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Parlamentné voľby 2020 na Slovensku nepustili žiadnych extrémistov k moci

Mali sme krčmu či hostinec Pod
gaštanom, kde Krajíček s Hlaváčkom
ako dvaja gazdíčkovia pomerne dlho na
rozhlasových vlnách vŕtali a zabŕdali do
komunálnych problémov. Do iných sa
„za komančov“ v čase vzniku kabaretu
ani vŕtať nedalo. Naši susedia za riekou
Moravou, ktorí do Slovákov stále vytrvalo vŕtajú, trebárs aj uverejňovaním
všelijakých kompromitujúcich materiálov akejsi investigatívnej centrály, tiež
mali dlho – tuším od roka 1870 v Prahe 6
ulicu či námestie Pod gaštanom. Prítulné, nekonfliktné pomenovanie
vydržalo tomuto kúsku „stovežatej“
do konca februára, keď sa ho rozhodli
premenovať. Po skúsenostiach z „krásavice na Dunaji“ si poviete, nič nové
pod slniečkom – taký je terajší geopolitický trend. Ten s obdivom k zámorským bratom osloboditeľom naši
západní susedia od čias smíchovského
ružového tanku č. 23 privádzajú takmer
k dokonalosti. Napokon, veľmi sme za
nimi nezaostali ani od nich neodskočili,
a ak ešte máme v atlantickej príbuzenskej prítulnosti dajaké rezervy, Kalmus
s Lorencom ich usilovne odstránia
aj s kosákmi a kladivami z pomníkov
červenoarmejcov...
Česi nás vlani dobehli s maršalom Konevom. Toto sme fakt podcenili.
Navyše sa spod Tatier či až od Frankovej ozvali hlasy, že by sme ho (už
bronzového) mohli opäť privítať u nás
ako v štyridsiatom piatom a potom na
ktorýchsi oslavách SNP či duklianskej
operácie. To nech si vyriešia historici
ÚPN a VHÚ a radní v Bystrici. Teraz nás
Česi fakt tromfli. Krčmovo – prečúrali...
Spomínanému miestečku Pod gaštanom sa rozhodli dať meno po ruskom
opozičnom politikovi Borisovi Nemcovovi a po zavraždenej novinárke Anne
Politkovskej pomenovali pri Vltave promenádu... Primátor Prahy Hříb, nominant strany Piráti, túto iniciatívu odôvodnil ako záležitosť čisto komunálnu,
zabudol však na horúci gaštan – že tam
stojí ambasáda Ruskej federácie. Diplomati veľmocí nemajú radi frčky do nosa.
Pán prezident Zeman z Pražského
hradu to svojím britkým úsudkom
komentoval ako „klasické čecháčkovstvo“. My už máme námestie a promenádu pre Jána a Martinu?
Čo ma je po tom? Ja len, že je
sedemdesiatpäť rokov od skončenia
druhej veľkej svetovej vojny. Starší brat
má v občianskom preukaze zapísané
miesto narodenia Litvínov a ja mám
z krčmy pod lipami vo svojom rodisku
sedem kilometrov na Duklu...
Emil SEMANCO

Vo voľbách kraľovala Matovičova kandidátka
Ivan BROŽÍK – Kresba: Ľubomír KOTRHA

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa stalo víťazom ľudového plebiscitu s v ýrazným náskokom nad ostatnými stranami vo volebnom súboji. Slovensko čaká v ýrazná zmena v doterajšej schéme zákonodarnej aj v ýkonnej moci. Spoločne dúfame, že bude
pre Slovensko a slovensk ý národ prínosom. Po sčítaní všetk ých okrskov na Slovensku sa stalo víťazom parlamentných volieb hnutie
OĽaNO, k torému sa podarilo získať o dve stotiny viac ako 25 percent hlasov voličov.
Druhé miesto obsadila strana
Smer-SD s vyše osemnástimi percentami hlasov a tretie je hnutie Sme
rodina s vyše ôsmimi percentami hlasov. Volebná účasť dosiahla 65,79
stotín percenta, patrila historicky
k tým vyšším, aké Slovensko zažilo,
s výnimkou druhej polovice deväťdesiatych rokov.
■ POMERY V PARLAMENTE
Do Národnej rady Slovenskej
republiky postupuje aj ĽSNS s takmer
ôsmimi percentami hlasov, strana
SaS s vyše šiestimi percentami
hlasov a strana Za ľudí s necelými
šiestimi percentami hlasov. Tesne
pred bránami parlamentu ostala koalícia PS-Spolu, ktorej sa iba o stotiny
nepodarilo získať sedem percent
hlasov, potrebných pre dvojkoalíciu
na vstup do parlamentu. Prekvapivo
neuspelo ani KDH, ktoré získalo
menej ako päť percent hlasov.
■ TRUBANOVO „PREPÁČTE“
Michal Truban (PS/Spolu) na
sociálnej sieti priznal naozaj neočakávanú porážku. Na postup do parlamentu chýbalo koalícii menej ako
tisíc hlasov. „Ďakujeme všetkým viac
ako dvestotisíc z vás, ktorí ste sa nám
rozhodli prejaviť dôveru. Veľmi nás
mrzí, že vás nebudeme môcť reprezentovať v parlamente. Prepáčte,“
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napísal volebný líder neúspešnej
koalície.
Do parlamentu sa prvý raz nedostane stranícky zástupca maďarskej
menšiny. Neuspela totiž ani mocensky doteraz stabilná strana Most –
Híd so ziskom okolo dvoch percent
hlasov. Budúci predseda vlády Igor
Matovič, ktorý v nedeľu potvrdil, že
túto zodpovednosť preberie, však
ubezpečil
príslušníkov
všetkých
národnostných menšín na Sloven-

sku, že „nezostanú v kúte“ a že vláda
aj parlament si budú ctiť ich potreby
a riešiť ich problémy rovnako intenzívne ako vo vzťahu k majorite.
Celkovo sa podarilo Igorovi
Matovičovi získať od voličov najviac
preferenčných krúžkov, a to 495 126.
Za ním najviac hlasov získal Peter
Pellegrini 411 254 a predseda Smeru-SD Robert Fico, konkrétne 242
098. Päticu kandidátov, ktorí získali
najviac krúžkov, uzatvára predseda

■ PREZIDENTKA A MATOVIČ
Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala s predsedom hnutia
OĽaNO Igorom Matovičom už niekoľko hodín po oznámení predbežných výsledkov volieb. Dohodli sa
na stretnutí. V čase uzávierky tohto
vydania našich novín sme mali informáciu, že sa malo uskutočniť hneď
v pondelok alebo v utorok po volebnom víkende. Potvrdil to aj Igor Matovič. Informoval, že ešte pred stretnutím s prezidentkou Čaputovou by sa
chcel zísť s kolegami, ktorým drží pri
volebných výsledkoch palce. Uviedol,
že vládu chce vytvoriť čím skôr, a to
so všetkými opozičnými stranami,
ktoré sa dostali do parlamentu. Ak by
to takto dopadlo – nová Matovičova
vláda bude mať ústavnú väčšinu.
„Gratulujem Igorovi Matovičovi
a Hnutiu OĽaNO k víťazstvu v slovenských parlamentných voľbách!
Mal skvelú kampaň, vďaka ktorej si
získal obrovskú dôveru ľudí. Vzťahy
Českej a Slovenskej republiky sú
a zostanú vynikajúce.“ Oznámil český
predseda vlády Andrej Babiš, ktorý
sa už zo Slovenska dozvedel, že prvá
zahraničná cesta nového predsedu
vlády povedie, ako už píše tradícia,
do Prahy.

Mgr. Petr u ŠTEFANKOVÚ, laureátku Ceny ministerky kultúr y

Linkami kresieb a ilustrácií prepája svetadiely
● Stali ste sa laureátkou Ceny
ministerky kultúry za výnimočný
dlhoročný prínos v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského
výtvarného umenia v zahraničí. Je
to váš tvorivý program – že presadiť sa treba najmä vonku?
Keď som pri prvých nečakaných
úspechoch v Japonsku prišla na to,
že sa mi celkom darí vyvolať záujem
zahraničného publika, ovplyvnilo ma
to. Skúsila som teda oslovovať umelecký trh mimo Slovenska pravidelne.
V roku 2006 som na niekoľko rokov
odcestovala do Anglicka. Vďaka podpore tamojšej odbornej a mediálnej
verejnosti som sa mohla zamerať na
počítačovú ilustráciu a podieľať sa na
filmovej animácii. Chytila som sa príležitosti, a aj keď dnes pôsobím už zo
Slovenska, svoje aktivity v zahraničí
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ĽSNS Marian Kotleba a líder hnutia
Sme rodina Boris Kollár.

■
■
■

sa usilujem stále rozvíjať. Za meno si
tiež môžem pridávať FRSA (Fellow of
the Royal Society of Arts) – člen Kráľovskej spoločnosti umení v Londýne.
● Pri pohľade na vás, by
možno niekoho prekvapilo konštatovanie „dlhoročný prínos“. Na
svojich štyridsať a čosi nevyzeráte... Vaše širokospektrálne aktivity sa v predstavovaní laureátov
zúžili na pojmy grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu. Čomu z týchto aktivít dávate aktuálne prednosť?
Momentálne sa venujem prevažne ilustrácii. Keďže všetky ilustrované knihy som aj graficky upravovala, nezabúdam ani na moju študijnú
špecializáciu – grafický dizajn. Moja
tvorba sa však nezužuje len na tieto

dve oblasti, pretože moje ambície sú
komplexné. V poslednom čase produkujem väčšie množstvo voľných kresieb a akrylových malieb. Táto aktivita
mi pomáha byť dostatočne flexibilná
aj pri komerčných požiadavkách úžitkovej grafiky.
● Čím chcete svojich priaznivcov a obdivovateľov najbližšie
prekvapiť?
Plánujem opäť viaceré zahraničné cesty, zamerané na spoluprácu
s vysokými školami. Ostatné projekty
zatiaľ prezradiť nechcem. Napokon
ani neviem, ako do tých mojich zámerov s kresbovými „linkami“ zasiahne
epidémia Covid-19...
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: Carlo GIANFERRO

Slovenské banky hľadajú spôsoby, ako si neznížiť zisky vyšším bankovým odvodom
Z bývalého Štefánikovho pamätníka v Humennom sa zachovala iba generálova hlava
Sledujeme, ako sa vyvíjajú rokovania politických strán o zostavení novej vládnej koalície
WWW.MATICA.SK
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Bez slobodného vyjadrovania názorov niet demokracie

nejestvuje sloboda slova, nejestvuje
ani demokracia. Po roku 1989 sme sa
na chvíľu nadýchli slobody, ale onedlho začala istým kruhom prekážať.
Kým začiatkom deväťdesiatych rokov
v Papierničke, zariadení Slovenskej
národnej rady, sa diskutovalo o prvej
Slovenskej republike, v roku 1997 pod
tlakom EÚ musela vláda stiahnuť zo
škôl dejepisnú učebnicu od Milana
Ďuricu a zanikli aj denníky s proslovenským obsahom.

O priestor na diskusiu treba zápasiť
Eva ZELENAYOVÁ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Divadlo bratislavskej Malej scény bolo v stredu 26. februára zaplnené do posledného miesta. V prvých radoch
bolo vidno Jána Čarnogurského staršieho i mladšieho, Štefana Harabina, Petra Marčeka a množstvo zaujímavých
osobností verejného života. Na pódiu vystupovali spisovateľ Nidal Saleh, historici Martin Lacko a Ivan Mrva
i publicista a vydavateľ Tibor Eliot Rostas. Diskusiu o vážnom ohrození slobody slova moderovala redaktorka
časopisu Zem a vek Veronika Farkašová.
Diskusné fórum pripravil Fond
Sofian, fórum slobodného myslenia. „Bol
som niekoľkokrát zavretý, ale píšem,
bojujem,“ prihováral sa publiku najstarší
z pódia Nidal Saleh. A nielenže sa prihováral, apeloval na Slovákov, aby si
nedali zobrať svoje dejiny. „Ak chcete
zničiť národ, zoberte mu pamäť,“ pripomenul starú pravdu a pýtal sa, kde sú
ostatní Slováci, keď námestia zaplavuje
Slušné Slovensko?
■ DISKUTUJE ULICA
Nidal Saleh svojimi podnetnými
otázkami nastolil vážny problém slo-

venskej spoločnosti: Nejestvuje priestor
vo verejnoprávnych médiách, kde by
sa stretli názorovo rozdielni diskutéri
a vyjasňovali si svoje stanoviská. Slovenská spoločnosť nemá priestor na
kultivovanú diskusiu v médiách a tá sa
potom prenáša do ulíc tak, ako sa to
stalo pri strete priaznivcov strany Kotlebovci – ĽSNS a Progresívneho Slovenska. Lenže tam už nešlo o diskusiu, ale
o vytláčanie názorového súpera z verejného priestoru. Na diskusnom fóre sa
jednoznačne konštatovalo, že tejto nezastupiteľnej úlohy sa musí zhostiť verejnoprávny vysielateľ a plniť si zákonné

povinnosti. Inak Slovensku nehrozí len
strata plurality médií, ale aj politického
systému.
■ MEDIÁLNY LYNČ
Ivan Mrva načrel do minulosti
a spomenul, že s termínom extrémizmus narábala vládna moc aj v Uhorsku. Tá pre Slovákov vytvorila osobitnú
stupnicu triedenia. Každý vzdelaný
Slovák, ktorý verejne hovoril svojím
materinským jazykom, bol panslávom.
Ak navyše vyzýval krajanov nebáť sa
hovoriť po slovensky, bol už panslávsky
agitátor, a ak sa dožadoval dodržiava-

nia národnostného zákona, označili ho
za panslávskeho extrémistu. Mrva však
spomenul aj vlastný príbeh prenasledovania za recenziu Kamencovej knižky
o Tisovi. Hoci išlo o odborne vyslovený názor, mediálny lynč sa prejavil.
Martin Lacko pripomenul, že ak

Funkčné obdobie zákonodarného zboru z volieb v roku 2016 sa skončilo

Dohovoru NIE, dôchodkom ÁNO
Ján ČERNÝ – Foto: Šefan K AČENA

Národná rada SR nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu, ktorému prischlo pomenovanie Istanbulský dohovor. Hlasovalo proti nemu deväťdesiatšesť zo sto trinástich prítomných poslancov.
Aj keď rozprava a počet faktických poznámok k tomuto dokumentu
boli v tomto bode programu poslednej
schôdze NR SR vo volebnom období
2016 – 2020 najrozsiahlejšie, samotné
schválenie návrhu, teda v konečnom
dôsledku neschválenie záväznosti prijatia spomínaného dohovoru pre Slovensko, prešlo v pléne bez prieťahov
a s výraznou väčšinou.
■ VÝZVA PREZIDENTKE
Ťažšie to už bolo s ďalšími plánovanými bodmi programu rokovania poslancov. S jedným sa vyrovnal
samotný predkladateľ – vláda, ktorá
svoj návrh stiahla.

Poslanci z klubu SNS vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby v súvislosti s Istanbulským dohovorom bezodkladne konala. „Vyzývame prezidentku,
aby neodkladne v tejto veci konala,
aby oznámila Rade EÚ, že Istanbulský dohovor na Slovensku účinný
a platný nebude,“ zdôraznil podpredseda SNS Jaroslav Paška. Podľa vlastných slov verí, že prezidentka nebude
mať námietky a urobí všetky potrebné
kroky. Prezidentka Zuzana Čaputová
sa k prerokovaným zákonom na parlamentnej schôdzi vyjadrí až po voľbách. Na posúdenie zákonov jej začne
plynúť pätnásťdňová lehota po tom,
ako jej budú doručené. Informoval tak

VŠIMLI SME SI
Kto by si pamätal všetky tie mená, čo od meteorológov a iných

expertov na počasie dostávajú víchrice, smršte, orkány, uragány, cyklóny? Prečo sú pomenovania raz ženské a inokedy mužské? Dokážete ich
zoradiť podľa sily vetra? Odkedy máme na to Beaufortovu stupnicu?

hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.
Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní schválila späť vzatie návrhu na
zrušenie diaľničných známok. Parlamentu sa totiž opakovane nepodarilo odhlasovať skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.
■ MÁLO POSLANCOV
A tak sa ním napokon už nezaoberal. Na poslednom hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní k zrušeniu
diaľničných známok bolo prítomných
len sedemdesiatštyri poslancov. Zdržali sa poslanci z klubu Smer-SD aj
SNS. Proti hlasovala ĽSNS, neprezentovali sa poslanci Mosta – Híd,

OĽaNO, Sme rodina a väčšina nezaradených poslancov. Nenašiel sa tak
dostatok poslancov, aby bolo plénum
uznášaniaschopné.
■ PRÍDAVKY UVIAZLI
Návrh na zvýšenie prídavku na
dieťa bol posledným bodom päťdesiatej ôsmej schôdze. Predseda parlamentu Andrej Danko už vopred avizoval, že vo štvrtok tesne pred volebným
moratóriom nebude parlament rokovať, pretože nechce porušiť zákon
o volebnom moratóriu. Napokon, plénum pri návrhu na skrátený režim pri
prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus, o tomto

■ VRAJ SME ČVARGA...
Ľudovít Števko oboznámil prítomných so stanoviskom Slovenskej
asociácie novinárov, ktorá vyjadrila
znepokojenie nad zastrašovaním
niektorých novinárov pri vyslovovaní
vlastného názoru na situáciu v spoločnosti. Konkrétne asociácia poukázala na prešetrovanie aktivistky Lívie
Garčalovej Národnou kriminálnou
agentúrou za jej názor na propagáciu
LGBTI a rozmáhajúcu sa pedofíliu.
Pritom bez akéhokoľvek záujmu zostal
hanlivý výrok zo strany novinára
Arpáda Soltésza, ktorý štátotvorný
národ označil za „čvargu z východnej
Európy“.
opatrení sa tak
v
skončenom
volebnom období
už
nerozhodovalo.
Vláda
do
parlamentu
predložila návrh,
ktorým sa mal
zdvojnásobiť prídavok na dieťa
na päťdesiat eur.
Predseda strany
Smer-SD a poslanec Robert Fico avizoval, že by sa mohlo nájsť aj iné riešenie,
ako tento prídavok rodičom dať. Okrem
vyplatenia jeho sumy spomínal aj formu
odpočítania z daní.
■ TRINÁSTY DÔCHODOK
Dôchodcovia dostanú trinásty
dôchodok v novembri tohto roka. Starobný bude vo výške priemerného starobného dôchodku, teda asi štyristošesťdesiat eur.
Na záver schôdze predseda NR
SR Andrej Danko poslancom zaželal úspešný politický boj vo voľbách
a poďakoval sa im za spoluprácu počas
štyroch rokov.

Cenu ministerky kultúry za rok 2019 získalo jedenásť osobností

Jedinečná kultúrna udalosť nielen pre laureátov

Júlia besnela viac ako Kyrill

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v týchto dňoch slávnostne udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach
profesionálneho umenia za rok 2019. Ocenila jedenástich laureátov v siedmich kategóriách. Ocenenie sa udeľuje
jednotlivcom a kolektívom od roka 1999 za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, za dlhodobý
alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Dekorovanie sa uskutočnilo v Dvorane MK SR.

Britský admirál a hydrogeológ
sir Francis Beaufort si do lodného denníka zapisoval, ako sa ktorý deň opieral vietor na mori do plachiet, až v roku
1805 z toho vznikla oficiálna stupnica,
ktorá sa v podstate používa dodnes.
Nuž, a keď začali Európania osídľovať
Karibskú oblasť, nezvyčajne silné vetriská, ktoré tam z času na čas vyčíňali,
Veterná smršť zasiahla aj naše hlavné
začali pomenovávať po svätých. Primesto, takto skončila vŕba pri jednom
bližne sto rokov dostávajú aj „všedné“
z petržalských detských ihrísk...
mená. Ako trebárs hurikán Katrina,
ktorý 29. augusta 2005 pochoval New Orleans a demoloval Floridu, Louisianu,
Mississippi, Alabamu a Georgiu... V druhej svetovej vojne vojenskí meteorológovia začali im dávať mená žien a priateliek, čo popudilo feministky a na ich
nátlak Svetová meteorologická organizácia siahla aj po mužských pomenovaniach. Takže tak...
Infantilní moderátori ranných správ v slovenských médiách, ktorí sa až
trasú na to, aby mohli ľudí čímsi postrašiť a „šokovať“, si tejto zimy, pokiaľ ide
o počasie, skutočne mohli prísť na svoje. Rekordy padali jedna starosť. Padali
aj stromy a stĺpy elektrických vedení. Tri veterné smršte a energetické kalamity
za tri februárové týždne. Tisícky domácností bez elektriny, stromy zváľané na
cesty a trate, strhnuté strechy, podmyté cesty a mosty... Montéri z rozvodných
závodov v nepretržitej permanencii, hasiči na stovkách zásahov bez oddychu.
Orkán Júlia prekonal na poľskej strane Snežky rýchlosťou vetra 223 kilometrov
za hodinu svojho predchodcu Kyrilla, ktorý držal veterný rekord z januára 2017.
Na Chopku vietor udieral rýchlosťou 173 kilometrov za hodinu; v nižších polohách najviac vyčíňal v hlavnom meste. Zlomil aj túto bútľavú vŕbu pri jednom
s detských ihrísk v Petržalke. Našťastie v noci – bez nešťastia. Verme, že po
voľbách sa všetko upokojí...
Text a foto: Emil SEMANCO

Cenu za výnimočný prínos
v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal literárny kritik
a prekladateľ Alexander Halvoník za
kontinuálnu analytickú hodnotiacu
činnosť, ktorou každoročne reflektuje najmä diela súčasných slovenských prozaikov. Operný spevák
Titusz Tóbisz za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy
Jeana Valjeana v muzikáli Bedári
na opernej scéne Štátneho divadla
Košice. Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stala
pedagogička vokálnej interpretácie
Eva Blahová s prihliadnutím na jej
významný osobnostný vklad v oblasti
reprezentácie slovenskej hudobnej
kultúry v zahraničí. In memoriam
poctili cenou maliara, grafika a ilustrátora Stanislava Dusíka, pôsobiaceho dlhodobo vo Florencii, o ktorom sme písali na stránkach SNN
po jeho nedávnom úmrtí. Za šírenie
dobrého mena slovenského umenia
v zahraničí si cenu odniesli baletní
sólisti Viedenského štátneho baletu
Nina Poláková a Roman Lazík. Túto
cenu získala aj grafická dizajnérka,
ilustrátorka a režisérka animovaného
filmu Petra Štefanková za dlhoročný
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prínos v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského výtvarného

ČO INÍ NEPÍŠU

Za dlhodobý prínos v oblasti pôvodnej
slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby a majstrovstvo v oblasti
umeleckého prednesu ministerka kultúry SR ocenila aj herca a recitátora, bývalého podpredsedu MS Jozefa ŠIMONOVIČA. Na snímke s našim kolegom Petrom
Valom.

umenia v zahraničí. Za celoživotný
prínos v oblasti umenia sa laureátmi

stali choreografka a baletná pedagogička Marilena Halászová a bývalý
podpredseda Matice slovenskej,
recitátor a herec Jozef Šimonovič
za dlhodobý a celoživotný prínos
v oblasti pôvodnej slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby
a majstrovstvo v oblasti umeleckého prednesu. Hudobný redaktor
RTVS Vladimír Franc získal cenu za
autorský prínos a propagáciu hudby
prostredníctvom poslucháčsky populárnej rozhlasovej relácie Túto hudbu
mám rád. Prestížnou cenou poctili
aj propagátora insitného umenia
v Kovačici a majiteľa tamojšej galérie insitného umenia Pavla Babku,
ktorý svetový fenomén „maľujúcich
sedliakov“ vo Vojvodine vytrvalo
propaguje prostredníctvom výstav
organizovaných súkromnou Galériou Babka Kovačica na významných
podujatiach v zahraničí.
Vyznamenaným umelcom bude
tohtoročný slávnostný akt pripomínať aj artefakt Ceny ministerky kultúry, ktorý na túto príležitosť vytvoril
sklársky výtvarník Palo Macho.
Michal SITNIK
Foto: Štefan KAČENA
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Sólovíťaz a mnoho porazených
Maroš SMOLEC, šéfredaktor Slovenských národných novín

Zomrel kráľ, nech žije kráľ. Novým
vladárom slovenskej politickej scény je
Igor Matovič. Takto by sme mohli historickým žargónom zhodnotiť výsledky
parlamentných volieb v roku 2020.
Volebná noc v priestupný februárový
deň priniesla nemálo prekvapení. Najväčším je fakt, že voľby vyhralo so
značným náskokom hnutie Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)
Igora Matoviča tým, že doslova prevalcovalo ostatné politické subjekty
z radov odchádzajúcej koalície i tzv.
demokratickej opozície. Zisk vyše
dvadsaťpäť percent podpory je výsledkom toho, že v posledných dňoch sa
mnohí voliči iných strán na poslednú
chvíľu rozhodli práve pre Igora Matoviča. Ten dokázal dokonca presvedčiť
voličov Slovenskej národnej strany,
koalície Progresívne Slovensko-Spolu
(PS-SPOLU) či dokonca Smeru-SD,
aby dali hlas práve jemu. A to je prekvapujúce. Pre Slovensko to nie je

úplne zlá správa. Podľa slov lídra Igora
Matoviča strana neustúpi zo svojich
sľubov, akými boli sociálne opatrenia
pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva, odmietnutie imigrantských
kvót zo strany Bruselu či nesúhlas
s adopciou detí homosexuálnymi partnermi. Aj jeho výborný marketingový
ťah formou ankety Rozhodni.to prilákal
mnoho voličov do jeho košiara. Jeho
víťazstvo je také výrazné, že vygenerovalo jedného silného víťaza a mnohých porazených.
Medzi porazenými sa ocitli koalícia PS-SPOLU, Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná
strana (SNS) a MOST – HÍD. To sú
strany, ktoré porážku pocítili veľmi
intenzívne. Predovšetkým ultraliberáli
z PS-SPOLU. Tým chýbalo na vstup
do parlamentu necelých tisíc hlasov.
Ako koalícia potrebovali prekročiť hranicu siedmich percent. Získali 6,96
percenta. Výsledok, ktorý musí naozaj

bolieť. Líder Michal Truban sa voličom
poďakoval za podporu a ospravedlnil
za neúčasť v Národnej rade Slovenskej republiky. V politike strana vraj
ostane. Otázne je, či samostatne,
alebo v koalícii so SPOLU Miroslava
Beblavého. Práve spojenie s M. Bebla-

K OME N TÁ R
vým spôsobilo, že koalícia potrebnú
hranicu nedosiahla. Bez neho by
potrebných päť percent hlasov na
vstup jednej politickej strany do parlamentu pokojne dosiahli. Porážka ultraliberálov z tejto koalície je však dobrý
signál pre Slovensko.
Sklamaní ostali aj voliči Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).
Dlhodobo v prieskumoch verejnej
mienky, ale aj povolebných exitpolov pokojne dosahovali päťpercentnú
hranicu zvoliteľnosti. Napokon im
chýbalo vyše pol percenta. Predseda

Po voľbách znie iná pesnička
Ľudovít ŠTEVKO

Mimoriadna schôdza NR SR sa
skončila polovičným predbežným
víťazstvom politických strán Smer-SD
a SNS ako navrhovateľov dôležitého sociálneho zákona na prospech
dôchodcov a v poradí tretím odmietnutím Istanbulského dohovoru, ktorý
znamenal opätovné neschválenie
tejto medzinárodnej zmluvy ústavnou parlamentnou väčšinou. Predbežné víťazstvo platí pätnásť dní,
počas ktorých sa prezidentka Zuzana
Čaputová vyjadrí k meritu veci, teda
či zákon vetuje a vráti na prerokovanie do budúceho parlamentu, alebo
ho schváli bez pripomienok. Osud
Istanbulského dohovoru na Slovensku
nie je jednoznačný. Podľa vyjadrenia
prezidentky sa dohovorom bude zaoberať osobne či jej poradcovia až po
voľbách, bez určenia termínu, v spolupráci s ministrom zahraničných vecí.
Mnohým aktérom politickej scény musí

SPOZA OPONY
J edna z najobľúbenejších
hlášok známeho akademika
bola, že voľakedy žil v aj v piatich štátoch bez toho, aby mal
pas. Bol rodákom z dnešnej
Zakarpatskej Ukrajiny, kde sa
v dvadsiatom storočí naozaj
striedalo Rusko s Poľskom,
Maďarsko s Československom
a potom všetci so Sovietskym
zväzom. Teraz je to všetko
jedno, od talianskeho Terstu po
ukrajinský Ľviv je zasa všetko
jedna oblasť, pas netreba. Akademik sa priznal, že tento bonmot patrí chýrnemu filozofovi
Immanuelovi Kantovi, ktorý tiež
neopustil rodné mesto, to sa
nemenilo, ale menili sa štáty,
ríše, cárstva, kam patrilo. Dnes
to nie je východné Prusko, ale
Kaliningradská oblasť Ruskej
federácie a po nemecky tu hovoria len turisti.
Keď sa hranice často menili,
akademik našiel výhodu v tom,
že mohol načúvať, čo bubnujú
na druhej strane. Vedieť, čo bubnujú v dedine na druhej strane
hranice, to bolo preňho dôležité
aj profesionálne. Treba sa obzerať, načúvať okolo seba. Toto
WWW.SNN.SK

že si polepšia trinástym dôchodkom,
môže byť iba rozprávka pre naivných.
Lídri opozície síce nevylučujú, že sociálne balíčky Roberta Fica nezrušia
a niektorí hovoria, že trinástku ako
šťastné číslo pre dôchodcov podporia, iní tiež hovoria svoje áno, lenže
s tým, že pre prijatý zákon je nevyhnutná jeho modifikácia. Osvedčená
pravda však hovorí, že iná pesnička sa
spieva pred voľbami a iná po voľbách.
Samozrejme, v predvolebnej kampani
si nijaká politická strana – ani progre-

sívna, ani „slušná“, ani „kresťanská“,
nedovolí nahnevať voličov v dôchodkovom veku. Po voľbách sa potom
všeličo zmení fiškálskou legislatívou
tak, že klamaný volič to postrehne
a pocíti neskoro. Mnohí to zažili po
nástupe pravicovej Dzurindovej vlády
na vlastnej koži a nepoučili sa. Nuž,
nechajme sa prekvapiť našou pani
prezidentkou.
Istanbulský dohovor je pre drvivú
väčšinu slovenského obyvateľstva
neprijateľný, uvedomuje si to aj Zuzana
Čaputová, že to bude pre jej „progresívny tím“ neľahký oriešok. Zrejme sa
bude naťahovať čas, lebo čas obyčajne obrúsi hrany rozdielnych politických názorov na kontroverzný bruselský dokument. Je predčasné hovoriť,
ako sa deväťročná anabáza prijatia či
neprijatia zmluvy z Istanbulu skončí.
Národ bude opäť oklamaný tak ako už
neraz po veľkej nežnej revolúcii v roku

som si pripomenul, keď ma na
večeru pozval spravodajca veľkej
verejnoprávnej nemeckej televízie, získaval tu na Slovensku ostrohy. Dal si záležať na tom, aby
mi pripomenul, že je nepochopiteľné, ako zanedbávame udalosti

nom Nemecku, zistili by sme,
že naše starosti a problémy sú
v mnohom podobné, a nemuseli
by sme si dať otĺkať o hlavy slovenský nacionalizmus.
Druhý kolega, na ktorého
si spomínam, je Daniel, tiež zís-

byť jasné, o čo sa tu hrá. Po voľbách
bude rozdávať karty nové zloženie
parlamentu a nová vláda, ktorá môže
obrátiť všetko naruby. Inými slovami,
čo bolo včera, zajtra platiť nemusí,
zákony sa môžu zmeniť šmahom ruky.
Preto potešenie dôchodcov z toho,

P O Z N Á MK A

Alojz Hlina svojím dlhoročným vystupovaním nepresvedčil voličov, že je
skutočný kresťan katolík. V televíznej
diskusii nedokázal vymenovať ani
Desať Božích prikázaní. Napriek tomu,
že v KDH vykonal stranícke čistky,
napriek nedávnemu úspechu v európskych voľbách voliči mu na lep nesadli.
Drvivú porážku vo voľbách zaevidovali doteraz koaličné strany SNS
a menšinová MOST – HÍD. Akoby sa
opakoval scenár, že koaliční partneri
silného Smeru-SD po období vládnutia stratia podporu voličov, a dokonca
sa nedostanú do parlamentu. Stalo
sa tak po koalícii Smeru s HZDS a so
SNS z rokov 2006 – 2010 a stalo sa
tak aj teraz. Smer spojený s mnohými
kauzami po dlhom čase nedokázal
vyhrať voľby a svojich koaličných partnerov vymazal z politickej mapy. Môžu
si zato aj sami. Šéf národniarov Andrej
Danko nevedel marketingovo dobre
predať mnohé dobré výdobytky svojej
strany. Kampaň postavená na konkrétnych krokoch, ako boli napríklad
rekreačné preukazy, zníženie daní pre
podnikateľov, ústavná ochrana pôdy
a vody, nezabrali. Andrej Danko to aj
potvrdil, keď počas volebnej noci priznal, že vo voľbách rozhodovala emócia namiesto programov. Béla Bugár
bol najdlhšie pôsobiacim politikom vo
vysokej politike. V parlamente pôsobil
1989. Skepsa je namieste, veď ideologickú zástavu dvojstrany PS-Spolu
nesie aktivistka, ktorá sa stala z podpredsedníčky progresívnej strany hlavou štátu. Vzhľadom na bývalé kontakty a mimovládnu minulosť političky
Zuzany Čaputovej sa len ťažko možno
domnievať, že v novej funkcii odrazu
zmení svoje názory a stane sa proklamovanou prezidentkou všetkých občanov. Jej bývalý politický kolega Miroslav Beblavý to povedal priamo, bez
zahmlievania, že Istanbulský dohovor
po voľbách ratifikujeme, čím naznačil,
že ústavná vôľa starého (konzervatívneho) parlamentu nič neznamená.
Pani prezidentke iste pomôže s radou,
ako záväzne parafovať ten bruselský
pakt, aj minister zahraničia v demisii
Miroslav Lajčák, ktorý sa chystá prevziať lukratívny post v globálnej sfére
mimo územia Slovenska.
Igor Matovič sa pasuje na predsedu vlády a ministerské kreslá v jeho
kabinete budú predmetom diskusie
medzi jadrom aliancie PS-Spolu, SAS,
Za ľudí. Všetko nasvedčuje tomu,
že očakávané zmeny na všetkých
úrovniach moci v štáte sú na dohľad.
Vyriešiť Istanbulský dohovor a zrušiť, prípadne upraviť sociálne zákony
schválené pred voľbami bude len technický problém.
trole nenápadný civil dáva pokyn,
či cestujúci do USA môže alebo
nemôže prejsť, a uniformovaný
personál ho počúvne. Nenormálnosť spočívala v tom, že uniformovaný personál je nemecký
a civil je príslušník osobitne

Prečo sa treba pozerať dookola
Dušan D. KERNÝ

v bývalom východnom Nemecku,
pritom tam sú veľké problémy,
privatizáciou, krachovaním podnikov počnúc a úbytkom obyvateľstva končiac. Nemci si s tým
nevedia dať rady. Je nemálo
nespokojnosti aj napriek tomu, že
na východ plynú miliardy nielen
z Únie, ale aj z osobitnej nemeckej dane solidarity. Východní
Nemci si nechcú dať vziať mnohé,
čo ich formovalo, sú nielen lokálpatrioti, ale aj patrioti, nechcú sa
cítiť ako druhoradí. Keby sme sa
poriadne poobzerali po východ-

kaval ostrohy spravodajcu na
Slovensku. Potom v čase procesov s najbohatším Rusom Chodorkovským som ho pravidelne
stretával v Moskve. Nakoniec
robil v denníku, ktorý uverejňoval
tajné americké depeše z WikiLeaks a je v sieti investigatívnej
žurnalistiky. Pozoruhodný bol
seriál o tom, ako sa nedodržuje
nemecký právny poriadok, nielen
pokiaľ ide o odpočúvanie kancelárky Merkelovej, ale pokiaľ ide
aj o pomery na letiskách, kde už
po nemeckej všestrannej kon-
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tridsať rokov, viackrát bol členom vládnej koalície. Napriek skúsenostiam
vo voľbách prepadol. Do NR SR sa
nedostala ani druhá menšinová strana
Maďarská komunitná spolupatričnosť.
Prvýkrát po tridsiatich rokoch nebudú
v parlamente pôsobiť maďarské menšinové strany. Béla Bugár aj predseda
SNS ponúkli svoju pozíciu predsedu
hneď po voľbách.
Spokojní môžu byť z výsledkov
SME RODINA a Kotlebovci – ĽSNS.
Oba subjekty získali viac poslaneckých mandátov ako v roku 2016. Oba
získali približne osem percent podpory. Úspech i neúspech zaznamenali strany opozície Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí. Preferencie boli
výrazne vyššie ako reálne výsledky.
Sulíkovci získali vyše šesť percent
a kiskovci ledva prekročili brány
parlamentu. Na druhej strane však
budú asi oba subjekty súčasťou vládnej koalície. Práve v čase uzávierky
nášho týždenníka už bolo zrejmé, že
v opozícii bude SMER-SD a kotlebovci. O koalícii ešte jasné nebolo.
Igorovi Matovičovi stačí na vládnutie
len SME RODINA a SaS. Exprezident
teda môže ostať za bránami vládnej
koalície.
Verím, že nová vláda prinesie
všetkým Slovákom a Slovenkám len
to najlepšie čo od zmeny očakávali.

americkej služby. To je len jeden
z mnohých príkladov seriálu,
ktorý vonkoncom nezaujal ani
jedno z médií vychádzajúcich na
Slovensku. Až teraz, keď sa prevalilo, že americká CIA spoločne
s nemeckou BND roky odpočúvali, špicľovali aj spojencov sa to
nedalo zatajiť. A aj to len preto,
že akcia sa vraj v roku 1993 skončila. Kto to dnes v ére, keď toľko
o odpočúvaní už na Slovensku
vieme, tomu verí?
Ale sledovať, čo sa deje vo
východnom Nemecku, je stále

zaujímavé. Máme čo porovnávať.
Teraz je zložitý a komplikovaný
stav v malej spolkovej krajine
Durínsko, ktorá má 2,1 milióna
obyvateľa. My nepoužívame oficiálny názov Durínsky slobodný
štát, ale slobodne ako suveréni
sa správajú miestni poslanci,
a to až tak, že zamávali vedením vládnej strany CDU, vyvolali
hotové politické zemetrasenie
v Berlíne a nevie si s tým dať
rady ani kancelárka Merkelová.
Durínsky slobodný štát a jeho
poslanci – suveréni – sa postavil na zadné. Nemecký verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk
to komentoval tak, že v Durínsku
sa odohráva dráma hodná Shakespeara, toľko je intríg, intrigánov, ktorí sú ráno hrdinami
a večer sú už nikto, vyvrhnutí na
dlažbu, plus podvody, zákulisné
triky – slovom William Shakespeare môže ľutovať, že nežije
v dnešnom Durínskom slobodnom štáte, také drámy sa dejú.
Kto u nás si myslí, že žijeme
drámu hodnú Shakespeara, kto
je taký hrdý na naše pomery?
Ale hádam na shakespearovskú komédiu by to bolo, čo sme
menej než Durínsky slobodný
štát?
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Pozoruhodný dokument RTVS o básnikovi a lekárovi prof. MUDr. Františkovi Šubíkovi

Dá sa povedať, že celé Slovensko žije v tomto čase krutým
osudom malého chlapca Riška
a troch jeho ďalších rovesníkov.
Ich rodičia bojujú, ako vedia, za ich
záchranu. A spolu s nimi množstvo
našich občanov, podnikov, firiem,
inštitúcií. Každý sa usiluje prispieť
tým, čím môže. Ten výraz „každý“
v posledných dňoch korigovala
naša polícia. Varovala, že ľudský
hyenizmus nemá hraníc. Slovákov zomkli osudy štyroch malých
detí a podvodníci to chcú zneužiť.
Policajti varujú, že na sociálnych
sieťach sa zjavujú aj obrázky a statusy, ktorých jediným cieľom je priživiť sa na takmer už celonárodnej
snahe pomôcť chorým deťom.

Výnimočný slovenský svedok dejinnej drámy

Ľudský hyenizmus
O jednom takomto príspevku
policajti tvrdia: „Podľa príspevku
má ísť o zbierku pre malého
chlapca Samka, ktorý má trpieť
svalovou dystrofiou. Dokonca je
napísané, že päť percent z vyzbieranej sumy pôjde Riškovi, ktorý
liek skutočne potrebuje. Ďalej
podľa príspevku majú ísť peniaze
na chemoterapiu, ktorá Samkovi
pomáha. Poisťovňa totižto nič
neprepláca a Samko nechce skončiť na invalidnom vozíku. Na fotografii sa má nachádzať samotný
Samko. Príspevok bol zdieľaný na
Facebooku aj na Instagrame.“
V čom je vlastne problém? Samko totiž nie je Samko.
Samotná fotografia malého dieťaťa, ležiaceho na posteli, pochádza z augusta 2017, keď bola
zverejnená na portáli dailymail.
co.uk, a článok sa týka štvormesačného austrálskeho chlapca,
ktorý takmer zomrel na meningitídu. Aj vďaka zásahu polície je už
v súčasnosti spomínaný príspevok
o „Samkovi“ vymazaný z oboch
sociálnych sietí.
Policajti však apelujú, aby
sme si vždy, keď máme záujem
prispieť na dobrú vec, overili, či
transparentný účet skutočne existuje. Takisto si treba z viacerých
zdrojov overiť, či je zbierka reálna
a jej dôvod tiež.
Aj my sme si preto v redakcii fakty overovali a vieme nasledovné: Riško sa narodil ako vysnívané prvé dieťatko. No čoskoro mu
diagnostikovali zákernú genetickú
chorobu SMA. Našťastie existuje
liek, nanešťastie však stojí dva
milióny eur a neprepláca ho poisťovňa. Aj my však veríme, že je na
Slovensku dostatok dobrých ľudí
a spolu peniaze vyzbierajú. Najlepšie cez verejne známe občianske združenia a verejne kontrolovateľné transparentné účty.
Milí čitatelia, v krátkom čase
tu bude každoročná významná
celonárodná zbierka, ktorú už
roky organizuje Liga proti rakovine – Deň narcisov. V roku 2020
organizuje Liga proti rakovine
tradičnú zbierku, ktorá sa koná
naozaj iba jediný raz v roku – 16.
4. 2020 (štvrtok). Tento deň už
dvadsaťštyrikrát pripnutím narcisu
vyjadríme spolupatričnosť s ľuďmi
s rakovinou a veríme, že vďaka
vašej podpore opäť získame
zdroje, ktoré sa použijú najmä na
financovanie projektov pre onkologických pacientov a ich blízkych
počas celého roka. Nenaleťte „iniciatívnym“ kasičkárom, z ktorých
je väčšina podvodníkov. Oficiálne
zbierky majú svojich známych
garantov, majú svoje povolenia
štátnymi inštitúciami a aktivisti
týchto zbierok majú pri sebe overiteľné identifikačné údaje.
Štefan ZLATOŠ
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Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: agentúrny ser vis

Keby nebolo rodáka z Kuklova, študenta katolíckeho internátu, chýrneho Svoradova, ktorý v roku 1931 získal v Bratislave titul MUDr., nebolo
by slovenské povedomie tak silne a priamočiaro popreväzované s jedným z najväčších výčinov zločinnej stalinskej mašinérie – masakrou tisícov poľských dôstojníkov v Katyni pri ruskom Smolensku. Profesor patológie František Šubík, dovtedy oveľa známejší ako básnik katolíckej
moderny Andrej Žarnov, bol v apríli roku 1943 členom medzinárodnej skupiny Červeného kríža, ktorá mala posúdiť, kedy bolo vyše dvadsaťtisíc
príslušníkov poľskej inteligencie povraždených, sovietska strana to dlhé desaťročia prisudzovala nacistickým vojskám, patológovia, medzi
nimi prof. Šubík, však konštatovali, že vraždy v roku 1940 spáchalo sovietske NKVD. Teraz vznikol ojedinelý filmový dokument a SNN o tom
poskytol rozhovor Kristán BEZÁK, dramaturg Redakcie duchovného života RTVS.
● Boli ste pri tvorbe pozoruhodného dokumentu o Andrejovi
Žarnovovi, o jeho výnimočnom
osude. Doteraz sú známe predovšetkým novinové a knižné publikácie, film je výnimkou – v čom
najmä rozširuje doterajšie poznanie verejnosti?
Je, žiaľ, skutočnosťou, že niekoľko generácií nemali možnosť
prof. Františka Šubíka poznať ani
ako básnika Andreja Žarnova alebo
výnimočného slovenského vedca
profesora patológie. Bol človekom
milujúcim svoj národ a Slovensko, bol
za to prenasledovaný po celý život,
ktorý zakončil v nútenej emigrácii
bez možnosti návratu do svojej vlasti.
Dokumentárny film scenáristky Evy
Orbanovej a režiséra Igora Siváka
Ťaživosť pravdy približuje jeho životný
príbeh neskreslene. Vo filme sa objavia dokumentárne pôvodné archívne
materiály, ktoré ležali osemdesiat
rokov nedotknuté v národných archívoch. Osobne ma pri nakrúcaní filmu
zaskočila schopnosť Rusov o sebareflexiu priznať si nehorázne zločiny,
ktorých sa predstavitelia ich sovietskej moci dopustili na ich území nielen počas vojny, ale i pri budovaní
komunistickej spoločnosti. Mohlo by
sa to stať príkladom aj pre nás.
● Slovenský lekár Šubík bol
ojedinelým výnimočným svedkom
historickej udalosti XX. storočia,
ktorá je dodnes predmetom prudkých politických sporov. Aké filmové svedectvá prináša dokument
RTVS?
Myslím si, že dokumentárny film
Ťaživosť pravdy predkladá dokumenty
a výpovede historikov, ktoré vyvracajú
akékoľvek pochybnosti o aktéroch
tohto bezprecedentného zločinu. Po
prvýkrát boli použité archívne filmové
materiály, ktoré boli do osemdesiateho deviateho roka pre tvorcov filmu
nedostupné. Zaujímavé je autentické
svedectvo prof. Šubíka, ktoré predniesol v Redute hneď po návrate

O ČOM JE REČ
V čase vydania týchto novín bude
už rozhodnuté, kto sa stal na Slovensku
víťazom parlamentných volieb. Stranícki
vyjednávači sa stretávajú na utajených
i menej utajených schôdzkach a hľadajú
riešenie, ako si rozdeliť moc. Začína sa
handlovanie. A možno je všetko ináč.
Len jedno je isté: voliči, ktorí o tom rozhodli, sú opäť nepodstatní. Napokon,
nič nové pod slnkom. Tak to bolo vždy.
Na prvom i na poslednom mieste
budú rozhodovať peniaze, peňeži,
peníze, v našom prípade eurá! Morálka?
To je vec v tejto chvíli nepodstatná.
Všetci tí, čo sa bili do pŕs, že budú
konať tak, ako si želajú voliči, vzápätí na
to zabudli. A boj proti korupcii? Kdeže!
Zabudnite, bratia Slováci... Trochu mi to
pripomína rok 1998, keď voľby vyhral
síce Mečiar, ale vládu sa mu zostaviť
nepodarilo. Prišiel Dzurinda. A nastalo
ďalšie veľkolepé rozpredávanie štátu,
či vlastne rozkrádanie... Privatizovali sa najväčšie podniky, energetika,
banky. Tých najlukratívnejších zlatých
vajec sa zmocnil zahraničný kapitál.
Slovensku ostávajú viac-menej odrobinky. Nedávno to v našich novinách
vyčíslil nebohý Janko Čomaj, česť jeho
pamiatke. „Slovensko je maličké, ale

o pôvodcoch masakry vedeli už pri
Norimberských procesoch hneď po
vojne a nedovolili Stalinovi, aby dotlačil tento prípad ako súčasť obžaloby
nacistických pohlavárov pred tento
medzinárodný tribunál, i keď si to Stalin veľmi želal.

Kristián BEZÁK získal mnoho cien za náboženstvom motivované filmové diela. Na snímke
mu udeľuje cenu Fra Angelica arcibiskup Bratislavskej diecézy Stanislav Zvolenský.

z obhliadky zavraždených poľských
dôstojníkov a vojakov pochovaných
v Katyni. Silne pôsobivé je svedectvo
ruskej historičky o spôsoboch likvidácie Poliakov príslušníkmi NKVD, ale aj
výpoveď poľského historika, ktorý je
riaditeľom múzea vo Varšave, uchovávajúceho pozostalosti po zavraždených vojakoch.

kajúce, ale nevysporiadané relácie
preto ležia v archívoch nielen RTVS,
ale aj samotného Filmového ústavu.

● Očakávate aj zahraničný záujem, napríklad z Poľska, Nemecka
alebo Ruska?
O tom, kde sa hotový dokumentárny film Ťaživosť pravdy exploatuje,
rozhodne obsah zmluvy, ktorý limituje
využitie a predaj samotného filmu.
Dôležité bude, či sa film uvedie aj na
filmových festivaloch, aby sa dostal do
povedomia širšej odbornej verejnosti.
Najväčší záujem počas príprav filmu
prejavili Poliaci. Aj keď sme verejnoprávnou inštitúciou a Filmový ústav
je tiež, musíme mu za použitie archívnych materiálov platiť neprimerané
sumy v rovnakej výške ako súkromné
producentské skupiny, čo je vzhľadom
na biedne rozpočty verejnoprávnej
televízie diskriminujúce. Táto suma
potom limituje časové obdobie na využitie filmu. Myslím si, že mnohé vyni-

● Príbeh slovenského lekára
patológa je ojedinelý aj v tom, že
ako svedok bol k dispozícii americkým úradom, osobitne Kongresu
USA – čo o tom vieme a čo o tom
hovorí film?
Vedel som, že chápadlá československých boľševikov cez ich kontrarozviedky siahali do celého sveta.
Neviem však o jeho vypočúvaní Kongresom USA. Viem však, že aj počas
jeho pobytu v Amerike bol vyvíjaný
naňho nátlak, aby svoj podpis pod protokolom odvolal. Do Ameriky, aby sme
preverili túto informáciu a zmapovali
jeho pôsobenie v emigrácii, neboli
peniaze. V čase, keď František Šubík
prišiel do Ameriky, vrcholila tam éra
mccarthizmu. Bol to začiatok studenej vojny a nenávisti voči všetkému
ruskému. Bolo to obdobie v mnohom
podobné s dnešnou politickou situáciou. Je preto málo pravdepodobné,
že by sa Kongres USA v tom čase
zaoberal spochybňovaním podpisu
Slováka pod protokolom Medzinárodného Červeného kríža. Američania

sláviček ho nepreletí,“ zvykol vravievať
spisovateľ Ladislav Ballek. Bohatstvom
sme bohvieako neoplývali, ale prežili
sme. Zachovali sme si svoje územie
pod Tatrami, svoj jazyk, pesničky, kroje.
Svoju kultúru, pracovitosť, húževnatosť.
V poslednom čase hromadia sa útoky
niektorých vykradnutých mozgov proti
vlastnému národu, jazyku, proti kultúre.

Švédsku, aj v Anglicku sú mestá, kde je
už väčšina nepôvodného obyvateľstva.
Do zón, kde sa tieto skupiny usídlili
(tzv. NO-GO zóny), sa už boja vstúpiť aj
policajti. Platia tam iné zákony, zákony
šaría.
Zatiaľ o strednú Európu nejavili
migranti záujem, teda ani o Slovensko.
Ale páni vo vedení EÚ stále premýšľajú

Dovidenia v lepších časoch
Peter ŠTRELINGER

Aj pred voľbami verbovali: „Poďme
do nich!“ Do koho? Nuž do tých, čo sú
pronárodní, čo sú proti rozbíjaniu tradičnej slovenskej kultúry a rodiny. Vraj
sú za slušné Slovensko. Ale takto?
Európe a svetu hrozí globálna ekonomická kríza, masívne otepľovanie
spôsobuje v posledných rokoch obrovské sucho, vo veľkom vymierajú lesy.
Tisíce migrantov z Afriky zaplavujú
(zatiaľ) bohatšie európske štáty a s nimi
prichádza iná kultúra (či nekultúra),
ktorá je s našou kresťanskou kultúrou
v rozpore. V Nemecku, vo Francúzsku,
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o kvótach. A slovenskí liberáli navrhujú:
otvorme im hranice! Svet obchádza ďalšia pliaga. Hrozba pandémie nového
koronavírusu. Mnohé európske štáty
už hlásia nárast nakazených. Niektoré
oblasti Talianska, mestá i obce, nakazené koronavírusom, sú uzatvorené,
prístup stráži polícia a armáda. Obyvatelia masovo vykupujú super a hypermarkety, zásobujúc sa potravinami,
vodou, hygienickými a zdravotníckymi
pomôckami. Nová vláda (ak vznikne)
sa bude musieť na to pripraviť. A nájsť
riešenia, ako ochrániť všetkých obyva-

● Boli ste zrejme prvý štáb,
ktorý do dokumentu nahrával
priamo v Katyni, a to s ruskou
historičkou. Ako to na štáb RTVS
pôsobilo, ako sa tvorcovia s tým
vyrovnali?
Je pravdou, že niektorí moji
kolegovia sa stretli s témou Katynskej masakry po prvý raz a iní, ktorí
o tom vedeli, boli dosiaľ presvedčení,
že to spáchali nemeckí nacisti. Po
miestach, ktoré sme pri nakrúcaní
navštívili, a po vypočutí špecialistov
– vedcov z oblasti histórie, najmä išlo
o ruskú historičku, najväčšiu žijúcu
odborníčku na Katynskú masakru pani
Lebedevovú, členku Ruskej akadémie vied v ústave všeobecných dejín,
dnes už o skutočnom priebehu a aktéroch tejto tragédie nemôže mať nikto
žiadne pochybnosti.
Tento zločin ťažko nesú samotní
Rusi, i keď v mnohých dodnes zostávajú zakorenené predstavy, že to spáchali fašisti – Nemci. Na mieste, kde
sú zavraždení Poliaci pochovaní, je
malé múzeum dokumentujúce počty
zavraždených a ich veci, ktoré mali
v uniformách pri sebe. Bolo pre mňa
prekvapením, že prichádzajúcich turistov o masakre informuje sprievodkyňa, ktorá je doteraz presvedčená, že
vraždy spáchali fašisti – Nemci. Práve
keď som si prezeral exponáty múzea,
započul som, ako dezinformuje mladých ruských turistov, že to spáchali
fašisti. Nedalo mi to a snažil som sa
jej to vyvrátiť. Moje argumenty, aj to,
že máme svedectvo i ruských vedcov,
ktoré jej tvrdenia vyvracajú, nebrala
do úvahy. Myslím si, že moja snaha
presvedčiť ju, kto zavraždil viac ako
dvadsaťdvatisíc poľských vojakov,
bola zbytočná.
teľov. Hádam ich nebude rozdeľovať
na tých, čo sú liberáli či konzervatívni
a pronárodní. Po voľbách sa nezačína všetko na bode „0“. Bolo by treba
nadviazať na to dobré, čo sa pripravilo v predchádzajúcom období. No
mám obavy, že vzájomná nevraživosť
nepominie. Spomínam si, že hneď
po voľbách 1998 s nástupom nových
ministrov nastalo masové prepúšťanie,
doslova čistky. Pracoval som vtedy
v Literárnom centre, patriacom pod
ministerstvo kultúry. A, samozrejme,
ocitol som sa na zozname nepohodlných, tých, čo bolo treba vyhodiť
z práce. A nebol som ani riaditeľom,
ba ani vedúcim oddelenia. Na čele
som mal jednoducho biľag bývalého
redaktora denníka Slovenská republika. Ministrom sa stal Milan Kňažko, ja
som si dovolil o ňom napísať kritickú
reportáž: „Utvorte koridor!“ To isté sa
mi prihodilo aj neskôr v Slovenskom
rozhlase, keď tam nastúpila za riaditeľku (2006) M. Zemková. Tiež nezabudla na moju reportáž, ako vo funkcii
starostky rozkrádala Bratislavu.
Prepáčte mi, že som osobný! Teraz
ma už z práce nikto nevyhodí, som
dôchodca. Ibaže... Podaktorí liberálni
politici sa zastrájali, že nám siahnu na
dôchodky! Teda – dovidenia v nových
časoch! Ak sa ich dožijeme?!
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Prvýkrát od roka 2002 nevyhral voľby Ficov Smer-Sociálna demokracia

Parlamentné voľby plné prekvapení
Ľudovít ŠTEVKO – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Igor Matovič je prekvapujúcim skokanom parlamentných volieb 2020. Osobne získal takmer pol milióna
hlasov a jeho OĽaNO si pripísalo víťazstvo vo väčšine zo sedemdesiatich deviatich okreso v na Slovensku.
Nad druhou najsilnejšou parlamentnou stranou Smerom-SD dominovali „obyčajní ľudia“ rozdielom siedmich hlasov. Nech budú politológovia rozoberať historický úspech tejto strany sprava či zľava ešte nejaký
ten týždeň, ráno po dramatickej volebnej noci bolo zrejmé, že u voličov zafungoval Matovičov autentický
prejav – radikálny a populistický. V predvolebnej prestrelke šéf OĽaNO svojmu najväčšiemu rivalovi strane
Smer-SD nič nedaroval, a dokonca sa dosť ostro vymedzil aj voči svojim partnerom z opozície a viac-menej
udieral na všetky strany.
Pellegriniho odpoveď na tieto
marketingové ťahy bola vlažná. Igor
Matovič navštívil Cannes, prehovoril
pred domnelou Počiatkovou vilou,
zaletel za schránkovými firmami na
Cyprus, čo znamenalo viac ako len
povestnú trošku do mlyna, v ktorom
valcoval svojho protivníka.
■ KRESŤANSKÝ ROZMER
Iným efektom bola kandidátka
jeho strany, na ktorú pripísal známe
osobnosti z Kresťanskej únie Annu
Záborskú a Richarda Vašečku, čím
upevnil svoj „konzervatívny kresťanský pilier“ na úkor vajatajúceho
predsedu KDH Alojza Hlinu. Matovič povysával voličov z takmer
všetkých relevantných politických
strán – okrem KDH aj PS-Spolu, Za
ľudí, SAS, SNS a čiastočne i Smeru-SD. Oproti voľbám v roku 2016,
keď získal jedenásť percent hlasov,
sa mu podaril husársky kúsok – po
štyroch rokoch opozičného parlamentného happeningu poskočil na
dvadsaťpäť percent. Počas vystúpení v parlamente a na početných
tlačovkách nezanechal u mnohých
divákov veľký umelecký dojem, ale
zapôsobil emotívne a dostal vysokú
známku z efektivity. Vyhral nielen
v Bratislave a Košiciach, ale aj na
Záhorí, na Spiši, Liptove, kde doteraz víťazili pravicové strany alebo
KDH.
Prepad strany Smer-SD sa očakával. Pridlho vládol, na stranu sa
prilepilo nemálo káuz ľudí nehodných
zastávať funkciu v ľavicovej strane.
Prirodzene, využila to opozícia
i médiá. Vrcholom negatívnych emócií proti najsilnejšej vládnej strane
bola vražda novinára Kuciaka a jeho
priateľky. Vlastne ani nezáležalo na
tom, že Smer mal najväčší záujem
na objasnení vraždy, pre veľkú časť
potenciálnych voličov bolo dôležité, že zločin sa stal počas vlády
Roberta Fica. Po zatknutí podozrivých z vraždy a dešifrovaní Threemy
liberálne médiá selektívne a účelovo

BESEDNICA
R ozdiel medzi pojmom
národ a ľud poznali už starí
Rimania. V ich mnohonárodnostnej ríši označovalo slovo natio
príslušníkov zväzu kmeňov, teda
útvaru združujúceho ľudí na základe územnej blízkosti a podobností kultúry medzi jednotlivými
národnostne príbuznými spoločenstvami. Naproti tomu výraz
polus označoval ľud, čiže obyvateľstvo krajiny. Ľudia sa spájali
so svojimi krajanmi na prospech
posilnenia celého spoločenstva
a s rovnakým cieľom tiež začali
používať jednotný jazyk, ktorý
povýšili nad všetky nárečové
zvláštnosti. Tak postupne vznikali všetky moderné národy.
V Uhorsku sa historické
povedomie jednotlivých národov
spočiatku vytláčalo pomocou
latinčiny, ktorá sa neraz štylizovala do roly hrobárky národnej identity. Často sa stávalo,
že po dlhom odlúčení od domoviny mladí študenti na svoju
rodnú reč – a s ňou i na vlastné
korene – zanevreli alebo dokonca
úplne zabudli. Tento univerzálny
WWW.SNN.SK

■ KONIEC DANKA
Kampaň Smeru nebola dostatočne razantná. Opakovanie mantry,
koľko úspechov sme za štyri roky
dosiahli najmä v sociálnej oblasti,
bolo únavné, všetky pozitívne body
prehlušil predvolebný huriavk opozičných strán za spolupráce dvoch
mienkotvorných denníkov. Pri všetkej oprávnenej i neoprávnenej kritike
pôsobenia opotrebovaného Smeru
na hornej priečke slovenskej politiky
bolo vyše osemnásť percent volebného zisku skôr malým zázrakom
ako katastrofou. Napriek tomu sa
jasne črtá rezultát z výsledku: Zakla-

dateľ strany Smer-SD opustí predsednícku stoličku a nahradí ho iná,
nie nová, ale neopotrebovaná tvár
– Peter Pellegrini, ktorý sa v počte
všetkých
preferenčných
hlasov
umiestnil vo voľbách pred Robertom
Ficom a na druhom mieste za Igorom
Matovičom.
Ďalší dvaja členovia dnes
už bývalej koalície Andrej Danko
a Béla Bugár pohoreli. Danko ešte
výraznejšie ako Bugár, čo možno
pripísať na vrub Dankovej politickej
neschopnosti a Bugárovej zlej stratégii. Egocentrizmus Andreja Danka
(ja som strana, ja som pripravil,
navrhol, daroval voličom) sa ukázal
ako nesympatický retrográdny prvok
v Slovenskej národnej strane. Okrem
toho, niektoré jeho politické faux
pas a osobné one man show priamo
volalo po zosmiešňovaní. Danko
mal po období mimoparlamentného
pôstu SNS šancu zotrvať v NR SR
dlhšie ako len jedno volebné obdobie. Premárnil ju, historicky najstaršia politická strana na Slovensku so
ziskom 3,16 percenta sa nedostala

„super jazyk“ tak prispieval
k myšlienke silného uhorského
národa, čím sa vlastne podieľal
na formovaní konštruktu, ktorý
bol už vo svojej podstate chybný,
lebo nerešpektoval osobitosti
jednotlivých národov.
Podobne nesprávny sa ukázal aj pokus prevrátiť všetkých

že zdravý nacionalizmus dokázal zachrániť slovenský národ
pred hroziacim zánikom a prispel
zachovaniu našej kultúry vrátane nášho folklóru, ktorý najdlhšie a najvernejšie odráža charakter Slovákov. Napriek tomu
sa dnes pri pojmoch ako vlastenectvo či národné povedomie

využili komunikáciu Mariána Kočnera
s rôznymi osobami tak, aby Čierny
Peter zostal v rukách Smeru. Účinne
bojovať proti opozičnému a mediálnemu tlaku bolo nad sily dvoch osôb
– Fica a Pellegriniho, najmä ak ďalší
známi predstavitelia strany boli málo
aktívni (okrem poslanca Ľuboša
Blahu) alebo vyčnievali z komunikácie s objednávateľkou vraždy (Martin
Glváč).

Len hromádka koží otrockých...
obyvateľov Uhorska na Maďarov.
Nebyť maďarizácie nedošlo by
však ani k rozkvetu nacionalistickej politiky, ktorá pod patronátom
Ľudovíta Štúra prispela k najväčšiemu kultúrnemu rozkvetu Slovákov. Uzákonenie slovenčiny,
založenie prvých slovenských
politických novín i vojenské
vystúpenie proti národnostnému
útlaku počas revolúcie meruôsmych rokov predstavujú dostatočné argumenty na prospech
uvedeného tvrdenia... Dejiny
nám takýmto spôsobom ukazujú,

stretávame skôr s negatívnymi
reakciami, čo má viacero príčin. Jednou z nich je sklamanie
z politickej a ekonomickej situácie v krajine, keď politikom
chýba čo i len štipka národnej
spolupatričnosti a celé ich úsilie sa mnohokrát upína iba na
dosiahnutie vlastného prospechu. Ďalšou je mylné zamieňanie
spomenutého zdravého nacionalizmu s patologickou predstavou
o nadradenosti jedného národa
nad druhým, teda s nacizmom.
Zrejme najvyššou mierou však

PUBLICISTIKA

do parlamentu, predbehla ju ešte aj
Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom takmer štyroch percent. Vedenie SNS sa na blížiacom
marcovom sneme strany vzdá svojich funkcií.
Béla Bugár domrvil všetko, čo
sa dalo. Vstúpil do koalície so Smerom a SNS, kde dosiahol maximum
zo svojich programových priorít, a po
tom, keď z jeho etnickej strany odišla
slovenská menšina poslancov, začal
strácať dych a obrátil sa k Ficovi
a Dankovi chrbtom v nádeji, že to
ocenia jeho maďarskí voliči. Neocenili – jeho hlavný problém bol v tom,
že sa nedokázal dohodnúť s MKO
– MKS. Dve percentá, ktoré získala
jeho strana, nebudú stačiť ani na
prežitie. Doterajšia maďarská parlamentná stálica neodíde z politiky so
cťou.
Politický nováčik Michal Truban
s obohratým Miroslavom Beblavým
sa nedočkali uznania od voličov.
Akoby ich uspala väzba na prezidentku Zuzanu Čaputovú, bývalú
úspešnú aktivistku a podpredsedníčku strany Progresívne Slovensko.
Ani spojenie s Beblavým nebolo
najlepšie riešenie. Matovič im svojím antikorupčným ťažením a antiliberálnou rétorikou zobral chýbajúce
percentá. Ak k tomu prirátame Trubanovo koketovanie s drogami, vstup
tejto dvojstrany do parlamentu visel
na vlásku. Liberáli budú Sulíkovi
v Matovičovej konzervatívno-populistickej vláde chýbať. Chýbať bude
aj KDH, ktoré sa nechalo podplatiť
istého času na salašníckej zabíjačke
pri pravej bošáckej slivovici, prijalo medzi seba nekontabilného
oravského rodáka a zvolilo si ho
za predsedu. Nebol to dobrý krok.
Hlina pred voľbami uzavrel pakt
o neútočení s liberálmi, čo väčšina
pravoverných voličov z radov KDH
neprijala s nadšením, sčasti utiekla
k Matovičovi a niektorí dokonca ku
Kotlebovi.

NA MARGO
N a území

Slovenskej republiky v porovnaní s okolitými štátmi
sú práva národnostných menšín
a etnických skupín viac ako nadštandardné. Nespochybniteľným
dôkazom je článok 34 Ústavy Slovenskej republiky: „Občanom patriacim k národnostným menšinám
alebo etnickým skupinám sa za
podmienok ustanovených zákonom
zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na
vzdelanie v ich jazyku, právo používať ich jazyk v úradnom styku,
právo zúčastňovať sa na riešení
vecí týkajúcich sa národnostných
menšín a etnických skupín.“

Kto koho
u nás utláča?

vplýva na odmietanie vlastnej
národnej identity skutočnosť, že
na Slovensku sa po celé stáročia
národnostná príslušnosť odvíjala skôr od miesta či presnejšie
od kraja bydliska ako od etnika.
Väzba k slovenskému národu
a jednotnej slovenskej kultúre
preto u mnohých chýba.
Národné uvedomenie a s ním
spätá národná hrdosť však
v konečnom dôsledku súvisí
so sebavedomím, s odvahou
k protestu a odmietnutím slepej
poslušnosti. Ľudovít Štúr sa na
túto tému vyjadril jasne: „Národ
bez vedomosti historickej o sebe
a predkoch svojich je hromádka
koží otrockých.“
Nedovoľme preto, aby mylné
chápanie
nacionalizmu viedlo
k opovrhovaniu slovenskou kultúrou. Nezabudnime, že aj keď
moderný
globalistický
trend
smeruje k nadnárodnosti, hlásateľmi tejto ideológie sú práve
národy, ktorých politika dlhé stáročia stavala na nacionalizme (ako
v prípade Francúzska či Nemecka)
a patriotizme (USA a Kanada).

Napriek tomu niektorí príslušníci maďarskej menšiny, obývaj úcej južnú časť nášho územia,
v rozpore s ústavou stále stupňujú
svoje požiadavky. „Výkon práv
občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave
nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii
jej ostatného obyvateľstva.“
Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky chcú slovenskí
Maďari na tomto území minimalizovať pôsobnosť slovenských orgánov vytvorením vlastnej územnej
samosprávy. Vo vlastnom štáte
sme tak svedkami maďarskej
samosprávnej politiky, pôsobiacej proti záujmom príslušníkov
štátotvorného národa na zmiešaných územiach. Na slovenskom
juhu sa mnoho slovenských detí
nemôže učiť po slovensky. Miestna
samospráva v rukách národnostnej menšiny im na to jednoducho
nevytvára podmienky. Niektoré
deti môžu byť dokonca pomaďarčované maďarskými učiteľmi. Ako
je možné, že na území Slovenskej
republiky nemajú všetci zabezpečený rovnaký prístup k vzdelávaniu v slovenskom jazyku? Podľa
zákona o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve sú mestá
a obce zriaďovateľmi základných
škôl. Samosprávy s väčšinovým
maďarským obyvateľstvom sa
preto veľmi neochotne stavajú
k vytváraniu škôl s vyučovacím
jazykom slovenským. Slovenskí rodičia, ktorí zo svojich detí
nechcú vytvoriť občanov druhej
kategórie, sú nútení vynaložiť na
to nemalé finančné prostriedky.
Vzhľadom na to, že mnohé základné školy s vyučovacím jazykom
slovenským sú veľakrát vzdialené
od ich domovov niekoľko kilometrov, sú každodenné náklady na
osobnú alebo verejnú dopravu
preto pre nich vysoké.
To, že príslušníci maďarskej
národnostnej menšiny sú jasnými
pánmi slovenského juhu, už vidíme
aj v dvojakom názve železničných
staníc. Tým sa to však nekončí.
Tajným želaním všetkých menšinových maďarských politikov je ustanovenie maďarčiny ako regionálneho úradného jazyka. Tento stav
by znamenal začiatok konca Slovákov na tomto území. Mnohí z nás
si preto kladú jednoduchú otázku:
Dokedy bude slovenská verejnosť
trpieť toto správanie našich maďarských spoluobčanov? Nechceme,
aby na území suverénnej Slovenskej republiky si malá časť nespokojného obyvateľstva svojvoľne
určovala podmienky štátotvornému
slovenskému národu. Musíme
povedať jasné nie maďarskej iredentistickej politike a nedovoliť,
aby časť nášho územia bola predmetnom záujmu južného suseda.

Pavol IČO

Matej MINDÁR

■ SPOKOJNÝ KOLLÁR
Neobstála dobre ani strana Za
ľudí v držbe exprezidenta Kisku,
ktorý sa na začiatku kampane
takmer videl v kresle premiéra.
Do parlamentu prešiel s odretými
ušami pod ťarchou minulých daňových a pozemkových prešľapov.
V budúcom ústavne väčšinovom
zoskupení bude síce do počtu, ale
čo je ústavné – to je nepriestrelné.
Dôvod na oslavu má Boris Kollár –
ďalšie prekvapenie volieb. Tretie
miesto v pelotóne parlamentných
strán je úspech, aký nečakal ani on.
Čaká sa už len na zloženie novej
vlády.
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ZAHRANIČIE

NA OKRAJ

Doba prudko speje od medzinárodnej spolupráce ku konfrontácii

M apy starého Uhorska,
z ktorého paprče s pazúrmi
odtŕhajú Slovensko, Sedmohradsko,
Vojvodinu,
Chorvátsko
a Slovinsko, sa s nadchádzajúcim stým výročím Trianonskej
zmluvy stávajú každodennou
súčasťou maďarských nacionalistických webových stránok. V tlačenej podobe ich dostať v každom
maďarskom kníhkupectve. Doplnené bývajú
revizionistickými,
iredentistickými a šovinistickými
heslami. Z nich azda najjemnejšie
je takzvané Trianonské vyznanie
viery k prvému výročiu Trianonu
maďarskej poetky Papp-Váry Elemérné, ktoré sa končí „... verím vo
vzkriesenie Uhorska (v origináli
Maďarska), amen“. V niektorých
cirkevných zboroch kalvíni zaradili
toto vyznanie viery do svojej liturgie a stále ho používajú...

Silní hľadajú palicu na neposlušných

Trianonské
resentimenty
Charakteristické pre všetky
tieto mapy „ošklbávaného“ Uhorska je to, že používajú mapy
prírodopisné. Kuriózna situácia
by nastala, ak by použili mapy
etnografické. Peknú etnografickú
mapu krajín uhorskej koruny
podľa sčítania ľudu v roku 1880
vyhotovil kráľovský kartograf
Ignác Hátsek, čiže Háček. Je
dostatok svedectiev súčasníkov,
ako prebiehalo aj toto sčítanie.
Kto vedel po maďarsky päť slov,
bol Maďar. Napriek tomu rozhranie medzi územiami, ktoré mali
väčšinu Maďarov, a územiami
s väčšinou Slovákov a Rusínov,
takmer kopíruje terajšiu, viac-menej posttrianonskú hranicu.
V roku 1910, po tridsiatich
rokoch tvrdej maďarizácie, gróf
Pavel Teleki, profesor zemepisu
(uvedený takto na mape v slovenčine), vyhotovil mapu s plným
názvom: Národopisná mapa na
základe hustoty ľudovej na základe spočítania ľudu u roku 1910.
Na tomto sčítaní ľudu sa ako
nezávislý pozorovateľ zúčastnil
aj Robert William Seton-Watson.
Jeho šokujúce zážitky zo sčítania v Skalici uverejnili popredné
anglické noviny. Text na mape
je v maďarskom, anglickom, slovenskom, poľskom, talianskom,
nemeckom a vo francúzskom
jazyku. Nazývaná je tiež Červená mapa – Carte rouge, keďže
pre maďarskú národnosť použil
červenú farbu a počmáral ňou
celé územie Uhorska. Napočítať
v mestách Zvolen, Banská Bystrica a Brezno absolútnu maďarskú väčšinu muselo dať poriadnu
robotu. Pravdepodobne započítal
medzi Maďarov aj Židov, ktorých
neuvádzal ako osobitný národ.
Touto mapou argumentovala
maďarská delegácia pri rokovaniach v Trianone. Dá sa očakávať,
že v ponuke maďarských kníhkupcov bude aj v súčasnosti v najvyššom kurze.
Skutočný stav menšín v Uhorsku bol komisiám, ktoré pripravovali nové hranice, dobre známy.
Ďakujeme tomu aj priateľom Slovákov zo zahraničia, významným
osobnostiam ako Setonovi-Watsonovi a nórskemu spisovateľovi
Björnstjerne Björnsonovi. Falošné
mapy, pofidérne „národopisné
a historické“ práce, predložené
maďarskou delegáciou, rozhodnutia predstaviteľov víťazných
mocností neovplyvnili. Je len na
škodu, že značná časť maďarskej
verejnosti si doteraz nechce osvojiť racionálny pohľad na európske
dejiny devätnásteho a začiatku
dvadsiateho storočia.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Zrkadlo jedného dňa nám ukázalo ako na dlani podobu dnešných pomerov – vo Viedni sa konal s veľkou pompou
bál v opere, slovenský predseda vlády sa nechal v Bruseli zastupovať českým Babišom, lebo si netrúfol vynechať
predvolebné televízne súperenie, francúzsky prezident s nemeckou kancelárkou v tom istom čase spoločne telefonovali ruskému prezidentovi, ako riešiť situáciu v Sýrii a v Líbyi. A v Bruseli nemohli prijať nový sedemročný
rozpočet Únie pre úplne nerealistické návrhy eurokomisie.
Krach rokovaní o eurorozpočte rozdelil členské štáty na Západ a Východ.
A tak Slováci, ale aj Česi a celý Vyšehrad
sa po neúspechu rokovaní o rozpočte
tešili a odchádzali s výkrikom: Nezlomili
nás! V Únii sa vytvorila neformálna „skupina šporovlivých“ členov zo západnej
a severnej Európy (Rakúsko, Holandsko,
Dánsko a Švédsko) proti skupine, ktorá
nechce krátiť fondy určené na vyrovnanie rozdielov zaostávajúcich častí na
úroveň priemeru Únie. Takých štátov
je sedemnásť. V prípade Slovenska sa
tieto (kohézne) fondy dotýkajú prakticky
trištvrte územia štátu, čo ukazuje na
dramatický rozdiel medzi Bratislavou
a západom, severom, stredom, východom, ako aj juhom štátu. Pomer k priemeru Európskej únie medzi Bratislavou

POD POKRIEVKOU
a Prešovom je podľa niektorých stopäťdesiattri percent ku sedemdesiatim trom
percentám...
Problém s novým sedemročným
rozpočtom Únie je v tom, že ročný
výpadok príjmov po odchode Británie je desať miliárd eur, dovedna teda
sedemdesiat miliárd eur. Pre porovnanie
– rozpočet SR na 2020 ráta s príjmami
necelých tridsaťdeväť miliárd eur. Výpadok mali hradiť bohatšie štáty, tie však
volili cestu krátenia výdavkov. Slovenské
„mužstvo“, nech už bude v akomkoľvek
zložení, tak čaká neľahká šnúra najrozličnejších rokovaní s neistým výsledkom.
Jediné, čo je isté, že ide o miliardy eurofondov pre poľnohospodárov a už dlhé
desaťročia zaostávajúce oblasti. Bude to
vyžadovať aj mimoriadny rokovací talent
vedúcich delegácie.
■ MERKELOVEJ BUBÁKY
Už teraz sa ozval hlas nemeckej
kancelárky, že štáty, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu, by mohli
mať krátené fondy, do tohto balíka by
sa zrejme mala zarátať aj sloboda či
nezávislosť médií. Je jasné, že krátenie
peňazí z Bruselu by sa tak malo týkať

osobitne Maďarska, zrejme aj Poľska. Je
to pritom absurdné previazanie oblasti
právneho štátu s rozdeľovaním fondov.
Prečo miešať jablká s hruškami a za
nedostatok noriem právneho štátu krátiť
peniaze poľnohospodárom či zaostávajúcim oblastiam? To je neprijateľné, bol
by to zásadný prelom do princípov Únie
a jej doterajších právnych noriem. Povedané po slovensky, bola by to palica
na slabších a hádam aj na „neposlušných“... Nehovoriac o tých, čo čakajú na
západnom Balkáne už zbavení ilúzií na
prijatie do Únie...
■ SILNÍ PROTI SLABÝM
Neochota bohatých sa dá merať.
„Šporovlivé“ Holandsko by nový
sedemročný rozpočet stál okolo šesť
miliárd eur, lenže prístup Holandska na
otvorený európsky trh vrátane slovenského umožňuje ročne získať osemdesiatštyri miliárd eur. V spleti rokovaní,
neraz aj celonočných, záleží na tom,
kto je čo schopný uhrať. Nové pravidlá
navrhujú silné štáty, ako vidno v úvahe
o možnom krátení fondov pre tých, ktorí
podľa Bruselu majú „krehký právny štát“
alebo nedodržujú „povinnú solidaritu“,

pokiaľ ide o prijímanie migrantov. Silní
chcú strašiť, ak nemáme rovno povedať,
že sa chcú osobitne Maďarsku a Poľsku
vyhrážať.
Pred očami sa nám otvára scéna
nepripravenosti európskej politickej
špičky. Nie sme päť rokov po Merkelovej uvítacej politike z roku 2015,
ktorá priviedla do Európy a Nemecka
vyše jeden milión tristo tisíc migrantov,
schopní zvládnuť migrantov a ochrániť
spoločné hranice Európskej únie. Zato
sme postavili na pranier maďarského
Orbána, ktorý si hranice dokázal ustrážiť. A Únia zatiaľ hanebne nechá škvariť
sa bez poriadnej pomoci Grécko s jeho
preplnenými tábormi utečencov. V úplne
rozbitej Líbyi, ktorú sme rozbombardovali v nadšení boja proti diktátorovi, najväčšie štáty Únie podporujú proti sebe
bojujúce skupiny a zatiaľ sa cez Stredozemné more valia ďalšie lode utečencov,
s ktorými si nevieme rady.
■ POLITICKÉ ZEMETRASENIE
Tri roky trvalo rokovanie o vystúpení Británie z Únie a za ten čas nikto
neprerokoval aspoň podklad, ako sa
bude riešiť výpadok desať miliárd eur

ročne. Pozoruhodne škodlivo nevyvážená je politika zosilňovania nepartnerstva EÚ voči Ruskej federácii v období,
keď sa Únia výrazne oslabovala o Britániu, ktorá nezniesla kuratelu Bruselu.
Na oboch stranách Únie – na
západe i východe – sme neuspeli
v tom, ako usporiadať pomery. Vnútri
Únie pritom máme problém s politickým
zemetrasením v Nemecku. Odchádza Merkelová. A s ňou celá jej éra
silnej kresťanskodemokratickej strany.
Na obzore niet nijakého lídra, nijakej
osobnosti. Pritom ide o najsilnejšiu ekonomiku a bohatý štát, ktorý má rok čo
rok prebytkový štátny rozpočet. Bohaté
Nemecko nemá politickú odpoveď na
to čo robiť. Je to preto tak, ako povedal nemecký prezident, lebo „najbližší
spojenec USA sa za terajšej vlády
zriekol myšlienky medzinárodného
spoločenstva a stavia vlastné záujmy
nad záujmy ostatných, je to odklon
od medzinárodného práva a príklon
k právu silnejšieho“.
■ ORIENTÁCIA SLOVENSKA
Ako sa v tomto svete bude orientovať Slovensko, ktorému je zrejme jasnejšie, čo nechce a koho sa chce zbaviť, ale už nie je vonkoncom jasné, ako
sa vytvoria nové spoločenské pomery.
Aký program postaví na nohy štát, ktorý
za tri desaťročia stratil svoju kontrolu,
ak chcete – zvrchovanosť v energetike,
ekonomike, bankovníctve, potravinovej dostatočnosti a bezpečnosti, poľnohospodárskej sebestačnosti. V tom
všetkom sa stal závislý, musí brať ohľad
vo svojom konaní na úplne cudzie faktory. Musí ich predvídať, pretože priamy
vplyv na ne nemá. Za svoje nové fabriky
platí miliardami zisku, ktoré sa ročne
presúvajú do zahraničia, do tamojších
materských podnikov a bánk.
Konzumná spoločnosť u nás sa
rozvinula do takej miery, že už niekoľko
rokov míňame v zahraničných firmách
toľko peňazí, koľko v iných zahraničných firmách zarobíme. Pred nami
stojí záľaha problémov, ktoré treba riešiť vecne s rozumom – veď ako inak
dosiahnuť rovnováhu napríklad medzi
výdavkami na stíhačky a potrebou
nových nemocníc?
To nie je len ekonomická otázka.
To je už desaťročia na Slovensku
otázka, ktorú by malo zodpovedať národné spoločenstvo. Tak ako
v Maďarsku, Poľsku alebo v Británii či
Škótsku alebo Katalánsku je národné
spoločenstvo tým, čo je schopné
nachádzať spoločné odpovede. A do
toho patrí aj zodpovedná žurnalistika,
médiá, ktoré nerozkladajú spoločnosť.

Odhalenia temných stránok Revolúcie dôstojnosti sprevádza hystéria

Pravda o nebeskej sotni majdanistom nevonia
Text a foto: Mar tin JARINKOVIČ

Už šiesty rok si celá Ukrajina pripomína tragické udalosti z februára 2014, ktorými vyvrcholili udalosti na Majdane.
Aj tento február ukrajinské médiá venovali téme obrovský priestor. Aj keď s odchodom Petra Porošenka nenastala
v oficiálnom Kyjeve prakticky nijaká zmena v otázke prístupu k Majdanu a jeho mytologizácia pokračuje naďalej,
predsa len aj napriek mediálnej blokáde na verejnosť presakujú v stále väčšej miere dosiaľ tutlané informácie.
Protagonistkou novej informačnej kampane sa stala niekdajšia
ministerka spravodlivosti z Janukovyčovej éry v rokoch 2013 – 2014
Olena Lukašová, ktorá už od konca
minulého roka zverejňuje výsledky
svojho výskumu majdanských udalostí. Napriek blokáde časti promajdanských a štátnych médií vzbudila
pozornosť verejnosti a zúrivosť profitérov Majdanu, ktorí sa ju usilovali
v televíznych debatách prekričať či
nepustiť k slovu.
■ MYTOLOGIZÁCIA MAJDANU
Právna expertka, ktorá vďaka
sile svojej osobnosti a odbornej
erudovanosti odolala šikanovaniu,
zastrašovaniu a všetkým pokusom
porošenkovského režimu o kriminalizáciu, tieto debaty s prehľadom
ustála. Vďaka dôkladnej znalosti
každého jednotlivého prípadu usvedčila protivníkov z fabulácií, neznalosti a zámerného šírenia neprávd
s cieľom Majdan ďalej mytologizo-

vať. Lukašová frustrovaným občanom
vysvetlila, prečo dosiaľ neboli vyšetrené udalosti na Majdane. Najväčšou
prekážkou vyšetrenia majdanských
udalostí je podľa nej skutočnosť, že
profitéri Majdanu, ktorým tento prevrat
pomohol k moci, sa s plným vedomím
nelegálnosti celého procesu zabezpečili zákonom o amnestovaní všetkých
aktivít a účastníkov Majdanu. Tento
zákon sa účelovo a selektívne vzťahuje len na účastníkov demonštrácií.
Druhým najväčším dôvodom, pre
ktorý dosiaľ nebol Majdan vyšetrený,
a zrejme ani tak skoro nebude, je skutočnosť, že postmajdanské elity obsadili a dosiaľ uzurpujú vyšetrovacie
orgány, pričom z Majdanu vyrástla aj
značná časť Zelenského „komandy“.
Sám Zelenskyj pokračuje v Porošenkových šľapajach, rozdeľujúc ľudí i po
smrti na dobrých našich „majdanovcov“ a tých, ktorých smrť nehodno ani
spomenúť, teda príslušníkov silových
zložiek, ktorí počas Majdanu prišli
o život. Podľa Lukašovej je totiž celá
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postmajdanská Ukrajina vystavaná
na troch mýtoch: o nebeskej sotni
(stotine), násilnom odobratí Krymu
a o vojne na Donbase. Kľúčový z nich
je práve mýtus o nebeskej sotni –
obeti posväcujúcej Majdan. Ak by sa
narušil, zosypala by sa podľa nej celá
ideológia postmajdanskej Ukrajiny.
■ EXPONOVANÉ DNI
Lukašová práve na tento mýtus
zamerala vyšetrovanie svojej skupiny. Rozhodujúcim obdobím revolúcie sa stali dni od 18. do 20. februára
2014, v ktorých násilie v uliciach prerástlo do masovej streľby. Jej obeťou
sa stala väčšina z oných sto hrdinov
nebeskej sotne, kanonizovaných prorošenkovským režimom, ako aj nikde
nespomínaných dvadsaťdva príslušníkov bezpečnostných zložiek. Lukašová objasňuje, ako došlo k streľbe.
Poukazuje pritom na zhruba tridsaťčlennú skupinu účastníkov Majdanu
pod vedením Zinovjeva Parasjuka,
ktorá podľa zistení jej tímu vyprovo-

Memoriálny pamätník nebeskej
sotne v centre Kyjeva

kovala násilie streľbou do milície, na
čo milicionári paľbu opätovali. Lukašová dôkladne preštudovala okolnosti smrti všetkých hrdinov sotne
a došla k záveru, že polovica z nich
nemá priamy súvis s Majdanom, respektíve nie je výsledkom násilia bezpečnostných zložiek. Do nebeskej
sotne, aby sa nazbierala magická
cifra, boli zahrnutí aj ľudia, ktorí
umreli na rôzne choroby, následkom samovraždy, alkoholických
excesov či bitiek medzi demonštrantami, resp. vraždy spáchanej
inými účastníkmi Majdanu, a pod.
Lukašovej argumenty spustili
príval obvinení z desakralizácie
Majdanu. Pri všetkej úcte k obetiam i rešpektu k ideám, za ktoré
ľudia, ktorí mali dosť Janukovyčovho postkomunistického režimu,
bojovali, však treba jasne povedať,
že pravda neznižuje ani neponižuje
obete, ale demaskuje manipulátorov, ktorí po ich kostiach preliezli
k moci.
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Sociálne istoty starého kontinentu sú magnetom pre masovú migráciu

Európska ekonomika za ázijskou zaostáva
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V druhej polovici minulého roka začala globálna a napokon aj slovenská ekonomika spomaľovať. Domácnosti
to však na poklese životnej úrovne nijako zvlášť nepociťovali. A ako to bude v najbližšom období? Aj keď
rast HDP bude u nás dvojnásobne vyšší ako priemer v eurozóne, tiež zadlženosť vo verejných financiách je
v porovnaní s tými najväčšími dlžníkmi polovičná, predsa len po vstupe do eurozóny sme mali väčšie ambície.
Spomalenie slovenskej ekonomiky sa dotkne podľa všetkého najviac
automobilového priemyslu a nadväzujúcich sektorov národného hospodárstva, zatiaľ čo inde v eurozóne sa zdá
že bankovníctva. Najväčšie európske
banky už hlásia očakávané znižovanie počtu zamestnancov z dvoch
dôvodov – a síce nízke rozpätia terajších úrokových sadzieb znižuje ich
zisky a zavedenie digitalizácie bankových služieb, ktoré bude zvyšovať
aj nároky na klientov banky vo zvyšovaní počítačovej gramotnosti. Aký to
bude mať vplyv na slovenské banky,
nebudeme špekulovať, keďže vieme,
že všetky sú v rukách zahraničných
vlastníkov, navyše majú od tohto roka
platiť na osobitný účet dvojnásobný
bankový odvod. Na začiatku roka sme
sa dozvedeli, že zvyšujú bankové
poplatky pri manipulácii s hotovými
peniazmi a tiež nám poklesli úroky
na sporiacich a termínovaných účtoch
na polovicu. Na druhej strane treba
však priznať, že poniektoré ponúkajú
úvery za nulový úrok, čo však na
druhej strane zvyšuje ceny nehnuteľností tak, že pre väčšinu mladých
to bude znamenať zadlženie na
celé obdobie ich produktívnej práce.
Európski politici často hovoria

o potrebe vykonať štrukturálne
reformy, ktoré sa na Slovensku majú
uskutočniť najmä v školstve, zdravotníctve, ale aj súdnictve. Či tomu bráni
preregulovaná európska ekonomika,
ktorá sa čoraz viac snaží o sociálne
istoty svojich občanov a ktorá sa
napokon stala aj jedna z príčin masovej migrácie, nebudeme špekulovať.

Pred dvadsiatimi rokmi bola
lídrom globálnej ekonomiky americká
ekonomika, za ktorou bolo Japonsko
nasledované čínskou ekonomikou.
Dnes bojuje čínska ekonomika s USA
o pozíciu globálneho lídra, sledovaná
ekonomikou Indie. Ekonomika Únie sa
posúva až za nich a všetko nasvedčuje tomu, že nás v najbližších

Lídri členských krajín sa na viacročnom európskom rozpočte nedohodli

Česko a Slovensko nižší prídel prostriedkov odmietli
Róber t HÖLCZ – Foto: zdroj internet

Po vlaňajších personálnych zmenách na vedúcich postoch v Európskom parlamente, Európskej rade a Európskej
komisii a tohtoročnom odchode Británie z EÚ sa podľa všetkého stane najviac diskutovanou európskou témou
európsky rozpočet na roky 2021 až 2027. Jeho prvý návrh je ešte z dielne bývalej Európskej komisie, ktorá príjmovú
a výdavkovú stránku vopred nekonzultovala. Aj preto sa rokovanie na februárovom mimoriadnom samite medzi
najvyššími predstaviteľmi členských krajín EÚ skončilo bez dohody.
Viacročný rámec európskeho
rozpočtu musí byť schválený do
konca tohto roka, v opačnom prípade sa na budúci rok bude postupovať podľa doteraz schváleného
rozpočtu. Podľa predsedu Európskej rady Ch. Michela má európsky
rozpočet hospodáriť s objemom
niečo nad jedného bilióna eur, čo
predstavuje 1,11 percenta HDP
všetkých členských krajín Únie,
a preto sa nedá od neho očakávať
zásadný makroekonomický význam
financovania potrieb Únie. S prvým
návrhom rozpočtu však nesúhlasili jeho čistí prispievatelia, medzi
ktorých patrila aj Británia, ani čistí
príjemcovia z peňazí rozpočtu, kam
doteraz patrilo aj Slovensko. Čo je
teda príčinou, že najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ nenašli
spoločnú reč a navyše sa nedohodli
ani na termíne ďalšej schôdzky o
rozpočte?
■ ROZPOČTOVÉ ŠKRTY
Príjmovú stránku európskeho
rozpočtu naplňujú príspevky od
členských štátov Únie, z poplatkov
za clá, ktoré platia nečlenské krajiny, a pokút nadnárodných spoločností v prípade porušenia pravidiel
hospodárskych súťaží. Slovensko
do rozpočtu doteraz platilo okolo
sedemstošesťdesiat miliónov eur
a po odchode Británie z EÚ budeme
platiť viac. Doterajší čistí prispievatelia navrhujú do rozpočtu platiť
menej, keď požadujú rabaty, zatiaľ
čo čistí prijímatelia sa nebránia vyšším príspevkom za podmienky, že
viac dostanú na doterajšiu kohéznu
politiku, z ktorej sa financuje vyrov-
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Rokovanie o európskom rozpočte na roky 2021 až 2027 nebude v európskom
parlamente vôbec jednoduché. Staré krajiny a prispievatelia navrhujú šetrenie. Mladé štáty ako my nesúhlasia s krátením dotácií na kohéznu politiku.

návanie životnej úrovne v menej
vyspelých regiónoch ich krajiny.
Sem patrí aj financovanie diaľnic,
železníc, ako aj potrieb poľnohospodárstva a slovenského vidieka.
Pokiaľ ide o navrhované výdavky,
vo financovaní kohéznych peňazí
sú v doterajších návrhoch zásadné
rozpory. Väčšina peňazí sa totiž má
podľa predstav bohatších členských
krajín použiť na financovanie centrálnych programov Únie, kam patrí
boj proti klimatickým zmenám, tiež
digitalizácia ekonomiky a ochrana
schengenského
priestoru
proti
migrantom.
■ ZHODNÝ POSTOJ
V prípade schválenia sporného návrhu by sme na Slovensku
za celé rozpočtové sedemročné
obdobie dostali
o 3,4 miliardy

eura menej, Česko o 5,7 miliardy
menej, s čím slovenský a český
premiér nesúhlasili. Z rozpočtu sa
viac peňazí navrhuje tým členským
štátom, ktoré sú zavalené narastajúcim počtom migrantov. Tých
Slovensko ani Česko nechcú prijať
z doteraz známych dôvodov. Ako
to napokon dopadne, bude závisieť
aj od spoločného postupu krajín
Vyšehradskej štvorky, ktorá má
po odchode Británie z Únie vyšší
mocenský blok na presadenie svojich ekonomických záujmov. Čo
však môže byť pre obe krajiny problém, je snaha ostatných presadiť
do podmienok čerpanie európskych
rozpočtových peňazí aj dodržiavanie princípov právneho štátu. Osobitným integračným problémom V4
je, že tri z nich naďalej v obchodnom styku používajú vlastnú menu,
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rokoch môžu dobehnúť ďalšie akcelerujúce ázijské ekonomiky. Preto sa
od novozvolených európskych lídrov
právom očakávajú zásadné hospodárske štrukturálne zmeny. V EÚ
treba počítať s konfliktom medzi USA
a Ruskom, týkajúcim sa európskeho
plynárenského trhu, a tiež spôsob
riešenia migračnej krízy, do ktorej
sa napriek nesúhlasu majú zapojiť aj
krajiny východnej a strednej Európy.
Určite si mnohí kladieme otázku,
prečo nemôžeme kopírovať hospodársku politiku Číny? Odpoveď je jednoduchá – z viacerých dôvodov. Takmer
1,5-miliardová krajina predstavuje
obrovskú kúpyschopnú domácu spotrebu, ktorá sa na raste čínskeho HDP
podieľa najviac. Čínska vláda pokračuje v otváraní trhového priestoru
na prospech zahraničných investorov
v čoraz väčšom počte sektorov, najnovšie dokonca vo finančnom trhu.
Kurz čínskej meny reaguje na potreby
domácej ekonomiky, menová politika
čínskej centrálnej banky je v súlade
s fiškálnou politikou čínskej vlády, čo
sa nedá povedať o menovej politike
ECB, ktorá je v dlhodobom nesúlade
s fiškálnymi politikmi väčšiny členských krajín eurozóny. Krajina investuje do výrobkov s vysokou pridanou
hodnotou, ktoré dokážu konkurovať
tým najvyspelejším na celom svete.
O pozitívnej demografickej krivke,
budovaní Hodvábnej cesty cez ázijský
a európsky svetadiel sa dlhodobo vie.
Čínska politická stabilita je zabezpečená aj doživotnou voľbou čínskeho
prezidenta, na pracoviskách sa nestretávame so štrajkami tak ako na starom
kontinente. S korupciou politických
a vládnych funkcionárov sa väčšinou
dokážu porátať hneď aj s hrdelnými
trestami na zaplnených štadiónoch...
a teda ich centrálne banky majú
vlastnú menovú politiku s kladnými
úrokovými sadzbami, ktoré sú na
približne rovnakej úrovni ako ich
miera inflácie. Keďže inflácia je na
Slovensku vyššia ako terajšie úrokové sadzby ECB, nám jej menová
politika dlhodobo nevyhovuje. Pre
Česku národnú banku je viac jej
nezávislosť menovej politiky, najmä
dnes v období klesajúcej ekonomiky, ako pre nás dôvody, pre ktoré
sme do eurozóny vstúpili. Na jednej strane sa nám síce znížili transakčné náklady a tiež neriešime
kurzové riziká, ale na druhej strane
sa znehodnotili peniaze v bankách,
zvýšili sa ceny nehnuteľností, a čo
je najhoršie, narastá nám zadlženosť domácností i deficit verejných
rozpočtov.
■ PRIORITY FINANCOVANIA
Na čerpanie peňazí pri európskom rozpočte bude mať vplyv aj
rozširovanie Únie o ďalšie, najmä
balkánske krajiny, ktoré sú chudobnejšie, čím sa Slovensko stane
relatívne bohatšou členskou krajinou, a teda bude mať nárok na
menšie objemy peňazí zo spoločného rozpočtu. Treba tiež povedať, že konečnú verziu európskeho
rozpočtu musí schváliť nie Európska rada najvyšších predstaviteľov
členských štátov Únie, ale európsky parlament. Ten sa už predbežne vyjadril, že rozpočet podporí
len vtedy, keď bude na prospech
občanov EÚ. Podľa vyjadrenia predsedu Európskej rady zatiaľ chýba
na realizáciu zásadných programov okolo dvesto miliárd eur. Preto
budeme právom zvedaví, k akým
záverom dospeje budúci mimoriadny samit. Najvyšší predstavitelia členských krajín Únie teda
odišli z tohto samitu bez dohody
najmä preto, že majú rozdielne priority financovania európskeho rozpočtu. Naopak slovenský premiér
ho pokladá za úspešný preto, že sa
zatiaľ nepodarilo čistým prispievateľom rozpočtu presadiť ich rabaty,
a preto budeme naďalej dostávať
viac peňazí na nami požadovanú
kohéznu politiku.

BESEDNICA
Len čo stúpne cena ropy na
svetových trhoch o pol dolára, do
týždňa sa na našich čerpacích staniciach zdražuje aj o desiatky centov. Keď jej cena klesne aj o päťdesiat percent – u nás nič. A nič sa
ani nebude zlacňovať pred letom,
lebo „sezóna“. Už to nie je ani vtip.
V rakúskych novinách sa dočítate,
že cena ropy klesla o toľko a toľko
a najneskôr do troch dní rakúske
benzínové pumpy preceňujú smerom dolu. Vie to každý motorista
z juhu Slovenska, ktorý to na najbližšie tankovanie za hranicami
má do tridsať kilometrov. U nás
môžeme skôr očakávať zdražovanie automobilových palív, lebo „ide
Veľká noc“ či „blíži sa letná motoristická sezóna“. Alebo žeby Fico?

Odolný
b e n zí n
Zaujímavé je sledovať aj to,
ako našim „analytikom“ vychádzajú
predpovede. Podľa mnohých z nich
„cena ropy pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou stranou, pretože
zvýšený zimný dopyt a geopolitické
riziko vyváži negatívny efekt spomaľujúcej hospodárskej aktivity“.
To tvrdili v čase ešte pred vypuknutím epidémie koronavírusu, no
v čase, keď už bolo naozaj jasné,
že výkon čínskej ekonomiky
výrazne slabne. Ešte „odbornejší“
je ich nedávny odhad cien ropy na
svetových burzách. „Naďalej vidíme
rozpätie stopäť až stopätnásť dolárov, pri rope Brent čakáme rozpätie
deväťdesiatpäť až stopäť dolárov.“
Videli a očakávali dosť, povedzme
jemne, mimo.
Ceny ropy totiž odvtedy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu
sa posunula bližšie k hranici päťdesiatich štyroch amerických dolárov
za barel (159 litrov) a cena WTI
klesla hlbšie pod hranicu päťdesiatich dolárov za barel. Je o polovicu
lacnejšia ako na začiatku roka. Ako
sa pohybovali ceny benzínu u nás?
Ale, no, to už sa opakujeme...
Na trhy s palivami z ropných
produktov naďalej pôsobí tlak
šíriaceho sa koronavírusu, ktorý
sa objavil už v asi v tridsiatich
krajinách. Dôvod je jednoduchý –
v samotnej Číne sú dlhodobo odstavené mnohé veľké výrobné závody
a ekonomiku spomaľuje vírus po
celom svete. Letecká doprava ruší
spoje, turistický priemysel je veľmi
obmedzený, preprava tovarov
ide iba na čiastočný výkon svojej
kapacity, a to vírus iba prichádza
na starý kontinent. V severnom
Taliansku doslova rozbil všetky
výrobné a obchodné zvyklosti. Ak
šírenie vírusu bude pokračovať,
môže zmariť očakávané zotavenie
svetovej ekonomiky v tomto roku.
A to následne ešte viac zníži dopyt
po rope a produktoch z nej.
Prvé zodpovedné odhady
ekonomických následkov vírusu
naznačujú, že by mohol stáť svetovú ekonomiku viac ako epidémia
SARS. Tá spôsobila ekonomike
straty okolo tridsaťsedem miliárd
eur. Nemožnosť získať komponenty
z Číny totiž brzdí výrobu na celom
svete. Najviac to cítia automobilky.
Výsledkom môžu byť úsporné opatrenia. Pritom automobilový priemysel už teraz bojuje so znížením
dopytu pre spomalenie ekonomiky.
Koronavírus v Číne však
prispel k nevídanému zníženiu
emisií o viac než dvadsať percent.
Obrovské čínske aglomerácie sú
zamorené oxidom uhličitým (CO2).
Jeho emisie sa však vinou epidémie
vo februári znížili až o štvrtinu. A to
je v tej biede dobrá správa...
Ján ČERNÝ
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Kvalitná a vyvážená strava je predpokladom zdravého vývinu populácie

Bufety či fastfúdy privolávajú civilizačné choroby
Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Zdravá strava je spôsob, akým sa bežný človek môže správne postarať o udržiavanie dobrého zdravia bez
závažnejších ochorení. Projekt Zdravý tanier najnovšie iniciovala Potravinárska komora Slovenska (PKS)
v spolupráci so spoločenst vom všeobecných prak tick ých lekárov, Slovenskou poľnohospodárskou
univer zitou, Slovenskou obezitologickou asociáciou, s projek tom ministerst va zdravotníct va Preven tívne postupy a s ministerst vom pôdohospodárst va.

Svätý Anton
omladne
N áš národný klenot a svätyňa slovenských poľovníkov
kaštieľ vo Svätom Antone prechádza zásadnou dlhodobou rekonštrukciou. Doteraz sa podarilo
zrekonštruovať napríklad poškodenú kaplnku z 18. storočia.
Kaplnka bola pôvodne zdobená
v duchu neskorobarokového iluzionizmu. Autorom fresiek z rokov
1750 – 1752 je Anton Schmidt,
maliar rakúskeho pôvodu, ktorý
v období baroka pôsobil v banských
mestách stredného Slovenska.

Na klenbe sú nádherné
výjavy zo Starého a z Nového
zákona, alegória Cirkvi, chór
anjelov – hudobníkov, postavy cirkevných otcov a štyroch evanjelistov s ich atribútmi. V dolnej časti
na bočných stenách sú maľby sv.
Antona Padovského a sv. Františka Xaverského. Kaplnka je
zasvätená Nanebovzatiu Panny
Márie. Pri reštaurátorských prácach v minulosti sa použila aj
jedna zo starých technológií – čistenie striedkou bieleho chleba.
Kaštieľ vo Svätom Antone
je považovaný za historický unikát, pretože si zachoval pôvodnú
podobu s kompletným dobovým
zariadením. Ako celoslovenské
poľovnícke múzeum je uznávaný
v medzinárodných odborných kruhoch. V súčasnosti ide o najväčšiu rekonštrukciu od jeho výstavby
v roku 1750.
Dôležitou súčasťou rekonštrukčných prác je vybudovanie vegetačnej čistiarne, keďže
kaštieľ nedisponoval adekvátnym
systémom čistenia a likvidácie
odpadových vôd. Čistiareň odbúra
problém s kolísavým prítokom,
ktorý komplikoval čistenie vody
najmä pri nárazových akciách.
Rekonštrukciou prechádza aj
nádvorie, ktoré bude naďalej riešené ako spoločenský priestor pre
kultúrne akcie. Výsledná podoba
nádvoria sa bude zhodovať s historickými a dobovými dokumentmi.
Nové
využitie
dostane
vďaka rekonštrukcii aj suterén
kaštieľa. Návštevníci sa dočkajú
i priestoru, v ktorom sa budú
môcť počas celého roka občerstviť. Na prízemí južného krídla
kaštieľa rastie kaviareň, ku ktorej bude počas horúcich mesiacov pristavená letná terasa. Nie
tak dávno sa podarilo úspešne
zrekonštruovať drevené mostíky,
akvadukty v parku, oporný múr,
strechy kaštieľa a tiež príjazdovú
cestu do parku. „Keď si chceme
zachovať naše dedičstvo, musíme
týmto historickým pamiatkam vrátiť
pôvodnú nádheru. Kultúrne dedičstvo je esenciou každej krajiny a aj
my očakávame, že naši potomkovia
budú chrániť to, čo sme spoločne
zveľadili,“ povedal Štefan Engel,
riaditeľ svätoantonského múzea.
Rekonštrukčné práce pokračujú vo
svätoantonskom múzeu pod dohľadom pamiatkového úradu a archeológa od roka 2018 a dokončené by
mali byť do konca júla tohto roka.
(ib)
Foto: Emil SEMANCO
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Rýchly
spôsob
stravovania,
ktorý dominuje aj na Slovensku, sa
významne podpisuje na celkovom
zdraví obyvateľstva. Svojím vysokým
obsahom nasýtených mastných kyselín, nedostatkom vlákniny, dôležitých
vitamínov a minerálov zvyšuje riziko
kardiovaskulárnych ochorení, diabetu
druhého typu, obezity, rakoviny a prispieva aj k zbytočným a nepríjemným
tráviacim ťažkostiam.
■ IGNORUJEME POZNATKY
Kvalitné potraviny a správna
skladba stravy sú základom zdravia.
Je preto dôležité, aby sa spotrebiteľ
dokázal zorientovať v spleti často si
protirečiacich odporúčaní o zdravom
stravovaní, ktoré nám prináša dnešná
digitálna doba. Zdravý tanier pomáha
v lepšej orientácii a zároveň nabáda,
aby sme si viac všímali etikety potravinárskych výrobkov. Najnovšie zdravotné poznatky naznačujú, že ľudia sa
nemusia vzdať všetkých obľúbených
jedál ani potravín, aby dosiahli želanú
postavu a zdravé telo. „Pri výbere
jedál treba myslieť na základné a jednoduché pravidlá,“ hovorí doc. MUDr.
Peter Minárik, PhD., MSc., odborník
na výživu, ktorý spolupracoval na príprave Zdravého taniera.
„Zdravý jedálny lístok musí byť
vyvážený a najmä pestrý. Dominovať
by v ňom mala rastlinná strava, ale
pritom treba myslieť aj na prísun bielkovín, ktoré sa prirodzene nachádzajú
v mäse či mliečnych produktoch.

S použitím tohto nástroja si človek
môže skontrolovať, aká zložka stravy
mu ešte chýba v danom dni, a na
základe toho si vždy správne vybrať,“
vysvetľuje zámer projektu P. Minárik. Odporúčania, ktoré obsahuje, sú
rozdelené na počet porcií, ktoré má

najmä z chudého mäsa alebo rybieho
mäsa s obsahom esenciálnych tukov,
prípadne strukovín.
■ ZVOĽTE NÁPADITOSŤ
Rastlinné oleje a tuky, orechy
a semienka treba tiež prijímať ako

Na takzvaný rýchly spôsob stravovania v neraz pokútnych bufetoch a „fastfúdoch“ núti
školskú mládež, ale aj dospelých spôsob života, na ktorý sme v posledných rokoch prinútení spoločenskými zmenami, ktoré búrajú tradičné návyky aj v oblasti výživy.

zdravý človek prijať každý deň: päť až
sedem porcií zeleniny a ovocia, v ideálnom pomere tri až päť porcií v prospech zeleniny a dve v prospech ovocia, tri až štyri porcie pečiva, cestovín
alebo obilnín, s dôrazom na celozrnné
výrobky, dve až tri porcie najmä nízkotučných mliečnych výrobkov alebo
rastlinných alternatív k mliečnym
výrobkom a dve až tri porcie bielkovín

zdroj esenciálnych mastných kyselín,
ale s tým, že tuky sú totiž v akejkoľvek
podobe stále veľkým zdrojom energie,
ktorá sa môže uložiť vo forme podkožného tuku. Ešte v menšom množstve
by sme mali prijímať lákavé maškrty
s vysokým obsahom cukru, tuku či
soli. „Zdravý tanier sa neusiluje ľudí
obmedzovať. Práve naopak, chce im
dať slobodu v rozhodovaní, keďže

Od roka 2016 do roka 2018 stúpla výmera lesov o jedno percento

Lesy potrebujú na prežitie zmenu
Ján ČERNÝ – Foto: Emil SEMANCO

V Hornom Smokovci sa nedávno stretli lesníci na medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. Klimatické zmeny extrémne zaťažujú naše lesy a výrazne vplývajú na ich životnosť
a štruktúru. Je tu naliehavá otázka adaptácie lesov v podobe úprav drevinového zloženia, rekonštrukcie
najzraniteľnejších lesov a ich obhospodarovania blízkeho prírode. Účastníci konferencie sa okrem iného
dozvedeli aj prekvapujúcu skutočnosť, že od roka 2016, keď pokrývali lesy Slovenska 40,35 percenta, stúpla
lesnatosť nášho územia na 41,2 percenta – údaj z roka 2018.
skymi kultúrami komplikovanejšie
a ťažšie predpovedateľné. Hlavným
dôvodom je dlhovekosť lesa a to, že
počas jedného životného cyklu môže
dôjsť k fyziologicky významným
zmenám klímy. Klimatickej zmene
teda budeme musieť čeliť bez ohľadu
na prípadný včasný prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku,“ zdôraznil
na konferencii Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ Národného lesníckeho
centra.

Zdrav ý les je potešením pre oči, najmä však je mnohostranne prospešný.

Celkovo aj s takzvanými bielymi
plochami pokrývajú lesy až takmer
štyridsaťpäť percent územia Slovenska. Zmena klímy má však už dnes
závažný a ďalekosiahly dosah. Aktuálne koncentrácie hlavných skleníkových plynov v atmosfére dosahujú
historicky rekordné maximá a obdobie
uplynulých posledných piatich rokov
(2015 – 2019) bolo najteplejším za
celú éru meteorologických pozorovaní. Doterajší nárast priemernej teploty strednej Európy o jeden stupeň
Celzia až 1,3 stupňa Celzia napríklad
znamená, že pôvodné porasty našich
drevín, prispôsobené kedysi normálnej klíme pre toto územie, už tam, kde
rastú, nie sú „klimaticky doma“.

Dosah zmeny klímy na lesné
ekosystémy sa týka zmien v produkcii a odolnosti drevín, zvýšenej
úmrtnosti stromov následkom sucha,
zvýšenia rizika lesných požiarov
a veterných kalamít, premnoženia
škodcov, ako je lykožrút, či aktivizácie inváznych druhov. Kombinácia
nárastu teplôt vzduchu a nedostatok vlahy má potenciál spôsobovať
nežiaduce fyziologické zmeny stromov. Následkom toho by stromy
mohli zaznamenať pokles prírastkov
a zoslabenie. To by mohlo zapríčiniť znižovanie schopnosti stromov
absorbovať CO2. „Reakcie lesných
ekosystémov na klimatickú zmenu
sú v porovnaní s poľnohospodár-

POĽNOHOSPODÁRSTVO

■ VÝBER PORASTOV
Národné lesnícke centrum spolupracovalo s Technickou univerzitou
vo Zvolene a na stromovom simulátore biodynamiky lesa, vyvinutom na
Lesníckej fakulte, simulovalo dosah
klimatických zmien. Výsledky ukazujú na tri modely adaptácie lesov
na zmenu klímy. Na ich základe
bude nevyhnutná úprava drevinového zloženia, rekonštrukcia najzraniteľnejších lesov a zintenzívnenie
hospodárenia v lesoch blízkeho prírode. Základné adaptačné opatrenia
v lesníctve sú súčasťou Národnej
stratégie adaptácie SR na zmenu
klímy. „Na základe týchto dokumentov
bude potrebné v oblasti adaptovaného lesného hospodárstva nasadiť
špeciálne opatrenia. Ide o opatrenia
založené na vedeckých poznatkoch
od ekológie lesa a ochrany lesa až po
praktické návrhy zmien v hospodár-

informácie, na základe ktorých by sa
ľudia mohli racionálne a zdravo stravovať, sú často ťažšie dostupné, málo
komunikované či nedostatočne zrozumiteľné pre všetky skupiny obyvateľstva. Keď viete, čo vaše telo potrebuje
a čo mu ktorá potravina dodá, stratí sa
neistota. Rozhodovanie pred každým
jedlom je tak razom ľahšie,“ vysvetlil
Daniel Poturnay, prezident PKS.
Potravinárska komora Slovenska
si podľa vyjadrenia jej predstaviteľov
veľmi váži podporu všetkých partnerov, ktorí udelili Zdravému tanieru
záštitu. Verí, že takýto konsenzus
odborníkov z oblasti potravinárstva,
zdravotníctva aj akademickej obce
bude motiváciou pre širokú verejnosť,
aby sa radami zo Zdravého taniera
inšpirovala. Komora vydáva zdravý
tanier za vhodnú príležitosť začať nový
život so zodpovedným predsavzatím
– stravovať sa s ohľadom na vlastné
zdravie aj zdravie planéty. Odporúčania nezabúdajú ani na dostatočný príjem tekutín a zdravý pohyb, ktoré sú
rovnako dôležitou súčasťou zdravého
životného štýlu ako strava.
■ FYZICKÁ AKTIVITA
„Všetky aktuálne zdroje hovoria o tom, že pohyb je pre človeka
prínosný bez ohľadu na to, či ide
o kolektívny šport, silový tréning,
alebo individuálnu pohybovú aktivitu,
napríklad rýchlejšiu chôdzu alebo
beh. Jeho implementácia do týždenného harmonogramu dokáže znížiť
zdravotné riziká, pôsobí ako prevencia nadváhy, obezity a súvisiacich
metabolických,
srdcovo-cievnych,
nádorových i neurodegeneratívnych
ochorení,“ pripomína MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., odborníčka na
metabolické ochorenia a prezidentka
Slovenskej obezitologickej asociácie. Skupina odborníkov, ktorí spolupracovali na projekte Zdravý tanier,
sa zaviazala pokračovať v kampani
šírenia zdravého životného štýlu
a k aktívnemu riešeniu otázok týkajúcich sa stravovania a označovania
potravín.
skej úprave lesa,“ informoval Jaroslav
Regec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
■ VÝNIMOČNÝ PREDSTIH
Ak by sa naplnil optimistický scenár globálneho oteplenia len o 1,5
stupňa Celzia, v lesoch by bola nutná
iba čiastočná zmena drevinového zloženia. Otepľovanie však bude pravdepodobne pokračovať ďalej. Oteplenie
o 2,5 stupňa Celzia do roka 2080
bude už príliš veľká zmena na jednu
generáciu stromov, ktoré potrebujú na
prirodzenú reprodukciu šesťdesiat až
sto rokov. Prirodzený limit pre migráciu semien našich hlavných drevín
je niekoľko kilometrov za generáciu
lesa. V takejto situácii je riešením
používanie semien z južnejšie položených oblastí, v ktorých sú rovnaké
druhy drevín, aké rastú u nás, prispôsobené teplejším a suchším podmienkam. Keďže je na ich zabezpečenie
potrebná úzka medzinárodná spolupráca, v rokoch 2016 – 2019 sa náš
agrorezort zapojil do projektu Zachovanie a udržateľné využívanie diverzity lesných drevín v podmienkach
klimatickej zmeny.
Prírode blízke obhospodarovanie
lesov je extrémne dôležitou úlohou
pre ich budúcnosť. Zabezpečí totiž
vytvorenie rovnováhy medzi požiadavkami verejnosti na lesy a s podporou štátu umožní vlastníkom lesov
realizovať tento typ hospodárenia.
„V roku 2017 agrorezort prvýkrát
poskytol dotácie obhospodarovateľom lesov na plnenie mimo produkčných funkcií lesov. V roku 2017 dva
milióny eur sto šestnástim príjemcom. V roku 2018 už 2,3 milióna eura
sto dvadsiatim siedmim príjemcom.
V roku 2019 sme túto sumu znova
navýšili na 2,5 milióna eura. V tomto
roku poskytneme obhospodarovateľom lesov až tri milióny eur,“ informoval Jaroslav Regec.
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Žiak by mal zvládať slovenský materinský jazyk lepšie ako ostatné predmet y

Slovenčina sa v školách vyučuje už sto rokov
Július LOMENČÍK – Foto: Školský ser vis

Za ostatných sto rokov je hlavnou úlohou jazykovej výchovy pestovať a upevniť v žiakoch základných a stredných škôl aktívnu znalosť spisovného jazyka, ktor ý je súčasťou národnej kultúr y a svedectvom jej úrovne. Žiak by mal zvládnuť jazyk v škole v oveľa väčšej miere ako
ostatné predmety. Ovládanie spisovného jazyka v spoločenskom styku je neodmysliteľnou súčasťou kultúrnosti každého človeka. Jazyková
prax jednotlivcov vo verejnom vystupovaní sa stáva výrazným indikátorom jazykovej kultúr y celej spoločnosti.
Súčasná jazyková komunikácia
vo verejnom prostredí ovplyvňuje aj
žiacke ústne a písané prejavy, v ktorých sa prispôsobujú mnohým nekultivovaným verejným prejavom, a tak
preberajú množstvo prehreškov proti
norme spisovného jazyka. Potrebné
je preto viesť žiakov k uvedomeniu
komunikačnej situácie a následne
vyberať si primerané jazykové prostriedky. Školská jazyková výchova
by mala premietať základné jazykové normy do vedomia dospievajúcich prijímateľov s cieľom ich
funkčného využitia pri výstavbe
jazykových prejavov. Preto sa žiada
zamerať na upevňovanie jazykového
povedomia a na jeho kultivovanie
funkčným využitím noriem všetkých
útvarov národného jazyka pri tvorbe
konkrétneho prejavu s cieľom výraznejšiu pozornosť venovať výstavbe
textu, pretože jednou zo základných
vlastností jazyka ako dorozumievacieho systému je schopnosť skladania slov do viet a viet do textov. Slovosledom možno doladiť aj slovnú
výpoveď. V rámci jazykovej výchovy
sa preto žiada viac prihliadať na tvorivú aktivitu žiaka nácvikom ústnych
prejavov.
■ REČNÍCKE FÓRUM
Už na Prvom slovenskom evanjelickom a. v. patronátnom gymnáziu
v Revúcej (1862 – 1874) sa u žiakov
prakticky upevňovala kultúrna a kultivovaná komunikačná kompetencia.
Dokladom toho sú aktivity v rečníckom krúžku. Spočívali vo vystúpení
žiaka na určenú tému bez písomnej
prípravy a následnom zhodnotení
jeho rečníckeho výkonu ostatnými
členmi. V rámci takto koncipovaného rečníckeho fóra učili sa verejne
vystupovať,
vyjadrovať
vlastné
názory,
argumentovať.
Zohrali
významnú úlohu v príprave žiakov
na ich neskoršie verejné pôsobenie,
najmä v právnickom, teologickom
a učiteľskom povolaní. Zaujímavú
činnosť na rozvíjanie komunikačných zručností predstavovala aktivita počas prázdnin (vakácií). Žiaci
dostali zoznam niekoľkých dedín,
aby tam, chodiac z domu do domu,
vyberali na „svoje“ gymnázium
a alumneum po grošíku, po dvoch
(zbierkam sa hovorilo „grajciarové“).
Činnosť bola výborným marketingom
na propagáciu školy v jednotlivých
regiónoch Slovenska, pri ktorej žiaci
museli potenciálnych darcov primerane pozdraviť, osloviť a tvorivou
komunikáciou získať pre uvedené
dary.
Uvedená koncepcia, vytvorená
Augustom Horislavom Škultétym
(1819 – 1892), sa aj v súčasných
pedagogických dokumentoch zdôrazňuje, ale, paradoxne, v jej praktickej realizácii sa vo viacerých štúdiách, publikáciách poukazuje na
nedostatočné napĺňanie v rozvoji
intelektuálnych schopností žiakov.
■ INTERNETOVÁ PASCA
Školskú mládež v jej jazykovom správaní v súčasnosti výrazne
ovplyvňuje internetová komunikácia, v ktorej texty ponúkajú priestor
na niekedy až „prehnanú“ slobodnú
diskusiu. Tvorba prejavov je potom
ovplyvnená familiárnosťou, nesprávnym slovosledom, slovnými tvarmi
a i. Preto sa v školskej jazykovej
výchove žiada tomu venovať pozornosť, lebo žiak si začína zvykať na
nedodržiavanie elementárnych jazykových pravidiel. V dôsledku toho
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Už na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej sa študenti cvičili v rétorike nielen na
vyučovaní, ale aj v rečníckom krúžku.

má učiteľ slovenského jazyka ťažkú
úlohu v sprístupňovaní noriem spisovnej slovenčiny, aby žiak nepodľahol „internetovému jazykovému
systému“ a nezačal jeho prvky používať v oficiálnych ústnych i písaných prejavoch.
V školskom vyučovaní stále
výraznejšie prevláda najmä písaný
prejav, pritom základom výučby
slovenského jazyka by mala byť
rečová komunikácia, ktorá má oporu
v jazykovom systéme. Preto školská reforma v základných školských
dokumentoch i v odbornej metodickej literatúre zdôrazňuje naučiť žiakov primerane ich veku kultúrne sa
vyjadrovať ústne i písomne. Podľa
stanovených požiadaviek sa má žiak
vyjadrovať ústnou i písanou formou
tak, aby zvládol rôzne komunikačné
situácie a rešpektoval všetky normy
spisovného jazyka. Školský systém
jazykovej výchovy si takto určil úlohu
vypestovať u žiakov komunikačné
kompetencie, odvodené z procesov
rečovej činnosti a z výsledku týchto
procesov – z hotových textov.
■ PRÍČINY PROBLÉMOV
Jednou z príčin, prečo absolventi stredných škôl majú problémy
s výstavbou jazykového prejavu
v spisovnej slovenčine v jej slovnej zásobe a gramatickej stavbe
v súkromnom i vo verejnom styku, je
nedostatočná pozornosť venovaná
jazykovo-slohovej výchove v predmete slovenský jazyk a literatúra už
od šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Z viacerých prieskumov vyplýva, že
najmä v stredoškolskom vzdelávaní
sa vôbec nepreberalo, resp. len čiastočne, učivo zo slovenského jazyka
podľa platných učebných osnov.
Za ostatných desať rokov
dochádza síce postupne k zlepšeniu
školskej jazykovej výchovy najmä
va stredných školách, ale zároveň naďalej výrazne pretrváva rozpor
medzi cieľmi a výsledkami inštitucionalizovaného systému vzdelávania. Nové pedagogické dokumenty
sa usilujú zabrániť takémuto stavu
zanedbávania jazykového vyučovania posilnením zmysluplnej jazykovo-komunikačnej výchovy, ktorá má
pomôcť zvýšiť úroveň jazykových
prejavov vštepovaním základných
noriem a pravidiel spisovného jazyka
vo výslovnosti, v gramatike, pravopise a štylisticky primeranom výbere
jazykových prostriedkov. V samotnej
školskej praxi sa to veľmi nedarí,
lebo viaceré prieskumy poukazujú
na dlhodobé zanedbávanie nácviku
hovorených prejavov, a to napríklad
v rámci prezentácií a diskusií, vrá-

Mráz (1835 – 1884) ako autor prvej
učebnice slovenského jazyka podľa
štúrovskej kodifikácie spisovnej
slovenčiny a upravenej hodžovsko-hattalovskou reformou Slovenská Mluvnica pre gymnasia, reálky,
praeparandie a vyššie oddelenia
hlavných škôl (1864) upozorňoval
na základné pravopisné pravidlá,
výslovnosť, tvaroslovie a mimoriadny
dôraz v nej kládol na skladbu viet.
V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa v nových spoločensko-politických a kultúrnych podmienkach
v učebných osnovách zdôrazňovalo,
že nový obsah vyučovania možno
uskutočniť vo vyučovacom jazyku
(slovenčine). Žiaci sa nemali učiť
„vedeckú gramatiku“, ale praktickú.
Do popredia vystúpil výber učiva na
základe súvislosti a vzťahov jazy-

Súčasní školáci sú pohrúžení, neraz až zahltení elektronickými pomôckami – veľmi
málo alebo takmer vôbec ich učitelia nevedú k tomu, aby popri odpovediach na otázky
z textov aj štylizovali a pestovali svoj jazykový prejav.

tane získania argumentačných techník. Pritom jednou zo základných
úloh jazykovej výchovy je u žiakov
rozvíjať ústne komunikačné schopnosti (v primárnej podobe si ich dieťa
spontánne rozvíja odmalička) vhodným výberom jazykových prostriedkov vzhľadom na komunikačný cieľ.
Veď rétorika, čiže rečnícka príprava,
patrila už oddávna k základným náukám (spolu s gramatikou a logikou
tvorila tzv. trivium) a predstavovala
základ vzdelanosti od antiky až
po novovek. Starí Gréci a Rimania
považovali hovorenie pred ľuďmi
za umenie, preto rétorike venovali
mimoriadnu pozornosť.
■ POHĽAD DO HISTÓRIE
V storočnej ceste (po vzniku
Československej republiky v roku
1918)
vyučovania
slovenského
jazyka s cieľom naučiť žiakov v základnom a stredoškolskom vzdelávaní
základné normy spisovnej slovenčiny na jednotlivých rovinách jazykového systému sa ukazuje, že naďalej
pretrvávajú problémy najmä v ich
sprístupnení a upevnení pri tvorbe
hovorených a písaných prejavov pre
neskorší praktický život. Pri bližšom
stručnom pohľade na vyučovanie
slovenského jazyka v jednotlivých
obdobiach aj v súvislosti s koncepčnými zmenami sa ukazuje, že stále
pretrvávajú problémy najmä v pravopise a tvorbe viet. Svedčia o tom
autentické svedectvá učiteľov, metodikov, ale i jazykovedcov od vzniku
Československej republiky až do
súčasnosti.
Už profesor Katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici Fraňo
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kových javov. Fungovanie spisovnej
slovenčiny v podmienkach formujúcej sa česko-slovenskej štátnosti
sa vo vyučovacom jazyku a najmä
v pravopise vtedajší učitelia usilovali
riešiť otázku života, otázku prirodzených situácií a prirodzených reakcií.
Už vtedy zdôrazňovali, že v pravopise nie je kľúčový len problém ypsilonu. Poukazovali napríklad na odôvodňovanie pravopisu takmer vždy
len ústne, pričom pravopis znamená
písať, preto sa volá pravo+pis (teda
písanie).
■ RIEŠENIA PRE PRAX
Niektoré
vtedajšie
návrhy
pre školskú prax sú aktuálne aj
v súčasnosti:
Podstatné mená sa neučia len
preto, aby žiaci poznali jazykové pravidlá o podstatných menách, aby sa
naučili správne rozprávať, správne
používať jednotlivé pády, ale aby
sa naučili aj správne písať. V sérii
článkov Ako vyučovať slovenčine?
(Naša škola, 1926) sa objavil aj
návrh neskloňovať podstatné meno
samotné – holý vzor –, ale skloňovať spolu s prídavným menom, napr.
silný chlap, silnému chlapovi, silní
chlapi, silným chlapom... Praktický
cieľ jazykovej výučby už vtedy vyžadoval naučiť žiakov vyjadrovať svoje
myšlienky ústne aj písomne, čiže
hovoriť a písať správne a logicky zrozumiteľne. Uvedené sa malo dosiahnuť prakticky v pravopise a slohu.
Prostriedkami na dosiahnutie takéhoto cieľa je čítanie. V tejto súvislosti sa zdôrazňovalo, že úlohou
školy nemôže byť len mechanické
čítanie, ale aj porozumenie obsahu

a osvojenia si „štylistického krásna“.
Už od tridsiatych rokov sa poukazovalo na zanedbávanie skladania slov
do viet v našich školách: od ľudových až po univerzitu. Na zanedbávanie skladby vo vyučovaní jazyka
sa poukazovalo aj v osemdesiatych
rokoch a v roku 2005 na konferencii
sa tiež konštatovalo, že preberanie
gramatiky sa berie ako nutné zlo,
ktoré žiaci (ale aj učitelia) hodnotia
ako nezáživné, príliš formalistické
a abstraktné.
■ KOMUNIKAČNÝ PRÍSTUP
V súčasnosti preferovaný komunikačný a zážitkový model vyučovania pokladá poznatky o jazykovom
systéme za príliš abstraktné, pre
žiakov nezaujímavé a pre veľkú časť
populácie (s výnimkou budúcich
jazykovedcov a učiteľov slovenčiny)
aj nepoužiteľné v bežnom živote.
Na druhej strane ani komunikačný
prístup nie je prijímaný všeobecne.
Výskumy z vývinu reči detí ukázali,
že žiak si gramatiku materinského
jazyka prakticky celú osvojil už pred
vstupom do školy, a to bez priamych
inštrukcií a poznatkovej „záťaže“.
Žiaci často od začiatku školskej
dochádzky používajú gramaticky
správne tvary, aj keď ešte nepoznajú
pravidlá. Preto sa žiada využívať
praktické skúseností detí z používania slovenčiny a rozvíjať ich o schopnosť uvažovať o jazyku a hodnotiť
jazykové prostriedky.
Cieľom je naučiť žiakov, aby
vedeli štýl vyjadrovania prispôsobiť
charakteru komunikačnej situácie,
aby získali schopnosť voľného prechodu z oficiálnej do neoficiálnej
komunikácie. Z uvedeného vyplýva,
že pri vyučovaní slovenského jazyka
treba neustále hodnotiť nielen vedomosti (poznanie) a schopnosti, ale
zároveň aj celkovú úroveň jazykového prejavu žiaka.
Systematické a cieľavedomé
pôsobenie na jazykové správanie
žiakov je hlavnou úlohou nielen slovenčinárov, ale aj učiteľov ostatných
učebných predmetov na základných
a stredných školách. Malo by ísť
o spoločné úsilie jazykovou výchovou rozvíjať jazykové správanie
školopovinnej mládeže. Vo všetkých
vyučovacích predmetoch jestvuje
priestor na zmysluplnú činnosť
v záujme jazykovej výchovy. To platí
aj o kultivovaní slovenčiny v školskom vzdelávaní, pričom je potrebná
symbióza pôsobenia všetkých učiteľov, pretože každý pedagóg svojím
jazykovým prejavom priamo alebo
nepriamo vplýva na žiacke jazykové
prejavy.
Uvedené sa zdôrazňovalo aj
začiatkom šesťdesiatych rokov 20.
storočia, keď v široko koncipovanej
diskusii o úrovni žiackych vedomostí
z pravopisu a možnostiach ich zlepšenia sa diskutujúci zhodli, že predovšetkým učiteľ je zodpovedný za
úroveň pravopisných znalostí svojich žiakov, ale s upozornením, že
slovenčinár sám na to nestačí.
■ ZNEVAŽOVANIE JAZYKA
Storočná cesta vyučovania slovenského jazyka aj napriek všetkým
súčasným snahám rozvíjať u žiakov
kultivovaný jazykový prejav ukazuje,
že školské problémy v sprístupňovaní slovenského jazyka v školskom
vzdelávaní sa vo všetkých generáciách opakujú a súčasný trend
neustáleho znevažovania materinského jazyka vo verejnom, osobitne
v mediálnom prostredí, tomu skôr
napomôže, ako ho zastaví... Čiže
aj pre dnešok sú stále aktuálne
slová brilantného esejistu Alexandra
Matušku: „Našej školskej sústave
chýba niečo podstatného – čosi ako
sústavná a základná štylistická, rečnícka a či aká výchova. A zo školy
sa to potom prenáša do života, trvá
to v nás dospelých. (...) Vládne nám
test a kvízy, číslenie a vyčísľovanie,
ktoré sú poslušnými sluhami učbárov, ktoré si nadto nárokujú vedecké
vystihnutie žiaka.“
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Zdeno CÍGER: O budúcich hokejistoch kedysi nerozhodovali peniaze, ale talent

Niet z čoho vyberať, dnešná mládež vôbec nešportuje
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: agentúrny ser vis

Slovenská hokejová reprezentácia senzačne z víťazila na majstrovst vách sveta 2002 vo švédskom Göteborgu. Celé Slovensko bolo na
nohách. Od politick ých predstaviteľov sa preto očakávala väč šia podpora tomuto špor tovému odvet viu. Nestalo sa tak. Od tohto obdo bia seniorsk ý a mládežníck y slovensk ý hokej postupne upadal. Viac o tomto probléme prezradil bý valý tréner seniorskej hokejovej
reprezentácie a súčasný mládežníck y tréner Zdeno CÍGER .
● Ako bývalý česko-slovenský a slovenský hokejový reprezentant máte za sebou niekoľko
úspechov na klubovej a reprezentačnej úrovni. Vráťme sa však na
začiatok. Prečo ste sa rozhodili
pre tento šport?
Bolo to spontánne rozhodnutie. Vtedy sa hokej bežne hrával
na ulici. Týmto spôsobom som
postupne zbieral svoje prvé skúsenosti a zručnosti, ktoré som dokázal
využiť v hokejovom raste. Vyšlo to
a stal som sa hráčom martinského
hokeja.
● Na hokejových majstrovstvách sveta
juniorskej
a seniorskej kategórii ste získali tri bronzové medaily. Aké
mali postavenie slovenskí hráči
v česko-slovenskej hokejovej
reprezentácii?
Veľký hokej sa pre mňa začal
na
juniorských
majstrovstvách
sveta v roku 1988 v Moskve. O rok
neskôr som bol súčasťou bronzového tímu česko-slovenskej hokejovej dvadsiatky. Vďaka výsledkom
týchto výberov a aj mojich ma hneď
povolali do mužskej kategórie. Pre
slovenského hráča bolo na reprezentačnej úrovni veľmi náročné
presadiť sa a byť súčasťou takéhoto tímu. Česi disponovali väčším
počtom hráčov a nás Slovákov bolo
vtedy omnoho menej. V česko-slovenskej reprezentácii sa preto objavovali maximálne štyria-piati slovenskí hráči.
● Po rozdelení Česko-Slovenska zástupcovia IIHF rozhodli, že
slovenská hokejová reprezentácia začne svoje účinkovanie až
v C kategórii. Ako ste vnímali
túto skutočnosť?
Bola to pre nás veľká rana. Brali
sme to ako neférové rozhodnutie.
Som rád, že sme sa v čo najkratšom
čase prebojovali do A kategórie.
Napriek rozdeleniu sa mohla zachovať spoločná česko-slovenská liga,
ktorá mala vysokú úroveň. Zápasy
s českými klubmi boli naozaj perfektné. Pre slovenský hokej by dnes
bola obrovským prínosom.
● V roku 2003 ste boli súčasťou bronzového tímu. Pre vaše
nešťastné zranenie hneď v prvom
zápase ste museli nedobrovoľne
opustiť slovenskú výpravu. Ako
ste prežívali tieto smutné chvíle?
Bolo to nešťastné zranenie,
pretože celú moju kariéru na klubovej i reprezentačnej úrovni som
prešiel bez väčších úrazov. Ak si
dobre pamätám, stalo sa to hneď
pri mojom prvom alebo druhom
striedaní. Bolo to pre mňa nepríjemné a zároveň bolestné. Zisk
bronzovej medaily som si preto
vôbec neužil.
● Po skončení hráčskej
kariéry ste zostali pri hokeji ako
tréner. V roku 2015 ste boli trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. V tom čase nespokojní
hráči vyhlásili reprezentačný bojkot. Ich rozhodnutie spôsobilo,
že na majstrovstvách sveta 2017
v Nemecku sme skoro vypadli do
B kategórie. Rukojemníkom sa
tak stal slovenský fanúšik...
Súhlasím s tým. Neboli to pre
mňa pekné chvíle. Pomaly tam išlo
o život. Nikdy by som nepomyslel,
že toľko podrazov môžem zažiť na
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Býý valýý hokejov
j ý reprezentant
p
Slovenska,, tréner reprezentácie
p
a prevádzkovate
p
ľ
hokejovej akadémie mládeže Zdeno CÍGER sa podujal na pomenovanie neduhov
slovenského hokeja pre SN N.

Určite áno. V našej akadémii
nezáleží na tom, z akého sociálneho prostredia deti pochádzajú,
ale či dokážu zvládnuť náročné tréningy. Žiaľbohu, zatiaľ nepracujem
so všetkými deťmi, čo by som chcel.
V budúcnosti by som chcel pracovať
s najlepšími hráčmi z celého Slovenska, pretože čím viac detí máte,
tým viacej ich môžete vybrať. Zároveň sa vytvorí silné konkurenčné
prostredie s kvalitnými tréningovými
procesmi. Vtedy sa deti navzájom
môžu potiahnuť. Tie, ktoré sa nenaučia disciplínu, bohužiaľ, musia
z kola von. Ako som už spomínal,
v súčasnosti pracujeme s malými
počtami. Keď deti nemajú pravidelnú tréningovú dochádzku alebo

reprezentačnej úrovni. Necítil som
sa veľmi komfortne a nikdy na to
nezabudnem.
● Kto za tým všetkým stál?
Keďže som zobral funkciu hlavného trénera, partia „zlatých chlapcov“ mi to dala pocítiť. Myslím si,
že to tak vôbec nemalo byť. Mali mi
práveže pomôcť. Ak im prekážalo
moje pôsobenie v reprezentácii,
mali už vtedy prísť za mnou a mohli
sme to prebrať. Ja som tam nemusel byť. Je to naozaj ťažké, ak pracujete s takými hráčmi, ktorí možno
za iných okolností by v reprezentácii
nikdy neboli. Výkonnosť tam nebola
úplne ideálna. Proti vyspelým krajinám sme nemali šancu. S ostatnými
tímami, s ktorými máme aj v plnej sile
problém zvíťaziť, sme rovnako ťahali
za kratší koniec. Opakujem, takéto
podrazy sa nerobia. Nebolo to férové.
Som rád, že o tom dnes už veľa ľudí
hovorí. Postupne prichádzajú na to,
ako to v skutočnosti bolo.
● Ako vnímate súčasný stav
mládežníckeho hokeja?
Mládežnícky hokej nám už dlhé
roky nefunguje. Vidieť to môžeme
vo všetkých mládežníckych kategóriách, ktoré zaostávajú vo všetkých
ukazovateľoch. Tento dlhoročný
výpadok sa bude veľmi ťažko dobiehať. Taká je realita slovenského
hokeja. Vyspelé hokejové krajiny
nám úplne odskočili, a čo je najhoršie, máme problém hrať aj s mužstvami, ktoré sme kedysi bez problémov porážali.
● Aké sú hlavné príčiny?
Stratili sme veľa talentov. Dlhé
roky sa nerobia nijaké výbery.
Nemáme z čoho vyberať. Z toho
mála, čo sa k nám hlási, musí
každý hrať. Trochu ma hnevá, že
„zlatí chlapci“, ktorí sú aktuálne
vo vedení SZĽH, negujú prácu mládežníckych trénerov. Obviňujú ich
z aktuálneho stavu. Ja si však myslím, že za to nemôžu. Poznám na
Slovensku veľa trénerov, ktorí pre
hokej naozaj obetovali svoj život.
Pracujú za almužnu. Pomaly spávajú na štadiónoch a robia to zo
srdca. Naším hlavným problémom
je, že dlhé roky nemáme adekvátne podmienky. Chýba nám infraštruktúra. Nie sú priestory. Keď so
svojimi mládežníkmi cestujem na
zápasy po celom Slovensku, vidím,
že je to naozaj zlé. Nemáme dostatok ľadových plôch a nie sú vôbec
priestory na individuálny rozvoj
a kondičné tréningy. V porovnaní
s nami Maďari už dnes do hokeja
dávajú oveľa viac finančných prostriedkov. Samozrejme, prepojené je

Zdeno CÍGER v manažérskej a trénerskej pozícii mládežníckych hokejových družstiev citlivo vníma všetky nedostatky riadiacej práce v tomto odvetví športu, ktoré
ho zosúvajú stále nižšie a nižšie.

to aj s politikou. Ak nebude politická
istota, ani ľudia nebudú mať žiadnu
istotu. Musíme dbať konečne na
šport, zdravotníctvo a školstvo, čo
je v iných krajinách samozrejmosť.
My sme sa na šport úplne vykašľali.
Musíme ho prepojiť so školstvom.
Dnes je v našich podmienkach
veľmi náročné stíhať školu spolu
so športom. V porovnaní s mojou
generáciou dnešná mládež vôbec
nešportuje. Nás vyprodukovala
ulica. Tam sme získavali základné
športové zručnosti. Teraz sa k nám
deti hlásia nepripravené. Veľa z nich
hokej vôbec nechce hrať. Viac-menej tlačia na to rodičia, ktorí si to
môžu zaplatiť vo forme členských
poplatkov. Vozia svoje deti na tréningy a nemajú problém zaplatiť
drahú hokejovú výstroj. Chýbajú nám
talenty, ktoré sa nám v minulosti
profilovali v jednoduchých podmienkach ulice. Predtým bolo o ne viac
finančne postarané. Dôležitým kritériom nebolo, kto mal viac peňazí,
ale kto mal väčší talent. Dnes
talenty vôbec nešportujú, pretože
rodičia vzhľadom na ich finančnú
situáciu si to nemôžu dovoliť. To je
veľký problém. Chýbajú nám počty,
z ktorých by sme mohli vyberať.
● Čiastočne zlepšiť aktuálnu
nelichotivú situáciu mládežníckeho hokeja môže vaša vlastná
hokejová akadémia, ktorá ponúka
priestor skutočným hokejovým
talentom z celého Slovenska. Majú
vaši zverenci potenciál byť súčasťou juniorskej a neskôr hokejista
seniorskej reprezentácie?
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neposlúchajú, rodičia sa sťažujú,
lebo platia vysoké členské poplatky.
Majú potom pocit, že môžu do toho
zasahovať. V prvom rade to musí
byť tréner, ktorý si musí urobiť so
svojimi zverencami poriadok. Dnes
tréneri nemajú potrebnú autoritu,
preto nespokojní rodičia prídu za
vedením a sťažujú sa. Namiesto
toho, aby vedúci kluboví funkcionári spravili poriadok a disciplínu,
radšej odvolajú trénerov. O tom to
celé je. Ak nie je vytvorené konkurenčné prostredie, ktoré v porovnaní s nami majú všetky vyspelé
krajiny, nepohneme sa dopredu.
V jednej kategórii v zahraničí disponujú až troma mužstvami. Majú
šesťdesiat hráčov a posúvajú si
ich z jedného mužstva do druhého.
Vtedy to môže fungovať a vychovať
nejakú kvalitu. Tí najlepší trénujú
spolu. Slabší hráči, ktorí sa potrebujú ešte niečo naučiť, pôsobia
v treťom výkonnostnom tíme. Toto
je kľúč k úspechu.
● Čo vravíte na šampionát do
dvadsať rokov v českom Třinci?
Keď sa niečo nepodarí, nemôžeme byť spokojní. Na našej hre
sme mohli vidieť, že nestíhame.
Ja sa tomu ani nečudujem. Za tie
roky, čo sledujem mužský alebo
mládežnícky hokej, vidím, že
vyspelé hokejové krajiny sú úplne
niekde inde. Môžeme si rozprávať, čo chceme, ale po všetkých
stránkach zaostávame, či je to
v korčuľovaní, individuálnych činnostiach, kombináciách, silovo,
alebo aj v mentálnej vyspelosti.

Všetko so všetkým súvisí. Nezávidel som tým chlapcom, lebo viem,
čo to je, keď sa postavíte proti
silným mužstvám. Možno máme
dvoch alebo troch perspektívnych
chlapcov, ale to nestačí. Keď idete
hrať proti Kanaďanom, Rusom, Švédom alebo Fínom, vybehne na vás
päťka hráčov, v ktorej je jeden lepší
než druhý. Proti nim sa ťažko hrá.
Prevalcujú vás. Môžete robiť, čo
chcete, môžete brániť. Proste sa
dívate a nestíhate. Takže bolo to
pre tých chlapcov veľmi ťažké...
● Naša osemnástka na minuloročných majstrovstvách sveta
zostúpila do B kategórie. Na
domácom šampionáte I. divízie
v Spišskej Novej Vsi sa pokúsi
prebojovať naspäť do najvyššej
kategórie. Je to reálne vzhľadom
na silnú konkurenciu?
Áno, bude to problém. Keďže
sme sa dostali do B kategórie, je
tam obrovské riziko. Už to nie je ako
kedysi, že mužstvá v tejto skupine
bývali o triedu slabšie. Teraz sa to
vyrovnáva a každý má šancu dostať
sa do A kategórie. Bude to o jednom
alebo dvoch zápasoch. A chlapcom,
keďže ešte nie sú takí mentálne
a psychicky vyspelí, sa môže prihodiť čokoľvek. Vzhľadom na to, že
nemajú také skúsenosti a kvalitu,
môže sa stať, že sa do A kategórie
nemusia vôbec dostať. Musíme len
dúfať, že sa im to podarí.
● Čo by účinne pomohlo
slovenskému hokeju dostať sa
naspäť do svetovej špičky?
Vrátiť sa k starému a osvedčenému systému, v ktorom som ja
spolu so súčasným vedením hokeja
vyrástol. Pomaly dvadsať rokov
vieme, čo by sme mali robiť, ale
nikto sa doteraz neodhodlal pohnúť
veci dopredu. Rok čo rok to bolo len
a len horšie. Teraz to nie je o nič
lepšie. Všetci vieme, že kým sa na
niečo nové a osvedčené nabehne,
bude to možno trvať ďalších desať
alebo dvadsať rokov, kým vychováme malých chlapcov od prípravky.
Na druhej strane sa však nemôžeme úplne vykašľať na súčasný
hokej, lebo padneme úplne dole. To
by nebolo dobré. Teraz na východom Slovensku som počul názory
niektorých rodičov, aby sme sa
úplne „vybodli“ na dnešných juniorov a dorastencov a venovali celú
pozornosť tým najmenším. Panebože, ale to nemôžeme zase úplne
všetko zahodiť a len tak nechať celý
mládežnícky hokej! Veď to nie je
sranda. Za najväčší problém však
považujem, že sme sa ako hokejová komunita rozdelili. Vôbec sa
mi nepáči, že „zlatí chlapci“ odpísali všetkých tých, ktorí doteraz
robili pre hokej. Zabudli na to, kde
vyrástli, že to bol ten starý a zlý
systém, ako oni hovoria, ktorý ich
dostal na úroveň špičkových hokejistov. Veľa dobrých hokejistov
sme mali a treba sa pozerať na to,
čo máme teraz. Ako som povedal
na začiatku, nemáme podmienky,
a pokiaľ tu nebude politická stabilita, bude problém aj s financiami.
Za tejto situácie štát nie je schopný
dotovať žiadny šport. Všetky športy
nám padajú na hubu a my nie sme
schopní nič s tým urobiť. Netvrdím,
že všetci si robili dobrú robotu. Nie
je tréner ako tréner. Ale na druhej
strane si aj títo „zlatí chlapci“ musia
uvedomiť, že nie sú vo všetkom
dokonalí. Nie je možné, aby sme sa
stále delili na dobrých a zlých. Treba
nájsť obetavých ľudí, ktorí by chceli
pre hokej niečo urobiť. Musíme sa
všetci konečne zjednotiť a naozaj si
reálne povedať, že slovenský hokej
je na kolenách a ideme všetci do
boja. Nie je možné, aby si tu teraz
niekto myslel, že ja som ten boh
a len ja môžem spasiť slovenský
hokej. Stále si myslím, že máme
veľa kvalitných trénerov a ľudí,
ktorí chcú naozaj hokej pozdvihnúť,
a treba tomu veriť.
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Osvetov ý činiteľ, ktor ý o dmieta l silnejúce tota l it y

– hne dé aj čer vené

Jozef BUČKO – národovec a občiansky demokrat v odboji
Lukáš KR AJČÍR, Slovenský historický ústav Matice slovenskej – Foto: archív

Minulý rok sme si pripomenuli sedemdesiate piate v ýročie v ypuknutia Slovenského národného povstania (SNP), jednej z najdôležitej ších udalostí v novodobých slovensk ých dejinách. Evanjelick ý farár, zakladajúci člen a člen v ýboru Matice slovenskej Jozef BUČKO
(1907 – 1945) je exemplárnym príkladom odvá žneho človeka, k tor ý napriek hrozbám per zekúcií zo strany štátnych orgánov pr vej Slo venskej republik y sa odhodlal hovoriť a písať to, čo si myslel, a podieľať sa na organizovanom odpore proti nacistickému svetonázoru.
Koncom februára bola v Bratislave prednáška o jeho komplikovanom živote.
Napriek jeho odvážnym počinom
a presvedčivému antifašistickému a antikomunistickému presvedčeniu sa akosi na
Jozefa Bučka pozabudlo. Pritom jeho život
a názory sú dodnes inšpiratívnym zdrojom,
ako čeliť rôznym nedemokratickým tendenciám v súčasnom verejnom priestore
Slovenska. Narodil sa v roľníckej rodine
zo Slatiny na Bebravou. Napriek rôznym
sociálno-existenčným ťažkostiam študoval
v rokoch 1921 – 1929 na gymnáziu v Nitre
a vzápätí teológiu na Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej akadémii. Tretí ročník (1931/1932) absolvoval v nemeckom
Erlangene, kde s nevôľou pozoroval nárast
sympatií bežných ľudí a inteligencie k hnutiu národného socializmu. Dvadsiateho
piateho júna 1933 sa napokon stal seniorálnym kaplánom u turčianskeho seniora,
národniara a matičiara Otta Škrovinu.
■ ZA KRITIKU DO VÄZENIA
Už v roku 1937 videl, ako sa nad
Európou zaťahujú nacistické a komunistické mračná: „Vidíme na jednej strane
extrém boľševizmu, stojaci na krvi más,
na druhej strane extrém totality, nie menej
krvavý, a uprostred stojí náš národ. Nie
meč, ale myšlienkový chaos kope hrob
národu!“ Jeho kázne a články v Národných novinách a v Cirkevných listoch sa
v období slovenskej autonómie a štátnosti
niesli v znamení hlásania kresťanského
humanizmu, pomoci, solidarity a všeobecnej rovnosti, ktoré v tej dobe boli mnohými deformované. Už voľby do Snemu
Slovenskej krajiny z 18. decembra 1938
označil za formalitu, keďže si uvedomoval ich úmyselné uskutočnenie s cieľom
úplne ovládnuť štát a spoločnosť. Obavy
z totalitného smerovania poukázal na príklade obmedzovania slobody tlače. Uvedomoval si, ako médiá dokážu rozširovať
pravdu, dialóg a spoluprácu, ale aj nenávisť a klamstvá v závislosti od ideového
smerovania redakcie: „Dobro a zlo, pravda
a lož, svetlo a tma zápasia o ľudskú dušu.
Pozorujeme, že aj dnes prichádzajú rečníci, ktorí hovoria vždy nadšene, aby získali ľudí. Áno, celý život je boj pravdy a lži.“
A preto aj 31. mája 1941 jasne uviedol, že
„kto máš prospechárstvom alebo bludnou
orientáciou skrivenú chrbtovú kosť, odstúp,
lebo zradíš národ“.
■ NADČASOVÉ POSOLSTVÁ
Bučkove posolstvá z rokov 1940
a 1943, provokujúce svojou nadčasovosťou, boli odvážnym počinom, nastavením
zrkadla vtedajšiemu režimu, no pritom
riskantným krokom s následkami, ktoré sa
končili často pokutami a väznením. V roku
1941 sa tak aj stalo, keď bol Bučko obvinený v novinách Gardista za údajnú urážku
prezidenta počas osemdesiateho výročia
na martinských slávnostiach Memoranda
národa slovenského. Aféra sa skončila obvinením, niekoľkomesačným súdením, zaistením a dvojmesačným väznením v Ilave
a v Prešove, spolu s peňažným trestom
za poburovanie proti štátu a pohrozením
rozpustenia martinského cirkevného zboru.
Bučko identifikoval totalitarizačné tendencie
aj na príklade aktivít známej polovojenskej
organizácie: „Členstvo v Hlinkových gardách je dobrovoľné. No je to len na papieri.
Žiaci a žiačky sú nútení vyhrážaním vstupovať do týchto organizácií. Ich propagátori
idú až tak ďaleko, že ak vstup odoprú, po
štúdiách nedostanú nijaké zamestnanie.“
Výchova mládeže mu robila veľké starosti,
veď bol to práve on, ktorý sa jej v martinskom cirkevnom zbore tak venoval a ktorá
si ho veľmi obľúbila. No často zdôrazňoval,
že nielen vzdelanie, ale práve mravnosť
je určujúcim faktorom, ktorý sa postaví
proti vojnám, autokratom a cieľavedomým
klamárom.
A nielen mládež, ale aj chorí a chudobní, a to bez ohľadu na ich náboženstvo
WWW.SNN.SK

Autor tohoto článku na prednáške o J. BUČKOVI, na ktroú prišla aj jeho dcéra.

Jozef BUČKO s rodinou v roku 1943

a národnosť, znamenali pre Bučka ohrozenú societu, ktorej treba pomáhať. Keď
bolo treba aj darovaním múky a zemiakov. Jasne podotkol, že „útlak, hlad, bieda
i vykorisťovanie, pomsta, politické otroctvo,
žiaľ, utrpenie sú výsledkom hriechu, ktorý
sa prejavuje v rozmanitej forme sebectva,
nenávisti, pýchy“. Preto neprekvapí, že stál
napríklad pri zrode sociálneho zariadenia
– starobinca na martinskej Hviezdoslavovej ulici. Bučko navrhoval mnohým menej
vzletne rečniť a viac kresťansky konať,
vrátiť sa k elementárnej ľudskej slušnosti,
ktorá je tak úzko previazaná s Kristovým
učením. Vo vianočnom čísle Národných
novín z roka 1941 vyzýval politikov, aby sa
držali základných kresťanských hodnôt.
„Kristus do úradov! Počnúc parlamentom
cez kancelárie, všade. Zomrel za pravdu,
krivda mu bola potupou. Spravodlivosť
v zákonoch, v odmene i v potrestaní.“
Mnohých kresťanov, a pritom sympatizantov vládneho režimu kritizoval za
ich nekresťanské egoistické a materialistické pudy, očiernené zvrátenými arizáciami a deportáciami: „Ozaj nízky cieľ, ak
si niekto myslí, že Kristus prišiel kostoly
a kaplnky stavať a obrázky vešať, často
za peniaze potupne nadobudnuté. (...)
Kresťanská cirkev nesmie vyrovnávať
majetkové výkyvy, sociálne rozdiely, náboženské rozpory, rasové problémy nijakým
iným spôsobom okrem spôsobu Božieho.
Ani habaním majetkov, ani trýznením, ani
vysťahovaním sa životné otázky neriešia.“
Bučko sa dokázal odosobniť pri obhajobe
náboženského a cirkevného priestoru,
keď nielen vládny ľudácky režim kritizoval
pre cenzurovanie evanjelických časopisov
a zásahy do tvorby učebníc náboženstva,
ale keď aj otvorene odsúdil boľševizmus: „Tisíce kresťanských chrámov ľahlo
popolom, nie menej sa ich premenilo
na kiná, múzeá, prípadne horšie ciele.
Boľševizmus sa pokúsil raz a navždy
skoncovať s Bohom. Kresťanský človek
západu žasne nad spustošením vonkajšej
výstavby kresťanskej. (...) Možno to nazvať
priamym úderom do tváre. Je nádej, že až
päsť oslabne, chrámy sa znova vztýčia. Na

bez dostatočnej stravy a premočený
z dažďa. Následne ochorel na dyzentériu
a flegmónu, ktoré značne podlomili jeho
zdravie. Po priblížení frontovej línie ho
spolu s ostatnými väzňami premiestnili
do koncentračného tábora v Ebensee pri
Salzburgu, ktorý sa vyznačoval vôbec
najhoršími podmienkami na prežitie. Na
chirurgickom oddelení mu operovali predlaktie s infekciou, ale jeho zdravotný stav
sa zhoršoval. No aj v týchto náročných
podmienkach sa zachovali svedectvá jeho
priateľov spoluväzňov, ktorým hovoril, ako
treba obnoviť demokraciu so slobodou
tlače a vyjadrovania. I keď sa dožil oslobodenia americkými vojskami, ktoré prišli
6. mája 1945 v ranných hodinách, zomrel
napokon v noci nasledujúceho dňa.
Jozef Bučko pochopil podstatu
veci: demokracia a sloboda slovenského

V rámci svojej kňazskej pôsobnosti navštevoval aj martinský starobinec.

miestach, boľševizmom opustených, zbožnosť sa znovu vzbudzuje.“
■ NA STRANE POVSTALCOV
To len Bučka viac protifašisticky
orientovalo, keď už počas jesene 1943
sa uvažovalo práve v Turčianskom Svätom Martine o utvorení miestneho revolučného národného výboru. Bučko patril
k protifašistickej skupine Jozefa Šťastného
a neskôr v roku 1944 sa po spojení viacerých skupín stal členom predsedníctva
za demokratický orientovaný občiansky
blok v Okresnom revolučnom národnom
výbore v Turčianskom Svätom Martine.
Z tejto pozície sa zúčastnil na poradách
u veliteľa martinskej vojenskej posádky
Emila Perku o vyhlásení všeobecnej mobilizácie a pomoci žilinskej posádke v zastavení nacistických okupantov. Dvadsiateho
prvého septembra 1944 patril k posledným ustupujúcim do Banskej Bystrice, kde
pôsobil v hodnosti nadporučíka a vo funkcii
sanitára ošetrovateľa v miestnej nemocnici. Ako vojenský kňaz povzbudzoval
ranených v nemocnici a bojujúcich povstalcov na fronte. Okrem toho viedol aj agendu
duchovnej správy v Banskej Bystrici. Po
potlačení SNP odišiel do Ľubietovej. No
ráno 2. novembra 1944 bol počas presunu do Lučatína spolu s ďalším farárom
Ivanom Kolesárom zadržaný gestapom.
Falošnú legitimáciu nepoužil, pretože mu
svedomie nedovoľovalo klamať. Evidovaný ako podozrivá osoba bol vo väzení
v Banskej Bystrici, kde okúsil nepríjemný
gestapácky výsluch, a následne internovaný v priestoroch Krajského súdu v Bratislave. Rodine posielal ceruzkou písané
lístky, a dokonca spísal kázne, ktoré
sú svedectvom jeho veľkého záujmu
o politické dianie a viery v konečné
víťazstvo spravodlivosti nad útlakom.
Osemnásteho februára 1945 ho odtransportovali do koncentračného tábora
Mauthausen, v ktorom sústreďovali najmä
nepohodlnú inteligenciu. O pár týždňov
neskôr bol Bučko ako pracovná jednotka
presunutý odpratávať trosky z bombardovania mesta Amstätten. Pracoval aj v noci
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národa je úzko previazaná so slobodným
vyjadrovaním a písaním. Bol ochotný
povstať a bojovať za tieto hodnoty, postaviť sa na odpor proti porušovaniu ľudských práv. Jeho pokrokové zmýšľanie,
zásadovosť, čestnosť, charakternosť,
občiansko-demokratické presvedčenie
a láska k slovenskej vlasti je silno inšpiratívna aj pre dnešné časy poznačené
rôznymi nenávistnými prejavmi, intoleranciou, klamstvami a vôbec stratou dôvery
ľudí vo vlastný štát.
■ MATIČNÁ SPOMIENKA
Konáme aj dnes na princípoch kresťanskej etiky? Bučkov život a dielo je
svedectvom, ako v jej mene treba žiť,
ako treba konať s cieľom tvoriť šťastnejší a spravodlivejší život okolo nás.
Devätnásteho februára 2020 sa v bratislavskom priestore súčasnej kultúry A4
konala prednáška Jozef Bučko a protifašistický odboj z cyklu Odkazy pod
gesciou autora tohto článku zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. V blížiacom sa čase sedemdesiateho piateho výročia jeho úmrtia
priblížil život a prečítal nadčasové úvahy
tohto činorodého osvetového činiteľa.
Na podujatí vystúpila aj jeho dcéra
Jela Bučková. Publiku ozrejmila otcovu
životnú cestu na základe získaných
spomienok jeho priateľov, kolegov
a rodiny. Podľa nej nedokázal „ohnúť
chrbát“, poddať sa väčšine, a preto
kritizoval autokratické vládnutie, zverstvá komunizmu a fašizmu, potláčanie
slobody slova, mediálne dezinformácie,
militarizáciu mládeže, vojenské besnenie, materializmus, ortodoxné prejavy
kresťanstva, totalitarizáciu spoločnosti.
„Život poskytuje dostatok obrazov, kde
ľudia s krvavými rukami, so sebeckými
záujmami až do hĺbky duše chcú mať
lepšiu budúcnosť. Ako – klamstvom,
podvodom? Denný život nám dáva veľa
príkladov, že trvalé šťastie nemožno ani
krvou, ani útrapami dosiahnuť.“ Jozef
Bučko, 1944. Z konceptu kázne z bratislavského väznenia.

NA OKRAJ
S amosprávy alebo občianske združenia, ktoré sa starajú
o vojnové hroby, môžu do šestnásteho marca tohto roka požiadať Úrad vlády SR o dotáciu na
obnovu pietnych miest, pripomínajúcich udalosti z obdobia druhej
svetovej vojny. Celková suma na
prerozdelenie medzi žiadateľov je
minimálne jeden milión eur. Prostriedky budú vyčlenené z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.
Okrem opravy vojnových hrobov,
pamätníkov alebo pamätných
tabúľ je cieľom poskytnutia dotácií
aj všeobecné zvýšenie národného
povedomia o boji proti fašizmu
a problematike extrémizmu.

Dotácie
na hroby
Minimálna výška dotácie je
päťsto eur, horná hranica pre
poskytnutú dotáciu je dvadsaťtisíc eur. Všetky úplné žiadosti
posúdi hodnotiaca komisia zložená najmenej z troch členov – zo
zástupcu Ministerstva vnútra SR,
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ÚV SR. Komisia navrhne poskytnutie alebo
neposkytnutie finančnej dotácie,
ako aj výšku dotácie pre jednotlivé projekty, kritériami k hodnoteniu sú technický stav hrobu
a reálnosť rozpočtu. Žiadosti
možno poslať iba elektronickou
formou. Bližšie informácie sú na
webovom sídle úradu vlády.
Peniaze už skôr vládou vyčlenené sú určené napríklad na komplexnú obnovu vojenského cintorína s pamätníkom Háj-Nicovô
v Liptovskom Mikuláši, pamätné
miesta v obci Uhrovec, Stráňavy
či Tokajík, ale aj v Brezovej pod
Bradlom, vo Svidníku, Zvolene, na
Dukle či v Banskej Bystrici.
Na Slovensku sa nachádza
32 495 vojnových hrobov, v ktorých je pochovaných celkovo
stošesťdesiattisíc padlých vojakov. Vojnový hrob sa zo zákona
nesmie zrušiť, pričom obec ako
jeho vlastník a správca musí
zabezpečiť jeho identifikovateľnosť a taktiež pravidelnú starostlivosť. Z uvedeného počtu je 23 316
vojnových hrobov z prvej svetovej
vojny a 9 179 hrobov z druhej svetovej vojny. Tieto údaje sa menia,
keďže existuje veľké množstvo
frontových cintorínov na severovýchode Slovenska v nedostupných terénoch, kde sa ešte stále
nachádzajú nové pohrebiská.
Okrem toho evidujeme 923 iných
pietnych symbolov, ktoré sa viažu
k prvej svetovej vojne, a 2 811
pietnych symbolov na pamiatku
obetiam padlých v druhej svetovej vojne. Pod pietnymi symbolmi
rozumieme pamätné tabule, ktoré
sa nachádzajú na budovách alebo
sú samostatne umiestnené na rôznych podstavcoch. Ďalej registrujeme rôzne pomníky, pamätníky,
pamätné miesta, ako napríklad
údolie smrti, alebo rôzne areály
v obciach, kde sú umiestňované aj
muzeálne zbierky, ktoré sa viažu
k vojnových udalostiam.
Ján ČERNÝ
Foto: Emil SEMANCO

Nemecký vojenský cintorín v Humennom
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Dobové svedectvá o odvážnych počinoch Slovenskej národnej rady po roku 1918

Slováci nečakali pasívne na pomoc Čechov
Lukáš KR AJČÍR, Slovenský historický ústav Matice slovenskej

„Ty si ten smradľav ý Slovák Polansk ý?“ Maďarsk ý nadporučík ho začal biť, kopať a druhí lumpi mu nadávali do slovensk ých a česk ých
sviní. Zviazali ho a v y viezli za záhradu, kde ho zastrelili.“ Tragick ý osud priaznivca česko - slovenskej spolupráce a predsedu miestneho v ýboru SNR Karola Polanského z Vysokej nad Kysucou patrí do mozaik y vrá žd, bitiek a zat ýkaní, k toré okúsili mnohí funkcionári
ústredia i miestnych v ýborov Slovensk ých národných rád (SNR).
Po vyhlásení Deklarácie slovenského národa v októbri 1918
neustrnula činnosť SNR, ba, naopak,
pokúsila sa uchopiť moc za pomoci
miestnych oddaných národovcov.
Konali sa masové ľudové zhromaždenia s cieľom utvoriť miestne výbory
a gardy SNR. Čítavala sa Deklarácia
slovenského národa, aby zhromaždený ľud pochopil základný cieľ: pripojiť Slovákov k československému
štátu.
Narazili však na silu uhorského
byrokratického a ozbrojeného aparátu, ktorý aj v novembri a decembri
1918 celkom spoľahlivo fungoval.
Navyše boli konfrontovaní s nežiaducimi maďarskými národnými a robot-

dosti stať sa občanmi Československej republiky.“
Príklon radového obyvateľstva
k Československu pritom nebol ojedinelý. V súvislosti s pôsobením
miestneho výboru SNR sa zachovalo
svedectvo o Giraltovčanoch, ktorí
vraj „boli hotoví ísť až do Prahy, aby
Šariš nevynechali z územia“ nového
štátu. Istý roľník zo Šariša pevne veril
„že moja túžba sa uskutoční a že my
Slováci budeme mať svoj slovenský
štát spoločne s Čechmi“. Odhodlané
výpovede Šarišanov stoja za zmienku
i preto, lebo východné Slovensko sa
vtedy nachádzalo v zložitom politickom položení a nemalo možnosť
masovo zakladať miestne výbory SNR.
V Prešporku dokonca funkcionári
župného výboru SNR spolupraco-

DOKUMENTY
níckymi radami. Mnohí tak z členov
SNR vedome riskovali životy a obvinenia z vlastizrady. Ich túžby sa však
preklenuli do organizovaného odporu,
ktorý si aj odstupom sto rokov oplatí
pripomínať v zmysle odvážnych činov
na ceste k československej štátnosti
a demokracii. Miestne výbory SNR, ktorých počet sa vyšplhal na úctyhodných
tristoštyridsaťdva, trpeli nedostatkom
administratívnej a ozbrojenej sily, povozov, vlakov, potravín a paliva, navyše
atakované ľudovými vzburami, maďarskými a zboľševizovanými vojakmi.
I keď zachované svedectvá sú okorenené značnou dávkou emócií, zaužívanými stereotypmi a hnevom voči maďarskej a židovskej komunite, v základných
rysoch vykresľujú dobovú atmosféru
a náročné preberanie moci.
■ KRITICKÁ SITUÁCIA
Exemplárnym
príkladom
sú
zachované
spomienky
bankára
Antona Lapára o neprehľadnej situácii
v Bánovciach nad Bebravou: „Po utvorení miestnej národnej rady nastala
obrovská namáhavá práca. Utvorený
bol ochranný zbor, zapečatil sa berný
úrad, zaopatrovali sa životné potreby.
Po zavedení poriadku nastalo obdobie radosti, do ktorých sa však vmiešal strach a hrôza. Maďarské vojská
začali robiť výpady vlakom.“ Po krátkej
prítomnosti moravských Sokolov sa
Maďari vrátili a „napití začali strieľať“.
Okrem toho však „nastalo sliedenie
po členoch národnej rady, a preto
títo utiekli z mesta“. Po príchode
vojsk z českých krajín do tohto mesta

FEJTÓN
Istý môj

priateľ, dnes už
dôchodca, mi vyrozprával historku
svojho najtrápnejšieho celoživotného prešľapu, faux pas obrovského ako Everest. Prihodilo sa
mu to v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia.
V čase, keď pulz doby ešte nediktovali veľkopodnikateľskí objednávatelia vrážd, ale zákazníkmi
obletovaní mäsiari, objednávajúci
vraždy na bitúnkoch. Priateľ mi
porozprával svoj trapas týmito
vetami:
„Raz ma môj spolužiak,
odborný asistent na fakulte,
pozval na fakultný ples. Starému
mládencovi, ako som ja, nik a nič
nebráni zúčastniť sa na akomkoľvek výstrednom dobrodružstve.
Idem si kam chcem, trebárs na
fakultný ples. Napokon, práve na
tejto fakulte som strávil päť sebavedomých rokov, keď som ešte
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rabovačkami, ktoré sa do príchodu
vojska dennodenne odohrávali“. Ba,
dokonca, aj po príchode československých légií „12. februára nespokojnosť
vyznela v protestné zhromaždenie. Pri
tržnici sa zhromaždil asi päťtisícový
dav a reval ‚Nech žije Maďarsko!‘“.
Výrečné je aj svedectvo rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Budaya
o situácii v Moravskom Lieskovom,
kde na námestí pred dvetisíc ľuďmi
a po zriadení miestnej SNR „v zmysle
odtrhnutia Slovenska od Maďarska
a pripojenia k ČSR som nabádal ľud,
aby výtržnosťami nepošpinil tieto historické chvíle. Ale ani sme nedospievali a už prišli oznámiť, že obchod
Jakuba Steinmanna je demolovaný!
Ľud z celej lieskovskej doliny hrnul sa
do Nového Mesta a odtiaľ na vozoch

Deklarácia naštartovala pproces ppreberania moci na prospech nového Československého štátu.

sa situácia sčasti znormalizovala,
no bolo treba najmä ľudí občiansky
vychovávať: „Po návrate na predsedníctvo čaká práca po okolí. Mládež,
ktorá sa vrátila z vojny, neuposlúchla
starších, rozvážnejších, ktorí ich pred
trestnými vyčíňaním vystríhali. Bolo
treba chodiť po okolí, ľud poučovať,
tíšiť a nabádať ku riadnemu životu
a práci.“
Československý prevrat však
zažil aj viacero kurióznych situácií.
Gemerský advokát Samuel Daxner
uviedol, že na gemerskom Muráni
šikovne využil situáciu miestny hasičský zbor: Hasiči „po stručnom vysvetlení tiahli na námestie a zo schodiska
mestského domu vyhlásili ustanovenie Slovenskej národnej rady. Vykričali ma za predsedu. Hasičský zbor
sa pretvoril na ‚Obranu‘ o sile dvoch
čiat“. Situácia bola však veľmi nepriehľadná, pretože dochádzalo k povážlivým rabovačkám. Sám Daxner uviedol, že národnostná a náboženská
pestrosť Gemera sa istotne podpísala
na vzájomných konfliktoch. Preto
8. decembra zvolali verejné zhromaždenie, na ktorom Daxner rečnil a upokojoval rozvášnený ľud: „Prehovoril
som o patriarchálno-demokratickom
spôsobe života prvotných Slovákov
a obšírnejšie o zaslúžilosti Masaryka,
Wilsona a o nastupujúcom prevrate.
Reč urobila dobrý dojem, a preto sme
jednomyseľne vyniesli rezolúciu o pripojení k Martinskej deklarácii a žia-

veril, že urobím dieru do sveta, ako
keby svet bol bezbranný a pórovitý
ementálsky syr. Tak som sa ako
veterán prišiel pozrieť na súčasný
spoločenský ruch a lesk môjho
bývalého kolbišťa.
Na plese som sa správal ako
sa na starého mládenca sluší a

Na Liptove disponoval miestny výbor Slovenskej národnej rady aj národnými gardami, ktoré
pomohli k bezproblémovému prebratiu moci.

vali s promaďarskou mocou v meste.
K takejto nevyhnutnej kooperácii pritom dochádzalo aj inde a súviselo to
so zabezpečením poriadku a pokoja.
Koncom decembra 1918 totiž župan
Samuel Zoch uviedol, že „z okolia
Prešporka ešte stále odvážajú potraviny, a tak nám neostáva dostatok pre
obživu obyvateľov mesta. Riadneho
vojska na tomto okolí nieto, obsadenie
mesta je nemožné. Sú tu len ozbrojení
civili, ktorých treba odzbrojiť“.
Z iných výpovedí vysvitá, že „Bratislava bola pred príchodom čs. vojska vo veľkej neistote, čo bolo vidieť
na uliciach. Kaviarne a reštaurácie
(Carlton, Savoy) boli zadebnené pred

šom vydaní! – nadchýnal som sa.
– To je Vierka. Jej otec je
mäsiar! – začal vykladať priateľ.
– A tamtá, čo sa nosí ako
osmanská princezná?
– Soňa. Otec robí kozuby.
– Tá pri dverách je fantastická!
Učinená francúzska filmová kráska

odnášal ulúpené veci. Chodil som
medzi ľuďmi a upokojoval ich“.
■ POZORUHODNÉ ÚSPECHY
Aj keď vo väčšine prípadov promaďarská byrokracia kládla odpor,
v
niektorých
stredoslovenských
a severoslovenských krajoch predsa
len SNR slávila úspechy. Dokladá to
aj fakt, že na strednom Slovensku sa
do konca roka 1918 utvorilo až dvesto národných výborov SNR, ktoré sa
hlásili do služieb martinského ústredia
SNR. Oravský župan Juraj Bulla bol
ako jeden z mála ochotný spolupracovať so SNR. Aj vďaka tomu prebral moc v Dolnom Kubíne miestny

–
Jana. Otec, benzínové
čerpadlo.
– Nádherná kabelka. A topánky
v rovnakom odtieni. Nevídané!
– Miriam. Otec výčapník. Volajú
ho ‚vodár‘. Dolieva.
– A tamtá Mata-Hari s perlovým
náhrdelníkom?

Ako som zažil trapas veľký ako Mont Everest
patrí, bez komplexov a rezignácie.
Zvedavo som si obzeral pekné študentky, pevne veriac, že hociktorá
by mohla byť mojou milenkou, keby
som chcel. Na rozdiel od ženáčov,
ktorým by mohla byť hociktorá z
nich len dcérou. A fascinovali ma
drahé róby, rozličná spotrebná
korisť zo zahraničných služobných ciest oteckov, navešaná na
dcérkach.
– Tamtá je ako Bardotka v mlad-

Mercierová. Asi make-up z francúzskej kozmetiky.
– To je Eva. Otec je šéfom bytového družstva.
– Tamten náramok... Akoby
ukradnutý
z
korunovačných
klenotov!
– Henrieta. Otec automechanik.
– Hentá čipka určite nepochádza z našich predajní.
Priateľ prešiel do čudnej telegrafickej roviny:
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– Zuzka. Otec vedúci predajne
s nedostatkovými autosúčiastkami.
– Zrazu nám zostávala už len
jedna osoba, nepochybne ženského
pohlavia. Záhada. Výnimka. Päsť na
oko.
– Kto je tá popoluška, čo
pomáha obsluhe? Pekná kosť, lenže
také šaty sa nosili pred mnohými
rokmi. Tá má ale nervy! Že tu vôbec
vydrží medzi touto defilírkou dcér
Onasisových!

výbor SNR za asistencie a hromadnej
podpory ľudu, ktorý z okolitých obcí
rozbúrene tiahol mestom.
Podobne to bolo aj na Liptove,
kde už začiatkom novembra 1918 sa
miestnym výborom SNR v Liptovskom
Svätom Mikuláši, Ružomberku podarilo plnohodnotne uchopiť moc do
svojich rúk, keďže dobrovoľne alebo
pod nátlakom sa vzdal moci tamojší
dosluhujúci byrokratický aparát. Disponovali aj národnými gardami, ktoré
istotne pomohli k hladkému prebratiu
moci. Členovia týchto rád sa tak stali
členmi obecných výborov a previedli
komunálnu politiku do svojich rúk.
Veľmi podobná situácia bola aj vo Veľkej Bytči, ktorej národná rada a garda
odrazila maďarské útoky.
Na Pohroní bola situácia zložitejšia, no i tam sa SNR dočkala nevídanej podpory. Ľudové zhromaždenie
v Brezne bolo doslova masové, keďže
pod vedením miestneho finančníka
Jána Daniela Slabeyciusa a vďaka
spoločnej súčinnosti ľudákov, sociálnych demokratov a národniarov sa na
námestí zišlo až päťtisíc ľudí.
Na krajnom západe prebehol
prevrat pomerne hladko. Na Myjave
miestna inteligencia za podpory obyvateľstva prebrala okresný, obecný
daňový úrad, dozor nad všetkými
školami, okresným súdom a k tomu
si zriadili gardu. Svoje istotne urobila aj
relatívna blízkosť Moravy, odkiaľ prichádzali postupne Sokoli a oslobodzovacie
vojská. Niektoré národné výbory SNR
zo západného Slovenska tak prisahali
aj vernosť československej vláde.
■ MASOVÁ PODPORA
Zato vo Vrbovom bola podľa
miestneho učiteľa Štefana Dlháňa
situácia vážnejšia: „3. nov. 1918
sa vrbovská mládež zhromaždila
na námestí a ozbrojac sa rebríkmi
a palicami tiahla na obec a poodstraňovala všetky maďarské nápisy.
Rabovku začalo vojsko a domáci im
napomáhali. Neskoršie prišli k nám
maďarskí vojaci z Piešťan, počtom
asi 60 mužov.“ Po ich ústupe „prišiel
Jozef Kubala do Vrbového zorganizovať verejné zhromaždenie. Bolo zvolené aj nové obecné predstavenstvo.
Na udržanie poriadku bol utvorená
národná stráž“.
Zachovalo sa mnoho dobových
svedectiev o rozhodujúcom období
pre slovenskú spoločnosť. Napriek
krátkemu trvaniu a viacerým komplikáciám existencia miestnych výborov SNR vyvracia do dnešných čias
stereotypné predstavy o tzv. slovenskom holubičom národe, ktorý
pasívne čakal na českú pomoc. Ich
aktivity patria k prvým vážnym pokusom uskutočniť národné, demokratické a osloboditeľské idey, ktoré na
západe obhajoval triumvirát Masaryk
– Štefánik – Beneš a ktoré v dejinnej
chvíli podporila americká administratíva na čele s prezidentom Woodrowom Wilsonom.

– Musí. To je Helena. Žena
vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta, podľa nej odporného asistenta... Poď, zoznámim ťa
so svojou polovičkou!
Keď sme sa vzápätí zoznamovali, bol som bledý a chveli sa mi
prsty. Priamo na mieste činu som si
uvedomil opodstatnenosť príslovia
‚Najradšej by som sa prepadol pod
zem od hanby!‘ No čo sa stalo, už sa
neodstane. Keď uzriem tohto spolužiaka kráčať ulicou, zbabelo zabočím
do najbližšej bočnej ulice a pridám
do kroku, aby mi, hoci mlčky, nepripomínal moje trápne zlyhanie...“
Nuž toto mi vyrozprával takmer
tridsať rokov po tzv. nežnej revolúcii
a ja som si uvedomil, že principiálne
sa ani tak veľa nezmenilo. Len učitelia sú ešte chudobnejší a smotánka
je ešte smotánkovatejšia, ba podaktorí muži nosia príšerne škaredé
tašky za príšerne premrštené ceny.
Milan KENDA
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Pred sto rokmi prijali „Ústavní listinu Československé republiky“

Hlinka práve sedel v mírovskej väznici
Marián TK ÁČ – Foto: archív, internet

Revolučné národné zhromaždenie, sídliace v Prahe v rokoch 1918 – 1920, prijalo 29. februára 1920 Ústavní
listinu Československé republiky. Vyhlásená bola pod číslom 121/1920 zbierky zákonov a nariadení 6. marca
1920 a v ten deň nadobudla účinnosť. Máme si storočnicu tohto aktu pripomínať s nadšením alebo len
s konštatovaním, že sa tak stalo? Skôr to druhé. A uvedieme aj dôvody prečo. Nuž aj preto, že onú „ústavní
listinu“ prijal parlament, ktorý nebol zvolený. Revolučné národné zhromaždene vzniklo z pražského Národního výboru československého jeho rozšírením podľa tzv. Švehlovho kľúča.
Povodne malo dvestopäťdesiatšesť členov, ale v marci 1919 sa jeho
stav rozšíril na dvestosedemdesiat
(v skutočnosti dosiahol počet dvestošesťdesiatdeväť, pretože jeho člen Milan
Rastislav Štefánik v ňom zo smutných
príčin zasadnúť nemohol). V pražskom
zhromaždení mala „slovenská reprezentace“ štyridsaťpäť členov a podľa
Wikipédie „pro nedostatek slovenských
poslanců byli zastupováni i Čechy“.
V skutočnosti však „Slovákov“, nominovaných Vavrom Šrobárom, bolo viac.
■ ŠROBÁROVA NOMINÁCIA
Vavro Šrobár sa ocitol v správnom
čase na správnom mieste. Bol totiž 28.
októbra 1918 v Prahe a odvtedy vládol
Slovensku tvrdou rukou. Bol predstaviteľom liberálno-pokrokársky orientovaných slovenských čechoslovakistov,
združených okolo časopisu Hlas, ktorým pražská vláda zverila správu Slovenska. Odišiel z internácie v Cegléde,
kde ošetroval juhoslovanských vojnových zajatcov, a 28. októbra 1918 ráno
dorazil do Prahy len tak na „blind“?
A tu sa v ten deň ako jediný Slovák stal
účastníkom vyhlásenia nového štátu.
Čoskoro, 4. novembra, pricestoval
na čele šesťčlennej vlády do Skalice,
ktorá sa takto na niekoľko dní stala
hlavným mestom Slovenska. Následne
sa Šrobár ocitol v Žiline a 14. novembra
1918 ukončila jeho vláda svoju činnosť.
Jej nástupcom sa stalo Ministerstvo
s plnou mocou pre správu Slovenska –
tiež s kým iným? So Šrobárom na čele.
Čomu možno pripísať jedno
z prvých Šrobárových nariadení, ktorými 8. januára 1919 rozpustil miestne
Národné rady na území Slovenska
a následne aj SNR, ktorá prestala pracovať 31. januára 1919 po troch mesiacoch? Vavro Šrobár SNR nepotreboval,
podliehal priamo Prahe, sídlu vlády
i Revolučného národného zhromaždenia, do ktorého vymenoval za Slovensko spočiatku štyridsaťjeden členov
(z toho bolo šesť etnických Čechov,
„znalcov“ slovenskej problematiky,
vrátane Edvarda Beneša, Alice Masarykovej, Josefa Zárubu-Pfeffermanna,
Rudolfa Piláta, Ferdinanda Bendu, Aloisa Kolíska a iných) a 11. marca 1919
ho rozšíril o ďalších štrnástich Slovákov,
a to veľmi necitlivo. Časopis Sociálny
demokrat 28. februára 1919 napísal:
„Namiesto členov národných rád sedia
v správnych orgánoch bývalí úradníci
– slúžni, notári, richtári, kým slovenské
národné orgány sú zrušené.“ A Svätoslav Mathé cituje v tej súvislosti Ferdinanda Peroutku: „Niekoľko evanjelických
rodín obsadilo svojím príbuzenstvom
väčšinu vplyvných miest“ (článok Prečo
sa rozpadlo Československo, Literárny
týždenník, 1. januára 1998).
■ ŽALOBCOVIA A PROSEBNÍCI
Aj preto nemáme dôvod oslavovať, že práve v čase prípravy a hlasovania o „ústavnej listine“ jeden z členov parlamentu Andrej Hlinka nesedel
medzi poslancami, lebo práve „sedel“
v Mírove, a druhý „poslanec“ František Jehlička už bol v emigrácii. Hlinku,
ktorý 19. decembra 1918 v Žiline obnovil Slovenskú ľudovú stranu, zatkli 11.
októbra 1919 po návrate z Paríža. Tam
sa s cudzím poľským pasom neúspešne
pokúšal ponúknuť mierovej konferencii Pittsburskú dohodu ako východisko pre budúce Česko-Slovensko.
V Hlinkovom sprievode, ktorý dorazil do
Paríža začiatkom septembra 1919, boli
kňazi František Jehlička
a Štefan
Mnoheľ, profesor teológie Jozef Rudinský a obchodník Jozef Kubala. Ako tvrdí
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V čase schvaľovania Ústavnej listiny Československého štátu sedel Andrej Hlinka vo väznici v Mírove. Mnohým to vyhovovalo. Slováci týmto aktom stratili nádej na rovnoprávne
postavenie v rámci nového štátu. Aj jeho názov bol jedným slovom a bez pomlčky...

Karol Sidor, Pittsburskú dohodu jej signatár Tomáš G. Masaryk v liste Andrejovi Hlinkovi z 10. októbra 1921 nazval
falzifikátom.
Zaujímavé informácie o tejto ceste
uvádza Leopold Moravčík (https://
w w w.noveslovo.sk /c /Cudna _ Hlin kova_cesta_do_Pariza), odvolávajúci
sa na knihu „Suitors and Suppliants“
(Žalobcovia a prosebníci), ktorú napísal Stephen Bonsal, osobný tlmočník
amerického prezidenta Wilsona na mierových rokovaniach, ktorý sa s Hlinkom
v Paríži stretol. Bonsal v kapitole Česi,
Slováci a otec Hlinka píše, že do hotela
Crillon v Paríži, kde sídlil počas konferencie prezident USA Woodrow Wilson
a jeho poradcovia, prišli v druhej polovici
septembra 1919 dvaja Slováci. Podarilo
sa im stretnúť – zrejme bezúspešne
– vtedajším americkým úradujúcim
ministrom zahraničných vecí Frankom
Polkom, ktorý viedol americkú delegáciu
po odchode prezidenta Wilsona.
■ DIABOLSKÝ ČIN
Na druhý deň sa opäť objavili
v hoteli a doručili list napísaný generálom Štefánikom, adresovaný Stephenovi Bonsalovi. Bonsal konštatoval, že
list bol evidentne autentický a musel
byť napísaný len niekoľko dní predtým,
ako Štefánik nasadol do lietadla na
svoj posledný let. Stálo v ňom: „Urobte
to, čo môžete pre mojich priateľov.
Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím
v Paríži. Ak je to možné, zabezpečte im
stretnutie s prezidentom alebo Plukovníkom. Môžem sa zaručiť za absolútnu
pravdu vyhlásení, ktoré sú oprávnení
urobiť.“ Štefánik teda mal v úmysle prísť
osobne do Paríža a pripojiť sa k slovenskej delegácii. O tejto informácii sa
vo všeobecnosti vôbec nevie. Prečo je
taká utajená? To naša oficiálna história
naďalej nadŕža Benešovi na úkor Hlinku
a Štefánika? Hlinka bol presvedčený,
že Štefánika, „nášho veľkého vodcu, by
všetci zhromaždení vyslanci počúvali,
lebo pracoval nielen pre svoj vlastný
národ, ale aj pre Spojencov či už na
Sibíri alebo na talianskom fronte. No,
oni ho umlčali tým najpodlejším spôsobom“. Toto tvrdenie Bonsala prekvapilo
a Hlinka spochybnil haváriu Štefánikovho lietadla ako nešťastnú náhodu.
Uvádzal, že na lietadlo strieľali vojaci.
Smrť Štefánika na prahu Česko-Slovenska mala o to väčší negatívny dosah na Slovensko, že Čechom
išlo v prvom rade o priestor zvaný
Slovensko, a nie o „zachovanie“ Slovákov. Tu sú slová českého historika
Alberta Pražáka z nekrológu pri úmrtí
Karla Kálala v roku 1930: „Slovenská
otázka jest především česká otázka,
protože my Slováků k své národ-

vrátila do názvu štátu pomlčka: Česko-Slovensko. Akú váhu pripisovali
tomuto „znaménku“ Česi, svedčí fakt,
že vo Věstníku ministerstva vnitra
z roku 1922 stálo: „Výraz Československo ... ve všech jazycích jest jedno
slovo a jest proto naprosto nepřípustno
vkládati mezi části tohto slova rozdělovací znaménko.“
■ ZABUDNUTÍ SLOVÁCI
V ústave s preambulou „My národ
československý, chtějíce upevniti
dokonalou jednotu národa, zavésti
spravedlivé řády v republice, zajistiti
pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech
občanů tohoto státu a zabezpečiti
požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním
shromáždění dne 29. února 1920
Ústavu pro Československou republiku jejíž znění následuje,“ sa ani raz
nevyskytuje slovo Slovák, Slovensko,
slovenský. V ten istý deň bol prijatý
aj jazykový zákon, ktorý určil „státní
a oficiální jazyk československý.
Zvláštní práva náležela menšinovým
jazykům v případě, kdy obyvatelé
mluvící jazykem tvořili alespoň 20 %
v daném soudním okrese“.
Položenie slovenského národa
bolo vlastne horšie ako položenie
národnostných menšín, ktorým ústava
zaručovala jazykové práva a možnosť kultúrneho vývinu, Slovákom

Mierová konferencia v Paríži stanovila hranice nových
ý ajj starých
ý štátov v Európe
p ppo
prvej svetovej vojne. Žiadosti a prosby slovenského národa na samostatný štát jej
protagonisti nevypočuli.

nosti potřebujeme. Jsme obklopeni
se tří stran Němci, máme k Slovanům
východištěm jen úzky pruh země na
Moravě a v Slezsku, ale územím Slováků máme širokou cestu k Slovanům,
moře slovanského vzduchu, jehož
potřebujeme, máme-li se dostatečně
okysličovati a vůbec zdravě žíti… Kálal
pojal československou součinnost jako
českou úžitkovou hodnotu a jako náš
prospěšný podnik…“
■ STRATENÝ SPOJOVNÍK
Prečo niet dôvodu oslavovať storočnicu „ústavnej listiny“ je aj fakt, na
ktorý upozornil Hlinka, ktorého internovali v Mírove sedem mesiacov aj
počas prijímania česko-slovenskej
ústavy, a prepustili ho 28. apríla 1920
desať dní po voľbách, v ktorých bol
zvolený za poslanca: „Keď som išiel
sedieť, štát sa volal Česko-Slovensko,
z väzenia ma vypustili do Československa.“ Štát Slovákov a Čechov menovali
mocnosti Dohody, ako sa uvádza aj
v trianonských dokumentoch, ako Česko-Slovensko, aj prvé poštové známky
píšu veľké „Č“ i „S“. Ústava z februára
1920 už hovorí o Československu.
K pomlčke (spojovníku) sa štát oficiálne vrátil po 6. októbri 1938 a my si
pamätáme, ako v roku 1990 Česi proti
tomuto znamienku bojovali, údajne sa
prieči českej gramatike. Povedzme
jasne, že Česi odstránením spojovníka
z názvu štátu v ústave z 29. februára
1920 Slovensko pred svetom „zahmlili“, takmer tri štvrtiny nasledujúceho
storočia svet čítal názov štátu iba ako
„Čeko...
Keď pražský parlament 19.
novembra 1938 schválil ústavný zákon
o autonómii Slovenskej krajiny, čím sa

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

nič. Napriek výrazne lepším kultúrnym a spoločenským podmienkam
Slovákov v Česko-Slovensku oproti
Uhorsku (vlastne Maďarsku) časť
slovenskej reprezentácie žiadala od
centrálnej vlády autonómiu na základe Pittsburskej dohody. Autonomistické snahy Praha odmietala (tak
voči Slovensku, ako i Podkarpatskej
Rusi či sudetským Nemcom) a až do
oslabenia Česko-Slovenska po Mníchove napriek dohodám a prísľubom
žiadnu autonómiu nedopustila. Išlo
o akúsi „veľkočeskú koncepciu“ podľa
slov Václava Chaloupeckého: „Slováci sami nikdy nestačí na to, aby
byli kulturním národem.“ Alebo išlo
o skutočne „vedecké“ presvedčenie
Benešovo, že „Slováci samostatným
národem nejsou, poněvadž nemají
žádný ze základních znaků národa“
a že „slovenského státu proto nikdy
nebylo a nikdy nebude“, ako uvádzal
Zdeněk Nejedlý v knihe Sebeurčení
národů“ z roku 1924?
Hádam treba pripomenúť, že
pôvodnou českou vlajkou bola bielo-červená, viac-menej identická
s poľskou. Ústavný zákon z 30. marca
1920 na základe návrhu Jaroslava
Jaroša vniesol medzi bielu a červenú
modrú farbu klina ako slovenský prvok
spoločnej vlajky. Takže dnešná česká
vlajka je vlastne vlajkou česko-slovenskou. V čase prijímania ústavy
nielenže Hlinka sedel v Mírove, ale ani
slovenské hranice neboli ešte ustálené. Maďari len ťažko niesli „zmenšenie ich kráľovstva“, „csonkakirályság“.
Ešte stále chýbalo niekoľko týždňov do
podpisu Trianonskej dohody. K 4. júnu
1920, keď sa tak stalo, viedla ešte zložitá cesta.

MEMORIÁL

Pamätník obetí Akcie K v Podolínci

Barbarská noc
K ako kláštory. Akcia K bol
krycí názov pre násilnú likvidáciu
mužských rehoľných rádov v roku
1950 v Česko-Slovensku vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom Barbarská noc.
O likvidácii kláštorov uvažovali komunisti už od roka 1948
hneď po svojom nástupe k moci.
Hľadali len zámienku, ktorou by
sa likvidácia ospravedlnila. Akciu
K schválilo predsedníctvo KSČ vo
februári 1950. Akcia mala prinútiť
rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života, a mala oslabiť ich
vplyv na ľudí. Bolo rozhodnuté,
že sa zasiahne „naraz počas
jednej noci formou dobre pripraveného úderu, ktorý by postavil
našu aj zahraničnú verejnosť
pred hotovú vec“. Akcii predchádzal politický proces s desiatimi
predstavenými reholí, ktorí boli
obžalovaní z protištátnej činnosti a nenávisti k ľudovodemokratickému zriadeniu, ukrývania
nepriateľských agentov a výroby
letákov.
Presne o polnoci z 13. na 14.
apríla 1950 obsadili príslušníci
Ľudových milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti
všetky mužské kláštory v celom
Česko-Slovensku.
Rehoľníkov
už nadránom autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín.
Predstavených a takzvaných najreakčnejších sústredili v „kárnom
kláštore“ v Pezinku, ostatných do
štyroch ďalších kláštorov v Hronskom Beňadiku, Šaštíne, Jasove
a v Podolínci. Za najnebezpečnejších považovali jezuitov. Tých od
ostatných izolovali.
Život v sústreďovacích kláštoroch nemal ďaleko od pobytu
vo väzení. Napríklad v Podolínci,
kde panoval najprísnejší režim,
zakrátko pribudli na oknách
mreže, kláštor obohnali ostnatým
drôtom. Strážili ho ozbrojenci
so psami a na poriadok dohliadali strážcovia z Leopoldovskej
väznice. Rehoľníkov, u ktorých
sa predpokladal kladný vzťah
k režimu, rozmiestnili do rôznych
farností. Komunisti venovali osobitnú pozornosť najmä mladým
rehoľníkom. Snažili sa ich oddeliť
od starších rehoľníkov a umiestnili ich vo zvláštnych prevýchovných táboroch, kde ich presviedčali, aby sa zriekli rehoľného
povolania. Brancov povolali do
armády – do pomocných technických práporov. Starší rehoľníci
sa dostali pred súd.
Akciu K sprevádzalo násilie, ale aj ničenie a rozkrádanie
vzácnych rukopisov, obrazov,
nábytku a obradných predmetov.
O osude vyprázdnených kláštorov následne rozhodovala komisia pri Zbore povereníkov na
čele s Karolom Bacílkom. Kláštory dostali k dispozícii okresné
a miestne národné výbory, nasťahovala sa do nich administratíva,
detské domovy, telovýchovné
spolky, kasárne.
Text a foto: Štefan ZLATOŠ
7. marec 2020
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K TÉME
Gazdovia na Slovensku sa už
v minulosti postarali, aby sme dnes
mohli hovoriť o bohatých syrárskych
tradíciách. A nové druhy syrov stále
vznikajú... V oblasti syrárstva z kravského mlieka máme bohatú zbierku
starých tradičných celoslovenských
i regionálnych syrov. Mnohé názvy
syrov sú zabudnuté, mnohé sa
obnovujú. Je to napríklad Karpatský
syr alebo Karpatská tehla – tvrdý,
dlho zrejúci syr z vysokoohrievanej
syreniny, Toporecký syr – polotvrdý,
plnotučný syr, Klenovecký syr –
polomäkký syr z ovčieho alebo kravského mlieka, mierne naparovaný
a natlačený do vzorkovanej formy.

Syrársky
sortiment
Podstatná časť vyrábaných
syrov na Slovensku vznikla úpravou
z európskych syrov alebo vlastným vývojom nových netradičných
technológií. V skupine čerstvých
a mäkkých syrov boli u nás dlho
známe najmä tvrdé, dohrievané tvarohy a výroba tvarohov sa rozšírila
na tvaroh priemyslový – beztukový
dohrievaný tvaroh (na výrobu tvarôžkov), plnotučný klasický tvaroh,
mäkký tvaroh beztukový, polotučný
a tučný odstredivkový tvaroh. Popri
tvarohoch sa na Slovensku vyrábali
a vyrábajú i ďalšie druhy čerstvých
a mäkkých syrov. Pôvodne sa ich
technológia priniesla zo zahraničia,
no neskoršie sa modifikovala na
naše podmienky.
Málo známe je, že aj u nás sa
dorábali a dorábajú syry v slanom
náleve, ktoré zväčša označujeme
v obchodoch ako „balkánske“.
Pôvodne boli určené prevažne
na vývoz do arabských krajín.
Až v posledných rokoch sa balia
i do maloobchodného balenia pre
domáci trh. Je to najmä Istambuli –
polotvrdý syr v tvare kociek, uložený
v slanom náleve, Akawi – polotvrdý
syr v tvare malých taštičiek, uložený
v slanom náleve, Feta – polotvrdý
syr v tvare zaoblených hranolov,
uložený v soľnom alebo olejovom
náleve, či Vartov – pokrájané kúsky
syra zo soľného roztoku, uložené
v olejovo-zeleninovom náleve.
Viete, že u nás existujú aj
takzvané „mazové“ syry? Syry zrejú
bez zrecej fólie, sú pravidelne umývané a prakticky zrejú pod mazovou kultúrou. V našom jedálnom
lístku má už dlho miesto povedzme
Romadúr – mäkký zrejúci syr pod
mazovou kultúrou, ale aj tvarôžky
– kyslé, tvarohovité, beztukové syry
zrejúce pod mazom. Mimoriadne
obľúbené sú u nás parené syry, je
ich v ponuke množstvo druhov, údených aj neúdených.
Slovensko má dlhoročnú tradíciu vo výrobe polotvrdých syrov,
najznámejšia je asi Eidamská tehla,
Gouda, Volovec a mnohé ďalšie.
Medzi tvrdé syry zaraďujeme napríklad Moravský bochník, Kriváň
a Gorovec. Aj tavené syry sú u nás
obľúbené a majú tiež svoju bohatú
históriu i bohatý súčasný výber.
Pôvodne sa tavené syry delili na
tzv. blokové a roztierateľné a na
plátkové syry. V súčasnosti sa však
už nedajú presne odlíšiť všetky
druhy. Netreba sa teda obávať
konštatovať, že na Slovensku sme
mali a máme veľmi dobré syrárske
tradície, máme bohaté skúsenosti,
široký sortiment syrov a naše slovenské syry sa dokázali v minulosti
aj v súčasnosti presadiť. Všetky
slovenské syry si zaslúžia ochranu
svojou originalitou, vysokým odborným a neopakovateľným majstrovstvom pri ich výrobe. Predstavujú
dedičstvo desiatok generácií, mnohé
z nich sa nikde inde okrem Slovenska nevyskytujú.
(ib)
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Výrobu ovčieho syra na Slovensku možno posunúť o vyše sto rokov do minulosti

V Pruskom bryndzu nejedli, ale s ňou obchodovali
Ivan BROŽÍK – Foto: autor (2) a EMIL SEMANCO

Rána v Pruskom sú stále rovnaké. Jeden z dvoch kostolov zvoláva zvonom na rannú. Pár minút na to sa na chodníku pred domom ozýva vrava ženičiek.
Potom ešte pozdvihovanie, jemné zazvonenie, iba také cinknutie zvonu, a ženy sa vracajú domov... O chvíľu vyrazia do konzumu na nákup – po chlieb,
pečivo. Potom prichádzajú školáci. Od škôlkarov až po stredoškolákov. Tí najstarší mieria do miestneho kaštieľa. Nikto ho tu nevolá inak ako „pétéeška“.
Za socializmu vyhlásená Poľnohospodárska technická škola. Dnes stredoškolské zariadenie pre študentov najrôznejších odborov vrátane kynológie.
A tak do školy nastupuje ráno aj niekoľko psíkov. Do školy – kaštieľa, ktorý stál na začiatku všetkého v Pruskom na Považí.
Pre región „terra Pruska“, ku ktorému patrila obec, skalné bralá, pastviny, lesy a strážny hrad, bolo mimoriadne dôležité meno barón Jakušič.
A ešte gróf Köningsegg. „Terra Pruska“
sa objavuje už do roka 1244. Od polovice 14. storočia obec patrila vršatskému panstvu, neskôr sa stala sídlom
správy hradného panstva. Hradné panstvo malo v obci majere, chmeľnicu,
pivovar, mlyn a tehelne. V tom čase
bolo Pruské považované za mestečko
a malo právo päťkrát do roka usporiadať jarmok. Obyvateľstvo sa zamestnávalo poľnohospodárstvom, remeslami
a obchodom. Za prvej Československej
republiky sa živilo aj výrobou zimných
čiapok a krojov.
■ TAJOMNÁ ZÁHRADA
Vždy to bola taká tmavá tajomná
diera. Terénne prepadlisko, v zime sa
na jeho svahoch detváky sánkovali, na
ľade jeho rybníčka korčuľovali na „halifaxoch“. To všetko v parku kaštieľa.
Okolo jeho budovy bývala vodná priekopa. V súčasnosti je čiastočne zasypaná a spojená s rozsiahlym anglickým
parkom. Park má prírodno-krajinársky
charakter, je vybudovaný a vhodne
kompozične stvárnený v členitom
teréne. Vznikol koncom 18. storočia,
vtedajší majiteľ panstva a parku bol gróf
Esterházi. Na začiatku 19. storočia sa
stal majiteľom pruštianskeho panstva
gróf Königsegg.
Kedysi mal park dve časti. Dolná
so skleníkom z roka 1859 úplne zanikla.
Na jej mieste stojí základná škola,
kultúrny dom a multifunkčné ihrisko.
Z celého parku zostali iba dve prekrásne košaté lipy s obvodom kmeňa
bezmála štyri metre pred vchodom
do dvora školy a jeden červený buk.
K tejto časti parku patril aj ovocný sad.
Horná časť parku sa nachádza v okolí
kaštieľa. Sú v nej viaceré nepoužívané
antukové ihriská a zeleninová záhrada.
Ako sa menili majitelia, tak ubúdalo aj
stromov – každý majiteľ si park prispôsobil na svoje ciele. Nad horným parkom bola v minulosti murovaná vodná
nádrž, odkiaľ sa vodou zásoboval park
a najmä skleník. V strede skleníka bol
vodomet. V hornom parku tiekla voda
do bazéna. Lipová aleja za kaštieľom
bola zničená asi v roku 1948.
■ AJHĽA, BRYNDZA
Bryndza je slovenským patentom,
za ktorým stojí Staroturan Ján Vagač.
Vymyslel ju vraj, keď hľadal riešenie,
ako konzervovať ovčí syr. To sa aspoň
donedávna, ak nie doteraz tvrdí. Rodák
zo Starej Turej, majiteľ mäsiarstva,
cestoval po Slovensku, kde nakupoval dobytok. Na cestách sa spriatelil
s bačami, známymi svojou pohostinnosťou. Mimoriadne ho zaujal zvláštny
hrudkovitý syr, vyrábaný z ovčieho
mlieka. Premýšľal, ako ho dostať do
obchodov, aby sa nepokazil, a dobrý
a lacný výrobok by finančne vypomohol ľuďom z najchudobnejších oblastí
Slovenska. Začal teda so syrom robiť
rôzne pokusy. Nakladal ho, sušil, vaľkal
a solil, až docielil, čo chcel – a začal
s výrobou bryndze. A tak vznikla
v roku 1787 prvá slovenská bryndziareň
v Detve.
Všimli ste si ten rok? Tak si ho
zapamätajte. Ideme totiž nazrieť do
svedecky verifikovanej kópie urbárskeho spoločenstva v Pruskom. Do
dokumentu, ktorý sa v súčasnosti
nachádza v archívoch ministerstva
pôdohospodárstva, a keď ho nedávno
zaslali do Bruselu, poslúžil na zápis
bryndze do zoznamu svetového dedič-

Začiatky výroby ovčieho syra v Pruskom sú spojené s tamojším kaštieľom.

Práca na salaši a jej vábivé produkty

Výrobu bryndze sme na Slovensku poznali skôr, ako sa donedávna tvrdievalo v súvislosti s Rumunskom a valašskou kolonizáciou. Aj Krivoklátska horáreň je známa výrobou tejto tradičnej pochúťky z ovčieho mlieka.

stva ako výnimočného artefaktu s pôvodom na Slovensku. A nie v Rumunsku,
ako sa často tvrdieva...
Ale neodbiehajme. V rukách držím
dokument pod názvom Urbár hradného
panstva Vršatec, datovaný 1. januára
1683. Je teda o stoštyri rokov starší,
ako vznikla prvá slovenská bryndziareň
v Detve. O dve až tri generácie skôr,
ako sa Ján Vagač zo Starej Turej potuloval po Slovensku a zbieral skúsenosti
výrobcov syra!
V urbárskom dokumente z Pruského z roka 1683 sa na strane 344
v bode 19 doslova píše: „Platy peňežite, kteryma poddani povinni jsu, aby
z bedlivu pilnostu k tomu jich pridržic
vybiral... A kdy se brynza i sul na nich
rozda, aby penez za nimi dloho nenechaval...“ Takže urbárnici v Pruskom
už v roku 1683 poznali čosi, čo sa volá
„brynza“. A nielen to. „Brynza“ bola už
v tom čase ich obživou.
■ RUMUNSKÝ MÝTUS
Tá istá urbárska listina, zopakujme
si, že datovaná prvým januárom 1683,
stanovovala na strane 360 aj výrobné
jednotky na dodávky bryndze: „Hospodár a štyri valasi, když by se osm sto
ovec chovalo...“ a na strane 459 citovanej urbárskej listiny už sa hovorí aj
o obchodnej cene: „Jestli sej im da
sama kravska brynza, jeden cent za pet
zlatych. Pakliž michana z ovču, tehdy
cent za sedm zlatych. A tak pride funt
kravskej po peti kralovskych, michanej
po šesti a samej ovčej po sedmi.“
Naša bryndza nie je kópiou syra
z Rumunska. Debnári nazvali vedierko
na bryndzu nádobkou, nie geletkou.
Slovo geletka presadili literárni rumunofili. V 19. storočí sa u nás používalo slovo dieža, ktorým sa vyjadroval
pojem, že ide o zabalenú slovenskú

REPORTÁŽ

bryndzu. Názov geletka navádza nezainteresovaných, že ide o rumunskú
bryndzu. Svojský spôsob konzervácie
ovčieho syra je však jedným z mnohých
dôkazov, že slovenská bryndza nepochádza z Rumunska a ani z iného štátu.
Na Balkáne, v Rusku, v Rumunsku
a v priľahlých regiónoch sa bryndza
konzervovala v slanom roztoku. Lenže
na Slovensku sa na ten istý cieľ používala zvýšená dávka suchej soli.
Historiografia dokladuje, že Liptákom
dovoz soli povoľuje výsadná listina
kráľa Bela IV. z roka 1265. Mestečko
Veličná na Orave dostalo v roku 1524
výsadu voziť soľ z Poľska. V roku 1575
sa začala dolovať suchá kamenná soľ
v šarišskom Soovare (Solivare), a tak sa
o niečo neskôr mohol rozvinúť obchod
s bryndzou aj na vzdialené trhy.
Názor, podľa ktorého bola slovenská bryndza dielom rumunských osadníkov, je dnes už dostatočne spochybnený. Osídlenie Balkánu bolo ukončené
v 7. – 8. storočí. Rumunský štát sa začal
formovať v 13. storočí a na jeho území
sa ešte v 16. – 17. storočí tlačili slovanské knihy. Slovo bryndza teda mohlo do
rumunčiny preniknúť v čase sťahovania
starých Slovanov z južného Ruska alebo
Ukrajiny. Predpokladá sa, že Rumuni,
ktorí pojem bryndza prebrali od starých
Slovanov, ho potom spolu s technológiou
výroby preniesli opäť na slovanské územia, najmä v čase valašskej kolonizácie
východného Slovenska...
■ ČO NA TO GAVLOVIČ
Rozprávam o chotári Hugolína
Gavloviča. Ale ovce sa v ňom pásli
dávno predtým, ako on pod Chrastkovou písal svoju Valaskú školu. Mimochodom, tento mních mal s chudobnými pastiermi veľmi dobré vzťahy.
A oni mu, chudobnému františkánovi,

nosili na lúku chlieb a mlieko. Na
Chrastkovú, jeho obľúbené miesto, sa
dalo z Pruského vyjsť dvoma cestami.
Trebárs úžasne krásnou a dodnes
stále príťažlivou Krivoklátskou dolinou
v Bielych Karpatoch. Začať putovanie po nej môžeme pri vodnej nádrži
Gilianka, smer horáreň Chrastková,
ktorá je situovaná v najvyššom bode
Krivoklátskej tiesňavy. Makadamová
cesta, ktorú strieda stará asfaltová
zvážnica, postupne stúpa a kľukatí sa
celým údolím. Určite sa váš fotoaparát
poteší zábermi na Dračej studni, čo je
miesto, kde sa nachádza malý vodopád, ktorý je najkrajší najmä počas
mrazivých mesiacov roka. Po krátkej
pešej turistike sa ocitáme na hrebeni
Bieleho vrchu. Už vidno zrúcaninu
Vršatského hradu, kopec Chmeľová je
po ľavej ruke a hotel Vršatec s dedinou
Vršatské Podhradie medzitým. Pokračujeme na sedlo Chotúč, odkiaľ sa
dostávame cez „Hrby“ do Pruského.
■ JAKUŠIČOV KAŠTIEĽ
Jednou z pamiatok obce je
v úvode spomínaný renesančný
kaštieľ, národná kultúrna pamiatka,
postavený koncom 16. storočia ako
poschodová štvorkrídlová budova
s arkádovým nádvorím a dvoma nárožnými vežami. Začiatkom 17. storočia
nechal barón Andrej Jakušič kaštieľ
prestavať. V roku 1663 ho spustošilo
osmanské vojsko, ktoré vtedy tiahlo
Považím. Rodina Jakušičovcov a ďalšie šľachtické rodiny našli ochranu
na hrade Vršatec. Po smrti majiteľa
kaštieľa Imricha Jakušiča sa panstvo
dostalo do rúk Uhorskej komory a cisár
Leopold I. daroval v roku 1695 panstvo
Vršatec grófovi Krištofovi Sigfriedovi
Breunerovi a jeho manželke. Manželia
už predtým získali od cisára aj panstvo
Ilava, takže tým došlo k spojeniu dvoch
majetkov. Karol Köningsegg, vnuk Krištofa Breunera a Márie Breunerovej, sa
stal novým majiteľom panstva, ktoré po
sebe odkázal svojmu druhorodenému
synovi ríšskemu grófovi Františkovi
Xaverovi Königseggovi a majetok patril
rakúskej vojenskej šľachtickej rodine.
Mimochodom, práve Jakušičovi vďačia
františkáni za vybudovanie svojho vlastného kláštora, ktorý sa nachádza asi
päť minút peši od kaštieľa Jakušičovcov. V rokoch 1946 – 1952 ich kaštieľ
užívali mníšky Kongregácie sestier
Najväčšieho Spasiteľa. Iba nedávno
sme písali na stránkach našich novín
o likvidácii týchto rádov a o zverstvách
s nimi spojenými.
■ NÁVRAT K SYRU
Nech
autorovi
Staroturania
i Detvania prepáčia posunutie histórie výroby bryndze na Slovensku do
skorších období a inam, ako sa doteraz
domnievali, že bola. Nech nám to prepáčia aj Rumuni, ktorým sa práve autorstvo bryndze pripisuje. Ako vidno vyššie, obchodovať s bryndzou sa naozaj
začalo skôr – na panstve v Pruskom.
A toto rozprávanie asi treba zakončiť
čímsi, s čím určite nijaký čitateľ v tejto
chvíli neráta. Konzumácia bryndzových
halušiek v Pruskom je záležitosťou až
novej éry. V čase prvopočiatkov výroby
bryndze v Pruskom a pod Vršatcom
sa totiž v tomto regióne halušky pripravovali buď so „syrom“ – s dnešným
tvarohom, alebo s kvasenou kapustou.
Ich dnešnú podobu s bryndzou a so
slaninkou Prušťania dlhé stáročia akosi
neuznávali. Z bryndze sa žilo, bryndza
sa predávala, no určite sa nejedla. To
by bolo veľké plytvanie s takou drahocennou lahôdkou.

WWW.SNN.SK

15.STRANA

9 v10/2020

KULTÚRA

Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska má tridsať rokov

Umenie treba tvoriť širokým srdcom
Ivan KR AJČOVIČ – Foto: Stanislav BAJER

Galéria Umelka v Bratislave bola v polovici februára miestom, kde sa zišlo veľa umelcov, nielen maliarov, ale aj
sochárov a fotografov, členov Západoslovenskej organizácie výtvarných umelcov. Jedno z najstarších novodobých združení profesionálnych umelcov vzniklo začiatkom roka 1990. Od začiatku bolo spojené s osobnosťou
akademického maliara Róberta Almásiho, ktorý zomrel pred dvoma rokmi. Jeho myšlienka prežila dodnes.
Po jeho smrti v máji 2018 sa
zdalo, že myšlienka združovania
umelcov z tohto regiónu zanikne.
Róbert Almási bol totiž viac než len
umelcom. Od roka 2004 sa presťahoval do rodnej obce Moravské Kračany, kde žil a tvoril vo vlastnej galérii
a v ateliéri. Vystavoval najmä na
Slovensku, ale často aj v Maďarsku
a iných európskych štátoch. Bol ambasádorom dobrých slovensko-maďarských vzťahov. Jeho smrť zasiahla
mnohých výtvarníkov. Priam legendárnou sa stala výstava zameraná na erotiku Erato v Galérii súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede,
ktorú usporiadali Združenie výtvarných
umelcov západného Slovenska a Fond
výtvarných umení v roku 2017.
■ NOVÉ VEDENIE
Vedenie napokon prevzal po
odmlke a hľadaní novej cesty v minulom roku Róbert (Viktor) Němeček,
ktorý sa po absolvovaní Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave krátko
venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, ale po roku 1986 už len úžitkovej grafike. S fotografom Fedorom
Nemcom sa podieľali na mnohých
výtvarných návrhoch plagátov a obalov platní spevákov v Československu. Neustály kontakt s kolegami

Združenie výtvarných
ý
ý umelcov západnép
ho Slovenska vedie Róbert NĚMEČEK.

Slovenska (ZVUZS) ponúkol návštevníkom tiež zo všetkého trochu. Okrem
olejov tu boli i fotografie, sochárske
diela alebo kostýmy. Vernisáž navštívila aj divadelná diva Mária Kráľovičová, ktorá napriek veku si nenechá
ani teraz ujsť žiadne z kultúrnych
podujatí.
„Dobré umenie si pýta dobré obecenstvo, a to sa tu v Umelke zišlo,“
poznamenala.

Slávnostné otvorenie jubilejnej výstavy v galérii Umelka na Dostojevského rade v Bratislave

výtvarníkmi ho v roku 2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe.
V minulom roku sa združenie prvýkrát pod jeho vedením predstavilo
výstavou Artfúzia, teda úsilím o splynutie viacerých umeleckých smerov
v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej
Strede. Tohtoročná putovná výstava
v Bratislave bola druhá v poradí.
Salón. Ak sa toto slovo vyskytne
v spojení s umením, najskôr sa

odborníkom vybaví výstava, ktorá
sa konala od roka 1737 každý rok
v apríli v Paríži v Apolónovom salóne
v Louvri. A potom slávne salóny v čase
nástupu impresionizmu, kde mohol
vystavovať, kto chcel a čo chcel,
pravdaže, aj za cenu, že bol odmietnutý. Svoje o tom by mohol hovoriť
trebárs Vincent van Gogh...
Tridsiaty jubilejný salón Združenia výtvarných umelcov západného

Miroslav VETRÍK: Korunovačná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca

■ POD KRÍDLAMI SVÚ
Združenie výtvarných umelcov
Západného Slovenska si zobralo pod
svoje umelecké krídla nielen maliarov,
ale aj sochárov a fotografov, ktorí majú
pobyt na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Je členom Slovenskej výtvarnej únie. Medzi prvými členmi výboru
ZVUZS po roku 1990 boli Alexander
Ilečko, Jozef Dobiš, Jozef Dóka, Ján
Korkoš, Danica Lovišková, Štefan
Zajíček, Igor Mosný, Jozef Oškvarek a Terézia Žilíková. Neskôr aj Štefan Rabina, Marta Šimo-Svrčeková,
Ernest Kocsis, Gabriela Medveďová,
Ivan Červeň a Alojz Drahoš.
„Veľa umelcov pôsobí od jeho
založenia, teda tridsať rokov,“ hovorí
predseda združenia Robert Němeček.
„Zaslúžia si preto, aby združenie vo

HUMORESKA
Po daždi

„Pamätaj, že svätý nie mečom, ale vierou poráža kráľovstvá.“ Tieto
slová vyriekol ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai pri korunovácii
štrnásťročného Leopolda a o dvadsaťosem rokov neskôr ich už
ako panovník pri ťažení Osmanov proti Viedni cisár Leopold hlboko
prežíval.
Tieto historické skutočnosti o vtedajšom moslimskom zaberaní kresťanských krajín a útokoch proti nim ozrejmuje Miroslav Vetrík vo svojej
päťdesiatdvastranovej publikácii. Jeho text aj dobové mapky. Knižka približuje životopisy niektorých hlavných predstaviteľov danej historickej epochy, aktérov doby. Defilujú v nej veľkovezír Kara Mustafa, hlavný veliteľ
osmanských vojsk, či renegátske knieža Imrich Tököli, ktorý sa pridal na
stranu Osmanov. Predstavuje však najmä osobnosti, ktoré sa podieľali na
záchrane pred osmanským jarmom – cisára Leopolda I., pápeža Inocenta
XI., ostrihomského arcibiskupa Juraja Pohronca-Slepčianskeho, poľského
kráľa Jána III. Sobieskeho, vojvodu Karola V. Lotrinského, princa Eugena
Savojského, Mikuláša V. Pálfiho a ďalších.
Katolícky teológ Miroslav Vetrík o brožúre uvádza, že „približuje obdobie, ktoré bolo pre našu krajinu a pre náš slovenský národ veľmi bolestivou skúsenosťou“. Boli to veľké vojenské bitky, stovky bojov, tisícky
šarvátok, koristnícke výpravy, tie „stáli životy tisícov ľudí, desaťtisíce zranených, odvlečených do otroctva, znásilnených“. Mrak utrpenia dosahuje
nepredstaviteľné rozmery. Až to mrazí. Ak sa z histórie nepoučíme, bude
sa opakovať.
Publikácia je pútavo písaná, duchovne kresťansky orientovaná, má
národný charakter, podnecuje záujem o veci verejné a vernosť kresťanskej, národnej, európskej identite. Veríme, že aj preto si nájde miesto
medzi širokou verejnosťou a vrelo ju možno odporúčať taktiež pre mladú
generáciu, a to aj pri štúdiu dejepisu či iných súvisiacich predmetov, ale
i na vytvorenie si zdravého a sebavedomého názoru a celkovej orientácie.
Viliam KOMORA

dílerov. Bez peňazí sa nedá robiť
ani politika, ani vojna, ani šport.
je múdry sed- Etymologické, literárno-vedecké
liak, po voľbách sú múdri a numerologické štúdie prejavov
všetci kandidáti, politológovia viacerých kandidátov s následa ratingové agentúry. Namiesto
úprimnej sebakritiky sa hľadajú vinníci všade inde, len
nie v prácne pripravených 10-,
1488- alebo 1144-stranových
programoch. Keď sa nestranne nými vyšetrovaniami a obvinepozrieme na priebeh volebnej niami museli vymyslieť mediálni
kampane, zdá sa, že najviac ju mágovia, nie vyšetrovatelia, proovplyvnila NAKA, ministerstvo kurátori a sudcovia. Takú reklamu
vnútra a prokuratúra. Rozbitie zadarmo nevymyslíš. Zabudli,
dunajskostredskej
distribuč- že hlas ľudu je hlas Boží. Darmo
nej siete predaja drog logicky ovci rozprávať o baraňom guláši,
viedlo k zníženiu ponuky bie- aj tak bude žrať trávu. Ministerleho prášku, pervitínu, marihu- stvo vnútra sa rozhodlo podporiť
any a iných fajnovostí na trhu. vyše tristo projektov v oblasti
Následne k finančným stratám prevencie kriminality, na inšta-

láciu kamerových systémov dalo
takmer dva milióny eur. Pravdepodobne omylom podporilo aj kamerové systémy súkromníkov. Videá
z prísne tajných rokovaní súkrom-

„Byť herečkou mi určilo publikum ešte v útlom detstve.
Prijalo ma smiechom a odmenilo potleskom,“ zaspomínala
si v jednom z rozhovorov výrazná slovenská charakterová
herečka Zita FURKOVÁ. V týchto dňoch oslavuje významné
životné jubileum. Je aj režisérkou, scenáristkou, majiteľkou
dabingového štúdia či spoluzakladateľkou divadla Astorka
Korzo ’90. Narodila sa 6. marca 1940 v Hradišti nad Vrátnom.

Herečka od narodenia
Z domu odišla pomerne skoro, v pätnástich rokoch, keď začala študovať
na trnavskom gymnáziu. Rozhodujúcim pre jej ďalší osud bol fakt, že otec bol
ochotnícky režisér a malú Zitu obsadzoval do rôznych hier, a tak o inom ako
o hereckom povolaní ani nesnívala. „Na strednej škole som chodila na rôzne
recitačné súťaže, pedagógovia mi odporúčali študovať herectvo,“ spomínala
v jednom rozhovore na toto obdobie. Prvý raz sa Zita objavila na divadelných
doskách už v predškolskom veku. V maturitnom ročníku sa prihlásila na Vysokú
školu múzických umení v Bratislave. Vzali ju na prvý pokus, študovala u profesora
Zachara.
Po skončení školy pôsobila dva roky (1962 – 1963) ako členka činohry
Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ďalšie sezóny strávila
v Krajskom divadle v Trnave a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Od roka
1968 – 1971 bola členkou činoherného súboru DŠ v Bratislave. Do roka 1990
pôsobila v Divadle Nová scéna v Bratislave. lných, televíznych a filmových
postáv. Vynikajúco stvárňuje najmä rozporuplné, netransparentné charaktery,
často v tragikomických situáciách.Okrem herectva sa venuje aj réžii a písaniu.
Zakladala Divadlo Astorka Korzo ’90 a bola jeho umeleckou šéfkou. Vlastní
dabingové štúdiá ATIZ a ARTEFAKT, videoštúdio ARTKREA. Nielen za
herectvo si Zita Furková vyslúžila niekoľko ocenení. Okrem Igrica za výkon
v psychologickej dráme Juraja Nvotu Priateľstvá padajúceho lístia z roka 1998,
získala ocenenie Zlatá slučka za réžiu dabingu filmu Dôverné priznanie, dve
ocenenia Literárneho fondu – výročnú cenu a ocenenie za celoživotné dielo,
a Identifikačný kód Slovenska III.
Ľudovít KUSAL
Inak takéto zámery pripomínajú
Cigána, ktorému zdochol kôň,
keď ho odúčal žrať. Keby vraj bol
ešte deň vydržal, tak sa odnaučí.
Puncovaný kresťan by mal ovlá-

Cestu do pekla zdobia dobré úmysly
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ných osôb, politikov, mafiánov a
prokurátorov si pomaly púšťajú aj
deti v škôlkach. Zhodou okolností
najviac v predvolebnom období.
Či sú to rozprávky pre deti a či
platí na Slovensku zákon omerty,
to sa ešte len uvidí. Alebo neuvidí.
Sľuby trinásteho, štrnásteho
či pätnásteho dôchodku nie sú
zlé, keď prichádzajú v správnom
čase. A keď sa naozaj naplnia.
KULTÚRA

■ SYMBOLICKÉ MIESTO
Miesto výstavy v Umelke je
viac než symbolické. Bývalá budova
Umeleckej Besedy z roka 1926 od
architektov Aloisa Balána a Jiřího
Grossmanna je ozdobou Bratislavy
a medzníkom vo vývoji slovenskej
architektúry na jej ceste k funkcionalizmu. Podľa Pavla Kráľa, predsedu Slovenskej výtvarnej únie, je tu
priestor umožňujúci prekonať prekážky
medzi skupinami umelcov, ktorí stratili,
ale chcú nájsť znovu kontakt, charakterizujúci umeleckú scénu na Slovensku
v predchádzajúcich desaťročiach.
Výstava po skončení v Bratislave
poputuje do Hlohovca a Trnavy, aby
si ju mohlo pozrieť čo najviac ľudí
z celého regiónu.

MEDAILÓN

Svätý nie mečom, ale vierou poráža!
KNIHA TÝŽDŇA

svojej činnosti ďalej pokračovalo.“ Sám
vie, o čom hovorí. Ako bývalý riaditeľ
Galérie Jána Koniarka v Trnave si ctil
aj klasických umelcov, aj súpútnikov
svojej doby.
Odpovedal úprimne i na otázku,
či majú dnes umelci možnosť vystavovať a aká je budúcnosť slovenskej
galeristiky: „Každý umelec je svojím
spôsobom introvert,“ zauvažoval. „Najradšej by sa zatvoril vo svojom ateliéri
a tam tvoril. Potrebuje však aj konfrontáciu svojej tvorby s inými výtvarníkmi,
obecenstvom, stretávať sa a debatovať.
Inak by zakrpatel. Na to slúžia práve tieto
výstavy. Výstav je dosť, ak by chcel niekto stihnúť len vernisáže v Bratislave,
tak by na všetkých fyzicky nemohol byť.
Štvrtky sú také nabité, že sa to nedá
stíhať. Na druhej strane je nedostatok
kurátorských zámerov. Umenie sa dnes
delí na dva póly. Oba sa medzi sebou
obrazne povedané ‚bijú‘. Myslím, že by
si mohli rozumieť. Vystavujú aj klasickí
umelci, aj mladí, treba, aby sa obe skupiny chápali a podporovali.“

dať Desatoro. Lebo keď vynechá
z biblických prikázaní šieste prikázanie – Nezosmilníš, a deviate
– Nebudeš žiadostivo túžiť po
manželke svojho blížneho, patrí
do inej politickej strany. Keď
vynechá siedme – Nepokradneš,
a desiate – Nebudeš túžiť po
majetku svojho blížneho, môže
kandidovať zase za iné politické
strany. Aspoň teoreticky by mal.

Cena pozemkov vo Vysokých Tatrách je od pätnástich do sto päťdesiatich eur za štvorcový meter.
Podľa toho, či sa kupuje od štátu
alebo od realitky. Len aby boli
pozemky osvedčené.
Vynechá
kresťan z Desatoro tretie prikázanie – Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni, a má k dispozícii politickú stranu, ktorá ponúka každý
deň čerstvé rožky. Aj keď vynechá
všetkých desať, má na výber z viacerých ateistických strán a koalícií. Každému podľa jeho potrieb.
Poznáme víťazov volieb. Štyri
roky majú opäť pred sebou, aby
presvedčili národ o svojej pravde.
Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Spisovateľka Božena NĚMCOVÁ: Neodháňaj nikdy lásku od seba

Bola krásna, nemala núdzu o ctiteľov
Jozef SLIACK Y – Foto: archív a Emil SEMANCO

S p i s ova t e ľ k a B o ž e n a N Ě M C OVÁ s a n a r o d i l a p r e d d ve s t o r o k m i 4 . f e b r u á r a 18 2 0 . Z a j e j z á u j e m
o k u l t ú r u s l o v e n s k é h o ľ u d u j u m ô ž e m e o z n a č i ť z a č e s ko - s l ove n s k ú s p i s ova t e ľ k u . Š ko d a , ž e n i ť
j e j ž i vo t a p r e d č a s n e p r e t r h l a ťa ž k á c h o r o b a a s m r ť. Z o m r e l a 21. j a n u á r a 18 6 2 k r á t ko p r e d svo j i m i
š t y r i d s i a t i m i d vo m a n a r o d e n i n a m i .
Niektorí historici spomenutý
dátum narodenia spochybňujú. Tvrdia, že sa narodila o tri-štyri roky
skôr ako nemanželská dcéra vojvodkyne Kataríny Zaháňskej alebo
jej sestry Dorothey a zverili ju do
výchovy slúžky Terézie Novotnej
a jej neskoršieho manžela kočiša
Johanna Pankla, ktorí sú uvádzaní
ako jej rodičia. Argumentujú podobou, rýchlou vyspelosťou i skorým
sobášom.
Budúca
spisovateľka
možno poznala pravdu, ale touto
otázkou sa príliš nezaoberala...
■ NESKUTOČNE KRÁSNA...
Detstvo prežívala Barborka
Panklová, ako znelo jej dievčenské meno, na Zaháňskom panstve
v Ratibořiciach pri Českej Skalici. Ako
sedemnásťročná sa vydala za Josefa
Němca, staršieho o pätnásť rokov.
„Ženích je vysoký, štíhly, strohý
tridsiatnik, nevesta mladá, smutná,
no neskutočne krásna v bielom
závoji a skvostných šatách z bledomodrého hodvábu. Ej, nebude to
šťastné manželstvo, veru nebude,
šepkajú si poverčivé ženy z okolia,
aj Panna Mária nosila bledomodré
šaty a čo všetko musela pretrpieť!“
dozvedáme sa o Barunkinej svadbe
z jednej biografie. Žiaľ, ženy mali
pravdu. Problémom nebol len vekový
rozdiel, ale najmä časté sťahovanie,
keďže Josef Němec si v revolúcii
1848/1849 vyslúžil povesť nebezpečného buriča. Vzťah neupevnili ani
štyri deti, s ktorými zostala v Prahe,
zatiaľ čo jej muža poslali slúžiť do
Uhorska.
Bola naozaj krásna, rada chodila
do spoločnosti a o ctiteľov nemala
núdzu. Nečudo, že pre pražské klebetnice bola obľúbeným terčom. Ako
jej najintímnejší priatelia sa spomínajú štyria muži. Posledným bol študent Hanuš Jurenka, ktorý jej bol útechou po smrti milovaného a výtvarne
nadaného pätnásťročného syna
Hynka. Manželská kríza vyvrcholila
v roku 1860, keď opustila rodinu.
„Všetko si človek nemôže rozkázať,“
napísala vtedy mužovi. „Ja by som
Ti bola takisto niekedy rada v jednej
povinnosti vyhovela, ale práve v tom
prípade neplatí žiadny zákon, žiadne
musím, hrozba ani prosba, ak niet
vzájomného vzplanutia citov.“ Na

prózy, pre ktoré našla námety aj na
Slovensku, najmä rozprávky. Mnohé
z nich sa dočkali filmového a televízneho spracovania: Tri oriešky
pre Popolušku, Princezná so zlatou
hviezdou na čele, Princ Bajaja, Soľ
nad zlato, ktorú jej vyrozprávala
slúžka počas pobytu v sliačskych
kúpeľoch.
Pre filmových tvorcov sa však
stala zaujímavým námetom aj

Bola vraj neskutočne krásna...

margo týchto slov často hovorievala:
„Láska sa nevyprosí ani nevyhrozí,
hoci by sa človek všetkého nasýtil,
lásky sa nenasýti.“
Začiatkom roka 1862 bývala
v Litomyšli o hlade, v horúčkach
a bolestiach z postupujúcej rakoviny. Prišiel po ňu muž, odviezol ju
do Prahy, kde však ráno 21. januára
1862, dva týždne pred štyridsiatimi dvoma narodeninami, dotĺklo
jej srdce. Pochovali ju medzi najvýznamnejšími Čechmi na Vyšehradskom cintoríne. Na poslednej ceste
ju vyprevádzali tri tisícky priateľov
a ctiteľov jej diela.
■ NIELEN BABIČKA
Rozprávačské nadanie Barbory
Němcovej, ktorá sa podpisovala pod
svoje diela ako Božena, si všimol
a podporil Karel Jaromír Erben, keď
dve jej rozprávky vložil do zbierky
Kytice. Z rozprávkarky sa vypracovala na autorku prozaických diel
s výraznými postavami, ako bola
Divá Bára alebo Rozárka... Napokon
Babička, ktorú napísala v najťažších
chvíľach svojho života – po smrti
milovaného syna.
„Neviem, či som niekedy neskôr
alebo niekedy predtým zažil pri
knihe také hlboké pohnutie, taký
čistý, blaživý dojem,“ zareagoval na
túto knihu Alois Jirásek.
Dielom Boženy Němcovej však
nie je iba Babička, ale aj ďalšie

dov, o ktorých sa Vám ani nesníva!“
písala nadšene profesorovi Aloisovi
Vojtěchovi Šemberovi do Viedne.
O rok neskôr jej polícia nedovolila opustiť Ďarmoty. Napriek tomu
nezaháľala, prechádzala sa ulicami
mestečka, vyšla si s deťmi vykúpať
sa do Ipľa a najmä sa jej zošit zapĺňal poznámkami, ktoré poukladala
do národopisného obrázka Uhorské mesto Ďarmoty. Citlivo v ňom
vykreslila život ľudu v kraji, v ktorom
sa prelína slovenské a maďarské
etnikum, vybadala rozdiely v živote
oboch národov i v ich povahe a učaroval jej aj život kočovných Cigánov, ktorí si rozložili tábor na okraji
mestečka.

■ V KÚPEĽOCH SLIAČ
V lete 1855 dostala Němcová pas, bez ktorého by nemohla
navštíviť kraje vtedajšieho Horného
Uhorska, kde oči policajných špehov sledovali každý jej krok. Cestu
zdôvodnila
liečením
na Sliači i na uzdravujúcom horskom vzduchu, no na Slovensko
ju viedla najmä veľká
túžba spoznať a zbierať poklady ľudovej
kultúry. Keďže aj také
nevinné zbieranie rozprávok mohlo u policajtov vzbudiť dojem,
že ide o panslavistickú
činnosť, musela si opatrne vyberať, s kým
sa môže stretnúť. Ale
všetci, ktorí sa zapísali do okruhu Němcovej priateľov, k nej
Pamätná tabuľa na liečebné pobyty Boženy NĚMCOVEJ na Sliači
pristupovali s veľkou
úctou a pohostinnossamotná Božena Němcová. Do jej ťou. Takými boli básnici Ján Franduševného rozpoloženia sa doká- cisci-Rimavský, Janko Kráľ a Samo
zali vcítiť také skvelé české herečky Chalupka, spisovateľ Gustáv Kazimír
ako Jana Hlaváčová, Dana Medřická Zechenter-Laskomerský, banskobysalebo Jiřina Švorcová a v muzikálo- trický starosta Michal Rárus, oddaný
národovec Július Plošic, Samo
vom spracovaní Lucie Bílá.
Tomášik...
Svojej priateľke Eliške Lamblo■ CESTY ZA MANŽELOM
Financa Josefa Němca poslali vej z kúpeľov Sliač napísala: „Priala
slúžiť do Miškovca. Tam ho navštívila by som Vám podívať sa do tunajmanželka v roku 1851 a so Slovákmi ších krajín, sú to rozkošné kraje
sa stretla viac-menej len na trhoch a ja z mojej izbičky vidím na hory
či počas sezónnych prác. Iné to bolo zôkol-vôkol. Len sa spýtajte brata, on
v Balážskych Ďarmotách, ktoré boli tu bol a povie Vám, ako je tu krásne.
ďalšou pracovnou zastávkou Josefa Pri svitu aj mraku zaklopená je
Němca. V roku 1852 sa jej naskytla dolina hustou hmlou, akoby sa veľké
príležitosť sprevádzať manžela na vlny rieky v nej prevaľovali, a nad
služobnej ceste na Pohronie. Viedla hmlou vyvstávajú modré vrcholy hôr
cez Šahy, popod Sitno a cez Ban- a do samých oblakov čnejú, vyššie,
skú Štiavnicu do kúpeľov Sliač, kde nižšie, špicaté i homoľovité…“
Vari najväčšej podpory sa jej
sa zdržala štyri dni, a do Banskej
dostalo od rímskokatolíckeho farára
Bystrice.
„Ach, priateľu, viete, čo by bola v Hájnikoch Štefana Záhorského, ku
moja túžba? Len jeden rok, a ba pol ktorému denne schádzala z kúpeleta môcť cestovať po tých sloven- ľov na obed. Zaviezol ju aj na Radských dedinách, nie v mestách, ale vanský jarmok, čo bol pre zvedavú
v tých horských zákutiach, v tých pozorovateľku bežného, vskutku čloosamelých dedinách! Tam je pokla- večieho života nezabudnuteľný záži-

tok, ba ponúkol jej, aby sa jej manžel
stal správcom nového cirkevného
majetku v Rybároch. Josef Němec,
ktorý bol vtedy bez práce, však túto
úprimnú ponuku odmietol.
■ HOREHRONIE A GEMER
Po kúpeľnej liečbe odcestovala Němcová do Banskej Bystrice,
kde našla prístrešie u Rárusovcov,
a navštívila farára Júliusa Plošica,
zanieteného národovca, farára v Selciach. V Brezne bývala u bansko-lesného lekára a spisovateľa Gustáva
Kazimíra
Zechentera-Laskomerského, s ktorým navštívila čiernobalocké handle a Bacúch (tamojší
medokýš má dnes jej meno), a na
dojmy zvlášť bohatý bol jej pobyt na
hornolehotskej fare u básnika Sama
Chalupku. Cez Tisovec sa vybrala
do Revúcej, kde mala prevziať Francisciho zbierku slovenských rozprávok, no z doteraz nevyjasnených
dôvodov jej ju síce Ľudovít Reuss
ukázal, ale nevydal. Bola za tým
márnomyseľnosť? Skôr obava, aby
sa pri špehovaní nedostala zbierka
do nepovolaných rúk, čím by sa tento
klenot ľudovej kultúry navždy stratil.
Navštívila aj Sama Tomášika v Chyžnom, ktorého poznala ako autora
hymnickej piesne Hej, Slováci!.
■ TÚŽBA PO NÁVRATE
Dvadsiateho prvého októbra
1855 si Božena Němcová rýchlo zbalila veci a opustila Banskú Bystricu.
Bolo za tým naliehanie manžela, ale
aj nebezpeční špicli? Ťažko sa vžiť
do jej pocitov, keď ju poštový voz
odvážal dolu Hronom do Nány (dnes
stanica Štúrovo), odkiaľ už premávali
vlaky do Prešporka, Viedne a Prahy.
Verila, že do tohto kraja, ktorý a ktorého ľud si tak zamilovala, sa čoskoro
vráti, veď tých pokladov, za ktorými
prišla, je v slovenskom ľude ďaleko,
ďaleko viac, ako si odnášala v skromnej batožine. Svedčia o tom aj slová
z listu Samovi Tomášikovi z posledného dňa roka 1855. Spomína v ňom
„na tie krásne slovenské kraje a na
úprimných mojich hostiteľov, u ktorých som všade ako sestra bola prijatá“. Každodenný boj o prežitie, kríza
v rodine, ťažká choroba a predčasný
skon odniesli jej túžby do večnosti.
„Ako som vyrástla, tak som
vyrástla,“ napísala Samovi Chalupkovi 22. novembra 1855, posielajúc
mu Babičku. „Prozreteľnosť Božia sa
o mňa postarala; nadala ma srdcom
zdravým, v ktorom vrie láska k človečenstvu, kusom fantázie a potom
ma prehnala školou všelijakého utrpenia. Tak som sa stala tou, ktorou
som, a hoci by ma mnohokrát túžba
po poznaní po vesmíre prehnala,
predsa sa uspokojím s málom, a tú
malú časť vďačne podávam na oltár
mojej vlasti. Kto dostal viac, nech
viac pomôže!“

Poctu umelkyni pri jej jubileu v zdali v Turčianskej galérii v Mar tine

Mladí interpreti pre Jelu Krčméryovú-Vrteľovú...
Ľubomír ŽILA – Foto: Katarína KONR ÁDOVÁ a internet

Koncom minulého roka sa v Turčianskej galérii v Mar tine uskutočnil záverečný koncer t št vr tého ročníka projek tu Klasika na scéne pod
náz vom Mladí interpreti mladým. Koncer t bol venovaný turčianskej rodáčke mez zosopranistke a libretistke – dcére Štefana Krčmér yho
Jele KRČMÉRYOVEJ -VRTEĽOVEJ. Uskutočnil sa pri príležitosti jej životného jubilea.
Turčanom
a najmä Príbovčanom netreba predstavovať túto
významnú rodinu v našich dejinách.
Predkami Jely Krčméryovej-Vrteľovej
boli mimoriadni predstavitelia slovenského národného života v dvadsiatom storočí. Otec Štefan Krčméry
(*1892 Mošovce – †1955 Pezinok),
syn evanjelického farára, študent
evanjelickej teológie, bol slovenský
básnik, literárny historik a kritik, publicista, prekladateľ, tajomník Matice
slovenskej a jeden zo signatárov
Martinskej deklarácie z 30. októbra
1918. V príbovskom evanjelickom
a. v. kostole uzavrel 28. augusta

7.marec 2020

1920 manželský zväzok s tamojšou
rodáčkou Helou Karlovskou (*1902
Príbovce – †1970 Bratislava), dcérou
veľkostatkára Ivana Karlovského,
predstaviteľa slovenského národného života a rovnako tak aj signatára Martinskej deklarácie.
■ NEZABUDNUTEĽNÝ POKLAD
Hela Karlovská-Vrteľová, „teta
Hela“, ako ju neskôr poznala slovenská kultúrna verejnosť, bola
znamenitá rozhlasová rozprávkarka,
ktorá priťahovala umeleckým slovom
k rozhlasovému vysielaniu niekoľko
generácií detí pravidelne vysie-

lanými, sugestívne prednesenými
slovenskými národnými i vlastnými
rozprávkami.
Aj osobnosť Jely Krčméryovej-Vrteľovej (*7. 1. 1924 Martin) si
zaslúži našu pozornosť pre široké
pole jej umeleckého pôsobenia od
hudby (opera, koncertné umenie) po
literatúru (autorka kníh, spolulibretistka, prekladateľka libriet). Spolu
so spisovateľkou Hanou Zelinovou
sa v roku 1989 zaslúžila o znovuzrodenie spolku Živena (pôvodne založený v roku 1869 ako Spolok slovenských žien s cieľom šíriť vzdelávanie
slovenským ženám). Práca veľkej
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dámy slovenskej opery Jely Krčméryovej-Vrteľovej zostáva v pamäti
národa ako nezabudnuteľný poklad.
■ NA POCTU UMELKYNI
Počas
koncertu
vystúpila
sólistka Opery Moravského divadla
Olomouc sopranistka Radoslava
Müllerová,
klaviristka
Vendula
Nováková a violončelistka Kristýna
Dvořáková. Zaznel výber zo svetovej opernej, kantátovej i inštrumentálnej tvorby autorov Johanna
Sebastiana Bacha, Giuseppe Verdiho, Leoša Janáčka a ďalších.
Umelecké slovo predniesla členka

Výberom zo svetovej opernej, kantátovejj ajj inštrumentálnejj tvorbyy si mladí
umelci uctili Jelu KRČMÉRYOVÚVRTEĽOVÚ (na obr.).

činohry Slovenského komorného
divadla Martin Zuzana Rohoňová.
Hlavným organizátorom projektu bolo Štúdio Pivnica a spoluorganizátorom Združenie turčianskych
muzikantov. Projekt bol realizovaný
s finančným prispením mesta Martin, v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine a Vinotékou Sommelier Martin. Autor a dramaturg
projektu bol Vladimír Šlepec.
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Pavol KRIŽKO sa uplatnil najmä v spolupráci so spisovateľmi iných národov

Činorodý kremnický historik a archivár
Július LOMENČÍK – Foto: Štefan K AČENA

V slovenských národných dejinách druhej polovice 19. storočia významné miesto zaujíma historik, archivár, pedagóg a zakladajúci člen Matice slovenskej Pavol KRIŽKO (*30. 5. 1841 Banská Bystrica – †25. 3. 1902 Kremnica). Z jeho všestrannej činnosti je však menej známa literárna aktivita. Napokon
aj literárny vedec Oskár Čepan v Dejinách slovenskej literatúry (1965) zaradil Pavla Križka k menej významným autorom, ktorí primerane skromnejšiemu talentu zobrazili niektoré detaily života svojej doby po revolúcii 1848/1849.
Počas štúdia na banskobystrickom
evanjelickom gymnáziu vyrastal pod
vplyvom profesora Ľudovíta Bohdana
Grossmanna, ktorý oboznamoval študentov s mladou slovenskou literatúrou
a všeslovanskými ideami, ktoré hlásal Ján Kollár. Grossmannov výklad
a prednes Slávy dcery prebudil v mladom Križkovi povedomie úzkeho zväzku
Slovákov s ostatnými Slovanmi. Pod
vplyvom Pavla Dobšinského, Augusta
Horislava Škultétyho a Samuela Reussa

PROFIL
už ako študent sa pokúšal sám čerpať
z bohatých pokladov ľudových povestí
a niektoré z nich literárne spracoval. Cez
prázdniny a vo voľných chvíľach chodil
medzi slovenský ľud a zapisoval si jeho
povesti. Už v roku 1858 predložil Grossmannovi povesti Čarodejná kráľovná
a Traja obrovia. Dokonca z nazbieraných kratších povestí urobil zbierku
pod názvom Slovenské prostonárodné
povesti (zachovala sa v rukopise v Pozostalosti P. Križka, rovnako ako aj spomínané dve povesti).
■ POVESTI A POVIEDKY
Podnetom na ďalšiu zberateľskú a literárnu činnosť bolo, keď mu
Dobšinský uverejnil v Slovenských
povestiach I (1858) povesť Čarodejná
kráľovná a neskoršie (1861) v Sokole
ďalšiu povesť Tri hrany. Pavol Križko
sa usiloval vydať aj povesť Dievčina
skala, a to v Matici slovenskej. Bola to
jeho reakcia na správu, že Matica slovenská bude vydávať literárne práce.
Vydanie sa síce neuskutočnilo, ale
výbor MS pochválil jeho snahu a pilnosť.
Pavol Križko ešte aj v osemdesiatych
rokoch 19. storočia pokračoval popri
inej práci v zbieraní ľudových povestí,
z ktorých dve vyšli v zbierke Prostonárodné slovenské povesti I. (1880) –
konkrétne Červeň kráľ a Žltovláska, 63,
73; zoš. 3: Na Boha s kyjom, 57 – 64.

Pavol KRIŽKO bol jedným z prvých slovenských pozitivistických archivárov; založil v Kremnici Múzeum mincí a medailí (na prvej snímke v hornej časti kremnického námestia) a archívnymi poznatkami pomohol pri tvorbe viacerým literátom, najmä Aloisovi Jiráskovi.

Popri zbieraní povestí začal Križko už
ako študent aj samostatne literárne tvoriť. Spracoval poviedku Krivoprísažník
(vyšla tlačou v Banskej Bystrici 1865)
a venoval ju svojmu profesorovi Grossmannovi. Je to didakticky zameraná
práca, v ktorej o intrigách podvodníka
a v krikľavých scénach periférnymi literárnymi postupmi ukázal „cnosť a ošklivil hriech“. Knižné vydanie poviedky už
dobová kritika odsúdila ako „mŕtvy kapitál“, ako dielko „hlúpe, hrubé, neotesané,
čo sa nevyhnutne vyhľadáva k tomu,
aby dačo slovenské bolo“ (Jonáš Záborský). Kritikom poviedky bol aj Pavol
Dobšinský v Pešťbudínskych vedomostiach (1865). Pavol Križko sa pokúšal aj
o básnickú tvorbu. Aj napriek tomu, že
časopis Sokol priniesol báseň Tri hrany
(1861), autor sa ako básnik neuplatnil.
Koncom septembra 1864 mu Viliam
Pauliny-Tóth píše: „Činím dľa žiadosti
Vašej. Posielam Vám všetko naspak.
Z básní sú dajedny dobré, no i v najlepších jest tu i tu výraz – a to obyčajne
v rýmoch – ktorý celej ináče dobrej práci
na úkor slúži. Len už teda pracujte na tej
roli dedičnej, a ohláste sa častejšie.“ Po
roku 1864 už neposiela básne do nijakých časopisov. Viac sa sústredil na
písanie historických článkov, z ktorých

vidieť, že začína čerpať z mestského
archívu a z dejín kremnického okolia.
A tak v rukopise zostala báseň
Vodná panna. Povesť pohronská (1860).
A v rukopise zostala aj Kázeň vo veršoch nad hrobom Ondreja Vlasa. 20. 3.
1870.
■ OBRÁZKY UDALOSTÍ
Križko publikoval aj niekoľko obrázkov „skutočných udalostí“ zo súčasného
života – Židova pomsta (Domový kalendár XV, 1898), Ruhač (Stráž na Sione,
1899), Vina a pokánie (Zvláštny odtisk
zo Stráže na Sione, Lipt. Sv. Mikuláš,
1900). Z pozostalých rukopisov Pavla
Križka bol publikovaný „obrázok zo
skutočného života v bývalom Uhorsku“
pod názvom Pán Boh sa pyšným protiví
(1924). V Národnom kalendári (1900)
bola publikovaná rozprávka z mojej mladosti pod názvom Tatár a Jano Kozár.
Okrem toho je Križko autorom cestopisných poznámok Cesta do Sedmohradska (Národné noviny, 1888), v ktorých
nielen dokumentárne zachytáva svoje
zážitky, ale sa aj zamýšľa nad zaostalosťou priemyselnej výroby a stavia sa
za technický pokrok.
Pavol Križko pri štúdiu historických archívnych dokumentov a v ich

sprístupňovaní pre verejnosť pomáhal
literatúre, najmä vystihnutím spoločenských pomerov. Bohatými znalosťami
života v minulosti mohol byť podľa autorov Dejín slovenskej literatúry (1965)
pomocníkom spisovateľov. Pre vtedajšie zameranie slovenskej literatúry na
zobrazovanie súčasnosti je príznačné,
že Križko sa uplatnil najmä v spolupráci
so spisovateľmi iných národov. Napríklad bol informátorom Aloisa Jiráska pri
jeho trilógii Bratrstvo, s ktorým sa zoznámil v roku 1896. V Kremnici našiel Jirásek v osobe archivára Križka úprimného
priateľa a vzácneho pomocníka, ktorý
bol výborne oboznámený s pramenným
materiálom tohto obdobia nielen v kremnickom mestskom archíve, ale poznal aj
archívny materiál ostatných banských
miest na strednom Slovensku. Križka už
dávno zaujímala postava a zástoj Jána
Jiskru z Brandýsa, ktorý ako kapitán
zvolenského zámku a veliteľ Zvolenskej
župy i banských miest od roka 1442
mal intenzívne styky s Kremnicou, čo
vykresľujú Križkove niektoré články
z mladších rokov jeho literárnej činnosti
uverejnené v časopise Sokol v rokoch
1864 – 1866: Jiskrova smluva pokoja,
Dlžný úpis Jána Jiskry, Jiskra a Pankrác
alebo dvaadvadsaťročný boj Slovanstva

Kňaz Štefan ZÁVODNÍK bol činorodý muž, na ktorého by sme nemali zabúdať

Nezaslúžene málo známy národný buditeľ
Jozef SLIACK Y – Foto: archív autora

Pred sto tridsiatimi pi atimi rokmi zomrel v Pružine rímskokatolícky kňaz Štefan ZÁVODNÍK, nezaslúžene málo známy národný dejateľ 19. storočia.
Podpísal sa pod mnohé aktivity. Bol medzi nimi aj prvý Spolok striezlivosti u nás.
Rodiskom Štefana Závodníka
(nar. 2. septembra 1813) bola Horná
Poruba, kde bol jeho otec polesným
na dubnickom panstve grófa Štefana
Ilešháziho, ktorý sa tomuto dvanástemu dieťaťu v rodine Karola Závodníka stal krstným otcom. Nadaného
chlapca poslali na teologické štúdiá
do nitrianskeho seminára. Za kňaza
ho vysvätili v roku 1836. Jeho prvým
pôsobiskom bola Divina, kde sa
okrem kňazských povinností zanietene venoval výchove detí a mládeže
a sám sa zdokonaľoval v cudzích jazykoch. Na základe skúseností, ktoré
získal v cudzine, v tejto dedine založil
v roku 1844 prvý Spolok striezlivosti
v Uhorsku. Ako vychovávateľ v rodine
Čákiovcov v Budatínskom zámku mal
prístup k bohatej knižnici a Čákiovcov sprevádzal i na ich cestách po
Európe. Spočiatku bol prívržencom
bernolákovčiny, ale keď sa v auguste
1847 zúčastnil na zasadaní Tatrína
a štúrovcov v Čachticiach, jednoznačne sa priklonil k novej forme
spisovnej slovenčiny.
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Podstatná časť života Štefana
Závodníka sa spája s Pružinou.
Na tamojšiu faru prišiel koncom
roka 1850, teda po utíchnutí revolučného vrenia rokov 1848/1849,
ktoré zväčša prežil ako emigrant
v Čechách, Poľsku a Nemecku. Aj na
tomto pôsobisku sa Štefan Závodník
pustil od prvých dní do tvrdého boja
s neúmerným a zničujúcim alkoholizmom. Zachovala sa o tom správa
v pružinskej kronike. Vtedajší kronikár nezabudol napísať, že síce „založil ružencový spolok, jeho členovia
sa zaprisahali, že nebudú piť alkohol,
ale niektorí figliari obišli prísahu tým,
že si naliali pálenku do misy, nadrobili
do nej chleba a jedli ju lyžicou, teda
nepili“.
■ PODPREDSEDA MATICE
Štefan Závodník nechýbal na
stretnutí pronárodných dejateľov
7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine, kde ho zvolili za člena
delegácie, ktorá zaniesla do Pešti
Memorandum národa slovenského.

Tento krok bol základným pre vznik
Matice slovenskej o dva roky neskôr.
Po smrti Karola Kuzmányho zvolili
za jej podpredsedu práve Štefana
Závodníka. Bol aj pri vzniku spolku
Tatrín, Spolku svätého Vojtecha,
slovenského gymnázia v Kláštore
pod Znievom a iných organizácií
a ustanovizní. Bol aktívnym publicistom najmä na stránkach Slovenských
národných novín.
■ PRUŽINSKÉ AKTIVITY
Do farnosti Štefana Závodníka
patrila aj dedina Mojtín, kde dal vybudovať jednoloďový Kostol sv. Cyrila
a Metoda. Vysvätili ho v roku 1875.
Ku kostolu pribudla fara a škola.
Najvýraznejšie stopy predsa len
zanechal Štefan Závodník v Pružine,
kde napríklad zriadil poštový úrad,
dedinskú sporiteľňu a záložňu, jeho
záhrada bola vzorom pre pestovateľov ovocia. Zo Závodníkovej iniciatívy vznikol v roku 1869 Spolok
slovenských včelárov v Hornom
Uhorsku. Jeho zakladajúca schôdza

OSOBNOSŤ SLOVENSKA

Kňaz Štefan ZÁVODNÍK

sa konala v Pružine a Závodník sa
stal prvým predsedom spolku. V spolupráci s Jánom Čajdom pripravil príručku Včelár na Slovensku. Všímal si
aj osudy najdlhšie slúžiaceho vojaka
Ladislava Škultétyho-Gábriša, rodáka

Historik, archivár aj literát Pavol KRIŽKO

s Maďarstvom, Prímerie medzi stolicou
novohradskou a hontianskou a medzi
Jiskrom a banskými mestami. Pramene
k tejto dobe v kremnickom archíve, ale aj
v archívoch iných banských miest, sú mu
dostatočne známe. Tieto Križkove znalosti uľahčili prácu Jiráskovi, ktorý tým
získal na písanie literárneho diela cenný
materiál. Po odchode z Kremnice Križko
i naďalej pomáhal Jiráskovi posielaním
prepísaných listín, ktoré Jirásek nestačil
preštudovať v archíve. Po vydaní prvého
zväzku historického románu Bratrství
Križko veľmi podrobne informoval slovenskú verejnosť s obsahom i kvalitou
románu a „odporúčal ho do pozornosti
každému Slovákovi“ (Národné noviny,
1901). Za Križkovu pozornosť a ochotnú
pomoc pri hľadaní prameňov mu Jirásek
venoval druhý zväzok románu – Venovanie II. dielu Bratrství (I. české vydanie
z roku 1902).
■ KOLLÁR A RUNY
Pavol Križko z aspektu kremnických vzťahov predstavil významného
predstaviteľa slovenskej literatúry Jána
Kollára, ktorý vo svojej mladosti študoval
v Kremnici. Najskôr ho predstavil v príspevku Listy Jána Kollára na Jozefa Hlaváča, ev. farára kremnického a potom
pri príležitosti stého výročia Kollárovho
narodenia prispel do zborníka Ján
Kollár 1793 – 1852 životopisnou črtou
Jána Kollára detinský vek a školárenie
v Mošovciach i v Kremnici. Impulzom
na napísanie príspevku o Jánovi Kollárovi boli podnety z českého kultúrneho
prostredia. Pavol Križko s českými
kultúrnymi pracovníkmi spolupracoval
veľmi intenzívne najmä posledných
desať rokov života (obdobie 1890 –
1902). Dokladom tejto spolupráce je
jeho korešpondencia s českým filológom prof. Dr. Františkom Pastrnkom,
s ktorým sa Križko zoznámil v roku
1892 na jeho ceste po Slovensku, keď F.
Pastrnek vtedy osobne navštívil Križku
v Kremnici.
z Mojtína, ktorého pamiatku si uctil
postavením sochy pred pružinským
kostolom. Nezabúdal ani na rozvoj
kultúrneho života, písal divadelné hry,
ktoré nacvičoval s miestnou mládežou. Za pomoc pri organizovaní svetovej výstavy vo Viedni v roku 1873 si
prevzal čestný diplom a medailu.
Určite je toho viac, čo by bolo
hodno spomenúť z činorodosti Štefana Závodníka. Napriek tomu, že
ho trápil silný reumatizmus, neochaboval až do konca života. Jeho
pozemská púť sa zavŕšila 12. februára 1885. Podľa vlastného priania ho
pochovali pri kostole v Pružine.
■ TABULE A PAMÄTNÁ IZBA
„Kloniac sa pred jeho slávnym
duchom vďačne spomíname dobrodenia Štefana Závodníka. Čerpajme
z jeho šľachetného a príkladného
života posilu a pokoj v terajšej
borbe, utužujme sa v trpezlivosti
a chuti k tým prácam a snahám, ktorými sme povolaní pomáhať svojmu
rodu,“ čítame na pamätnej tabuli,
ktorú na pružinskej fare nainštaloval Spolok sv. Vojtecha 23. augusta
1931. Pamätná tabuľa sa nachádza aj na fare v Divine. O živote
a diele Štefana Závodníka dostaneme podstatné informácie pri
návšteve pamätnej izby v budove
Základnej školy v Pružine, ktorá
nesie meno tohto významného, hoci
akoby zabúdaného proslovenského
dejateľa. Podklady na jej zriadenie
poskytla Matica slovenská.
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Martinskí matičiari navštívili pamätnú izbu Hany Zelinovej

Vrútock é knižničné ponor y
Text a foto: Zuzana PAVELCOVÁ

Začiatkom februára uskutočnil
mar tinský Miestny odbor Matice
slovenskej návštevu do pamätnej
izby Hany Zelinovej. Majsterka
pera a vrútocká rodáčka sa preslávila najmä tvorbou pre deti
a mládež i románovými epopejami
Anjelská zem či Alžbetin dvor.
Členov MO MS Mar tin privítala
pracovníčka mestskej knižnice
Hany Zelinovej so sídlom vo Vrútkach, Zuzana Poništová, ktorá
pripravila pre účastníkov exkurzie
príjemný krátky výklad zameraný

Na exkurzii v pamätnej izbe spisovateľky Hany Zelinovej vo Vrútkach sa martinskí matičiari
dozvedeli mnohé informácie o jej živote a tvorbe.

na život i dielo tejto spisovateľky.
Jej pamätná izba sa nachádza
v priestoroch Mestského úradu
vo Vrútkach a koncom septembra oslávi svoje sedemnásťročné
pôsobenie. Aj napriek skromným
priestorom je v nej spisovateľkin
nábytok, hojdacie kreslo, písací
stôl, veci z osobnej pozostalosti
i zbierka vydaného diela nielen
v pôvodom, ale i prekladovom
náklade.
Matičiari si vypočuli príbehy
z detstva i dospievania spisovateľky, životné osudy dospelej
ženy i starej, veľmi kultivovanej
a elegantnej dámy, ktorá mala
vždy vrúcny vzťah k Slovensku,
osobitne k rodným Vrútkam. Záver
prehliadky účastníci exkurzie spečatili zápisom do pamätnej knihy,
spomienkovou fotografiou i umeleckým básnickým prednesom.

Chorobe možno vzdorovať aj hudbou, spevom a tancom

Folklórom pomohli chorým deťom
Ako sme už na stránkach Slovenských národných novín avizovali
v rubrike Matičné depeše, úspešný
projekt ministerky kultúry Ľubice
Laššákovej a premiéra Petra Pellegriniho Folklór – duša Slovenska
pokračoval v minulých dňoch v Dome
umenia v Piešťanoch, kde bol koncipovaný ako benefičný koncert pre
chorých súrodencov a deti z Ligy
proti reumatizmu na Slovensku.

Folklórne súbory Slnečnica,
Žito, Zobor, Šumiačan, Trombitáši
Štefánikovci, ĽH Pokošovci a Vysokoškolský umelecký súbor Technik
v Dome umenia Piešťany rozveselili
obecenstvo tancami a spevom. „Aby
sa šírila radosť z folklóru medzi
ľuďmi, pripravilo Národné osvetové
centrum, organizácia v gescii ministerstva kultúry, sériu benefičných
koncertov. Oceňujem, že spájame

kultúrny zážitok z folklóru s pomocou tým, ktorých osud ťažko postihol chorobou,“ poďakovala ministerka Laššáková organizátorom
a účinkujúcim za ich šľachetnosť.
Benefičné koncerty, ktoré sa už
konali v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Púchove a nedávno
Piešťanoch, pripravilo NOC Bratislava. Spojil sa v nich kultúrny
zážitok z folklóru s pomocou deťom,

Prvý jarný mesiac otvára čitateľom dvere slovenských knižníc

Prospešná a prínosná marcová tradícia
Zuzana MJARTANOVÁ – Foto: Emil SEMANCO

Týždeň slovenských knižníc je
celoslovenské podujatie, ktoré sa
koná od roka 2000 v knižniciach
po celom Slovensku. Stalo sa knižničnou marcovou tradíciou. Za
jeho iniciovaním stojí Slovenská
asociácia knižníc. Ambasádorkou
Týždňa slovenských knižníc 2020
je herečka Eva Pavlíková, členka
činohry Divadla Andreja v Nitre.
Podujatie na celoslovenskej úrovni
slávnostne otvoria vo Zvolene.
Pre knihovníkov a knižnice sa
Týždeň slovenských knižníc stal
príležitosťou ako
povedať: Sme
tu, sme tu pre ľudí, boli sme tu v
minulosti a máme ambície byť tu aj
naďalej, sme tu dlho, a predsa sme
iní ako pred rokmi. Do „týždňa“ sa
každý rok zapája aj Krajská knižnica
v Žiline množstvom podujatí, dňom
otvorených dverí alebo knižničnou
hliadkou. V tomto roku aj počas podujatia pokračuje v tejto knižnici obnova
prízemia, takže centrálna knižnica
pracuje v provizórnom režime. Preto
sa jej pracovníci rozhodli ukázať, že

Od miléniového roka slovenské knižnice začiatkom marca otvárajú svoje brány na podujatie Týždeň slovenských knižníc, aby koncipovanými programami priblížili svoju činnosť čitateľom.

svoje služby poskytuje aj na iných
miestach v meste – vo svojich pobočkách, ktoré sú v miestach pôsobenia
dôležitou súčasťou kultúrneho života.
Čo však knižnica poskytne aj v centrálnej budove, je bezplatné zápisné pre
deti do pätnástich rokov. Rovnako ako
v iných slovenských mestách budú

aj v Žiline a v jej vybraných okrajových častiach prechádzať knižničné
hliadky a hľadať ľudí, ktorí na verejnosti čítajú. Takýmto „propagátorom“
tejto spoločensky prínosnej aktivity
poďakujú darovaním poukazu na bezplatnú ročnú registráciu. Najväčšie
pobočky žilinskej knižnice súv čas-

V Sučanoch pripravili fašiangový sprievod aj Basfunus

Tamto nám nedali, tuto nám dajú...
Ján ŠTEUČEK – Foto: Ctibor PROČK A

Tradície a folklór v obci Sučany
už vyše dvanásť rokov organizuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov,
ktorá združuje vyše tristodvadsať členov
a hudobno-spevácky súbor Sučianka,
ktorý je kolektívnym členom Miestneho
odboru Matice slovenskej. Za výdatnej
pomoci obecného úradu (nielen finančnej) sa 22. a 25. februára uskutočnili
dve vydarené podujatia. Najprv v sobotu
sa okolo tridsať aktívnych členov
oblieklo do rôznych masiek a prešlo sa
po obci za spevu a tanca. Obec Sučany
je najväčšia v Turci, sprievod trval do
neskorých popoludňajších hodín. Občania odmenili „šantiace masky“ hriatym,
WWW.SNN.SK

Už dvanásť rokov sa takto lúčia s obdobím fašiangov obyvatelia Sučian.

Na projekte Folklór – duša Slovenska pre
choré deti sa aktívne podieľali viaceré súbory.

ktorých choroba ukrátila o bezstarostné detstvo.
(se)
tiach Vlčince a Hájik. Na Vlčinciach
pre deti alebo pre detis rodičmi
pripravili v utorok tretieho marca
rozprávanie
o
dobrodružstvách
červeného klbka O Guľkovi Bombuľkovi a vo štvrtok piateho marca
putovanie najznámejšími rozprávkami
pomocou čítania a obrázkov Hráme
sa z rozprávkami. V pobočke Hájik
popri podujatí o Pavlovi Dobšinskom
(4. 3.) pre deti v základnej škole,
v ktorej sa knižnica nachádza, nachystali tiež dve podujatia. V utorok 3. 3.
zábavné popoludnie pre deti Hádaj, z
ktorej je to rozprávky a vo štvrtok 5. 3.
zábavné popoludnie pre Autorskú
pátračku, počas ktorého malí čitatelia na základe indícií o spisovateľovi
hádali jeho meno. Pobočka Solinky na
ZŠ Gaštanová pripravila pre mladých
čitateľov v piatok 6. 3. rozprávanie Ako
sa stať hrdinom o tom, ako sa aj malý
čitateľ môže stať obľúbeným hrdinom
z knižky. Na pobočke Trnové pre deti
materskej škôlky urobili v stredu 4. 3.
prezentáciu detských kníh s ich čítaním Prvýkrát v knižnici a v pobočke
v Bytčici čítali predškolákom z knihy
o Magdalénke a psíkovi z knižnice.
V Strážove pripravili prvý marcový utorok tvorivú dielňu pre všetkých záujemcov pod názvom Knižnica ako komunitné miesto, kde vyrábali jarné vence
a spojili to prezentáciou kníh o očiste
tela po zime a radami od starých mám.
klobáskami, slaninkou, vajíčkami, tradičnými šiškami aj kadečím iným. O tri
dni, v utorok 25. februára, sa uskutočnila „posledná fašiangová zábava“
s obradom pochovávania basy Basfunus v Robotníckom kultúrnom dome. Aj
z podarovaných potravín fašiangujúcim
v reštaurácii pripravili a podali chutnú
tradičnú fašiangovú praženicu. Sučianka
na túto príležitosť pripravila pásmo
fašiangových piesní na začiatok zábavy
a, samozrejme, po chutnej praženici,
zákusku a káve došlo aj na obrad pochovávania basy: „My tu zhromaždení všetci
smútime nad osudom tvojím, basa, slzy
roníme...“ Týmto symbolickým aktom
ukončenia obdobia zábav i veselosti
sa začína štyridsaťdňové pôstne obdobie až do Veľkej noci
Na vydarenom podujatí sa zúčastnilo vyše stotridsať seniorov obce.
Mimoriadne potešujúca bola účasť žiakov základnej školy na balkóne, aby
sa oboznámili so zvykmi a s tradíciami
v obci.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

MATIČNÉ DEPEŠE
Fašiang
v Štúrove
V SNN sme už predznačili konanie Matičného plesu
i Batôžkového bálu v Štúrove,
ktoré zapadajú do koloritu
práve sa končiacich fašiangových dní. Matičiari v tomto
meste ich pripravili 8. februára
už po dvadsiaty deviaty raz
a s takým úspechom, že sa už
teraz tešia na jubilejný tridsiaty
ples, ktorý sa uskutoční 30.
januára 2021.

Bulharskí literáti
u nás
Predseda Zväzu bulharských spisovateľov básnik B.
Angelov a jeho kolega spisovateľ A. Zvezdinov prídu v marci
do Bratislavy na pozvanie predsedu Spolku slovenských spisovateľov M. Bielika. Slovenské
literárne publikum spozná ich
poéziu a texty zo slovenských
prekladov, ktorých autormi sú
M. Mikuláš, M. Chuda, G. Guitševa a J. Rezník.
Bulharskí hostia sa zúčastnia na podujatiach Slovesnej
jari v Mar tine a na Tatranskej
literárnej jari vo Vysokých
Tatrách.

Obnova žilinskej
katedrály
V minulých d ň och pr ed stavitelia Žilinskej diecézy,
Žilinského
samosprávneho
kr a ja, mesta Ž i lina a ďalší
zainteresovaní
infor movali
o prípr ave komplexnej r ekon š tr ukc ie tamojš ieho far ského
kostola – Kostola Na jsvätej š ej Tr ojice, k tor ý je od r oka
20 0 8 biskupskou katedrálou
a ako tak ý je symbolick ým
a ikonick ým objek tom kr a j ského mesta. Táto dominanta
mesta s t ypickou balustr á dou je od jak živa nejexpo novanejší kostol, tr adi č ný
svätostánok , k tor ému chcú
obnovou inter iér u i ex ter iér u
vr átane B ur ianovej veže da ť
dôstojnú podobu. A j keď si to
bude v y žadova ť nemalé úsi lie, v Žiline to chcú stihnú ť do
r oka 2025 .

Cyrilo-metodská
kultúrna cesta
V Bulharskom kultúrnom
inštitúte na Jesenského ulici
v Bratislave sprístupnili 25 .
februára v ýstavu fotogra fií Mar tina Peterk u P o s to p á c h C y r i l a a M e to d a vo
ve ľ ko m o r avs k ýc h k r a j i ná c h ,
k to r é v zn i k l i v r á m c i p r o j e k tu C y r i l o - m e t o d s ká k u l tú r na c es ta . S ú b o r fo to g r a f ií predstavuje pozoruhodné
kultúrne pamiatk y na území
Českej republik y, Slovenska
a Maďarska pozdĺž ciest,
k toré súvisia s Cyrilom
a Metodom. Návštevník objaví
spoločné kultúrne korene
týchto troch európsk ych krajín
,siahajúce jedenásť storočí do
minulosti, k ým solúnski bra tia neprišli na územia Veľkej
Morav y ako vierozvestcovia.
Autor pochádza zo Zlína, kde
sídli Asociácia členov Cyrilo - metodskej cesty a on je jej
projek tov ý manažér.
Pripravuje
Emil SEMANCO

7. marec 2020

20.STRANA
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OČAMI MATIČIARA
Popri dátume 10. november
1919, keď bol založený MO MS
Košice, je v novodobej histórii tohto matičného subjektu
významným aj prvý marec 1990.
V ten deň sa totiž konalo obnovujúce valné zhromaždenie, ktoré
znamenalo reštart jeho členskej
základne a začiatok novodobého
obdobia
matičnej
činnosti.
Podobné aktivity ako ich predchodcovia v roku 1968 vyvinuli
košickí matičiari po udalostiach
koncom roka 1989.

Matičný
reštart
Prípravný výbor ho zvolal na
prvý marcový deň v roku 1990
do veľkej divadelnej sály Domu
kultúry VSŽ v Košiciach za účasti
okolo dvesto účastníkov. Rokovanie viedol JUDr. Ľudovít Šomšák,
správu predniesol doc. PhDr. Július
Bágeľ, CSc., vtedajší predseda,
príhovor mal aj slovenský herec
Gustáv Valach. Valné zhromaždenie schválilo programové zameranie činnosti miestneho odboru
a štruktúru sekcií (organizačná,
kultúrno-umelecká, technická, propagačná,
vlastivedno-turistická
a pre styk so zahraničím). Treba
však povedať, že tento akt bol vyvrcholením snáh predchádzajúceho
obdobia. Po normalizačnom zrušení členskej základne (v roku
1974 boli zrušené miestne odbory
i členské ústredie), aktívny výbor
v Košiciach neprešiel do pasivity a naďalej pracoval aj počas
obdobia normalizácie. Treba
spomenúť najmä zanietených
funkcionárov tohto nežičlivého
obdobia. Z predsedov doc. Štefana Samsona, Mateja Matiu, Dr.
Jozefa Lajša, Emila Sommera
či doc. PhDr. Júliusa Bágeľa,
CSc. Miestny odbor prežil
všetku nepriazeň vtedajších čias
a s novou vervou sa dal do
matičnej práce po udalostiach
v pamätnom roku 1989, no už
aj s novotvoriacou sa členskou
základňou, ktorá rýchlo mohutnela. Ďalšie obdobie, najmä
deväťdesiate roky, bolo mimoriadne turbulentné. V priebehu
krátkej, ani nie desaťročnej etapy
(1990 – 1998) sa na čele MO
postupne vystriedali až štyria
predsedovia – doc. PhDr. Július
Bágeľ, CSc., JUDr. Ľ. Šomšák,
prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc.,
a napokon Ing. Juraj Koperdák,
CSc. Vyzdvihnúť treba najmä prínos stredoškolského profesora
Mgr. Pavla Kušníra (1933 – 2003),
ku ktorému sa pridali skúsení
harcovníci z povojnového obdobia (Dr. Štefan Kaifer, Dr. Michal
Potemra, prof. Juraj Dubinský
a iní). V rokoch 1969 – 1990 pôsobil ako tajomník a kultúrny referent. Ako člen výboru bol činný
aj pri obnove členskej základne
v spomínanom roku 1990. Keďže
práca s mládežou mu bola profesionálne blízka, aj v rámci košického matičného odboru vytváral
priestor pre činnosť mladých
matičiarov.
Anton METEŇKO,
predseda MO MS v Košiciach

Matica slovenská plánuje vydať monografiu o turčianskych obchodníkoch

PRIPOMÍNAME SI

Šafraníci a olejkári v národnom živote

7. ma r ca
– pr ed sto sedemdesiatimi
r ok m i sa nar o di l pr v ý pr ezi dent Č S R pr ofesor Tomáš Garr igue M asar yk (18 5 0 – 1937 ),
k tor ý mal mor avsko - slovensk ý
pôvod
–
stopätnás ť
r okov
od smr ti pr ávnika, spisovate ľa
a vedúcej osobnosti nár od ného hnu tia v dr uhej polovic i
19. stor o č ia Jána Fr ancisciho
Rimavského (1822 – 19 0 5)
8 . ma r ca
–
š es ťstosedemdesiat
r okov, č o kr á ľ Ľudovít I. ude li l obc i Gýmeš (J elenec) pr ávo
kona ť každý š t vr tok tr h (13 5 0)
9 . ma r c a
– r ok od smr ti sloven ského nadrealistu, esejistu,
kolážistu, dlhor o č ného f i lmo vého t vor cu A lber ta M ar en č ina
(1922 – 2019)
10 . ma r ca
– š es ťdesiat rokov od
ve ľ kej hudobnej udalosti na
S lovensku; na scéne O per y
S lovenského
nár odného
divadla mala v r oku 19 6 0 pr e miér u oper a Eugena Sucho ňa
S vätopluk
11. ma r ca
–
pr ed
sto
dvadsia timi rokmi sa narodi l sochár
Ladislav Majersk ý (19 0 0 –
19 6 5); pr ipomeň me si aspoň
dve jeho diela: pomník slo body v Ružomber ku a pomník
padlým v pr vej svetovej vojne
v M alackách
– pr ed sedemdesiatimi
piatimi r okmi (19 4 5) sa na L ip tove úplne nač akane za č ala
pr otiofenzíva
nemeck ých
vojsk , N emc i znova obsadi li
L iptovsk ý M ikuláš a okolie,
pr i č om v yš lo na javo nechu tné
r abovanie sovietsk ych voja kov, znási lnenia a r ek vir ova nie posledných zásob miestneho oby vate ľst va
–
sedemdesiat
r okov
(195 0), č o bol z funkc ie minis tr a zahr ani č ných vecí Č S R
odvolaný D r. Vladimír C le mentis a nahr adi l ho v diplo mac ii úplne nev zdelaný Vi liam
Šir ok ý; to už bol signál, že sa
za č nú na jvä č š ie a na jkr vavej š ie poli tické pr ocesy u nás
12 . ma r ca
–
dvestotr idsa ť
r okov
od smr ti rakúsko - uhor ského
mar š ala slovenského pôvodu
A ndr eja Hadíka (1710 – 179 0)
– v Č S R bola v r oku 1975
popr avená
posledná
žena
O lga H epnar ová, dvadsa ťdvar o č ná dcér a bankového
úr adníka a zubnej lekár k y;
dva r ok y pr ed t ým v ypoži č a ným nák ladným au tom Pr aga
R N naschvál a v plnej r ých losti zr azi la osem ľudí a ďal ších dvanástich vážne zr anila,
nakr ú ti li o nej a j kopr odukč ný
česko-slovensko-francúzsko - po ľsk ý f i lm
13 . ma r ca
– pr ed sto piatimi r okmi
zomr el
pr v ý
konš tr uk tér
padáka slovensk ý v ynálezca
pôsobiac i v US A Ján B ahý ľ
(18 5 6 – 1915); osobne ho pr ed
komisiou v yskúšal zoskokom
z mr akodr apu
– stor o č nica maliar a a gr a f ika J ozefa Š tur díka; i lustr oval
diela ľudovej slovesnosti a j
knihy slovensk ých a svetov ých
básnikov, sám napísal zbier ku
básní Polokr užie, venoval sa
aj krajinoma ľ be (1920 – 19 92)
– kedysi populár ny zabá va č J ozef Pr o č ko má pä ťde siatpä ť r okov
( jč)

Text a foto: Pavol JAVORSK Ý

Vo štvrtok 20. februára sa konala v náboženskom komunitnom centre Quo vadis v Bratislave zaujímavá
prednáška historika Maroša Mačuhu Slovenskí obchodníci v cárskom Rusku a priľahlých krajinách. Spolu
s Miestnym odborom Matice slovenskej v Ružinove a Domom MS v Bratislave historik počas takmer dvoch
hodín príťažlivým spôsobom priblížil osudy turčianskych olejkárov a šafraníkov aj v konotáciách ich podpory národnému hnutiu Slovákov do roka 1918.
V dejinách slovenského národa
ide o významnú skupinu obyvateľstva z Turca, na ktorú sa akosi
zabúda. „Je to skutočný fenomén,
o ktorom veľa slovenská spoločnosť nevie,“ dodal historik Mačuha.
Išlo o obchodníkov, ktorí cestovali
pešo, resp. na konských povozoch
smerom na východ od slovenskej
časti Uhorska. Na svojich obchodných cestách predávali sprvoti
domácky vyrobené lieky, mastičky
a bylinné extrakty. Po zákaze podomového predaja liekov sa preorientovali na predaj látok zo západnej
Európy a galantérnych produktov.
Veľa z nich došlo až na ruskú Sibír,
niektorí aj do Vladivostoku. Mnohí
z nich zarobili značné majetky.
V ďalekých východných oblastiach
si otvárali kamenné obchodné
domy, a dokonca aj banky. Takéto
predajne zakladali najmä na území
Poľska, v moskovskej, južnej i sibírskej časti Ruska. Domov prinášali
nielen kapitál, ale aj vedomosti
predovšetkým o svete slovanských
národov, ktoré u nich celkom prirodzene prebúdzali národné povedomie. Sami potom boli nielen činní,
ale hlavne materiálne a finančne
podporovali národné snahy Slovákov už od založenia Matice slovenskej cez Muzeálnu Slovenskú spoločnosť, stavbu Národného domu
v Martine, gymnáziá v Kláštore

Slovenský historik Maroš MAČUHA príťažlivým spôsobom prednášal o turčianskych olejkároch a šafraníkoch.

pod Znievom a v Martine, podporu
slovenských novín a tlače až po
angažovanosť v spolkoch doma aj
v zahraničí. Okrem toho stáli títo
obchodníci takmer za každým slovenským hospodárskym a finančným podnikom v Martine a okolí.
Napokon až boľševická revolúcia
spôsobila, že prišli o všetky svoje
majetky a späť do Uhorska sa vracali nemajetní.
Maroš Mačuha sa dlhodobo
venuje
výskumu
turčianskeho
obchodníctva a zozbieral bohaté
materiály z archívov nielen v Martine a iných lokalitách v Turci,
ale aj v Archíve Turčianskej župy

v Bytči a vo Vojenskom historickom
archíve v Prahe. Matica slovenská
má v edičnom pláne svojho vydavateľstva vydať v roku 2020 monografiu o Turčianskych olejkároch.
„Ide o významnú skupinu Slovákov,
ktorá priamo ovplyvňovala aj prebúdzanie národného života v 19.
storočí. O turčianskych olejkároch
vyšlo zopár diel, ale nie vedecká
monografia. Momentálne s autorom
a vydavateľstvom Matice slovenskej
sa snažíme nájsť na vydanie tejto
zaujímavej knihy finančné zdroje,“
dodal správca Matice slovenskej
Maroš Smolec, ktorý sa tiež na
prednáške zúčastnil.

Život a dielo velikána slovenských dejín M. R. Štefánika inšpiruje aj dnes

Dramatizácie o generálovi v Budimíre a Košiciach
Peter SCHVANTNER – Foto: Teodor SITARČÍK , Mar tin HAJNÍK

V roku 2020 si pripomíname
mnoho významných výročí. Jedným
z nich je aj sto štyridsiate výročie
narodenia generála M. R. Štefánika.
V rámci Roka M. R. Štefánika, ktorý
prebiehal v roku 2019, sa zorganizovalo mnoho podujatí, prednášok
a výstav. V roku 2020 sa tiež uskutoční niekoľko významných podujatí,
ktoré vyvrcholia oslavami
generálovho narodenia v Brezovej pod
Bradlom v júli tohto roka.
Matica slovenská a Mladá
Matica takisto pripravujú niekoľko
memoriálnych podujatí. Symbolicky
s nimi začali na základných školách
v Budimíre a v Košiciach. Boli o to
príhodnejšie, keďže ZŠ v Budimíre
nesie meno M. R. Štefánika. Desiateho februára mladí matičiari tu
s Divadelným odborom MS odohrali
scénku zo života M. R. Štefánika,
resp. o udalostiach spojených so
vznikom Československej republiky
v roku 1918. Súčasťou programu
bola aj krátka prednáška predsedu
MS Mariána Gešpera o živote tohto
nášho velikána. Budimírski školáci

reagovali pohotovo a niektorí prekvapili svojimi vedomosťami, najmä
tí z mladších ročníkov, ktorí sa ešte
k týmto udalostiam v rámci vyučovania nedostali. Samozrejme, odmenou
im okrem potlesku boli aj knižné dary
z Vydavateľstva MS.

Dramatizácia a prednáška sa
tiež uskutočnili v ZŠ Park Angelinum
v Košiciach. Aj tu žiaci živo reagovali
na udalosti spojené s M. R. Štefánikom, ale aj s legionármi a so vznikom
Česko-Slovenska. Okrem pochvaly
a potlesku od spolužiakov si opäť
odniesli knižné dary. Najväčšou
odmenou však bude, ak si samotní
žiaci aj ich učitelia niečo z uvedenej
dramatizácie a prednášky odnesú
a ich záujem pretrvá. Život a dielo
velikána slovenského národa generála M. R. Štefánika je inšpiratívny aj
dnes. Jeho odkaz pretrváva a stále
je vzorom pre mnohých žiakov, začínajúcich študentov i absolventov,
ktorí už majú strednú či vysokú školu
za sebou. Tento príklad nech ich
sprevádza životom. Treba poďakovať aj riaditeľovi D MS v Košiciach
Michalovi Matečkovi za organizáciu
týchto stretnutí. Takisto riaditeľke
ZŠ v Budimíre Jane Bavoľárovej
a pedagógom so ZŠ Park Angelinum
za vytvorenie podmienok a ústretovosť pri zorganizovaní prednášky
a uvedení divadelnej dramatizácie.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Čo je dobré, to by sa malo opakovať. Potešilo nás množstvo vašich odpovedí na kvízovú otázku zo SNN č. 6, kde sme sa pýtali
na výrazný úspech čs. futbalových reprezentantov na MS 1962 v Čile, kde sme po prehratom finálovom zápase s Brazíliou
vybojovali strieborné medaily – ako to v rozhovore pre naše noviny priblížil jeden z posledných pamätníkov Jozef Štibrányi.
Vyžrebovali sme týchto výhercov: Jozef Petrek, Svinná; Mária Miková, Michalovce; Mária Obecajčíková, Trnava
Dnešná otázka je opäť z oblasti športu a opiera sa o informácie publikované v aktuálnom čísle.
● Má známy hokejový útočník a člen reprezentačných výberov Zdeno Cíger (dnes mládežnícky tréner) zlatú medailu
zo šampionátu vo švédskom Göteborgu z roku 2002?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu (aj elektronicky) našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej pokiaľ možno čo najskôr, ale zásadne do 17. marca t. r.
(se)
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