitelia, keďže miera inflácie bola 3,2
percenta a úročenie termínovaných vkladov bolo najviac percento ročne. Priemerná miera inflácie bola v EÚ 1,2 percenta, v eurozóne 1,3
percenta; najvyššia bola v Rumunsku – 3,8 percenta a najnižšia v Taliansku – 0,2 percenta.

Z krátkeho prehľadu vidieť, že
Európskej centrálnej banke sa nedarí
ani nalievaním obrovského množstva
lacných peňazí dosiahnuť v eurozóne
dvojpercentný inflačný cieľ. Kým na
Slovensku je inflácia o tretinu vyššia, terajšie nulové a záporné úrokové
sadzby ECB nás skôr poškodzujú.
■ VYŠŠIA INFLÁCIA
Čo je teda príčina, že inflácia je
u nás výrazne vyššia? Mohli by sme
špekulovať, že obchodníci výrazným
spôsobom zvýšili ceny najmä potravín
a alkoholických nápojov, keďže vedia
o dvojmiestnom náraste miezd v štátnom a vo verejnom sektore a napokon
aj o jednomiestnom náraste v súkromnom sektore. Domácnosti teda majú
WWW.SNN.SK

peniaze na kúpu drahších tovarov.
To sa však určite nebude opakovať v tomto, ale ani v nasledujúcich
rokoch.
Za vyššou infláciou treba vidieť
aj výrazne vyššie náklady na bývanie vrátane s ním spojené náklady na
vyššie ceny energií, a čo asi najviac
prekvapuje – aj vyššie náklady na
vzdelanie. Na druhej strane však treba
povedať, že čím budú vyššie mzdy
a vyššie ceny tovarov a služieb, tým
bude vyššia domáca spotreba, a teda
aj rast HDP, ktorý vlani po znížení
objemu zahraničného obchodu klesol
na polovicu. K uvedenému makroekonomickému ukazovateľu sa prepočíta
deficit verejných financií a verejného
dlhu, s priebehom ktorých sme tiež
neboli vlani celkom spokojní.
■ DLHY DOMÁCNOSTÍ
Vysoká miera inflácie a nízke
úverové úroky sú dôvodom terajšej
vysokej zadlženosti domácností. Tie
nemíňali na spotrebu, ale investovali
do zabezpečenia vlastného bývania. V minulom roku neboli problémy
so splácaním pôžičiek, ale v tomto
roku sa vinou spomalenia ekono-

miky môžu vyskytnúť problémy, ktoré
v konečnom dôsledku môžu ohroziť aj stabilitu bankového sektora,
a preto Národná banka Slovenska
prijala rad obmedzujúcich podmienok
čerpania úverov na bývanie. Z nich
pre väčšinu domácností je asi najväčší problém mať aspoň dvadsať
percent vlastných peňazí z ceny založenej nehnuteľnosti.
V poslednom čase sa v eurozóne
čoraz viac diskutuje o možnom zavedení záporných úrokov na vklady či
dokonca na úvery, s ktorými sme sa
zatiaľ stretávali len v prípade uloženia peňazí komerčných bánk na účty
v ECB. Na konci minulého roka sme
sa dozvedeli, že najstaršia centrálna
banka na svete – švédska Riksbank,
ktorá päť rokov experimentovala
so zápornými úrokmi, ich posúva
z mínusu na nulu, keďže nebola už
ochotná zo všetkých strán počúvať,
že švédske domácnosti sa čoraz viac
zadlžovali a navyše sa ich úspory
pri nízkych úrokoch znehodnocovali.
■ DLHOPISY OBČANOM
Za štandardnú menovú politiku každej centrálnej banky treba
ZAHRANIČIE

považovať plusové úroky na vklady
a, samozrejme, na úvery, keďže inflácia je normálny sprievodný jav každej
ekonomiky. Potom nie je potrebné
tlačiť obrovské množstvo lacných
peňazí bez hodnoty, ktorých dôsledkom nie je nič iné ako zadlžovanie
všetkých účastníkov trhu, o čom sme
sa v eurozóne už presvedčili. Ak
bude zadlženosť pokračovať, nemôžeme sa čudovať, že náš bývalý
štátny súpútnik práve z dôvodu
porovnania medzi úrokmi na vklady
a úvery nemá záujem do eurozóny
vstúpiť. Vlastná menová politika Českej národnej banky totiž najlepšie
dokáže reagovať na potreby domácej ekonomiky a tiež nebude znehodnocovať nízkymi úrokmi úspory
domácností. Naopak, české ministerstvo financií sa usiluje peniaze
občanom zhodnocovať aj tým, že
vydáva štátne dlhopisy s ročným
úročením okolo 1,5 percenta, čo sa
u nás zatiaľ nestalo. Dôvodom je, že
štát si dokáže na trhoch pri terajšej
menovej politike ECB požičať lacnejšie, a prečo by asi mal dať „zarobiť“
slovenským daňovým poplatníkom?
Alebo má iné pohnútky?

Budúcnosť EÚ
je stále neistá
Vydieraním
vzdorujúcich
predstaviteľ ov niekoľkých členských štátov chcú zastaviť ich
odmietajúcu politiku proti nezmysleným európskym „zákonom“
a nastoliť kontroverznú politiku
multikulturalizmu.
Ukazuje sa,
že spoločný európsky záujem
je v skutočnosti záujmom dominantných európskych hráčov.
Francúzsko spolu s Nemeckom
prostredníctvom orgánov Európskej únie určujú hospodárske
a politické smerovanie starého
kontinentu. Proti sú však niektoré
členské štáty. S výraznou politickou podporou USA sa proti francúzsko-nemeckej hegemónii ostro
stavajú vlády Poľska a Maďarska.
Okrem kritiky súčasného stavu
Únie nekompromisne vystupujú
proti politike otvorených hraníc
nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Spolu s ďalšími členským
štátmi vrátane Slovenska tlačia
na popredných európskych politických predstaviteľov, aby zastavili masovú a neriadenú migráciu
moslimského obyvateľstva. Odpor
proti politike Európskej únie sa
už začína prejavovať aj medzi
francúzskym a nemeckým obyvateľstvom. Nezvládnutá integrácia
väčšiny moslimských migrantov
postupne vytvára odpor proti
tradičným politickým skupinám.
Neúspešná kandidátka na francúzsku prezidentku Marine Le
Penová kritizuje členstvo Francúzska v Európskej únii. V Nemecku
podobný postoj zastáva aj rýchlorastúca krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko.
Odpor proti európskej integrácii rastie aj v ostatných členských štátoch. Podporovatelia
euroskeptických politických strán
kritizujú aj nový ľudsko-právny
rozmer Európskej únie. Nesúhlasia, aby sa prostredníctvom
európskych nariadení uplatňovali
rôzne žiadostivosti rozličných
sexuálnych skupín. Politika politickej korektnosti tak postupne
z európskeho prostredia vytláča
hodnoty, na ktorých bola doteraz
stavaná kresťanská Európa.
Všetko
tak
nasvedčuje
tomu, že Európska únia, ako ju
poznáme dnes, nemusí o desať
rokov vôbec existovať.
Nikto
z nás dnes nedokáže určiť, aký
vývoj môže nasledovať. Objavujú sa však názory obnovenia
spolupráce suverénnych štátov
výlučne v hospodárskej oblasti.
Je to jeden z možných scenárov,
ako zachrániť zjednotenú Európu
a zabrániť ovládnutiu malých
európskych štátov akoukoľvek
svetovou mocnosťou. Tento stav
by mohol obnoviť napätie medzi
jednotlivými stranami a vytvoriť
predpoklady na vypuknutie viacerých vojenských konfliktov.
Matej MINDÁR
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Detský mozog dnes vníma tlačený text inak ako u tých, čo vyrástli na tlačených knihách

Knižnice neučia deti čítať, ale mať rád čítanie
Zhováral sa Ľudovít KUSAL – Foto: archív Malokarpatskej knižnice v Pezinku

Ako sa dnes darí knižniciam v ťažkej vnemovo-konkurenčnej dobe zaujať čitateľov? A dokonca tých mladých? Darí sa to? Má na počet čitateľov
vplyv ročné obdobie alebo denná hodina? O skúsenostiach jednej z nich – Malokarpatskej knižnice v Pezinku, nám porozprávala jej riaditeľka
Daniela TÓTHOVÁ, ktorá prezradila aj to, aký vplyv má na počet čitateľov ročné obdobie alebo denná hodina.
● Vládu zimy sprevádza aj
nevľúdne počasie, ktoré práve
neláka na vychádzky alebo na
pobyty v prírode, skôr na posedávanie v teple. Je to pre knižnicu
a jej pracovníkov dobrý čas? Príde
v „nečase“ viac čitateľov ako počas
pekných dní, zohráva počasie
v návštevnosti knižníc väčšiu rolu?
Ak je daždivé, sychravé počasie
ľuďom sa až tak von ísť nechce. Ak je
veľmi pekné počasie idú na kúpalisko,
k vode a večer, prípadne dokonca aj
cez sparný obed, prídu k nám...
● Takže sezónnosť o záujme
čitateľov
požičať
si
knihy
nerozhoduje?
Sezónnosť sa prejavuje v návšteve knižnice v inej časti dňa. V lete
prídu skoro ráno rodičia s malými
deťmi, v zime prídu okolo obeda,
poobedia. Cez školský rok chodia
deti s rodičmi večer a školské triedy
prídu aj v čase vyučovania. Je to
veľmi rozmanité. Ak je záhradkárska
sezóna, nechodia „záhradkári“, tí si
všetko potrebné „načítali“ predtým,
tiež vinohradníci nechodia počas
oberačky. A takto by sme mohli
pokračovať...
● V spoločnosti panuje názor,
že ľudia, najmä deti, nečítajú. Máte
takéto skúsenosti?
Nie je to pravda. Keby sme to brali
cez absolútne čísla na počet vypožičaných kníh, napríklad za osemdesiate
roky a dnes, tak áno. Vtedy neboli iné
formy vyžitia. Ale za krízu čítania to
považovať nemôžeme.
● Mnoho ľudí vníma knihovnícku prácu ako pokojnú a nenáročnú, spočívajúcu v celodennom
čítaní kníh. Aká je realita?
Nad tou predstavou sa treba
pousmiať. Áno, niektoré kolegyne si
čítajú knihy neskoro večer, ja zase
o piatej ráno. Naša knižnica je malá,
takže všetci robíme všetko. Najmä
na niektorých pozíciách, napríklad
v oddelení pre deti a dospelých, majú
kolegovia kumulované funkcie. Je to
veľmi živá práca. Usilujeme sa venovať čitateľom pri ich výbere či orientácii v literatúre, ale okrem toho musia
pripravovať podujatia, propagačné
materiály, dávať posty na sociálne
siete, upravovať fotografie, robiť koncepcie, vyhľadávať nových spisovateľov... Je toho veľa. A napriek tomu sú
moje kolegyne veľmi sčítané.
● Zaujala ma správa newyorskej Syracuse University, ktorá
pred troma rokmi vytvorila rebríček krajín podľa množstva knižníc
na stotisíc obyvateľov a Slovensko
v tomto rebríčku dominuje.
To je historicky dané. V roku 2019
sme si pripomínali sto rokov od prvého
zákona o knižniciach, ktorý bol jedným
z prvých zákonov v novovytvorenej
Československej republike. Na základe toho zákona sa určila každej obci
povinnosť založiť knižnicu, a z toho
žijeme doteraz, aj keď niektoré dedinské knižnice zanikli. Tá sieť bola taká
hustá, že stále sme na popredných
miestach.
● Ako si pri tomto fakte vysvetľujete iný fenomén – negatívne
zistenia týkajúce sa čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov, ktorá
je horšia ako priemer krajín OECD?
To je ale vizitka a úloha školstva.
Knižnice nie sú tie, ktoré by mali deti
naučiť čítať. My vedieme mať rád čítanie a prežívať ho. Niečo je asi v našom
školstve zlé...
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T. Brezina, R. Dahl staršie deti
vyhľadávajú fantasy literatúru (Fable
Heaven, Hraničiarov učeň, Bohovia
Olympu...)
● Návrhy na doplnenie knižničného fondu môžu dávať aj samotní
čitatelia. Aké knihy žiadajú?
Fantasy, cestopisy, menšinové
žánre. Všeličo. Odbornú literatúru,
deťom novinky.

Riaditeľka knižnice Daniela TÓTHOVÁ
veľmi dobre pozná dušu mladého čitateľa
a vie, aké knihy a knižničné podujatia ho
zaujmú.

● Aké je postavenie knižníc na
Slovensku?
Ak hovoríme o verejných knižniciach, lebo tých sa ten zákon týkal,
postavenie sa veľmi mení. Z požičovní
sa stávajú priestory ponúkajúce množstvo podujatí, ale aj bezpečný priestor,
napríklad pre deti a seniorov. Tu sa
môžu stretávať, porozprávať, prečítať
si dennú tlač a časopisy, urobiť úlohy,
počkať na prímestské dopravné spoje.
Knižnice sa usilujú reflektovať potreby
miestnej komunity. Najmä pri obecných knižniciach vidíme odraz kultúrneho povedomia obce. Ak jej vedenie
si myslí, že knižnica a všeobecne
kultúra má v obci miesto, a ak je tam
osvietený a aktívny knihovník, tak
knižnica spĺňa svoje poslanie. Mnohí
starostovia udržiavajú knižnice umelo
len zo zvyku, ale tie reálne nefungujú.
● Ako si vysvetľujete paradox, že trebárs v dedine Slovenský Grob, ktorá je od Pezinka na
dohodenie kameňom, zaznamenali
jeden z rekordných percentuálnych
prírastkov za posledné roky, počet
obyvateľov sa zdvojnásobil, a pritom práve tam knižnica, ktorá predtým spadala pod Malokarpatskú
knižnicu, zanikla?
Môže to byť spôsobené napríklad
tým, že obec, ktorá sa rýchlo rozvíja,
potrebuje tie priestory na iné ciele,
napríklad na škôlku. To rozhodnutie
môže byť dočasné, ale niektoré obce
zrušia knižnicu, lebo sa usilujú šetriť...
● Máte aj pozitívne príklady?
Povedzme mesto Stupava. Knižnicu mali dlhé roky v nevyhovujúcich
podmienkach na zlom mieste. Presťahovali ju k hlavnej ceste, priestory sú
síce menšie, ale veľmi pekné. Našli
tam šikovných ľudí a je tam veľmi
vidieť, aký progres urobili. Skúšajú
všeličo a myslím si, že až dvojnásobne
im narástol počet čitateľov. Ide o lepšiu lokalitu, pekné priestory a kompetentný personál.
● Čo čítajú Pezinčania najviac,
aký druh literatúry? Ktorý autor bol
u vás v knižnici najpožičiavanejším
za rok 2019?
Klasika, Dominik Dán, v prvej
desiatke najpožičiavanejších kníh mal
sedem titulov, konkuruje mu Jozef
Karika. Naši čitatelia čítajú to, čo
aj inde na Slovensku. Ženy ženské
romány, majú veľmi veľa slovenských
autoriek: Keleová-Vasilková, Brezinská, Gillerová a Pronská, detektívky,
horory, fantasy. Číta sa motivačná literatúra v štýle hľadajme si svoju životnú
cestu, plus rôzne alternatívne stravovania. Detskí čitatelia stále čítajú
Harryho Pottera, veľmi populárny je

● Čo je najväčším problémom,
s ktorým sa dnes vaša knižnica
borí?
Priestory.
Nemáme
vhodné
priestory na podujatia, akcie robíme
v čitárni. Akcie pre deti zase v oddelení pre deti. Chýbajú nám priestory

čiavaných kníh, aby sme získali priestor
pre novinky. My ani nemáme ambíciu
mať všetko. Máme základ, jadro, ktoré
by tu malo byť, a to, čo ľudia radi čítajú.
A niektoré tituly ponúkame bezplatne
menším knižniciam. Myslím si, že nie
je namieste ľuďom nasilu podsúvať, aby
čítali, ale pri najmenších musíme vytvoriť záujem, aby po kríze, ktorá nastane
od trinástich do sedemnástich rokov,
keď je veľký pokles čítania, aby potom
pokračovali či už v beletrii, alebo odbornej literatúre. Vytvoriť vzťah v detskom
veku je však najdôležitejšie.
● A vytvoriť vzťah s ich
rodičmi...
Presne tak, musíme naučiť rodičov, aby s deťmi čítali. Istý skúsený

Veľmi málo detských čitateľov sa pri nástupe do prvých školských ročníkov môže pochváliť
tým, že s nimi rodičia čítali. Tento deficit môžu nahradiť cielene pripravené knižničné akcie.

na regionálne dokumenty. Sme regionálna knižnica, zbierame knihy či
časopisy z okresov Pezinok, Senec,
Malacky,veľmi radi by sme ich ponúkli
v jednom priestore a zdigitalizovali.
Trápia nás platy. Mrzí ma, keď mi kvalitní ľudia odchádzajú. Najskôr povedia, že to skúsia, ale neskôr prídu,
že to s manželom či s manželkou
neutiahnu.
● Pomáhajú v nábore tradičné
podujatia, ako napríklad Týždeň
slovenských knižníc alebo Noc
s Andersenom?
Tam ide skôr o také pripomenutie verejnosti, že sme tu, robíme
podujatia. Pomáhajú nám akcie,
keď napríklad zapisujeme čitateľov
zadarmo. Noc s Andersenom prináša
deťom vďaka prespaniu v knižnici taký
silný zážitok, že potom sem prídu aj
s rodičmi.
● Čakal by som, že sa budete
sťažovať na nezáujem čitateľov, na
neprajnú dobu....
Nie. Na to všetko, čoho sme svedkami, na prepojenie mladých na rôzne
elektronické prostriedky, tak nie. Mali
sme pokles výpožičiek medzi rokmi
2012 až 2016, ale ono sa to teraz ustálilo. Máme pokles výpožičiek, ale ľudia
chodia. Len už nemajú priestor prečítať za mesiac šesť kníh, ale len dve.
Ale čítajú kontinuálne.
● Knižnica má vyše štyritisíc
zaregistrovaných čitateľov, z toho
asi tisícsedemsto čitateľov tvoria deti. Ročne knižnicu navštívi
takmer tridsaťpäťtisíc návštevníkov. Ste spokojná s týmito číslami?
V roku 2019 sme mali 4 232 čitateľov, z toho 2 295 detí. Máme 94 639
zväzkov, ročne dopĺňame asi štyritisíc
zväzkov, rovnaký počet aj vyraďujeme,
lebo nemáme nafukovací priestor.
Minulý rok sme vyradili aj viac nepoži-

ROZHOVOR TÝŽDŇA

propagátor čítania detí hovorí, že
len tretina detí pri nástupe do školy
v šiestich rokoch má za sebou zážitok, že mu rodičia ako malému čítali
knihu. Tak potom ako sa majú naučiť
čítať? Prídu do školy, tam do nich tlačia prvé písmenká a ony ešte nemajú
tú skúsenosť s emocionálnym prežitím
príbehu, tento návyk im chýba. A to už
je základ, že to dieťa už nechce čítať.
A pre deti, ktoré už vedia čítať, je dôležité, aby ich rodič naďalej pokračoval
v čítaní, napríklad on jednu stranu,
dieťa jednu, lebo spomínané výskumy
potvrdili aj túto prospešnosť na rozvoj
čítania.
● Deti dnes pred knihami
dávajú prednosť tabletom a mobilom. Ak by ste mali takéto dieťa
presvedčiť nejakou konkrétnou
knihou, že čítať je omnoho zábavnejšie ako počítačové hry, ktorú
by ste mu ponúkli?
Podľa veku. Existujú totiž knihy,
o ktorých si my dospelí myslíme, že
sú vhodné pre deti, ale ony vhodné
pre deti nie sú. Sú to detské knihy
pre dospelých. Často sú veľmi oceňované, nádherne vybavené, edične
vyšperkované, ale nemyslím si, že
sú mentálne určené alebo vhodné
pre deti. Je to vždy individuálne.
Musíme sa prispôsobiť tomu, a sú
na túto tému aj vedecké štúdie, že
deti sú obklopené mnohými technológiami a ich mozog spracúva tlačený text inak ako generácia, ktorá
vyrástla pri tlačených knihách. Takže
by som malým deťom odporučila
krátky text s ilustráciami, lebo tie
majú pre začínajúcich čitateľov veľmi
veľký význam. Deti myslia komiksovo, takže sa usilujeme dopĺňať aj
komiksy. Na deti je dobré ísť aj cez
náučnú oblasť – encyklopédie, knihy
o zvieratách a podobne, aby sa aj
ony naučili čítať krátke texty. Je to
veľmi pomalý proces.

● Príde si niekto spontánne
požičať Kukučína?
Len v rámci povinného čítania.
Podobné skúsenosti máme s poéziou,
ktorá sa okrem času pri Hviezdoslavovom Kubíne vôbec nepožičiava. Slovenská klasika? To sú pre dnešné deti
už zložité texty.
● Knižnice na prilákanie čitateľov robia mnoho sprievodných
akcií. Je to skoro nevyhnutnosť.
Mňa z tých vašich na tento rok zaujala februárová ponuka, keď chcete
prizvať na besedu ilustrátorov kníh.
Máte s podobnými podujatiami
dobré skúsenosti? Dokážu prilákať
čitateľov? Majú aj tento efekt?
Ale áno. Napríklad práve cez podujatie s ilustrátormi chceme aj rodičom
zdôrazniť význam ilustrácie, prečo je
taká, aká je, prečo je dobrá, aj keď sa
to dospelému nevidí, ale dieťa zaujme.
Dobrý ohlas s nárastom čitateľov
máme i pri besedách s autormi. Napríklad nedávno tu bola Marta Hlušíková,
mala stretnutie s deťmi a mnohé z nich
si následne jej diela požičali. Dokonca
prišli za ňou po besede s knižkami,
ktoré prečítali, a hovorili jej, čo pri
danom príbehu vtedy prežívali. Čo sa
týka akcií detí na prvom stupni, je to aj
odraz danej pani učiteľky, ktorá triedu
vedie.
● Nedávno som však čítal
zamyslenie jednej pracovníčky
detského oddelenia, že na takéto
akcie nechodí primárna cieľová skupina – čítajúce deti, ale skôr chodia
mamičky s deťmi, ktoré to využívajú
na svoju voľnočasovú socializáciu...
Prispôsobili sme sa tým mamičkám. V spomínanom prípade zrejme
išlo o letnú akciu, keď sme pripravovali podujatia pre prázdninujúce deti.
Začali sme robiť podujatia pre diferencované vekové skupiny, kvízy pre
väčšie deti. Tie sa však usilujeme podchytiť najmä cez školy a akcie pripravujeme aj pre mamičky s deťmi, lebo
vidíme, že máme dobrú odozvu. Máme
z tejto skupiny aj najviac nových čitateľov. Chodia k nám mamičky aj zo Svätého Jura, z Modry či z ďalších obcí,
lebo sa dopočuli, že máme dielničky
a že tu môžu stráviť čas.
● Uvedomuje si dostatočne
naša spoločnosť, aký je dôležitý
význam knižníc ako kultúrno-vzdelávacích inštitúcií?
Nie.
● Už ste na to vlastne odpovedali aj cez tie platy...
Nielen to. Ide aj o postavenie Slovenskej národnej knižnice, ktorá žije
inými problémami, a nie problémami
verejných knižníc. Kedysi existovalo
metodické poradenstvo pre verejné
knižnice, teraz to nemá kto robiť. Veci
sa nedejú tak, ako by sa mali diať.
Vysokoškolské vzdelanie je orientované skôr na elektronické prostredie.
● Aké majú vzdelanie zamestnankyne knižnice?
Dve majú vysokú školu knihovnícku, dve starú dobrú strednú knihovnícku školu, potom máme etnografku,
žurnalistky. Knihovníci s odborným
vysokoškolským vzdelaním idú robiť
do súkromných firiem. Vedia robiť
weby, rešeršovať, pracovať s elektronickými databázami.
● Musí byť riaditeľ knižnice
automaticky vášnivý čitateľ?
Neviem.
● A ste?
Som. Vyrastala som v knižnici,
a keď som končila základnú školu, prišla som sa do knižnice spýtať, na akú
školu sa mám prihlásiť, keď chcem byť
knihovníčka.
● Nahradí niekedy tlačiarenskou čerňou voňajúcu papierovú
knihu elektronická?
Úplne nie. Tak ako ostalo divadlo,
keď prišiel film, ostane aj kniha. Aspoň
verím. Nebojím sa ani o čitateľov.
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Slováci a Slovenky majú bohatú historickú skúsenosť s prenasledovaním za názor

Časy neslobody a časy strachu sa vracajú
Lukáš PERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

„My chceme slobodu; to je náš cieľ a svätá naša túžba. ... Ale sa hovorí, že u nás slobody dosť, na to ale odpovedám, že áno, bolo jej dosť, a až mnoho
zemianskej, ale opravdivej ľudskej veľmi málo. ... Naostatok aj svätá vec človečenstva nás k tomu vyzýva, aby sme zásadu oslobodenia ľudu raz už vyslovili.
... Oslobodený a osvietenejší ľud nemôže slúžiť za podlý prostriedok proti rozvíjajúcej sa slobode.“
Ľudovít ŠTÚR, Politické state a prejavy
Hon na nepohodlných nie je na
Slovensku novinka. Slováci majú
bohatú historickú skúsenosť s prenasledovaním za názor. Prakticky celé
naše dejiny sú plné útlaku, obmedzovania a perzekúcií. Cenzúre podliehali tiež Slovenskje národňje novini,
ktoré viedol Ľudovít Štúr a ktorého
prenasledovala aj tajná polícia. O sto
rokov neskôr podliehala podobným
cenzorským opatreniam (ale už zo
strany tzv. „demokratického“ režimu)
komunita autorov okolo revue DAV.
Celé odseky, strany či dokonca
kresby boli odstránené a nahradené
slovom KONFISKOVÁNO.
■ PARADOXY SÚČASNOSTI
Paradoxom posledných mesiacov sú protiklady prevládajúcej ideológie – na jednej strane sa začala
vytvárať mytológia novembra ako
„zlatého veku slobody a novej švajčiarskej utópie“, na strane druhej
otvorená a inštitucionálna perzekúcia voči ľuďom, ktorí nezdieľajú
názory v súlade s globálne prevládajúcou ideológiou. Všetci ideológovia začali papagájovať frázy
o tom, ako si máme „vážiť slobodu“
a ako „sloboda nie je samozrejmosť“. A verklikovali to masmédiá,
mobilní operátori, politickí marketéri – ideológovia, ba dokonca aj
obchodné reťazce. Ako sme sa však
o mesiac presvedčili, ona ospevovaná sloboda neplatí pre všetkých. Filozofické delenie negatívnej
a pozitívnej slobody (filozof Isaiah
Berlin) súčasných ideológov nezaujíma. Im postačia prázdne frázy
o fiktívnej slobode ako zámer pre
ich politické kampane. Dvojaké
(kilo)metre, selektívny a ideologicky
podmienený prístup k spravodlivosti
sa stal bežnou súčasťou reality približne od roka 2014, keď spustili
tzv. hybridnú vojnu proti každému
názoru, ktorý je mimo oficiálnej,
povolenej línie. Všetkých mimo línie
pravicovo-liberálnych médií označili
za nepriateľa, šíriteľa hoaxov, manipulátora, dezinformátora, extrémistu
alebo ho začali sústavne zosmiešňovať a nakreslili mu na hlavu terč.
A tak napodobňujú praktiky tých,
ktorých kritizujú za to, čo robili
pred rokom 1989. Na jednej strane
máme neobmedzenú slobodu určitých politických kruhov (novinárov,
médií, mimovládok, umelcov), ktoré
majú dovolené a tolerované všetko,
a na strane druhej sú autori, ktorých

BESEDNICA
Milá Grétka!
Dúfam, že si pri svojej plavbe
cez Atlantik neprechladla. Ani v švajčiarskom Davose, kde vládne pravá
alpská zima. Predpokladám, že si si
Helvéciu vybrala pre dostupnosť po
vode. Proti prúdu Rýna si sa musela
poriadne naveslovať. Čo už človek
neurobí pre zlepšenie klímy. Mám
pre Teba dobrú správu. Aj na Slovensko sa odtiaľ môžeš dostať na člne.
Keby si chodila do školy, povedal by
Ti to Tvoj učiteľ. Kanál Rýn – Mohan
– Dunaj dobudovali v deväťdesiatom
druhom. Alebo doplávaj okľukou cez
Gibraltár a Bospor. U nás Ťa už netrpezlivo očakávame. Roboty tu máš
neúrekom.
V Štúrove Ťa privíta minister
životného prostredia. Ak práve nejakého budeme mať a bude triezvy.
Tam odbočíš na Hron a po pár dňoch
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sloboda slova je obmedzovaná.
Je úplne jasné, že tieto cenzorské
a udavačské opatrenia praktizujú
najmä karieristi slúžiaci prevažne
zahraničným záujmom, pretože ako
hovorí známe príslovie – Poturčenec
horší Turka.
■ ZA MISU ŠOŠOVICE
„Keď štátnici umlčia svoje
osobné svedomie kvôli svojim verejným funkciám, dovedú svoju zem
rovnou cestou do chaosu... a potom
už zostáva iba uchýliť sa k modlitbám,“ odkazuje takým Thomas
More. Očakávať ideálne správanie
je ťažké docieliť aj k ideálu sa približujúcej spoločnosti. Súčasní inkvizítori a cenzori očakávajú od ľudí politicky korektné správanie, ba priam
dokonale ideálne správanie. A tak sa
rozhodli kriminalizovať a zastrašo-

POD POKRIEVKOU
vať každého, kto si dovolí nesúhlasiť
s úpadkom spoločnosti a ideológiou
neoliberálnych globalistov. A tak
začali na Slovensku na konci roku
Pána 2019 prvé otvorené politické
procesy. Lenže ľudia v exekúciách,
ľudia, ktorým lezie na nervy propaganda, ľudia, ktorí už majú plné
zuby politickej korektnosti a všetkých liberálnych denníkov, tu stále
budú, a bude ich stále viac a viac.
Nie je možné zakázať ľuďom v krčme
hovoriť, čo si skutočne myslia. A ak
sa o to režim pokúsi, je to začiatok
jeho konca. Spomeňte si na známu
scénku z Haškovho Švejka, kde
krčmára odvedie tajný za citát proti
cisárovi pánovi. Až nápadne to pripomína hon na každého, kto si dovolí
kritizovať absurdity, ktoré vznikajú
pod nekritizovateľnou modrou vlajkou so žltými hviezdičkami. Ale ešte
tragikomickejšia je (v kontraste toho,
čo sa deje) scéna vo väzení. Politickí väzni sú tu zavretí so zlodejom.
Švejk sa ho pýta: „A prečo ste tu
vy?“ Zločinec odpovedá: „Mňa vynechajte, darebáci. S vami by som sa
mohol dostať do peknej šlamastiky.“
Prítomný intelektuál Švejkovi odpovedá: „Ten pán je tu iba pre pokus
lúpežnej vraždy...“
Vo Švejkovi nájdeme dosť scénok mimoriadne aktuálnych až hrozivo pripomínajúcich súčasnosť.
Inštitucionálny boj proti vymyslenej
ruskej propagande pripomínajú obvinenia Švejka z kolaborácie s Ruskom

a známy udavač Pepek Vyskoč pripomína dnešných udavačov a ideologických strážcov, ktorých nebudem
menovať, pretože ich všetci veľmi
dobre poznáme...

usilovného veslovania sa ocitneš pri
Mochovciach. Sadni si pred bránu
a čakaj na dokončenie ďalších blokov. Z klímy sa dostaneš až do klimaktéria. Rakúšania sú tiež proti
atómkam. Len Tvoje rodné Švéd-

samostatné. Tam máte lány polí,
Slováci, nainštalujte si na ne kolektory. Potraviny vám dovezieme. Už
teraz vám vozíme sedemsto kamiónov potravín denne. Perspektívne
budú aj tie jazdiť na elektrinu. Keď

■ SLOBODA ŠŤUKY...
Vráťme sa však k podstate. Súčasní ideológovia jednoducho zabúdajú na to, že nežijeme
v utópii, ale v trhovej a triedne
diferencovanej spoločnosti, ktorá
tvorí víťazov a porazených. Slovami
(pripomínam liberálneho) teoretika
slobody Isaiaha Berlina: „Sloboda
šťuky je smrť pre malé ryby.“
Napriek tomu, že sa vďaka sociálnemu štátu životná úroveň pomaly
zvyšuje, spoločnosť je naďalej ostro
triedne diferencovaná a ľudia v
chudobných regiónoch, ktorí tvrdo
doplatili na ekonomickú transformáciu, rozhodne nebudú poslušne prijímať súčasnú propagandu. Národne
a sociálne cítiaci ľudia jednoducho
nikdy nebudú akceptovať liberálnu
propagandu či už v ekonomickej
(heslá: nech žije voľný trh), alebo v
kultúrnej rovine (chlapi v ružových
sukniach, preháňajúci sa slovenskými ulicami, nekritické vítanie a
všeobecne nekritická, extrémna
politická korektnosť vo vzťahu k
menšinám). Rozhodne sa nebudú
správať slušne, ak propaganda
na nich bude dennodenne vyvíjať tlak. Pretože západná liberálna
propaganda a extrémna politická

korektnosť už ľuďom „lezú na city“.
Ako spokojne mlčia všetci moralisti
a bojovníci proti internetovej šikane
a nenávisti pri tých najodpornejších,
vulgárnych a morbídnych útokoch
liberálov z Valovičovej (exredaktor
RTVS) stránky Zomri, ktorú spokojne
lajkujú a zdieľajú. A hneď nato, ako
hlasne kričia o nenávisti, o extrémizme
a podnecovaní k násiliu, ak ide o ľudí
z antiglobalistických kruhov. Pravda
a láska zvíťazila nad lžou a nenávisťou – tento morálne gýčový citát, ktorý
Havel ukradol od Gándhího a dal ho
do absurdných kontextov, vyznieva
mimoriadne tragikomicky pri ľuďoch
lajkujúcich stránku pod názvom Zomri
a schvaľujúcich násilie, šikanu a prenasledovanie politických oponentov na
dennodennej báze.
■ SPRÁVNY NÁZOR?
Čl. 26 Ústavy SR
(1) Sloboda prejavu a právo na
informácie sú zaručené. (2) Každý
má právo vyjadrovať svoje názory
slovom, písmom, tlačou, obrazom
alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu
na hranice štátu. Vydávanie tlače
nepodlieha povoľovaciemu konaniu.
Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie
štátu. Podmienky ustanoví zákon. (3)
Cenzúra sa zakazuje.
Zastrašovanie, ktoré sa začalo
(počnúc prenasledovaním trojnásoba medzinárodný konflikt je hotový.
Márne by som Ťa obhajoval, že Ty
si len peniažky zarábajúci maskot
svojho otca a nejakého indického
klímaaktivistu, ktorí píšu Tvoje
litánie.

Otvorený list jednej dorastajúcej Švédke
sko polovicu výroby energie má
z atómiek. Takže sú asi klimaticky
pozitívne. Keď by si chcela zmeniť
pôsobisko, cez kopec sa dostaneš
na hornú Nitru. Tam sedí pod zemou
Tvoj ďalší nepriateľ – fosílne palivo
hnedé uhlie. Dohodni sa s Greenpeacom a choď si posedieť na niektorú ťažobnú vežu. Poponáhľaj sa,
lebo baňu zavrú a nebudeš mať
proti čomu protestovať. EÚ si nás
vybrala ako pilotný projekt zatvárania uhoľných baní. Kam by sme
došli, keby bolo Slovensko v niečom

nebude uhlia, odstavíme elektráreň
Nováky. Darmo sa vrazili milióny do
ekologických opatrení, do znižovania emisií. Obyvatelia Prievidze aj
s okolím si zakúria uhlím z dovozu.
Elektrina drahá, plyn drahý. Zima je
zima. Vo Švédsku, aj u nás.
Na Poliakov si veľkí páni
netrúfli. V Poľsku Ťa, milá Grétka,
nepustili ani do najmodernejšej
elektrárne na uhlie. S minimom
emisií. Medzi poľských baníkov by
som Ťa nepustil zase ja. Skúsila by
si im povedať, že prídu o robotu,
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Milá Grétka, keď si veslovala
cez Budapešť, mohla si sa opýtať,
kedy postavia priehradu vo Veľkej
Maruši. To bude ten správny príspevok k výrobe čistej energie. Hore
Dunajom plávajúc si pozri Bratislavu. Ak chceš protestovať proti
Slovnaftu, gazdovia sedia v Pešti,
musela by si sa vrátiť. Apolku nám
ako príspevok k čistote ovzdušia
zlikvidovali Američania v štyridsiatom štvrtom, Dimitrovku sme dokázali zvládnuť sami. Mimochodom, do
Davosu ani New Yorku si nemusela

ného premiéra, perzekúciou antisystémových novinárov a napokon
inkvizičným vyhlásením istej inštitúcie proti poslancovi NR SR), je iba
ochutnávka toho, čo bude nasledovať, ak sa moci chopí neoliberálna
vláda.
Nedávno som čítal známeho ruského spisovateľa N. V. Gogoľa. Podľa
súčasných politických procesov by
bol autor slávnych poviedok Večery
na laze neďaleko Dikaňky súdený
možno stokrát. Pomaly na každej
druhej strane by ste našli niečo, čo
by sa dnešným cenzorom nepáčilo
a čo by sa dalo interpretovať ako
nabádanie na násilie. To otvára
otázku, ako možno vôbec slobodne
tvoriť v čase politických perzekúcií? Taktiež sa pýtam, ako môžu
spoločenskí vedci slobodne bádať,
ak môžu byť súdení aj za citovanie
historických osobností? Ako majú
umelci kriticky reagovať na absurdity
doby? Môžeme ešte v tomto stave
spoločnosti hovoriť o slobode slova?
Najväčším paradoxom na všetkom, čo sa deje, je to, že historickí
liberáli stáli v 18. a 19. storočí
na strane boja za slobodu slova.
Dnešní liberáli bojujú iba za slobodu
pre skorumpovaných a ideologicky
indoktrinovaných novinárov, ktorí
môžu slobodne špiniť na všetkých,
ktorí nespochybňujú ich jedinú
pravdu. Na strane druhej by najradšej pozatvárali všetkých, ktorí s nimi
nesúhlasia. Kritizujú minulý režim
za obmedzovanie slobody slova, no
sami horlivo zavádzajú cenzorské
opatrenia cez Europarlament. Čítajú
Orwella a ticho schvaľujú rezolúcie
proti tzv. „hybridným hrozbám“, za
ktoré bez problémov a bez dôkazov
dokážu dosadiť Rusko ako metafyzický pôvod zla a lži.
■ SÚDRŽNOSŤ A SVORNOSŤ
Na prežitie v tejto spoločnosti je
jediná odpoveď – súdržnosť a svornosť národa, pretože iba jednotný
národ dokáže čeliť hrozbám, ktoré
nás počas budúcej možnej krízy
a ďalšej ekonomickej transformácie
môžu čakať. Práve v časoch neslobody a strachu je jednota jedinou
zbraňou proti útlaku. Treba sa vrátiť
k podstate toho, čo Slovanov odlišuje od ostatných národov, a to je
myšlienka súdržnosti, mieru, svojpomoci a komunity. Iba silne komunitárne založený národ dokáže čeliť
hrozbám. Naši predkovia zakladali
v 19. storočí spolky. Usilovali sa udržovať kultúru, vzdelanosť a šíriť myšlienky osvety. V čase úpadku treba
vytvárať takéto ostrovy a posilňovať
národnú kultúru, tradície a hodnoty,
ktoré nás robia lepšími. Inšpirujme
sa bernolákovcami, štúrovcami, hlasistami, davistami, ktorí, aj keď žili
v chudobe, dokázali sa pre národ
obetovať. Upevňujme svornosť,
pokoj a jednotu, aby sme budúcim
generáciám, našim potomkom niečo
zanechali.
Medzititulky redakcia
cestovať. Z Bratislavy nemáš ďaleko
do Pezinka, časť Cajla. Tam môžeš
stretnúť Putina, Trumpa, Merkelovú,
ba dokonca aj Pána Boha. Určite
by prijali aj Teba, ak zatiaľ žiadnu
Grétku nemajú. Pobyt all inclusive.
Celé dni im môžeš prednášať teórie
klímafašizmu.
K uhlíkovej a inej neutralite Slovenska Ti napíšem neskôr. EÚ vyčlenila bilión euro na tento Tvoj sen,
z čoho si, dúfajme, odšklbneme
niečo aj my. Musím teraz končiť, lebo
sa stmieva. Kvôli šetreniu životného
prostredia večer nesvietime. Kúrenie sme si už tiež ekologicky vyriešili. Vila v Cannes je pred dokončením, vila na Floride skolaudovaná.
Na našej jachte tam doplávame
raz-dva. Zdražujte si benzín, plyn
a elektrinu na Slovensku, ako
chcete. Naša domácnosť zostane
uhlíkovo neutrálna.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Dramatické príbehy dávnej minulosti môžu priblížiť aj archeologické nálezy

Kto povraždil pátrov minoritov v Rade?
Text a foto: Marián ŠIMKULIČ

Obec Rad pri Kráľovskom Chlmci má necelých šesťsto obyvateľov. Pr vá písomná zmienka o nej je z roka 1319. Nevedno, kedy Rad nadobudli
do vlastníctva šľachtici, keďže sa o tom nezachovali listinné svedectvá. V 15. storočí bola obec súčasťou hradného panstva Cejkov vo vlastníctve Šóšovcov, v 16. a 17. storočí šľachticov z Ťahyne, ale aj miestnych zemanov. Pozoruhodné je, že táto neveľká obec sa môže pochváliť
archeologickými nálezmi z čias staršej železnej doby, slovanského osídlenia i nálezmi zo 17. storočia, ku ktor ým sa viaže dramatický príbeh.
Archeologický ústav SAV v Košiciach v rokoch 1978 a 1979 uskutočnil výskum v lokalite pieskovej duny
na ceste z Hrušova do Radu. Jeho
vedúca PhDr. Elena Miroššayová zhrnula výsledky v správe, z ktorej vyberáme: „Zhruba asi pred 2500 – 2600
rokmi existovala v priestore dnešnej
duny praveká osada. V archeológii
sa toto obdobie označuje ako staršia
doba železná. V tom čase obyvatelia
žijúci na východnom Slovensku začínali okrem bronzu čoraz častejšie pri
výrobe nástrojov a zbraní používať aj
nový kov – železo. Podľa zachránených nálezov môžeme predpokladať,
že obyvatelia sa zaoberali okrem poľnohospodárstva aj remeselnou výrobou. Podarilo sa zachrániť dielňu,
v ktorej sa odlievali bronzové ozdoby.“
■ SLOVANIA Z RADU
Ďalšie nálezy na pieskovej dune
pochádzajú z konca 11. a začiatku
12. storočia. V už citovanej správe sa
uvádza: „Kým o pravekých obyvateľoch nevieme, k akému etniku patrili,
ľudia uložení v kostrových hroboch
boli Slovania. Dokumentuje to prísna
orientácia hrobov v smere východ –
západ podľa toho, v ktorom ročnom
období boli pochovávaní. Milodarov
v hroboch je málo, lebo rozšírené
kresťanstvo tento pohanský zvyk
zakazovalo. Najbežnejšie sú drobné
šperky z bronzu – esovité náušnice,
prsteň, prípadne železný nožík. Len
vo výnimočných prípadoch mal mŕtvy
pri nohách položenú nádobu.“
V roku 1998 prišiel do farnosti
Najsvätejšej Trojice v Rade farár
Roland Böör. Ubytoval sa vo farskej
budove, ktorá bola priestranná a už
odnepamäti nastoľovala otázku, na
čo pôvodne slúžila, keďže v dekanáte bolo jedenásť farností a všetky
boli podstatne menšie, aj keď mali
väčší počet veriacich. Popri rekonštrukcii Kostola Najsvätejšej Trojice,
ktorý je od fary vzdialený približne
tristo metrov, chcel páter Roland vo
veľkej záhrade i v parku fary vysadiť
ovocné stromy. Práve v čase, keď
hĺbil na mladé dreviny jamy a naďabil
na starý múr, boli na obhliadke pracovníci trebišovského múzea, ktorí
ho upozornili, že by nemal pokračovať v kopaní, keďže je to pravdepodobne archeologická lokalita.
Počúvol ich, veď aj tak mal s veriacimi veľa práce pri oprave farského
kostola. Keď obnovený kostol po
desiatich rokoch úsilia skolaudovali,
plánovali na fare výstavbu garáže
a kotolne. Vykopané jamy na základy
upútali pozornosť pamiatkarov, ktorí
v nich videli kamene zo starej chodby
vedúcej z fary do záhrady. Farníci
prerušili práce na základoch, a aby
si boli načistom, uzavreli zmluvu
s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne s archeológom Petrom Tajkovom a technikom Arpádom Baloghom. Pričinením
vtedajšieho starostu Ladislava Lišku
a s pomocou aktivačných pracovníkov
z Úradu práce v Trebišove vykopali
prvú sondu, ktorá potvrdila, že základy vedú do záhrady. Myšlienka, že
pod záhradou i farským dvorom by
mohlo existovať čosi zaujímavé, ich
lákala. Od roka 2009 tri roky plánovali výskum. Len im chýbali financie.
Siedmeho júla 2012 napokon začali...
■ MISIA MINORITOV
Začiatok 17. storočia bol aj na
juhu Zemplína poznačený stavovskými a náboženskými nepokojmi.
Medzibodrožie, kam patrí aj obec
Rad, bolo hraničným pásmom medzi
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Páter Roland BÖÖR v čiastočne rekonštruovanej časti kostolíka zo 17. storočia

Páter Roland BÖÖR ppred vitrínou s pozostatkami mučeníka Štefana Iglódiho

katolíckym habsburským kráľovstvom a protestantským Uhorskom.
V roku 1622 založil pápež Gregor
XV. Kongregáciu pre šírenie viery,
ktorá začala rehoľníkov z Ríma
vysielať do Uhorska, Moldavska
a Valašska ako apoštolských misionárov a poskytla im mnohé privilégiá.
Patrili medzi nich aj minoriti, ktorí
chceli v Uhorsku obnoviť katolícku
vieru tam, kde ľud prijal myšlienky
reformácie a prešiel na kalvinizmus.
Jednými z podporovateľov minoritskej misie boli aj šľachtici Juraj
a Peter Melithovci, pôvodom z Malty.
V roku 1634 prišiel do Uhorska páter
Pietro Vallonica, ktorý sa usadil
v Serednom (Ukrajina) na melithovských majetkoch, a začal sa venovať
misii. Začal sa učiť maďarský jazyk,
pričom sa zdržiaval aj u Melithovcov v obci Rad. Misia pátra Pietra
čoskoro začala prinášať ovocie,
najmä medzi drobnými šľachticmi.
V dome grófa Juraja si páter zriadil malú kaplnku a ubytovaciu izbu.
Keď Melithovci pomýšľali na zriadenie spoločnosti mníchov v kláštore,
minoritom darovali radskú usadlosť.
V roku 1636 prišiel do okolia Radu
ďalší z talianskych minoritov páter
Pietro Cima da Conegliano. Krátko
po svojom príchode sa v maďarskom
mestečku Kisvárda stretol s grófom
Štefanom Ňárim, ktorý bol horlivým
kalvínom a v tom čase trpel vážnou chorobou. Po tom, čo sa vďaka
pátrovi uzdravil, obrátil sa na katolícku vieru. Jeho konverzia spôsobila, že mnohí ďalší sa rozhodli stať
katolíkmi.
■ CINTORÍN MUČENÍKOV
Zmienka o tom, čo hovorili
miestni o cirkevnej stavbe z minulosti, ktorá stála na protiľahlom

Medirytina
y
z kláštora v Assisi s vyobrazením mučeníka Štefana Iglódiho

Podoba prvého nájdeného mučeníka, ktorého nazvali páter Angelus.

brehu riečky Ticce, hlodala v mysli
pátra Bööra. Myslel na to zakaždým,
keď v roku 2012 plošne upravili farský dvor a počas štyroch mesiacov
našli základy kostola. Vyviezli pritom
tisíc kubíkov zeminy, ktoré ručne vo
fúrikoch naviezli na korbu tatroviek.
Ľudia tu odpracovali nie menej ako
dvadsaťtisíc hodín, takže to bola
náročná práca pod vedením archeológa i jeho technika.
„Už dvadsať rokov si pripomíname výročie mučeníkov minoritov – františkánov, ktorí tú pôsobili.
Šestnásteho septembra sme našli
prvý hrob.Náhodou, lebo keď sme
plošne odkryli terén, postupne sme
znižovali niveletu, aby sme došli
na prvé podlažie. Tak sme postupovali v kostole aj mimo neho. Keď
sme už boli v hĺbke stoštyridsať až
stopäťdesiat centimetrov, pamätám
sa, že bol piatok popoludní s horúčavou okolo tridsať stupňov. Každý
už bol unavený, ale museli sme do
konca dennej šichty ešte znížiť úroveň terénu o štyridsať centimetrov,
a ako som zatlačil rýľ do zeme,
narazil som na niečo tvrdé. Archeológ povedal, že to je lebka a že sme
našli prvý hrob. Zeminu z lebky
vyčistil a podobne aj celý hrob tak,
že kosti boli napoly vonku a napoly
v zemi. Keď sa taký hrob počas
výskumu vyčistí, zdokumentujú to,
pozberajú kosti, odložia ich a kope
sa ďalej. Lenže ja som bol zvedavý,
kto je ten, ktorého kostru sme práve
vykopali, a tiež ako zomrel. Lebo
som vedel, že tu boli minoriti a boli
umučení. Takže som si myslel, že
sme našli mučeníka,“ zaspomínal si
na prvú nájdenú kostru páter Böör.
Keďže archeológ im to nemohol
potvrdiť, začali hľadať odborníka.
Nájdený hrob zakryli. Trvalo to asi
ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

mesiac a pol, lebo medzitým hľadali
historického antropológa. Na Slovensku takého nenašli, najbližší bol
v Krakove, ale angažovať ho prinášalo zjavné riziko. Výskum Poliaci
podmienili dopravením kostry k nim
s argumentáciou, že rehoľníkom
mohol byť aj Poliak. Napokon rozhodla skutočnosť, že skelet kostry
ležal v hrobe v akejsi neprirodzenej
podobe s lebkou položenou na pravom ramene...
„Medzitým, keďže mám v rodine
lekárov a môj príbuzný MUDr. René
Hako ma aj navštívil, poprosil som
ho, aby sa pozrel na kostru. Urobil video, ktoré poslal súdnemu
lekárovi prednostovi MUDr. Nikitovi
Bobrovovi a ten mu hneď odpísal,
že dotyčný bol obesený,“ priblížil
výsledok páter Roland. V roku 2013,
keď boli Košice európskym hlavným
mestom kultúry, Technická univerzita sa prezentovala na výstave
kostrou prvého rehoľníka mučeníka.
Vystavovali jeho pozostatky a MUDr.
Nikita Bobrov spracoval aj jeho
podobizeň. Podľa DNA konštatoval,
že je to Talian. Keďže nepoznali jeho
meno, nazvali ho páter Angelus.
V roku 2015 našli ďalšie hroby. Prednosta so svojimi spolupracovníčkami – Dr. Farkašovou i Dr. Gyneliovou, exhumovali grátis všetkých
pätnásť hrobov.
■ MUČENÍK ELIÁŠ IGLÓDY
Šestnásťročný Eliáš Iglódy sa
takisto rozhodol stať katolíkom. Na
panskom dvore grófa Štefana Ňáriho
sa zoznámil s pátrom Pietrom Vallonicom z Radu a dva roky po svojom
obrátení rozhodol sa vstúpiť do kláštora. Páter ho vzápätí predstavil provinciálovi Giovannimu Battistovi Fiorentinovi. Stalo sa tak na Veľkú noc v

roku 1639, keď oblečený v rehoľnom
rúchu prijal meno Štefan.
Rehoľa nebola bohatá, bratia sa
delili dokonca aj o obuv a odev. Chýr
o nej však rástol a v tom období vstúpili do kláštora aj ďalší traja novici.
Provinciál o Štefanovi napísal: „Slúžil bratom v duchu pokory a lásky.
Neustále a s ochotou vykonával
všetky duchovné cvičenia. Pre svoje
znalosti maďarského jazyka bol
najvhodnejším na chodenie krajom
a žobranie. Pritom bol mimoriadne
nábožný a pre každého z rehoľníkov
bol veľmi dobrým príkladom.“
Štefan dokonca povzbudzoval
starších pátrov k častejšiemu kázaniu a ohlasovaniu, sám vybiehal
z kláštora a zvolával dedinčanov,
aby aj oni mohli počuť povzbudzujúce Božie slovo. Keď v nedeľu
6. novembra 1639 smeroval na koni
z Radu do kalvínskeho Malého
Horeša k istej dobrodinke rehole, prepadli ho dvaja muži. Strhli ho z koňa,
priviazali o strom a naliehali naňho,
aby opustil rehoľu a vrátil sa ku kalvínskej viere. Štefan ich presviedčal,
aby sa tiež stali katolíkmi, načo ho
zobliekli, zbili a vykastrovali. Šabľou
mu seknutím do lebky spôsobili dve
rany v tvare kríža. A jeden z nich mu
nožom prerezal hrtan. Minoritské
spoločenstvo na Štefanovu násilnú
smrť nebolo pripravené. Telo brata
Štefana preto pochoval sedmohradský biskup Štefan Šimandi, ktorý ho
považoval za mučeníka pre vieru.
S poctami mučeníka ho uložili do
krypty v kaplnke sv. Ondreja v premonštrátskom kláštore v Lelese. Aj
keď minoriti z Radu neskôr chceli
telo preniesť do ich kostola, biskup
Šimandi ich usmernil, aby počkali
až do vyjasnenia vlastníckych sporov o radský kláštor. Nový provinciál
Giovanni Battista Astori pricestoval
z Talianska až niekoľko týždňov po
pohrebe. Ihneď dôkladne prešetril
celú situáciu a výsledky spísal do
správy, ktorú odoslal Svätej stolici.
Na generálnom zhromaždení kongregácie Propaganda Fide sa táto
správa čítala nielen prítomným kardinálom, ale aj pápežovi Urbanovi VIII.
■ MUČENÍKOV HROB
V roku 2015 exhumovali všetky
ďalšie hroby. Súdny lekár MUDr.
Nikita Bobrov identifikoval Štefana
Iglodiho, pochovaného pred oltárom, keď podľa chrupu určil, že ide
o dvadsaťročného zdravého muža,
ktorý mal sečné rany na lebke a mal
aj prsteň i medailón v ruke. Nikto iný
nebol tak výnimočne pochovaný ako
on. Natíska sa otázka, ako a kedy
zavraždili ďalších rehoľníkov. Minorita páter Jozef Sukeník, ktorý je
gvardiánom a farárom v kláštore
minoritov v Spišskom Štvrtku, prehľadával archívne premene v Ríme,
kde bol šesť mesiacov. Podľa neho
v Rade zabili okolo dvanásť rehoľníkov počas šesťdesiatich až sedemdesiatich rokov.
Nájdenie základov i hroby mučeníkov zo 17. storočia stavajú pred
farnosť i širšie katolícke spoločenstvo smelé zámery. „Arcibiskup Bernard Bober všetko vníma otvorene,
podporuje tieto kroky a zvedavo
očakáva ďalšie výsledky,“ rozhovoril
sa o možnostiach konečnej prezentácie páter Roland Böör. Miestny
farár vidí súčasnú faru rozčlenenú
na tri časti. V dvoch by sa prezentoval kláštor v stredovekej podobe so
všetkými nájdenými archeologickými
nálezmi a s galériou, kde by vytvorili
mnohojazyčnú animáciu. Ďalšiu časť
budovy by tvorila funkčná fara, kde
by sa na povale nachádzali izby pre
rehoľníkov a dole priestory pre kanceláriu, kuchyňu i jedáleň. Keďže
mučeník Štefan Iglodi je dôkazom
medzinárodného spolužitia rehoľníkov – Poliakov, Talianov, Slovákov
i Maďarov, v parku sa ráta s vybudovaním pastoračného centra a dokončením pôvodného kostola, kde by
pochovali mučeníkov.
„Každý deň sa modlím, aby sa
takýto európsky projekt podaril,“
zavŕšil rozprávanie páter Roland
Böör.
WWW.SNN.SK
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Ministerstvo kultúry vyčleňuje milióny eur na obnovu kultúrnych pamiatok

Národné dedičstvo je v dezolátnom stave
Ľudovít KUSAL – Foto: Štefan K AČENA

Päť miliónov eur pôjde ešte tento rok na rekonštrukcie našich národných kultúrnych pamiatok. Niektoré projekty sa rozbehnú, inde ide o súčasť ďalšej dotácie. Po tridsiatich rokoch zanedbávania obnovy pamiatkového fondu je to dobrá správa pre konkrétne objekty. Vďaka rozpočtovému opatreniu Ministerstva kultúry SR
pôjdu financie na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery
v Banskej Bystrici v sume osemstotisíc eur, rekonštrukciu a dostavbu Národnej kultúrnej pamiatky Penov
dom pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici milión eur, ďalších 1,7 milióna ide na revitalizáciu
hradu Krásna Hôrka a sanáciu havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce si
vyžiadajú jeden a pol milióna eur.
Tým sa spustí séria rekonštrukčných zámerov, ktoré naštartovala
ministerka kultúry Ľubica Laššáková
hneď po svojom nástupe do funkcie. K ničivým požiarom poškodeného
hradu Krásna Hôrka dodajme, že spomenutých 1,7 milióna eura je súčasť
väčšej, tridsaťpäťmiliónovej pomoci,
ktorú na rekonštrukciu schválila vláda
Petra Pellegriniho.
■ KRÁSNY, ALE ZNIČENÝ
Práve značné poškodenie Krásnej Hôrky zarezonovalo vo verejnosti
v posledných rokoch vari najviac. Je
to už osem rokov, čo došlo k tragickej udalosti... Strechy najkrajšieho
stredovekého hradu zo 14. storočia na Slovensku zhoreli v sobotu
10. marca 2012. Poškodené boli aj
jeho zbierky. Necelý rok predtým,
v apríli roku 2011, hrad zrekonštruovali. Expozície obsahovali cenné
zbrane, exponáty remeselnej činnosti,
hudobné nástroje, textílie a obrazy.
Väčšinu z nich sa, našťastie, podarilo
pred ohňom zachrániť. Požiar zničil
všetky strechy, časti múrov aj časť

V sobotu 10. marca 2012 ničivý požiar, ktorý založili neopatrní malí osadníci z Krásnohorského Podhradia, zachvátil najkrajší zachovalý stredoveký hrad na Slovensku
a premenil ho na žalostné ruiny, ktoré ani desaťročie opráv a značných finančných
injekcií nedokázalo vrátiť do pôvodného stavu.

expozície otvorenej v roku 2011 na
hornom hrade. V čase požiaru bolo
na Krásnej Hôrke 4 229 zbierkových predmetov vrátane predmetov
v depozitároch. Oheň poškodil tristopäťdesiatdva zbierkových predmetov,
zničil tri zvony zo zvonice kaplnky.
Úloha pre rezort kultúry iniciovať jeho
opravu vyplýva z materiálov schvá-

lených vládou SR v priebehu roka
2019 a ich aktualizácie na základe
očakávaného čerpania v tomto roku.
„Za ostatných tridsať rokov nebola
alokovaná žiadna finančná čiastka,
ktorá by systematicky riešila obnovu
národných kultúrnych pamiatok,“
komentovala pre SNN uvedenú výšku
piatich miliónov eur ministerka kultúry

Sen noci svätojánskej – ako ho snívajú študenti akadémie v Banskej Bystrici

Živá voda Shakespearových predlôh
DIVADLO

HUMORESKA
Radosť dôchodcov nad sľu-

Pri Divadle Akadémie umení v Banskej Bystrici pôsobí OZ
Národné divadlo Banská Bystrica Mladým. V Banskej Bystrici
nie je profesionálna činohra, najbližšie je vo Zvolene Divadlo
Jozefa Gregora Tajovského. Treba navštíviť niektoré predstavenie
v Divadle Akadémie umení. Nadšenie a talent mladých hercov pod
vedením a za spolupráce skúsených pedagógov Fakulty dramatických umení AU na každom predstavení dokazujú, že aj so skromným rozpočtom sa dajú naštudovať a kvalitne odohrať aj náročné
diela.
Keď sa povie Sen noci svätojánskej od Williama Shakespeara,
každý si predstaví veľkolepé scény a hviezdne obsadenie z filmu
Michaela Hoffmana s rozpočtom jedenásť miliónov dolárov. Divadelné
predstavenie pod réžiou, scénou a so svetelným dizajnom Matúša Oľhu
diváka pobaví aspoň tak dobre ako film z roka l999. Docent M. Oľha pripomína, že ochotnícke mestské divadelné združenie v Banskej Bystrici
práve touto hrou v predvojnovom čase začalo svoju činnosť. Inscenáciu
naštudovali v slovenských profesionálnych scénach vyše tridsaťkrát,
najmä v činohre SND. Zacitujme z jeho predhovoru k uvedeniu tejto
azda najúspešnejšej Shakespearovej komédie: „Naše OZ chce vytvoriť
priestor pre činohernú divadelnú tvorbu poslucháčom aj absolventom
divadelných odborov herectva, dramaturgie a réžie, ktorí každým rokom
opúšťajú brány našej školy... Shakespearov svet je dramatický, ale duch
jeho hier je optimistický alebo sú plodom doby ľudského vzopätia, viery
v človeka a jeho možnosti, a nie je ešte poznačený skepsou a bezradnosťou. Preto sa celé generácie už viac ako štyristo rokov snažia
čerpať živú vodu Shakespearovho sveta a jeho dramatických postáv,
ktoré obsiahli všetky spoločenské vrstvy. Nech je aj naša inscenácia
pomyselnou kytičkou kvetov na Shakespearov hrob v Stratforde, ktorú
by vám už dnes nedovolili položiť. ...
Milan ČASNOCHA MIKŠ

dách. O svoje panelákové byty.
O svoje reštituované pozemky,
na ktorých drel v pote tvári starý
bovaným trinástym dôchodkom otec a prastarý otec. Dáte zarobiť
sa už prejavila. Nie, neobjednali exekútorom a realitkám.
si first minute all inclusive dovolenky na Kanárskych ostrovoch
v päťhviezdičkových hoteloch.
Tie vykúpili rakúski a nemeckí
dôchodcovia. Ale v predajniach
potravín stúpol predaj lacného
V porovnávaní životnej úrovne
škatuľového vína o sto percent. dôchodcov v rámci štátov EurópBratia dôchodcovia, pozdvihnite skej únie nie sme na tom až tak zle.
škatule a pripime si, oslávme Ako sa hovorí – diabol sa skrýva
prudké
zlepšenie
životnej v malých písmenkách na spodku
úrovne. Ale oslavujte opatrne. strany. Do metodiky výpočtu vcháNechajte si peniažky aj na zapla- dza, že veľa našich dôchodcov
tenie zvýšených daní z nehnu- býva vo vlastných bytoch. Paneteľností. Ak nezaplatíte, prí- lákových. Vybudovaných možno
dete o svoje búdy a štvorárové nimi samotnými pred viac ako tridpozemky v záhradkárskych osa- siatimi rokmi. Niekedy štátnych,

podnikových či družstevných. Ich
hodnota je vysoká a stúpa. Preto je
teoreticky medzi dôchodcami toľko
korunových milionárov. Milionárska daň tu ešte nie je. Otázka času.

Ľubica Laššáková. Suma je však skôr
symbolická vzhľadom na reálny stav,
v akom sa naše nehnuteľné kultúrne
pamiatky nachádzajú. „Štvrtina z nich
je v dezolátnom a narušenom stave,
obnova by podľa revízie vyžadovala
1,8 až 5,5 miliardy eura,“ uviedlo
ministerstvo.
■ NENAHRADITEĽNÉ BOHATSTVO
Kultúrne pamiatky sú nenahraditeľným bohatstvom ľudskej spoločnosti, dokladom dejín a vývoja
spoločnosti, vedy a techniky, umenia a vzdelanosti. Slúžia ako zdroj
zvyšovania kultúrnej a vzdelanostnej úrovne a v neposlednom
rade na uspokojovanie duševných
potrieb človeka. V národnom chápaní je základným prvkom ich
osobitosti. Živým svedectvom stáročných tradícií predchádzajúcich
ľudských generácií zostávajú aj
v prítomnosti pamiatky, prenášajúce duchovný odkaz minulosti.
Ľudstvo si čoraz viac uvedomuje
jednotu ľudských hodnôt, považuje
ich za spoločné dedičstvo a uznáva
svoju spoločnú zodpovednosť za ich
zachovanie budúcim generáciám.
Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky je na Slovensku
nehnuteľná či hnuteľná vec vyhlásená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorá je významným
dokladom historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti
od najstarších dôb po súčasnosť, ako
prejav tvorivých schopností a práce
človeka z najrôznejších odborov ľudskej činnosti pre ich historické, umelecké, vedecké a technické hodnoty,
ktoré majú priamy vzťah k významným osobnostiam a historickým udalostiam. Na Slovensku máme 12 722
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■ CHÁTRANIE PAMIATOK
Začiatky organizovanej ochrany
kultúrnych a historických pamiatok u nás sa datujú do druhej polovice
19. storočia. Najskôr v tejto oblasti
pôsobila tzv. „viedenská pamiatková
škola“, od roka 1919, počas existencie
prvej Československej republiky, to bol
Vládny komisariát na ochranu pamiatok a po druhej svetovej vojne na jeho
činnosť nadviazal Referát na ochranu
pamiatok
Ministerstva
školstva
a národnej osvety. V roku 1951 vznikol
Pamiatkový úrad, ktorý na Slovensku
pôsobí dodnes a ktorého „pobočkami“
sú krajské pamiatkové úrady. Starostlivosť a obnova kultúrnych a historických pamiatok nie je jednoduchou
a jednorazovou záležitosťou. Naopak,
vyžaduje si neustálu pozornosť a väčšinou so sebou prináša problémy typu
„začarovaný kruh“, v ktorých väčšinou figurujú pojmy ako nedostatok
financií, majetkové spory, nezáujem či
vandalizmus.
Pamiatkam na Slovensku sa
v minulosti dostávalo málo pozornosti.
Počas socializmu sa zničilo alebo
nechalo schátrať veľa kultúrnych,
najmä sakrálnych pamiatok. Niektoré
zz nich sa podarilo zreštaurovať, niektoré ešte stále „odpočívajú“ v depozitároch a čakajú na obnovu. V súčasnosti sa situácia výrazne zlepšuje
a s rozvojom cestovného ruchu na
Slovensku sa postupne upriamuje
pozornosť aj na kultúrne pamiatky.
Na záver dodajme želanie ministerky
Laššákovej. „Veríme, že v tejto iniciatíve sa bude pokračovať aj po parlamentných voľbách 2020.“

MEDAILÓN
Osemdesiatnik Alfonz „Ali“ Brezovský sa narodil 26.
februára 1940 v Suchohrade v okrese Malacky. Po absolutóriu
na Vyššej pedagogickej škole začal pracovať ako hudobný
redaktor v Československom rozhlase v Košiciach (1962 –
1970). Bol jedným zo zakladateľov Divadielka pod Kupolou,
komponoval hudbu k jeho hrám a zábavným programom,
neskôr prejavili záujem o jeho scénickú hudbu ŠD Košice
a Bábkové divadlo Žiline a napokon aj bábkari z Bratislavy
a Košíc. V roku 1969 získal za hudbu k hre Budulínček prvé
miesto na Festivale bábkových divadiel v chorvátskom Záhrebe. V roku 1970
prišiel z košického rozhlasového štúdia do Bratislavy a tu zostal až do roka 2004,
keď odišiel do dôchodku.

Piesne, čo nikdy nestarnú
Celá jeho rodina je hudobne zameraná. Jeho manželka je textárka Vlasta
Brezovská, dcéra Mirka je speváčka, textárka, vystupovala so svojou kapelou Mona
Lisa a s kapelou Ventil RG, v poslednom období je známa ako prekladateľka, syn Marek
Brezovský bol skladateľ, spevák, klavirista a textár, zomrel tragicky ako dvadsaťročný.
Ali Brezovskýv pracoval v Slovenskom rozhlase vyše štyridsať rokov. Patrí
medzi najúspešnejších autorov populárnych piesní na Slovensku. Spolupracoval
a písal piesne pre Karola Duchoňa, Evu Kostolányiovú, Mekyho Žbirku, Mariku
Gombitovú a iných interpretov.
V roku 1974 získal bronzovú Bratislavskú lýru za pieseň Dobré ráno želám,
ktorú spievala E. Kostolányiová, text k piesni napísal Alexander Karšay. V roku 1979
získal Výročnú cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov. V roku 1985 získal
opäť bronzovú Bratislavskú lýru za pieseň Od piesne k piesni, interpretovanú dcérou
Mirkou Brezovskou a skupinou Mona Lisa, text k piesni napísal Daniel Mikletič.
Možno najznámejšia je však jeho skladba Kreslím si ružu od skupiny Prognóza.
Spolupracoval na príprave súťaže Košický zlatý poklad a autorsky sa podieľal na
piesňach, ktoré odzneli v televíznej relácii Zlatá brána. Skladal aj hudbu k filmom,
napríklad Dievča z jazera, Smoliari, Otec ma zderie tak či tak a ďalším.
(ik)
Ihneď prestup na „záchranné“ lode.
Nemecké súkromné sú prvá trieda,
Frontex druhá. Požiadavky na vegetariánsku, cukrovkársku, kóšer
alebo halal diétu treba nahlásiť pri

Čo sa tak vydať na dovolenku do Tripolisu?
Šetrite dôchodcovia, vláda na vaše
dôchodky potrebuje peniaze z daní.
Namiesto trinásteho dôchodku
by mohla vláda, konkrétne rezort
dopravy,
rozdeliť
dôchodcom
letenky do Líbye a gumené člny.
Farebné záchranné vesty a mobily.
Obložené žemle a po škatuli vína.
Program zájazdu. Po príchode do
Tripolisu autobusom z letiska do
prístavu. Nasadnutie do člnov.

nehnuteľných pamiatok a 30 103 hnuteľných pamiatok, z čoho sedemdesiat
patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

nástupe do lode. Počas týždennej
poznávacej plavby po Stredozemnom mori si dôchodcovia pozrú
z mora Maltu a Sicíliu. Pri vylodení na Lampeduse treba okamžite
požiadať o azyl na Slovensku. Imigrovaní slovenskí dôchodcovia sa
po príchode a internovaní v azylových centrách začnú cítiť ako v raji.
Nemenovaná firma dala ponuku na
stravovanie imigrantov v zberných

táboroch za šesťdesiatšesť eur na
osobu a deň. Akademickým prepočtom to vychádza na 1980 eur
na mesiac. Len na stravu. Päťnásobok priemerného dôchodku slovenského dôchodcu. Aj tak sa dajú
očakávať sťažnosti. Kaviár a šampanské na raňajky len v nedeľu?
Kam sme to došli! Našťastie,
Európska únia pracuje na tom, aby
podmienky pre imigrantov boli
zjednotené. Dúfajme, že zjednotenie bude na úrovni Nemecka. Tam
imigrant dostáva mesačne viac,
ako je minimálna mzda na Slovensku. A dôchodcovia imigranti sa
dočkajú splnenia prorockých slov
z najvyšších miest. V tejto krajine
sa nebudú báť zomierať. Aspoň od
hladu nie.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Slovenské národné divadlo práve oslávilo sto rokov existencie

Prvá premiéra: Hubička od Bedřicha Smetanu
Ľudovít KUSAL – Foto: Anton Keusch, Mestské divadlo v Bratislave, 1885, Galéria mesta Bratislavy

Divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti. Je dôležitým pilierom nášho kultúrneho bohatstva. Citlivo vníma a odráža
aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo. To slovenské národné bude v roku 2020 oslavovať významné výročia. A jedno z nich – storočné, práve v týchto dňoch prvého marca. Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom aj 22. august 1830, keď sa v Liptovskom Mikuláši
po prvýkrát hrala veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo.

JUBILUEM

Osud Vladimíra Kačku, rodáka
z Likavky (narodil sa 4. februára 1908,
zomrel 11. februára 2005), sa podobá
osudom mnohých ľudí, ktorí nezapadli
do komunistických predstáv v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Narukoval do Prahy, odtiaľ ho presunuli do Prostějova a po absolvovaní
Vojenskej akadémie v Hraniciach na
Morave a rozdelení Československej republiky ho poverili velením
3. perute a neskôr 38. letky na základni v Piešťanoch.

Organizátorom podujatia, ako aj
jeho ústrednou postavou bol vydavateľ
kníh Gašpar Féjérpataky-Belopotocký.
V roku 2020 si tak pripomenieme sto
deväťdesiate výročie uvedenia prvého
ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Práve ochotnícke divadlo malo

2019/2020 je preto zároveň stou sezónou Slovenského národného divadla.
Vráťme sa však k prvému predstaveniu novovzniknutého slovenského národného divadla pred sto
rokmi. Po vzniku Československej
republiky sa pomaly začala zhmotňovať myšlienka profesionálneho slovenského divadla. V roku 1919 poverili
Družstvo SND založením Slovenského

lya Polgára. Práve potreba postupného poslovenčenia bola v tom čase
v spoločnosti mimoriadne dôležitá.
Jednou z ciest na dosiahnutie cieľa
bolo aj vlastné divadlo a literatúra
v národnom jazyku.
Divadlo je totiž najpresvedčivejšou výkladnou skriňou štátu a toho
najlepšieho, čo jeho ľudia dokážu na
poli kultúry odovzdať sebe, a ako kul-

divadla sa začali práve písať. Slávnostné otváracie predstavenie nezaznelo v podaní domáceho súboru, ale
v inscenácii Jeřábkovej Východočeskej divadelnej spoločnosti z Pardubíc,
ktorá sa stala základom novovzniknutého SND. Aj v nastávajúcich rokoch
opera SND takmer celkom závisela
od českých umelcov. Do nástupu mladého Ladislava Holoubka v roku 1933

Pilot
bez krídel
Prvé letecké súboje prežil počas
tzv. Malej vojny s Maďarskom. Potom
ho poslali na východný front, kde jeho
letka bola podriadená nemeckej 17.
armáde na juhu Ukrajiny. Po roku sa
vrátil do Piešťan na miesto veliteľa
letiska a na konci vojny by sme ho
našli na ministerstve obrany ako prednostu 1. oddelenia.
Počas vyše dvadsaťročnej pilotnej praxe nalietal 4 480 hodín. Zúčastňoval sa na leteckých podujatiach, kde
diváci s mrazením v chrbte sledovali
jeho akrobatické kúsky. Nie vždy sa
k svojej úlohe postavil disciplinovane.
Spomína sa najmä defilé 6. augusta
1939, ktoré pokazil a nad rodnou dedinou preletel v malej výške, čím ohrozil
nielen seba, ale aj iných. Stálo ho to
prémie a dva týždne domáceho väzenia. Trest ho neodradil od toho, aby
o necelý rok neskôr, 23. mája 1940,
opäť zariskoval a na stíhacom lietadle
Avia B-534 podletel most cez Váh
v Piešťanoch.
Po februári 1948 sa dostal do
centra pozornosti komunistických
funkcionárov aj Vladimír Kačka. Priťažilo mu, že na rozdiel od iných piešťanských letcov sa v auguste 1944
nepridal na stranu povstalcov, hoci sa
preukázalo, že pomáhal rodinám tých,
ktorí prešli na druhú stranu barikády.
Z kapitána bol zrazu obyčajný vojak
a mohol sa živiť len ako robotník pri
poľných prácach.
Zmieril sa s osudom, poctivo pracoval, hoci pocit krivdy aj uňho občas
vyplával na povrch. Až v roku 1990,
teda ako osemdesiatdvaročnému, sa
mu dostalo zadosťučinenia. Vymenovali ho do hodnosti podplukovníka
a v roku 2003 mu mesto Piešťany
udelilo cenu mesta i čestné občianstvo. Sudičky boli k nemu spravodlivé.
Dožil sa úctyhodného veku. Zomrel
týždeň po oslave svojich deväťdesiatych siedmych narodenín 11. februára
2005, teda pred pätnástimi rokmi.
V Piešťanoch naňho spomínajú
nielen ako na pilota, ale aj včelára.
Tejto ušľachtilej záľube sa začal venovať už počas služby v Prostějove.
S úspechom pestoval tieto najrobotnejšie tvory, ktoré sa mu odvďačili
kvalitným medom. Pozorne študoval
dostupnú včelársku literatúru a veľa
cenných vedomostí a skúseností získal účasťou na včelárskych kurzoch
v Poľnohospodárskej škole v Nasavrkách pri Chrudime a počas trojmesačného školenia vo Výskumnom ústave
včelárskom v Lipčiciach nad Vltavou.
Ochotne rozdával užitočné rady všetkým, ktorí sa tejto záľube úprimne
oddali.
Jozef SLIACKY
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Minulosť a prítomnosť prvej slovenskej scény – vľavo historická budova z roku 1886, ktorú v eklektickom štýle vyprojektovali architekti Ferdinand Fellmer a Hermann Helmer, a vpravo nové
sídlo SND architektov Martina Kusého, Pavla Paňáka a Petra Bauera.

nezastupiteľnú úlohu v procese vzniku
slovenského národa a zároveň vytvorilo zázemie na vznik profesionálneho
divadla.
■ VÝZNAMNÝ MEDZNÍK
V marci 1920 otvorilo svoje brány
aj Slovenské národné divadlo. Tento
významný medzník odštartoval rozvoj
profesionálneho divadla. Prvú sezónu
začalo prvého marca premiérou opery
Bedřicha Smetanu Hubička, o deň
neskôr otvorila činohru Maryša bratov
Mrštíkovcov. Premiéra prvého baletného predstavenia Coppélia sa konala
19. mája 1920. Prvé predstavenie
v slovenskom jazyku sa uskutočnilo
až v máji 1920 uvedením jednoaktoviek Jozefa Gregora Tajovského Hriech
a V službe. Tohtoročná divadelná sezóna

národného divadla. Vznik akciovej
spoločnosti – Družstva SND – vzišiel
predovšetkým z iniciatívy Jaroslava
Kvapila, ministerského radcu na Ministerstve školstva a národnej osvety
(MŠaNO), a Vavra Šrobára, ministra
s plnou mocou pre správu Slovenska.
Ich zámerom bolo vytvoriť československý súbor, a tým postupne presadzovať poslovenčenie trojjazyčnej
Bratislavy. Vznik národného divadla
v multietnickej Bratislave, kde Slováci v čase vzniku Československej
republiky tvorili národnostnú menšinu,
sa deklarovalo ako kultúrno-politická
priorita mladého štátu.V čase vzniku
Československej republiky pôsobili v Prešporku súbežne nemecký
súbor pod vedením Paula Blasela
a maďarský súbor pod vedením Káro-

túrne sa dokážeme javiť navonok voči
svetu. Kvalitné a stále národné divadlo
je teda presným zrkadlom toho, na
akej kultúrnej a vzdelanostnej úrovni
je krajina, ktorú reprezentuje. Išlo
o obdobie, keď prevažná časť repertoáru bola uvádzaná v češtine, pretože
nebolo dosť slovenských hier, prekladov, hercov či spevákov.
■ SMETANOVA HUBIČKA
Prvý marcový deň 1920 sa tak
cez Smetanovu Hubičku zrealizoval
sen slovenského národa mať národné
divadlo. Na predstavení v historickej budove SND bola prítomná slovenská vláda na čele s ministrom
Vavrom Šrobárom. Premiéru dirigoval
Ferdinand Ledvina, réžiu mal Bohuš
Vilím. Dejiny Slovenského národného

Juraj SLÁVIK sa zapísal do literatúry pod pseudonymom NERESNICKÝ

Schopný politik a diplomat skončil v exile
Text a foto: Jozef SLIACK Y

Pred sto tridsiatimi rokmi, 28. januára 1890, sa narodil v Dobrej Nive politik a diplomat Juraj Slávik NERESNICKÝ,
významná slovenská osobnosť prvej polovice 20. storočia.
strane zemědelského a maloroľníckeho ľudu. V 20. rokoch bol zvolenským a košickým županom a v roku
1929 ho zvolili za poslanca Národného zhromaždenia. Krátky čas
v roku 1926 (od apríla do októbra)
bol členom vlády ako minister poľnohospodárstva a pre zjednotenie
zákonov a v rokoch 1929 – 1932
minister vnútra. Bolo to v neľahkých
rokoch hospodárskej krízy, počas
ktorej došlo aj v našej republike
k viacerým protestným pochodom.
Stalo sa, že mali krvavú dohru. To
bol jeden z dôvodov, prečo sa Juraj
Slávik vzdal ministerského postu
a nastúpil do diplomatických služieb.

Juraj Slávik bol evanjelický
kňaz v Dobrej Nive a jeho manželka
Izabela Božena, rod. Maróthy, bola
mladšia sestra spisovateľky Eleny
Maróthy-Šoltésovej.
Dvadsiateho
ôsmeho januára 1890 prišiel do ich
rodiny druhý syn Juraj. Na dobronivskej fare sa v tom čase radi zastavili
študenti suplikanti, z ktorých vyrástli

ČRTA
skutočné osobnosti. Malý Ďurko so
záujmom počúval ich rozprávanie.
Cez gymnázium v Banskej Bystrici
(do Těšína si išiel osvojiť nemčinu)
a bratislavské lýceum prešiel na štúdiá práva, ktoré dokončil v Paríži.
Prvú svetovú vojnu prežil vo frontovom tyle. Už počas štúdií i v uniforme
intenzívne vnímal utláčanie ľudí, ktorí
sa hlásili k slovenskej národnosti.
Nazbierané skúsenosti ho nasmerovali do politiky. Vzor videl v strýkovi
Jurajovi, na ktorého spomínal ako na
„nedostižný príklad národného vodcu,
organizátora, rečníka a diplomata“.
■ NAJMLADŠÍ POSLANEC
Po vzniku Československej
republiky pôsobil v komisii, ktorá riešila hraničné otázky s Poľskom. Poli-

Kňaz Jurajj SLÁVIK vstúpil
p do literatúry
pod pseudonymom NERESNICKÝ.

ticky bol pod vplyvom Vavra Šrobára,
ktorý ho priviedol ako najmladšieho
poslanca do Revolučného národného
zhromaždenia. Po zlúčení Národnej republikánskej strany roľníckej
so Slovenskou národnou stranou
vznikla začiatkom roka 1919 Slovenská národná a roľnícka strana,
v ktorej bol Juraj Slávik generálnym
tajomníkom. Rovnaký post zastával
od júna 1922 aj v Republikánskej

OSOBNOSTI SLOVENSKA

■ DELEGÁT V OSN
Najprv bol česko-slovenským
delegátom v Spoločnosti národov
v Ženeve, neskôr veľvyslancom vo
Varšave, kde pomáhal vojakom,
ktorí utekali z česko-moravského
protektorátu i zo Slovenska. Po
vypuknutí vojny sa v Paríži a v Londýne zapojil do zahraničného odboja.V exilovej londýnskej vláde bol
ministrom vnútra, školstva a národnej osvety. V tomto čase vrcholil
jeho čechoslovakistický pohľad na
usporiadanie spoločnej republiky.

sa všetky predstavenia odohrali pod
taktovkou českých dirigentov, českú
národnosť mala väčšina orchestrálnych hráčov, zboristov i operných sólistov a až do roka 1938 sa
drvivá väčšina titulov hrala v českom
jazyku.
Družstvo SND uzavrelo zmluvu
so spomínaným riaditeľom Východočeskej spoločnosti Bedřichom Jeřábkom. Bol to práve jeho operný a činoherný súbor, ktorý v roku 1920 začal
prevádzku všetkých troch súborov
SND v budove bývalého Mestského
divadla. Vznik SND a jeho troch súborov (činoherného, operného, baletného) vytvoril nevyhnutný základ pre
rozvoj pôvodnej slovenskej dramatickej, rozhlasovej, filmovej i televíznej
tvorby, ale aj umeleckého školstva.
Jeho hlas prichádzal často do vlasti
éterom vo vysielaní londýnskeho
rozhlasu.
Po vojne bol Juraj Slávik šéfom
kabinetu Vladimíra Clementisa
a opäť ho poverili neľahkou úlohou výmeny obyvateľstva v slovensko-maďarskom pohraničí. V roku
1946 ho vymenovali za veľvyslanca
v USA. Tam ho zastihol február
1948. Zostal v exile, kde viedol
Radu slobodného Československa.
Jeho politické predstavy sa zmenili. Uvedomil si, že spoločný štát
nemôže fungovať bez rovnocenného
postavenia oboch národov. Zomrel
vo Washingtone 30. mája 1969.
Jeho urnu previezli v roku 1990 na
Slovensko a uložili ju do rodinnej
hrobky na banskobystrickom evanjelickom cintoríne.
■ TVORIL AKO NERESNICKÝ
Juraj Slávik sa pokúšal aj
o literárnu tvorbu pod pseudonymom Neresnický. Jeho básne sa
objavili najmä v Prúdoch, ktoré
v rokoch 1912 – 1914 aj redigoval,
a v knižnom výbere v roku 2006.
Ako jazykovo zdatný prekladal básne
francúzskych, nemeckých, ruských
a ukrajinských básnikov. Už ako študent pomáhal otcovi pri tvorbe jeho
najvýznamnejšieho diela Z dejín
zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu a v roku 1955 vydal
v New Yorku vlastné pamäti. Opätovne
sa dostali k čitateľom v roku 2011.
Okrem toho v posledných rokoch
vyšli spomienkové publikácie z pera
skúsených historikov. V rodnej Dobrej Nive pripomína Juraja Slávika
pamätná tabuľa a jeho meno nesie
tamojšia základná škola.
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Bardejovčania otvorili rok podujatí venovaných slávnemu skladateľovi a dirigentovi

Dvesto sviečok Bélovi Kélerovi
Text a foto: Emil SEMANCO

Vďaka nášmu humenskému spolupracovníkovi Mariánovi Šimkuličovi sme o bardejovskom muzikantovi Vojtechovi
„Bélovi“ Kélerovi a jeho blížiacom sa dvojstom výročí narodenia písali takmer s polročným predstihom, presnejšie 14.
septembra 2019 v SNN č. 37.
Niežeby som bol v dejinách hudby
a muzikológii celkom mimo, ale informácie o tom, že si Bhrams vzal od neho
tridsaťdva čardášových taktov do piateho
Uhorského tanca a jeho valčíky dokonca
porovnávali so Straussovými, ma dosť
prekvapovali, keďže som dovtedy
o tomto hornošarišskom komponistovi
nepočul, a to som si aj nahováral, že
Bardejov poznám ako svoju dlaň. Akosi
som prehliadol i to, že má na Radnič-

nom námestí pamätnú tabuľu. Asi preto,
že je pomerne vysoko na priečelí jeho
rodného domu, pred ktorým ten oslavný
večer vytvorili veľké srdce z dvesto
zapálených sviečok. Ešte viac ma prekvapovalo, ako sa o Kélera a jeho „zviditeľnenie“ starajú samotní Bardejovčania,
ktorí tomuto svojmu rodákovi, hudobnému skladateľovi, huslistovi a dirigentovi európskeho významu, venovali už
desať ročníkov kultúrneho leta a jede-

násty práve pripravujú. Navyše, presne
na deň dvojstého výročia jeho narodenia
13. februára pripravila Spoločnosť Bélu
Kélera a mesto Bardejov spomienkové
podujatie, ktoré gradovalo novou dynamickou ilumináciou tamojších pamiatok
v mestskej rezervácii, ktorú presne pred
dvadsiatimi rokmi zapísali do svetového
dedičstva UNESCO, a tiež predstavením
príležitostnej poštovej pečiatky s muzikantovým portrétom na špeciálne vytlačenej pohľadnici. Celoročných podujatí,
ktoré sa tento rok uskutočnia v Bardejove, ale aj inde, ba i v zahraničí, bude
pravdaže viac. Koncom januára to boli
koncerty v Hessisches Staatstheater vo Wiesbadene, kde Kéler pôsobil.
Vo štvrtok tohto týždňa zazneli jeho
skladby v slovenskej diplomatickej misii
v Ríme.
Príležitostná poštová pečiatka s portrétom
bardejovského
j
hudobného skladateľa a dirigenta Bélu KÉLERA

Charlotte Kocúrik a Rosanna Čižmár alebo: Kam až žaba doskočí
Nepekná prispôsobivosť Slovákov
k inonárodným vzorom, rýchle napodobňovanie aktuálnej módy, akceptovanie cudzích mravov aj celkového
štýlu života sa odráža i na jazyku.
Napríklad v tom, ako ľahko akceptujeme vo svojom rodinnom kalendári
neslovenské osobné mená a ako ich
spájame s rodovými menami. Čoraz
častejšie sa stáva, že neviniatko,

FÓRUM ČITATEĽOV

Myslíme
na Voltaira

François-Marie Arouet de Voltaire
(1696 – 1778)

Blížia sa parlamentné voľby.
Dvadsaťpäť politických strán sa
všemožne usiluje, aby každá
z nich obstála, teda aby sa dostala
do Národnej rady SR. Všetci, čo sa
uchádzajú o priazeň voličov, chcú
podľa vlastných vyjadrení pre Slovensko a jeho občanov len to najlepšie. Sľuby sa sypú z televízorov
aj z printových médií. Nezaškodí
si pri tejto príležitosti pripomenúť
slová významného francúzskeho
GLOSA
Č loveka až tak zatrasie, keď
si otvorí zoznam kandidátov jednotlivých politických strán a hnutí
pred parlamentnými voľbami 2020.
Niežeby sme mali dačo proti politickým stranám alebo proti nekonečnému
zástupu
odvážnych
adeptov na obsadenie tvrdých
poslaneckých lavíc. O iné nám ide!
Ide o to, že dobrú polovicu
zaregistrovaných
kandidátov
v spomenutej listine tvoria prekvapujúco ženy, čo je inak chvályhodné. Problémom je však to,
akým spôsobom viaceré ženy kandidátky jednoznačne nepriznávajú
svoju ženskosť a prezentujú sa
pred svetom tvarom svojho priezviska ako veľmi neurčité bytosti!
Na normálne slovenské tvary ženských priezvisk s koncovkami -ová
alebo -ská si naši otcovia a praotWWW.SNN.SK

ktoré sa narodí do slovenského prostredia slovenským rodičom, dostane
do rodného listu také osobné meno,
o akom sa mu v malej hlavičke ani
nesníva.
Touto mániou vynikajú
najmä takzvané marginalizované
sociálne skupiny, ktoré si svoju chudobu a ekonomické znevýhodnenia
neraz kompenzujú tým spôsobom, že
vyberú pre svoje dieťa – celkom para-

doxne – priam kniežacie alebo aspoň
aristokraticky znejúce meno, pričom
netušia, akému osudu ho vystavujú.
Vznešené alebo exotické meno
novorodenca je čosi ako zlatý prívesok na nevinnom hrdielku, ktorý je
spočiatku ozaj iba vyblýskaným príveskom, a až potom, keď začne dieťa
chodiť do škôlky a do školy, prívesok
sa mu zmení na príves.

Bez ohľadu na konkrétnu motiváciu javu, ktorý voláme „ľudový snobizmus“, musíme uznať, že nosenie
pozlátok, blýskavíc a zlatých príveskov
tohto druhu môže byť aj čímsi spoločensky užitočným. Podobne ako komédia alebo fraška v divadle pôsobí totiž
na diváka relaxačne, a ak sa riadne
preexponuje, môže pôsobiť aj laxatívne.
Bohdan LELÁK

Hľadanie pr avd y

spisovateľa, dramatika, filozofa aj
historika Voltaira, vlastným menom
Françoisa-Marie Aroueta (1694
–1778), veď nestratili aktuálnosť
ani v súčasnosti: „Vo svojom živote
sa stretnete s dvoma typmi zlodejov. Jeden z nich je obyčajný
zlodej, ktorý vám ukradne peniaze
s peňaženkou, hodinky a iné
veci. Druhý typ je politický zlodej.
Ten je ochotný vás obrať o vašu
budúcnosť, sny, aj o vaše znalosti.
Ukradne vám dokonca aj vaše vzdelanie a nakoniec aj vaše zdravie. Je
teda schopný vás obrať ako občana
o všetko, aj o váš ‚úsmev‘. Veľký rozdiel medzi uvedenými dvoma druhmi
zlodejov je v tom, že obyčajný zlodej
si vyberá vás, aby vás pripravil o to,
čo vám patrí. Ale politický zlodej
vás oberie o celú vašu životnú perspektívu, a najhoršie je to, že ste si ho
vybrali dobrovoľne... Ďalší veľký rozdiel (pritom nie posledný) je, že tohto
obyčajného zlodeja väčšinou polícia
chytí a vyšetruje s následnou represiou. Politického zlodeja dokonca
polícia chráni.“ Pri nastávajúcich
voľbách teda žime v nádeji, že si
zvolíme nie takých, ako uviedol pán
Voltaire v sedemnástom storočí.
Nech nám pritom pomáha sám Pán
Boh.
Dr. Jozef SLAHO,
MO MS v Poprade

Socha kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade.

Aj po rokoch si ešte pamätáme,
ako Richard Sulík, predseda SaS
a bývalý predseda NR SR, ustúpil
nátlaku polovzdelancov a neprajníkov
slovenskej štátnosti, ktorí požadovali
odstrániť zo sochy kráľa Svätopluka
na bratislavskom hrade slovo kráľ
a dvojkríž na štíte.
Vedecké autority PhDr. Ján Steinhübel, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka,
CSc., prof. PhDr. Ján Pauliny, DrSc.,
v diele Slovensko očami cudzincov
jednoznačne uznávajú Svätopluka
ako kráľa .!Cirkev – pápež Ján VIII.
v roku 880 vydal bulu Industriae Tuae

covia zvykli, lebo ich pokladali za
našské, prirodzené a správne už
od prvej chvíle, ako im prestali znetvorovať vlastné mená a priezviská
v matrikách rakúsko-uhorskí notári.
Čuduj sa svete! Dnes takmer
po sto rokoch prirodzeného vývinu

požiadavke na zrozumiteľnosť, a už
vôbec nezodpovedajú pravidlám slovenského pravopisu. Zoznam ženských adeptiek na poslanecké lavice
je priam nechutne prešpikovaný
mužskými, mužsko-ženskými či
dokonca mužsko-mužskými tvarmi,

Ťažká kríza kultúry a kultúrnosti
parlamentných kandidátok
našej reči skoro každý druhý tvar
registrovaného ženského priezviska vo volebnom zozname, čo
sme dostali do poštovej schránky,
vyzerá, akoby ho zapísali nie po
slovensky, ale v módnej medzinárodnej hotentotčine! Kým priezviská
prihlásených mužských kandidátov
vyzerajú ešte ako-tak zrozumiteľne,
mená a priezviská prihlásených žien
ani zďaleka nezodpovedajú logickej

o akých sme ešte pred desiatimi
rokmi nechyrovali. A určite o nich
netušili ani kodifikátori spisovnej
slovenčiny, počnúc buditeľmi z 18.
storočia až po dnešnú generáciu
profesionálnych slovenských jazykovedcov, ktorí tú neľahkú kodifikačnú
cestu úspešne zavŕšili záväznými
pravidlami aj príslušnými zákonmi
o slovenčine ako štátnom jazyku.
Priezviská nádejných poslankýň sa

ako odpoveď na žiadosť posolstva
(doručeného arcibiskupom Metodom
veľmožom Siemižizňom), ktoré zaslal
veľkomoravský panovník Svätopluk .
Už v roku 1946 vydala SAV
Dejiny Slovenska a Slovákov od autora
Dr. Františka Bokesa. Na str. 48 uvádza: „Dobové mienky o Svätoplukovi
ho nazývajú kráľom, znamenitým
panovníkom tvorcom veľkej slovanskej
ríše, SNN č. 46, str. 6 z 11. 11. 2017
v článku kráľ Svätopluk, najväčší klenot
Starodávnej Nitry citujú prof. histórie
Martina Homzu. Ten podáva presvedčivé svedectvo o kráľovi Svätoplukovi.
Zároveň poukazuje, že odstránenie
slova kráľ a zadebnenie dvojkríža je
hanebnou nehoráznosťou. Lotrinský
dvojkríž je tiež symbol národného
odporu Francúzov proti fašistom.
Všetky dvojkríže sa podobajú na
dvojkríž používaný v prvej SR a ten
na všetky dvojkríže po Európe. Žiaľ,
viacerí naši politici a poslanci nemajú
historickú pamäť a sú národne vykorenení. Zo sto päťdesiatich poslancov NR SR koľkí boli alebo sú členmi
Matice slovenskej, koľkí podporujú MS
finančne, čítajú Slovenské národné
noviny?
Ing. Marián IVANKO, Košice
Foto: Štefan KAČENA

MATIČNÉ DEPEŠE
Trom martýrom
Nadácia Antona Tunegu pripravila 20. februára o 16. hodine na
Martinskom cintoríne v Bratislave
pietnu spomienku na troch trenčianskych gymnazistov – Antona Tunegu,
Alberta Púčika a Eduarda Tesára,
ktorých komunistický režim začiatkom päťdesiatych rokov odsúdil
a popravil za členstvo v Bielej légii.

Kráľovnina finisáž
Občianske združenie Dedičstvo
otcov, Divadelný ústav Bratislava,
MK SR aj umelecký súbor Lúčnica
od minulého roka vo viacerých mestách uviedli výstavu Eva Kristinová...
jednoducho kráľovná pri príležitosti
významného životného jubilea tejto
herečky a oduševnenej vlastenky
a matičiarky. Spomínaní organizátori
a piešťansky Dom umenia pripravili v piatok 21. februára slávnostnú
finisáž tejto dokumentárnej výstavy
spojenú s večerom poézie, v ktorom
účinkovali herec a recitátor Juraj Sarvaš a fujarista Štefan Suchý.

Liečivý folklór
V nedeľu 23. februára 2020 sa
o 17. hodine v Dome umenia Piešťany na Nábreží Ivana Kraska uskutočnil benefičný večer Folklór lieči,
z ktorého výťažok poputuje na liečbu
bračekov
šesťročného Matiasa
a päťročného Tobiasa a detí z Ligy
proti reumatizmu na Slovensku.
V programe účinkovali FS Slnečnica,
Žito, Zobor, Šumiačan, Trombitáši
Štefánikovci, ĽH Pokošovci a vysokoškolský umelecký súbor Technik.

Tri rozlúčky
V Kostole Najsvätejšej Trojice
na Župnom námestí v Bratislave sa
12. februára popoludní uskutočnila
zádušná svätá omša, ktorú celebroval dôstojný pán Ján Ďurica SJ za
troch významných slovenských umelcov, ktorí dlhodobo pôsobili mimo
našej vlasti. Slovenská verejnosť sa
takto rozlúčila so sedemdesiattriročným maliarom, grafikom, ilustrátorom
a spisovateľom Stanislavom Dusíkom, rodákom z Bolerázu, ktorý žil
a tvoril vo Florencii, s ďalším výtvarným umelcom Tiborom Kovalikom,
rodákom z Popradu, ktorý vo veku
osemdesiatštyri rokov umrel v kanadskom Quebecku, a s koncertným
organistom a dirigentom Kráľovskej
flámskej opery v Antverpách Jánom
Valachom, rodákom z Hnúšte, ktorý
zomrel vo veku deväťdesiatštyri
rokov.

Veľká vojna
Prvá svetová vojna a jej ničivé
stopy na Slovensku bola téma
medzinárodnej vedeckej konferencie 25. februára v Košiciach, kde vo
verejnej knižnici J. Bocatia na Hlavej
ulici predniesli svoje príspevky bezmála dve desiatky odborníkov na
problematiku, vedcov a historikov zo
Slovenska, z Čiech, Poľska, Ukrajiny
a Maďarska.

priam hmýria tvarmi typu: Andrea
Mojko Slovačič, Lucia Szlupko,
Sylvia Jasovský Zajac, Petra Rozkoš-Kabátiková, Andrea Sznob
Karierczik, Jarmila Hókus-Pókus
a inými silne progresívnymi priezviskami. Keďže aj od nich bude závisieť naša budúcnosť, neostáva nám
nič iné len ich voliť alebo nevoliť.
Najnovšie zoznamy a nami trochu upravené ukážky znetvorených
ženských priezvisk v jednom z najdôležitejších textov štátnej administratívy sú bezočivým popretím
zákona o štátnom jazyku, znevážením slovenských kultúrnych tradícií
i bežnej denominatívnej logiky. Iste
nezveličujeme, ak povieme, že je to
svedectvo ťažkej krízy kultúry aj kultúrnosti našich ľudí. Napokon sme
to nedávno mohli vidieť aj pri „okupačnom štrajku“ rečníckeho pultu
v parlamente...

Jedna z najvýraznejších slovenských výtvarných umelkýň mladej
generácie Barbara Prešinská krátko
po uvedení svojej tvorby v Prahe
predstavila výber z nej pod názvom
Slavica v kurátorskej koncepcii Dr.
Márie Horváthovej 27. februára na
pôde Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme aj pri príležitosti dvestoročnice narodenia bardejovského
skladateľa Bélu Kélera, ktorého
skladby na vernisáži zazneli v interpretácii violončelistu P. Burdycha
a klaviristky Z. Berešovej.

Blažej BELÁK

Pripravuje Emil SEMANCO
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Prešinskej Slavica
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OČAMI MATIČIARA
„Z aložením MO MS

v Králi sa začalo v Králi
niečo nové. Niečo, čo spájalo nás Slovákov na tomto
našom území. Sme hrdí, že
sme Slováci, že si udržujeme
tradície a zvyky našich predkov. Začali sme hrať divadlo,
vznikol spevokol, častejšie sa organizovali zábavy.
Máme milé spomienky na celé
obdobie fungovania MO MS,
vďaka patrí pánovi Michalovi Hruškovi a ostatným
roduverným.

Šaliansky Maťko vo Vranove nad Topľou potvrdil stúpajúcu kvalitu prednesu

PRIPOMÍNAME SI

Trúfajú si obstáť aj v krajskom kole

29. februára
– sto rokov (1920), čo
Dočasné národné zhromaždenie Republiky Česko-Slovenskej
odsúhlasilo Ústavu republiky;
ústava priznávala štát dvoch
rovnoprávnych národov, ale už
onedlho po jej prijatí sa začala
šíriť
nezmyselná
myšlienka
o jednotnom československom
národe, ktorá predznamenala
politické nezhody v novom štáte
už na jeho začiatku
1. marca
– pred štyristo pätnástimi
rokmi oravský župan Juraj Turzo
povolil dvom mladoženáčom
založiť obec Hruštín (1605);
dnes má obec vyše tritisíc obyvateľov, známa je tradičným prechodom piatimi hoľami, rodinnou
cyklotúrou k Oravskej horárni
a mnohými ďalšími aktivitami
– sté výročie (1920) prvého
predstavenia Opery SND; súbor
uviedol Smetanovu Hubičku
– pred šesťdesiatimi rokmi
(1960) pri sčítaní obyvateľstva
malo Slovensko 4 174 046 obyvateľov, z toho bolo 3,560 000
Slovákov, 519 0000 Maďarov
35 000 Rusínov a Ukrajincov
– v ten istý deň zomrel spisovateľ František Hečko (1905 –
1960); jeho román Červené víno
bol sfilmovaný a dodnes sa ešte
na obrazovkách uvádza
– tridsať rokov (1990), čo
Slovenská národná rada prijala
ústavný zákon o názve krajiny
Slovenská republiky a jej štátnych symboloch
2. marca
– v Senici sa pred sto dvadsiatimi rokmi narodila herečka
Emília Wagnerová ( 1900 –
1950),
členka
Slovenského
národného divadla; s manželom
neskôr založila a viedla putovné
divadlo,
zájazdovú
spoločnosť Komorné divadlo Emílie
Wagnerovej
– osemdesiat rokov od narodenia skvelej nitrianskej herečky
Adely Gáborovej (1940 – 2007)
3.marca
– pred tridsiatimi rokmi
(1990) sa obnovila Slovenská
národná strana, jej prvým predsedom bol Víťazoslav Móric,
svoj doteraz najväčší volebný
úspech zaznamenala v prvých
voľbách v roku 1900; neskôr sa
spreneverila svojmu historickému odkazu a morálnemu kreditu z minulosti
4. marca
– pozemková daň na našom
území má stosedemdesiat rokov
(1850)
– stopäť rokov od narodenia
básnika Pavla Bunčáka (1915
– 2000)
– sto rokov (1920) od prvého
predstavenia činohry Slovenského národného divadla; súbor
sa predstavil hrou Maryša bratov Mrštíkovcov
5. marca
– dvestošesťdesiatpäť rokov
od narodenia národovca spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu
(1755), ktorý sa na štúdiách vo
Viedni zoznámil s dielami európskych osvietencov a sám sa stal
nadšeným propagátorom ich
myšlienok
6. marca
– päťstodeväťdesiat rokov,
čo kráľ Žigmund povolil Bratislave
zriadenie
mincovne
(1430); v meste už predtým bola
mincovňa ešte z čias osídlenia
mesta Keltmi na dnešnej Panskej ulici, aj mince z tých čias sa
dodnes zachovali
– Zita Furková, herečka
a režisérka má okrúhle výročie
( jč)

Miroslav G EŠPER – Foto: ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 30. januára regionálne kolo súťaže
Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s tamojším Oblastným pracoviskom Matice slovenskej
a mestom Vranov nad Topľou.

Tridsať
rokov spolu
Prajeme všetko len to najlepšie,“ tieto slová vpísali do
matičnej kroniky
manželia
Alena a Maroš Slopovskovci
spolu s Ľubicou a Vladom
Turisovcami. Patrili oslávencovi – Miestnemu odboru
Matice slovenskej v Králi,
ktorý si v roku 2020 pripomína tridsiate výročie založenia. Aj vďaka finančnej
podpore Matice slovenskej
pri tejto príležitosti výbor
MO MS usporiadal podujatie
„30 rokov spolu“ pre členov,
priaznivcov a podporovateľov Matice slovenskej v južnej časti Gemera-Malohontu.
A tak sa v piatok 31. januára
2020 v Zborovom dome ECAV
v Králi hodnotilo, bilancovalo,
spomínalo, ale aj plánovalo.
V úvode slávnosti zaznela
pieseň Hej, Slováci!. Viac ako
polstovku účastníkov na podujatí privítal Michal Hruška,
predseda MO MS. Predložil
odpočet
najvýznamnejších
aktivít, podujatí, zriadenie
pamätnej izby v zborovom
dome, ale aj návštev, brigád za tridsať rokov trvania
odboru. Pripomenul, že MO
MS v Králi vznikol na podnet
bývalého predsedu MS doc.
Ing. Viliama Jána Grusku,
preto si prítomní minútou
ticha uctili jeho osobnosť
i pamiatku ostatných matičiarov z Kráľa a Aboviec, ktorí už
odišli na večnosť. Od predsedu a podpredsedu MO MS
si potom prevzali členské
preukazy noví členovia. Po
zaspievaní matičnej hymny
Kto za pravdu horí sa vytvoril
priestor na vzájomné rozhovory, diskusiu a prezentáciu
činnosti MO MS za tridsať
rokov existencie, ktorá je
zachytená
na
stránkach
takmer troch kroník. Tí, čo
písali ich stránky, si zaslúžili
aspoň drobný spomienkový
predmet (odznak s logom MS).
Azda najviac Michal Hruška,
ktorý vedie matičnú organizáciu v Králi nepretržite od
jeho založenia 4. marca 1990
do dnešných dní, teda plných
tridsať rokov.
Zuzana HRUŠKOVÁ,
členka MO MS v Králi

Organizátori regionálnej súťaže Šaliansky Maťko vo Vranove nad Topľou s víťazmi jednej z kategórií.

Korene súťaže siahajú do roka
1991 k iniciatíve šalianskeho ortopéda MUDr. S. Hikkela, ktorý prednes
slovenských povestí začal organizovať na počesť známeho slovenského

spisovateľa a autora mnohých detských kníh Jozefa Cígera Hronského.
Postupne sa súťaž vyprofilovala na
celoslovenskú prehliadku, ktorá má
významnú úlohu v poznávaní národnej

histórie, kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám, zvykom a budovaniu vlastenectva a národného povedomia. Pomáha
rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov,
poznávať slovenskú literárnu tvorbu
a budovať umelecké a estetické cítenie.
V úvode sa prihovoril vedúci
OP MS vo Vranove nad Topľou M.
Gešper, poprial všetkým súťažiacim
veľa šťastia v prednese, poďakoval
aj pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali. Vyslovil presvedčenie, že
na vranovské regionálne kolo Šalianskeho Maťka prišli talentovaní žiaci,
čo účastníci svojimi výkonmi vzápätí
aj potvrdili Na regionálnom kole sa
v tomto roku zúčastnilo dvadsaťosem
žiakov zo štrnástich škôl, ktorí uspeli
v školských kolách. V prvej kategórii,
kde súťažia mladší žiaci,1. miesto získal Peter Jonek, ZŠ Žalobín. V druhej
kategórii bol najlepší Filip Calko zo
ZŠ Sedliská a v kategórii starších
žiakov si odniesla víťazstvo Viktória Karianská zo ZŠ Juh, Vranov nad
Topľou. Víťazi postupujú do krajského
kola, ktoré sa uskutoční koncom februára v Prešove.

Spomienky košického matičiara Viliama BARÉNYIHO varujú

V pazúroch boľševického NKVD
Text a foto: Anton METEŇKO

Oslobodzovanie Československa sovietskou Červenou armádou 1944/1945 neprinieslo len vytúženú slobodu, ale aj pohon čechoslováckej benešovsko-gottwaldovskej kliky na slovenských vlastencov. Tajne
vypracované zoznamy pre sovietsky NKVD (Ľudový komisariát vnútorných záležitostí) boli plné Slovákov.
Zaujímavú životnú spomienku na toto obdobie, začiatok jari roka 1945, má dlhoročný košický matičiar
Viliam Barényi, ktorý v tom čase žil už niekoľko rokov v Spišskom Podhradí.
Po prechode frontu cez stredný
Spiš sa skupina uvedomelých mladých chlapcov v Spišskom Podhradí
v noci z 13. na 14. marca 1945 (pri
príležitosti šiesteho výročia prvej
Slovenskej republiky) rozhodla na
budovu neďaleko železničnej stanice
tohto spišského mestečka pri hlavnej
ceste vylepiť plagáty s heslami: „Slováci, chcete byť zas otrokmi Beneša?“
a pod. To neušlo pozornosti miestnej
milície, ktorá ich zatkla. Noc strávili
v podzemí dnešnej budovy mestského
úradu. Veľmi im priťažilo najmä heslo
„Smrť komunizmu!“. Milicionári ich
vydali sovietskemu NKVD. Asi týždeň
ich väznili v Levoči, pričom vypočúvanie bolo plné utrpenia. Najmä jeden
z vyšetrovateľov bol mimoriadne
krutý, zozadu podkopol stoličku pod
zadržaným a na zemi do neho kopal.
Pred výsluchmi si mládenci dávali signál, kto ich bude vypočúvať, aby boli
na násilie pripravení. Po pobyte
vo väzení v Levoči ich odvliekli do
zberného tábora v ZSSR. Tu Viliam
„oslávil“ svoje šestnáste narodeniny.
Len vďaka aktivite vlastnej rodiny
a známych sa koncom roka 1945

diaľky, peši to trvalo
dve až tri hodiny.
Väčšinou však stihol
dôjsť na „spoje“ lesnej železničky, ktorá
bola určená na zvážanie dreva. No život
v horárni uprostred
divočiny sa mu páčil.
Pred odchodom otca
na dôchodok rodičia
rozmýšľali, kde by sa
usadili. Voľba padla
na malebné mestečko
Viliam BARÉNYI v Spišskom Podhradí v roku 2014,
pod Spišským hrav pozadí okno miestnosti, v ktorej strávil noc po zatknutí v marci 1945.
dom. Tu prežil Vilko
mladosť a sem sa vrádostal domov a vyhol sa tak zlopo- til aj z boľševického väzenia.
Viliam Barényi je dlhoročný
vestnému stalinskému „gulagu“.
Viliam Barényi, rodák z Rybár- košický matičiar. Niekoľko desaťročí
poľa (nar. 20. 4.1929), dnes súčasť (od roka 1996) boli spoločne s neboRužomberka, bol synom lesníka. hou manželkou Oľgou členmi MO MS
Rodina sa musela pomerne často v Košiciach. Vilko nikdy neodmietol
sťahovať. Ešte pred odchodom na pomoc na matičných podujatiach.
dôchodok prinútili čechoslováci otca Často sme ho videli ako zástavníka,
odísť priam na „kraj sveta“ do Ľuboch- pomáhal aj pri chystaní dreva na
nianskej doliny, hádam najdlhšej matičnú Vatru zvrchovanosti. Niekoľko
na Slovensku. Do školy v Ľubochni volebných období bol členom dozormusel Vilko dochádzať z veľkej ného výboru MO MS v Košiciach.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V SNN č. 4/2020 sme uverejnili rozhovor Dušana D. Kerného s prof. Ivanom Laluhom, kde sa okrem iného spomínali aj prvé
parlamentné voľby po Novembri ’89, v ktorých zohral mobilizačnú úlohu volebný dokument VPN aj kandidátka hnutia. Boli sme
zvedaví, aký názov mal spomínaný program? Správne odpovedali tí naši čitatelia, korí uviedli názov Šanca pre Slovensko.
Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Tamara Hrabková, Prešov; Ida Petrovičová, Bratislava; Ivan
Michalov, Trenčín.
● Na mediálnom poli nie je veľa vlastenecky a pronárodne orientovaných periodík. Jedným z nich je časopis
Extra Plus, ktorý nedávno oslávil svoje edičné jubileum. Koľko rokov sa s ním stretávame na trhu?
Svoje odpovede posielajte na redakčné kontakty, ktoré nájdete aj v tiráži SNN, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do 9.
marca.
(se)
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