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SLOVO O SLOVENSKU
Dnes možno konštatovať,

že
svet nie je len na pokraji globálnej,
ekonomickej, ekologickej, vojenskej
či zdravotníckej krízy. Svet sa v skutočnosti priblížil k hranici globálnej
katastrofy.
Akousi zhodou historických
náhod
pandémia
koronavírusu
zachvátila svet takmer presne na sté
výročie španielskej chrípky, ktorá
zabila niekoľkonásobne viac ľudí než
prvá svetová vojna. V kolektívnej
historickej pamäti Slovákov to nie je
nová skúsenosť. Okrem tzv. španielskej chrípky sme prežili v strednej
Európe cholerové epidémie v 19. storočí a počas stavovských protihabsburských povstaní sa k vojnovému
utrpeniu pridal mor, a ešte horšie to
bolo počas stredoveku. V niečom je
však situácia odlišná. Mnohí si jasne
uvedomili, že ani vyspelé technológie 21. storočia, rozvinutý priemysel
a informačno-mediálny vek sami
osebe nedokážu zachrániť životy.
Aký zdanlivý bol pocit civilizačného bezpečia. Stačilo niekoľko dní
a v Európe i vo vzdialenej Ázii
zomrelo tisíce ľudí a pulz priemyslu
a obchodu sa radikálne spomalil.
Naše európske intelektuálne
špičky desiatky rokov premrhali more
času a energie v scholastických sporoch o tradičných hodnotách, relativizovaním rodiny, národa a štátu,
niekedy dokonca v intenciách, či sú
vôbec potrebné. Doba ich demaskovala mávnutím čarovného prútika.
Až teraz sa ukázalo, že rodina býva
jediná istota a štát vitálne potrebný,
ak príde na pomyselné „lámanie
chleba“. Prejavila sa aj nepripravenosť európskych elít, ktoré nedokázali rozhodne reagovať, aj keď ide
o takú základnú vec, ako je záchrana
života tisícov občanov.
Doba je rovnako nebezpečná
a rozporuplná ako tie minulé. Spochybňovanie všetkého nevedie k zlepšeniu civilizácie, ale, naopak, fatálne
ju oslabuje, zbavuje akcieschopnosti
a ponecháva napospas osudu. Jednotlivec nie je ostrovom a musí myslieť
na prospech spoločnosti, no ani spoločnosť nesmie zabúdať na jednotlivca.
Nie tak dávno Taliansko poskytovalo potravinovú pomoc do tretieho
sveta. Teraz lekárske kolektívy z Číny,
z Ruska, a dokonca z chudobnejšej
Kuby prichádzajú do Talianska na
pomoc aj s vybavením. A nikto ich
neodmieta. Práve naopak ...
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Strana 5.

STARCOV NETRÁPIA ŠMEJDI,
ALE BEZOHĽADNÍ TYRANI
Strana 6.

VŠETKO JE NARUBY,
NIČ NEBUDE, AKO BOLO
Strana 7.

POĽNÝ MARŠAL ANDREJ HADIK
A JEHO „HUSÁRSKY KÚSOK"
Strana 10.

Nové pravidlá pre služby a obchod od hlavného hygienika a krízového štábu

Len disciplína a zodpovednosť zaručia viac slobody
Štefan ZLATOŠ – Ilustračné foto: zdroj, internet-Twitter

Vyšší štandard hygienických opatrení na strane kupujúcich i obchodníkov. To je základný výstup z rokovania krízového štábu v oblasti zásobovania obyvateľstva
potravinami, liekmi, ale najnovšie aj vybranými tovarmi iných komodít a službami.
viac ako jeden zákazník na dvadsaťpäť štvorcových metrov plochy predajne či prevádzky. Platí to aj pre čerpacie stanice. Pre predajne potravín
platí čas od 9. hodiny do 12. hodiny,
ktorý má byť vyhradený občanom vo
veku nad šesťdesiatpäť rokov. Podľa
vyjadrenia hlavného hygienika má
personál predajne právo vykázať
mladších zákazníkov v tomto čase
z predajne. Predseda vlády v tejto
súvislosti apeluje na to, aby dôchodcom v čo najväčšej miere pomáhali
so zabezpečovaním potrieb príbuzní,
susedia, priatelia, a ak to nejde inak
samosprávy.

V oblasti zdravotníctva platí už tri
týždne štátom vyhlásený núdzový stav,
najnovšie bol rozšírený aj na zariadenia sociálnych služieb a starostlivosti
o osamelých a starých občanov. Tým
sa pod opatrenia nového stupňa núdzového stavu v zdravotníctve dostali aj
zamestnanci domovov opatrovateľskej služby, domovov seniorov a iných
podobných zariadení.
■ ROZBEHLO SA TESTOVANIE
Po rokovaniach vlády, jej ministrov, krízového štábu a prevádzkovateľov súkromných laboratórií sa podarilo
výrazne zvýšiť denný počet testovaných potenciálnych nositeľov nákazy.
Denná štatistika tak už dosahuje na
počet tisíc testovaných. Potešiteľné
je, že úmerne k počtu intenzívnejšieho testovania sa nepotvrdil porovnateľne zvýšený počet infikovaných,
ten stúpa miernejším tempom. Krízový
štáb a následne aj minister zdravotníctva vydali opatrenie, na základe
ktorého je zakázaný domáci predaj
respirátorov. Tie sú totiž podľa ministra zdravotníctva MUDr. Mareka
Krajčího určené najmä pre zdravotnícky a záchranársky personál, u bežných užívateľov sú skôr veľkým rizikom pre šírenie nákazy, pretože síce
chránia nositeľa, ale nijako nechránia
ľudí, ktorí sa pohybujú v jeho okolí
pred ním vydychovanou kvapôčkovou
nákazou. Klasické doma šité rúška sú
v tomto smere podľa ministra oveľa
spoľahlivejšie.

3 OTÁZKY PRE:

Zastavenie epidémie závisí od správnych rozhodnutí krízového štábu, zodpovednosti nás
všetkých a dezinfekčných opatrení.

V záujme zabezpečenia základných potrieb obyvateľov, ako aj zachovania ekonomickej životaschopnosti
drobných podnikateľov a živnostníkov
povolil hlavný hygienik po rozhodnutí
krízového štábu otvoriť aj prevádzky,
ako sú pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie, a to aj v nedeľu.
V pracovných dňoch a v sobotu môžu
opäť začať poskytovať služby očné
optiky, poskytovatelia finančného
lízingu, stanice technickej a emisnej kontroly, servis výpočtovej techniky, notári,
advokáti, kľúčové služby, zberné dvory,
predajne metrového textilu a galanté-

rie, lízingové služby, servis bicyklov
a predajne súčiastok na ne, záhradníctva a predaj záhradníckych potrieb
s výnimkou veľkých reťazcových predajní a obchodných centier, železiarstva a farby a laky.
Nielen pre potraviny a lekárne, ale
prakticky pre všetky predajne a prevádzky služieb patrí spoločné nariadenie, ktoré prikazuje pri vstupe poskytnúť zákazníkovi dezinfekciu rúk
a ochranné rukavice – tu stačí jedna
z týchto možností. Majiteľ predajne či
prevádzky musí zabezpečiť, aby sa
v jej priestoroch naraz nezdržiaval

■ RÚŠKA POVINNE
Do platnosti takisto vstúpilo
povinné nosenie rúšok na verejnosti,
v celom verejnom priestore. Týka sa
to tak dospelých, ako aj detí. Podľa
nariadenia hlavného hygienika tak má
byť aj v prípade, ak ideme do prírody,
„verejný priestor“ je v tomto pokyne
vnímaný ako bez výnimky.
Najnovšie budú povinne v karanténe tiež tí občania, ktorí prichádzajú zo zahraničia aj individuálnou
dopravou. Štát má dostatok právnych
možností, ako zistiť ich identitu, telefónne čísla a po schválení zákona
o používaní prostriedkov telekomunikačných operátorov na sledovanie pohybu. Treba dodať, že táto
právna norma umožní iba sledovanie
pohybu, ale nie komunikácie mobilných zariadení.

MUDr. Michala PEČÍKA, lekára a záchranára urgentnej medicíny

Vírusu sa treba postaviť s rozvahou
● Ako hodnotíte doterajší
priebeh pandémie koronavírusu?
Sme len na začiatku pandémie.
Zlá informovanosť či cielené zavádzanie obyvateľstva mohlo viesť
k vážnym následkom. Zároveň však
nie je dobré lamentovať. Treba sa
vírusu postaviť čelom. Svetoví
experti, ktorí šírenie COVID-19
zvládli, hovoria, že v ideálnom
prípade to bude trvať približne
dva mesiace. Zlé scenáre môžu
znamenať aj pol roka. Je mimoriadne dôležité, aby všetci obyvatelia rešpektovali autority, krízový
manažment štátu, odborné spoločnosti a profesionálov z oblasti
zdravotníctva, epidemiológie a mikrobiológie. A najmä aby boli trpezliví. Kapacity nášho zdravotníckeho
systému zatiaľ zvládajú, no je to

Marián GEŠPER,
predseda Matice slovenskej
R - 202015

● Pracujete ako lekár záchranár na letisku. S akými, možno
nevšednými situáciami sa denne
stretávate?
Práca v záchrannej zdravotnej službe má svoje špecifiká.
Urgentná medicína je krásna v tom,
že ak ste v správnom čase na
správnom mieste, naozaj človeku
zachraňujete život.

nom, aby sme sa čo najskôr mohli
vrátiť k našej každodennej práci,
k nášmu každodennému životu?
Buďte tolerantní, ohľaduplní,
a keď sa dá, pomáhajte si navzájom. Iniciatíva s rúškami dokazuje,
že to vieme. Keď chceme. Chráňte
si svoje zdravie a zdravie ľudí vo
svojom okolí dodržiavaním odporúčaní autorít. Používajte zdravý
„sedliacky“ rozum a snažte sa
zachovávať rozvahu, vždy podľa
toho, ako to bude vyžadovať situácia. Nik presne nevie, čo bude
zajtra. Dá sa iba predpokladať.
A berte ohľad aj na zdravotníkov.
Čím viac ich udržíme v prvej línii,
tým skôr pandémiu zvládneme.

● Vírus si nevyberá, ľudia sú
kľúčoví. Čo odkážete nám obča-

Zhovárala sa Eva SISKOVÁ
Foto: archív (mp)

náročné. Čím vyšší počet zdravotníkov a pracovníkov prvého kontaktu udržíme zdravých, tým väčšiu
máme šancu. A nejde len o ohrozenie samotnou nákazou, zamlčaním
dôležitých informácií alebo priamo
klamstvom.

V SNN 15 – 16/2020 ■ Zabudnutá výnimočnosť osamoteného štúrovca Samuela Dobroslava ŠTEFANOVIČA

SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

■ Rozhovor o začiatkoch transplantácií, reklamných kampaniach a pravde o probiotikách
■ Výpočet, čo všetko pozitívne pre slovenský národ a čo zlé pripravila odchádzajúca koalícia
WWW.MATICA.SK
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Európa sa vyše dvadsať rokov nevie dohodnúť na voľnej nedeli

Nevyhrala cirkev, politici, aktivisti, ale koronavírus
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: zdroj teraz.sk, TASR

Vyše dvadsaťročný zápas o voľnú nedeľu napokon nevyhrala cirkev, politici ani aktivisti, ale koronavírus. Vláda
schválila zatvorenie predajní potravín, drogérií, trafík či obchodov s predajom krmív pre zvieratá počas nedieľ.
„Tieto prevádzky Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR uzatvorí vždy v nedeľu s tým, aby sa vytvoril priestor na
sanitárne opatrenia a zároveň priestor pre oddych zamestnancov spomínaných prevádzok, ktorí sú počas krízy
v prvej línii, v plnom nasadení,“ informoval premiér Igor Matovič. Možno je to prvý krok na zatvorenie všetkých
predajní počas nedieľ, nielen v čase mimoriadneho stavu.
Rakúska koordinátorka Aliancie
za voľnú nedeľu Maria Langmaierová
tvrdí, že „voľná nedeľa je niečím, čo
v spoločnosti udáva rytmus“. A že je to
nevyhnutné najmä teraz, „keď sa čas
podriaďuje neoliberálnym požiadavkám, pracovný čas je čím ďalej pružnejší a náš život má čím ďalej menej
jasnú časovú štruktúru“. Dodáva, „keď
sa do veľkej miery líši čas, keď sú rôzni
ľudia v práci a keď majú, naopak, voľno.
Komplikuje to rodinný život, priateľské
vzťahy, voľnočasové aktivity aj spoločenskú angažovanosť. Je potrebné,
aby bol pevne daný čas, keď majú
voľno všetci a budú môcť spolu niečo
podniknúť“.

■ OBETOVANIE NEDELE
Je pozoruhodné, že od roka 321,
keď cisár Konštantín Veľký vyhlásil
nedeľu za voľný deň, to platilo skoro
tisícsedemsto rokov. Európska únia iba
pred dvadsiatimi rokmi zrušila nedeľu
ako deň oddychu pre pracujúcich
a vyvolala tým okamžité reakcie nielen
predstaviteľov cirkví, ale aj laickej verejnosti. Priestor na zvrátenie priniesla
paradoxne Lisabonská zmluva, podľa
ktorej občania môžu prinútiť európsku
elitu zaoberať sa ich témami. Podmienkou je, aby sa iniciatívy ujal „aspoň jeden
milión občanov Únie, pochádzajúcich
z významného počtu členských štátov“, a vyzvala Európsku komisiu k činu.

To by znamenalo prijatie konkrétnych
právnych krokov Únie. Je tu teda možnosť pretlačiť pred Európsku komisiu
svoje záujmy. Ale...
Získať taký počet podpisov pod
petíciu sa ukázal nereálny. Na Slovensku
sa iniciatívy chopilo občianske združenie
Aliancia za nedeľu v roku 2009 a jeho
súčasný predseda Anton Čulen hovorí,
že aktuálne EÚ nemá záujem zaoberať
sa týmto problémom. Nemecký europoslanec Martin Kestler považoval za
úspech, že za krátky čas sa pod petíciu
za voľnú nedeľu podpísalo jedenásťtisíc
ľudí z rôznych krajín EÚ. Na Slovensku sa pod rovnakú petíciu podpísalo
vyše osemdesiattisíc občanov, a nič sa

Aktuálne sa do kampane za uzákonenie voľnej nedele na Slovensku zapojila aj ďalšia vplyvná
nezisková organizácia Aliancia za rodinu. Na fotografii jej líder JUDr. Mgr. Anton CHROMÍK, PhD.

nestalo. Kestler pripomenul, že „voľná
nedeľa dáva rodičom možnosť tráviť čas
so svojimi deťmi a je tiež súčasťou kultúrneho dedičstva Európy“.
■ ODVRHNUTÉ DEDIČSTVO
Ako nakladáme s týmto dedičstvom?
Nezaniká podobne ako kresťanská tvár
Európy? Svätý pápež Ján Pavol II.
povedal: Európa bude buď kresťanská,
alebo nebude.
AZN bola
spoluzakladateľkou
Európskej aliancie za voľnú nedeľu
(ESA). Zorganizovala niekoľko konferencií, aby poukázala na škodlivosť nedeľnej práce najmä na rodinu. Dosiaľ sa
v Únii nepodarilo presadiť takú legis-

Rovnako postupujeme aj pri pľúcnych
ventilátoroch, kde naša analýza hovorí,
že potrebujeme pätnásťtisíc kusov na
tri mesiace. V Európe ich zatiaľ máme
len polovicu,“ konštatoval pre verejnosť
Maroš Šefčovič.

Nechajme riešenie situácie na expertov, politické výroky môžu uškodiť

Zaklínadlo „rýchlotesty“ neplatí na každého
Ivan BROŽÍK – Foto: zdroj internet

Stačí preštudovať väčšinové vyjadrenia na sociálnych sieťach, ale prečítať si aj mnohé konštatovania novinárov z takzvaných mienkotvorných médií. To, že je u nás každý zrazu odborník na všetko, štátu aj nám občanom v konečnom dôsledku
nesmierne škodí. Kauza rýchlotesty – „testujeme málo“ – zaznieva zo strany laikov. Pozrime sa však, čo tvrdia odborníci.
„V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19, spôsobeného novým
koronavírusom, môžu byť rýchlotesty
užitočné v určitých fázach ochorenia,
napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi, trvajúcimi
niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia
COVID-19 od iných respiračných nákaz.
Tieto testy však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód.“ Takto informuje Úrad
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
v stanovisku na sociálnej sieti. „Ide
o orientačné vyšetrenie a treba ho
ešte konfirmovať citlivejšou metódou,“
konštatuje úrad. Národné referenčné
centrum pre chrípku na ÚVZ SR vyko-

náva laboratórnu diagnostiku ochorenia
oveľa presnejšou metódou.
Osobné ochranné prostriedky vyššieho typu sú distribuované prednostne
tým poskytovateľom pomoci občanom,
ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s nakazeným pacientom. Informovala o tom hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana
Eliášová.
■ KOHO UPREDNOSTNIŤ?
„Sú to najmä záchranky, urgentné
príjmy, personál infekčných oddelení,
kde už takíto pacienti sú, myslíme však
aj na všeobecných lekárov či stomatológov." vysvetlila Zuzana Eliášová.

VŠIMLI SME SI
M arec pred 532 rokmi má pre Slovákov veľký význam. V tom roku
slovenský rodák z Pýru pri Hontianskych Tesároch notár Ján z Turca
vydal v Brne svoje historické dielo Uhorská kronika. Prvý raz sa v kronike
objavilo meno Slovák v podobe Zlowachko. Pri opise lúpežných bojov českého zemana Jana Jiskru a bratríkov na Slovensku autor dôsledne rozlišuje Čechov, Poliakov a Slovákov – bohemi, poloni i sclaui...

Vzácna kniha z matičných archívov
V diele opisuje
dejiny Uhorska od
príchodu
Maďarov do podunajskej
oblasti až po obdobie
vlády Mateja Korvína,
pričom čerpá zo starších kroník (napríklad Kronika Jána zo
Šarišských Sokoloviec), z diel talianskych
humanistov
Vzácny exemplár mala vo svojich archívoch aj
a z dobovej korešMatica slovenská v budove Slovenskej národnej
knižnice (SN K ). Po prijatí novely knižničného
pondencie
a
liszákona v roku 20 0 0 sa SN K stala rozpočtovou
tín.
Nejde
však
o
organizáciou štátu.
suché podanie faktov, ale výklad dejín sa prelína s anekdotami, povesťami a prirovnaniami. Originál knihy uchováva rehoľa piaristov v Nitre. Jeden exemplár
z množstva edícií vlastní Slovenská národná knižnica z pôvodných fondov Matice slovenskej. Je to jedna z mála historických pamiatok spojených so Slovenskom, ktoré zostali na Slovensku a neboli v rôznych
obdobiach odvezené do Budapešti. Svojím obsahom je to nielen kronika,
ale aj literárne dielo. Spracoval v ňom súdobé povesti a anekdoty, úvahy
pisateľa nad osudom. Značnú časť diela prevzal z iných kroník.
Samotný autor bol notárom v Šahách. Okrem toho bol prvým
uhorským kronikárom, ktorý nepochádzal z kňazského stavu.
V rokoch 1467 – 1475 bol notárom krajinského sudcu, potom notárom
hodnoverného miesta v Šahách, v rokoch 1476 – 1488 bol hlavným notárom krajinského sudcu na kráľovskom dvore.
(lk)
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Európska únia začala konečne
vytvárať strategické zásoby zdravotného materiálu. Potvrdil to aj podpredseda Európskej Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad
Maroš Šefčovič.
■ DOBRÁ SPRÁVA
Po zasadnutí kolégia komisárov
povedal, že exekutíva EÚ vyvíja maximálne úsilie, aby pomohla prekonať
súčasnú dramatickú situáciu s COVID-19.
Za dobrú správu považuje to, že pokiaľ
ide o zabezpečenie kritických zdravotných materiálov, dobré výsledky
začalo prinášať spoločné verejné
obstarávanie krajín EÚ, ku ktorému sa

latívnu normu, ktorá by v maximálnej
možnej miere obmedzila nedeľnú prácu
a bola by záväzná pre všetky členské
štáty EÚ. Pritom odborné štúdie poukazujú na skutočnosť, že atypický pracovný čas narúša sociálne rytmy, čo sa
negatívne prejavuje na zdraví a bezpečnosti práce zamestnancov.
V súčasnosti majú zákon na
ochranu nedele v Rakúsku, Nemecku,
Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku,
Taliansku, vo Francúzsku, v Dánsku
a v štátoch Beneluxu. Medzinárodný
deň voľnej nedele – 6. marec – bol
odvodený od dátumu, keď cisár Konštantín Veľký vyhlásil nedeľu za voľný
deň.

Je zásluha bývalého premiéra Petra PELLEGRINIHO, že na počiatočný nápor koronavírusu malo Slovensko potrebné zdravotnícke pomôcky.

ešte v januári pripojilo aj Slovensko.
„Zmapovali sme, že týždenne potrebujeme pre celú Úniu dvesto miliónov
rúšok a tridsať miliónov masiek aspoň
v kvalite FFP2 minimálne počas obdobia troch mesiacov. Dobrá správa je,
že to vieme zabezpečiť. Sme vo finálnej fáze a počas niekoľkých dní by
mali byť tieto dodávky zabezpečené.

■ VYTVÁRANIE REZERV
Európska únia vytvára strategické zásoby a špeciálne sklady,
kde budú tieto materiály uskladnené a budú v jej vlastníctve. Sklady
bude spravovať Európska komisia
a ochranné pomôcky bude poskytovať
tým krajinám, ktoré ich budú najviac
potrebovať. Jeden takýto sklad bude
vytvorený už v týchto dňoch so zdravotníckym materiálom v hodnote desať
miliónov eur. Prvý takýto sklad mal
vzniknúť v Rumunsku.
Veľmi dobrou správou je, že pravdepodobne ešte do leta bude európsky priemysel schopný natoľko zmeniť
svoje vyrábané komodity, že fabriky
dokážu vyprodukovať všetok zdravotnícky materiál, ktorý je potrebný
v Európe, aby kontinent nebol závislý
od dodávok materiálu z krajín mimo
Schengenu.

Zlínski výskumníci vynašli textíliu, ktorá dokáže zachytiť koronavírus

Rúška z nanovlákien sú spoľahlivá hrádza
Nanomateriál, ktorý je schopný zachytiť koronavírus, vyvinulo Centrum polymérových systémov Univerzity
Tomáša Baťu v Zlíne v spolupráci s tamojšou spoločnosťou SPUR, a. s. Táto textília spĺňa normy na výrobu zdravotníckych rúšok, po ktorých je v súčasnosti obrovský dopyt a patria azda k najžiadanejším tovarom na svete.
Nanometer (nm) ako fyzikálnu jednotku dĺžky si obyčajný
„smrteľník“ ťažko vie predstaviť,
veď v metrickej sústave zodpovedá miliardtine metra (1 x 10 - 9 ).
Skôr čosi povie, že sú desaťtisíckrát menšie ako hrúbka ľudského
vlasu. Materiál, o ktorom je reč,
má obchodný názov SPURTex VS
a jeho filtračná účinnosť je až
deväťdesiatdeväť
percent
pri
veľkosti častíc štyristo nanometrov (merané podľa EN 149).
V pásme ultrajemných častíc s veľkosťou 20 – 400 nm vykazuje filtračnú schopnosť 75 – 90 percent
(meraná podľa N 1822) a zabezpečuje pritom nízky tlakový odpor,
čo je podľa Dušana Kimmera, ktorý
vedie vývoj nanovláknitých materiálov, veľmi dôležitá vlastnosť,
keďže uľahčuje dýchanie a minimalizuje riziko odtekania vdychovaného vzduchu okolo rúška a tváre.
Spoločnosť SPUR, a. s., začala
s výskumom a vývojom nanomateriálov v roku 2006. Samotnú
výrobu nanovlákien na zariadení
vlastnej konštrukcie spustila o šesť
rokov neskôr. Od roka 2018 pokračuje výskum v Centre polymérových systémov zlínskej univerzity.

SLOVENSKO

Rektor tejto akademickej inštitúcie
Vladimír Sedlaříký potvrdil, že toto

ČO INÍ NEPÍŠU

Nový druh textílie z nanovlákien

vedecké pracovisko je špeciálne
vybavené nadväznými testovacími

technológiami a disponuje kvalitnou personálnou kapacitou.
V súvislosti s aktuálnou pandémiou a so šírením choroby Covid-19
začiatkom februára tohto roka oslovil spoločnosť SPUR, a. s., zákazník z Hongkongu, ktorý požadoval
dodávku materiálu s vysokou účinnosťou pri eliminácii prenikania
koronavírusu materiálom rúšok.
Výskumníci v centre promptne reagovali podľa zadaných podkladov
a v kooperujúcej SPUR postavili
výrobnú linku, na ktorej už koncom
februára vyrobili prvé stovky metrov tejto tkaniny. Jej súčasná denná
kapacita zodpovedá asi pätnástim
tisícom kusov rúšok. Postupne chcú
výrobu materiálu zvýšiť až približne
na kapacitu dvadsaťpäťtisíc rúšok,
aby uspokojili záujem výrobcov nielen v tomto moravskom kraji, ale aj
u iných producentov zdravotníckeho
materiálu. Na realizácii sa podieľa
tiež ateliér dizajnu odevov Fakulty
multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, kde pripravili viac strihových riešení rúšok,
ktoré vzápätí distribuujú na požadované miesta.
Michal SITNIK
Foto: internet
WWW.SNN.SK
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Erdoganov vydierací potenciál
Roman MICHELKO

V súvislosti s pandémiou koronavírusu nám v Európe akosi dochádza, čo sa deje na jej hraniciach,
najmä tých grécko-tureckých. Pred
niekoľkými mesiacmi pritom bolo
práve Turecko v epicentre záujmu
svetovej verejnosti. Islamský štát
dostával „poslednú ranu z milosti“
a „riešilo sa“ len čo s Kurdmi, prednými bojovníkmi proti islamistom,
ktorých tak „charakterne“ nechal
Donald Trump napospas ich úhlavnému nepriateľovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Posledná ofenzíva
proti islamistom v sýrskej provincii
Idlib však spôsobila pohyb tisícov
utečencov práve do Turecka. To má
už dnes tri a pol milióna utečencov
a ďalšia „várka“ je to posledné, po
čom túži. Navyše, kľúčové postavenie Turecka ako krajiny, ktorá môže
otvoriť balkánsku cestu, dávalo
Erdoganovi značný nástroj na nátlak
voči Európe.

Dnes totiž Turecko prevzalo
úlohu, akú dlhé desaťročia plnila
Líbya za Muammara al-Kaddáfího.
Líbya po vzájomných dohodách
najmä s Talianskom, ale aj s Francúzskom zastavila tranzit migrantov
ďalej do Európy. Všetci vieme, čo sa
stalo po Kaddáfího páde. V rozvrátenej krajine sa k moci dostali rôzne
paramilitantné milície, pod kuratelou
ktorých priam rozkvitali pašerácke
bandy. Ak k tomu dodáme „pomätené“ kapitánky Racketeové, pseudohumanistov, ktorí v koordinácii
s pašerákmi aktívne pomáhali pašovať najmä ekonomických migrantov
do Európy, druhý vrchol migračnej
krízy sme mali pred dverami.
Vráťme sa však na turecko-grécke
(rozumej
európske)
hranice. Erdogan je frustrovaný
z viacerých príčin. Po poslednom
neúspešnom pokuse o vojenský
prevrat si zásadne posilnil svoje

mocenské postavenie. Veľmi nevyberavo potiera všetkých svojich
oponentov a svoju rolu „novodobého sultána“ by rád korunoval
posilnením Turecka ako významnej regionálnej mocnosti. Zároveň
robí dvojtvárnu a nevypočítateľnú

K OME N TÁ R
zahraničnú politiku. Na strane jednej kooperuje s Trumpovou administratívou, je takpovediac jediný
relevantný hráč NATO v oblasti
Blízkeho východu. Na strane druhej
kupuje zbrojné systémy z Ruska,
čím si pohneval Američanov. Ale aj
turecké vzťahy s Ruskom sú veľmi
turbulentné. Oscilujú od otvoreného
lokálneho konfliktu (zostrelenie ruskej stíhačky) až po spojenectvo.
Recep Tayyip Erdogan je však
frustrovaný predovšetkým preto, že
Rusko je silným a veľmi účinným

Politika teraz musí ísť bokom
Matej MINDÁR

Zápas s nebezpečným ochorením nového koronavírusu musí byť
spoločným záujmom všetkých vládnych i opozičných politických strán.
Občania Slovenska právom očakávali, že po hektickej predvolebnej
kampani budú v tomto výnimočnom
prípade politickí predstavitelia ťahať
za jeden povraz. Mýlili sa. Znova
zvíťazil stranícky egoizmus nad
národným záujmom. Nepomohla
ani skutočnosť, že čelíme najväčšej bezpečnostnej hrozbe od konca
druhej svetovej vojny. Napriek
úprimnej snahe novej vládnej koalície bojovať proti nebezpečnej
nákaze, časť jej členov spochybňuje niektoré rozhodnutia predchádzajúcej vlády Petra Pellegriniho.
Pravdou je, že niektoré rozhodnutia
bývalého kabinetu neboli v poriadku.
Mnoho nominantov bývalej vládnej koalície nepracovalo v záujme

SPOZA OPONY
K eď prišli prvé správy
o víruse, myslím, že všetci sme
si hovorili, ako je Čína ďaleko,
že nás sa to netýka. Veď my
sme predsa nikdy nejedli také
potvory, ako servírovali čínski
trhovníci. V priebehu týždňov
už vieme, že Čína je doslova za
rohom. V Taliansku je viac mŕtvych ako v Číne. To mení naše
ponímanie doterajšieho usporiadania sveta.
Keď však na Slovensku
medzi prvými zatvorili školy
a všetko, čo sa dalo, pripomenul
som si, že sa v tom skrýva pamäť
slovenských lekárov, skúsenosť,
s ktorou sa úspešne popasovali
s množstvom chorôb a vykántrili ich – tuberkulózou počnúc,
očnými infekciami trachómu
končiac.
Z knižnice som si vybral
knihy spisovateľa Petra Vala,
kmeňového autora Slovenských
národných novín. Valo sa teší
autorite a rešpektu nejednej
lekárskej osobnosti, ale je aj
masovo v lekárskej komunite
čítaný, na jeho čitateľov medzi
lekármi môžete naraziť v nejednej nemocnici.
WWW.SNN.SK

nás všetkých. Dokazujú to niektoré
otázniky pri nákupoch rúšok či jednorazových testov na koronavírus
cez Štátne hmotné rezervy SR. Pre
veľkú časť našich občanov je dnes
akékoľvek spochybňovanie bývalej
vlády nie veľmi podstatné. Vo vzá-

jomnom obviňovaní sa vyžívajú akurát tak hejteri na sociálnych sieťach.
Od novej vládnej koalície Slováci
a Slovenky v prvom rade očakávajú,
že svojimi opatreniami postupne
zastaví ďalšie šírenie nebezpečnej
nákazy.
Podobne sa dnes správa aj
súčasná opozícia. Niektorí jej členovia namiesto konštruktívnej politiky cieleným spôsobom neustále
útočia na Matovičovu koalíciu. Aj
keď hlavnou úlohou opozície je

viesť politický zápas voči predstaviteľom parlamentnej väčšiny,
musí v záujme bezpečnosti štátu
ponechať stranícku politiku nateraz
bokom.
Celosvetová pandémia nového
koronavírusu priviedla svetovú ekonomiku opäť do recesie. Slovensko nie je výnimkou. Sme jednou
z najotvorenejších ekonomík Európskej únie. Absolútna väčšina našej
priemyselnej výroby končí na zahraničných trhoch. Vývoj našej ekonomiky tak závisí od ekonomík okolitých štátov. A to je dnes problém.
Nemáme pre koho vyrábať. Najviac
ohrozený je automobilový priemysel. Ako hnací motor našej ekonomiky zamestnáva spolu s dodávateľskými spoločnosťami desaťtisíce
pracovníkov. Minimálne dva týždne
budú ich výrobné linky zatvorené.
Ohrozené sú aj ostatné priemy-

Prečo to hovorím? Pretože
práve Peter Valo má zásluhu na
tom, že opísal jeden príbeh, keď
sa slovenskí lekári museli popasovať s nákazou, na ktorú neboli
pripravení. Bolo to v sedemdesiatych rokoch na východe Slo-

videlnými lekárskym prehliadkami v drvivej väčšine podnikov
a inštitúcií taká vôbec môže byť.
Bolo to neuveriteľné, a ešte aj
háklivé. Veď v roku 1970 tvrdiť,
ako sovietsky stavbár na stavbe
socializmu v bratskom Českoslo-

P O Z N Á MK A

spojencom sýrskeho vládcu Baššára-al Asada, úhlavného nepriateľa Turecka. Aj preto Erdogan
ako kľúčová osoba pre bezpečnosť
Európy očakával, že Európska únia
bude oveľa aktívnejšia v riešení
sýrskeho konfliktu a, samozrejme,
sa postaví na jeho stranu. Nič také
sa však nestalo. Naopak, Európska únia nechala Rusku v sýrskej
otázke voľnú ruku. Ak k tomu pripočítame skutočnosť, že Sýria sa
pomaly, ale iste stáva zamrznutým konfliktom, jeho frustrácia je
namieste.
Erdogan si však zároveň uvedomuje, aké karty má v rukách.
Európska únia na čele s nemeckou
kancelárkou Angelou Merkelovou
s ním takmer pred piatimi rokmi
podpísala pakt s „diablom“, vďaka
ktorému Erdogan zastaví migrantov na hranici s Gréckom a Európa
mu bude túto jeho „námahu“ kompenzovať mnohomiliardovými dotáciami. Aj sa tak stalo, len vnímanie
implementácie tejto dohody je dnes
diametrálne odlišné. Erdogan predpokladal, že tieto astronomické
prostriedky pôjdu cez jeho administratívu. Skutočnosť je taká, že
absolútna väčšina prostriedkov ide
priamo na občianske združenia.
Turecká administratíva nemá nad
selné podniky. Čo je však horšie,
väčšina z nich je výlučne v rukách
zahraničných vlastníkov. Zo skúsenosti vieme, že ak sa niektorý z nich
v záujme zachovania zisku rozhodne
u nás ukončiť svoje podnikanie,
v momente príde o prácu niekoľko
tisíc ľudí. Podobný scenár môže
postihnúť aj ostatné spoločnosti.
Musíme s týmto počítať. Nezamestnanosť začne rásť obrovským tempom. Národná banka prejudikuje
najhorší prepad ekonomiky až na
úrovni desiatich percent, čo by znamenalo vyše stotridsaťtisíc nových
nezamestnaných.
Automaticky
klesne kúpyschopnosť obyvateľstva,
čím sa mnoho malých a stredných
podnikov dostane do existenčných
problémov. Tento stav spôsobí radikálny pokles výberu daní a odvodov.
Chýbajúce peniaze v štátnom rozpočte tak bude potrebné nejakým
spôsobom nahradiť.
Čakajú nás ťažké časy. Spolupráca koalície a opozície je preto
v týchto pohnutých dobách viac ako
potrebná. Za spoločným rokovacím
stolom budú musieť nájsť spoločnú
reč všetky politické strany. Je to ich
povinnosť voči voličom. Každý jeden
politik musí načas obetovať osobné
záujmy v prospech nás všetkých.
a ani von. A aby to bolo pod kontrolou, miestna posádka, myslím, že to boli delostrelci československej ľudovej armády,
dostali úlohu, na ktorú neboli
cvičení – obkľúčiť a uzavrieť
okolie nemocnice. Trvalo to

Prečo bude zrejme všetko inak
Dušan D. KERNÝ

venska. Budovala sa tam veľká
stavba, dodávali tam stavbárov
z vtedajšieho Sovietskeho zväzu,
konkrétne z Ukrajiny. Jedného
z nich doviezli v ťažkom stave
do nemocnice, ale s príznakmi
jeho choroby sa nikto predtým
nestretol. Pravda, až na jedného
sveta a života skúseného lekára.
Neomylne diagnostikoval chorobu, ktorú z jeho kolegov nikdy
nikto nielenže nevidel, ale ani
neveril, že vo vtedajšom štáte
s jeho povinnými očkovaniami od
útleho veku a nariadenými pra-

vensku zavliekol choleru, čo by
teda svedčilo o skutočnej úrovni
vzorového sovietskeho zdravotného systému, ba priam by mohlo
ohroziť obraz bratského ZSSR,
ktorý nám predsa len nedávno,
toť v roku 1968, tak bratsky
pomohol, pravda nie lekármi, to si
nikto nevedel predstaviť.
Ale lekárska prísaha zaväzuje. A tak pacienta izolovali,
a nielen to. Hádajte čo? Pretože
režim mal všetko v rukách, nariadili karanténu. To znamená, že
uzavrel nemocnicu, nikto ani dnu
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nimi kontrolu. A ak v tejto situácii mieria do Turecka ďalšie státisíce migrantov z Idlíbu a z jeho
širokého okolia, vzniká tu veľký
problém.
Preto turecký prezident zorganizoval kyvadlovú autobusovú
dopravu ku gréckym hraniciam
a poslal hordy migrantov, aby ju
prekročili. Tu sa však prerátal.
Európa v roku 2020 nie je taká,
aká bola v roku 2015. Grécko
ako vstupná brána do pevnosti
Európa takémuto nájazdu odolalo.
Balkánska cesta ostala uzavretá
a Erdoganovi jeho blafovanie nateraz nevyšlo. Recep Tayyip Erdogan
si teda otestoval svoj „vydierací“
potenciál, ale jeho smolou bolo,
že si ho testoval vo veľmi nevhodnom čase – v čase zenitu koronakrízy. Samozrejme, vzhľadom
na objektívne okolnosti asi niečo
„uhrá“ – dotácie na udržanie migrantov sa zvýšia, ale Európa mu
dala jasne najavo, že nie je celkom
bezbranná. No a skutočnosť, že
balkánska cesta ostala zatvorená
a Európa aktuálne prežíva vrchol
koronakrízy, má jasný dôsledok
aj na odhodlanie migrantov tlačiť
sa dnes do Európskej únie. Ich
odhodlanie kleslo a limitne sa približuje k nule.

niekoľko týždňov. Ešte dnes si
jedna staršia pani, pôvabná starenka uprostred Bratislavy, so
slzami v očiach spomína, ako jej
malého synčeka, ktorého už-už
mali prepustiť z detského oddelenia, videla len cez plot, a keď
jej ho po niekoľkých týždňoch
konečne dali domov, musela ho
v pr vom rade odvšiviť. Je to
pre ňu dodnes nesmierne živá
spomienka, hoci odvtedy uplynuli desaťročia, taký šok to bol
pre všetkých, jedno, na ktorej
strane plota nemocnice obkľú-

čenej v hlbokých mierových
časoch armádou.
Pravda, nebol by to spisovateľ Valo, aby nenadškrtol aj
nejednu humornú či veselú, alebo
inú stránku onej karantény, o ktorej všetci na východe vedeli,
ale sa prísne tajila. Dlhé roky si
pamätníci, ako aj Valovi čitatelia
pripomínali, že sa to stalo vo vtedajšom režime. Lenže dnes, keď
v susedných Čechách vidíme,
ako sú uzavreté na Olomoucku
celé dediny, alebo ako sa pomocou mobilných telefónov, alebo
použitia platobných kariet môže
sledovať, kde sa človek pohybuje
a kde sa zdržiava a úrady majú
k údajom prístup, vlastne je to
svojho druhu obkľúčenie a sčasti
koniec osobnej slobody. Prístup
bol možný v Číne nielen kvôli
režimu, a zrejme aj kvôli tomu,
že ide o starú civilizáciu s dlho
udržiavaným poučovaním o prístupe k poslušnosti a k autoritám. Uzavrieť oblasť s jedenástimi miliónmi obyvateľov, ako to
urobili v Číne, sa nedá len silou,
treba aj nevyhnutnú spoluprácu,
disciplínu obyvateľstva. Terajšia kríza sa odlišuje od všetkých
predošlých a niet nijakých tradičných riešení.
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Vláda urýchlene prijíma desiatky opatrení na pomoc hospodárstvu

V súvislosti s epidemickým
vírusovým ochorením vo svete
i u nás nastupujú razantné
ochranné opatrenia. Týkajú sa nás
všetkých, a preto je nevyhnutné
poznať správny obsah slov, ktoré
ich opisujú. Ak je občan v karanténe, znamená to, že je v domácej
izolácii a zdržiava sa, až na nevyhnutné výnimky, ako je napríklad
zabezpečenie liekmi a potravinami,
doma. Vyhýba sa teda kontaktom
s ľuďmi (vychádzky, nákup, prechádzky so psom obmedzuje na
skoré ranné alebo večerné hodiny).

Pomoc živnostníkom a ľuďom bez príjmu

Potrebujeme
vedieť
Kedy občan ostáva v karanténe? Napríklad – tu je karanténa
povinná – ak sa vrátil zo zahraničia,
vtedy s ním musia ísť do karantény
aj jeho spolubývajúci (z akejkoľvek krajiny). Ďalším dôvodom pre
povinnú karanténu je situácia, ak
občan bol v kontakte s osobou,
u ktorej bol potvrdený COVID-19.
Aj vtedy s ním do karantény idú aj
spolubývajúci.
Ako môže dôjsť k nákaze?
Stane sa tak buď priamym fyzickým kontaktom s osobou, u ktorej
bol COVID-19 potvrdený (podanie
rúk), alebo pobytom v rovnakej
domácnosti s nakazenou osobou.
Taktiež sa to môže stať napríklad
po priamom kontakte s infekčnými
sekrétmi (použité papierové vreckovky). Mimoriadne rizikový je
osobný kontakt s chorou osobou na
vzdialenosť menej ako dva metre
a viac ako pätnásť minút. Ohrozuje
nás aj pobyt v uzavretom priestore
(učebňa, čakáreň...) s chorou osobou na vzdialenosť menej ako dva
metre a viac ako pätnásť minút.
Miesta vstupu vírusu do organizmu sú nos, oči, ústa. Infekcia
sa prenáša priamo, (vdýchnutím)
alebo nepriamo (rukami z povrchov). Bežné rúška nechránia pred
vírusmi na sto percent, vírusové
častice sú veľmi malé. Často sa
však prenášajú na kvapkách hlienu.
Rúška zabraňujú preniknutiu práve
veľkých kvapiek telesných tekutín
cez nos a ústa či už pri hovorení,
kýchaní, alebo kašľaní. Nosenie
rúška a respirátora teda zníži množstvo potenciálnej infekčnej dávky
pri úzkom kontakte s chorým. Ich
nosenie v prípade ochorenia je
preto lepšie, ako nechrániť ostatných ľudí vôbec. Ak nie je k dispozícii rúško, pomôže aj improvizácia
– zakryť nos a ústa šatkou, šálom.
V podstate čokoľvek, čo tvorí
bariéru medzi dýchacími cestami
chorého a okolím zabráni aspoň
sčasti prieniku baktérií a vírusov.
Čo robiť v modelových situáciách? Ak nemáme žiadne príznaky
a necestovali sme do rizikových
krajín, dodržiavame odporučené
hygienické a preventívne opatrenia.
Ak nemáme žiadne príznaky a vrátili sme sa zo zahraničia, zostávame
povinne štrnásť dní v domácej izolácii. Ak máme príznaky a vrátili sme
sa zo zahraničia, musíme s našimi
spolubývajúcimi zostať v karanténe. Vtedy však už kontaktujeme
všeobecného lekára (alebo 155),
ktorý určí ďalší liečebný postup.
Informujeme o situácii zamestnávateľa. Eliminujeme kontakt s verejnosťou, rodinou, priateľmi.
Ak máme príznaky a boli sme
v kontakte s človekom s podozrením na koronavírus, taktiež aj so
spolubývajúcimi musíme zostať
v karanténe. Aj vtedy kontaktujeme
všeobecného lekára (alebo 155),
ktorý určí ďalší liečebný postup.
Nezabudneme informovať zamestnávateľa. Zamedzíme kontakt
s verejnosťou, nestýkame sa
osobne ani s priateľmi.
(ib)
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Zhováral sa Ján ČERNÝ – Foto: archív

Karanténa je skoro povinná izolácia ľudí s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej
choroby. V preventívnom v ýzname znamená útlm bežného pracovného i súkromného života v štáte.
Vznikajú škody, ktoré nie je možné bežnými spôsobmi zvládnuť. O tých mimoriadnych krokoch sme sa
rozprávali s Mgr. Petrom KREMSK ÝM, predsedom parlamentného v ýboru pre hospodárske záležitosti.
V čase uzávierky nášho týždenníka vláda v yčlenila na podporu ekonomiky miliardu EUR. Podporu získajú aj živnostníci podľa v ýšky poklesov ich tr žieb od 180 až do 540 EUR.
● Život na Slovensku sa
zastavuje. Vidieť to najmä na
vidieku. Fabriky stoja a zamrzol
aj bežný živnostnícky podnikateľský ruch. Prevádzky sú zavreté,
príjmy pre živnostníkov a malých
podnikateľov sa zmenšili alebo
sú rovné nule. Potrebujú akútne
pomoc – čo asi môžu očakávať od
štátu?
Pracuje sa na desiatkach opatrení, ktoré podnikateľom pomôžu
prežiť ťažké časy. Napríklad odsun
platieb odvodov, preddavkov daní,
daňových priznaní, platieb DPH,
splátok úverov a lízingov. A tak
ďalej... Pripravuje sa aj výrazné
zníženie byrokracie od prvého júla
2020 a ďalšia etapa od prvého
januára 2021. Verím, že sa podarí
vytvoriť taký súbor opatrení, aby
podnikatelia prečkali akútny dosah
krízy v relatívnom bezpečí, a keď
tento vážny stav odznie, aby mohli
naplno začať fungovať a dobiehať
zameškanú výrobu, služby a podporiť ekonomiku.
● Hovorí sa o odpustení odvodovej povinnosti do ZP a SP – čo to
znamená „odpustenie“? Ide iba o
posunutie splátok alebo zrušenie
splátok za obdobie marec, apríl,
máj? Objasnite, čo živnostníkov
vlastne čaká.
V prípade, že živnostníci budú
na PN, platí im odvody Sociálna
poisťovňa. Ak nie sú na PN, uvažuje
sa o odložení platieb odvodov, ktoré
sa potom neskôr doplatia.
● Čo to v praxi znamená –
možnosť pozastaviť živnosť?
Aký efekt to môže mať pre živnostníka, ktorý je momentálne
bez príjmu?
Ak živnostník pozastaví živnosť, nemusí platiť odvody, ale bude

O ČOM JE REČ
E pidémia koronavírusu nás
uvrhla do domáceho väzenia.
Žijeme zvláštne časy, na k toré
sme neboli zv yknutí. H ľadáme
si inú náplň života. Podak torí sa
síce pustili do gruntovania by tu
či domu, no podľa zaužívaného
stereotypu sedíme najmä veľa
pri počítači a sur fujeme po internete, aby sme sa dozvedeli nové
katastrofické správ y. Výhľady nie
sú bohvieaké ružové.
Väč šina z nás už celkom
zabudla čítať literatúru, nuž práve
teraz máme príležitosť siahnuť do
knižnice a v ybrať odtiaľ nejakú
zaprášenú knihu. Čo napríklad
prečítať si opäť Giovanniho
Boccaccia a jeho najv ýznamnejšie dielo Dekameron? Bolo by to
veľmi symbolické. V roku 1348
zasiahla talianske mesto Florenciu morová epidémia. V Bocca cciovej knihe sa stretne desať
mladých ľudí – sedem žien a traja
muži, a rozhodnú sa utiec ť pred
morom z mesta a ukr y ť sa na
vidieckom sídle, aby si zachrá nili život a prečkali to najhoršie.
V rámci zábav y dohodnú sa, že
si budú rozprávať príbehy. Každý
deň si každý z prítomných pripraví
jeden príbeh; príbehy sú rozde lené na desať dní. Teda dovedna
je to sto poviedok. Väč šina má

Slovenskú ekonomiku čaká výrazný prepad. Nová vládna koalícia sa aktuálne zamýšľa, ako
pomôže aj malým a stredným podnikateľom – živnostníkom. Nielen veľkým fabrikám automobilového a iného priemyslu, ktoré majú dostatočné rezervy krízu prekonať.

zrejme bez príjmu, ak nemá iný.
Uvažujeme preto s režimom „karanténnej péenky“, ktorú by mohli využiť
aj živnostníci. V takom prípade by
síce živnostník nemohol podnikať,
ale mal by aspoň príjem od Sociálnej
poisťovne vo výške nemocenského.
● Ako ekonomický expert
navrhujete
razantnú
štátnu
pomoc v širokom spektre úľav.
Ktoré by ste pridali k tým už
medializovaným?
Presadzujem širšie využitie
možnosti karanténnej PN aj na
firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú
služby, teda nielen obchody a prevádzky služieb. Tiež by sa mohla
napríklad vzťahovať na osoby nad

erotick ý podtex t. A sú kritické
voči meštiactvu, šľachte, ale aj
predstaviteľom cirk vi. Azda práve
preto katolícka cirkev Dekameron
odsúdila a kniha bola na zozname
zakázaných diel.
Z indexu bol Dekameron
v yškr tnutý až v roku 190 0. Odpo rúčam vrátiť sa k Boccacciovmu
Dekameronu, isto nájdeme v ňom
nielen zábavu, ale aj poučenie,

šesťdesiat rokov, ktoré sú najviac
ohrozené vírusom.
● Ako sa pozeráte teraz na
zákonné lehoty, určené na preplácanie faktúr a na prípadné penále
z omeškania preplatenia faktúr?
Tie platia pre mierové časy,
teraz ich bude treba pre núdzové
časy určite prehodnotiť.
● Ľudia aj po nedávnych
takmer
panických
nákupoch
rýchlo prichádzajú o peniaze –
štatisticky tretina Slovákov nemá
disponibilnú zásobu finančných
zdrojov viac ako na mesiac. Dá sa
aj tu nejako pomôcť? Alebo je to
len utópia?

vrate v roku 1958 Sékou Touré
odmietol de Gaullove návrhy na
v y tvorenie franko - afrického spo ločenstva a verejne mu vmietol
do očí, že dá prednosť slobode
v chudobe ako otroctvu v bohatstve. Za dvadsaťpäť rokov sa
však stal z neho ako z väč šiny
africk ých vládcov dik tátor a Guinea sa ocitla na okraji hospodárskeho kolapsu. V čase našej náv-

Prečítajme si opäť Dekameron
Peter ŠTRELINGER

ako prečkať toto obdobie. Spomínam si, že som vo svojom živote
prežil podobné stresujúce oka mihy pri ceste do Afrik y v roku
1984, keď som sa zúčastnil na
expedícii do Guiney ako člen
televízneho štábu. Cestovali sme
tam na pozvanie v tedajšieho pre zidenta Guiney Sékou Tourého,
aby sme nakrútili o krajine zopár
dokumentárnych filmov, k toré
mali Guineu spropagovať pred
nadchádzajúcim kongresom Orga nizácie africkej jednoty, k torej
guinejsk ý prezident predsedal.
Guinea patrila medzi prosocialistické krajiny, po vojenskom pre -
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štev y zahraničný dlh Guiney činil
približne 1 70 0 miliónov dolárov.
Boli sme svedkami, ako sa prezident po uliciach Konakr y preháňa
na bielom citroene, obklopený
húka júcimi policajnými vozmi,
bielou vr eckovkou máva júc svo jim chudobným poddaným. Aku r át sme ho mali nakr úca ť v jeho
r ezidenc ii, no k návš teve už
nedo š lo. Pr ezident náhle skola boval a zomr el. Tr i dni po ve ľ ko lepom pohr ebe v ypukol v Guinei
vojensk ý pr evr at. A náš pä ťč lenný š táb slovenskej televízie sa ocitol uväznený v hoteli.
Bý vali sme v prízemných bun -

Práve
režim
karanténnej
péenky, keď platenie ľudí preberie Sociálna poisťovňa, zaručí ich
aspoň určitý príjem, ktorý by firmy
nemuseli utiahnuť. Zamestnancom
to umožní príjem, ktorý im postačí
na nákup potravín, energií atď.,
a zamestnávateľom to umožní
nevykrvácať v čase, keď nemajú
príjmy a nemôžu vyrábať na sklad.
Oni by sa za to museli zaručiť, že
zamestnancov, ktorí sú v takomto
režime, neprepustia napríklad šesť
mesiacov po ukončení núdzového
režimu. Štátu by to prinieslo, že
firmy nebudú hromadne prepúšťať
a nestúpne nezamestnanosť, kde
by aj tak musel prepustených ľudí
platiť štát, navyše by po skončení
krízy dlho trvalo, kým by sa výroba
a služby naštartovali a nabehli na
plnú intenzitu. Títo ľudia by boli
v karanténnom režime, museli by
byť doma a pripravení kedykoľvek nastúpiť v prípade potreby
na verejné práce (napríklad šitie
a distribúcia rúšok, rozvoz potravín, upratovanie, dezinfekcia, montáž núdzových lôžok, nemocníc
a podobne). Po skončení krízy by
mohli okamžite nastúpiť do práce.
Ušetrila by sa tým aj obrovská
byrokracia pri prepúšťaní a opätovnom prijímaní do práce.
Sociálna poisťovňa však
nemá bezodné zdroje...
Samozrejme, Sociálna poisťovňa má prostriedky možno na
mesiac takéhoto režimu, potom by
do nej musel štát naliať peniaze,
prípadne aj z eurofondov a medializovaných fondov Európskej komisie
na boj s koronavírusom.
Aktuálna redakčná poznámka
na záver
Európska komisia v úsilí zmierniť sociálno-ekonomický dosah
vypuknutia koronavírusu v Európskej únii navrhla v rámci politiky
súdržnosti použiť tridsaťsedem
miliárd eur. Tento rok sa chce vzdať
svojej povinnosti požiadať členské
štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania
európskych štrukturálnych fondov.
Máme teda už teraz k dispozícii asi
štyri miliardy eur v podobe nezazmluvnených finančných prostriedkov, ktoré by bolo možné v krátkom
čase využiť na boj s krízou a jej
s predpokladanými následkami na
Slovensku.

galovoch. Ozbrojenci nás nahnali
do jedného z nich, mieriac na nás
samopalmi. Strážili nás ženy. Sprvu
to bolo humorné, kým nezačali strieľať ponad naše hlavy, keď sa ktorýsi
z nás pohol na WC.
Ležal som na podlahe, triasol
sa od strachu a premýšľal, že sa
z tej šlamastik y nikdy nedosta neme, neuvidiac viac Slovensko
a svoje rodiny. Bola tam vojna
bez
ak ýchkoľ vek
zrozumiteľných pravidiel. Vzbúrencom sme
nerozumeli, kričali na nás svojím
jazykom, dialek tom sousu. Zažil
som, ako jeden z nás potajme
popíja z ukr y tej f ľašk y slivovice
bez toho, aby sa rozdelil s ostatnými. Alkohol slúžil ako univerzálna dezinfekcia pred nákazou
africk ými chorobami. V tak ýchto
chvíľach sa z ľudí stávajú egoisti.
A ž po niekoľk ých dňoch, keď sa
situácia znormalizovala, pustili
k nám česko - slovenského veľ v yslanca. Napokon sa nám podarilo
pr v ým lietadlom belgickej spoloč nosti Sabena vrátiť sa cez Brusel
domov. Mali sme obav y, aby nám
pri prehliadke na letisku v Kona kr y nezabavili filmy. Filmy nám,
našťastie, nevzali, iba v jednom
kufri našli africké mask y, k toré
bolo zakázané z krajiny v y vážať.
Batožina zhodou okolností patrila
tomu istému kolegovi, k tor ý sa
potajme na úkor ostatných dezinfikoval alkoholom.
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Vývoj globálnej a slovenskej ekonomiky vyvoláva vážne obavy

Výkonnosť svetového hospodárstva klesá
Róber t HÖLZ – Foto: Štefan K AČENA

Svetová ekonomika sa od začiatku minulého roka prepadla o polovicu, čo napokon platí aj pre Slovensko, keď vtedajší rast HDP vyše štyri percentá sa znížil na dnešných 2,5 percenta. Keďže OECD nepočíta
s nijakým výraznejším zlepšením, nemôžeme čakať, že pod Tatrami sa udejú hospodárske zázraky. Situáciu
pritom vážne dramatizuje blížiacia sa ekonomikcá stagnácia v súvislosti s koronavírusom.

Do obdobia, keď – ľudovo povedané kríza sedí na prípecku – vstupujeme zraniteľní aj tým, že máme nedobudovanú cestnú infraštruktúru,
ktorá je pilierom ekonomiky aj v ťažkých časoch.

Pokračujúcu obchodnú vojnu
a neistotu okolo budúcich obchodných vzťahov medzi Veľkou Britániou a EÚ musia pocítiť všetky
členské štáty Únie, v ktor ých HDP
závisí najmä od zahraničného
obchodu. Vlani bol jeho podiel na
HDP vyše dvadsať percent, pričom v rámci odvetví sa najviac
darilo automobilovému priemyslu
s podielom okolo trinásť percent.
Každý pokles objemu dovozu
a vý vozu sa musí prejaviť nielen
na poklese HDP, ale aj na zhoršení ostatných makroekonomických ukazovateľov. Takto sa najdôležitejším faktorom rastu HDP
stáva spotreba domácností, ktorú
vlani a napokon aj v tomto roku
podporili sociálne balíčky a nárast
platov zamestnancov v štátnom
a vo verejnom sektore. V tomto

BESEDNICA
S ú rôzne indície o pôvode
koronavírusu. A možno aj očaká vania mocných tohto sveta. Nepýtajme sa, k to túto zbraň privie dol k životu, aj tak nedostaneme
odpoveď. Akoby ju však k tosi
v yrazil z rúk agresora a otočil ju
práve proti nemu? Uvidíme...
Je koronavírus presne tým,
čo ľudstvo potrebovalo? Také
konštatovanie behá po internete
a argumentov je dosť: prestá vali sme si vážiť zdravie a teraz
vidíme, že na zdraví záleží najviac. Máme príležitosť by ť ako
rodiny pokope, koronavírus pomo hol k spomaleniu až dokonca
pozastaveniu sa uponáhľaného
sveta. Zisťujeme, ako málo stačí
človeku pre spokojný život.
Mamona nás opantala, voľný
čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba
zavrela.. Táto choroba – vlastne
mocní tohto sveta – nám však
nezatvorili len nákupné centrá,
ale zatvárajú nám aj fabrik y, aj
drobné prevádzk y, zakazujú činnosť stredným a drobným podnikateľom, končí sa špor tovanie,
olympiáda nebude, nad nedo statkom
príležitosti
nariekajú
aj komedianti a spol. Je to tak:
koronavírus zaútočil na peniaze!
Korona – koruna, ozdoba hlav y,
rozvetvená časť stromu, základná
menová jednotka – donedávna aj
u nás platidlo s touto hodnotou...
WWW.SNN.SK

roku sa však na klesajúcej spotrebe domácností začína čoraz
viac prejavovať šetrenie, čo môže
by ť aj dôsledok terajšej politiky
Národnej banky Slovenska, ktorá
obmedzila podmienky poskytovania úverov, o čom sme už viackrát
informovali.
■ ROTAČK Y BEŽIA ...
Pre slovenskú ekonomiku je
najhoršie, že sa už nemôže spo liehať na pomoc ECB, keďže jej
úrokové sadzby sú nízke a slovenská ekonomika by ich pre výrazne
vyššiu inf láciu potrebovala zvýšiť, čo však najbližšom období
aj podľa vyjadrenia prezidentky
ECB Christine Lagardovej určite
nebude.
Čo vlastne chce terajšia ECB
finančnému trhu ponúknuť okrem

tlačenia obrovského množstva
lacných, ničím nekr ytých peňazí?
Doterajšia menová politika centrálnej banky, ktorú presadzoval
jej prezident M. Draghi, autor
pamätnej vety, že „pre záchranu
eura urobí všetko“, v skutočnosti
priniesla len väč šie zadlžovanie
väč šiny členských krajín eurozóny
vrátane Slovenska, nafúkla ceny
nehnuteľností tak, že pre väč šinu
mladých domácností sú po terajších opatreniach NBS viac ako
nedostupné, a to u nás chceme
zlepšovať nepriaznivú demografiu!
Všetci sme si mysleli, že
lacné peniaze z rotačiek centrálnej banky podporia hospodársky rast eurozóny, čo sa nestalo,
o čom svedčí, že susedné Česko
bez eura je na tom lepšie ako slo venská ekonomika s eurom. Pre

Majú odísť do zabudnutia
peniaze? Veď predsa ich pôvodným
poslaním a zmyslom bolo uľahčovať
ľuďom výmenu a teraz je výmena
obmedzovaná len na potraviny,
lekárne a trafiky. Alebo majú odísť
do zabudnutia len tie peniaze, ktoré
na seba nabalili neľudské funkcie,
peniaze ako poklad, teda majetok,
a takto sa oddelili od väčšiny ľudí?
Padajú burzy, schudobnejú miliardári? Keď odíde koronavírus, už
nebude tak, ako bolo. Ocitneme
sa v kríze, viacerí z podnikateľov
sa nepozviechajú, lebo im budú
chýbať peniaze. Bude Únia so
svojimi dobre platenými byrokratmi

sob bývalej dane z obratu mala
inkasovať iba raz na konci procesu
„obratu“. Nový premiér už o tom
hovoril, ale dovolí nám to EÚ?
Budú chýbať peniaze? Budú.
Pritom takmer desať miliárd „odpočíva“ na účtoch dôchodkových
správcovských spoločnosti (DSS),
ktorým prinášajú osoh (zisky), nie
však už „sporiteľom“. Ak priemerne
zarábajúci Slovák išiel do penzie
v roku 2015, od štátu z prvého
piliera dostal 422 eur. V prípade,
že ten istý človek bol v druhom
pilieri, jeho dôchodok bude nižší
o dvadsaťpäť eur – 397 eur. Zvyšok „zjedia“ DSS. Druhý dôchod-

zvyšovanie mzdových nákladov
bez zodpovedajúceho nárastu
produktivity práce klesá konkurencieschopnosť
Slovenska,
o čom sa presvedčili slovenskí
subdodávatelia
automobilových
komponentov, ktor ých postupne
nahrádzajú konkurenčné firmy
z Česka a Maďarska.
■ Z AKRÍKNUTÉ FONDY
Na nízke úroky ECB doplácajú
okrem komerčných bánk aj poisťovne a dôchodkové fondy, ktoré
investujú peniaze svojich vkladateľov prevažne do dlhopisových
fondov, ktor ým sa v poslednom
období nedarilo. Čomu sa darí, to
sú akciové indexy, ktor ých zhodnotenie bolo v minulom roku vyše
dvadsaťpercentné. Pokiaľ ide
o ekonomiku eurozóny, tak v tomto
roku sa nemôže spoliehať nielen
na menovú politiku ECB, ale ani
už na zahraničný obchod, ktor ý
bol doteraz jej ťahúňom. Pre tieto
dôvody sa OECD už obrátila na
vlády členských krajín eurozóny,
aby výrazným spôsobom zvýšili aj
vládne investície a menej prerozdeľovali verejné financie na spotrebu. Okrem Nemecka a Holandska nemajú ostatné členské štáty
eurozóny dostatok peňazí na
financovanie nákladných investičných projektov, a či sa doma
budeme môcť spoľahnúť na banky
po posledných opatreniach vlády,
nebudeme špekulovať. V tejto
oblasti by sme sa mohli spoľahnúť
na Európsku investičnú banku,
ktorá si na finančnom trhu požičiava lacno peniaze aj od súkromných investorov. Návratnosť jej
úverov je garantovaná vládou,
a preto nehrozí r iziko strat y,
a t ak sa právom pova žuje z a naj bezpeč nejší peňa žný úst av na
svete. V minulosti f inanc ovala
banka aj známy Junc kerov inves ti č ný projek t, z k torého sa f inan c uje dovoz plynu z A zer bajdž anu
do Európy, a pokiaľ ide o Slo vensko, aj bratislavsk ý obc hvat.
O krem zdrojov zo spomínanej
bank y majú vlády k dispozíc ii aj
penia ze od Európskej bank y pre
obnovu a roz voj, k toré sa vš ak
majú použiť najmä na ekolo gic ké
projek t y a podpor y zelenýc h
projek tov.

Koronavírus a peniaze
potrebná, keď vidíme, že je nahá.
Nepomáha nám, ale ani iným, ani
Srbom, ale Čína. Talianom Rusi aj
Kubánci!
Pokiaľ ide o štát, ktorý má
a vydáva peniaze... potrebujeme ho
či nepotrebujeme? Po jeho pomoci
siahajú aj tí, ktorí nielen tento,
ale štát ako taký nechceli: liberáli
a neoliberáli. Ruku natŕčajú a budú
natŕčať všetci. A u nás sa práve
vymenila vláda. V čase vraj najťažšom od druhej svetovej vojny.
Najprv musí zvládnuť koronavírus
a potom – korupciu? Ak ju chce
zvládnuť, mala by odstrániť z DPH
(daň z pridanej hodnoty) nekontrolovateľné vrátky, DPH by na spô-

kový pilier Maďari znárodnili,
Česi od neho odstúpili. Bude ho
chcieť táto vláda zrušiť? Bývalý
minister Richter niekoľkokrát na
otázku, kedy zrušíme druhý pilier,
odpovedal: „Nemôžeme, mladí to
nechcú." Naozaj? Nechcú to náhodou len tí, ktorí na tom zarábajú?
Ale, pravdaže, ako presvedčiť
o takomto kroku „skadesi“ sa vynorivšieho štátneho tajomníka na
ministerstve práce Jozefa Mihála?
A urobíme možno najdôležitejší krok proti korupcii, teda zakážeme všetkým poslancom zhora až
dolu a všetkým úradníkom zhora
až dolu – samozrejme aj všetkým
ich rodinným príslušníkom, mať
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účty v zahraničí? Ak tak urobíme,
bude po korupcii. Nezľakneme sa
toho kroku len preto, že už tak urobil Putin?
Koronavírus odíde. A peniaze
budú chýbať. Koľko ich budeme
mať? Koľko nám ich „povolí“ EÚ,
Európska centrálna banka? Budú
na tom lepšie tí, ktorí vlastnú
„korunu“ neopustili? A čo keď je to
napokon všetko inak? Totiž v Dánsku už pripravujú zákon o násilnom očkovaní proti koronavírusu
za asistencie polície, hoci ešte
vakcína ani nie je schválená. Budú
ďalšie štáty nasledovať presne
podľa scenára?
(mtk)

NA MARGO
P osledné dni sme svedkami nárastu počtu nakazených
ľudí novým koronavírusom. Väč šina štátov sveta sa rozhodla
bojovať s touto nebezpečnou
nákazou. Ako Európania sme
naivne verili Európskej únii.
Mysleli sme si, že ako rešpektované nadnárodné zoskupenie
bude po boku členských štátov
viesť spoločný boj proti tomuto
ochoreniu. Mýlili sme sa. Únia
zlyhala. Namiesto zodpovedného prístupu nezorientovaná
šéfka Európskej komisie Ursula
von der Leyenová vyzvala členské štáty k znovuotvoreniu vnútorných hraníc.

Opustené
Taliansko
Objavili sa preto otázky,
či súčasná forma európskej
integrácie má svoje opodstatnenie. S týmto názorom však
nesúhlasia tvrdí zástancovia
otvorenej Európy. Hovoria, že
zdravotná politika je vo výlučnej
kompetencii členských štátov,
čo je do určitej mier y pravda.
Zámerne však nepovedia, že
Európska únia má v tejto oblasti
podpornú, koordinačnú a doplnkovú právomoc. Preto kritika na
adresu popredných európskych
predstaviteľov je oprávnená.
Dokonca aj bývalý slovenský
premiér Peter Pellegrini upozornil, že Európska únia dodnes
nebola schopná obstarať ani
jeden nákup zdravotníckeho
materiálu.
Spomeňme si, keď sme boli
svedkami
nekompromisného
postoja hlavných predstaviteľov EÚ v otázke povinných kvót.
Cez direktívne nariadenia chceli
prikázať „rebelujúcim“ členským
štátom, aby bezodkladne proti
svojej vôli prijali určitý počet
moslimských migrantov. Prečo
sa takéto kvóty neuplatňujú
aj pri prerozdeľovaní takého
potrebného
zdravotníckeho
materiálu? Nemá Európska únia
záujem chrániť životy miliónov
vlastných občanov? Odpoveď
sa asi tak skoro nedozvieme.
Niet pochýb, že jej pomoc
by dnes privítalo predovšetkým
Taliansko. Ako druhá najpostihnutejšia krajina na svete novým
koronavírusom trpí nedostatkom
zdravotníckeho materiálu, ako
aj lekárskeho personálu. Očakávaná pomoc však neprišla zo
strany Európskej únie. Iniciatívu
boja s nebezpečnou nákazou na
Apeninskom polostrove prevzali
Rusko, Čína a Kuba. Medzi
skeptickými Talianmi Únia stratila posledné zvyšky svojej
dôver y. Jej zlyhanie môže mať
v budúcnosti fatálne následky.
Taliansko sa môže stať ďalšou
krajinou, ktorá sa po týchto
skúsenostiach rozhodne Európsku úniu opustiť. Pridať sa
však môžu aj ďalšie členské
štáty. Neschopnosť popredných európskych predstaviteľov naštar tuje dezintegračné
procesy, ktoré môžu mať za
následok postupné oslabenie
Európskej únie. Je to smutné
konštatovanie. Ukazuje sa, ako
neschopná a prebujnená európska byrokracia na čele s odloženými európskymi „štátnikmi“
dokáže nadobro pochovať spoločný projekt. Súčasná kríza je
aj dôkazom toho, že národné
štáty napriek silným globalizačným tendenciám ostávajú
naďalej primárnym subjektom
medzinárodných vzťahov. A to
je jediná dobrá správa.
Matej MINDÁR
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Ťarchu staroby nesie ľahšie ten, kto cíti porozumenie, úctu a lásku mladej generácie

Senior linka 0800 172 500: Šmejdov vymenili tyrani
Zhováral sa Ľudovít KUSAL – Foto: archív (lg)

„Volajú mi, keď sa cítia osamelo alebo majú problémy. Denne riešim desiatky telefonátov, maily ani nepočítam,“ hovorí Ľubica GÁLISOVÁ, prezidentka Fóra pre pomoc starším. Aká je odvrátená stránka starnutia, o ktorej spoločnosť až tak nehovorí?
● Začnime mottom vašej organizácie: „Ľahšie nesie bremeno
staroby ten, kto cíti úctu a lásku od
mladých.“ Aké sú vaše poznatky – sú
spomínané prejavy a city k seniorom
ešte bežné alebo sú už raritou?
Nie, nie sú. Aj preto sa usilujeme
zapájať do našich aktivít prostredníctvom rôznych projektov mladšiu generáciu. Práve generačná nadväznosť je
veľmi dôležitá, mladších robí táto skúsenosť bohatšími, lepšími ľuďmi, majú
lepší prístup k svojim povinnostiam. Je
naozaj veľmi dôležité, aby sa mladí naučili pomáhať starším, ale nielen pomáhať. Treba za nimi chodiť, získavať ich
skúsenosti. Žiaľ, často sa stretávam
s tým, že mladí majú skôr negatívny
vzťah k starším, čo je z pohľadu spoločnosti veľmi zle.

● Problémom je aj umiestenie
do domovov sociálnych služieb, do
domovov dôchodcov. Je ponuka
miest pre seniorov dostatočná? Čo
sa s tým dá robiť?
Nie, nie je. Je veľmi veľa čakateľov
na umiestenie do domovov sociálnych
služieb. Obyvateľstvo starne, treba
takýchto kapacít čo najviac. Prípadne,
aby bola starostlivosť doma – buď ju
bude zabezpečovať rodina, alebo príslušné organizácie. Opatrovanie doma
je služba na dvadsaťštyri hodín. Taký
človek, či je z rodiny, si potrebuje aj
oddýchnuť. Mali by byť preto aj tzv.
odľahčovacie služby. Aj na to by sa malo
myslieť.

● Koľko seniorov vám v minulom roku volalo na Senior linku s číslom 0800 172 500?
V minulom roku to bolo vyše štyritisíc volaní...
● Hovoríme teda o vzrastajúcom
trende, lebo ešte nedávno to bolo
okolo dvesto volaní za mesiac; to je
už zrejme minulosť...
Konštatujeme narastajúci trend.
Vyplýva to aj z toho, že občania dostávajú o nás informácie. Vedia, že sa na
nás môžu obrátiť.
● Nie je to aj tým, že problémov
seniorov pribúda?
Samozrejme, podpísalo sa pod to
jedno aj druhé. Starší ľudia čoraz viac
potrebujú pomoc. Vraciam sa k tomu
záujmu mladých, to sú spojené nádoby.
Starší ľudia potrebujú niekoho, nechcú
byť sami, potrebujú pomoc, riešiť problémy. Nevedia sa dovolať spravodlivosti
či už na úradoch, na samospráve, neorientujú sa v rôznych inštitúciách. Aj
preto nám volajú.
● S ktorými seniorskými organizáciami spolupracujete?
Spolupracujeme najmä s miestnymi klubmi dôchodcov. A v nich napríklad robíme prednášky. V minulom roku
ich bolo takmer päťdesiat. A aj tam ich
počúvame, čo potrebujú, ako sa im darí.
A ich návrhy prijímame a snažíme sa im
pomôcť.
● V jednom z rozhovorov ste
povedali, že najčastejší problém,
s ktorým sa seniori obracajú na
Senior linku, je pomoc po kontaktoch so „šmejdmi“ – s ľuďmi, ktorí
sa neštítia svojským spôsobom
tlačiť na seniorov, aby uzatvárali
zmluvy, kupovali tovar, ktorý reálne
ani nepotrebujú. Stále to platí? Je to
naďalej najvážnejší problém?
Už to také vypuklé nie je. Najčastejšou príčinou je dnes týranie a násilie na starších ľuďoch. A je to najmä
z majetkových dôvodov. Ide o situácie,
keď deti chcú získať majetok staršieho
– rodiča, starého rodiča. Dobre vieme,
že dedičský zákon je tak postavený, že
automaticky po úmrtí jedného z partnerov dochádza k dedičskému konaniu. Takéto dieťa teda dedí z polovice
majetku a nastáva problém, že chce
celý majetok. Takéto indivíduá nemajú
záujem, aby starší človek dlho žil, aby
si mohol užívať starobu. Práve naopak,
takýchto starších ľudí sa usilujú zbaviť.
Ako je to vôbec možné, že takto zaobchádzajú deti so svojimi rodičmi?
● Dá sa odhadnúť, ako je tento
strašný jav dnes na Slovensku
rozšírený?
To sa nedá povedať. Viem hovoriť len za nás. Z tých štyritisíc volaní je
okolo sedemstopäťdesiat práve o týraní
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senior na úrad a tam si to vymôcť, ale
často je odmietaný. Ďalší príklad – opatera po návrate z nemocnice. Aby dostal
pomoc, opatrovateľskú službu. Aby si
mohol vymôcť svoje práva, aby vedel,
aké má nároky, čo si môže uplatniť. On
príde na úrad, ale nedozvie sa všetko,
na čo má právo. Dôležité je, aby dostal
pre takéto situácie kvalifikovaný sprievod, lebo sám nič nevybaví. Niekedy sa
na nás obracajú samotné samosprávy,
ktoré v konkrétnych situáciách nevedia,
čo majú robiť. A na to by mal byť zákon,
ktorý by povedal – na tento problém sú
tu tieto a tieto organizácie a senior by
vedel, kam má ísť. Čiže riešiť veci systémovo. Chýba systém organizácií, ktoré
pomôžu v sociálnych, právnych, zdravotných službách a podobne.

Ľubica GÁLISOVÁ je prezidentka Fóra na pomoc starším a jej skúsenosti sú v čase, keď je práve staršia generácia veľmi zraniteľná,
veľmi cenné – rozhovor s ňou a jej poznatky však majú oveľa širšiu platnosť.

v domácnosti. Ale neviem to štatisticky
preniesť na celé Slovensko. Robili sme
si prieskum, podľa ktorého je domáce
násilie veľmi rozšírené a vysoký počet
ľudí sa s ním stretá...
● Čo je z vášho pohľadu
v takejto situácii najdôležitejšie?
Predpokladám, že väčšina seniorov
si túto realitu hanbí priznať. Čo im
radíte?
V každom prípade starším ľuďom
radíme, aby neprepisovali majetok na
deti, na nikoho. Ak nejaký majetok majú,
sú pre takúto „rodinu“ ešte zaujímaví. Ak
majetky prepíšu, sú už len príťažou, ktorej sa chcú dedičia zbaviť. To sú extrémy
– zavrú takýchto ľudí do pivnice, izolujú
ich, odopierajú im základné potreby – najesť sa, hygienu, lieky. To si nevieme ani
predstaviť. Máte pravdu, je pre nich veľmi
ťažké priznať si, že sú týraní, ospravedlňujú svoje deti a popierajú to.
● Dá sa s tým niečo robiť?
Navrhujeme pripraviť zákon na
ochranu starších ľudí. Treba zmeniť
i zákon o dedičstve a určite aj vykonávať
kontrolu tých starých občanov, ktorí sú
doma a v ohrození.
● Kto by ju vykonával?
Terénni pracovníci a bolo by to na
samospráve. Samozrejme, vyžaduje si to
financie od štátu, pretože samospráva na
to peniaze dnes nemá. Ale je mimoriadne
dôležité, aby tam táto kontrola bola.
● Môžete uviesť nejaký konkrétny
prípad týrania seniora od rodiny?
Mali sme jednu paniu z Košíc, ktorú
týrala vlastná dcéra aj s vnučkou. Schytili
ju za ruky a vyhodili von z domu.
● Bol pohnútkou na takéto konanie majetok?
Tá pani predala byt a peniaze dala
tejto dcére na výstavbu domu. A ony ju
potom vyhodili. A aj sa im to podarilo...
● V rámci predvolebného boja
silne rezonovala otázka schválenia či
neschválenia trinásteho dôchodku.
Aký je váš názor na celú myšlienku?
Ak sa prijíma takýto zákon, malo
by to byť dobre odkomunikované
s odborníkmi, či na to máme a ako to
riešiť tak, aby tí nízkopríjmoví neboli
ochudobnení. Nie je najlepšie riešenie,
aby všetci dostali trinásty dôchodok
v rovnakej výške. Tí bohatší ho nepotrebujú. A nízkopríjmoví dnes dostanú
vianočný príspevok dvesto eur, a keďže

trinásty dôchodok tento príspevok
nahrádza, dostanú štyristošesťdesiat
eur, ale reálne si teda prilepšia o dvestošesťdesiat eur. Tí bohatší nedostali
predtým nič a prilepšia si o štyristošesťdesiat eur. Považujeme to za sociálne nespravodlivé – reálne si polepšia
naozaj výraznejšie tí, ktorí majú vysoké
dôchodky. A tí, čo nemajú na základné
životné potreby, tým sa situácia až tak
nezlepší. Starší ľudia to berú všetko rovnako – „dostaneme niečo navyše“, ale je
dôležité, aby starší ľudia mali dostupné
a kvalitné služby.
● Čiže podľa vás bol lepším riešením vianočný príspevok?
Nie celkom, nie som proti zvýšeniu.
Keď sa na to pýtame starších ľudí, tí by
prijali zvýšenie, hoci nie také výrazné,
každomesačne.
Pravidelne.
Keď
dostanú vianočný príspevok raz za rok,
minú ho na darčeky, na „štedrú“ večeru.
Ja hovorím NIE. Nemali by podporovať
rodinu alebo konzum, ale v prvom rade
by sme mali hľadieť na reálne životné
potreby toho človeka.
● Ako ste prijali zastropovanie veku na odchod do starobného
dôchodku?
Táto otázka je zložitá a je vecou
ekonómov. A tí poukazujú na demografickú krivku. Aj v zahraničí sú úvahy, že
starší ľudia budú musieť robiť dlhšie.
Vieme, že nám veľa ľudí starne. Chápem, že ľudia s nevôľou berú fakt, že by
mali robiť dlhšie, ale, žiaľ, ekonomická
situácia je taká, že vek odchodu do
dôchodku je stále vyšší. Nesúhlasíme
s tým, ale musíme to rešpektovať.
● Obracajú sa na vás seniori
aj s tým, že sú ohrození chudobou
či exekúciami? Pomáhate im právnymi radami? Dajú sa tieto situácie
doviesť až do konečného a úspešného riešenia?
Pomohli sme v mnohých exekučných prípadoch, doslova sme ľuďom
zachránili byty, strechu nad hlavou.
V niektorých prípadoch ani exekúcie
neboli v poriadku, pokračovali aj po splatení celej istiny a úrokov. Ide napríklad
o úvery v nebankovkách. A tie vymáhali
ďalej aj po splatení. V niektorých prípadoch sa nám podarilo zrušiť celú zmluvu
o úvere.
● O penzistoch sa nehovorí
pozitívne, je to už časť života, keď je
mnoho ľudí pre druhých zrazu nepotrebných. Napokon aj vy ste to spo-
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mínali... K tomu pribúdajú zdravotné
problémy, nie vždy dobrá situácia
v rodine. Je to v nás, je to o psychike,
správaní, ako k tomuto obdobiu
pristupujeme, alebo ide aj o odraz
reálnych faktorov ako povedzme
nedostatočný záujem štátu? Môže
byť dôchodok aj pekným obdobím
napriek týmto problémom?
V každom prípade áno. Je to však
najmä na tom dôchodcovi, on musí byť
nejakým spôsobom stále aktívny. Aby
nezostal sám doma, neupadal psychicky. Ja moju prácu robím s plným
nasadením, a keby som ostala doma,
neaktívna, určite by som sa inak cítila
zdravotne či psychicky. Seniori by sa
mali zapájať do verejného života, mali
by byť aktívni. Niekedy nám na linku
volajú ľudia, ktorí sú smutní, nevedia
sa zaradiť, ostali sami – ale v tomto
im nepomôžeme. Musia tento krok
spraviť sami. Ak ho nespravia, nemajú
niečo, čím by sa zamestnali, upadajú,
dostávajú sa do problémov. Je veľmi
dôležité, aby rodina s nimi komunikovala, aby im pomohla. Býva to
problém najmä vdov či vdovcov, ktorí
zrazu ostanú opustení. Beriem to tak,
že rodičia dajú deťom všetko, vzdelanie, zabezpečia ich a potom, keď sú
starí, majú ostať sami? A prečo? Deti
sa v prvom rade pozerajú na svoju
kariéru, ale nemalo by to tak byť.
Hovorí sa o treťom groši, ktorý by sa
mal vracať rodičom...
● Nespôsobuje to aj zmena spôsobu bývania? V minulosti žili v jednej domácnosti aj tri generácie, dnes
to tak nie je...
Určite, my sme tých starších vypoklonkovali. Veľakrát sa o rodine hovorí
ako o deťoch a rodičoch, starí rodičia
ako keby neexistovali. Predstavme
si strom, má kmeň, vetvy. Ale má aj
korene, bez nich by neexistoval. A také
korene má aj rodina, nemali by sme
na to zabúdať. V roku 1999, v Roku
úcty k starším, som bola v OSN a Kofi
Annan povedal jednu úžasnú vec, že
spoločnosť, ktorá nevyužíva skúsenosti
a múdrosť starých ľudí, je chudobná.
A my sa naozaj takto ochudobňujeme.
● Štát v posledných rokoch
azda najviac ulahodil seniorom cestovaním vlakmi zadarmo. Ako by sa
mohla a mala táto štátna „ústretovosť“ rozšíriť?
Nemáme služby. Také, ktoré ľudia
potrebujú. Napríklad právna pomoc. My
im poradíme, ale potom musí ísť ten

● Seniori signalizujú týranie aj
v domovoch sociálnych služieb. Deje
sa to?
Žiaľ, takýchto podnetov dostávame
veľa. My ako organizácia nemôžeme
vstúpiť do takýchto zariadení, ale veľmi
úzko spolupracujeme s komisárkou pre
osoby so zdravotným postihnutím. Jej to
síce priamo nepatrí, ale robí veľký kus
práce, pozná tých ľudí a cez ňu sme riešili viac takýchto prípadov. A pri monitoringu týchto zariadení sa nielenže
potvrdili tieto indície, ale v reáli to bolo
ešte horšie. Potrebná však je nezávislá
kontrola bez ohlásenia vopred. Niekedy
sú veci, ktoré sa dajú ľahko odstrániť,
stačí upozorniť personál DSS a nastane
náprava...
● Čo by ste poradili, ako by mal
postupovať klient DSS, ktorému sa
krivdí?
Môže sa obrátiť na nás. Výhoda
je, že ak nám zavolajú, vieme zachovať
ich anonymitu a riešime to s kompetentnými inštitúciami bez toho, aby sa niekto
dozvedel, o koho ide.
● Terajšie vládne koaličné
zoskupenie deklarovalo v predvolebnej mlynici zvýšený záujem
o seniorov...
Už tým, že sa o nich v predvolebnom boji viac hovorilo, mám nádej, že
si to nová vláda nedovolí odsunúť na
vedľajšiu koľaj..
● Fórum bolo pred pár rokmi
iniciátorom založenia Parlamentu
seniorov. Funguje ešte? Aké má
výsledky?
Funguje stále, stretávame sa raz
za rok a tí ľudia sú zapájaní do tvorby
návrhov, hovoria o tom, čo starší ľudia
reálne potrebujú. Dávame im možnosť
ovplyvňovať dianie okolo seba.
● Medzi najpôsobivejšie aktivity na prospech starších je oceňovanie najaktívnejších titulom Senior
roka. Prečo ste k tomu pristúpili?
Je to forma prejavenia úcty
a poďakovania. A ide aj o motiváciu
zapájať ľudí do diania. Aj rodina si
zrazu uvedomí, že má seniora roka,
zlepšujú sa vzťahy v rodine. A aj
samotní seniori sú pyšní na ocenenie,
stále dokážu byť pre spoločnosť prospešní. Oceňujeme obyčajných ľudí,
ktorí niečo urobili, nie celebrity. A aj
mladým udeľujeme titul Anjel pomoci
– a je to nepredstaviteľné, ako to funguje, to spomínané medzigeneračné
prepojenie. Najmä však si to naozaj
vážia samotní ocenení – že im niekto
poďakoval za ich prácu. Je to aj pre
mňa úžasný pocit, verte mi.
WWW.SNN.SK
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Národné spoločenstvá sa musia pripraviť na čas, čo príde po koronakríze

Všetko je naruby, nič nebude ako predtým!
Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Po v y vrcholení súčasnej kríz y bude zrejmejšie, že sa skončil svet , ako sme ho poznali v predchádzajúcom desaťročí. Ohrozená je nie len sloboda pohybu, ale občianske slobody vôbec, ohrozená je ot vorenosť pre spotrebiteľa, obmedzený je priestor a vo všobecnosti
celý doteraz ot vorený, neuzat vorený svet .
Nevieme presne, ako to bude
vyzerať po prekonaní krízy. Lebo ešte
nevieme, kedy prekonáme jej vrchol.
Nedeľné vydanie švajčiarskych novín
Neue Zürcher Zeitung z 22. marca uvádza, že vrchol, pokiaľ ide o počet infikovaných, bude v polovici apríla. Nebude
nič, ako bolo predtým, sme totiž svedkami
konca jednej epochy. S Neue Zürcher
Zeitung pobratimský nemecký bohatý
a konzervatívny denník Frankfurter Allgemeine Zeitung šíri názor: „Je to koniec
najdlhšieho obdobia mieru.“ Iný nemecký
denník Süddeutsche Zeitung cituje virológov: „Už teraz sa treba pripraviť na nový
vírus, istotne príde, aj tento je len mutácia
predchádzajúceho SARS-u spred desiatich rokov. Vtedy sa po prekonaní krízy
trestuhodne zabudlo na to, že vírus nezanikol, ale výskum sa už zastavil.“

POD POKRIEVKOU
Britská BBC vysielala až v nedeľu
22. marca vystúpenie britského premiéra
Borisa Johnsona s tým, že pol druha
milióna príslušníkov najväčšmi ohrozenej
vekovej kategórie dostane v pondelok
listy alebo SMS správy, aby nevychádzali
z domu najbližších dvanásť týždňov, teda
tri mesiace, celého štvrťroka! To je podľa
Johnsona najúčinnejšie opatrenie, ktoré
zachráni viac životov ako ktorékoľvek iné.
Portál politico.eu cituje odborníkov: „Britská vláda dlho strkala hlavu do piesku,
a hoci sa pandémia šírila po svete, Británia zostávala tvrdohlavo neaktívna.
Briti však podriadili všetky súkromné
zdravotnícke zariadenia štátnemu Národnému zdravotnému systému NHS, mnohé
štátne zariadenia sú na pokraji kolapsu.
Chýba personál, takže do služby sa prihlásili štyri tisícky penzionovaných sestier
a lekárov. No nie je pripravených dosť
kapacít, už teraz sú nemocnice, ktoré
majú lôžka určené pre urgentné prípady,
obsadené. Už keď sa po celej Európe
zatvárali školy, v Británii ešte platilo nariadenie, že len nakazených, ktorí mali akútne

príznaky, žiadali, aby sa sedem dní zdržiavali v izolácii. Podľa vedeckých poradcov
úradu vlády sa vraj aj tak drastické opatrenia nedajú dodržať a je preto lepšie, keď sa
časť obyvateľstva infikuje a pri druhej vlne
vírusu na jeseň tohto roka už bude imúnna.
Aj keď vzniknú v Británii také okolnosti
ako v Lombardsku, môže to nechcene
spôsobiť omladenie obyvateľstva a v dlhodobej ekonomickej perspektíve môže, tiež
nechcene, napomôcť obnovenie pôvodnej
podoby britského sociálneho štátu tým, že
mnoho starých ľudí zo sociálneho systému
vypadne.

Keď sa ukázalo, že bez tvrdých opatrení môže byť v Británii niekoľko miliónov
infikovaných a až štvrť milióna mŕtvych,
Boris Johnson sa vraj vydesil a otočil.
Johnsonovo vystúpenie bolo iba
slabým odvarom. Nepodarilo sa mu
napodobniť chýrny churchillovský prejav
z roka 1940, keď pred hrozbou vojny
vyhlásil svojim voličom, že im nemôže
sľúbiť nič, len pot, krv a slzy. V Británii sa
práve týmto štátnickým prejavom meria
každé kľúčové vystúpenie predsedu kabinetu. Možno by sa zišlo, ak by sme také
meradlo mali aj my.

■ CYNIK JOHNSON
Tento názor odznel v denníku, ktorému ročne predseda vlády poskytuje
dvestosedemdesiatpäťtisíc libier, čo je
necelých tristotisíc eur. Mnohí odborníci,
ako aj Svetová zdravotnícka organizácia
WHO, ale aj zdravotníci z britského Národného zdravotného systému NHS varovali
Johnsona pred uplatnením takejto „šialenej, chybne sa uberajúcej a potenciálne
katastrofickej línie riešenia krízy Covid-19“.

■ BRITSKÁ BUDÚCNOSŤ
Dnes nejde len o stav britského
zdravotníctva, ale aj o stav tzv. brexitu,
lebo toto je rozhodujúci rok vyrokovania
konkrétnych podmienok odchodu Británie z EÚ. V tomto roku však Johnson
hodil cez palubu dohodu uzavretú vlani
v októbri s Bruselom, nič z októbra podpísaných zámerov neplatí. Británia chce
v každom prípade odísť v dohodnutom
termíne 31. decembra 2020 definitívne

z Únie s dohodou alebo bez nej. Terajšia
infekčná kríza umŕtvila rokovania a čas sa
kráti. V akej atmosfére Briti rokujú, svedčí
vystúpenie ich hlavného vyjednávača
Davida Frosta, ktorý na začiatku v Bruseli
vyhlásil: „Keď sa pozerám dopredu, vidím,
že oproti Európskej únii budeme mať
veľkú výhodu, schopnosť vytvoriť nové
pravidlá pre nové sektory, uplatniť nové
myšlienky a nové podmienky rýchlejšie,
ako to robí Európska únia, a tak vytvoríme pevné základy pre vedu, ktorá nemá
nijaký strach pred budúcnosťou.“ Dnes
pôsobí toto vyhlásenie nepresvedčivo.
Kevin Foster je britský minister pre
budúce hranice a prisťahovalectvo. Doteraz podľa jeho slov dostalo ministerstvo
vnútra 3,3 milióna žiadostí o priznanie
trvalého pobytu. Teda overuje sa právo
naďalej žiť, pracovať a mať prístup k verejným službám a zdravotníctvu aj po 31.
decembri 2020. Sú dve kategórie – jedna
je uznanie trvalého pobytu, druhá s tým,
že po istom čase budú mať nárok na
trvalý pobyt. Z doteraz podaných žiadostí
päťdesiatosem percent dostalo právo
na trvalý pobyt a štyridsaťjeden percent
právo, že im bude po čase udelené. Problémom sú odmietnuté žiadosti občanov
zo štátov Európskej únie a ich nárok na
odvolanie. To je len jeden z problémov,
ktorý je na stole rokovaní, ale tie sa nekonajú. A pri odhadovanej dĺžke vírusovej
krízy sa časový priestor môže dramaticky
zmenšiť, preto nikto nezavrhuje názor, že
nakoniec môže Británia Borisa Johnsona
odísť z Únie aj bez dohody, teda bez toho,
aby bolo mnoho otázok spoločného trhu,
otvorených hraníc pre kapitál a pracovnú
silu, spoločne dohodnutého právneho
systému vyregulovaných.
■ EKONOMIKA SPOMAĽUJE
Pritom sa odchod Británie z Európskej únie odohráva nielen v kríze stále
neprekonaného vírusu, ale už teraz citeľných hospodárskych dosahov. Svetová
ekonomika spomaľuje a jej výkonnosť
bude ďalej klesať. Tvrdý dosah pocítia

COVID-19 podľa všetkého zničí toľko vychvaľovaný globalizovaný svet neoliberalizmu

Pandémia odhalila neefektivitu Únie
Mar tin JARINKOVIČ

V súčasnosti sme svedkami fenoménu, ktorý môže znamenať začiatok konca éry globalizovaného sveta, ako sme ho poznali za posledných tridsať
rokov. Súčasná pandémia vyvoláva nielen mnoho strachu a obáv, ale aj otáznikov, ako dlho potrvá a čo bude po jej skončení. Hoci sa prognózy
analytikov rôznia, zhodujú sa v tom, že zmeny, ktoré spôsobí, budú mať zásadný globálny dosah.
Infekčné ochorenie COVID 19, ktoré
spôsobuje Koronavírus SARS-CoV-2, je
v súčasnosti najskloňovanejším pojmom,
ktorý zatienil všetky doterajšie toptémy
svetového spravodajstva. Príznačným
pre dnešný globalizovaný svet je úkaz,
že to, čo sme pred pár týždňami vnímali prostredníctvom obrazoviek ako
čosi vzdialené, máme dnes priam predo
dvermi svojich domácností. Pred číhajúcou hrozbou tak väčšina Európy v súčasnosti sedí doma. Chod kontinentu sa
takmer zastavil. Spoločenské kontakty
nahradili sociálne siete, ktoré sa ešte
vo väčšej miere stali náhradnou sférou
medziľudskej komunikácie a interakcie.
Tento jav spolu s obmedzením pohybu,
takmer úplným vymiznutím hotovostných
platieb či prepadom záujmu o tradičné
tlačené slovo na papieri možno i laickým okom vnímať ako prvé, nateraz len
dočasné zmeny, ktoré sa však v dlhodobom horizonte pretavia do dlhodobejších
konzekvencií v budúcnosti. Ich spoločným menovateľom je obmedzovanie
doterajších slobôd a zvýšenie kontroly
čoraz viac digitálnej spoločnosti.
V roku 2007 prišiel na knižný trh
bestseller Nassima Nicholasa Taleba
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pod názvom Čierna labuť. Toto pomenovanie mu slúžilo ako metafora na
označenie neočakávaných, nepredvídaných javov, resp. udalostí, ktoré sa náhle
vyskytnú či odohrajú zanechajúc značný
dosah na ďalší vývoj situácie. Viacerí
nielen publicisti, ale aj analytici, tak ako
napríklad poľský odborník na geopolitiku
Leszek Sykulski, pre charakterizovanie
dnešnej situácie siahli práve po tejto
paralele. Áno, stojíme na prahu zmien,
ktorých dosah je dnes len málo predvídateľný, ale aj vďaka analýzam a komentárom viacerých odborníkov si môžeme
spraviť istú rámcovú predstavu vývoja.
Pandémia koronavírusu v dnešnom
svete poznačenom procesom polycentrizácie, teda éry konca jedného mocenského svetového hegemóna, môže
značným spôsobom urýchliť niektoré
procesy a prispieť k novému nastaveniu
svetovej šachovnice. V globálnej škále
môžeme hovoriť aj o súťaži spoločenských modelov štátneho zriadenia, pričom aj v rámci nej na pozadí pandémie
vystúpil do popredia ústredný geopolitický konflikt Číny a USA. Súťaž, ktorú by
sme mohli veľmi zjednodušene nazvať
súbojom medzi autoritatívnym modelom

štátu a štátu, ktorý pod terajším lídrovstvom prezidenta Trumpa prechádza
transformáciou od tzv. liberálnej demokracie ku konzervatívnejšiemu variantu
– ešte stále demokracie. Tento súboj
má svoje konzekvencie a dosahy aj
na Európu, ktorá je čoraz viac len
objektom, a nie subjektom veľmocenského zápasu. V tejto súvislosti
sa objavilo v médiách veľa názorov

AKTUÁLNE
o konci neoliberalizmu ako zásadnej
ideológie formujúcej súčasný svet
s jeho voľnosťou a otvorenosťou. Či
dokonca, ako sa vyjadril ruský analytik Valerij Pjakin, o konci Pax Americana a nástupe čínskej éry. Možno
je toto jeho vyjadrenie predčasné či
prehnané, no v rámci spomínaného
súboja príťažlivosti spoločenských
modelov sa Číne darí pomerne dobre.
Dokonca dnes pôsobí ako úspešný
príklad schopnosti autoritárskeho štátu
čeliť nečakaným krízam aj vďaka veľkej
miere reštriktívnych opatrení, obmedzujúcich ľudskú slobodu, ktoré na rozdiel
od demokratických spoločností môže
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uplatniť. Čína tak, ako mierne ironicky
poznamenal známy poľský publicista
Rafał Ziemkiewicz, môže prevádzkovať
v globálnom rozsahu svoju propagačnú
respiratórno-rúškovú politiku pomoci
európskym krajinám postihnutým pandémiou. Ostatne, k tejto politike sa
pridalo aj Rusko, ktoré dodalo pomoc
Taliansku, zahanbiac tak jeho spojencov z NATO a EÚ. Čínska skúsenosť
s riešením krízy za pomoci moderných
technických vymožeností, umožňujúcich
kontrolu obyvateľstva, môže byť podľa
ukrajinského politológa Vadima Karasjova príťažlivá na aplikovanie aj v ďalších
častiach sveta. Tu sa dostávame ku kľúčovému bodu úvah a analýz viacerých
expertov, ktorí prognózujú nástup éry
totalitarizačných opatrení a mechanizmov na zvýšenie kontroly obyvateľstva
v globálnom rozsahu, ktorý zasiahne
aj spoločnosti s tzv. liberálnou demokraciou. Niečo podobné presadzuje na
Slovensku už aj slovenská koalícia
ktorá chce prostredníctvom mobilných
operátorov monitorovať pohyb nakazených osôb. Tvrdia, že len počas pandémie, najdlhšie do konca roka 2020...
Čínsky úspech a tendencia zvyšova-

priemyselné podniky, poľnohospodári,
turizmus, doprava, energetika, mnohé
služby. Pocítia to otvorené ekonomiky
zamerané na export, akou je napríklad
Slovenská republika.
Podľa bývalého českého prezidenta,
predtým predsedu vlády ČR Václava
Klausa, mnohí sa nevyhnú bankrotu. Hospodárstvo sveta čaká pätnásťpercentný
až dvadsaťpercentný pokles. Občania sa
budú musieť uskromniť, vírusová nákaza
je najväčšia udalosť životov niekoľkých
generácií. Podľa Klausa napriek úsiliu
českej vlády čo najviac ubrzdiť šírenie
epidémie hrozí, že následky budú oveľa
väčšie a výraznejšie, než sa čaká.
■ OBROVSKÉ STRATY
Podľa českého bezpečnostného
analytika Miloša Balabáňa svet je hore
nohami, jednému vírusu na to stačili tri
mesiace, pandémia zasiahla súčasne
Čínu, USA a Európu, nevyhýba sa Rusku,
ekonomické straty sú už teraz obrovské,
globalizácia zo dňa na deň zamrzla. Na
obzore sa črtajú vážne geopolitické, ako
aj geoekonomické dosahy. S tým sa stotožňuje aj analýza nemeckého inštitútu
pre Medzinárodnú politiku, ktorý publikuje
súbežne aj v angličtine a ruštine. Podľa
IPG ide o epochálny zlom, o nástup inej
epochy. Vírusová kríza môže spustiť reťazovú reakciu, na konci ktorej bude globálna finančná kríza. Krízu prehlbujú nové
konflikty medzi veľkými štátmi. Súčasne
s krízou vypukla vojna o. i. medzi Ruskom a USA, pokiaľ ide o produkciu a ceny
ropy, to pridáva ku geopolitickým sporom
ešte aj geoekonomický rozmer. Namiesto
prehlbujúcej globalizácie sme svedkami
silnejúceho opačného trendu – deglobalizácie, rozpadu na jednotlivé oblasti sveta,
Čínu, USA, Európsku úniu. Skúške sú
vystavené schopnosti národných štátov
a národných spoločenstiev.
Aký veľký je rozsah problému,
svedčí výnimočné rozhodnutie spolkovej
vlády z 23. marca o pomoci v rozsahu
niekoľkých stoviek miliárd eur, horná hranica nie je určená. Bezprostredný balík
je stopäťdesiatšesť miliárd eur, ústredná
vláda podporí rodiny, nájomníkov bytov,
malých podnikateľov, sólo pracujúcich
(u nás SZČO), ale aj veľké podniky.
Samostatní živnostníci, opatrovatelia či
umelci dostanú podporu až do pätnásťtisíc eur po tri mesiace. Pre nezaplatené
nájomné z dôvodu krízy nebude možné
dať výpoveď z bytu. Do veľkých podnikov
môže kapitálovo priamo vstúpiť nemecký
štát. Nikto nikdy doteraz takýto rozsiahly
mnohomiliardový balík pomoci neprijímal.
nia kontroly, pozorovaná dlhodobejšie
aj v USA, môže byť podnetom i pre
európske sily usilujúce sa o jej väčšiu
unifikáciu a centralizáciu. Podľa poľského politológa Jerzyho Targalskeho,
podobne ako aj podľa srbského analytika
Predraga Rajića po opadnutí epidémie
dôjde k širokej diskusii v rámci EÚ. Pandémia odhalila jej neefektivitu v plnom
rozsahu, pričom obaja experti sa zhodujú
na tom, že kríza posilní na jednej strane
tendencie euroskepticizmu a snahy
o reformu smerom k Európe národov,
ako aj úsilie eurocentralistov. Rozchádzajú sa len v prognóze výsledku tohto
boja. Kým Rajić vidí šance oboch táborov pol na pol, Targalski tvrdí, že buď
vyhrajú euroskeptickí reformátori, alebo
sa EÚ rozpadne. Ďalšou zmenou, ktorá
podľa viacerých, napríklad Karasjova
či publicistu Ziemkiewicza, vyplynie
z krízy, je fakt, že súčasný model globalizácie sveta sa skončil, pričom kríza len
potvrdí už dávnejší vývoj, ktorý nastal
odklonom od globalizačného modelu
v USA po nástupe Trumpa. Tento model
sa podľa nich vyčerpal a USA na ňom
stratili záujem, lebo na ňom ekonomicky strácajú. Podľa Ziemkiewicza
sa totiž aj nadchádzajúcou ekonomickou krízou potvrdí, že treba stavať na
domácom priemysle a hospodárstve,
pričom podľa neho v dlhodobejšom
horizonte dôjde k návratu k národným
egoizmom. S týmto názorom korešponduje aj mienka ekonóma Jagelonského
z inštitútu Marcina Roszkowského, ktorý
povedal, že dnešný systém globálneho
prepojenia svetovej ekonomiky a jej
otvorenosti síce napomáha ekonomický
rast, ale v čase kríz je veľmi zraniteľný.
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Aj niektoré televízne seriály menia a deformujú podobu jazykovej komunikácie

Ú rad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získa pre mimoriadnu situáciu prístup k údajom
od mobilných operátorov, ktoré
sú predmetom telekomunikačného
tajomstva, s výnimkou obsahu
správ. K návrhu zákona sa veľmi
kriticky vyjadrovala opozícia,
podľa nej je tento návrh špehovacím zákonom a opatrenia nazvala
najhrubším porušením ľudských
práv. K podobnej situácii došlo
v USA po páde Dvojičiek.

Školská jazyková výchova v bilingválnom prostredí

Začína sledovanie
pohybu osôb
Aj o koronavíruse sa vedú diskusie, najmä o jeho vzniku. Dokonca
šéfka jedného laboratória v ČR
MUDr. Soňa Pekarová, PhD., sa
zamýšľa, či nie je geneticky upravený? HIV sa zjavil znenazdania
podobne ako koronavírus a pustošil
najmä africkú populáciu. Koronavírus zasa najmä starších ľudí. Možno
ani nebude treba rušiť trinásty
dôchodok, lebo sa môže stať, že ho
nebude komu vyplácať. Naznačujú
to vývoj a štatistika z Talianska.
Kým zákon o lokalizácii telefónov vzbudil búrlivú diskusiu, návrh
koalície o tom, aby aj opozičným
poslancom prešli vo výboroch
NR SR návrhy na poslaneckú kontrolu, zostali takmer bez povšimnutia.
Koalícia má rozmiestnených svojich
poslancov tak, aby mala v každom
výbore väčšinu. To je zárukou, že koaličná väčšina má činnosť parlamentu
pod kontrolou. Nemôže sa teda stať
niečo také ako za Mečiara, keď opozícia obsadila takmer do posledného
miesta výbor pre životné prostredie
a mohla si odhlasovať poslaneckú
kontrolu akejkoľvek inštitúcie. Aj to
hojne využívala. Kontrolovala ministerstvo obrany, Slovenskú televíziu,
ba aj obvodný výbor v bratislavskej
dvojke. Ibaže tento akt veľkorysosti
voči opozícii médiá neocenili, naopak, použili ho ako lynč na vládnu
moc.
Menej pozitívne a bez mediálnej pozornosti prešiel návrh koalície, aby koaličnú dohodu podpísali aj všetci koaliční poslanci.
Nevedno, či sa tak už stalo, alebo
nie, ale táto informácia odznela
oficiálne cez médiá. Ibaže návrh
je problematický. Poslanec podľa
ústavy nie je viazaný nijakými príkazmi, takže bez zmeny ústavy to
nepôjde a navyše zaváňa to imperatívnym mandátom, čo v demokraciách je neprípustné.
Eva ZELENAYOVÁ

Ruská reakcia
Prinášame časť stanoviska
hovorkyne MZV RF Márie Zacharovovej k incidentu: „Večer 14. marca
uskutočnili extrémisti z ukrajinských práporov Azov, Pravý sektor
a ďalších radikálnych organizácií
novú provokáciu proti ruskému
veľvyslanectvu v Kyjeve. Vypúšťali
zápalné rakety a svetlice. Jedna
z nich dopadla na strechu budovy
diplomatickej misie. Účastníci akcie
roztrhali ruskú štátnu vlajku, skandovali extrémistické heslá. Napriek
prítomnosti mnohých príslušníkov
polície podnecovatelia a páchatelia nezákonných činov neboli zadržaní. V tejto súvislosti Ministerstvo
zahraničných vecí Ruskej federácie
poslalo Ministerstvu zahraničných
vecí Ukrajiny protestnú nótu, v ktorej sa hovorí, že kyjevské vládne
orgány naďalej ignorujú záväzky
vyplývajúce z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch
z roka 1961.“
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Július LOMENČÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Jedna z rozhodujúcich úloh v živote národnostných menšín patrí inštitúciám (napríklad cirkvi, kultúrnym organizáciám a i.), medzi ktor ými
významnú úlohu zohráva škola. V Slovenskej republike na národnostne zmiešanom území sa nachádzajú základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale i maďarským. Na druhom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa učebný predmet slovenský jazyk
a slovenská literatúra zaraďuje medzi špecifické predmety.
Proces osvojovania slovenského
jazyka ako dorozumievacieho jazyka
občanov maďarskej národnosti v styku
s príslušníkmi slovenského národa
a inými národnosťami na území Slovenskej republiky má v učebnom procese
všetky znaky osvojovania si cudzieho
jazyka. Podľa Štátneho vzdelávacieho
programu slovenský jazyk a slovenská
literatúra (2008) je hlavným cieľom „získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú
na aktívne používanie slovenského
jazyka v bežných sociálnych situáciách
(...) základnou a kľúčovou cieľovou kompetenciou je komunikácia v slovenskom
jazyku, t. j. schopnosť po slovensky
vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky,
pocity a informácie ústne a písomne
a zapájať sa do komunikácie v rozličných
sociálnych kontextoch“.

mus, čiže na úroveň prejavu v slovenskom jazyku vplýva maďarčina, ale tiež
niekde aj s minimálne dvoma varietami
(popri spisovnej maďarčine aj nárečová
forma, napríklad vo veľkokrtíšskom
regióne palócke nárečie). V sociálnych
kontaktoch na národnostne zmiešaných
územiach sa stretávame s jazykovými
situáciami, v ktorých dochádza nielen
ku kontaktu jazykov, ale aj k „prepínaniu
kódov“ z jedného jazyka do druhého,
prípadne z jednej jazykovej variety do
druhej. Pri výbere jazyka v tomto prípade
často rozhoduje dominantnejší jazyk
s cieľom zachovať integritu materinského
jazyka.

■ NEOVLÁDAJÚ JAZYK
Uvedené ciele sa už dlhodobo
nedarí úplne plniť, pretože na niektorých školách sú žiaci staršieho školského veku, ktorí nevedia primerane na
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verejnosti komunikovať v slovenskom
jazyku. Potvrdzujú to aj viaceré výskumy,
že v prostredí prevažne s maďarským
obyvateľstvom sú výrazné nedostatky
v ovládaní slovenského jazyka na komunikačnej úrovni. Následne v školách
s vyučovacím jazykom maďarským
mnoho žiakov vôbec neovláda slovenčinu, ktorú využívajú na komunikáciu
iba na vyučovacej hodine slovenského
jazyka. Na druhej strane pri osvojovaní si
anglického jazyka sú väčšinou aktívnejší,
pritom je to pre nich tiež cudzí jazyk. Vo
väčšine prípadov angličtinu ovládajú na
komunikatívnej úrovni lepšie ako slovenčinu. Je to dôsledok toho, že mladý človek sa učí slovenský jazyk v školskom
prostredí, ale mimo školského vyučovania daného predmetu už vôbec nekomunikuje v slovenčine, resp. nemá veľa
možností komunikovať v tomto jazyku.
V takomto prípade nedochádza k prirodzenému bilingvizmu, ale školskému
(kultúrnemu).
■ POZNANIE MATERČINY
Mnoho problémov vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry
pretrváva aj z predchádzajúcich období
mnohými didaktickými stereotypmi
v sprístupňovaní slovenského jazyka pre
dospievajúcich v školskom prostredí. Pri
vyučovaní a osvojení slovenského jazyka
u žiakov, a to nielen maďarskej národnosti, sa doteraz dosť výrazne dôležitá
úloha pripisovala vonkajšej intenzite
vyučovania slovenského jazyka ako vnútornej, čo si vyžaduje členenie prvkov
učebnej látky, aby to optimálne a intenzívne vyhovovalo procesu štúdia aj uplatnením
pedagogicko-psychologického
zreteľa v príprave učiteľa. Znamená to, že
za sebou idúce jazykové prvky učebnej
látky zvyšujú podnety a znižujú útlmy pri
štúdiu. Takúto vnútornú intenzitu možno
dosiahnuť programovaním učebnej látky,
ktorej základom je aspoň minimálna
slovná zásoba. Osvojiť si slovenčinu na
komunikatívnej úrovni predpokladá aj
dokonale poznať spisovnú podobu svojho
materinského jazyka, čiže maďarčiny,
a na tom základe ovládať odlišnosti medzi
týmito dvoma typologicky a genealogicky
odlišnými jazykmi – maďarský jazyk je
genealogicky ugrofínsky jazyk, slovenský
jazyk zasa indoeurópsky slovanský jazyk.
Prax jednoznačne preukázala, že solídne
vedomosti v slovenčine sú úmerne
závislé od pevných jazykových základov
materinského jazyka, v tomto prípade
v maďarskom jazyku.

■ JAZYKOVÉ ŠPECIFIKÁ
V uvedenom kontexte je potrebné
upozorniť, že učiteľ v príprave musí
poznať jazykové špecifiká daného prostredia. Najmä v súvislosti s poznaním
jednotlivých podôb slovenského i maďarského jazyka a ich využívania v bežnej
verejnej komunikácii. V každom kraji
južného Slovenska je v tomto ohľade
iná jazyková situácia, vyznačujúca sa
pre každú oblasť svojskými, typickými
znakmi. V súvislosti s vplyvom maďarského jazyka na verejnú komunikáciu to
vyplýva aj z rozdielnej etnickej štruktúry
v trinástich okresoch, v ktorých je sústredená maďarská menšina. Spolu síce
predstavuje viac ako päť percent obyvateľstva, ale napríklad v dvoch okresoch –
v Dunajskej Strede a Komárne – Maďari
tvoria viac ako päťdesiat percent obyvateľov, v ostatných jedenástich etnicky
zmiešaných okresoch majú Slováci väčšinu. Územne je maďarčina – ako všetky
ostatné menšinové jazyky – vymedzená
zoznamom obcí, v ktorých slovenskí
Maďari tvoria najmenej dvadsať percent
obyvateľstva. Spisovná slovenčina ako
národný jazyk má teda status štátneho
jazyka, kým maďarčina je určená ako
etnický (resp. národnostný) jazyk. Slovenčina má za úlohu prispievať k integrácii občanov maďarskej národnosti do
aktívneho spoločenského pôsobenia
v Slovenskej republike. Preto žiaci v základnom a stredoškolskom vzdelávaní, aj
napriek tomu, že slovenčina nie je ich
materinský jazyk a nie je ani vyučovací
jazyk školy, majú slovenský jazyk počas
štúdia aktívne zvládnuť, a tým sa plnohodnotne začleniť do verejného spoločenského života kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
■ HOVOROVÉ FORMY
Aj na južnom Slovensku sa profiluje
ako komplexná dorozumievacia sústava
hovorená podoba jazyka, ktorá predstavuje akúsi vyššiu sociálno-funkčnú varietu
národného jazyka. V rôznych komunikačných situáciách dochádza k používaniu
dvoch alebo viacerých variet, a to nielen
slovenského, ale i maďarského jazyka.
Z viacerých výskumov môžeme zovšeobecniť, že v hovorovej podobe jazyka
žiakov základnej a strednej školy sa presadzuje najmä štandardná podoba národného jazyka, pričom príznakové prvky
miestneho nárečia v tejto vekovej kategórii ustupujú. V krajoch pozdĺž územia
južného Slovenska sa na podobe hovoreného jazyka výrazne prejavuje bilingviz-
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■ JAZYKOVÁ LOJALITA
Jedným z prejavov silnej národnej identity u Maďarov na Slovensku
k maďarskému národu je práve jazyková
lojalita, čiže ako prostriedok ústnej komunikácie sa používa zväčša maďarský
jazyk takmer vo všetkých komunikačných doménach. Slovenský jazyk využívajú len ako prostriedok s príslušníkmi majority, ktorí neovládajú maďarský jazyk. Spôsobené je to aj tým, že na
národnostne zmiešanom území sa stáva
práve jazyk pre národnostnú menšinu
výrazným etnoidentifikačným prvkom.
Motivácia pre výber svojho materinského
jazyka v komunikácii je potom skôr emotívna. Osvojovanie si jazyka väčšinového
národa tak spôsobuje aj obavu, že tento
jazyk sa stane u jednotlivca dominantným a postupne bude dochádzať k jazykovej asimilácii.
Výskum o postojoch k rozličným
typom striedania kódov vo vybranej skupine stredoškolských žiakov, príslušníkov
maďarskej komunity, zistil, že pre väčšinu
z nich sa maďarský jazyk javí ako mimoriadna hodnota. Potvrdzujú to vyjadrenia
niektorých z nich: „Považujem za dôležité
hovoriť po maďarsky pekne a čisto, lebo
sme menšinou a nemôžeme si dovoliť,
aby náš jazyk zanikol.“ Ďalší respondent
akoby dokresľoval túto myšlienku: „Ak sa
o svoj jazyk nestaráme a nectíme si ho,
pomaly nebude možné rozoznať, akým
jazykom vlastne hovoríme.“ Pre viacerých žiakov vo výskume je ideálnym stav
oddelenosti jazykov, „bezchybné“, „čisté“
používanie materinského jazyka.
■ PEDAGOGICKÁ ZDATNOSŤ
Z uvedeného vyplýva, že práca učiteľa slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom slovenským
a osobitne s vyučovacím jazykom maďarským je na národnostne zmiešanom
území južného Slovenska mimoriadne
náročná, zložitá, ťažká a zdĺhavá, vyžaduje si viac porozumenia, trpezlivosti, ale
zo strany učiteľa aj poznania mnohých
skutočností. Preto učiteľ motivuje žiakov na osvojenie si slovenského jazyka,
primerane veku žiakov, zdôrazňujúc, že
osvojenie si jazyka s univerzálnou komunikačnou funkciou tým neutrpí ujmu kultivovania komunikácie v jazyku, ktorým sa
reprodukuje etnická príslušnosť, identita
a solidarita. Uvedené je potrebné dosiahnuť aj preto, lebo maďarská menšina na
Slovensku tvorí rečové spoločenstvo,
ktoré treba považovať za dvojjazyčné.
Učiteľ musí uplatniť primerané pedagogické majstrovstvo, ktoré spočíva v adekvátnej prezentácii jazykového systému
slovenčiny i osvojovania si komunikatívnej kompetencie, využívania vhodných
metód a foriem sprístupňovania gramatickej stavby a slovnej zásoby súčasnej
slovenčiny žiakom maďarskej národnosti,
uplatnením kladnej motivácie, ale aj
dodržiavania zásad kritérií hodnotenia.
V motivačnej rovine od postoja k slovenčine veľa závisí nielen od učiteľov, ale
aj rodinných príslušníkov a v neposled-

nom rade aj spoločenstva ľudí v danej
oblasti (obci, meste), ale aj postoj Slovákov k maďarčine. Z dôvodu zložitej histórie slovensko-maďarských etnických
vzťahov, poznačenej mnohými nedorozumeniami, predsudkami, vzájomnou
netoleranciou, ale i inými problémami
vzájomného poznávania kultúrnej „zaťaženosti“ by mal učiteľ poznať tisícročné
jazykové kontakty Slovákov a Maďarov.
Živé kontakty s maďarskými obyvateľmi
v nedávnych časoch totiž zanechali
stopy v slovnej zásobe i vo výslovnosti
a prakticky vo všetkých rovinách jazykového systému. To znamená, že popri
súčasnom pohľade na obidva jazyky
je potrebné mať aj historický prehľad.
Všetko to záleží od odbornej učiteľovej
prípravy, najmä filologickej, ale s uplatnením interlingválneho, interkultúrneho
a interdisciplinárneho prístupu a kultivovaného jazykového prejavu tak v slovenčine, ako i v maďarčine.
■ ROZHĽAD UČITEĽA
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pôsobiaci v ktoromkoľvek kraji
južného Slovenska, by mal poznať
základné rozdiely medzi slovenským
jazykom a maďarským jazykom. To mu
umožní za pomoci využitia primeraných
didaktických prostriedkov odstraňovať
nedostatky vo vyučovacom procese
slovenského jazyka a pomáhať rozvíjať
u svojich žiakov jazykovú komunikáciu.
Problémy vo vyučovaní slovenského
jazyka v školách na národnostne zmiešanom území treba vnímať komplexne,
to znamená problém poznať, zistiť
nedostatky, analyzovať kritické miesta
a navrhnúť riešenia pre minimalizovanie
nedostatkov v komunikácii žiakov v slovenskom jazyku.
■ ČASTÉ CHYBY
Samotní žiaci za najväčšie problémy v slovenskom jazyku považujú
najmä gramatiku. Prevažná väčšina si
uvedomuje nevyhnutnosť ovládať slovenský jazyk vo verejnej komunikácii po
skočení stredoškolského štúdia, aj keď
niektorí si myslia, že uplatnenie nájdu
skôr v zahraničí, kde budú používať
angličtinu. Z viacerých prieskumov, ktoré
sledovali úroveň ovládania slovenského
jazyka u žiakov na druhom stupni základnej školy prostredníctvom jazykových
cvičení možno abstrahovať najčastejšie
chyby: v slovnej rovine majú žiaci problém vysvetliť význam frazeologizmov,
vytvoriť nové slová pomocou predpôn
a prípon, časté používanie maďarských
slov, napr. fiam, čiga, mondokovať; niektoré výrazy a slovné spojenia sa oživili
aj televíznym vysielaním (Susedia, Uragán) – nem robím, idem z Komárova
a pod.
V gramatike nesprávne skloňovanie privlastňovacích zámen: z tvojej očí,
v našej horách; problém správne určiť
rod; nesprávne používanie zvratných
slovies – vynechávanie „sa, si“: mne
páči, nauč úlohu, dobre som vyspal;
nesprávne väzbové spojenia slovies:
podozrievať na Jana/ podozrievať Jana;
rozumieť úlohu/ rozumieť úlohe a i.
Z uvedeného vyplýva, že učiteľ má
vychádzať z poznania systémovo-štruktúrnej analýzy slovenčiny v kontexte slovensko-maďarského bilingvizmu, aby na
základe požiadaviek pomocou učebných
materiálov si žiaci na druhom stupni
základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským osvojili jazykovú komunikáciu zameranú na získavanie kompetencie správne po slovensky sa vyjadrovať
ústne a písomne vhodným výberom
slovnej zásoby a zo stránky gramatickej
správnosti – ako sa uvádza v základnom
pedagogickom dokumente.
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Ján Čomaj siahol aj za Várossovými esejami z tamtých čias „konsolidácie“

Marian VÁROSS: Aký múdry bol Epiktetos!
Ján R ADZOVSK Ý – Koláž: Emil SEMANCO

Keď pred dvoma rokmi vyšiel denník filozofa a umenovedca Mariana Várossa (z takmer tritisíc strán rukopisných poznámok ho pripravili v rozsahu asi štyristo normostrán jeho syn Mojmír a publicista Ján Čomaj),
bola to malá literárna udalosť. Ján Čomaj siahol aj za Várossovými esejami z tamtých čias „konsolidácie“
a pripravil z nich výber, ktorý je aktuálny dodnes. Eseje nie sú komerčná literatúra a máloktorý vydavateľ
po nich dnes siaha – vydavateľstvo Marenčin sa však napokon odhodlalo, výber vyšiel a istotne bude mať
skvelý ohlas, pravda, len u náročnejšieho čitateľa. Jednu z esejí, najstaršiu zo všetkých Várossových úvah,
na ukážku vyberáme. Kniha Várossových esejí má názov Úvahy v nečase.
„Filozofická pravda je to, čo dvíha
hlavu poníženým, čo im dovoľuje dívať
sa rovno do očí bohatým a tyranom.“
Alebo: „Tyran disponuje mojím telom,
mojím majetkom, mojou povesťou, mojimi priateľmi..., nedisponuje však mojimi
úsudkami. Nikto ma nemôže prinútiť
myslieť si, čo si nemyslím.“
Prečo dnes nie sme ochotní – a či
schopní? – myslieť takto proste, ale
prenikavo, v najtesnejšom spojení so
životom a s našou skúsenosťou? Bojíme
sa, že by to bolo banálne alebo málo
odborné? Alebo že takéto jednoduché
pravdy už ktosi kdesi vypovedal – napríklad Epiktetos alebo anonymný tvorca
ľudových prísloví? Vlastne ústredný
problém, ktorý zväzuje dokopy antickú
skúsenosť , ba sa dal formulovať ako
hlbinné zákony filozofie dejín. Už v antike
sa s celou naliehavosťou ukazuje rozpor:
čím bolo viac teroru a tyranie, tým bolo
viac myšlienok o demokracii a slobode
a tým bola bližšia aj revolúcia, prevrat,
ale naopak, čím bolo viac demokracie,
slobody, duchovného jasu, tým bola
reálnejšia hrozba totality, násilia, barbarizácie. Nie preto, že by spoločnosť
blahobytom morálne degenerovala, ako
si myslel Montesquieu, ale preto, lebo

sa stávala bezbrannejšou, ochabovali
jej svaly, strácala sa pôvodná prirodzená
ľudská živelnosť, človek ušiel od pôvodnej prírody k druhej, vytvorenej samým
sebou, umelej.

■ DVE KRAJNOSTI
Tento kolotoč je neprekročiteľný
a nezmeniteľný – aspoň tak o tom
hovoria tisícročia doterajších dejín, ale
aj naša dnešná situácia. Keď človek

Marian VÁROSS: Úvahy v nečase; výber z esejí J. Čomaj, Marenčin PT 2019

Zamyslenia i obraz t ých čias
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
So Sovietskym

Nie je to ľahké čítanie, ale je to skvelá knižka. Na pozadí myšlienok
filozofa, esejistu, výtvarného teoretika, axiológa sa nám premieta
onen čas, na ktorý si spomína dnes už len staršia generácia, ale
ktorý trval v rozličných podobách pol storočia a nemožno ho nevnímať ani zabudnúť naň. Dôkazom toho, že ľudia aj vtedy mysleli, kriticky hodnotili realitu, zamýšľali sa nad možnými zmenami a najmä
sa vnútorne búrili proti stavu spoločnosti, je kniha zamyslení a úvah
jedného z najvzdelanejších Slovákov 20. storočia Mariana VÁROSSA.
Prekročil hranice svojho remesla, znalca hodnôt – axiológa, životopisca
našich umeleckých osobností prvého rangu, výtvarného kritika, a vo chvíľach samoty si našiel čas nielen na zamyslenie, ale aj na zaznamenávanie
myšlienok. Takmer sústavne si písal poznámky, z tohto denníka syn Mojmír Váross a spisovateľ Ján Čomaj pred dvoma rokmi vydali knihu. Obrovská práca. Spracovali asi tritisíc strán rukopisu do tristostranového denníka, ktorý sa však číta s napätím a jedným dychom. Kniha sa tej jesene
stala malou kultúrnou udalosťou. Oboch však dráždila myšlienka vydať aj
Várossove eseje, aspoň skromný výber. Jeden vyšiel hneď po Novembri ’89
vďaka filozofovi a blízkemu priateľovi A. Dubčeka doc. Jánovi Uhrovi, ani ten
už však medzitým nie je medzi nami. Tak sa J. Čomaj podujal na o trochu publicistickejší či menej filozoficky ladený výber Várossových esejí, opatril ich aj
svojím brilantným úvodom a kniha je vďaka vydavateľstvu Marenčin na svete.
Marian Váross sa v nich zamýšľa naozaj nad mnohými súvislosťami,
ich príčinami a dôsledkami, ktoré sa za tých tridsať až štyridsať rokov, čo
sa kniha rodila, sotva zmenili. Aj dnes, či najmä dnes, zostáva v platnosti
Várossovo hodnotenie vecí verejných kritériom pravdy a morálky. Morálka
je preňho diakritikou vecí, cieľom a základným zmyslom každej spoločenskej premeny, pohybu, úsilia, každej snahy; ak sa na morálku nehľadí alebo
sa koná proti nej, je to začiatok tragédie.
(red)

tabule a pamätníky Tisa, Biľaka, padlých vojakov Červenej armády, Svozväzom na bodu i I. čs. armádneho zboru. Búral sa
večné časy a nikdy inak. Heslo Berlínsky múr, búrali sa ploty železnej
z raných dôb budovania socializmu. opony. Na ich miestach vznikli nové
Nové časy, nové idoly, búranie starých pamätníkov. Človek sa narodil
v Rakúsko-Uhorsku, začal študovať v Československu, pracovať
v Slovenskom štáte a v Maďarsku
alebo Poľsku, Česko-Slovensku pamätné súsošia a pamätníky. Tieto
a zomrel v Slovenskej republike. ešte nebúrame, ešte sú aktuálne. Pre
Z rodného mesta ani nemusel odísť. istotu načim robiť fotodokumentáciu,
Len námestie dostávalo vždy po pre- časy sa menia. Aj na Hviezdoslavovom
vrate nový názov, vymenili sa busty námestí možno raz bude pamätník drôštátnikov a štát si pomohol z biedy teného plota...
výmenou peňazí. Tak sme zbúrali
Práve sa nachádzame v americMáriu Teréziu aj s jej honvédskou ko-nemeckej fáze nášho ľúbostného
štafážou, zbúrali sme sochy Stalina, života. S Európskou úniou na čele
Lenina, Milicionára, obrí kosák a kla- budujeme vesele. Občas to tak veselo
divo, rozbili a obliali farbou pamätné nevyzerá. Ako hovoril v klasickej komé-

dii Niekto to rád horúce zamilovaný
milionár Osgood Fielding III. v podaní
herca Joe E. Browna – nikto nie je
dokonalý. Ani kapitalizmus. Podľa
nemeckého prieskumu nadpolovičná

dosiahne určitý stupeň sebareflexie
a poznania, stáva sa buď činným len
mravne (vtedy ho môže zničiť ktokoľvek), alebo činným len z vypočítavosti,
a vtedy ničí dielo ostatných v mene
svojich mocenských ašpirácií. Ak sa
v niektorých spoločnostiach zdá, že
tieto dve krajnosti môžu existovať aj
v umiernených, neškodných podobách
alebo že tam existujú ako dialektika
v myslení a činoch jednotlivca, je to
len ilúzia, pretože sa neskúma dostatočne dlhá historická „vzorka“. Čo je to
desať, dvadsať päťdesiat rokov relatívnej stability? Okrem toho dnes už
nie je zaujímavý iba spôsob konfliktov
medzi štátmi a mocenskými blokmi,
ale prinajmenšom aj ich prax vo vnútri
spoločnosti (černošský či prisťahovalecký problém, gangsterstvo v USA,
írska otázka, nacionalistické trenice
v Belgicku alebo Španielsku atď.). Ak
na druhej strane totalitné systémy zlikvidovali možnosť prejaviť sa takýmto
vnútrospoločenským rozporom, urobili
aj čosi dobré, ale za príliš drahú cenu:
zničili ľudskú slobodu.
■ FOND POZNANIA
Nemožno na dlhší čas beztrestne
zbaviť človeka práva tvorivo myslieť,
nemožno donútiť vedu, aby objavovala
len to, čo už bolo objavené, a umenie
vynachádzať, čo už má svoj kodifikovaný prototyp.
Je síce pravda, že v minulosti boli
už veľmi dlhé epochy, keď spoločnosť
žila podľa „zjavených“ dogiem, čiže
zhora diktovaných právd a príkazov,
ale bolo to v čase, keď v duchovnom
vesmíre človeka bola absolútna prevaha iracionálneho nad racionálnym,
mýtického nad empirickým. Aj dnes
ide v totalitných režimoch o vytvorenie
príbuznej duchovnej klímy, ale už sa to
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■ ARÉNA POLITIKY
Druhý zver, ku ktorému dochádzam čoraz jasnejšie, je principiálna
nemravnosť každej politiky. Veľakrát
som sa tejto témy už dotkol a veľa som
si k nej aj poznamenal, ale mám pocit,
že to ešte vždy nebolo dosť dôrazné
a všeobecne evidentné. To, že politika
je činnosť, ktorá sa vymyká „supernormám“ pravdy, dobra, krásy, by azda
nebolo ťažké dokázať. Hádam by sa dalo
ľahko dokázať aj to, že politika preberala
pragmatické pravdy, na ktoré sa prišlo
v spoločenskej praxi (prvé štádium) a vo
filozofii a vede (druhé štádium) a z toho
spravila redukované, pre svoje ciele prispôsobené heslá. Heslo – to už nie je
pravda, ale polopravda, nie dobro, ale
prospech (pre niekoho), nie krásno, ale
snaha páčiť sa prívržencom.
Kedysi som si myslel, že všetkému
na svete je na vine slepý fanatizmus vo
svojich rozličných podobách. Nie. Na
vine je pragmatická redukcia ťažko vykúpených poznatkov do podoby hesiel, ktorými sa znásilňuje skutočnosť a plodí sa
falošné (a často aj fanatické) vedomie.
Fanatizmus ako istá forma naivity by
bol spoločensky neškodný, keby existovali sociálne zábrany, regulatívy, aby sa
nemohol zmeniť na ničivú masovú silu.
Ale práve politika je tou arénou, kde
sa potenciálne každá myšlienka môže
zmeniť na fanatickú, bez ohľadu na to,
či to bola pôvodne myšlienka vedecká,
sociologická alebo náboženská. Cieľom
každej politickej propagandy, aj tej, ktorá
je najdemokratickejšia, najliberálnejšia,
je koniec koncov nainfikovať občana vierou, že je to to tak, a nie inak, že sa práve
dozvedá jedinú spásonosnú pravdu.
Medzititulky redakcia SNN

MEDAILÓN
B ásnik, redaktor, prekladateľ. To je diapazón
Jána BUZÁSSYHO, ktorý sa v týchto dňoch dožíva
životného jubilea.

Pláň a hora dobrých básní
Narodil sa 10. apríla 1935 v Kočovciach do
úradníckej rodiny a vzdelanie získaval v Bratislave,
kde vyštudoval odbor knihovníctvo a slovenčina na
FiF UK. Pôsobil ako redaktor, neskôr (až do jej zániku)
ako šéfredaktor dnes už kultovo vnímaného literárneho mesačníka
Mladá tvorba. Od roka 1971 pracoval ako redaktor a šéfredaktor
vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Po roku 1989 bol predsedom
Asociácie spisovateľov Slovenska a šéfredaktorom obnoveného
mesačníka Kultúrny život.
Do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Hra s nožmi (1965),
ktorá sa svojským spôsobom nazerania na svet a zmysel ľudského
života v ňom dotýkala základných polôh ľudskej existencie. V ďalšej
tvorbe hľadal a nachádzal východiská v odkaze antickej filozofie ako
základného kameňa európskej civilizácie. Také sú básnické zbierky
Škola kynická (1966), Nausikaá (1970), Krása vedie kameň (1972).
V ďalších básnických knihách – skladbe Rozprávka (1975), zbierkach
sonetov Znelec, Rok (obe 1976) i v básnických zbierkach Bazová
duša (1978) a Ľubovník (1979) sa sústredil na básnickú interpretáciu
estetického zážitku, výrazne determinovaného aj hodnotami slovenskej
ľudovej slovesnosti a folklórnej tradície. Návrat k poetickým postupom
a princípom prvého obdobia básnickej tvorby signalizuje skladba Pláň,
hory (1982), ktorú literárni teoretici aj autor sám považujú za ťažiskovú,
ďalej zbierka Zlatý rez a v deväťdesiatych rokoch kniha Náprava vínom
(1994), zbierky Dni (1995) a Svetlo vôd (1997). Venuje sa aj prekladom
poézie z anglickej, z ruskej a zo srbskej literatúry. K peknému životnému
jubileu majstrovi SNN úprimne blahoželajú.
(lk)
a GMO sóje. Odsúdený za trest dostane
zadarmo podnikový byt, nech sa stará.
V sobotu brigáda na údržbe okolia
paneláka. Ak by porušil podmienky
trestu, bude vykonávať funkciu domov-

S kým teraz na večné časy a nikdy inak?
väčšina Nemcov si myslí, že kapitalizmus v jeho súčasnej forme viac
škodí, ako pomáha ľuďom. Keďže my
sme zvyčajne pápežskejší ako pápež,
preventívne by sme mali vydať nový
zákon. Kto verejne popiera alebo spochybňuje výhody kapitalizmu, odsudzuje sa na trest doživotného života
v podmienkach bývalého socializmu.
Vo vykonávacom predpise bude
napríklad zákaz kupovania banánov

nedarí, pozitívna veda disponuje priveľkým fondom poznania.

níka alebo kuriča. Na prvého mája
v sprievode sa nebude opíjať, ale niesť
transparenty. Veľké fotografie Marxa,
Engelsa, Lenina.
S tými transparentmi možno bude
mať prokuratúra problém. Či patria
k socializmu, alebo ku kapitalizmu.
U nás NAKA rieši kosáky a kladivá,
v nemeckom Gelsenkirchene stavajú
sochu Lenina. Dovezenú z Čiech.
Ukrajinci zlikvidovali vyše tisíc sôch

Lenina. Ukrajinský vývoz do Nemecka
sa zvýši. Pamätník Marxa v Saskej
Kamenici stále stojí na svojom mieste.
Druhý najväčší na svete. Jeho novú
sochu v nadživotnej veľkosti odhalili
v Trieri v spolkovej krajine Porýnie-Falcko za prítomnosti vtedajšieho predsedu EÚ Junckera. Dar Čínskej republiky. Dobre, že Číňania sochu Marxa
nedarovali nám. Prokuratúra by bola
zamestnaná na dva roky. Ale za pomoci
znalcov z Čiech by to na súde zvládli.
U nás si bronzový Marx na námestiach postávať a dráždiť robotníkov
v nemeckých fabrikách len tak nebude.
Začali by štrajkovať, a kam by sme to
došli? Nedajbože či nedajpredsedaeú
spiatočnícky k socializmu. Tak nám
Pán Boh pomáhaj.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Jozef Ignác BA JZ A je autor pr vého románu z pera slovenského spisovateľa

Kňaz, čo ku knihám slovenským ľad lámal
Jozef SLIACK Y – Foto: archív autora

Jozef Ignác BAJZA bol prozaik, básnik, autor náučných náboženských spisov, vášnivý polemik v otázkach slovenského spisovného, resp. literárneho jazyka.
Patril k hlavným predstaviteľom slovenskej osvietenskej klasicistickej literatúry. Svojím úsilím o časomerný verš sa zase zaradil medzi priekopníkov klasicistických tendencií vo vývine našej poézie, čím zásadne ovplyvnil vývin slovenskej poézie na prelome 18. a 19. storočia.
Pred dvesto šesťdesiatimi piatimi rokmi, 5. marca 1755, sa narodil
v Predmieri spisovateľ Jozef Ignác
Bajza, autor prvého románu, ktorý
vyšiel z pera slovenského spisovateľa. Jeho rodičia boli potomkovia šoltýsov, zakladateľov osád a dedičných
richtárov. V druhej polovici 18. storočia však táto spoločenská vrstva strácala stáročné privilégiá. Počas štúdií
teológie na viedenskom Pázmáneu sa
mu dostali hlboko do mysle osvietenské ideály, ktoré ho ovplyvnili v spoločenskom živote i v literárnej tvorbe.
■ KNIŽKA PRVŇA
Prvým kaplánskym pôsobiskom
Jozefa Ignáca Bajzu sa stala v roku
1780 Trnava, ktorá bola v druhej polovici 18. storočia jedným z centier nielen cirkevného, ale i kultúrneho života
u nás. V „malom Ríme“ dal dohromady zbierku vlastných i preložených
epigramov, ktorú ponúkol na vydanie
pod názvom „Rozličných veršuv knižka
prvňa“, ktorá však neprešla prísnou
cenzúrou. Nečudo, Bajza vo svojich
veršoch tvrdo kritizoval byrokraciu,
parazitizmus šľachty, ako i neporiadky
v samotnej cirkvi.
V roku 1783 dostal farárske
miesto v Dolnom Dubovom, kde prežil dvadsaťdva rokov. Práve tieto
dve desaťročia sú spoločensky i literárne najplodnejším obdobím Jozefa
Ignáca Bajzu. V roku príchodu na faru
v Dolnom Dubovom vyšiel prvý diel
jeho prózy „René mládenca príhody
a skúsenosti“, prvého románu napísaného slovenským autorom vo svojej
materčine.
Kňazské pôsobenie v Dolnom
Dubovom síce znamenalo len skromný
príjem, ale Bajza ako roľnícky chlapec dokázal na cirkevných poliach
a v sadoch rozvíjať moderné formy hospodárenia, ktoré boli vzorom pre jeho

Autor prvého slovenského románu Jozef Ignác BAJZA

Faksimile knihy René mládenca príhody a skúsenosti

farníkov. Postavil si dokonca aj menšiu
pálenicu. Mohol si to dovoliť – bolo to
v časoch, keď ešte neexistovali spolky
striezlivosti. Práve dobré hospodárenie
a skromný životný štýl mu umožnili, aby
pri vydávaní svojich literárnych prác

nebol odkázaný na vydavateľov, ale
sám si dokázal financovať ich tlač.
■ POHORŠUJÚCI RENÉ
V máji 1785 dostal povolenie viedenského cenzora na vyda-

nie druhého zväzku Reného príhod
a začalo sa s jeho sadzbou. Zatiaľ čo
v prvom diele ide o romanticky ladený
príbeh, v druhom sa Bajza viac venuje
domácim súdobým problémom, ktoré
podrobuje tvrdej kritike. Týkala sa aj
takej citlivej cirkevnej otázky, ako je
opodstatnenosť kláštorov a celibátu.
Keď sa o príprave do tlače dozvedel
generálny vikár Štefan Nagy, rázne
zasiahol proti vydaniu tohto „pohoršujúceho diela“ (za také román označil)
a presvedčil arcibiskupa Jozefa Battyániho, aby zastavil jeho vydanie. Druhý
diel tak poznáme iba nedokončený
v dvoch zachovaných exemplároch.
Bajza sa podriadil cirkevnej vrchnosti
a v ďalších rokoch sa sústredil na
písanie náboženskej literatúry, najmä
kázní (ide o päť zväzkov dvestosedemdesiatjeden kázní na viac ako tritisíc
stranách).
■ ROZLIČNÉ VERŠE
V deväťdesiatych rokoch 18.
storočia sa Bajza vrátil k svojim Rozličným veršom, ktoré doplnil a vydal
v roku 1794 pod názvom „Slovenské dvojnásobné epigrammatá jednako-konco-hlasné a zvuko-mírné
v dvoch zväzkoch“. Neskôr k nim
pridal „Príklady ze svatého Písma
starého a nového zákona s mravním opomněním v štverorádkových
jednako-konco-zvučných“, ale na
týchto jeho prácach sa odráža akási
zatrpknutosť, zotrvačnosť, odmietnutie nových ideí najmä francúzskych
osvietencov, čo môže súvisieť s prechodom francúzskej revolúcie do diktatúry, ktorá vyústila získaním moci
samozvaným cisárom Napoleonom
a jeho vojnovým ťažením. V tom čase,
v roku 1805, pripravil Bajza spis „Človek bez pravého náboženstva nade
všech živočichov nuznejší“, ale jeho
text sa nezachoval. Podľa posudkov

Andrej HADIK mohol byť kňaz či právnik, stal sa však slávnym maršalom

Sláv u mu priniesol husársk y kúsok
Jozef SLIACK Y – Foto: archív autora

Pred dvesto tridsiatimi rokmi, 12. marca 1790, zomrel vo Viedni poľný maršal gróf Andrej HADIK. Vyznamenal sa v bojoch proti Turkom
i v Sedemročnej vojne. Hadikovský rod mal korene v Turci, aj keď on sám sa narodil v zemianskej rodine na Žitnom ostrove 16. októbra 1711. Mal
sa stať kňazom alebo právnikom, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že môže ísť úspešne v stopách otca – husárskeho kapitána.
Vojenská kariéra Andreja Hadika
sa začala v roku 1732. Do prvých bojových akcií sa dostal v zápase o poľské
dedičstvo. O päť rokov neskôr už velil
ako kapitán husárom v boji proti Turkom. Vyznamenal sa v bojoch o strategické pevnosti Niš, Vidin a Banja
Luka. Získal si uznanie za odvahu
aj za skvelé strategické myslenie.
Ako tridsaťtriročný bol najmladším
plukovníkom v habsburskej armáde,
o tri roky neskôr ho povýšili na generála a po vypuknutí tzv. Sedemročnej
vojny (1756 – 1763), v ktorej súperilo
Prusko (podporované najmä Anglickom) s Rakúskom (medzi jeho spojencov patrili najmä Rusko a Francúzsko),
bol už podmaršal. Ústredným bodom
sváru bolo Sliezsko. Napriek tomu, že
v bojoch zahynulo vyše pol milióna
vojakov, a – ako to už býva – vojna
zasiahla aj civilné obyvateľstvo, nepriniesla výraznejšie zisky ani jednej
z bojujúcich strán. Vari iba Anglicku,
ktoré získalo nové kolónie na úkor
Francúzska.
■ SLÁVNY ÚTOK
Andrej Hadik sa preslávil práve
v tejto vojne, ktorú neskôr Winston
Churchill označil ako skutočne prvú

CRTÍN

Poľný maršal Andrej HADIK, ktorý mal rodinné korene v Turci, sa počas vojenskej
kariéry vyznamenal v mnohých bitkách; počas Sedemročnej vojny dokázal so stotinou
husárov obsadiť dokonca Berlín...

svetovú. Na čele tri a pol tisícky husárov a pešiakov obsadil 16. októbra
1757 Berlín, pričom stratil len desať
mužov a zranených nebolo ani tri
desiatky mužov. Medzi zranenými
bol aj legendárny Ladislav Škultéty-Gábriš, známy ako najdlhšie slúžiaci vojak v dejinách. Tento úspech
vošiel do histórie pod označením
„husársky kúsok“ (tourd´hussard,

Jazdecký pomník maršala Andreja HADIKA v Budapešti

OSOBNOSTI SLOVENSKA

cenzora išlo o dielo vychádzajúce
z vnútorných rozporov a protirečení
autora.
■ SPOR S BERNOLÁKOVCAMI
Jozef Ignác Bajza bol praktický,
ale i rázny človek, ktorý sa dostával do konfliktov jednak s cirkevnou
vrchnosťou, jednak so stúpencami
bernolákovskej podoby spisovnej
slovenčiny. V prvom prípade ide skôr
o majetkové záležitosti, s ktorými
súvisí aj otázka celibátu.
Nesporným faktom je, že Jozef
Ignác Bajza bol prvý literát, ktorý písal
vo svojej materinskej reči – v slovenčine. V tom čase však prišiel Anton
Bernolák so svojou podobou slovenčiny, ktorá si našla viac prívržencov
medzi súdobými tvorcami. To popudilo
Jozefa Ignáca Bajzu a viedlo k sporom
s bernolákovcami. Bernolák a Fándly
označili Bajzove epigramy za „sedlácke
veršovníctvo“. Bajza sa obhajoval tým,
že „ke knihám slováckým led lámal“, ale
na rozdiel od Bernoláka nedokázal predostrieť svoju predstavu o spisovnom
jazyku, nevenoval sa lingvistike a hovorovú slovenčinu využíval len v literárnej
tvorbe. Zakladatelia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej ho
v roku 1834 (teda ako sedemdesiatdeväťročného) oslovili s ponukou na
spoluprácu. Členstvo v spolku síce
neprijal, ale finančne podporil vydanie
jeho almanachu. Na dobročinné ciele
venoval závetom aj svoj pomerne
veľký majetok.
■ SUŽOVANÝ REUMOU
Päťdesiatročného Bajzu sužovala reuma. Nepomohli ani časté
návštevy piešťanských kúpeľov.
Preto požiadal predstavených, aby
ho poslali na menej náročné pôsobisko. Vyhoveli mu. V roku 1805 sa
stal správcom fary v Prietrži, o desať
rokov neskôr farárom v Zbehoch
a napokon ho v roku 1828 arcibiskup
kardinál Alexander Rudnay vymenoval za kanonika bratislavskej kapituly.
Zomrel v prvý decembrový deň v roku
1836 a jeho telesné pozostatky uložili
do krypty Dó mu sv. Martina.
Napriek sporom, ktoré mal Bajza
s inými slovenskými národovcami,
mu nemôžeme uprieť úprimnú snahu
o záchranu našej materčiny, za čo si
aj po viac ako dva a pol storočiach
zaslúži našu úctu a spomienku.
Hussarenstück). Berlínčania podobne
ako o pár dní neskôr obyvatelia Frankfurtu nad Odrou museli zaplatiť vysoké
výkupné. Väčšina tejto koristi putovala
do kasy cisárovnej Márie Terézie, ale
Hadik myslel aj na statočných vojakov,
medzi ktorých rozdelil dvadsaťpäťtisíc
toliarov.
■ PÁN PETROVCA
Už počas vojny získal Andrej
Hadik mnohé vyznamenania a po
podpísaní mieru bol povýšený do
grófskeho stavu. Už ako poľný maršal pôsobil v Sedmohradsku a Haliči.
To mu dávalo právo zúčastňovať sa
na zasadaní dvoranov a predkladať
návrhy zákonov. Pozoruhodné je, že
ako prvý šľachtic prišiel už v šesťdesiatych rokoch 18. storočia s návrhom
na zrušenie nevoľníctva. S dedičným
grófskym titulom sa spájali aj majetky
vo vojvodinskom Futogu (štrnásť kilometrov od Nového Sadu). Patrili do
nich viaceré osady dolnozemských
Slovákov vrátane ich centra Petrovca.
V posledných šiestich rokoch života –
od roka 1774, zastával post prezidenta
Dvorskej vojnovej rady, čo bolo postavenie na úrovni novodobého ministra
vojny.
Poľný maršal Andrej Hadik zomrel
vo Viedni 12. marca 1790. Pochovali
ho vo Futogu. Vo vojenskej kariére
otca pokračovali dvaja synovia: Karol
Jozef už ako štyridsaťročný dosiahol
hodnosť poľného maršala a Andrej bol
husárskym generálom.
V roku 2004 po Andrejovi Hadikovi pomenovali Vojenskú akadémiu
v Liptovskom Mikuláši, ktorú o štyri
roky neskôr integrovali do Akadémie
Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
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Pred sto pätnástimi rokmi zomrel v Martine Janko FRANCISCI

hlavný dozorca vyššieho gymnázia v
Revúcej.

Doživotný čestný podpredseda Matice slovenskej

■ LITERÁRNE AKTIVITY
Svoje prvé literárne diela uverejňoval v almanachu Nitra. Patria
tiež k jedným z prvých diel písaných
v štúrovskej slovenčine. Písal vlastenecké rýmované výzvy, lyrické básne,
no tiež sa venoval písaniu balád
a ľúbostným veršom. V prozaickej
tvorbe sa venoval najmä historickým
dielam písaným ľudovým jazykom,
zbieral slovenské ľudové rozprávky
a ako prvý ich aj začal vydávať.
Okrem práce na vlastných zbierkach povestí sa tiež spolupodieľal na
vydaniach Dobšinského a Škultétyho
zbierok. V časopise Orol mu vyšlo
viacero recenzií na súdobú literárnu
produkciu.
V roku 1872 sa natrvalo presťahoval do Martina, kde pôsobil aj ako
predseda Kníhtlačiarskeho účastníckeho spolku a bol ním až do roka
1898. Zostal v ústraní od kultúrneho,
spoločenského aj politického diania.
Prekladal divadelné hry. V roku 1904
napísal svoj vlastný životopis.
Ján Francisci zomrel siedmeho
marca 1905 v Martine a pochovaný je
spolu so svojou manželkou na Národnom cintoríne v Martine.

Ľubomír ŽILA – Foto: archív SNN

Od roka 1827 navštevoval ľudovú školu v Hnúšti. V rokoch 1830 až 1834 študoval na latinskej škole v Ožďanoch, v rokoch 1834 až 1839 na Evanjelickom lýceu v Levoči a v rokoch 1839 až 1843 v Bratislave. V roku 1843
zložil kandidátsku skúšku z teológie.
V roku 1844 sa stal členom Tatrína. V Levoči založil Jednotu mládeže slovenskej, ktorá združovala
slovenských študentov všetkých
evanjelických škôl v Uhorsku. V Prešove vyštudoval právo. Pracoval
ako námestník profesora na katedre
reči a literatúry v Levoči, neskôr ako
údradník u podžupana Gemerskej
stolice G. Fáya.
■ KAPITÁN DOBROVOĽNÍKOV
V revolučných rokoch 1848 až
1849 patril k najaktívnejším. Organizoval v gemerskej stolici založenie národnej gardy. Bol odsúdený
a väznený v Plešivci a v Pešti, hoci
mu pôvodne hrozil trest smrti. Po
prepustení z väzenia (1849) sa stal
kapitánom slovenského dobrovoľníckeho zboru.

Po revolúcii pracoval v štátnych službách v Banskej Bystrici
a v rokoch 1853 – 1859 pôsobil ako
župný komisár v Debrecíne. V roku
1860 sa stal v Budíne radcom kráľovskej miestodržiteľskej rady. Popri
superintendantovi K. Kuzmánym
sa stal svetským predstaviteľom
slovenských evanjelických cirkví
v Uhorsku. V rokoch 1861 – 1863
bol šéfredaktorom Pešťbudínskych
vedomostí. Stál na čele prípravného výboru Matice slovenskej,
bol predsedom dočasného výboru
Matice slovenskej a po jej založení
sa stal doživotným čestným podpredsedom. V roku 1864 – 1865
bol hlavným županom Liptovskej
stolice. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní bol penzionovaný, presťahoval sa do Revúcej, kde pôsobil ako

Janko Francisci patril medzi najodvážnejších
j
štúrovcov. Kritizoval dokonca
zmierlivejšie politické články Ľ. Štúra
v Slovenských národných novinách. Bol
aktívny aj v Matici slovenskej.

Prvú profesionálnu jednotku OS SR pomenovali po Jankovi Franciscim

Matičiari a veteráni na Národnom cintoríne
Text a foto: Ľubomír ŽILA

Siedmeho marca 2020 sme
si pripomenuli stopätnáste výročie
úmrtia Janka Francisciho. Do dejín
sa zapísal ako mimoriadne agilný,
všestranný človek – rozhodný muž
mnohých schopností. V pamätnom
roku 1848 patril k hýbateľom revolučného pohybu a stal sa kapitánom slovenského dobrovoľníckeho
zboru.
V roku 1995 bol v posádkovom
meste Mar tin v súlade s koncepciou výstavby vtedajšej Armády
Slovenskej republiky sformovaný
vojenský útvar – armádna jednotka,
ktorá dostala názov Prápor rýchleho nasadenia. Bol to prvý profesionálny útvar vojakov z povolania.
Formovanie tejto jednotky malo
preukázať schopnosť Slovenskej
republiky vycvičiť jednotku rýchlej
reakcie a kooperovať na medzinárodných vojenských projektoch spoločne s pristupujúcimi a členskými

Matičiari a vojenskí
j
veteráni si ajj v týchto
ý
dňoch uctili pamiatku
p
Jána FRANCISCIHO - RIMAVSKÉHO na Národnom cintoríne v Martine pri príležitosti jeho 115, výročia úmrtia.

krajinami NATO a podporiť tak
proces vstupu Slovenskej republiky
do tejto významnej politicko-vojenskej organizácie. Rokmi prešiel
útvar mnohými zmenami – nielen
organizačnými, ale aj názorovými.
Z pôvodného názvu Prápor rýchleho nasadenia sa neskôr stal Prápor okamžitej reakcie a napokon
dostal názov 11. mechanizovaný
prápor. Prvého marca 2001 vtedajší minister obrany Slovenskej
republiky Jozef Stank rozkazom č.
5 zo dňa 7. 2. 2001 priznal tomuto
vojenskému útvaru čestný názov
a znak. Pomenovali ho Prápor
okamžitej reakcie kapitána Jána
Francisciho, teda toho významného štúrovca, dobrovoľníckeho
kapitána a národného hrdinu,
ktorého stopätnáste výročie úmrtia si 12. marca 2020 pripomenuli
na Národnom cintoríne členovia
Vlastivedného odboru Matice slovenskej a vyslúžilci 11. mechanizovaného práporu v Mar tine.
Pre zvýšené protiepidemiologické
opatrenia proti šíriacemu sa ochoreniu Covid-19 sa nekonala pietna
spomienka. No nezabudli sme. Na
hrob sme položili veniec so stuhou
a zapálili sviečku.

Tisovské matičiarky začali tiež šiť potrebné a nedostatkové rúška

Ako pohotovo „rúškujeme“ v Tisovci
Text a foto: PaedDr. Monika KONCOŠOVÁ, predsedníčka MO MS v Tisovci

Mnohé matičiarky i matičiari po celom
Slovensku začali doma vyrábať svojpomocne rúška a ponúkať ich tým, ktorí ich
potrebujú.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Ondavských Matiašovciach založili
len minulom roku, ale už má za sebou
dve podujatia, ktoré zarezonovali v obci
aj v najbližšom období. Prvá akcia
v úzkej spolupráci s Obecným úradom na prelome augusta a septembra
minulého roka bola venovaná k výročiu
Ústavy SR, ale aj sedemdesiatemu piatemu výročiu SNP.
V tomto roku ešte pred pandémiou
sa zamerali na oslavu fašiangov na
hornom Zemplíne. „Matičné fašiangy
a zabíjačkové hody“ v Ondavských
Matiašovciach usporiadala matičná folklórna skupina Kazarinka, ktorá pôsobí
pri MO MS. Podujatie sa uskutočnilo
v sále kultúrneho domu za prítomnosti
WWW.SNN.SK

Členovia Miestneho odboru Matice
slovenskej v Tisovci sa v tomto roku
tešili na množstvo aktivít, ktoré plánovali realizovať. Tešili sme sa na
spoločné stretnutia, na radosť, ktorá
sprevádza naše aktivity. Zrazu aj ich
v Tisovci zaskočila situácia spojená
so šírením koronavírusu. Ale neukončila naše aktivity. Členovia MO MS

v Tisovci začali okamžite konať: hľadali látku, gumky, nite a začali šiť
rúška. Všetko robili a stále pripravujú v takej zvláštnej atmosfére –
každá členka sama doma. Niektoré
šijú, iné žehlia, iné roznášajú rúška
rodinám a starším ľuďom. Je úžasné
sledovať, ako sa dokážu spojiť, ako
si dokážu zladiť prácu a skoordi-

novať činnosť, ktorej výsledkom je
predovšetkým pomoc iným. MO MS
v Tisovci srdečne pozdravuje všetkých pracovníkov Matice slovenskej v Martine a všetkých matičiarov po celom Slovensku. Nech vás
v týchto dňoch sprevádza pokoj,
radosť z drobností, ale najmä pevné
zdravie.

vzácnych hostí na čele s predsedom
Mariánom Gešperom. Ten v príhovore
pozdravil prítomných a vyzdvihol vý-

v Prešove, ale aj ďalší rodáci. Napriek
tomu, že podujatie, čo sa týka účastníkov, bolo na lístky, sála kultúrneho
domu bola obsadená do posledného
miestečka.
Pre prítomných vystúpila FS Kazarinka s fašiangovým pásmom a ženská
folklórna spevácka skupina Ondavanka
z neďalekých Kladzian. Ani tento rok
nechýbali skvelé zabíjačkové špeciality,
tradičné domáce pirohy, lokše a koláče,
ktoré pripravili folkloristi. O dobrú
zábavu sa starali členovia Kazarinky
a DJ Roland Regec. Poďakovanie sa
prípravu vydarenej akcie patrí miestnemu Obecnému úradu, sponzorom
a Matici slovenskej.
Text a foto: Rudolf ONUFER

Atmosféra matičných hodov v Ondravských Matiašovciach.

Kazarinkine
matičné hody
znam takýchto podujatí, kde sa uchovávajú národné a ľudové tradície našich
predkov s regionálnym kultúrnym presahom, nadväzujú spoločenské kontakty, propaguje sa zaujímavou formou
matičná a národná idea. Práve v období
individualizmu je to naliehavo potrebné
ukazovať súdržnosť a tradičné zvyky.
Prítomní boli aj viacerí poslanci VÚC
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MATIČNÉ DEPEŠE
Školia žiakov
cez internet
Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa radí medzi
pokrokové a rýchlo inovatívne
mimovládne organizácie. Dokazuje to aj po tieto dni. Promptne
reagovala na situáciu v školstve,
keď sú školy pre koronavírusovú epidémiu zatvorené a žiaci
a školáci sa musia vzdelávať
náhradnými spôsobmi. Rada sa
rozhodla pripraviť pre učiteľov
ZŠ a SŠ on-line kurz, ako sa dá
prostredníctvom internetu viesť
výučba žiakov, sprostredkovať študijné materiály, zadávať
rôzne domáce úlohy a viesť pracovné rozhovory s jednotlivými
žiakmi prípadne s celou triedou. Ponuku sprostredkovali 15.
marca a počas dvoch dní sa na
kurz prihlásilo vyše tridsať učiteľov, neskôr ich bolo štyridsaťpäť. Je to vzor aj pre mladých
matičiarov, ktorí niekedy zložito hľadajú priestor, ako uplatniť svoje schopnosti, tvorivosť
a aktivitu.

Vírusy boli
proti vernisáži
Náš najstarší spolok výtvarných umelcov Umelecká beseda
slovenská si v tomto roku pripomína tridsiate výročie obnovenia
činnosti a deväťdesiate deviate
výročie vzniku. Do rámca podujatí, ktorými pozdravuje tieto
medzníky, patrí aj výstava Maľované krajinou II. v Terchovskej
galérii umenia, na ktorej sa
zúčastňujú štyri desiatky členov
spolku. Výstavu, ktorej vernisáž
sa mala uskutočniť 14. marca,
museli organizátori pre prísne
protiepidemiologické opatrenia
odložiť na neurčito. O osude už
nainštalovanej pôsobivej expozície diel inšpirovaných nielen
malofatranskou prírodou vás
budeme informovať.

Myslia na
budúcnosť
Preventívne opatrenia spojené s neznámym ochorením,
ktoré postihuje najmä staršie
ročníky obyvateľstva, ale aj
obavy z jeho následkov, umŕtvili
prakticky všetky spoločenské,
kultúrne a športové aktivity,
preto sa v tejto rubrike vraciame
aj k podujatiam, ktoré už sú
staršieho dáta. O jednom takom
v príkladne aktívnych Príbovciach nás informoval agilný
spolupracovník SNN Ľubomír
Žila. Z viacerých tamojších
organizácií sa tentoraz zameral
na miestnu Jednotu dôchodcov, ktorá v súčasnosti združuje šesťdesiat seniorov. Na
ich výročnom rokovaní sa
nehovorilo len o tom, čo v uplynulom období vykonali, ale
najmä o tom, čo chcú v spolupráci vedením OÚ a s ostatnými spolkami, združeniami
a organizáciami v obci vykonať, pričom sympaticky využívajú aj internet. Práve v tomto
období, keď nám medicínske
a štátne orgány odporúčajú, ba
aj priamo nariaďujú čo najmenej sa stretávať s inými ľuďmi
a byť pokiaľ možno čo najviac vo vlastných príbytkoch,
sú elektronické sociálne siete
vynikajúcim prostriedkom na
to, aby spolupatričnosť, solidarita a zjednocujúci duch spolkových aktivít a podujatí neprestal
a živil nádej na lepšie časy.
Napíšte nám o nich...
Pripravuje Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
M atica slovenská je
národná kultúrna ustanovizeň, k torej štát v roku 1997
formou zákona uložil štrnásť
hlavných úloh činnosti. Via ceré z nich sa týkajú podpor y
a rozvoja kultúr y. Samostatnou úlohou je podieľať sa
na rozvoji miestnej a regio nálnej kultúr y. Práve v tejto
svojej základnej činnosti bola
Matica v ostatných rokoch
v ýrazne ak tívna. Najmä z
vlastných príjmov, ale aj
s podporou ministerstva kultúr y dokázala spolufinanco vať okolo štyristopäťdesiat
kultúrnych podujatí ročne.
Ďalšie desiatk y si organizovali matiční dobrovoľníci
z vlastných zdrojov.

Matica
a epidémia
V roku 2020 v yč lenila na
podporu regionálnej kultúr y
z vlastných zdrojov šesťde siatdvatisíc eur a z účelovej
dotácie štátu na tzv. Hlavné
ak tivity
tridsať tisíc
eur.
Väč šina podujatí sa naplá novala od začiatku jari do
konca jesene, keď to počasie
dovolí. Žiaľ, nik to nepredpo kladal pri plánovaní, že práve
začiatkom roka postihne Slo vensko pandémia ochorenia
COVID -19 a krízov ý štáb
štátu zruší od začiatku marca
aj všetk y kultúrne podujatia
do odvolania. Najskôr koncom leta, možno začiatkom
jesene bude možné pokra čovať v masov ých poduja tiach. Matica musela zruši ť
stovk y plánovaných menších
i väč ších akcií. Ako napríklad odhalenie renovovaného
pamätníka M. R. Štefánika
vo Zvolenskej Slatine, pra videlné divadelné v ystúpe nia v Dome MS v Komárne,
oslav y v ýročia narodenia
A . Sládkoviča, zraz M ladej
Matice, Štefánikove oslav y
na Bradle či tretí ročník folklórneho festivalu v Bratislave. Ohrozené sú aj pra videlné
matičné
oslav y
v auguste.
Matica však nezaháľa.
Nielen matičná Šatnica, ale
aj dobrovoľnícke miestne
odbor y, napríklad v Tisovci či
Rybníku, začali šiť ochranné
rúška pre ľudí, k torí ich
potrebujú a nevedia si ich
zaobsta rať. Rovnako opera tívne vedenie Matice zvažuje
zmenou rozpočtu presunúť
časť zdrojov z organizácie
kultúrnych akcií na v ydava teľskú činnosť a v ydať via cero zaujímav ých knižných
titulov tento rok.
Verme, že pandémia čím
skôr pominie. My ju prežijeme
v zdraví a matičná činnosť sa
vráti do zabehnutých koľají.
Maroš SMOLEC,
správca MS

Zviditeľnili národnú ustanovizeň pod himalájskymi horskými velikánmi

Spod Oblíka k Tvári nebies
Anna KRIVÁKOVÁ – Foto: Patrik KRIVÁK

Malá trojčlenná expedícia zo Slovenska v zložení Ján Ocilka, Maroš Goga a Patrik Krivák, člen MO MS
v Hermanovciach nad Topľou, dedinkou nachádzajúcou sa pod vrchom Oblík v Slanských horách, navštívili Nepál a vystúpili až do základného tábora, odkiaľ pripravení a trénovaní horolezci podnikajú výstupy
na najvyššiu horu sveta Mount Everest.
Po prílete do Nepálu a čiastočnej aklimatizácii sa vydali na prehliadku mesta Kathmandu, ktoré
leží v nadmorskej výške 1 400 metrov nad morom. Nasledujúci deň
ich čakala dobrodružná šesťhodinová cesta naprieč nepálskym
vidiekom k mestečku Ramechhap,
odkiaľ nasledoval letecký presun
do horského mestečka Lukla, kde
sa nachádza najnebezpečnejšie
letisko na svete, na ktorého stavbe
sa podieľal sir Edmund Hillary, prvý
horolezec, ktorý zdolal najvyššiu
horu sveta Mount Everest. Odtiaľ sa
po rýchlom obede spolu so sprievodcom vybrali za dobrodružstvom.
Ich prvou zastávkou bola dedinka
Phakding. Ďalší deň prešli údolím
rieky Dudh Kosi (Mliečna rieka)
do dedinky Monjo a do Jorsalle
(2 845 metrov nad morom), kde sa
začína Národný park Sagarmatha,
čo v sanskritskom jazyku znamená
Tvár nebies. Cestou plnou sprievodov jakov a mulíc, dopravujúcich
zásoby do mesta Šerpov Namche
Bazaar, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 3 450 metrov, sa
im prvýkrát na krátko ukázal Everest. V Namche Bazaar ich čakal
aklimatizačný deň, ktorý využili
prehliadkou mestečka, ktoré je
na horské pomery dosť rušné.
Po krátkom oddychu nasledoval nádherný, no náročný výstup
do Tengboche (3 880 metrov nad
morom), ktorý spríjemňovali dych
vyrážajúce scenérie hôr a najmä
siluety Ama Dablam a ďalších
sedemtisícoviek. Turistická trasa
ich viedla okolo budhistickej stúpy
až do kláštora v sedle. Odmenou
im bol jeden z najkrajších výhľadov
na svete. V Tengboche navštívili
najznámejší a najväčší budhistický kláštor z južnej strany Mount
Everestu, tu mali možnosť roztočiť
veľké množstvo modlitebných mlynčekov. Z Tengboche prešli cez Pangboche, najvyššie položenú celo-
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PRIPOMÍNAME SI
4. apríla
– pred sedemdesiatimi piatimi
rokmi sovietske jednotky oslobodili
Bratislavu a Liptovský Mikuláš (1945)
– pred deväťdesiatimi rokmi sa
narodil slovenský televízny a divadelný
režisér Ernest Stredňanský (1930
– 2017)
– pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zomrel slovenský vojenský letec,
protifašistický bojovník Pavel Beckovský (1922 – 1995), účastník druhého
odboja a SNP
6. apríla
– pred sto štyridsiatimi piatimi
rokmi (1875) uhorská vláda zatvorila
Maticu slovenskú, jej činnosť bola
obnovená až 1. januára 1919, majetok ustanovizne maďarské úrady
zhabali, neskôr ho získal Hornouhorsky maďarský vzdelávací spolok
(FEMKE), čo bol prakticky vládny
pomaďarčovací spolok
– pred tisícsto tridsiatimi piatimi
rokmi zomrel slovanský vierozvestca,
prvý arcibiskup na území Slovenska
svätý Metod (815 – 885), pápežský
legát, misionár a svätec

Až do základného tábora, odkiaľ smerujú
j horolezci k Mont Everestu,, vystúpila
y p trojčlenná
expedícia Zemplínčanov – Ján OCILKA, Maroš GOGA a matičiar Patrik KRIVÁK.

ročne osídlenú dedinu v údolí, kde
bola do roka 1991 uložená yetiho
lebka a ruka. V ďalšej zastávke v
dedinke Dingboche ich čakal ďalší
aklimatizačný deň. Po ňom ich
cesta pokračovala do Lobuche ( 4
930 metrov nad morom), ďalej do
najvyššie položenej osady tohto
výstupu Gorak Shep (5 160 metrov nad morom) a odtiaľ po hrane
obrovského ľadovca Khumbu do
základného tábora pre výstupy na
Mount Everest, ktorý sa nachádza
vo výške 5 364 metrov nad morom.
Po dosiahnutí vytúženého cieľa
si pochutili na slovenských dobrotách. Po zostupe do dedinky Gorak
Shep, kde prenocovali v najvyššie položenom hoteli, nasledujúce
ráno vyšli na vyhliadkový vrchol
Kala Patthar, z ktorého je najkrajší
výhľad na Mount Everest a okolité
vrcholy. Po ôsmich namáhavých
dňoch a sedemdesiatkilometrovom výstupe nasledovali štyri dni

cesty naspäť na letisko v Lukle,
odtiaľ let do mestečka Ramachhap
a preprava po prachom vytvorených cestách do Kathmandu, kde im
ich sprievodca predstavil miestne
špeciality. Ostávajúce dni pobytu
vyplnili návštevou známeho Opičieho chrámu, ako aj záhrady snov,
kde si ľudia z preľudneného, rušného a smogom zahaleného mesta
chodia oddýchnuť a užiť si trochu
zelene a tieňa stromov. Himaláje,
s doslovným prekladom so sanskritského jazyka Domov snehu,
svojou majestátnosťou v nich zanechali rešpekt, ako aj množstvo
emócií, nezabudnuteľných zážitkov
a nových priateľstiev. Aj takýmto
náročným výstupom sa Matica slovenská zviditeľnila na mieste, kde
sa bežný človek nedostane. Nechýbala pamätná fotografia tejto expedície s vlajkou Matice slovenskej
v nadmorskej výške 5 364 metrov
nad morom.
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Novodobé dejiny sú tiež plné lepších i horších stránok, ktoré sa do nás zapisujú rôznymi pocitmi a skúsenosťami. V jedenástom
čísle SNN sme sa aj po rozhovore so srbským veľvyslancom Momčilom Babićom pýtali na nedávnu balkánsku anabázu, ktorej
výsledkom bol aj vznik nového odštiepeneckého štátneho útvaru na srbskom teritóriu, ktoré viaceré štáty neuznali, medzi nimi
aj naša republika. Mali ste napísať názov tejto bývalej srbskej provincie, kde žije početná albánska societa. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že ide o Kosovo (Kosovskú republiku); podľa ústavy Srbska a štatútu OSN je to Srbská provincia Kosovo
a Metohija. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Jozef Mitro, Košice; Jozef Kučera, Zvolen; Alica
Knapíková, Vrútky.
● Dnes ešte ostaneme v tomto dejinami a mocnosťami skúšanom regióne. Kedy sa začalo bombardovanie
bývalej Juhoslávie letectvom NATO?
Svoje odpovede posielajte do redakcie SNN na adresu a kontakty, ktoré máte uvedené aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do veľkonočných sviatkov.
(se)

7. apríla
– pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil slovenský dramaturg,
herec a dramatik Emil Fillo (1925 –
1992); napísal množstvo scénok pre
deti i rozhlasových hier pre mládež,
pôvodných, ale najmä podľa literárnych predlôh
8. apríla
– pred pätnástimi rokmi (2005)
pochovali pápeža Jána Pavla II.; bol
dvesto šesťdesiatym štvrtým rímskym a prvým slovanským pápežom
– pred dvesto osemdesiatimi piatimi rokmi zomrel František II. Rákoci
(1676 – 1735), sedmohradské knieža,
šarišský župan, vodca najväčšieho
protihabsburského
stavovského
odboja v Uhorsku
– pred sedemdesiatimi rokmi
sa narodil slovenský politik Peter
Biroš (1950), bol poslancom NR SR
v rokoch 2002–2006 za Alianciu
nového občana
– pred štyridsiatimi rokmi sa
narodil slovenský hokejista Roman
Kukumberg (1980), za slovenskú
reprezentáciu odohral 113 zápasov,
zaznamenal 22 gólov.
– pred pätnástimi rokmi zomrel
slovenský scenárista, moderátor
a kabaretiér Stano Radič (1955 –
2005); pôvodným povolaním sociológ,
presadil sa ako humorista
9. apríla
– pred sedemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil slovenský politik,
poslanec NR SR za HZDS, poslanec
Európskeho parlamentu Peter Baco
(1945)
– pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zomrel slovenský historik a vysokoškolský pedagóg Miroslav Kropilák
(1918 – 1995), autor monografií o najnovších dejinách Česko-Slovenska,
učebníc, štúdií a článkov, spolutvorca
lexikografických a encyklopedických
diel
10. apríla
– pred tridsiatimi rokmi (1990)
bola založená Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky;
dnes združuje vyše tridsať odborových zväzov
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi (1935) sa narodil slovenský
básnik a prekladateľ Ján Buzássy,
knižne debutoval v roku 1965 zbierkou básní Hra s nožmi; podrobnejšie ho predstavujeme na inom
mieste
– pred päťdesiatimi piatimi rokmi
sa narodil slovenský gréckokatolícky
arcibiskup Cyril Vasiľ (1965)
(mit)
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