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SLOVO O SLOVENSKU

Matici slovenskej hrozí už tento kalendárny rok hromadné prepúšťanie

Niečo je pokazené. Nerád
používam „trpné“ tvary a nerád
to robím aj v tomto prípade.
Namiesto niečo je pokazené, asi
malo byť – niekto niečo pokazil.
Čas, počas ktorého bol za všetko
zodpovedný japončík Sato, vraj
totiž už máme za sebou a vraj
celých tridsať rokov.
Čo sa však deje so Slovenskom? Okrem desivej pandémie
s ešte desivejšími a nateraz iba
predbežnými následkami tu máme
aj desivú nenávisť, rozhádanosť,
desivý chaos, nerozhodnosť
a často aj nemohúcnosť. Naša
spoločnosť sa fragmentovala
ako pokazený disk počítača, jej
segmenty spolu nespolupracujú,
naopak, brzdia sa vo svojich aktivitách navzájom, efektivita verejných procesov a najmä rozhodovania o nich je hrozivá. A keď už ten
príklad s počítačom, táto technika
pre podobné prípady mimoriadne
odporúča obnoviť pôvodné nastavenie. Treba nám bezodkladne
obnoviť elán, spolupatričnosť
a nadšenie z obdobia prvých
chvíľ budovania samostatného
zvrchovaného Slovenska najmä
teraz, v čase, v ktorom je naša
krajina spolu s nami v smrteľnom
ohrození.
Obnovme nastavenie spoločnosti na spoluprácu, na porozumenie, na spoločné úsilie byť jej
na prospech. Na spoločnú obranu
nás všetkých v ohrození. Poverme
týmto aj našich politikov – tých,
ktorých sme volili, aj tých, ktorí
dnes práve neoplývajú snahou
o efektívnu a konštruktívnu spoluprácu. A prestaňme útočiť sami
na seba, na sociálnych sieťach, na
verejnosti, kdekoľvek, kde dochádza k stretu názorov v tých najväčších banalitách.
Naša spoločnosť, ak má
prežiť bez väčších škôd, ak v nej
máme fyzicky prežiť aj my, potrebuje jednotu, potrebuje spoločný
ťah na bránku, potrebuje aj trochu
pokory a najmä ohľaduplnosti voči
všetkým, nielen voči nám samotným. Lebo ono „sa to“ fakt akosi
pokazilo. Akosi príliš. Názorovo
konfliktné strany sa zakopali vo
svojich zákopoch a vojna pokračuje. Lenže vyhrať nad toľkými
nepriateľmi naraz, najmä ak jeden
z nich je pandémia, to je naozaj
nereálne, ba priam vylúčené.

Likvidačné zníženie dotácie pre ustanovizeň

Ivan BROŽÍK
R - 2020043

Veronika GR ZNÁROVÁ, Pavol JAVORSK Ý – Foto (vg)

Ministerstvo kultúry SR navrhlo pre Maticu slovenskú na rok 2021 štátnu dotáciu o štyristotisíc eur nižšiu ako v tomto roku. Je to pokles až o dvadsaťtri
percent. Suma podpory na úrovni 1,344 tis. eur je pre ustanovizeň likvidačná. Toto bola hlavná téma stretnutia poslancov Výboru NR SR pre kultúru
a médiá s predstaviteľmi Matice, ako aj rokovania Dočasnej pracovnej skupiny MK SR – MS. Ministerstvo financií v rámci konsolidácie verejných financií
vyzvalo, aby ministerstvo kultúry znížilo plošne svojim organizáciám rozpočty o desať percent. Maticu to postihlo najviac.
Predseda, správca a prvý podpredseda Matice slovenskej odpovedali v pondelok 19. októbra 2020 na
otázky poslancov a poslankýň NR SR
na pôde parlamentu. Argumentovali,
prečo je zníženie štátnej dotácie pre
verejnoprávnu ustanovizeň likvidačné
a pre štátny rozpočet nebude lacné
riešenie. Predstavitelia MS tento krok
v parlamente kritizovali. „Je to v rozpore s požiadavkou rezortu financií
o desaťpercentné zníženie financií pre
ministerstvá a inštitúcie v ich pôsobnosti. Je to pre nás o to viac prekvapivé, že ministerka kultúry sa verejne
vyjadrila, že rezort kultúry nebude mať
v roku 2021 menej peňazí a že akákoľvek úprava štátnej dotácie pre Maticu
slovenskú sa uskutoční až na základe
záverov dočasnej pracovnej skupiny.
Diskusia o ekonomických otázkach prebehla však až vo štvrtok 22. 10. 2020,
čiže ministerstvo konalo bez demokratickej diskusie,“ povedal predseda MS
Marián Gešper poslancom výboru.
■ HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE
Správca MS Maroš Smolec uviedol, že takéto zníženie štátnej dotácie spôsobí hromadné prepúšťanie
zamestnancov a znefunkčnenie pracovísk ustanovizne: „Ministerstvo kultúry evidentne nemá záujem o rozvoj
matičnej činnosti. Naopak, týmto krokom znemožní Matici slovenskej plnenie časti zákonných úloh. Spôsobí tiež,
že rady kultúrnych pracovníkov na úra-

3 OTÁZKY PRE:

Predseda Matice slovenskej M. GEŠPER odpovedal na pôde parlamentu na mnohé otázky
poslancov, ktorí sa živo zaujímali o činnosť ustanovizne. Napokon však uznesenie za zachovanie dotácie ministerstva kultúry pre Maticu na úrovni roka 2020 nepodporili.

doch práce sa rozšíria. V konečnom
dôsledku môže mať toto rozhodnutie
pre štátny rozpočet neblahý dosah,
pretože zvýši nezamestnanosť v kultúre a zaťaží sociálny systém štátu.“
Doplnil tiež, že ak sa suma nezvýši
aspoň o približne 150 tisíc eur – teda
na sumu, ktorá by zodpovedala zníženiu výdavkov o desať percent, prepúšťať sa bude musieť ku koncu tohto
roka. „Ak neprijeme tieto škrty na personálnej úrovni, nebudeme mať z čoho
vo februári vyplatiť mzdy zamestnancom za január,“ dodal M. Smolec.
Poslanci parlamentného Výboru
pre kultúru a médiá sa zaujímali o kultúrnu, vedeckú a osvetovú činnosť
ustanovizne, ale aj o kauzy minulosti.
Predstavitelia MS odmietli, aby chyby
bývalých funkcionárov boli vyčítané

mladej a strednej generácii matičiarov v súčasnom vedení MS. „Médiá
dodnes šíria o Matici slovenskej veľa
dezinformácií, ktoré sme veľakrát
vysvetľovali. Je absurdné, aby si matičiari niesli so sebou akýsi dedičný
hriech. Tri roky sa sústreďujeme len
na svoju činnosť, napriek tomu sa
stále stretávame s predsudkami a so
zaujatosťou,“ vyjadril sa predseda
M. Gešper. V závere zasadnutia výboru
navrhla poslankyňa Jana Vaľová
(SMER-SD) uznesenie o zachovaní
výšky štátnej dotácie pre Maticu
slovenskú. Poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD) rovnako navrhla
uznesenie o zachovaní výšky dotácie, k čomu pridala šesťstotisíc eur
na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
a nehnuteľností Matice slovenskej.

■ KOMISIA – ŠTAFÁŽ
Dočasná pracovná skupina MK SR
a Matice slovenskej zasadla na svojom
v poradí druhom rokovaní až po stanovení definitívnej rozpočtovej sumy pre
ustanovizeň. Predseda a správca MS
opäť zhodne kritizovali tento výpadok,
ktorý bude fatálny. „Očakávali sme,
že sa dotácia zníži o desať percent.
Pripravovali sme sa na to s finančným
útvarom. Budeme prepúšťať, prestaneme vydávať najskôr aj Slovenské
národné noviny, obmedzíme vydávanie
kníh, znížime náklady iných matičných
periodík, a aj tak to nemusí stačiť. Pri
celkovom rozpočte Matice na úrovni
1,9 milióna eur je výpadok 400 tisíc
plus povinné navyšovanie minimálnych miezd pre nás nepredstaviteľný,“
uviedol správca. Predseda MS vyzval
predstaviteľov ministerstva kultúry,
že ak nie je táto pracovná skupina de
facto zbytočná, nech informujú ministerku o tomto stave a pomôžu. Zástupkyňa finančného odboru ministerstva
uviedla, že sumu určilo ministerstvo
financií a desať percent odpočítalo zo
schválenej sumy na rok 2021 1,49 tis.
eur. Správca namietal, že dodatkom
z januára sa suma navýšila na 1,74
tis. eur a z nej sa malo škrtať. Predseda komisie a riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR R. Ragač to
prisľúbil.

Mons. Jána BABJAKA, metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Nákaza je zdvih nutý varovný prst
● Vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu vláda SR
opäť pristúpila k zákazu vykonávania bohoslužieb za účasti
veriacich. Ako ste prijali túto
nepríjemnú skutočnosť?
Všetci vidíme, že situácia
s ochorením Covid-19 je vážna.
Preto rešpektujeme všetky nariadenia. Rozhodnutie vlády však
prijímame s mnohými otáznikmi,
keďže nákaza sa nešíri z chrámov
či cez chrámy. Na druhej strane,
my veriaci vidíme, že šírenie epidémie je aj istý následok nesprávneho smerovania ľudstva, kde si
niektorí jednotlivci či organizácie
priam osobujú právo zasahovať do
života človeka. Áno, treba sa nám
všetkým vážne zamyslieť, či táto

V SNN 46/2020
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

Poslanci vládnej koalície tieto uznesenia nepodporili.

■
■
■

nákaza nie je zdvihnutým Božím
prstom a či práve, naopak, by sme
sa nemali sústrediť na modlitbu
a vyzývať spoločnosť na prehodnotenie mnohých nezdravých iniciatív.
● Akým spôsobom v tejto
nepriaznivej situácii komunikujete s veriacimi?
Krátko pred zákazom som napísal Pastiersky list kňazom i veriacim, v ktorom som ich povzbudil
na súkromné návštevy v chrámoch
počas dňa, kde by sa modlili pred
Eucharistickým Ježišom za ukončenie šírenia pandémie, aby ďakovali Bohu za jeho dary a milosti,
odprosovali ho za svoje hriechy
a slabosti a tiež ho prosili o potrebné
milosti pre seba i pre blížnych.

● Predseda Národnej rady SR
Boris Kollár počas odhalenia
pamätnej tabule bývalému prešovskému biskupovi blahoslavenému Petrovi Pavlovi Gojdičovi
v priestoroch leopoldovskej väznice sa verejne ospravedlnil gréckokatolíckej cirkvi za neprávosti
z minulosti...
Tento krok predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky veľmi oceňujeme a sme vďační, že aj verejní predstavitelia nášho štátu zaujali takýto
správny postoj, lebo na likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 v bývalom Československu sa iniciatívne
podieľala vláda republiky, ktorá bola
inšpirovaná komunistami z Moskvy.
Zhováral sa Matej MINDÁR
Foto: archív SNN

Najbližšie 46. číslo Slovenských národných novín vyjde s dátumom 14. november
Rozgoňovci si v prvej polovici 14. storočia nechali vo Vranove postaviť svoje sídlo
Kráľ Rastislav stál pri základoch nášho kresťanstva, kultúry a politickej svojbytnosti
WWW.MATICA.SK
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Dohoda agroministrov spoločenstva priniesla krehký kompromis

Ochranári a mimovládky tradične protestujú
Štefan ZLATOŠ – Foto: archív SNN

V uplynulých dňoch rokovali delegáti na pôde Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu o balíku reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020
a o stratégii Z farmy na stôl.
Rada agroministrov dohodla spoločnú pozíciu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján
Mičovský považuje tento kompromis
za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu rady – tzv. Všeobecné smerovanie.
■ KREHKÝ KOMPROMIS
„Ide o krehký kompromis, ktorý
sa nerodil ľahko. Intenzívne diskusie sa viedli nepretržite dva a pol
dňa prakticky bez prestávky. Slovenská republika môže súhlasiť s týmto
kompromisom, pretože vychádza
v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom, berúc
do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti,“ vyjadril sa Ján
Mičovský.

V otázke viazanej podpory bol
zachovaný status quo pri percentuálnom nastavení (13 percent plus 2 percentá). Na základe iniciatívy Slovenska
boli zaradené medzi citlivé sektory aj
zemiaky. Nespokojnosť cíti agrorezort
pri neumožnení zaradenia sektora bravčového mäsa a hydiny aj napriek viacnásobnej argumentácii, že tento sektor
je pre nás kľúčový.
Pri stropovaní a degresivite sa
Slovensku podarilo presadiť používanie normatívov na odpočet mzdových
nákladov, čo výrazne zjednoduší administratívu a byrokratické zaťaženie
Pôdohospodárskej platobnej agentúre
a poľnohospodárom.
Pri otázke ekoschém sa minister
pôdohospodárstva postavil za nevyhnutnosť povinného alokovania určitého

percenta (dvadsať percent) na tieto
opatrenia. Zároveň však privítal, že
dohodnutá flexibilita umožní zobrať na
zreteľ špecifiká Slovenska a nastavenie
bude v réžii národnej administratívy.
■ ROZHODNE TRIALÓG
Parlament a rada podpísali reformou agropolitiky rozsudok smrti pre
klímu, tvrdia na druhej strane ochranári. Reforma sa nepáči niektorým
mimovládkam a ochranárskym združeniam. Tie okrem samotného textu
návrhu kritizovali aj spôsob, akým sa
o ňom hlasovalo. Ešte v deň hlasovania
ochranári vyzývali europoslancov, aby
hlasovali za pozmeňovací návrh, ktorý
by celý návrh dohody zrušil.
O konečnej podobe európskej
agropolitiky budú komisia, parlament

Návrh spoločnej európskej agropolitik y má zohľadňovať aj slovenské špecifiká.

a rada rokovať v takzvanom trialógu.
Parlament a rada však najskôr musia
schváliť vlastné rámcové dohody. Práve
o tom boli utorkové rokovania. Zopakujme si, že Európska komisia predstavila v roku 2018 návrh reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky na
ďalších sedem rokov. V rámci nej by sa
malo rozdeliť približne tristopäťdesiat
miliónov eur. Na poľnohospodárstvo
ide tradične vyše tretiny európskeho
rozpočtu. Europoslanci budú hlasovať
o prijatí návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2021. Ich
pozmeňovacie návrhy sú však podľa
ochranárov ranou pre ekologické a klimatické ambície eurokomisie a zakon-

Pellegriniho Hlas-SD predbehol v aktuálnom prieskume vládne OĽaNO

Koalícia postupne stráca voličskú podporu
Matej MINDÁR – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Podľa aktuálnych prieskumov verejnej mienky novozaložená politická strana Hlas-SD pod vedením bývalého
predsedu vlády SR Petra Pellegriniho po prvýkrát predbehla aktuálne najsilnejšiu koaličnú stranu OĽaNO. Za
nárastom jej preferencií je najskôr konštruktívna opozičná politika, značná popularita jej predsedu a nepopulárne opatrenia súčasnej vlády súvisiace so šíriacou sa pandémiou Covidu-19 na Slovensku.
Na základe posledných prieskumov verejnej mienky je evidentné, že
odchod tzv. Pelleho jedenástky zo
strany Smer-SD a jeho poslaneckého
klubu prilákal väčší počet potenciálnych
voličov novozaloženého politického
subjektu Hlas-SD aj pre osobnú charizmu jeho budúceho predsedu Petra
Pellegriniho. Ukázalo sa, že istá časť
ľavicových, ale aj národných voličov
nebola ochotná v posledných voľbách
podporiť Smer-SD, keďže dlhoročný
predseda Robert Fico nedokázal dostatočným spôsobom vysvetliť veľakrát
ničím nepodložené obvinenia zo strany
súčasnej koalície.

Vyzerá to tak, že rozdelenie Smeru-SD v konečnom dôsledku pomohlo
sociálnej demokracii ako takej. Ak sa
pozrieme na posledné prieskumy verejnej mienky, zistíme, že dve navzájom
konkurenčné ľavicové strany majú
dohromady oveľa väčšiu podporu ako
zjednotený Smer-SD v posledných parlamentných voľbách, v ktorých sa po prvýkrát po štrnástich rokoch nestal víťaznou
stranou.
■ OSLOVUJÚ SKLAMANÝCH
Robert Fico, ako aj Peter Pellegrini sú prijateľní pre diametrálne odlišné
názorové skupiny ľavicových, národ-

VŠIMLI SME SI

ných, a predovšetkým sklamaných voličov súčasnej vlády. Hlas-SD v súčasnosti oslovuje najmä bývalých voličov
Smeru, Sme rodina a OĽaNO. Jeho
cieľom je aj upriamiť pozornosť na určitú
časť národného spektra. Katastrofálny
volebný výsledok SNS a Vlasti dáva
priestor na podchytenie tejto voličskej
skupiny. Podobným spôsobom sa o ich
priazeň usiluje aj Smer-SD. Svojou odlišnou rétorikou sa snaží istým spôsobom
loviť aj medzi voličmi Kotlebovej ĽSNS,
ktorá v prípade potvrdenia nepodmienečného trestu pre Mariána Kotlebu na
Najvyššom súde SR môže postupne
začať strácať svoju dlhodobú stabilnú

podporu. Tento fakt si okrem dvoch opozičných sociálnodemokratických strán
uvedomujú aj strany vládnej koalície.
■ POKLES PODPORY
V prospech opozície hrá jednoznačne nezvládnutá ekonomická
pomoc postihnutým podnikateľským
subjektom, ktorí následkom protiepidemiologických opatrení museli na istý
čas zatvoriť svoje prevádzky. Pre nedostatočné kompenzácie zo strany štátu
mnohí z nich prepustili určitú časť svojich zamestnancov, v horšom prípade
ukončili svoju podnikateľskú činnosť.
Za slušným nárastom celkovej podpory
„demokratickej“ opozície stojí aj face-

zervujú súčasný stav v poľnohospodárstve, ktorý vedie podľa nich k strate
biodiverzity.
■ BOĽAVÉ NÁVRHY
Medzi najviac bolestivé návrhy
reformy podľa ochranárov patrí pokračovanie odvodňovania rašelinísk,
odstránenie zákazu premieňania trvalého trávnatého porastu na ornú pôdu,
chýbajúci rozpočet pre biodiverzitu či
zachovanie takzvaných viazaných platieb. Tie umožňujú vyčleniť časť národnej alokácie na špeciálnu podporu produkcie konkrétnych plodín alebo chov
hospodárskych zvierat, čo má negatívne následky na životné prostredie.
booková komunikácia predsedu vlády,
ako aj mnohé doteraz nevysvetlené
kauzy niektorých členov koalície. K celkovému poklesu podpory súčasnej vlády
sa podpísali aj mnoho ráz nedostatočne
vysvetlené protiepidemiologické opatrenia, ktoré sa v priebehu niekoľkých dní
na základe politických rozhodnutí menili
ako na bežiacom páse. Nedávny a doteraz nevyriešený osobný konflikt predsedu vlády Igora Matoviča s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva
Richardom Sulíkom, týkajúci sa opätovného zatvárania niektorých prevádzok,
neprispel k celkovej popularite vládnej
koalície v očiach slovenskej verejnosti.
■ NA ÚKOR KOALÍCIE
Podobne je na tom aj nápad celoplošného testovania. Nebolo úplne
vhodné pod hrozbou určitých sankcií
nútiť na testovanie. V prípade, ak vláda
pristúpi na nepripravené a s nikým
neprerokované dočasné uzavretie Slovenskej republiky, môže stratiť ďalšiu
časť svojich podporovateľov. Všetko
hrá v prospech opozície. Súčasný trend
jasne ukazuje jej postupný nárast na
úkor súčasnej koalície.

Z metropoly východu chcú zriadiť „memoriálny park“

Popri kultúrnych pamiatkach, ktoré sa návštevníkom núkajú
v spišských Markušovciach, turistov iste upúta aj národná prírodná
pamiatka Markušovské steny. Rezerváciu na ploche vyše 134 tisíc
štvorcových metrov spravuje Štátna ochrana prírody Správy Národného parku Slovenský raj. Nad korytom rieky Hornád, približne päť

Z odstrašujúceho kúta oddychová zóna

Markušovský treťohorný hríb

Otázkou revitalizácie tohto pietneho miesta sa dlhodobo zaoberá najmä
košický Dejepisný spolok a Spolok na
podporu skrášľovania Košíc. A práve
týmto organizáciám sa podarilo získať si
primátora na svoju stranu. Cintorín, ktorý
bol donedávna v rukách súkromného
developera, sa stal majetkom mesta
a v súčasnosti sa oň starajú pracovníci
košickej Správy mestskej zelene. Prebehli tu aj prvé základné úpravy, priestor
bol pokosený a vyčistili sa chodníky.
V pláne je úplná revitalizácia priestoru,
ktorý by mal po novom slúžiť na oddych,
rekreáciu a spomínanie, ako i obnova
zachovaných pamiatok. Okrem toho má
budúci „memoriálny park“ spájať dve
mestské časti – Západ a Staré Mesto.
Mesto Košice chce do tohto ambiciózneho projektu investovať niekoľko
desiatok tisíc eur, pričom časť z tejto
sumy už bola použitá. Obnovu areálu plánuje primátor Jaroslav Polaček
(nezávislý) stihnúť do konca volebného
obdobia, t. j. do roka 2022.
Skutočnosť, že toto pohrebisko,
na ktorom boli pochované mnohé
významné osobnosti, roky chátralo, je
pre mesto veľmi zlou vizitkou. O to horšie je, že cintorín sa nachádza neďaleko
centra, ale vzhľadom na prítomnosť
agresívnych tlúp asociálov, Rómov
a narkomanov tvoril skôr akúsi šedivú

kilometrov od obce, môžu nájsť
Markušovský skalný hríb, najkrajší
takto vytvarovaný skalný útvar na
Slovensku, vraj najväčší v Európe.
Je jedným z dvoch najznámejších
prírodných útvarov na Slovensku,
druhým skalným hríbom je Čer tova
skala v národnej prírodnej rezervácii Boky v katastri obcí Budča
a Tŕnie v okrese Zvolen.
Markušovský skalný hríb je
vysoký osem metrov a tvorí ho
vysoká noha a klobúk s priemerom
troch metrov. Na strome pripevnená
Aj takéto prírodné unikát y ponúka
tabuľka náučného chodníka nás
Národný park Slovensk ý raj.
upozorňuje na vznik tohto nevšedného prírodného tvaru. Pod jeho vznik sa podpísala skutočnosť, že
sa tu stretávajú dve rôzne geologické vrstvy. Nohu hríba tvorí drobivý
hrubozrnný treťohorný zlepenec a klobúk zasa tvrdší pieskovec. Vplyv
vetrov, dažďov a mrazov sa výraznejšie prejavuje na nohe hríba, ktorá
sa rýchlejšie obrusuje, a tým aj stenčuje. Klobúk hríba je voči prírodným vplyvom odolnejší. Na vrchu klobúka Markušovského skalného
hríba rastie tráva, takže najmä vo vlhkom letnom období vyzerá hríb
s poriadne zarastenou hlavou. Podobne ako z Markušoviec sa dá
k Markušovskému skalnému hríbu dostať aj turistickým chodníkom
z obce Matejovce nad Hornádom. V oboch prípadoch vás čaká nenáročná turistická túra, ktorú zvládnu všetky vekové kategórie.
Marián ŠIMKULIČ
Foto: František FEIGL
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Na mieste zničeného evanjelického cintorína nad Žriedlovou ulicou v Košiciach chcú zriadiť „memoriálny park“.
Nejde pritom o nový nápad, podobné snahy sa v metropole východu objavujú už od osemdesiatych rokov, tentoraz však vďaka podpore vedenia mesta projekt konečne naberá reálne kontúry.

SLOVENSKO

zónu, a tak sa pohrebisku po celé desaťročia slušní Košičania radšej vyhýbali.
V blízkej budúcnosti by to už malo byť
inak.

ČO INÍ NEPÍŠU

Kaplnka rodu Pohle-Roth sa po vyše sto
rokoch konečne dočká obnovy.

Toto pietne miesto bolo založené
v roku 1687 na vtedajšom predmestí
Košíc. Posledný pohreb sa tu konal 30.
mája 1889, potom sa na cintoríne pochovávalo iba v rodinných hrobkách. Lenže
zhruba po troch storočiach svojej existencie, v sedemdesiatych rokoch minu-

lého storočia, bol na návrh mestských
architektov cintorín zničený buldozérmi
a mal sa premeniť na park.
V súčasnosti tu nájdete iba jedinú
pohrebnú kaplnku rodiny Pohle-Roth
z roka 1842. Kaplnka je zapísaná
v zozname Národných kultúrnych pamiatok, preto by mala byť primerane chránená. V skutočnosti ju takmer úplne
zdevastovali vandali. Počíta sa však
s jej záchranou. Zo zachovaných údajov
v mestských archívoch vieme, že na pohrebisku spočinul literát, evanjelický kňaz
a národovec, Eduard Škultéty, ktorý v 19.
storočí obhajoval záujmy slovenského
národa. Mestský lekár Jozef Viczay, kapitán honvédskeho delostrelectva Žigmund
Dežofi, kňaz a národný buditeľ Juraj
Sekčík, učiteľ Ján Tomaško či mecenáš košických umelcov advokát Samuel
Milec. Popri nich tu miesto svojho posledného odpočinku našli mnohí iní významní
šľachtici,
obchodníci,
remeselníci
a popredné osobnosti mestskej a cirkevnej
inteligencie.
Projekt revitalizácie cintorína podporilo americké veľvyslanectvo na Slovensku, keďže na cintoríne sa nachádzal aj hrob majora Ondreja Gálika
– významného veliteľa slovenského
pôvodu v americkej občianskej vojne
Severu proti Juhu.
Text a foto: Pavol IČO
WWW.SNN.SK

3.STRANA

44 v45 /2020

NÁZORY

Koaličné zápasy pokračujú
Roman MICHELKO

Ako vieme, súčasná koalícia
je, ako už mnohokrát v minulosti,
poskladaná z konzervatívcov (teda
aspoň nominálnych) a liberálov.
A skutočnosť, že tvrdý stret oboch
frakcií je len otázkou času, sa
naplno prejavila. Anna Záborská
a spol. z vládneho OĽaNO predložili na poslednej schôdzi parlamentu zákon o ochrane života.
V podstate to bol kozmetický
zákon, ktorý nijako zásadne nemenil dnešný stav. Zavádzal však
niektoré podporné opatrenia pre
tehotné ženy: dvojnásobne, zo štyridsiatich ôsmich hodín na deväťdesiatšesť, im predĺžil lehotu na
rozmyslenie, či ísť, alebo nejsť na
interrupciu po podpísaní informovaného súhlasu.
Ako sa dalo čakať, už aj tak
diétny zákon sa stal predmetom
politického boja. Pod vlajkou radikálnych liberálov sa pokúsila tento

návrh zákona „otráviť “ svojím
pozmeňovacím návrhom o potratovej tabletke šéfka zdravotníckeho
výboru Jana Cigániková. Po tomto
návrhu padlo akékoľvek koaličné
dekórum a nastala kultúrna vojna
so všetkým, čo k tomu patrí. Dnes
je jasné, že liberáli si v tejto taktickej vojne počínali prezieravejšie
a dosiahli svoje. Ukázalo sa, že
obštrukcia pri hlasovaní o tomto
bode na predposlednej schôdzi
bola veľmi účinným strategickým
ťahom. Cigániková tak dostala
takmer dvadsať dní na to, aby
zlomila či motivovala váhajúcich.
Ostatné hlasovanie o zákone ukázalo viacero vecí. Liberáli sú podstatne lepší taktici. To je trocha
prekvapenie. Záborská derie parlamentné lavice vyše dvadsať rokov,
Cigániková necelých päť, no ukázalo sa, že ju nakoniec obohrala.
Leví podiel na konečnom výsledku

hlasovania majú napríklad renegáti, ktorí na minulej schôdzi zákon
podporovali a teraz zrazu otočili.
Zvlášť nechutnú rolu v tejto
fraške zohral Juraj Šeliga, ešte
nedávno kádehácky káder, ktorý
nielenže v priebehu dvadsiatich dní

K OME N TÁ R
zmenil názor, ale porušením rokovacieho poriadku nakoniec dopomohol k potopeniu tohto zákona.
O čo išlo? Bolo jasné, že hlasovanie o tomto zákone bude veľmi
tesné, že bude záležať na každom
hlase a taktizovať sa bude do
poslednej chvíle. Toto predkladatelia neustriehli a, ako sa ukázalo,
liberáli sa neštítili využiť akékoľvek
prostriedky. Ich snaha by nebola
možná bez aktívnej kolaborácie
predsedajúceho, ktorý svojvoľne
a bez akéhokoľvek rozumného odô-

Akosi málo profesionality...
Ivan BROŽÍK

Dobre bude! Ale čo vlastne bude?
Akosi sa nedá orientovať v situácii.
Nedá sa plánovať čas ani aktivity
v ňom. Bolo by to pochopiteľné, je
mimoriadna situácia. Je núdzový stav.
Nepochopiteľné však je, že často sme
svedkami vyjadrení našich politikov,
ktoré sú doslova totožné s tým starým známym rozprávkovým výrokom
z Pyšnej princeznej, v ktorom chaotický kráľ „odvoláva to, čo odvolal,
a sľubuje to, čo sľúbil“. Keby zostal iba
pri tom, akosi sa už (možno) zorientujeme. Ak je to však spojené s možno
aj nie zle mienenými, ale predsa len
vyhrážkami typu – štát ti siahne na to
či ono ak..., potom je to viac ako zlé.
Nevieme, čo bude, aké to bude, kedy
to bude a kto sa na tom bude podieľať.
Pýtate sa čo? Platí to paušálne. Najhoršie sa v tom „vykúpali“ samosprávy.
Prišli nariadenia, dajte to a tamto, dajte
toľko a toľko a dajte vtedy a vtedy, naj-

SPOZA OPONY
V pradávnych časoch, na
jeseň v roku 1967, zažívalo Poľsko nezvyčajnú udalosť. Nadšené masy vítali generála de
Gaulla, francúzskeho prezidenta.
Štátnika, ktorý zmrazil francúzsku účasť v NATO, velenie paktu
muselo odísť z Paríža. De Gaulle
presadzoval politiku Európy od
Atlantiku po Ural, teda vrátane
Ruska. Pre novinára zo Slovenska, smerujúceho v roku 1967
vtedy ešte k dubčekovsko-biľakovskej zmene, to bol nečakaný
zážitok. Nikde inde ako práve
v Poľsku bolo vidno na vlastné
oči prepojenie národných dejín
s európskymi.
Bolo to aj školenie o poľských dejinách. V katedrále na
krakovskom Waveli generál –
prezident vzdal hold maršalovi
Pilsudskému, obnoviteľovi slobodného poľského štátu po prvej
svetovej vojne. De Gaulle bol totiž
vo francúzskej jednotke poradcov
poľských vojsk pod Pilsudského
velením, tie v roku 1920 uštedrili
zdrvujúcu porážku sovietskej
Červenej armáde.
Nielen dejiny, ale aj súčasnosť v roku 1967 pre noviWWW.SNN.SK

lepšie hneď zajtra. Tie nariadenia prišli
od štátu samosprávam v situácii, keď
už od jari krvácajú finančne a keď ich
personálne problémy sú také isté ako
v celej spoločnosti. Odhliadnuc od
faktu, nakoľko môže štát niečo nariaďovať samosprávam, to už je skôr otázka

pre fundovaných právnikov, asi bolo
treba najskôr pripraviť jasné pokyny
a spôsoby ich realizácie – vrátane
financovania. Na Slovensku sú totiž aj
samosprávy, ktorých majetok je menší
ako majetok bezdomovcov. Z čoho
majú nakúpiť ochranné prostriedky na
testovanie, zabezpečiť dezinfekciu ľudí
a priestorov? Nezodpovedaná otázka.
Kde však majú povinne zobrať a vybrať
potrebných ľudí? Kto si vezme na zodpovednosť ich prípadné ujmy na zdraví?
Ako majú v priestoroch zvyčajných pre

voľby – väčšinou v školách a škôlkach,
zabezpečiť testovanie tak, aby po
ňom mohli do týchto priestorov opäť
bezpečne pustiť deti? Nuž tak! Proste
– bude to. Aj bez rokovaní s predstaviteľmi samospráv. S tými, ktorí v tom
majú najväčšiu prax a vedia k takýmto
akciám povedať veľa konštruktívnych
pripomienok.
Sledujem vrásky jedného starostu. V samospráve, v ktorej žijem.
Nie je burič. Naopak, je štátu lojálny
samosprávny úradník. Denne na
sociálnej sieti píše konštruktívne,
vecné, profesionálne pripomienky,
také, ktoré nespochybňujú nariadenia vlády, naopak, chcú ich podporiť, pomôcť pri ich realizácii, lenže
zjavne sú nevypočuté, teda – v tomto
prípade – neprečítané. Dostáva
pokyny a požiadavky typu: „toto
bude“. Nijaký manuál k tomu, nijaké
vysvetlenie, nijaké konkretizovanie,

nárskeho eléva vyzerali úplne
inak, ako sa to u nás tradovalo.
V nedeľu štátny hosť socialistického Poľska šiel do kostola.
V katolíckej krajine to vyvolalo
novú vlnu sympatií...
V mase novinárov bol aj britský novinár z najrešpektovanej-

V roku 1968 bol medzi prvými,
kto z Prahy tvrdil, že Václav Klaus
všemožne láka Slovákov do pasce
národnej svojbytnosti, že im to
stále predhadzuje, aby sa na to
nachytali, a tak vlastnými slovenskými rukami pomohli uskutočniť
a presadiť ciele klausovskej čes-

P O Z N Á MK A

vodenia presunul bod č. 44, čo bol
ten predmetný Záborskej zákon,
a prerokovávali ho ako bod č. 4.
Cieľ bol jasný, odporcovia zákona
vyhodnotili situáciu tak, že aktuálne nebolo v parlamente dosť podporovateľov predmetného zákona
a vyvolali teda hlasovanie o ňom
v čase, keď ho mali šancu zastaviť.
Nakoniec za zákon zahlasovalo len
päťdesiatosem poslancov.
Vedelo sa, že celý týždeň boli
pre vážne rodinné dôvody ospravedlnení poslanci Taraba a Hatráková. Taraba sa však napriek
tomu vybral do parlamentu a hlasovanie len tesne nestihol a, naopak, Marcinková, ktorá nemala byť
na hlasovaní, prekvapivo prišla.
Ešte podivnejšie bolo hlasovanie
poslanca Šimka z klubu Ľudová
strana Naše Slovensko, ktorý sa
údajne pomýlil a zdržal sa hlasovania. Ak by však Taraba aj stihol na
hlasovanie prísť, nič by to nezmenilo, zvýšil by totiž kvórum a zákon
by aj tak neprešiel. Naopak, ak by
sa Jozef Šimko nepomýlil, zákon
by platil. Toľko k okolnostiam
a k výsledku.
Podstata celého sporu je však
podstatne hlbšia. Aj na tomto hlasovaní sa jasne ukázalo, že opozičný tábor prechádza veľkými
nijaká ekonomická podpora, pritom
operatívne výdavky sú evidentné. To
však nejde len o kasu pána starostu.
Finančná kondícia samosprávy totiž
výrazne ovplyvňuje kvalitu života
v nej žijúcich občanov. Ide o školstvo,
materské školy, stacionáre, nehovoriac už o rozvoji samosprávy a jej pravidelnej technickej údržbe. Pritom by
stačilo tak málo. Naozaj, to najmenej
– jedno či dve stretnutia medzi výkonnou mocou a predstaviteľmi samosprávy. Kooperatívne hľadanie možností, ako celú situáciu a všetky úlohy
s ňou spojené zvládnuť. Čo teraz, čo
zajtra, čo pozajtra. „Bude to“, nestačí.
To je veľmi málo, profesionálne i ľudsky. Veľmi to pripomína časy, keď sa
niekto na ÚV strany rozhodol a vydal
nariadenie. Bez toho, aby sa poradil o jeho realizovateľnosti v čase
i v priestore za daných okolností.
To však malo k občianskej demokracii veľmi ďaleko. A tú ani pandémia neruší, naopak, mala by ju ešte
pozdvihnúť. Núdzový stav oprávňuje
exekutívu na to, aby sa jej rozviazali
ruky na zvyčajne inokedy zdĺhavú
administratívu. Nie je to stav výnimočný, keď sa štát riadi ako vojsko –
dennými rozkazmi. A ešte aj to vojsko
má v takej situácii spravidla celý generálny štáb, nie iba maršala.
buje dobrého suseda. A tým myslel nielen Rusko, ale aj susedné
Gruzínsko.
Jedného dňa však jeho prenikavé úsudky, celý archív, zo
serveru týždenníka The Observer
zmizli. Autor sa prihlásil nielen
k svojim škótskym koreňom, ale

Prečo málo hovoríme o Škótsku
Dušan D. KERNÝ

ších novín. Keď som ho po našom
zoznámení vo Varšave v roku 1969
stretol v talianskej Bologni, ukázal
mi redakčnú platobnú kartu bez
obmedzenia, tiež voľnú letenku
spoločnosti British Airways. Výraz
dôvery, že bude medzi prvými, ak
nie vôbec prvý so správou z najnovšej krízovej oblasti vo svete.
„Iba raz by som sa pomýlil a končím navždy,“ povedal mi, keď videl
údiv odchovanca socialistických
manierov schvaľovania a účtovania služobných ciest.

kej národnej politiky. Samozrejme,
tak aby čierny Peter zodpovednosti za koniec Československa
zostal na Slovákoch.
Po rozpade ZSSR prekvapil
knihou reportáží o všetkých štátoch na brehu Čierneho mora.
Okrem
pozoruhodnej
predvídavosti, pokiaľ ide o Ukrajinu
a Turecko, zaujal mimoriadnym
pochopením pre malé Abcházsko, úplne odlišným od toho, čo
dodnes zo všetkých strán počúvame. Tvrdil, že Abcházsko potre-
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turbulenciami. Poslanecký klub
ZA ĽUDÍ je totálne rozbitý. Každý
súdny človek vie, že koniec tohto
volebného obdobia je pre nich
zároveň aj konečná. Ak? Ak medzitým nepreskočia z potápajúcej sa
lode ZA ĽUDÍ na nejaké „stabilnejšie“ politické plavidlo. Napríklad do SaS. A práve v uplynulých
dňoch poslanci, ktorí sa pôvodne
definovali ako umiernení konzervatívci, prezentovali svojimi postojmi
povestné „prískočné“. O tom, že
Šeliga je esenciálny oportunista,
asi nikto nepochybuje, predsa len
však prekvapilo hlasovanie Jany
Žitňanskej, mimochodom bývalej
podpredsedníčky KDH. Aj ona svojím nehlasovaním, pričom bola prítomná, spôsobila, že zákon Anny
Záborskej bol nakoniec pochovaný.
To poukazuje na jediné – zo strany
ZA ĽUDÍ sa chystá ťažký exodus.
Za Záborskej zákon totiž hlasovali len dve neznáme poslankyne
Leščáková a Šuteková, ostatní sú
už zrejme na ceste do poslaneckého klubu SaS. Zdá sa, že je to
viac ako pravdepodobné. To však
zásadne zamieša karty v rámci
koalície a ZA ĽUDÍ môže už
čoskoro nasledovať neslávnu históriu inej obskúrnej politickej značky
– strany #SIEŤ.

aj vstúpil do štábu aktivistov,
ktorý prebrázdil celé Škótsko, aby
agitoval v referende za škótsku
nezávislosť. Medzinárodne jeden
z najskúsenejších aktivistov, ktorý
pôvodne začínal profesionálnu
dráhu ako príslušník špičkových
jednotiek námornej pechoty, britských mariňákov, nielen horlil, ale
deň čo deň sa aktívne zúčastňoval
na kampani za škótsku nezávislosť.
Angličania a Walesania hlasovali za odchod z Európskej
únie, ale je to proti škótskej vôli.

Ľud Škótska hlasoval za zotrvanie v Únii. To, čo sa odohráva,
sa deje proti jeho vôli. Škótsko
ako starobylý národ tvoril úniu
s ostatnými vo Veľkej Británii dobrovoľne. Bola to dobrovoľná únia
a zároveň bolo Škótsko s ostatnými časťami Británie súčasťou
Európskej únie. Teraz sa presadil
anglický a waleský nacionalizmus.
Ten chce odchod z Únie. Treba sa
pýtať: Prečo chcú nezávislosť od
Bruselu?
Škótske záujmy zotrvať sú
ignorované. Celé roky Únia hrozila, že samostatné Škótsko
nezotrvá automaticky v EÚ, ale
bude musieť o členstvo požiadať.
A teda prejsť celým zdĺhavým procesom prijímania ako nový člen.
Vzhľadom na španielske problémy
s Katalánskom nemožno očakávať,
že získa potrebný súhlas všetkých
štátov EÚ.
Európa nemá problém so
škótskym nacionalizmom, so škótskou nezávislosťou, ale s tým, že
stroskotala, keď neodhadla, že
Británia bude chcieť nezávislosť,
a to za každú cenu. A to sa deje
proti škótskej vôli.
Dejiny a súčasnosť stále
vyzerajú úplne inak, ako to nám
Slovákom doteraz tvrdili.
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Bývalý riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július KLEIN o hudbe v nečase

J e hlúpy čas. Súbeh jesene
a pandémie a okolností s ňou spojených. Slabšie povahy sa musia
už preventívne chrániť – varujú
odborníci. Depresia je porucha,
ktorá postihne počas života takmer
každého štvrtého človeka. Môže
zahŕňať pocity smútku, beznádeje,
celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia,
poruchy spánku a rôzne, často
mnohopočetné bolesti.

Beethovena tento rok tiež napadli vírusy

Proti depresii
„Bežný smútok“ nie je depresia. Pozná ho určite každý.
A v „dušičkovom“ období ešte
intenzívnejšie. Obyčajne vzniká
po nepríjemnom zážitku či strate
niekoho alebo niečoho dôležitého.
Takýto smútok je psychologicky
zrozumiteľný, odôvodniteľný, jeho
intenzita a trvanie sú dočasné,
úmerné vyvolávajúcej príčine.
Depresia je však na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý
môže vzniknúť aj bez zjavného
dôvodu alebo ako neadekvátne
vyústenie dlhotrvajúceho tlaku na
psychiku, plného negatívnych podnetov. Depresia je vážny stav, je to
choroba, ktorá si vyžaduje liečbu.
Nepodliehajte preto zaužívaným ošúchaným tvrdeniam
o depresii na jeseň a o tom, ako
čo najrýchlejšie toto obdobie
„pretrpieť“. Jeseň je totiž rovnaké
ročné obdobie ako ktorékoľvek iné
a napríklad v porovnaní s letom,
keď sa náš organizmus mimoriadne namáha, aby udržal teplotu organizmu v prijateľných
medziach, či keď trpí deficitom
spánku počas krátkych nocí, je pre
nás jeseň vlastne prospešná.
Je to hneď z viacerých
dôvodov. Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro stmieva,
mnohé aktivity jednoducho večer
už nevykonávame. Aj ráno si, ak
máme šancu, doprajeme „pomalšie“ zobúdzanie. Čiže, nepriamo,
bez toho, aby sme to nejako
ovplyvňovali, má náš organizmus
možnosť dôkladnejšie regenerovať a akumulovať energiu na
ďalší pracovný deň. Jeseň nám
tiež poskytuje čosi, čo okrem jari
už ani jedno ročné obdobie asi
nemôže. Prechádzky v krásnom
počasí „babie ho leta“ v prírode,
pri ideálnej vonkajšej teplote,
v obklopení tej najkrajšej palety
farieb. Na náš organizmus takéto
prechádzky pôsobia mimoriadne
povzbudzujúco,
osviežujúco
a v podobe hormónu endorfín
nás robia aj šťastnými. Endorfín
je totiž takzvaná „droga“ šťastia,
pokoja, pohody. Nuž a na jeseň,
prirodzene, meníme aj stravu
a vonkajším okolnostiam počasia
prispôsobujeme
konzumované
nápoje. Ak začneme tým druhým,
potom treba spomenúť rôzne
bylinkové čaje, ale aj čaje so
zázvorom, ktoré nám významne
pomáhajú budovať si imunitu
a ktoré vytvárajú pocity pohody
a tepla. Akosi prirodzene sa
dostávame aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä pre zdravie
mimoriadne potrebných jabĺk,
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas
vyžadujú napríklad také „koreniny“, ako je škorica. A škorica
je pre naše zdravie priam zázrak.
Svoje vedia diabetici, ktorým znižuje hladinu krvného cukru, ale
aj „otužilci“, pre ktorých je škorica či muškátový orech výbornou
podporou imunitného systému.
Dokonca fungujú aj ako preventívne prírodné antibiotiká.
Tak zabudnite na depresie a
užívajte si jeseň, využite jej dary,
príroda vie, ako nás má pripraviť
na zimu!
Ján ČERNÝ

QMVÓDGT

Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: súkromný archív J. K.

Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v Štátnej filharmónii Košice, z toho dvadsaťosem v riaditeľskej funkcii, vlani
v jubilejnom päťdesiatom roku tejto kultúrnej inštitúcie odišiel Július KLEIN na zaslúžený odpočinok. Tak sa
zvykne vravieť, keď človek úspešne dovŕši profesionálnu kariéru a svoje celoživotné dielo odovzdá overeným,
ambicióznym a manažérsky schopným nasledovníkom.
● V auguste 2019 ste filharmóniu opúšťali s vedomím, že ste
pre túto kultúrnu inštitúciu pripravili dobré podmienky s uspokojivým personálnym a materiálno-technickým zázemím. To ste
však nemohli tušiť, že vaše predstavy a zámery nasledovníkov
vzápätí podrobí testu celosvetová
pandémia, ktorá pripraví skúšky,
na aké nijaké vedenie a orchester – čo ako schopný a zvučný –
nemôže byť pripravený...

IN T E R V IE W
Svoj odchod som plánoval
tak, aby sme dôstojne oslávili polstoročné jubileum Štátnej filharmónie Košice a aby päťdesiatou
sezónou vstúpila do novej periódy.
Jubilejnou sezónou sme odštartovali aj niektoré zmeny, spomeniem
finančnú stabilizáciu umeleckých
zamestnancov, pokrok v odvážnejšej v dramaturgii, nový vizuál a iné.
Keďže profesionálne orchestre plánujú svoje programy aj s niekoľkoročným predstihom, päťdesiata prvá
koncertná sezóna 2019/2020 sa pripravovala ešte pod mojím vedením.
V nej sme naplánovali uviesť niektoré výnimočné diela hudobnej literatúry. Žiaľ, pre pandémiu je nové
vedenie ŠFK nútené hneď v prvom
roku svojho fungovania robiť radikálne opatrenia. Na túto nečakanú
situáciu sa nikto nemohol pripraviť.
Bolo to ako blesk z jasného neba.
Je to celosvetový problém. Trebárs
Metropolitná opera v New Yorku
v septembri zrušila celú sezónu
2020/2021.
● Dramaturgický program ŠFK,
postavený na dvesto päťdesiatom
výročí narodenia Ludwiga van Beethovena, teda tiež „napadli“ vírusy
a zložitosť situácie, v akej sa ocitla
nová riaditeľka Lucia Potokárová,
a – metonymicky – celý košický
Dom umenia, dokumentuje fakt, že

MEDZI NAMI
G eniálny rozprávač, predstaviteľ magického realizmu Gabriel
José García Márquez napísal
román Láska v čase cholery, ktorý
je v mnohom zaujímavý i poučný aj
pre dnešnú spoločnosť pos tihnutú
pandémiou Covidu-19. Pravdaže,
Marquézova hyperbolizácia latinsko-amerického mýtu o osudovej
láske sa vymyká z predstáv súčasného západného sveta, lebo kto
by dnes v čase pomýlených hodnôt veril na taký gýč, ako je láska
jedného muža a jednej ženy. Dnes
sa hyperbolizuje iná predstava –
mýtus multikulturalizmu, a čo je
horšie, gýč pohodlného vzdávania
sa slobody, ktorú sme na papieri
získali v roku 1989.
Kým sa láska kolumbijského
nositeľa Nobelovej ceny skončila v rokoch cholery víťazstvom
čistých rúk a romantického citu,
tvoriaceho podstatu ľudského
poslania, prípad naš ej pandé mie je len pr ozaick ým kupova ním č asu za cenu naš ej slobody.
Rieš enia, ako sa zbavi ť dneš nej
pandémie neexistujú, pr etože
pr oti nej neexistuje ú č inný liek.
Vš etk y núdzové opatr enia hygie nikov a vlády budú len získava ním č asu, k ým nebudeme pozna ť
chor obu C ovid -19. Naš e plo š né
celoš tátne testovanie ľudí je oje -

Bývalý dlhoročný riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július KLEIN bol nielen
vynikajúci manažér, ale rovnako aj špičkový klarinetista s reprezentatívnym koncertným portfóliom.

pôsobili a stále pôsobia tieto neradostné okolnosti?
Od marca sledujem a som
účastníkom on-line celoeurópskych
konferencií, týkajúcich sa opatrení
a práce divadiel a orchestrov v jednotlivých krajinách. Mnoho inštitúcií
vo svete, ktoré sú dobre vybavené
technikou, prešlo na vysielanie cez
streem a bude v tom aj ďalej pokračovať. To, že ŠFK zrušila jarný festival Košická hudobná jar a jesenný
organový festival, bolo logické
a opodstatnené. Mne osobne je ľúto
najmä kolegov hudobníkov, ktorí boli
vo vynikajúcej kondícii a od marca
boli mimo kolektívnej práce. Žiaľ,
odpojenie od tejto práce má negatívne následky. Čo však je na druhej
strane v ŠFK pozitívne, že vedenie

V čase,, keď sa po
p takmer troch desaťročiach pôsobenia
p
v riadiacejj pozícii
p
zberal riaditeľ
ŠFK Július KLEIN na zaslúženýý odpočinok,
p
, uvážlivo si ppripravoval
p
na vedenie inštitúcie
svoju nástupkyňu – Luciu POTOKÁROVÚ, ktorej však v tomto čase niet čo závidieť...

sa „nehral“ Kristus na hore olivovej, ale po prvý raz za šesťdesiatštyri rokov sa neuskutočnila ani
Košická hudobná jar. Ako na vás

organizuje koncerty v zmenšených
obsadeniach orchestra a komorné
koncerty, samozrejme, pri rešpektovaní protiepidemiologických

dinelý exper iment, k tor ý je pr i jate ľný vo vedeckom labor atór iu
ako metóda pokus – omyl, ale nie
je vhodný pr e milióny pokusných
osôb. Získané dáta z t ýchto tes tov nevhodných na asymoptoma tické testovanie môžu by ť krokom
k poznaniu pr oblému? Zamedzia
príchodu tr etej a ďalšej vlny
pandémie? J e to r ac ionálne? Na
mnohé otázk y nepoznáme odpo -

aj tristotisíc nakazených. Čo bude
ďalej? Vie to vláda, vie to hlavný
hygienik Mikas? Logick y by malo
ísť tristotisíc rodín do karantény.
Inou, zle riešenou otázkou je
právny problém plošného testovania. Ak má by ť testovanie dobrovoľné, nemožno účasť na ňom
podmieňovať sankciami. Ak prídete dobrovoľne na odber vzoriek,
všetko je v najlepšom poriadku,

Sloboda v čase pandémie
Ľudovít ŠTEVKO

ve ď. A tak pr acuje ľudská fantázia, ktorá hľadá iracionálne odpovede: Covid je obyčajná choroba
alebo inštrument na sebadeštrukciu spoločnosti?
Málo racionalizácie, rozporuplné informácie a zveličovanie
hrozby z neznámeho ochorenia
plodia strach. Práve ten oficiálne
šírený strach a nekompetentné
rozhodnutia
politikov
v y volá vajú synergick ý efek t – tzv. konšpiračné teórie. Vý voj ukazuje,
že čím viac sa testuje, tým viac
je pozitívne testovaných osôb.
Analogick y, keď pretestujeme tri
milióny osôb, v ýsledok môže by ť
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ale ak nie, zostanete desať dní
v domácom väzení. Prezidentka
Zuzana Čaputová a ústavní právnici v tom vidia zásadný problém.
Možno takto trestať ľudí v čase
núdzového stavu, najmä ak sme
vyhlásili zásadu dobrovoľnosti?
Nemýli si niekto na najvyšších
miestach núdzový stav s výnimočným stavom? Ústava Slovenskej
republiky dáva na naše otázky
striktnú odpoveď: Nútené domáce
väzenie, bez ohľadu na to, či ho
nazveme karanténou, alebo eufemisticky obmedzením pohybu, je
podľa ústavného zákona v núdzovom stave neprípustné. Stačí si

nariadení. Aspoň takto sme mohli
absolvovať zopár pekných septembrových koncertov.
● Vaša húževnatosť a cieľavedomosť je príslovečná. Dlho
ste riešili dilemu, či sa venovať
elektrotechnike, alebo hudbe, aj
keď ste ju, takpovediac, dostali
do vienka. Istý čas prevažovalo to prvé. Sám ste sa kedysi
naučili „opravovať televízory“,
rovnako ste zvládli niektoré svetové jazyky... Rozhodla návšteva
u brata muzikanta v Mariánskych
Lázňach, ktorý vás priviedol
k soche Krakonoša s tým, že keď
sa dotknete jeho opaska a vyslovíte želanie, to sa vám splní.
Jasné, že bolo o venovaní sa
hudbe. Po absolvovaní VŠMU ste
začínali pričinením šéfdirigenta
Bystríka Režuchu v ŠFK ako prvý
klarinetista. Boli ste neskôr jej
dlhoročný legendárny direktor.
Materskú scénu ste nikdy neopustili, no aj tak ste prešli ak
nie celý, tak aspoň polovicu sveta
a na koncertoch i na sólových
misiách a majstrovských kurzoch
ste účinkovali aj v prestížnych
koncertných sálach. Muzikantov
ste zastupovali ako ich „veľvyslanec“ v európskych centrách
a centrálach. Takmer zbytočná je
otázka, či sa dá po tom všetkom
zavesiť klarinet na klinec. Čomu
sa teraz venujete?
Nuž, pravdupovediac, klarinet
som na klinec naozaj zavesil, aspoň
pokiaľ ide o profesionálne koncertné účinkovania. Toto rozhodnutie padlo pred pár rokmi po dvoch
úspešných koncertoch so ŠFK,
kde som vystupoval ako sólista pri
oslave môjho šesťdesiatročného
životného jubilea. Samozrejme,
s klarinetom som v kontakte najmä
v odovzdávaní skúseností študentom. Zopár hodín týždenne vyučujem v košickom Konzervatóriu na
Timonovej ulici niektoré hudobno-teoretické a praktické predmety.
Som stále členom bruselskej komisie Európskeho sociálneho dialógu.
Žiaľ, pre pandemické opatrenia jej
činnosť je momentálne zredukovaná, ale tak ako som vyššie spomenul, zúčastňujem sa na on-line
konferenciách. Samozrejme, teším
sa z toho, že už konečne mám viac
času na relax a na doplňovanie si
niektorých dlhoročným pracovným
vyťažením „zanedbaných“ voľnočasových aktivít.
prečítať ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu č. 227/2002,
ktorý bol novelizovaný a účinný od
2. 1. 2016. Tam je to čierne na bielom, tu nepomôže právna ekvilibristika, podľa ktorej záleží na mnohých
faktoroch a tiež na interpretácii
zákona. Právny relativizmus je však
najnebezpečnejšia forma výkladu
práva – je výrazom morálneho relativizmu celej spoločnosti.
Dúfajme, že nám blasfémia
práva nehrozí, že protipandemické
nariadenia budú v súlade s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky aj s Char tou základných práv
Európskej únie, kde sa v Hlave
I v článku 3 Právo na nedotknuteľnosť osoby píše: „Každý má
právo na rešpektovanie svojej
telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:
a) slobodný a informovaný súhlas
dotknutej osoby za podmienok
vymedzených zákonom.“
Práva zakotvené v Char te EÚ
okrem iného zahŕňajú „slobodu
zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez
zasahovania orgánov verejnej moci
a bez ohľadu na hranice“. Vlády
majú právo na výkon moci, ale
musia ho uplatňovať v medziach
ústavy a zákonov. Lebo nežijeme
v absolutistickej monarchii.
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Žije sa na západe v Trnave lepšie, ako povedzme na východe v Snine?

Na čo upozorňujú medziregionálne rozdiely
Štefan SAMSON – Foto: archív SNN

O rozdieloch medzi regiónmi sa dosť veľa hovorí a píše. Stále je to aktuálna ekonomická a spoločenská realita, ktorá ovplyvňuje naše konanie aj spoločenský život. Píše sa všelijako a s určitou nadsádzkou dalo by sa
povedať, že sa píše tak, ako to v danom období poväčšine vyhovuje vládnucej ideológii a politickej garnitúre.
O rozdieloch medzi regiónmi sa
nehovorí vždy dôveryhodne. Jedni tvrdia, že regionálne rozdiely sa zväčšujú,
druhí zas dokazujú, že dochádza k ich
zbližovaniu alebo stieraniu. Adresát či
príjemca týchto tvrdení je v rozpakoch,
nevie si vybrať, kto má pravdu a komu
má veriť? Pritom si ani nevšimneme, že
tvrdenia o zväčšovaní či zbližovaní rozdielov vychádzajú z rozdielnych kritérií
a aj časové obdobie, na základe ktorého
takéto tvrdenie odznelo, je rozdielne.
■ RÔZNE KRITÉRIÁ
Podľa odlišných kritérií dostávame
aj odlišné výsledky rozdielov medzi
regiónmi. Je rozdiel, ak kritériom je
novovytvorená hodnota – HDP, v regióne
alebo jeho nezamestnanosť či priemerná
mzda. Hodnotenie podľa jedného aj toho
najlepšieho kritéria vždy bude len čiastkové. Dôveryhodnejšie hodnotenie rozdielov medzi regiónmi musí byť komplexnejšie, to znamená hodnotenie viacerými
ukazovateľmi.
Rôzne agentúry na základe svojich prieskumov a nimi určených kritérií
zostavujú rebríčky o úrovni, vyspelosti,
veľkosti produkcie, príťažlivosti či zaostalosti regiónov. Z nich vieme, že napríklad
Bratislava v poslednom desaťročí vytvára

vaná, zodpovedajúca potrebám dnešných
technológií. Najefektívnejšie ich pôsobenie je vyjadrené v podmienkach dosahovania optimálneho zisku a jeho miery.
Z tohto podnikateľského pohľadu
najlepšie podmienky majú u nás regióny
západného Slovenska a v ňom najmä
bratislavský región. Sila štátnej hospodárskej politiky vo všetkých jej formách
uprednostňovania menej rozvinutých
regiónov sa ukázala ako menej účinná
k silám trhového podnikania. Aj preto
šesťdesiat až sedemdesiat percent
zahraničných investícií išlo doteraz do
bratislavského regiónu a na západné Slovensko. Prešovskému kraju sa ušlo z nich

Tieto tri regióny mali aj najvyššiu
nezamestnanosť. Bola vyššia ako desať
percent. V košickom regióne bola miera
nezamestnanosti 14,39 percenta, v banskobystrickom 14,94 a v prešovskom
15,50 percenta. Všetky ostatné regióny
mali mieru nezamestnanosti pod desať
percent.
V nominálnych mesačných mzdách
boli v uvedených troch regiónoch nižšie
aj mzdy. Neboli však také veľké ako pri
tvorbe HDP. V porovnaní k slovenskému
priemeru boli nižšie v košickom regióne
o sedem percent, v banskobystrickom
o pätnásť percent a v prešovskom
o dvadsaťtri percent. V porovnaní k Bra-

P OD P OK R IE V K OU
viac HDP na obyvateľa ako Praha, Viedeň
či Paríž. Pomer produktivity k národnému priemeru je v Európskej únii tretí
najvyšší v Bratislave po Londýne a Bukurešti. Z prieskumu nemeckej poradenskej
spoločnosti Contor, ktorá porovnávala
vyše tisíc európskych regiónov, sa dozvedáme, že trnavský región v rebríčku
atraktívnosti regiónov obsadil desiate
miesto a bratislavský kraj dvadsiate druhé
miesto.
■ ROZDIELOV SA NEZBAVÍME
Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi
sú prirodzené a reálne prítomné. Rozdiely
boli, sú a ani v budúcnosti sa ich nezbavíme. Sú súčasťou nášho ekonomického
a spoločenského života. To však neznamená, že dnes menej rozvinuté regióny
nemôžu v určitom dlhšom časovom
období a pri vhodných ekonomických
a sociálnych podmienkach dobehnúť tie
vyspelejšie. Môže sa to stať aj opačne.
Rozdiely sú medzi svetadielmi,
medzi štátmi a sú aj v ich vnútorných
štruktúrach riadenia a spravovania verejných financií. Rozdiely medzi štátmi sa
nám zdajú samozrejmejšie v porovnaní
s rozdielom medzi regiónmi, územnohospodárskymi celkami vo vnútri štátu,
čiže subnacionálnymi regiónmi. Snaha
vlád štátov je jedny aj druhé zmierňovať
a vyrovnávať. Je však pravdou aj to, že
vládam sa nedarí tieto rozdiely podľa ich
snáh, predpokladov a plánov napĺňať.
Snaha je jedna vec a skutočnosť druhá.
■ NIE SME VÝNIMKA
Tieto naše konštatovania sú určitým
zovšeobecnením problémov regionálnych rozdielov a majú všeobecnú platnosť, čo znamená, že ani Slovensko nie
je výnimkou. Všetky naše doterajšie vlády
v ére samostatného štátu mali vo svojich
vládnych programoch uskutočňovať regionálnu politiku tak, aby sa rozdiely medzi
viac a menej vyspelými regiónmi aj keď
nevyrovnávali, tak aspoň nezväčšovali.
Skutočnosť je taká, že vlády cez štátnu
hospodársku politiku nedokázali eliminovať nedostatky nástrojov a síl trhového
mechanizmu, a tak investície a pokrok išli
do regiónov, kde sú najlepšie podmienky
na ich najefektívnejšie využitie. Dnes už
neplatí zjednodušená poučka teórie
ekonómie, že podnikatelia idú so svojím
kapitálom tam, kde je lacná pracovná sila.
Nestačí len lacná, musí byť aj kvalifiko-
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okolo päť percent. Všetky veľké podniky,
až na Východoslovenské železiarne,
teraz americké USS v Košiciach, sú na
západnom Slovensku!
■ NEROVNOMERNÝ VÝVOJ
Vývoj regiónov je nerovnomerný.
Je evidentne na prospech západného
Slovenska. Regióny východného a stredného Slovenska v porovnaní k západnému vývoju zaostali a poväčšine im
patrí charakteristika menej rozvinutých.
V médiách potom čítame a počujeme, že
východné Slovensko nikdy nedobehne
Bratislavský kraj a západné Slovensko. Možno áno, možno nie. Už takéto
tvrdenie je povážlivé. Východné Slovensko netreba pestovať ako málo rozvinutú
oblasť, ale, naopak, je potrebné využiť
jeho potencionálne zdroje rozvoja. Rovnako sa to týka aj stredného Slovenska.
Proces vzájomného približovania
a vyrovnávania regionálnych rozdielov
je náročný, pomalý a dlhodobý proces.
Potvrdzuje to napríklad aj naše približovanie sa k priemeru Európskej únie.
Je síce pravda, že od vzniku štátnej
samostatnosti sme zaznamenali relatívne slušný ekonomický rast, no stále
zaostávame za priemerom v EÚ približne o dvadsať percent. Podobne je to
aj v dobiehaní Českej republiky. V roku
2015 spoločnosť Deloitte na základe
analýz prišla k výsledku, že Slovensko
do piatich rokov predbehne v tvorbe HDP
na obyvateľa Česko a stane sa ekonomickým lídrom regiónu Vyšehradskej štvorky.
Nestalo sa tak. Zaostávame za Českom
približne o desať percent v tvorbe HDP
na obyvateľa a podobne aj v príjmoch
a mzdách.
Aj vo vnútri štátu, čiže medzi subnacionálnymi regiónmi, či už vychádzame
z rozdelenia Slovenska na západné,
stredné a východné, alebo z ôsmich jeho
krajov, sú nerovnomernosti v ich vývoji.
Stredné a východné Slovensko zaostáva
za západným. Rozdiely sú v ekonomike,
v zamestnanosti, v príjmoch a mzdách..
Tvorba HDP na obyvateľa bola
v roku 2 015 v banskobystrickom a košickom regióne nižšia oproti priemeru Slovenska o tridsať a v prešovskom o štyridsať percent. V porovnaní k bratislavskému
HDP na obyvateľa bol v košickom nižší
o vyše šesťdesiat percent, v banskobystrickom o sedemdesiat a v prešovskom
o sedemdesiatpäť percent.

tislavskému kraju boli väčšie rozdiely.
V Košickom kraji boli nižšie o dvadsaťsedem percent, v Banskobystrickom kraji
o tridsaťtri percent, a v Prešovskom kraji
o štyridsať percent.
■ VEĽKÉ ROZDIELY
Uvedené údaje hovoria o relatívne
veľkých ekonomických a sociálnych rozdieloch, a to nielen v porovnaní k bratislavskému regiónu, ale aj k slovenskému
priemeru. Práve veľké rozdiely a ich
narastanie sú problémom nielen pre tenktorý región, ale pre ekonomiku štátu, pre
národné hospodárstvo ako celok. Keďže
určitá rozdielnosť je prirodzená, malé rozdiely, dalo by sa povedať, pomáhajú rastu
a napredovaniu. Veľké rozdiely sú problémom v ekonomike, v sociálnom, kultúrnom a spoločenskom postavení občanov
nielen v menej rozvinutých regiónoch, ale
v celej spoločnosti.
Aj posudzovanie, čo sú veľké
medziregionálne rozdiely, sa líši. Je rozdielne od toho, kto posudzuje, to znamená
z pohľadu štátu, z pohľadu regiónov
a ich obyvateľov. Je odlišné aj od
kritérií, podľa ktorých posudzujeme
a hodnotíme regionálne rozdiely. Pre
obyvateľov regiónu rozhodujúcim kritériom porovnávania s inými regiónmi
je úroveň a kvalita ich žitia v priestore
daného regiónu, mzdy a príjmy. Z hľadiska štátu je pre posudzovanie rozdielov a ich veľkosti medzi regiónmi ich
ekonomická výkonnosť, čiže veľkosť
tvorby HDP na obyvateľa. V posudzovaní rozdielov medzi regiónmi
netreba hľadať rozpor med štátom
a obyvateľmi regiónu, pretože úroveň
žitia, príjmy a mzdy v regióne majú
v skutočnosti základ v jeho ekonomickej vyspelosti. Nuž a 30- až 40-percentné rozdiely v tvorbe HDP na obyvateľa v porovnaní k priemeru štátu
a rovnako veľké v mzdách a v príjmoch v porovnaní k bratislavskému
regiónu, sú medzi našimi subnacionálnymi regiónmi už veľké rozdiely.
Za určité prijateľné optimum by sme
mohli považovať, aby regióny nedosahovali nižšiu ako osemdesiatpercentnú
úroveň HDP na obyvateľa v porovnaní
k slovenskému priemeru. Nezamestnanosť regiónu by nemala byť vyššia
ako jej desaťpercentná miera. Mzdy
a príjmy by nemali byť nižšie o vyše
desať percent.
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Porovnávanie a vyjadrovanie regionálnych rozdielov k úrovni Bratislavy
s jej osobitným ekonomickým a spoločenským postavením ako hlavného
mesta Slovenska je síce potrebné, no
závery z neho nie vždy plnia svoj užitočný cieľ.
■ PRÍČINY ZNÁME I NEZNÁME
Každý región – kraj a v ňom okres,
mesto a obec – má svoje osobitosti.
Je chybou a nedostatkom, že tieto ich
osobitosti jednotlivé stupne samospráv
nemajú dôsledne identifikované, zmapované a že si ich časovo nespresňujú.
Nepoznajú do podrobnosti svoje silné
a slabé stránky, ich vývoj a zmeny.
Aj napriek tomu s určitým zjednodušením by sa dalo povedať, že príčiny
rozdielov sú v podstate v nerovnakých
podmienkach života a podnikateľského
prostredia v regiónoch. V menej rozvinutých regiónoch sa žije ťažšie a aj
ťažšie sa podniká. Nerovnaké podmienky sú
najmä v ich nedostatočnej ekonomickej aktivite, v nevyhovujúcej a nedostatočnej technickej
a sociálnej infraštruktúre, v nedostatku
a v nedostatočnej potrebám regiónu
a spoločnosti vyhovujúcej vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovni pracovníkov.
Nie zriedkavé sú nedostatky v nízkej
odbornej a morálnej úrovni a slabej
angažovanosti vedúcich predstaviteľov
na prospech svojho samosprávneho
regiónu, za ktorý sú zodpovední.
■ HROZBA VYSÍDĽOVANIA
Pomerne veľké rozdiely medzi
regiónmi upozorňujú na celý rad problémov, ktoré je potrebné riešiť a pred ktorými by sme nemali zatvárať oči a správať sa ľahostajne. Uvedieme niekoľko
z nich.
Štát a národné hospodárstvo to
sú všetky jeho regióny viac i menej
vyspelé. V menej rozvinutých oblastiach
štátu ostávajú nevyužité osobitosti ich
prírodných a pracovných zdrojov. Z pracovných zdrojov sú to najmä skupiny
obyvateľstva, ktoré je potrebné vedome
a cielene začleňovať do ekonomických
a spoločenských aktivít spoločenstva.
Dlhodobé nedomyslené riešenie tohto
problému vedie k odchodu za prácou na
západné Slovensko a za hranice. Vedie
tiež k vysťahovaniu časti obyvateľstva,
najmä mladých a vzdelaných ľudí. Vysídľovanie týchto regiónov sa nedá pred
budúcnosťou Slovenska ničím ospravedlniť. Národnú ekonomiku a jej úroveň
tvoria a vždy budú tvoriť hospodárstva
regiónov.
Relatívne veľké regionálne rozdiely
prinášajú aj veľké rozdiely v životnej
úrovni
obyvateľov. Obyvatelia menej
vyspelých regiónov žijú v horších životných podmienkach. Majú sa a žijú horšie na základe nižších príjmov nielen
po materiálnej stránke, ale aj po stránke
kultúrnej, vzdelanostnej, spoločenskej.
Horšie žitie pomerne veľkej časti obyvateľstva, ktorú predstavujú najmä menej
rozvinuté regióny, je potenciálnym zdrojom sociálnych nepokojov. Sú varovným
signálom.
Veľké medziregionálne rozdiely
poukazujú a upozorňujú aj na veľa nedostatkov v súčasnom systéme fungovania jednotlivých stupňov samospráv,
a tým aj na hospodárne a efektívne využívanie verejných financií. Nevyjasnené
a na základe skúseností a poznatkov
neupravované je rozdelenie kompetencií a ich finančné krytie. Uskutočnená
decentralizácia štátnej moci na jednotlivé stupne samospráv je viac formálna
ako reálna. Brzdí regióny pri ich vlastnom rozhodovaní. Táto skutočnosť je do
značnej miery aj príčinou nízkej iniciatívy a angažovanosti obyvateľov regiónov a ich vedúcich predstaviteľov na
rozvoji vlastného regiónu.
Úsilie, ale najmä reálne uskutočňovanie znižovania neúmerne vysokých
rozdielov medzi regiónmi si vyžaduje
nebojácnosť v konaní, nie unáhlenosť,
ale trpezlivosť v očakávaní zlepšenia.
Hospodársku politiku štátu nie vyhláseniami, ale skutkami treba podriadiť regionálnym záujmom a potrebám.
K razantnému kroku znižovania rozdielov by pomohli väčšie investície do regiónov stredného a východného Slovenska.

NA OKRAJ
A k porovnáme tabuľkové
možnosti platov zamestnancov
v štátnej a vo verejnej správe,
uvidíme, že sú ďaleko za platmi
v súkromnej sfére. Ich priemerný plat za rok 2019 bol na
úrovni 926 eur, čiže necelých
osemdesiatpäť percent k priemeru v národnom hospodárstve,
teda 1092 eur. Napriek tomu
minister financií a podpredseda
vlády Eduard Heger odmietol
návrh Konfederácie odborových
zväzov SR na zvýšenie ich platov o trinásť percent v návrhu
zákona o štátnom rozpočte na
rok 2021. Pre agentúru SITA sa
vyjadril: „Tieto platy budúci rok
nemôžu byť valorizované, je to
veľmi zodpovedné a férové.

Nízke platy
v štátnej správe
Očakávať, že štát si bude
zvyšovať platy tam, kde ostatní
ľudia
zažívajú
prepustenie
z práce, je podľa mňa prinajmenšom výsmech daňovým poplatníkom, ak nie aj niečo viac.“
To je zaujímavá informácia. Z údajov, ktoré zverejnilo
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v októbri, vyplýva,
že miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri
tohto roka medzimesačne klesla
o 0,17 percentuálneho bodu na
7,43 percenta (viac sa dočítate
aj na strane 13). A to aj napriek
tomu, že za prvých sedem mesiacov tohto roka zrušilo svoje živnostenské podnikanie vyše dvadsaťosemtisíc Slovákov. Podľa
ústredia práce nezamestnanosť
klesá, podľa ministra financií
stúpa...
Minister
financií
možno
zabudol na výzvu vlády z júna
na prepúšťanie zamestnancov vo
verejnej sfére a v štátnej službe
o desať percent a požiadavku
na znižovanie nákladov ministerstiev o desať percent.
V praxi to znamená zníženie
financií pre mnohé organizácie
plniace si povinnosti pri zabezpečovaní bežného aj mimoriadneho chodu krajiny. Zamestnancami štátnej a verejnej
správ y nie sú len policajti
a úradníci, ale aj robotnícke
profesie, upratovačk y, školníci,
kuchári, zamestnanci správ y
ciest a podobne. V štátnej
správe ide o najv yššie štátne
orgány, ministerstvá, justíciu,
prokuratúru, záchranné zložk y,
štátne ústav y a podnik y, vo
verejnej správe orgány obcí,
miest a krajov, školy, zariade nia sociálnych služieb, kultúra,
zdravotníctvo a podobne. Na
všetk ých je kladený zv ýšený
tlak pri v ýkone povolaní najmä
v súčasnom v ýnimočnom stave.
V súčasnosti akoby vláda
objavila, že armáda neslúži len
na obranu štátu, ale môže plniť
aj iné úlohy, nielen pri živelných
pohromách, ale aj v boji s pandémiou. Tretinu zamestnancov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky tvoria civilní zamestnanci. Všetkým teraz pán minister odkázal, že si nič navyše
nezaslúžia a dávať im zvýšený
plat je výsmechom. Napriek
tomu, ako sa zdôrazňuje, im štát
verí a potrebuje ich.
Nástupný plat bez praxe
pri výkone práce vo verejnom
záujme v prvom až siedmom
stupni zo štrnástich sa začína
pod minimálnou mzdou budúceho roka. Budeme sa čudovať,
ak v tejto sfére onedlho nebude
chcieť nikto robiť?
Ivan KRAJČOVIČ
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Civilizačný rámec Západu sa povážlivo otriasa novým obrazoborectvom

Má Poľsko v spoločenskej kríze šancu?
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Vo Varšave sa 15. až 16. októbra uskutočnila zaujímavá konferencia, ktorej posolstvo by mohlo zaujímať aj našich
čitateľov. Konferencia s podnázvom Má Poľsko šancu? sa vzhľadom na pandémiu uskutočnila bez zvyčajnej poslucháčskej kulisy, ale jej prenos bolo možné sledovať on-line a záznam následne aj na internete.

V poslednom čase sa v srb-

skej i macedónskej tlači objavilo
viacero komentárov, ktoré poukazujú na dosah výsledkov amerických prezidentských volieb, ako
najdôležitejšej udalosti svetového
významu, na pomery na Balkánskom polostrove. Nie je žiadne
tajomstvo, že nástup Trumpovej administratívy do istej miery
pozmenil doterajšie koordináty
z clintonovskej éry, podľa ktorých
kosovskí Albánci ako rozmaznávaný fafrnok mohli plne staviť na
jednoznačnú americkú (a teda aj
západnú) podporu v čomkoľvek,
kým Srbi ako nechcené odstrčené
dieťa mohli počítať len s palicou
na svojom chrbte.

Americké voľby
a Balkán
Nový prístup odráža aj Trumpova washingtonská dohoda,
ktorá bola predsa k Srbom o čosi
spravodlivejšia. Sympatia voči
Trumpovi, ako na to poukázal
Aleksandar Apostolovski v denníku Politika, sa však v Srboch
objavila oveľa skôr. Srbi, podľa
neho všeobecne náklonní k až
infantilnému prejavovaniu prílišných emócií v zahraničnej politike, svoju náklonnosť k Trumpovi
prejavili už počas prezidentskej
kampane, v ktorej súperil s Hillary Clintonovou. Motiváciou im
podľa neho bolo známe porekadlo: nepriateľ môjho nepriateľa
je môj priateľ. To však odráža
skôr mieru antipatií voči clintonovskému klanu (spojenému
s bombardovaním Juhoslávie) ako
mieru sympatií. Medzitým prešli
štyri roky a trumpovská politika sa
mnohým Srbom naozaj zapáčila
(možno viac jej imidž než skutočná). Do istej miery opakovaný
duel Trump vs. Biden (predstaviteľ
clintonovsko-obamovského deepstate) zreálnil opätovnú hrozbu
návratu starých zlých časov na
Balkán. Srbská sympatia tak
nabrala kontúry reálnej podpory Trumpa, dokonca vo forme
vládou podporovanej kampane
medzi srbskou diaspórou v USA
(Serbs for Trump). Apostolovski
priame angažovanie za Trumpa
spochybňuje ako škodlivé. Tu
však treba oponovať s tým, že
Biden, známy svojimi proalbánskymi sympatiami, už aj v rámci
svojho programu „pohrozil“ návratom clintonovskej optiky na Balkán. Biden ideologicky zladený
s bruselskými aparátnikmi bude
vskutku predstavovať veľký problém pre Belehrad a jeho doterajšie
úsilie o udržanie územnej celistvosti svojho územia. Snahy srbského ministerstva zahraničných
vecí, do veľkej miery iluzórne,
treba v tomto kontexte vnímať
ako pomerne logický krok, ktorý
možno ničomu nepomôže, ale ani
nepoškodí. V prípade víťazstva
Bidena sa palica bude totiž tak či
tak opäť lámať o srbský chrbát,
bez ohľadu na srbské kampane.
Na druhej strane treba Srbom
uznať sympatické gesto podnikania aktívnych krokov a nečakania
so založenými rukami. Veď srbská diplomacia so svojou bohatou
tradíciou má v tomto smere na čo
nadväzovať.
Martin JARINKOVIČ
Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA
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Konferencia reagovala na aktuálne spoločenské fenomény, s ktorými
je dnes Európa konfrontovaná. Spoločenské zmeny spojené s viac či menej
otvoreným zápasom o hodnoty, ktorý
sa zvykne označovať za kultúrne vojny,
vyvolávajú záujem nielen verejnosti,
médií, ale aj intelektuálov a akademikov. Odráža to aj zostava účastníkov
– poľskej konzervatívnej intelektuálnej
elity. Medzi nimi treba zmieniť historika
a ekonóma, profesora Wojciecha Roszkowského, profesora Pápežskej univerzity v Krakowe Dariusza Oka, profesora
Lodžskej univerzity Mareka Rosiaka či
prostredníctvom on-line prítomného
profesora Mareka Chodakiewicza pôsobiaceho v Inštitúte svetovej politiky vo
Washingtone. Dopĺňali ich významní
predstavitelia poľských konzervatívnych
médií a mnohí ďalší rovnako orientovaní. Aj keď samotná konferencia mala
jasné zameranie, nebolo zloženie jej
účastníkov jednofarebné, keďže „sparing partnerov“ v debatách tvorili predstavitelia liberálneho svetonázoru čím
došlo k viacerým zaujímavým výmenám názorov. Spomeňme aspoň profesora Wojciecha Sadurského, ktorý sa
do diskusie pripojil on-line formou až
z ďalekého Sydney, či Dr. Sławomira
Drelicha z Torune. Konferenciu mediálne pokrylo pätnásť najvýznamnejších konzervatívnych médií.
■ KRÍZA ZÁPADU
Konferenciu otvoril
minister
Zbigniew Źiobro, ktorý načrtol okruhy
tém diskusie. Konštatoval, že sme
svedkami procesu „zrýchľovania“
dejín, pričom časy, v ktorých žijeme,
sú síce menej nebezpečné ako 20.

storočie plné prudkých spoločenských
zmien, ale aj dnes sme konfrontovaní
s ohrozením našej identity a hodnôt
(môžeme hovoriť o strednej Európe
ako celku). Ako najväčšie hrozby
v tomto kontexte uviedol ľavicové,
postmarxistické hnutia, ktoré pomocou ideológie gender a LGBTI chcú
nanovo definovať človeka. Poukázal
pritom na skutočnosť, že ich vplyv
je čoraz citeľnejší v rámci právnych
mechanizmov EÚ spojených s paletou
donucovacích nástrojov, ktoré tlačia
členské krajiny k aplikácii právnych

A K T U Á L NE
regulácií priečiacich sa tradičným
európskym hodnotám.
Prvý z panelistov profesor Roszkowski referoval o kríze západnej civilizácie, ktorú dokladal vo viacerých
rovinách, a kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľoch. Západná civilizácia sa podľa neho oproti ére svojho
najväčšieho rozmachu „scvrkáva“.
Najväčší problém však vidí v duchovnej oblasti. Ľudia na Západe majú
podľa neho problém s definíciou svojej identity či vôbec definovaním toho,
čo predstavuje ich hodnotový civilizačný rámec, čo podľa neho dokazuje aj posledná vlna sochoborectva
v USA a Európe. Civilizačný hodnotový rámec, postavený na gréckej
filozofii, rímskom práve a kresťanskej
morálke, je dnes podľa neho vážne
ohrozený. Ako uviedol, dnešný Západ
rezignoval na postulát rozumu vychádzajúci z gréckej filozofie, namiesto
neho sa dnešné spoločenstvo riadi
najmä emóciou. Základné hodnotové

Konferenciu s ppodnázvom Má Poľsko
šancu? otvoril m
mi
minister spravodlivosti
Zbigniew ŹIOBRO.

pojmy vychádzajúce z kresťanstva –
pravda, dobro a krása – sú relativizované. Jedným z dôsledkov je aj zánik
rozdielu medzi vysokou kultúrou a kultúrou nízkou. Sebastredne zameraní
jedinci dnešnej, najmä mladej generácie strácajú zmysel života a ich hlavným mottom sa stáva zabíjanie času
a zábava.
Roszkowski začiatky súčasnej krízy identity Západu kladie
do obdobia francúzskej revolúcie,
pričom opisuje genézu tohto procesu až po šesťdesiate roky 20.
storočia, ktorých úrodu v mnohom
žneme práve dnes. Cestu z krízy vidí
v médiách. Spoločenstvo prezentované štátom ich nemôže nechať
bez pozornosti, podobne ako spravodlivosť, lebo inak, ako povedal
Roszkowski, spoločenstvo prehrá.
Popri Roszkowskom zaujal svojím

Moderný analfabetizmus a jeho iracionálne prejavy v uliciach

Zánik epidémie si nevytrucujeme
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Počas prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19 sa spoločenstvá strednej Európy zo strachu pred neznámou hrozbou veľmi
disciplinovane podriadili hygienickým opatreniam. V súčinnosti s rýchlou reakciou vlády sa to na Slovensku prejavilo
takmer v bezbolestnom (ak nepočítame ťažké hospodárske straty) prečkaní hrozby. Dnes, keď sme svedkami oveľa väčšej
a hrozivejšej druhej vlny, vidíme nielenže nedisciplínu, ale dokonca aj masívny iracionálny odpor proti ochranným opatreniam. Netreba byť prorokom, aby sa dalo predvídať, že výsledok takéhoto konania prinesie fatálne následky.
V ostatnom čase sme boli svedkami viacerých tzv. anticovidových
demonštrácií, najmä v Poľsku, ale
nevyhlo sa im ani Slovensko a Česko.
Sú odrazom nových, vo svojej hlbokej
podstate iracionálnych spoločenských
pohybov, konštatovaných v krajinách
s miernou prvou vlnou. Paradoxne,
práve skutočnosť, že sa vďaka disciplinovanosti strednej Európe podarilo
vyhnúť tragickým obrázkom z Talianska či zo Španielska, sa obrátila v náš
neprospech. Samotný fakt, že sa zídu
davy na mítingu proti covidu, hovorí
sám za seba. Ako keby sa dalo protestovať proti vírusu. Ťažko sa vcítiť do
hláv a predstáv organizátorov a účastníkov takéhoto happeningu. Čo má byť
jeho cieľom? Vyprotestovanie zániku
epidémie? Epidémie, ktorá podľa niektorých vlastne ani neexistuje?
■ POĽSKÍ PLOCHOZEMCI
Na popieranie základnej logiky
a reality, ktorá nás obklopuje, sa pre
tento druh fanatikov v Poľsku zaviedlo
priliehavé ironické pomenovanie „plochozemci“. Je to zrejmá narážka na
nepochopiteľne čoraz populárnejšie
hnutie na Západe, ktoré popiera guľatosť Zeme. Okrem iného takéto hnutia do veľkej miery odrážajú úpadok
západnej civilizácie, ktorá v čoraz väčšej miere odchádza od jedného zo svo-

Strednou Európou sa prevalila vlna anticovidových demonštrácií s nejasnými organizátormi, ale pomerne s jasnými konzekvenciami v podobe ešte väčšieho rozšírenia nákazy
v populácii. Na snímke protesty v Prahe.

jich základných koreňov – starogréckeho priľnutia na láske k rozumu.
Náklonnosť časti populácie upnúť
sa na takéto teórie v ére celkového
odklonu od rozumu k emóciám, je
čiastočne prirodzenou reakciou na
aktuálny establišment a jeho mediálny
mainstream, ktorý predsa sám nastavil systém odklonu od logiky a reality
či jednoducho zdravého rozumu, trebárs v oblasti popierania základných
biologických faktov (ideológia gender,
politickej korektnosti a pod.).

ZAHRANIČIE

Ľudia sú na jednej strane unavení strachom, ktorý zaplavil médiá.
Na druhej strane zaplavení prúdom
zmätočných protichodných informácií.
Sú dezorientovaní. Na Slovensku ešte
o to viac, že výkon diletantskej vlády
pôsobí rozpačitým dojmom vyvolávajúcim odpor. Nedôvera k establišmentu
a jeho systémovým médiám naučili
ľudí logicky hľadať alternatívu. Tento
zdroj je však mútny a poznanie z neho
čerpané, ako sa čoraz evidentnejšie
práve v súvislosti s pandémiou ukazuje,

vystúpením aj prof. Chodakiewicz,
ktorý na podklade aktuálnej situácie v USA, ktorú charakterizoval
ako predvečer pouličnej revolúcie,
porovnal protiklady civilizácie života
formulovanej sv. Jánom Pavlom II.
a civilizácie smrti, ktorú podľa neho
presadzujú dnešné progresívne ideológie. Zdôraznil pritom rolu mäkkého
totalitarizmu liberálnej demokracie.
No najviac pozornosti vzbudil najmä
duel profesora Oka s profesorom
Sadurskim.
■ NA SPRÁVNEJ STRANE
Profesor Oko vyvrátil tvrdenia
oponentov, že gender ideológia neexistuje. Poukázal pritom na rozdiel
medzi ideológiou a vedou. Rozdiel je
v poctivosti prístupu. Kým vedec hľadá
pravdu, ideológ za každú cenu dokazuje svoje vopred stanovené ciele.
To je problém súčasných gender studies, ktoré prof. Oko preto radí k ideológiám. Reagoval aj na Sadurského
výhrady voči samotnému pojmu kultúrna vojna, ktorý Sadurski považuje
za nekorektný. Kultúrna vojna tu podľa
Oka bez ohľadu na slovíčkarenie je
ako fakt. Podľa Oka v nej konzervatívci
bránia tradičné hodnoty proti radikálnym prívržencom novodobých ideológií, pričom užil aj historickú paralelu
z druhej svetovej vojny. Poliaci sa
vtedy bránili ataku dvoch šialených
totalitných ideológií – nacizmu a komunizmu. Tento zdanlivo márny boj však
nakoniec Poliaci vyhrali. Zvíťazili lebo
mali vieru, ktorá ich chránila pred šialenstvom ideológií.
Závideniahodná úroveň poľskej spoločenskej diskusie pôsobí
imponujúco. Poliaci sú dnes aktívni,
čo potvrdzuje aj nedávne odhalenie
tabule významnému slovenskému
poetovi Andrejovi Žarnovovi – Šubíkovi, v Trnave. Človeka zamrzí, že ani
pri takejto pietnej príležitosti si poniektorí jedinci z našich radov neodpustia
prejaviť svoju neúctu k vlastnej histórii
„bieloschnúcim“ gestom, takým príznačným pre našu „holubičiu“ povahu
(pozri minulotýždňové číslo SNN).
v mnohom škodlivé. Práve falošné,
nepravdivé informácie z pochybných
zdrojov majú dnes veľký podiel na rozšírenosti nepochopiteľnej ľahkovážnosti
medzi ľuďmi, ktorí nie sú vstave pochopiť, že masové zhromažďovanie v čase
epidémie, dokonca bez dodržania základných hygienických zásad, je trestuhodným prejavom nezodpovednosti, za
ktorú zaplatí nejeden účastník.
Práve v súvislosti s poslednými
poľskými protestmi šéfredaktor Gazety
Polskiej Tomasz Sakiewicz upozornil
na očakávaný nárast ochorení v Poľsku
v dohľadnom čase. Ľudia sú jednoducho
neschopní vyvodiť si závery, povedzme z toho, čo sa deje vo svete. Pritom
žiarivým príkladom sú USA, kde sa
uprostred epidémie rozpútal skutočný
Danse macabre v uliciach v súvislosti
s protestmi BLM. Nielen vinou toho, ale
aj vinou americkej „slobodomilovnosti“,
ktorá sa prejavuje aj v odpore proti
noseniu rúšok, sú dnes USA najviac
postihnutou krajinou vo svete s vyše
dvestotisíc obeťami pandémie.
■ OPÄŤ RUSKÁ STOPA
V úsilí nájsť logické vysvetlenie takéhoto počínania jednotlivcov
a najmä alternatívnych médií, ktoré ich
podnecujú, siahol Tomasz Sakiewicz
po obľúbenej ruskej stope. Mediálna
alternatíva, napojená na ruské zdroje,
podľa neho vypúšťa dezinformácie
o covide so zámerom o destabilizáciu Západu, ktorý má covid čo najviac
oslabiť. Ťažko povedať, či šéfredaktor
Gazety Polskiej tieto tvrdenia opiera
o nejaké relevantné údaje, alebo či
si sám trochu nezakonšpiroval. Veď
k hlavným zľahčovateľom, ak nie
priamo popieračom pandémie patrí
aj sám americký prezident Trump.
Pravdou však je, že iracionálnosť voči
covidu sa prejavuje alternatívou naprieč
celou Európou, a namiesto odpovedí,
aký je zámer a cieľ týchto hnutí, máme
nateraz len nezodpovedané otázniky.
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Koronavírus a nutná obnova hospodárstva nie sú stranícke, ale celospoločenské problémy

SVET FINANCIÍ

Nedôvera k opatreniam je aj nedôverou k vláde

D eň po dni sa presviedčame, že udržať doterajšiu
povesť sociálneho štátu bude
v budúcich rokoch problém.
Trináste dôchodky sa vyparili, opäť sa siaha na dôchodkový systém, mení sa stanovenie veku nároku na odchod
do dôchodku, na minimálny
dôchodok
aj na zákonom
určenú minimálnu mzdu na
budúci rok.

Štefan SAMSON – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Pandémia a opatrenia s ňou spojené sťažili a skomplikovali ľuďom život. Niet takého, ktorý by ich nepocítil. Choroba Covid-19 je infekčne
prenosná a ťažko sa je pred ňou uchrániť. Ohrozuje zdravie i životy. Zatiaľ neexistuje overený a účinný liek proti nej. Záleží najmä na nás
obyvateľoch, ako sa pred ňou uchránime. Liek, ktorý je naporúdzi, je naša hygiena a dodržiavanie pravidiel a prijímaných medicínskych
a bezpečnostných opatrení.
chádzajú s novou politickou kultúrou.
Politicko-stranícke záujmy víťazov
by v nijakom prípade nemali stáť nad
záujmami celospoločenskými.

Realita je taká, že šírenie ochorenia prináša celý rad obmedzení
v našom spoločenskom a ekonomickom správaní a konaní. Súčasná
vláda sa usiluje robiť maximum proti
nemu. Nech však bude robiť čokoľvek, vždy tu bude istá miera nespokojnosti a spochybňovania samotnej
choroby a najmä prijatých opatrení,
nakoľko ich budeme považovať za
potrebné, nutné a rozumné.
■ NEGATÍVNY POSTOJ
Nedôvera obyvateľstva k prijímaným opatreniam je do určitej
miery aj prejav nedôvery k vláde,
ktorá
tieto
opatrenia
prijíma
a schvaľuje. Možno to nie je ani
tak k vláde ako k politickým stranám, ktoré koaličnú vládu tvoria.
Ako obyvatelia máme k politickým
stranám a k ich vládnutiu poväčšine
negatívny postoj. Z ich vládnutia,
prístupu k spoločenským potrebám
a opozícii, bez ohľadu na to, o aké
politické strany ide, sme znechutení.
Vládnuce politické strany akoby si
počas svojho vládnutia prisvojovali
celé Slovensko. Neuvedomujú si,
lepšie povedané nechcú si uvedomiť, že aj keď v parlamentných voľbách vyhrali, súhlasí s nimi iba časť
obyvateľstva. Na voľbách sa zúčastňuje ani nie polovica oprávnených
voličov, a z tých, čo volili súčasnú
vládnu koalíciu, im dalo mandát 51
– 60 percent občanov.
Každá doterajšia vláda, či už
to bola samostatne vládnuca strana,
alebo koalícia vládnucich strán,
viac-menej
ignorovala
opozíciu.
Každá vláda je tu však len štyri roky.
Je preto nerozumné, ak bez dohovoru
s opozíciou prijíma zákony a úlohy, či
ich nazveme tak alebo onak, trebárs

aj ako reformy, na dlhšie ako štvorročné obdobie. Možno to znie až
príliš ideálne, keď vyjadríme názor,
že aj opatrenia spojené s terajšou
epidémiou by sme ľahšie prijímali
a plnili, ak by sa na nich podieľala
širšia verejnosť a aj opozícia.
■ JEDINEČNÁ ŠANCA
Podobne ako s pandémiou je
to aj s obnovou a rozvojom ekonomiky i s využitím finančných prostriedkov, ktoré nám dáva Európska únia vo Fonde obnovy. Aj pri
obnove a najmä rozvoji ekonomiky
nejde o krátkodobý problém, ale
o dlhodobú úlohu. Preto si myslíme,
že na koncipovaní tvorby reforiem
rozvoja jednotlivých oblastí hospodárstva, keďže ide o celospoločenskú a dlhodobú úlohu, by sa mala
podieľať aj opozícia. Myslíme si,
že nie je správne a rozumné, aby

opozícia mala možnosť vyjadriť sa
k hotovému dokumentu reforiem iba
v parlamente. V takomto prípade už
nič iné od opozície nemožno očakávať len jej nesúhlas.
Ukazuje sa, že dnešná vládna
koalícia ostane pri starých zaužívaných praktikách a zástupcov opozície neprizve na takúto spoluprácu a
plán reforiem spojených s obnovou
a rozvojom ekonomiky bude chcieť
zostaviť sama.
Pritom je jedinečná príležitosť
zmeniť doteraz zaužívaný politicko-stranícky prístup
vládnutia,
„vyhrali sme voľby, máme moc,
môžeme všetko“, na rešpektovanie
názorov verejnosti a na spoluprácu
aj s opozíciou pri prijímaní reforiem,
ktoré ovplyvnia dlhodobý vývoj spoločnosti. Vyhraté parlamentné voľby
neznamenajú, že víťaz môže všetko.
Najmä ak víťazi deklarovali, že pri-

Fámy o realitnej bubline, ktorá už v minulosti vyvolala krízu, sa nepotvrdili

Vírusy biznis s realitami nezasiahli
Róber t HÖLCZ – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Zo všetkých sektorov národného hospodárstva zvláda negatívne následky koronakrízy najlepšie realitný trh.
Nepostihol ho pokles dopytu. Dopyt po realitách je dokonca vyšší ako ponuka a ceny nehnuteľností sa neustále
zvyšujú. Doteraz sa nepotvrdili ani fámy o možnej realitnej bubline, ktorá v minulosti bola príčinou finančnej krízy.
Terajšiu globálnu krízu zavinila
koronavírusová
epidémia. Keďže
počet infikovaných a chorých na
Covid-19 u nás od marca narastal
a v južných štátoch starého kontinentu prudko stúpal aj počet úmrtí,
slovenská vláda rozhodla o „vypnutí“
slovenskej ekonomiky, čo sa prejavilo
výrazným poklesom HDP, nárastom
nezamestnanosti a tiež zvyšovaním
deficitu verejných financií.
■ NEHNUTEĽNOSTI LETIA
Usudzovalo sa, že sa to odrazí
aj na poklese dopytu po nehnuteľnostiach, na poklese ich cien, ale to
sa nestalo. Investori naďalej kupujú
nehnuteľnosti nielen na vlastné bývanie, ale získavajú aj investičné nehnuteľnosti a ponúkajú ich na prenájom,
keďže sa reálne predpokladá, že
naši občania sa budú viac zdržiavať i
dovolenkovať doma. Preto sa kupujú
chaty a apartmány nielen na vlastné
využitie, ale po väčšinu roka aj na
ďalší prenájom v regiónoch s existujúcim cestovným ruchom.
Najväčším
realitným
trhom
ostáva Bratislava a jej okolie. Trh
s realitami postupne expanduje do
väčších miest s pracovnými príležitosťami, ale aj do rekreačných oblastí
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Vysokých a Nízkych Tatier, Donovál,
ale aj okolia miest s historickými
pamätihodnosťami, kúpeľnými areálmi a ďalších oblastí, kde sa očakáva
rastúci počet návštevníkov.
V poslednom čase dochádza
k paradoxnej situácii, keď ceny prenájmov nekopírujú narastajúce ceny
nehnuteľností, čím sa znižuje rentabilita podnikania na realitnom trhu.
Veľkým problémom ostáva nedostatok nájomných bytov, výstavba ktorých bola v Programovom vyhlásení
terajšej vlády a jeden z jej koaličných

partnerov si na tom doslova postavil
ťažisko volebnej kampane.
■ NEBÝVALÁ RECESIA
Terajšia situácia na realitnom
trhu sa oproti tej v roku 2008 líši
v tom, že vtedy finančnú krízu vyvolali nekryté hypotekárne cenné
papiere, ktoré spôsobili pokles cien
nehnuteľností, zatiaľ čo dnešnú krízu
spôsobujú medicínske zretele, ktoré
na ceny nehnuteľností zatiaľ nemajú
vplyv. Dôvodom na cenovú stagnáciu
a jej vzostup tak majú okrem stále
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■ VEĽKÉ PENIAZE
Súčasná vláda pripravuje Plán
obnovy a rozvoja ekonomiky a spoločnosti s využitím
prostriedkov
štátneho rozpočtu a Fondu obnovy
EÚ. Ponúkajú sa nám – v hre sú
veľké peniaze. Záleží na tom, ako
ich využijeme. Užitočné a efektívne investície nás môžu posunúť
dopredu. Nerozumné, nepotrebné
investovanie nás, naopak, zbytočne
zadlží a skomplikuje ďalší vývoj na
Slovensku.
Každá z vládnych politických
strán pripravuje na základe svojich straníckych priorít svoj návrh
na „celovládny plán obnovy“. Jeho
súčasťou je už predstavený dokument Moderné a úspešné Slovensko. Dokument má predstavovať
národný integrovaný reformný plán
aj s úlohami presahujúcimi štvorročné obdobie súčasnej vládnej
koalície. Terajšia vláda takto pripravuje program úloh aj pre budúce
vlády.
Pre každú vládu, nech by bola
akákoľvek, je terajšie obdobie s pandémiou, s prepadom ekonomiky
a jej riešením veľmi náročné. Je
zároveň výzvou na také vládnutie,
aby Slovensko nielen podľa názvu
pripravovaného dokumentu reforiem, ale aj v skutočnosti sa stalo
modernejším a ešte úspešnejším.
Myslíme si, že v súčasnosti by bola
pre Slovensko lepšia a rozumnejšia
spolupráca medzi vládnou koalíciou
a opozíciou ako ich len neustále sa
obviňovanie a osočovanie.
klesajúcich úrokových sadzieb najmä
vyšší dopyt, ako je terajšia ponuka
nehnuteľností, drahšie ceny pozemkov a stavebných prác, ako aj vyššie
mzdové náklady či v poslednom čase
platenie poplatkov za rozvoj.
Na terajšiu recesiu ekonomiky
reagovala ECB emitovaním obrovskej masy peňazí. Pre znižovanie
úrokových sadzieb klesli aj úroky
na hypotéky, čo sa odrazilo na vyššom dopyte po nich. Na nárast zadlžovania reagovala Národná banka
Slovenska sprísnením podmienok
čerpania len do výšky osemdesiatich percent z ceny nehnuteľnosti.
Maximálna zadlženosť domácností
môže byť len do výšky osemnásobku
ročného príjmu. Stopercentný úver už
nedostane nijaký klient banky. Napriek
týmto obmedzeniam sa objemy poskytnutých hypoték neustále zvyšujú, čo
u regulátora vyvoláva oprávnené obavy
z budúceho splácania v období hospodárskej recesie. V súčasnosti dlžníkov od exekúcie nehnuteľností chráni
možnosť odložiť si splácanie úverov až
o deväť mesiacov, čo podľa vyjadrenia
bánk využilo vyše stosedemdesiattisíc
úverových klientov. Tento odklad vyprší
do začiatku budúceho roka.
Všetkým budúcim záujemcom
o hypotéky treba pripomenúť, že žiadosť o úver je výhodné vopred konzultovať s úverovým poradcom, ktorý
im vyberie ten najvýhodnejší model.
V súčasnosti banky „nadbiehajú“
záujemcom o hypotéky stále nižšími
úrokovými sadzbami, a preto každá
dobrá rada je viac ako potrebná. Dôležitá je lehota fixácie zlacňovaných
úverov, keďže terajšie devastačné
úrokové sadzby od ECB nemôžu trvať
večne.

Pandémia
a verejné zdroje
Na vládu čaká rébus narastajúceho počtu dôchodcov
a klesajúceho počtu zamestnancov, najmä však globálna
hospodárska recesia vyvolaná
pandémiou Covidu-19. Predchádzajúca koaličná vláda presadzovala politiku sociálneho
štátu prostredníctvom sociálnych balíčkov. Pomohli najmä
dôchodcom a mladým rodinám,
čo určite bolo správne. Škoda,
že sa popri zavše až populistickej veľkorysosti nemyslelo aj na
potrebu vytvárania rezervných
fondov, ktoré dnes tak chýbajú.
Terajšia koaličná vláda
občanov pred voľbami uisťovala, že na predošlé sociálne opatrenia nebude siahať,
a pokiaľ dôjde k určitým zmenám, tie budú dôsledkom pandémie, ktorá výrazným spôsobom
obmedzuje
budúce
financovanie aj sociálneho
štátu. Nedávno však Matovičov
kabinet schválil prvý sociálny
balíček v sume päťsto miliónov
eur. Ten má viac pomôcť mladým rodinám.
Slovensko bude mať v najbližších siedmich rokoch k dispozícii takmer štyridsaťštyri
miliárd eur, v čom je započítaných aj doteraz nevyčerpaných osem miliárd eur z končiaceho európskeho rozpočtu.
Z toho nového v nasledujúcich
siedmich rokoch máme dostať
18,6 miliardy eura. Ďalšie prostriedky z fondu obnovy predstavujú sumu sedem a pol
miliardy eura. Do balíka dispozičných peňazí treba započítať aj takmer tri miliardy eur
ako spolufinancovanie z nášho
štátneho rozpočtu a možnosť
požiadať o úvery v objeme
takmer ďalších sedem miliárd
eur. Všetky tieto peniaze však
nebude možné čerpať skôr ako
v druhej polovici budúceho roka
za podmienky, že prvý zoznam
navrhovaných reforiem zašleme
Európskej komisii v jeseni tohto
roka do 15. októbra. Bruselskí
úradníci budú mať dva mesiace
čas na posúdenie projektov
a konečné schválenie plánu
reforiem, a teda aj nároku
na čerpanie peňazí z fondu
obnovy, ktorý sa má realizovať
v nasledujúcich troch rokoch.

Róbert HÖLCZ
Foto: Emil SEMANCO
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Z ARCHÍVU
N a sociálnych sieťach sa
z času na čas nájde podnetný
článok na vážnu celospoločenskú tému. V skupine Rodová
škola Turiec na facebooku zverejnili úvahu, ktorú si Slovenské
národné noviny všimli a prebrali.
„Sedliaci sú dnes v spoločnosti
nežiaducim elementom, preto
ich za posledných sto rokov systematicky ničili. Dôvod? Sedliak
bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, bol veľmi univerzálny,
rozumel takmer všetkému a ani
v obchode nenakúpil viac, len
toľko, čo potreboval. Nedalo sa na
ňom ľahko zarobiť!

Sedliaci
sa vytratili
Čo chcel, to si sám vypestoval. Mal svoje jedlo, pálenku,
víno, chlieb, mlieko, med a syry.
Všetko si vyrábal svojpomocne
doma. Ženy vedeli tkať, šiť,
poznali liečivé rastliny a nerady
chodili k lekárovi. Pásavky zemiakové zbierali ručne, nepoužívali
chemikálie. Môj otec vždy rozprával, že do obchodu chodili iba po
cukor a petrolejový olej. Všetko
ostatné mali doma svoje!
Nepáchali trestné činy, žili
jednoduchým, ale poctivým životom. Kradnutie bolo hanbou, právnikov a advokátov preto ani nepotrebovali. Obchody a dohody sa
uzatvárali podaním ruky a dané
slovo bolo sväté. Preto, presne
kvôli týmto veciam, neboli závislí
od systému. Okrem toho nezaujímali sa o hlúposti. Nemali radi
obkecávačky, klamstvo. Žili vo
veľkej, súdržnej rodine. Mali veľa
súrodencov, ktorí si navzájom
pomáhali v dobrom aj v zlom.
Namiesto nich bolo treba
vytvoriť spoločnosť, ktorá chodí
na vysoké školy, žije v panelákoch
a nevie vypestovať ani svoje paradajky. A čo je podstatné, nakupuje veľa. Kúpi všetko. Nakupuje
z nudy stále viac a viac... A keďže
ničomu nerozumie, za všetko, čo
v živote potrebuje, si musí zaplatiť. Preto sa začalo slovo sedliak
používať pejoratívne. Aby znevážili tento životný štýl. Pretože
to nespĺňalo niekoho záujmy.
K vzniku dnešnej konzumnej spoločnosti museli najprv rozbiť sedliacku spoločnosť. Tú, ktorá bola
sebestačná, rozumná, so skutočnými vedomosťami a hodnotami.
A tak poposielali deti z rodinných hospodárstiev do ďalekých
škôl, ktoré potom nedokázali
prevziať vedomosti od svojich
rodičov.“
Pre zaujímavosť ešte nasledujúci citát z časopisu Vlasť
a svet, číslo 18., vydané v Bratislave 11. novembra 1923, teda
takmer pred sto rokmi: „Za čias,
v dobách poddanstva, bolo postavenie našeho roľnickeho ľudu tak
strašne, že si to dnes ani predstaviť nevieme! Bolo mu pod vládou
zemských panov storaz horšie
ako tomu hoviadku. Zákon chránil
iba pánov, sedliak bol bezbranný
a vo všetkom závislý od panskej
ľubovole – nebol ani toľko hoden
ako ten panský pes. On nemohol
a nesmel pred súdom na nikoho
žalovať. Jeho svedectvo a jeho
prisahá nebola pred zákonom
platňa – sedliak ani čoby nebol
človek k obrazu božiemu stvorený,
ale iba nemá tvar! Keď v roku
1627 zlopovecstny predok bývalého cisára Ferdinand Habsburg
vydal ‚obnovené sriadenie zemské‘, vyhlásil, že sedliaci sú majetok zemských pánov!“
Nuž, doba je iná, ale podstata
asi zostala.
Spracoval Ivan BROŽÍK
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Žeby už aj v Bruseli bolo jasno ako ďalej v poľnohospodárstve?

Dôležitý týždeň európskych poľnohospodárov

s bežnou produkciou z veľkovýroby.
Dôvod je jednoduchý. Nepoužívajú sa
pesticídy ani chemické látky. Cieľom
ekologického hospodárstva nie je len
výnosnosť za každú cenu.

■ LACNÉ A NEKVALITNÉ
Jeden
potravinový
škandál
Europoslanci sa v čase uzávierky tohto vydania Slovenských národných novín mali zaoberať prijatím návrhu Spo- strieda druhý. Konzumujeme nekvaločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2021. Ich mnohé pozmeňovacie návrhy ešte pred hlasovaním nará- litné, chemicky upravované a konžali na pomerne silný odpor dnes už mimoriadne vplyvných ochranárov. Tí tvrdia, že v novej politike ide o ranu pre zervované
potraviny.
Potraviny
ekologické a klimatické ambície Eurokomisie a zakonzervuje sa ňou súčasný stav v poľnohospodárstve.
s dlhou záručnou lehotou. Importované
z druhej strany zemegule, potraviny
V čase uzávierky sme mali pred
skladované a konzervované. Platíme
sebou dve dôležité udalosti, ktoré by
daň v podobe civilizačných ochorení
mali mať veľký vplyv na to, ako sa
a alergií. Odstraňujeme odpady z konv budúcich siedmich rokoch rozdelí
taminovanej vody, čistíme pôdu a lesy.
zhruba štyristo miliárd eur agrodoSpotreba vody a energie je vysoká.
tácií. Najskôr mali k reforme SpoločCeny energií neustále rastú.
nej poľnohospodárskej politiky EÚ
Proti ekologickému poľnohospo(SPP) po roku 2020 hľadať rámcovú
dárstvu sotva čo možno namietať. Kuldohodu agroministri na Rade EÚ.
tivuje a obnovuje krajinu. Zveľaďuje a
O deň neskôr sa o spoločnú pozíciu
oživuje vidiek. Vracia krajine jej pôvab
v rovnakej veci mal pokúsiť Európsky
a prirodzený ráz. Obnovuje osídlenia
parlament.
a skultúrňuje vidiecke prostredie. EkoPodľa
ochranárov
všetko
logické poľnohospodárstvo dáva ľuďom
nasvedčuje tomu, že europoslanci aj
prácu a krajine život. Dáva vidieku
členské štáty oslabia už aj tak nedonovú perspektívu. Vytvára pekné
statočné zelené ambície reformy
a zdravé prostredie. Prostredie pre
SPP. Odvolávajú sa na vedecké
život, oddych a turistiku. V priamom
práce, ktoré podľa nich čoraz jedkontakte s prírodou. V kontakte so
noznačnejšie poukazujú na rýchlu
zvieratami. V zdravom a prirodzenom
stratu
biologickej
rozmanitosti
prostredí. Také hospodárenie podpov poľnohospodárskej krajine. Sporuje aj náš minister pôdohospodárstva.
Ekologické poľnohospodárstvo popri produkcii prirodzených a zdravých produktov
ločným menovateľom úbytku rastlín
a potravín vidiecku krajinu aj kultivuje...
a živočíchov je podľa nich inten■ VÝZVA REZORTU
zívne poľnohospodárstvo, ktoré je
Ekologické
poľnohospodárstvo
Dohodu na reforme SPP dotiahli
„Vyzývam všetkých poľnohospopodporované nevhodným nastave- tri najväčšie parlamentné skupiny produkuje prirodzené a zdravé potra- dárov na zmenu našej agrárnej krajiny,
ním európskej poľnohospodárskej – ľudovci, socialisti a liberáli. Medzi- viny a kultivuje vidiecku krajinu. Je aby jednotlivé parcely oddeľovali striepolitiky.
národná ochranárska organizácia nielen zdravé a ekologické, ale i ener- daním plodín alebo vysádzaním biopáSOS/Birdlife návrh ihneď označila geticky šetrné. V porovnaní s veľ- sov, stromoradí, alejí, aby vytvárali
■ ZMENA KURZU
za „bozk smrti pre prírodu“. Podľa kovýrobou sú úspory energie veľmi vetrolamy, aby budovali vodozádržné
Európska komisia v roku 2018 nej europoslanci podkopávajú ambí- významné.
prvky a ďalšie opatrenia, ktoré pronavrhla nové agrodotačné pravidlá, cie, na ktorých sa EÚ dohodla
spejú krajine. Ak bude ochota farmáktoré majú tento problém riešiť. Iba v Európskej zelenej dohode, keď navr■ ZELENÁ EKOLÓGII
rov pestovať pestrejšiu skladbu plodín,
nedávno Európsky parlament odhla- hujú, aby šesťdesiat percent peňazí
Ekologické
poľnohospodár- zvýši sa aj naša sebestačnosť,“ vyzval
soval rýchlejšie znižovanie emisií z rozpočtu išlo na podporu príjmov stvo neskrýva v sebe žiadne ved- minister Ján Mičovský. Má pravdu.
skleníkových plynov – o šesťdesiat farmárov v podobe priamych platieb. ľajšie ani vyvolané náklady. Efektív- Už niekoľko rokov sú slovenské polia
percent do roka 2030 v porovnaní Podľa mnohých štúdií je práve tento nosť ekologických hospodárstiev je uniformné a prevláda tu pestovanie
s úrovňou z roka 1990. Všetko však typ agrodotácií pre prírodu veľmi vysoká. Energetická náročnosť je monokultúr na veľkých výmerách (obinasvedčuje tomu, že v poľnohospo- škodlivý, pretože farmárov priamo nižšia. Všetko za predpokladu udr- lie, repka a kukurica). Cieľom minisdárstve pôjdu európski zákonodarco- nabáda na intenzívne poľnohospodár- žania vyššej kvality produktov. Ceny tra je teda zmena farieb našej krajiny
via opačným smerom.
biopotravín sú vyššie v porovnaní a zlepšenie biodiverzity.
ske postupy.
Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Triedený zber kuchynského odpadu sa veľmi r ýchlo blíži

Výhovorky od januára už neprejdú
Ivan BROŽÍK – Foto: internet

Minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín
Richardom Rybníčkom oznámili, že dospeli k dohode v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchyn ského odpadu. Minister Ján Budaj zdôraznil, že momentálne je triedenie nepostačujúce.
„Neplníme svoje sľuby, ktoré sme
dávali Európskej únii ani ktoré sme
dávali sami sebe. A tak väčšinu slovenských miest a obcí čaká od budúceho roka nová povinnosť. Zákon už
v súčasnosti od samospráv vyžaduje
triedený zber biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácností, no
od januára 2021 novela ruší najčastejšie
aplikovanú výnimku, na základe ktorej
sa dosiaľ viaceré mestá a obce tejto
povinnosti vyhýbali – ekonomickú neúnosnosť triedenia.
■ KEDY NIE
V platnosti zostanú už len tri prípady, keď sa povinnosti naďalej bude
dať vyhnúť – prvá výnimka sa týka
miest a obcí, v ktorých zmesový odpad
končí v zariadení na energetické využitie odpadu (Bratislava a Košice), druhá
tých, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú, a posledná
takých území, kde nie je triedený zber
technicky možný. Pri treťom bode ide
napríklad o ťažko prístupné historické
centrá miest, respektíve riedko osídlené oblasti. Z legislatívnej zmeny tak
vyplýva, že povinnosť s triedením začne
po novom platiť pre zhruba osemdesiat
percent samospráv.
Mestá a obce majú povinnosť
zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu v časovom intervale od 1. 1.
2021 do 30. 6. 2021. „Uvedená vyhláška
neznamená odklad triedenia biologicky
rozložiteľného odpadu, ale ide o ústre-

Povinné triedenie kuchynského bioodpadu opäť zaťaží samosprávy aj občanov. Envirofond chce zodpovedným triedičom vyjsť v ústrety finančnými prostriedkami na
nákup potrebných zariadení.

tový krok pre tie mestá a obce, ktoré už v
súčasnosti zabezpečujú triedenie,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Zároveň
ministerstvo pripravilo predpis, ktorým
sa upravuje mechanizmus prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov, vďaka čomu budú môcť obce
získať príspevok z Environmentálneho
fondu a použiť ich priamo na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie
biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu z domácností. Ministerstvo bude
týmto spôsobom stupňovať finančnú
podporu na kompostovanie.
Cez Environmentálny fond si obce
a mestá, ktoré zodpovedne pristúpia
k triedeniu bioodpadu, môžu v roku
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2021 nárokovať finančnú podporu na
lepšie zvládnutie úlohy. Obce sa už
v súčasnosti zapojili do výziev na nákup
zberných nádob, kompostérov, manipulačnej techniky na zber bioodpadov.
„Doteraz bolo na kompostárne schválených šesťdesiat žiadostí s objemom
štyridsať miliónov eur a posledný čas
ministerstvo rozdalo financie na kompostéry do 179 obcí a 79 združení obcí za
celkovú sumu 35, 2 mil. eura,“ zdôraznil minister Budaj. Podľa slov ministra
pôjde aj o vybudovanie triediacich liniek.
■ VEĽKÁ OPERÁCIA
Envirorezort si podľa vlastných
vyjadrení uvedomuje ťažkosti, na ktoré
upozorňovala Únia miest a obcí Slo-

venska: „Berieme veľmi vážne slová
z praxe o tom, aby sme nábeh na triedenie urobili pre mestá a obce tak, aby išlo
o reálny nábeh a aby nezaťažil občanov zvýšenými poplatkami. A preto istý
čas bude inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského
odpadu a bioodpadu s tým, že spočiatku
nebude dávať finančné pokuty, len
napomenutia.“
Richard Rybníček, prezident Únie
miest Slovenska, vyslovil presvedčenie, že mestá a obce dokážu systém
triedenia zvládnuť. Zároveň zdôraznil:
„Dnes mi pán minister jasne vysvetlil,
že akékoľvek odklady, súvisiace s účinnosťou zákona, sú aj z hľadiska vzťahov
s Európskou úniou nemožné, pretože
by prišli sankcie voči Slovenskej republike. Mestá a obce budú mať pol roka
priestor na to, aby nabehli do systému.“
V odpadovom hospodárstve má Slovensko jeden z najväčších deficitov. Cieľom
je priblížiť sa k obmedzeniu do päťdesiatich percent skládkovania do konca
súčasného volebného obdobia.
■ FINANČNÝ MECHANIZMUS
Spočíva v možnosti obcí získať
príspevok na zabezpečenie triedeného
zberu a zhodnotenia kuchynského
odpadu z domácností. Obce budú môcť
požiadať o poskytnutie príspevku vždy
do 31. 5. príslušného kalendárneho roka.
Poskytnutý príspevok bude možné využiť na zabezpečenie triedeného zberu
a zhodnotenia kuchynského odpadu.
Ak obec použije tieto prostriedky na iné
ciele, bude jej hroziť pokuta od päťsto
do desaťtisíc eur. Podmienky na získanie tohto príspevku sú vykonávanie
triedeného zberu kuchynského odpadu
prostredníctvom zbernej nádoby, zhodnotenie celého vyzbieraného objemu
kuchynského odpadu z domácností
v zariadení na jeho zhodnocovanie,
obci nebola v uplynulých troch rokoch
uložená sankcia za správny delikt podľa
zákona o odpadoch.
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Pátranie v archívoch a kronikách po dolnozemských predkoch zo Slovenského Komlóša

Nevšedné rodopisy z krajanskej matriky
Ján JANČOVIC – Foto: autor

Záslužnú aktivitu v oblasti genealogického bádania vyvíja skupina dobrovoľníkov prevažne z radov potomkov presídlených Slovákov z Maďarska so sídlom
v Galante. Jej členovia sa podujali zindexovať matriky Slovenského Komlóša za obdobie od jeho vzniku v roku 1746 až do čias, keď sa veľká časť jeho obyvateľov v rámci medzištátnych dohôd presídlila do Česko-Slovenska, prevažne do okolia Galanty.
Impulz prišiel od Ľubomíra Kmeťa,
ktorého korene nepochádzajú z Dolnej
zeme, ale matka jeho manželky pochádza zo Slovenského Komlóša. „Podarilo sa nám dostať ku scanom matriky
z evanjelického cirkevného zboru Slovenského Komlóša, a tak vznikla myšlienka pokúsiť sa tieto scany zindexovať,“ priblížil pohnútky Ľubomír Kmeť.
Vznikol projekt, ku ktorému sa ako prvá
prihlásila Danka Tummová. Postupne
sa k tejto myšlienke pridalo viac ľudí,
dnes má združenie dvadsať dobrovoľníkov, ktorí na projekte spolupracujú.
Okrem Ľubomíra Kmeťa a Danky Tummovej sa do projektu zapojili Mária
Račková, Eva Tušková, Michal Hronec,
Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renáta
Gombárová, Ján Hovorka, Alžbeta
Valachovičová, Zuzana Szalay-Szudová a ďaľší. Viacerí z nich sú členmi
Matice slovenskej.
■ KOMLÓŠSKY PROJEKT
Od februára 2020 je činnosť tejto
skupiny zaregistrovaná ako Združenie
pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, ktorého predsedom
je Ľubomír Kmeť a členmi výboru Eva
Tušková, Renáta Gombárová a Ján
Hovorka. Na komlóšskom projekte
bolo vykonané obrovské množstvo
práce a investované množstvo voľného času. „Veď bolo potrebné prečítať, vylúštiť a zapísať do databázy
okolo šesťdesiatpäťtisíc záznamov
o krstoch, päťdesiattisíc záznamov
o úmrtiach a približne dvadsaťtisíc
záznamov o sobášoch. Skupina po
dvoch rokoch, vyše sedemnásťtisíc
hodinách práce konečne sa dopracovala do bodu, keď sú už všetky scany
komlóšskej matriky spracované, prečítané a zapísané do databázy,“ doplnil
autor projektu. Žiada sa pripomenúť,
že spracovanie dát sprevádzalo množstvo problémov, medzi ktoré patrili
najmä ťažko čitateľný rukopis niekto-

Ľubomír KMEŤ je iniciátor záslužnej práce na zindexovaní matriky Slovenského Komlóša.

rých farárov, v prvých obdobiach sa
písalo po latinsky, neskôr sa zápisy
robili v maďarčine, ale používali sa
staromaďarské výrazy, niekedy sa to
ťažko dešifrovalo, priezviská sa v čase
písali rôzne, pri narodení prvého, ďalší
súrodenec mal už trocha pozmenené
priezvisko otca/matky. Ľubomír Kmeť
pripomína, že okrem cirkevnej matriky pre overovanie správnosti, prípadne na získanie doplnkových údajov, spracovávali aj zverejnené štátne
matriky, ktoré sa viedli od roka 1895.
Tie získali na stránkach familysearch,
a tiež údaje o padlých v prvej svetovej
vojne zo štátneho archívu v Békeši.
Na spresnenie životopisu repatriantov
využili aj príslušné záznamy z cirkevných matrík z Horných Salíb, Dolných
Salíb a Galanty. Nevynechali ani sprievodné súčasti matriky, medzi nimi
fotografie pomníkov na cintorínoch
s menami Komlóšanov, kam sa vysťahovali a kde ich potomkovia žijú. Tam
tiež zhotovili aj fotografie pomníkov.
Galantská genealogická skupina sa počas zisťovania a zaraďovania jednotlivých rodín a párov do
rodopisov stretávala so zaujímavými

a často aj bizarnými prípadmi. Takými
bolo trebárs šesť rôznych priezvisk tej
istej osoby. Jedna matka mala priezvisko Kasár, Gregor, Dudáš, Kupec,
Antal, Oravec. Tu im nestačilo analyzovať matriku Komlóša, museli použiť aj
matriku z Nadlaku a matriku z Hačavy.
Na základe podrobného analyzovania

KRAJANSKÉ SPEKTRUM
matričných záznamov prišli k záveru, že
Gregor je priezvisko prevzaté od vlastnej
matky a Oravec je priezvisko prevzaté po
prvom manželovi. V matrikách Komlóša
a okolitých obcí je takto variabilne zapisované priezvisko ženy matky v období
písania priezvisk veľmi časté.
■ RODINNÉ UNIKÁTY
Manželstvo s dvadsiatimi šiestimi
deťmi je ďalší komlóšsky unikát. Bežné
rodiny mávali päť až sedem detí, ale
neboli zriedkavé aj mnohopočetnejšie
rodiny, v ktorých sa narodilo desať
a viac detí. „Rekordérom“ zaznamenaným v komlóšskej matrike krstov je
Michal Roskoš s Máriou Krajčovičovou. Michal mal z prvého manželstva

štrnásť detí, Mária z prvého manželstva päť detí. Spolu mali potom ešte
sedem detí. Teda celkovo bolo v rodine
až dvadsaťšesť detí. Za obdobie vyše
dvesto rokov existencie komlóšskej
matriky malo osemnásť obyvateľov
viac ako pätnásť detí. Týkalo sa to štyroch žien a štrnástich mužov.
Niektorí zosnulí majú viacnásobné hroby. Patrí medzi nich Pavol
Sokolai, ktorý sa narodil v roku 1863.
V roku 1887 sa oženil s Máriou Naďovou. Mária zomrela v roku 1898 a na
náhrobku je uvedená spolu s manželom
Pavlom. Pavol sa v roku 1898 druhýkrát
oženil s Margitou Naďovou, sestrou
jeho prvej manželky Márie. Margita
umrela v roku 1918 a má hrob hneď
vedľa hrobu prvej manželky Márie. Aj
na tomto druhom náhrobku je Pavol
Sokolai uvedený. Po smrti druhej manželky sa Pavol v roku 1920 oženil ešte
tretíkrát s Máriou Lehockou, vdovou
po Ondrejovi Oravcovi. No jeho tretia
manželka je už pochovaná (uvedená)
spolu s jej prvým manželom Ondrejom
Oravcom. Zaujímavé je, že oba hroby
s oboma manželkami – sestrami, ležia
vedľa seba.

Pri Slanom jazere v susednom Maďarsku zanechali stopy slovenskí Tirpáci

Prečo má čižmársky majster Petrikovič ulicu
Text a foto: Marián ŠIMKULIČ

Hlavnou atrakciou Níreďházy – takmer stotridsaťtisícového mesta Sabolčsko-satmársko-berežkej župy, je letovisko Sóstófürdő – Kúpele pri Slanom jazere, vzdialené sedem kilometrov severne. Nájdete tu akvapark i termálne kúpele, zoologickú záhradu, vraj najkrajšiu v Maďarsku, i skanzen.
Najväčšie regionálne etnografické
múzeum pod holým nebom víta návštevníkov od roka 1979. Dedina s dvoma
ulicami a v centre umiestneným kalvínskym kostolom sa rozprestiera na ploche vyše osem hektárov. Okrem nich tu
nájdeme školu, obchod so zmiešaným
tovarom i krčmu. Domy, hospodárske
budovy a prístavby sem premiestnili
z rôznych obcí župy. Dokumentujú,
ako v nich žili dedinčania na prelome
19. a 20. storočia. Dopĺňajú ich dielne
remeselníkov – pernikára, klobučníka,
obuvníka, výrobcu modrotlače, debnára
či kolesára.
■ TIRPÁCKA BRÁNA
Zaujalo ma obydlie Tirpak porta –
Tirpáckej brány, v usadlosti ktorej kedysi
žili Slováci – Tirpáci, s typickým gazdovským domom so spálňou, s kuchyňou,
komorou a ďalšími miestnosťami, všetky
s malými okienkami, vyzdobenými
muškátmi. Na dvore boli hospodárske
budovy, studňa i holubník. Charakteristickým znakom usadených Slovákov bol
ich špecifický salašnícky spôsob života.
Salaše – samoty, sa vyznačovali tým,
že boli postavené v chotároch nie ojedinele, ako je typické na Dolnej zemi, ale
tvorili skupiny, kde stálo desať-pätnásť,
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Tirpácka usadlosť zo skanzenu v Nireďháze, ktorá tiež dosvedčuje prítomnosť slovenského osídlenia.

niekedy až pol stovky domov, a nazývali sa bokry. Keďže Slováci – Tirpáci,
boli dôležitou súčasťou osídľovania
Níreďházy a okolitých obcí, priblížme si
ich históriu i súčasnosť.
■ ŠAFÁRIKOVA ZBIERKA
Slovník slovenského jazyka charakterizuje trpáka ako chumaja či truľa. Tirpáci sú zase Slováci, ktorí sa do maďarskej Níreďházy prisťahovali v polovici
osemnásteho storočia. Medzi prvé
písomné zmienky o trpákoch (pomaďarčene tirpákoch) patrí zbierka Písně
swětské lidu slowenského w Uhřích, kto-

rej prvý zväzok zozbieral a vydal v Pešti
v roku 1823 Pavel Jozef Šafárik. Predhovor k nemu napísal Ján Kollár.
■ TURCI AJ KURUCI
Samotný proces osídľovania Tirpákov v Níreďháze vyplynul zo skutočnosti, že Sabolčskú župu pustošili
vojská počas Rákociho povstania, na
rozdiel od iných dolnozemských stolíc, kde vyčíňali Turci. Na rozsiahlom
území, ktorého časť od kráľovskej
pokladnice
odkúpil gróf František
Károlyi, ostalo len deväťdesiat rodín.
Podrobnosti a historické súvislosti

S L O VÁ C I V Z A H R A N I Č Í

osvetľuje nezávislý slovenský portál
Slovák v Maďarsku, založený v roku
2011, kde sa uvádza: „V polovici 18.
storočia, keď Békešská stolica začínala byť pre usadených Slovákov veľmi
tesná, mnohí hľadali nové miesta, kde
bol dostatok zeme na obživu viacpočetných rodín. Vtedajšia Sabolčská
stolica mala voľné miesta na pustatinách Níreďházy a Čerkesa, ktoré patrili
Károlyiovcom. Ich majiteľ vydal v roku
1753 patent o podmienkach osídlenia
svojich majetkov. Medzi nimi bol aj sľub,
že prisťahovalci budú na tri roky oslobodení od platenia daní, a to tým, že
budú platiť len po jednej zlatke. Ďalej,
že im dá potrebné drevo, neskôr právo
vystavať si kostol a držať svojho evanjelického farára. Väčšiu časť úrodnej
pôdy zaplavila voda a jediným rastlinstvom tu bola šachorina. Vyššie položené pozemky sa dali využiť na pastviská. Súhlas na osídlenie župy dostal
gróf v apríli 1753 s upozornením, že
župu môžu osídliť len katolíci. Keď sa
mu katolíkov nepodarilo získať, vybral
sa do Békešskej stolice, kde sa Slováci
– evanjelici už tak rozšírili, že sa pre
všetkých nedostalo dostatok vytúženej
zeme, a tak ich tam verboval na svoje
majetky.“

Napriek tomu, že v Komlóši v 19.
storočí a začiatkom 20. storočia bola
úmrtnosť najmä detí vysoká, medzi
obyvateľmi sa našli aj dlhovekí Komlóšania, ako tomu nasvedčujú nápisy na
pomníkoch a aj v matrike. Ako vyše storoční sú pochovaní: Mária Divičanová,
Mária Karasová, Anna Hajková, Mária
Havranová, Michal Hovorka, Katarína
Laurincová, Zuzana Karasová, Anna
Lešťanová. Aj tu vidno početnú prevahu dlhovekých žien nad dlhovekými
mužmi.
■ ZAUJÍMAVÉ ZÁPISY
Zo
zaujímavých
matričných
záznamov patria:
4. 12. 1795
zápis o úmrtí päťdesiatročného
Jána Nyegryho, pôvodom z Arménska; 8. 9. 1830 je záznam o tom, že
u Juraja Susekára zomrela cudzinka,
neznáma žena z Ruska; 28. 11. 1868
je záznam o úmrtí Karolíny Viskidenskej, pôvodom z Horných Salíb, vdove
po Michalovi Chrenkovi, pôvodom zo
Skalice; 1. 12. 1922 je zápis o sobáši
misionárskeho duchovného Karola
Johnson-Nisle, pôvodom z nórskeho
mesta Oslo. Za manželku si bral Martu
Jankovú, dcéru farára. Z niektorých
pomaďarčených priezvisk, zistených
v matrike, je Čabradský Csato, Pavlík
Asztalos, Pavlík Palotai, Odrobinka
Hidasi, Hovorka Harmat, Ľachata
Lugosi...
■ ZALOMENÁ PUBLIKÁCIA
Dlhoročné úsilie galantského
Združenia pre genealogický výskum
dolnozemských Slovákov s projektom
matriky Slovenského Komlóša vstúpilo
do finále. Jeho výsledkom je už zalomená a pripravená do tlače publikácia,
ktorá bude mať názov Matrika Slovenského Komlóša – Pohľady na minulosť
Slovenského Komlóša a Komlóšanov.
K publikácii bude priložená digitalizovaná matrika s rodokmeňmi približne
šesťdesiattisíc Komlóšanov v podobe
DVD nosiča. Už teraz je o publikáciu
záujem nielen na Slovensku, ale aj
v Dolnej zemi, najmä v Slovenskom
Komlóši. Kým komlóšsky projekt je
pred ukončením, už pracujú na ďalších, ktoré súvisia s regiónom Békeša
a Čanádu, konkrétne Slovákmi osídleného Bánhedeša, postupne Pitvaroša
a nevynímajúc ani Nadlak, ktorého
osídlenie Slovákmi úzko súvisí so Slovenským Komlóšom.

Po prvých osadníkoch prichádzali ďalší, tentoraz už zo Slovenska,
konkrétne z Novohradu. V roku 1754,
po definitívnom súhlase s osídlením
Níreďházy, tu žilo štyristosedemdesiatšesť rodín Slovákov. Ak prišli z rovnakého miesta, stavali si domy na jednej
ulici. Už vtedy vznikla prvá slovenská
Sarvašská ulica, ktorá v meste existuje
dodnes.
■ GRÓFSKY ČIŽMÁR
Čižmárskemu cechmajstrovi Jánovi
Petrikovičovi (tiež je po ňom pomenovaná ulica) v službách grófa sa postupne
podarilo naverbovať aj rodiny Slovákov
zo súčasného stredného a východného
Slovenska. Podľa vyššie spomínaného
zdroja v roku 1839 žilo v Níreďháze
13 210 Slovákov a ešte aj za čias odnárodňovania v roku 1880 tu žilo 9 211
Slovákov, čo tvorilo viac ako tretinu obyvateľov mesta. Tunajšie slovenské obyvateľstvo sa pritom azda najviac v Maďarsku
asimilovalo, o čom svedčí skutočnosť, že
kým ešte v roku 1890 tu žilo 4 184, v roku
1900 už len 940 Slovákov.
■ SKANZEN SOSTÓ
Pri pokladni skanzenu Sóstó, kde
má svoj stánok Lenka so suvenírmi
a s ľudovými výrobkami Csilla Bartovics,
sa nám k vzťahu k slovenským koreňom
zdôverila: „Azda o tom najlepšie svedčia
mená mojich detí – Lenka, Mirko a Václav. Podľa mňa tu žije vyše tisíc Slovákov – Tirpákov. S mnohými sa stretávam,
prichádzajú i zo Slovenska na miesta,
kde pôsobili ich predkovia. K tirpáckemu
pôvodu sa však v súčasnom prostredí
veľmi nepriznávajú, je to stále vnímané
ani hanlivé označenie.“

QMVÓDGT

44 v45/2020

10.STRANA

ROZHOVOR TÝŽDŇA

NA MARGO

Boris KOLLÁR : Matica slovenská patrí k pilierom nášho národného bytia

Vláda je v boji s nezamestnanosťou zatiaľ úspešná. Našťastie
vychádzajú projekty na podporu
zamestnanosti a minister práce
Milan Krajniak si pripisuje politické
body. Kto by to čakal, že nezamestnanosť v auguste i septembri
v tomto šialenom období klesne.
Dokonca v septembri, pre úrady
práce tradične krízový mesiac, sa
znížila napriek prílevu čerstvých
absolventov do evidencie. Prácu
si minulý mesiac našlo 21 988 evidovaných nezamestnaných, čo je
o štyritisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď
pracovný trh nebol poznačený
pandémiou.

Nezamestnanosť
mierne klesla
Zamestnávatelia zrejme takí
optimistickí nie sú, ale v každom
prípade sa apokalyptické vízie
z prvých mesiacov zatiaľ darí tlmiť
aj vďaka opatreniam ministerstva –
a to nehovorí len minister Krajniak,
ale aj ekonomickí analytici. Samozrejme, netreba zabúdať, že v septembri dosiahnutých 7,43 percenta
nezamestnaných znamená medziročný nárast o 2,39 percenta.
Z viacerých opatrení spomeňme dve, na ktoré sa rezort
práce najviac spolieha. Jednorazová dotácia 5600 eur pre tých,
ktorí chcú začať podnikať, a preplácanie šesťdesiatich šiestich
percent celkovej ceny práce tým,
ktorí zamestnávajú niekoho a budú
garantovať, že ho zamestnajú na
šesť mesiacov. Ak niekto garantuje
zamestnávanie k šiestim mesiacom
aj na ďalšie tri mesiace, rezort bude
preplácať osemdesiatpäť percent
celkovej ceny práce.
Ministra Krajniaka svojím opozičným opatrným spôsobom chváli
aj jeho predchodca Ján Richter.
Aspoň spomínané použité nástroje,
ktoré dopomohli k spomínaným číslam nezamestnaných. Už dopredu
minister avizoval, že opatrenia jeho
rezortu, ktoré zvolí, budú esenciou
tých najúspešnejších z predchádzajúcich volebných období. Samozrejme, jeho boj prináša možno niekedy aj menej koncepčné zámery,
medzi ktoré môžeme zaradiť ten
na poskytnutie pomoci v maximálnej výške všetkým gastroprevádzkam, ktoré nezatvoria a budú realizovať donášky jedla. Osobne medzi
postihnutými
gastroprevádzkami
rozdiel nevidím, ale dobre.
Hoci chce Krajniak aj ďalej
smerovať svoje úsilie na ochranu
pracovných
miest,
motivácii
SZČO udržať podnikanie, dôležité mesiace predsa len ešte len
prídu – spomeňme, že novembri
budú musieť ľudia zaplatiť dane za
rok 2019, neskôr zase odložené
odvody do Sociálnej poisťovne. Do
toho si mnohí podnikatelia zažiadali
o odklad splátok svojich úverov a už
aj banky začínajú pripomínať klientom ich povinnosti. Finančná správa
i Sociálna poisťovňa už rozhodli
o tom, že budú individuálne vychádzať v ústrety dlžníkom poskytovaním splátkových kalendárov.
A ministerstvo hospodárstva predlžuje pomoc s nájmami. Sú to pre
podnikateľov, ktorí sa svorne obávajú budúcoročných objednávok,
dobré správy v zlých časoch. Ale
často je to len odloženie splatenia
účtu do budúcna. A na to sa nesmie
zabúdať.
A tiež nemôžeme opomenúť
zvýšené šírenie vírusu, ktoré môže
spôsobiť čiastočný alebo úplný
lockdown. To čiastkové úspechy
v boji proti nezamestnanosti najskôr
pochová.
Ľudovít PECNÍK
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Potrebujeme demokraciu bez prívlastkov
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: SNN

Po očakávaných parlamentných voľbách nová vládna koalícia (OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí) prevzala moc v čase nastupujúcej celosvetovej pandémie
nového koronavírusu. Okamžite po svojom nástupe musela prijať nepopulárne opatrenia, ktoré mali odvrátiť nekontrolovateľné šírenie tejto nákazy pred opätovným otvorením hraníc. Nielen o tom sme sa rozprávali s predsedom Národnej rady SR Borisom KOLLÁROM (Sme rodina), ktorý z pozície druhého najvyššieho
ústavného činiteľa niekoľkokrát vyzval koaličných i opozičných poslancov, aby počas tohto náročného obdobia nechali politikárčenie bokom. Ako predseda
Národnej rady SR sa tiež verejne ospravedlnil gréckokatolíckej cirkvi za neprávosti z minulosti. Takisto podporil aj činnosť Matice slovenskej. Podľa jeho názoru
patrí k pilierom nášho národného bytia a ako inštitúcia má v dnešnom globalizovanom svete svoju nezastupiteľnú úlohu.
Vaše hnutie sa po dlhoočakávaných voľbách stalo treťou
najsilnejšou politickou stranou.
Do akej miery ste boli spokojný
s dosiahnutým výsledkom?
Dobrá otázka (smiech). Určite
poteší človeka, keď je úspešný. Na
druhej strane treba povedať, že
tento úspech bol aj výsledkom našej
práce, práce našich poslancov i politiky strany, ktorá predkladala svoj
program zrozumiteľne a vecne. Aj
na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa o náš
úspech zaslúžili a, samozrejme, tým,
ktorí nám svoje hlasy dali. Dúfam, že
sme ich nesklamali a že to, čo doteraz v rámci vládnej koalície robíme
a presadzujeme, je v súlade s tým,
čo sme našim voličom sľúbili. Takže,
aby som priamo odpovedal na vašu
otázku, poviem, že som s výsledkom spokojný. Neznamená to však,
že by to nemohlo byť lepšie a že
v budúcnosti sa nebudem so svojimi
spolupracovníkmi snažiť o ešte lepší
výsledok.
● Vaši koaliční partneri zdieľajú rôzne ideologické hodnoty.
Veríte, že vláda zo štyroch strán
OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí
bude ideovo homogénna celé
funkčné obdobie?
Krištáľovú guľu nemám, aby
som vedel predpovedať všetky peripetie, ktoré môžu vzniknúť pri tak
ideovo rozdielnych partneroch. Za
seba však chcem povedať, že urobíme všetko, samozrejme v duchu
nášho volebného programu a koaličnej zmluvy, aby koalícia bola
úspešná. Ako každý vidí, doba nie je
ľahká. Čelíme výzve, ktorá v podobnom rozsahu na našom území nebola
rovných sto rokov – naposledy španielska chrípka v roku 1920. Všetky
doterajšie politické „dogmy“ museli
ísť bokom. Prestalo sa pozerať na
zákonnú rozpočtovú zodpovednosť,
prestalo sa so škrtením rozpočtov
v zmysle dohodnutých rozpočtových schodkov. Dochádza k prepadu hrubého národného dôchodku,
obmedzeniam v podnikateľskej sfére
i v osobnom živote. Máme tu mimoriadny stav a ďalšie opatrenia, ktoré
treba nevyhnutne prijať, aby sa
zamedzilo šíreniu pandémie. Ľudia
sú zneistení, otrávení a unavení
zo všetkého toho, čo sa okolo nás
deje. V takejto situácii sa môže stať
hocičo. Napriek tomu pozícia politického subjektu Sme rodina i moja
osobná je jasná a nedvojzmyselná
– sme za zachovanie tejto koalície.
● Ako líder druhej najsilnejšej
politickej
strany vládnej koalície ste boli zvolený za predsedu
Národnej rady SR. Ako vnímate
vaše doterajšie pôsobenie v pozícii druhého najvyššieho ústavného činiteľa?
Predovšetkým je to pre mňa
nová skúsenosť. Ako každá funkcia aj funkcia druhého najvyššieho
ústavného činiteľa vyžaduje veľkú
obetu v rámci osobného života.
Človek sa stretne s obmedzeniami,
na ktoré predtým nebol zvyknutý.
Treba sa s nimi naučiť žiť. K tomu
prichádzajú protokolárne povinnosti,
ktorým sa nemôže vyhnúť, aj keby
akokoľvek chcel. Na druhej strane
moc, respektíve získanie moci je tiež
zradné. Človek si musí dávať pozor,
aby nepodľahol jej zvodom. V našej
najnovšej histórii máme veľa ľudí,

ťažko presadzujú i tie najnormálnejšie opatrenia, nieto ešte tie, ktoré
vyžadujú od občana alebo politika aj
určité obete. Takže, aby som odpovedal, rôzne, vždy to závisí od toho,
akú daní politici pociťujú zodpovednosť voči občanovi.

Boris KOLLÁR prevzal diplom od Matice slovenskej za jeho zakladajúce
členstvo.

● Hnutie Sme rodina je členom európskej frakcie Identita
a demokracia. Ako vnímate doterajšie kroky Európskej únie v boji
s nebezpečnou nákazou a nastupujúcou ekonomickou krízou?
Na túto otázku nemožno odpovedať jednoducho. Keď koronakríza
vypukla začiatkom tohto roka, opatrenia Európskej únie boli do značnej miery chaotické, nesystémové,
nehľadiace do budúcnosti. Práve
vtedy sa ukázala nezastupiteľnosť
národného štátu pri riešení takýchto
krízových situácií. Postupne Únia
tento prvotný hendikep vyrovnala,
ale aj tak si myslím, že úloha národného štátu nemôže byť opomenutá.
Európska únia vytvorila rozsiahly

Predseda parlamentu navštívil národnú ustanovizeň ešte počas prvej vlny pandémie.
Pochopil jej spoločenskú nutnosť, ako aj ekonomické potreby. Matici sa snaží v rámci možností pomáhať.

ktorým moc „zachutila“ až natoľko,
že sa prestali kontrolovať. Týmto
zvodom moci by som sa chcel vyvarovať. Nechcel by som sa stať ani
smiešnym, ani nenávideným ako niektorí moji predchodcovia.
Celosvetová pandémia nového
koronavírusu neobišla ani Slovensko. Nová vládna koalícia prevzala
moc v krízovom stave. Ako hodnotíte
kroky súčasnej i bývalej vlády v boji
s touto nebezpečnou nákazou?
Ako som už uviedol, je to obrovská výzva. Tu ide o zdravie a životy
celej našej populácie, preto si myslím, žeby malo ísť nabok každé politikárčenie, každý partikulárny záujem.
Pandémia si nevyberá, či ide o koaličného, či opozičného poslanca,
politika alebo voliča. Viackrát som
v tomto duchu aj apeloval na opozičných i koaličných predstaviteľov, aby
sa pokúsili ťahať za jeden povraz.
● Ako na vašu výzvu reagovali jednotliví poslanci?
Nie jednoznačne. Viete, vo
verejnom priestore koluje množstvo
rôznych teórií, koncepcií i vyslovených zavádzaní o tom, čo vlastne
Covid-19 predstavuje. Sú celé skupiny ľudí, ktoré sú schopné všetko
spochybniť, všetko vyvrátiť na „vysokej odbornej“ úrovni. Žiaľ, mnohých
týchto koncepcií sa zmocňujú aj niektorí politici, ktorí tým chcú upútať.
V takomto prostredí sa niekedy veľmi
ROZHOVOR TÝŽDŇA

fond na podporu ekonomiky, ktorá
bola mimoriadne zasiahnutá obmedzeniami v súvislosti so šírením
nákazy. Na nás však je, aby sme
vypracovali zmysluplné projekty,
ktoré by nám pomohli naštartovať
ekonomický rast, lebo pokles nášho
hrubého národného dôchodku je
značný. Na týchto projektoch ešte
treba pracovať, lebo s tým, čo bolo
doteraz predložené, nemôžeme byť
spokojní. A myslím si, že aj pri tomto
by sa mohla uplatňovať široká spoločenská zhoda. Veď ide o budúcnosť
nás všetkých.
● Jedným z hlavných bodov
vášho predvolebného programu
bola výstavba nájomných bytov,
diaľnic a rýchlostných ciest.
Veríte, že sa napriek nastupujúcej ekonomickej kríze podarí vo
vládnej koalícii túto požiadavku
presadiť?
Keby som neveril, asi by som
nešiel do politiky. Je možné, že
zníženie príjmov štátu bude mať aj
dosah na spomalenie niektorých
projektov. Čo sa však týka diaľnic,
musím povedať, že tam niet čo rozmýšľať. Bez prepojenia diaľničnej
siete zo západu na východ, bez
dobudovania rýchlostných ciest
a ďalších infraštruktúrnych projektov s tým súvisiacich sa nepohneme
ďalej s nerovnomerným vývojom
v jednotlivých oblastiach Slovenska,

s odstraňovaním tzv. hladových dolín
a zanedbaných regiónov. Tu budeme
tlačiť aj na to, aby sa na niektoré
projekty použili prostriedky z vytváraného fondu EÚ. Výstavba nájomných bytov zostáva našou prioritou
a je len otázkou času, kedy sa upraví
legislatíva (verejné obstarávanie
a nový stavebný zákon).
● Mnohí Slováci stále považujú kresťanský a národný princíp ako jeden z hlavných symbolov našej štátnosti. Plánujete aj
v tomto smere istú kontinuitu? Čo
pre vás znamená vzťah k slovenskému národu? Ako by ste hodnotili vlastenectvo a nacionalizmus?
Princípy, na ktorých je založená Slovenská republika, sú dané
v našej ústave ako celku a, samozrejme, koncentrované v jej preambule. Na tom netreba nič meniť. Áno,
Slovenská republika je demokratickým štátom bez prívlastkov; nepotrebovali sme ľudovú demokraciu
ani socialistickú demokraciu a som
presvedčený, že nepotrebujeme ani
liberálnu demokraciu. Potrebujeme
úplne bezprívlastkovú demokraciu,
ktorá si bude vážiť každého človeka,
každý názor, každé náboženstvo, ak
títo ľudia, tieto názory a tieto náboženstvá rešpektujú ústavu, zákony
a morálne princípy, na ktorých je
po stáročia založené naše ľudské
a národné bytie. Dnes sa mimoriadne
manipuluje s pojmami. Zo slovníka
sa vytratilo slovo šovinizmus, teda
nenávistný nacionalizmus. V niektorých tlačovinách, ktoré sa často
samy označujú za médiá hlavného
prúdu, sú pokusy o zmenu obsahu
stáročia zaužívaných pojmov. Je
badateľná tendencia naplniť slová
novým obsahom. A to, čo kedysi bolo
len pomenovaním prístupu k hodnotám, ako je národ, sa napĺňa obsahom vytláčaného slova šovinizmus.
Ja rešpektujem tak národovcov, ako
aj tých, ktorí majú v týchto hodnotových otázkach iný názor. Sám seba
pokladám za vlastenca, patriota,
ktorý má pozitívny vzťah k národným
hodnotám, vytváraných našimi predkami pre nás. A my sme povinní ich
rozvíjať a odovzdávať nasledujúcim
generáciám.
● Náš týždenník spoluvydáva kultúrna verejnoprávna
inštitúcia Matica slovenská. Ako
vnímate jej postavenie v slovenskej spoločnosti a jej zákonné
úlohy smerujúce k podpore slovenského vlastenectva?
Matica slovenská patrí k pilierom nášho národného bytia.
Napriek mnohým pochybnostiam
zo strany niektorých kozmopolitne
rozmýšľajúcich spoluobčanov som
presvedčený, že práve v globalizujúcom sa svete má inštitúcia,
akou je Matica, svoju nezastupiteľnú úlohu. Na druhej strane je
však pravdou, že v niektorých otázkach by sa mala vrátiť do štruktúry
osvedčenej v minulosti a v niektorých otázkach prispôsobiť sa
moderným trendom a vlastenectvo
presadzovať modernými spôsobmi,
ktoré pritiahnu najmä mladú generáciu. Na staromilstvo nie je už
čas, lebo globalizácia pokračuje
rýchlym tempom. Pritom kultúra je
tou oblasťou, ktorú by nám globalizácia nemala zomlieť. Práve jej
udržiavaním a rozvojom môžeme
ako národ žiť a prežiť.
WWW.SNN.SK
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Aradský mučeník generál Aristid DEŽOFI má hrob v Marhani pri Bardejove

Trest sa vykoná guľkou a pušným prachom...
Marián ŠIMKULIČ – Foto: archív autora

Niekedy sa nás história tak bezprostredne dotýka, že si to ani neuvedomujeme. V obci Marhaň v okrese Bardejov žil a je tam aj pochovaný jeden z trinástich „aradských mučeníkov“ generál honvédov Aristid DEŽOFI.
Na svet prišiel 6. júla 1802 v bohatej evanjelickej rodine v Čakanovciach.
Študoval v Prešove a neskôr v Košiciach
na strednej škole. V roku 1819 nastúpil
do cisárskeho a kráľovského vojska, kde
slúžil najskôr v piatom delostreleckom
pluku, potom u ženistov a napokon v piatom husárskom Radeckého pluku. Keďže
nemal záujem o vojenskú kariéru, v roku
1839 v hodnosti kapitána opustil armádu,
oženil sa s Antóniou Ujházyovou, dcérou
sesternice z druhého pokolenia. Venoval
sa hospodárstvu na rodinnom majetku
v Šariši a Holumnici. Manželka a deti mu
zomreli ešte pred vypuknutím revolúcie...
■ BLESKOVÁ KARIÉRA
V marci 1848 Aristid Dežofi narukoval do uhorskej armády. Koncom
novembra 1848 ho povýšili na podplukovníka a brigádneho veliteľa síl Hornej
Tisy. Štvrtého januára 1849 po bitke pri
Košiciach bol vyznamenaný za odvahu
a vytrvalosť pri vedení vojsk proti generálovi Schlikovi s minimálnymi stratami.
Ani o mesiac už bol plukovníkom a velil
ľahkému jazdectvu. Za úspechy v bitke
pri Vacove získal uhorskú Vojenskú
medailu za zásluhy III. stupňa. Podieľal
sa na obliehaní Budapešti, 2. júna sa stal
veliteľom IX. armády a bol povýšený na
generálmajora. Piateho júla 1849 sa
v Budapešti oženil s Emmou Sineiovou
Meršeovou. Hneď po obrade sa vrátil na bojisko, kde sa zapojil do zrážok
s rakúskym cisárskym vojskom. Začiatkom júla ho poverili velením streleckého
pluku a obranou pred ruskou armádou. Po bitke pri Ture sa stal veliteľom
armády. Schyľovalo sa k rozhodujúcemu
stretnutiu. Pri Temešvári 9. augusta
ruský poľný maršal Ivan Fiodorovič
Paskevič porazil hlavný kontingent uhorského vojska. Blížilo sa k rozhodujúcej
bitke.
■ SĽUBY Z VIEDNE
Nádeje predstaviteľov slovenského
národa sa obracali na Viedeň. Jozef
Miloslav Hurban, ktorý sa zúčastnil na
audiencii u cisára Františka Jozefa, si
takto na ten čas zaspomínal: „To bola
bieda. Nuž ale predsa mohol som sa
aspoň obliecť a brať účasť na audiencii,
pri ktorej sa mladistvému panovníkovi
oddať mali Žiadosti národa slovenského.
Všetky prípravy k audiencii boli porobené a prekážka žiadna nebola v ceste.
Reč, ktorú Jozef Kozáček, katolícky farár
zvolenský, mal menom deputácie a na jej
čele predniesť, rozumie sa, bola predkom oddaná Jeho Veličenstvu. Cisár
prijal žiadosti národa, prečítal odpoveď,
sľúbil, čo sa obyčajne v takýchto okamženiach svetodejných sľubuje. Ku mne
pristúpiac spytovalo sa ma Jeho Veličenstvo na slovenských povstalcov, kde sú
rozostavení, ako ozbrojení, či sú dobre
vycvičení, chválil ochotu národa slovenského k uchopeniu zbrane za práva
svoje i monarchie slávu.“
Koncom apríla si Hurban odskočil
domov k rodine. Po tom, čo sa Jozef
Miloslav 6. mája opäť vrátil do Viedne,
členovia slovenskej deputácie tam ešte
stále boli a zdalo sa, že si tam ešte
chvíľu pobudnú. Tridsiateho mája znovu
predložili dvoru slovenské požiadavky.
Čičíkali ich a ubezpečovali, že bude zriadené slovenské národné vojsko, vymenovaný nestranný komisár pre Slovensko, slovenská reč bude zavedená do
škôl, úradov, súdov, ba štát prispeje aj na
kultúru. Hurban však už začínal tušiť, že
každá revolúcia má aj iný rozmer.
Slovenská národná rada bola ustanovená vo Viedni 16. septembra 1848.
Politickými predstaviteľmi SNR boli Jozef
Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr a Michal
Miloslav Hodža. Slováci sa stali spojencami cisárskej vlády a zapojili sa do
boja proti košutovskému povstaniu. Ako
potvrdil neskorší vývoj, obavy Hurbana
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Sotva by niekoho napadlo
hľadať pamiatky a odkazy na
vedúce vojenské osobnosti revolúcie v meruôsmych rokoch
na severovýchode Slovenska.
Armádny veliteľ košútovských
ppovstalcov generál
g
Aristid DEŽOFI bol po poprave v Arade
za dramatických
okolností
prepravený do rodinnej hrobky
v Marhani pri Bardejove, o ktorej zachovanie sa postarala tamojšia obecná samospráva so
starostom Jozefom KUZIAKOM
(na obr. dolu).

a ďalších boli oprávnené. Sľuby Viedne
boli nesplnenými nádejami.
■ PROTI PRESILE
Po tom, čo na jar 1849 dosiahli
uhorské revolučné vojská sériu vojenských úspechov, vláda vo Viedni na
potlačenie povstania požiadala o pomoc
ruského cára Mikuláša I. Žiadosti vyhovel a do Uhorska poslal vojská, ktorým
velilo knieža, poľný maršal Ivan Fiodorovič Paskevič. Podľa historických prameňov v júni 1849 zhromaždil takmer
dvestotisíc mužov v plnej zbroji. Cisárska armáda mala približne stosedemdesiattisíc vojakov. Proti tejto presile
bola menej početnejšia uhorská povstalecká armáda prakticky bez šance. Keď
pri Temešvári 9. augusta poľný maršal
Paskevič porazil hlavný kontingent uhorského vojska, bolo otázkou krátkeho
času, kedy dôjde ku kapitulácii. Stalo sa
tak 13. augusta 1849 pri Világoši.
Generál Aristid Dežofi sa po kapitulácii usiloval so zvyškom uhorského
vojska dostať do Turecka. To sa mu však
nepodarilo, pretože na tureckých hraniciach ho spolu s vojskom zastavili voje
jeho bývalého spolubojovníka kniežaťa
Liechtensteina. Po tom, ako Dežofimu
prisľúbil, že sa za neho pri súdnom procese prihovorí, aby nedostal trest smrti,
ten sa mu aj s vojskom, ktorému velil,
vzdal. Dôvodom na zloženie zbraní bola
zrejme aj jeho mladá manželka.
■ ROZSUDOK SMRTI
Rakúske súdy po Világoši vyniesli
vyše tristo rozsudkov smrti nad uhorskými dôstojníkmi, mnohí skončili vo
väzení. Kniežaťu Lichtensteinovi sa
nepodarilo presvedčiť súd, aby generála Aristida Dežofiho poslal do väzenia.
Akceptovali iba jeho návrh, aby namiesto
šibenice bol ako šľachtic zastrelený.
Generálovi Júliusovi Jacobovi von
Haynay, predstaviteľovi vojenského
tribunálu, k jeho prezývke „hyena
z Brescie“ pribudlo aj označenie „kat
z Aradu“. O jeho krutosti a krvilačnosti
svedčí aj list, ktorý napísal maršalovi
Jozefovi Václavovi Radeckému:. „Som
veľmi rád, že o všetkom rozhodla naša
rakúska armáda. Žiadal som Paskeviča, aby mi vydali všetkých vzbúrencov.
Súhlasil, ale žiadal odo mňa, aby som
vyhlásil všeobecnú amnestiu. Dal som

mu vyhýbavú odpoveď. Vodcov vzbury
dám obesiť, zastreliť! Zničím burinu aj
s koreňmi! Celej Európe ukážem príklad,
ako treba zaobchádzať so vzbúrencami, ako treba nastoliť poriadok, pokoj
a mier na celé storočie. Ja som ten, ktorý
nastolí poriadok a s pokojným svedomím
dám zastreliť aj stovky ľudí, lebo som
skalopevne presvedčený, že je to jediný
spôsob, ako dať výstrahu všetkým nastávajúcim revolúciám.“
Napokon súd v Arade vyniesol
tento verdikt: „Na príkaz hlavného veliteľstva c. a k. armády vojenský najvyšší
súd jednomyseľne vyniesol rozsudok
voči menovanému vo veci vedenia
vzbury v armáde. Aristid Dežofi, narodený v Čakanovciach, Abovská župa,
47-ročný, evanjelického vierovyznania, ženatý, kapitán, neskôr veliteľ
roty v Radeckého husárskom pluku,
od roka 1839 vo výslužbe. V priebehu
vyšetrovania vojenským súdom obvinený Aristid Dežofi uznal, že napriek
prísahe pri vstupe do c. a k. armády,
respektíve záväzku, že proti zákonnej
c. a k. armáde bojovať nebude, slúžil
v uhorskej revolučnej armáde ako generál a za služby veci vzbury bol revolučnou vládou ustanovenými vojenskými
radmi aj vyznamenaný. Vzhľadom na to,
že sa zúčastnil v bojoch uhorskej vzbúreneckej armády za uskutočnenie uznesenia národnej rady zo 14. apríla 1849
v Debrecíne, ktorá vyhlásila odtrhnutie
Uhorska od cisárstva a vylúčenie najvyššieho panovníckeho domu z uhorského trónu, respektíve, že zotrvaním
v službe revolučnej vlády ju uznali, za
urážku majestátu podľa 5. vojenského
a s ním súvisiaceho 61. odseku trestného zákona Márie Terézie a za
ozbrojené povstanie sa obžalovanému
Aristidovi Dežofimu odnímajú hodnosti udelené v rakúskej armáde i jeho
dôchodok a odsudzuje sa na smrť obesením a prepadnutie majetku. V prípade
obvineného sa rozsudok zmierňuje tým,
že trest smrti sa vykoná guľkou a pušným prachom.“
■ ZNETVORENÝ NEBOŽTÍK
Šiesteho októbra 1849, v deň
prvého výročia v krvi utopenej revolúcie, dal generál Haynau v Arade popraviť trinásť uhorských generálov, medzi
nimi aj Aristida Dežofiho. Na zastrelenie
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určili štyri skupiny. Dežofi bol v druhej...
Po poprave telá odsúdencov hodili do
hradnej priekopy a zasypali hlinou.
Brat Albert Dežofi, generálov honvédsky spolubojovník Ernest Bydeskúthy
a Mikuláš Bánó sa vybrali na jar v roku
1850 do Aradu, aby telo generála našli
a v tajnosti dopravili do Marhane, kde
pripravovali impozantnú kryptu. Oficiálne
nedostali povolenie na exhumáciu, a tak
sa o to pokúsili v noci. Dážď a strážca
im zabránili vo vykopaní generálových
pozostatkov. Akýsi rakúsky dôstojník
sa ponúkol, že dá vykopať nebožtíka,
ak dokážu jeho podriadených podplatiť.
To sa aj stalo. Dôstojník im radil, aby
doniesli pod hrad obyčajnú debnu. Nie
pohrebnú truhlu, lebo to by vzbudilo
podozrenie. Onedlho strážcovia priniesli debnu aj s nebožtíkom. Otvorili
ju až v Marhani, kde uvideli, že telo je
rozsekané. Dežöfiho rodina v Marhani
nespoznávala svojho nebožtíka, jednak
pre značne pokročilý rozklad tela, jednak
pre zmenu farby vlasov a brady. Až nájdenie materinského znamienka či v inom
archívnom písomnom prameni uvedená
identifikácia podľa zubov ich ubezpečili,
že je to skutočné telo Aristida Dežofiho.
Počas veľkej rodinnej posmrtnej tryzny
ho umiestnili do vyzdobenej železnej
rakvy s mečom na veku truhly. Pamätnú
tabuľu Aristidovej hrobky zdobí nápis:
„Smrti sa nebojím, v tisícorakých podobách sa okolo mňa v boji vznášala.“
Tragický príbeh veliteľa uhorských
povstaleckých jednotiek má ešte jeden
epilóg. Generál Aristid Dežofi v cele
aradskej väznice požiadal honvédskeho
dôstojníka plukovníka Jána Mariášiho,
aby sa po jeho smrti postaral o jeho
manželku Emmu. V Arade najskôr aj
Mariášiho odsúdili na smrť, neskôr mu
trest zmenili na osemnásť rokov väzenia.
V roku 1856 bol oslobodený a vrátil sa na
svoje panstvo na Spiši. Utiahol sa hospodáriť. O rok neskôr splnil sľub, ktorý
dal svojmu spolubojovníkovi, a oženil sa
s Emmou Sineiovou Meršeovou.
■ MARHANSKÁ HROBKA
Starosta Marhane Jozef Kuziak
s obecným zastupiteľstvom sa pred
rokmi zasadili o rekonštrukciu dežofiovského kaštieľa. Práve tam vo vynovených priestoroch, s ktorými má obec
ďalekosiahle zámery, nám priblížil aj
úmysel zrekonštruovať rodinnú hrobku
v lese zvanom Dubina...
„Pamätám si, že ešte ako chlapci
sme sa tam hrávali, všetko bolo po vojne
otvorené, rozbité, vybrakované,“ zaspomínal si. „Niekedy v sedemdesiatych
rokoch došlo k menšej oprave hrobky,
ktorú uzatvorili a uzamkli. Keď som sa
stal starostom, spolu s obecným zastupiteľstvom sme sa rozhodli, že hrobku
opravíme aj sprístupníme. Aj za pomoci
Csemadoku v Košiciach sa nám podarilo
vypracovať projekt za takmer desaťtisíc
eur. Po jeho schválení sa nám podarilo
opraviť vnútorné i vonkajšie priestory
hrobky. Samozrejme, našli sme to
v dezolátnom stave, truhly boli porozbíjané, postupne sme to dávali dokopy.
Jediná zapečatená bola truhla generála
Aristida Dežofiho, ktorú sme nechali
v pôvodnom stave. Na veku truhly, tak
ako som si pamätal z chlapčenských
čias, už chýbal meč...“
Hrobku v Marhani sa podarilo
opraviť – obnovili vnútorné i vonkajšie
priestory. Urobili nové podlahy, upravili vstup, pribudli lavičky na sedenie,
prístrešky, osadili sa informačné tabule.
Vzhľad hrobky ostal pôvodný podľa
dobových náčrtov, urobili sa len povrchové úpravy, omietky, podlahy, vyčistil
sa priestor nad hrobkou, lebo tam boli
korene veľkých stromov, ktoré narušovali statiku, urobili izoláciu tak, aby voda
nezatekala do hrobky.
Každý rok sa 6. októbra koná pietny
akt položenia vencov ku hrobu generála.
A aké majú v Marhani ďalšie zámery?
„V budúcnosti plánujeme v spolupráci s Múzeom v Hanušovciach nad
Topľou, aby sme našu ponuku skompletizovali tak, aby sa turisti zastavili
v Marhani, Hanušovciach nad Topľou
i vo Finticiach, kde boli panstvá Dežofiovcov a ostali po nich kaštiele i hrobka.
Prakticky by to pre návštevníkov znamenal poznávací zájazd na celý deň.“

NA OKRAJ
Éra tureckej nadvlády nad
časťou dnešného Slovenska trvala
stopäťdesiat rokov a priniesla obyvateľom vtedajšieho Uhorska množstvo nešťastia a problémov. Po bitke
pri Moháči sa rozpadol stredoveký
uhorský štát. Aj keď Turci bez problémov postupovali Uhorskom a pustošili ho, celú krajinu neobsadili.

Niekoľko
zastavení
V roku 1529 na moháčskom
poli zložil Ján Zápoľský hold sultánovi a fakticky sa stal jeho vazalom.
Sultán teda podnikol na podporu
Zápoľského záujmov novú výpravu
do Uhorska. V celom období 16.
až 17. storočia sa striedali obdobia
intenzívnych bojov, ktoré boli často
súčasťou širších európskych konfliktov, s obdobiami prímeria, ktoré boli
veľakrát porušované.
Prvé obdobie by sme mohli
ohraničiť od bitky pri Moháči až po
podpísanie mieru v Edirne. Turci
obsadili Uhorsko až po rieku Dunaj
a dobyli Budín. Ťaženie vyvrcholilo
neúspešným obliehaním Viedne.
Na jeseň 1530 sa cisárske vojsko
pod vedením V. Roggendorfa pokúsilo vytlačiť Turkov z obsadeného
územia, ale táto výprava sa skončila neúspešne. Cisárska vojenská aktivita vyprovokovala Turkov
k novému útoku na Viedeň v roku
1532. Turecký nápor zastavila hrdinská obrana hradu Köszeg (Kysak).
Bol to však iba krátky oddych, ktorý
potrebovali obe strany. V roku 1541
sa do hry zase dostali Turci. Vrhli do
Uhorska. Porazili Ferdinandove vojská a obsadili Budín. Územie medzi
Dunajom a Tisou vyhlásili za tureckú
provinciu – budínsky pašalík. V júni
1547 nastalo ďalšie prímerie. Sultán
sa už dlhšie snažil zasiahnuť proti
Perzii, a tak prijal prímerie na päť
rokov za ročný tribút tridsaťtisíc zlatých. V lete 1554 však sečiansky beg
Hamza tajne pritiahol k fi ľakovskému
hradu. V noci sa malá turecká jednotka s pomocou tureckého zajatca,
ktorý pracoval na hrade, dostala
dovnútra a obsadila hrad.
Dôležitým medzníkom je rok
1566, keď sa Sulejman rozhodol
dobyť hrad Sihoť (Szigetvar). Sulejman sa však víťazstva nedožil.
Zomrel dva dni pred dobytím hradu.
Sulejmanova smrť viedla k uzavretiu
mieru v Drinopole (Edirne). Už v roku
1570 vpadli Turci na Spiš a rabovali
v celej oblasti. V roku 1571 dobyli
a zničili hrad Hodejov. Trpkú príučku
zasadili Turci obrancom Uhorska
dobytím hradu Modrý Kameň v roku
1575. Výraznejší úspech zaznamenali uhorské jednotky až v bitke pri
dedine Szikszó južne od Košíc (dnes
mestečko v Maďarsku).
V roku 1599 zažilo územie
dnešného Slovenska ďalší lúpežný
vpád. Turci vyplienili desiatky dedín
a tisícky ľudí odvliekli do otroctva.
Najväčší incident sa odohral pri
Veľkých Vozokanoch v roku 1652.
Asi štyritisíc Osmanov smerovalo údolím rieky Žitavy smerom
k Novým Zámkom. Pri Veľkých
Vozokanoch sa im postavil do
cesty Adam Forgáč s asi tisícdvesto mužmi. Vybudovali provizórne
poľné opevnenie, za ktorým zaujali pozície a čakali na turecké
jednotky. Turci niekoľkokrát zaútočili na slabšieho, ale opevneného
protivníka a boli krvavo odrazení.
V roku 1684 sa sformovala Svätá
liga, ktorá bola sformovaná proti
Turecku. Okrem habsburských
krajín sa do nej zapojilo Poľsko,
Benátska republika a Rusko. Táto
koalícia bola už nad sily vtedajšieho Turecka. Osmanská ríša bola
porazená a až do prvej svetovej vojny
sa ťahal jej úpadok a systematické
vytláčanie z Európy.
Ján ČERNÝ
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FEJTÓN
Ťažké

časy žijeme. Národ
sa začína opäť rozdeľovať.
Negatívni sú zatiaľ vo väč šine. Dávajú to pozitívnym
patrične najavo. Zatvárajú ich
do karantén, testujú ich, v ylučujú zo spoločenského života.
To nebude nav ždy. Positive
Lives Mat ter, PLM, pove dané po americk y. Nežijeme
v stredoveku, keď malomocní
museli chodiť so zvončekom
a v ykrikovať: „Som pozitívny,
pardon, malomocný! “ Nemô žeme dopustiť, aby sa z pozitívnych ľudí stali ľudia druhej
kategórie. Žiadne nápisy Len
pre negatívnych! tu nechceme.
Na Slovensku máme histo rické skúsenosti s delením na
konfesie. Mamičk y hovoriace
dcérkam: Jana si neber, to je
luterán. Alebo katolík. Teraz
by bolo: Jana si neber, je pozitívny... Ak ý paradox!

Pečkári
a enkári
Tomuto všetkému musíme
predísť. Riešenie v rámci EÚ
by bolo podpísanie Carihradského protokolu o vírusovej
rovnosti. Je samozrejmé, že
ešte treba urobiť množstvo
práce. Pekne od začiatku. Aby
sa niek torá skupina, nazvime
ich skrátene pečkári a enkári,
necítila ukrivdená na svojich
právach, v ybudujeme para lelné svety. Z eurofondov, ako
inak. Rúška sa stanú zby toč nými. Horný a dolný koniec
dediny sa pozemkov ými úpra vami v ykr yštalizujú – horný sú
enkári. K rčma zostala dole,
štát postaví novú hore. Cestovné kancelárie budú predá vať pečkové a enkové zájazdy.
Pre pečkárov napríklad Havajské ostrov y, ostrov Molokai,
rezor t Kalaupapa. Tam v devätnástom storočí odkladali malo mocných. Obľúbené Chorvátsko
tiež rozdelí ostrovy a pláže. Brač
a Dubrovník budú pre pečkárov, Zadar a Pula pre enkárov.
Turista bude musieť predložiť pri
príchode na Brač pozitívny test.
Rovnako budú pečkári všetci
obyvatelia ostrova, personál
hotelov a reštaurácií. Aby turista
nemal nepríjemný pocit z toho,
že kýchnutím donútil ku konverzii
enkára na pečkára. Olympiády
sa nebudú presúvať a odriekať.
Jednoducho bude Covidiáda
P a Covidiáda N. Predstavenia
v divadlách budú taktiež osobitne.
Hamlet P a Hamlet N. Diváci jedného aj druhého Hamleta si pozrú
svoje predstavenie slobodne
bez rúšok. Železnice obnovia
niekdajšie delenie vozňov pre
fajčiarov a nefajčiarov. Nanovo
budú pre pozitívnych a negatívnych. Električky – pr vý vozeň P,
druhý vozeň N. Autobusy budú
chodiť po dvoch. V autobuse
P vodič pozitívny a naopak.
V
demokratických
voľbách,
samozrejme, bude priestor pre
obidva názorové smery. Strana
pozitívnej demokracie pod heslom „Respirátor a truhla pre
každého zadarmo“ voličom prisľúbi budovanie nových nemocníc. Strana negatívnych konzervatívcov si do programu dá
povinné očkovanie, rozdávanie
vitamínových balíčkov a dezinfekčné tunely pred obchodmi.
Parlament sa rozdelí plexisklom
a každá polovica bude mať svoj
bufet. Ľudia chvíľu budú protestovať proti čipovaniu, ale zvyknú
si. Tak ako si zvykli na rúška.
Len aby dobre bolo.
Milan ČASNOCHA M I KŠ
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Návrat k tzv. reálnemu socializmu nie je reálne a ani vhodné riešenie – IV. časť

Predstavujeme nové politické systémy – Mondragónska alternatíva
Roman MICHELKO – Foto: internet

V rámci diskusií o hlbokej či systémovej kríze kapitalizmu vyvstávajú otázky o jeho alternatívach. Je jasné, že návrat
k t z v. r e á l n e m u s o c i a l i z m u n i e j e r e á l n e a a n i v h o d n é r i e š e n i e . Tr e b a s i v š a k u v e d o m i ť, ž e k a p i t a l i z m u s , r e s p . t r h o v á e k o n o m i k a m á v i a c e r o a l t e r n a t í v. P r e d o v š e t k ý m v š e t k y t y p y v l a s t n í c t v a b y m a l i b y ť r o v n o p r á v n e a v r e á l n e j k o n k u r e n c i i p o t v r d i ť
s v o j u ž i v o t a s c h o p n o s ť. Tr e b a s t r i k t n e o d m i e t n u ť h r u b o d e m a g o g i c k é f r á z y o t o m , ž e a j n a j h o r š í s ú k r o m n ý v l a s t n í k j e l e p š í
n e ž n a j l e p š í š t á t n y v l a s t n í k . N a o p a k , m ô ž e m e u v i e s ť m n o ž s t v o p r í k l a d o v, k e ď f i r m y v š t á t n o m v l a s t n í c t v e d o k á z a l i d l h é
desaťročia úspešne fungovať v plne konkurenčnom prostredí.

Baskický model družstevnej korporácie Mondragón a sieť jeho prevádzkarní a obchodov predstavuje model iného, prijateľnejšieho usporiadania spoločensko-výrobných vzťahov, ktoré dokázali svoju životnosť v plne konkurenčnom prostredí.

Okrem firiem pôsobiacich v sieťových odvetviach plynárenstva, energetiky či vo vodárenstve to povedzme bola
automobilka Renault, ktorá dlhé desaťročia po druhej svetovej vojne veľmi
úspešne fungovala v plne konkurenčnom
prostredí. Poďme však k alternatívam
súčasnému oligarchickému kapitalizmu,
ktorý je založený len na maximalizácii
ziskov pre čoraz užšiu skupinu tých najbohatších. Dnes je už takmer každému
jasné, že model kapitalizmu, tak ako je
dnes nastavený, vedie na scestie. Je
teda jasné, že treba urobiť zásadné
korekcie. Otázka je, či máme skutočné
a reálne alternatívy voči súčasnému
modelu kapitalizmu.
■ PAPIEROVÉ SYSTÉMY
V akademických kruhoch, samozrejme, existujú, nazvime to – papierové
alternatívy. Najznámejší je koncept profesora Michaela Alberta Parecona participatívna ekonomika
alebo koncept ekonomickej demokracie, ktorý
presadzuje profesor chicagskej univerzity David Schweickart. Treba však
zdôrazniť, že všetky tieto koncepty,
aj keď sú do značnej miery inšpiratívne, nepresiahli štádium papierových
alebo teoretických alternatív. Žiaden
významný svetový politik či politická
strana si ich totiž neosvojili ako súčasť
svojho politického programu a nepresadzujú ich. Preto sa treba poohliadnuť
po alternatívach, ktoré reálne fungujú,
v praxi osvedčili svoju životaschopnosť – len dnes netvoria hlavný prúd.
Práve fungujúce alternatívy treba nielen
propagovať, ale možno aj legislatívne
zvýhodňovať, keďže sa ukazujú ako
alternatívy, ktoré reprezentujú života-

BESEDNICA
Pribúdaním veku sám na sebe
zisťujem, že zrazu, z ničoho nič, sa mi
v pamäti vynorí, melódia starej piesne
a začnem si ju pohmkávať len tak sám
pre seba. Nedávno to bola – nech mi
je odpustené – pieseň o tajomnej gruzínskej dievčine Suliko, svojho času
naspievaná vo všetkých svetových
jazykoch. Potom sa s tým prestalo, lebo
to vraj bola Stalinova pieseň a diktátor
si ju po nociach prehrával, ba občas
sa mu aj slzy zaligotali v očiach, tvrdia pamätníci, čo sa pri ňom vyskytli.
Pokiaľ viem, naposledy ju u nás zaspieval niekedy v osemdesiatych rokoch
v češtine Richard Adam. Ja som ju
počul prvý raz ešte ako malý chlapec od
jedného pohoniča koní. A toho ju naučil
ruský vojak, keď cez dedinu prechádzal
front. Okrem tejto piesne mu zanechal
aj teplý vaťák, aký dnes vídame iba
vo vojnových filmoch. Ak by Nemci
mali také kabáty aj pri Stalingrade,
ktovie, ako by to dopadlo, mudroval
starec. Nemuselo ich toľko pomrznúť.
A Lili Marlen poznáš, vyzvedal vtedy
Rus od nového kamaráta pri popíjaní

schopnejšiu a atraktívnejšiu alternatívu.
Asi najúspešnejší model úspešne fungujúcej družstevnej korporácie je španielsky, resp. baskický Modragón.
Paradoxne, mondragónsku alternatívu
nezaložili ľavicoví aktivisti či anarchisti, ale katolícky kňaz José María
Arizmendiarrieta v roku 1941. Cieľom
bolo povzbudiť komunitu, ktorá trpela
nedávnou občianskou vojnou. Začalo
sa to založením technickej školy a malej
továrne na výrobu parafínu. Na základe
úspešného fungovania tohto experimentu
začali najmä po roku 1959 vznikať nové
a nové kooperatívy a dnes je Mondragón
jedna z najväčších španielskych korporácií, ktorá len v Španielsku zamestnáva
vyše osemdesiattisíc zamestnancov
s množstvom podnikov a ďalšie tisícky
zamestnáva v celej Európe. Medzi najznámejšie podniky, riadiace sa mondragónskym experimentom, sú obchodný
reťazec Eroski, priemyselný podnik Ulgor
či továreň na výrobu domáceho príslušenstva Fagor Clima. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa jednotlivé kooperatívy
spojili do veľkej korporácie Mondragón
(MCC). Korporácia je rozdelená do troch
sektorov: finančného (banka Caja Laboral a sociálna poisťovňa Lagun Aro),
obchodného (obchodný reťazec Eroski)
a priemyselného (približne deväťdesiat
tovární). Všetky spomínané zložky, vrátane banky či poisťovne, sa riadia podľa
tých istých pravidiel.

bližne 13 400 eur. Túto finančnú čiastku
však zamestnanec nemusí mať našetrenú. Poskytne mu ju pri minimálnej úrokovej miere mondragónska kooperatívna
banka Caja Laboral.
Všetky podniky vlastnia a riadia
sami zamestnanci. Na valnom zhromaždení si volia svojho generálneho
riaditeľa. Všetky procesy v podniku majú
v podstate vo svojich rukách. Spoluvlastníctvo korporácie vytvára úplne nové
vzťahy. Zamestnanci sú oveľa viac vtiahnutí do chodu a rozhodovania o podniku.
V týchto podnikoch nie šéfovia, resp.
vlastníci, majú výhradnú moc, ale tá je
rozdelená medzi všetkých zamestnancov – spoluvlastníkov.

■ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA
Všetky podniky vlastnia a riadia jej
členovia. Každý zamestnanec je povinný
vstúpiť do podniku svojím podielom,
ktorý sa rovná asi ročnému príjmu. Táto
čiastka v roku 2011 predstavovala pri-

■ PRIMERANÉ PLATY
Jedno z pravidiel Mondragónu
stanovuje aj obmedzenie platov top
manažérov. V zásade plat generálneho
riaditeľa nesmie presiahnuť šesť a pol
násobok najnižšieho platu v korporácii.
Podobne demokraticky sa rozhoduje aj
o použití ziskov z podnikania. Zväčša
sa to deje podľa nasledujúcej schémy.
Najmenej desať percent ide vždy na sociálny fond, ktorý slúži na spoločné projekty vzdelávania, bývania či publikačnej
činnosti. Minimálne dvadsať percent ide
na rezervný kapitálový fond, slúžiaci
na ďalšie investície Mondragónu. Zvyšných približne sedemdesiat percent sa
rozdeľuje medzi zamestnancov. Preto
asi neprekvapuje, že zamestnanci mondragónskych kooperatív majú v prípade,
ak podnik prosperuje, asi o tridsať percent vyššie platy ako v porovnateľných
odvetviach inde v Španielsku.
Zaujímavé je, že ani v prípade
recesie platy v týchto spoločnostiach

pálenky. Poznám, priznal sa pohonič.
Veď nám ju vyhrávali za Slovenského
štátu v rozhlase, keď Nemci tiahli na
Moskvu. Vyhrávali ju aj v Rakúsoch,
kam som chodieval na práce k bohatým gazdom. Aj po nemecky som sa

sa ju pokúšal Goebbels stiahnuť
z obehu. Podľa neho vraj vyvolávala
nostalgické nálady po domove a nahlodávala správne bojové nadšenie.
Každý z nich ju však poznal naspamäť
a spievali si ju spolu s jej interpretkou

Piesne prežijú diktátorov
Rudolf SLEZ ÁK

ju naučil. Ukázalo sa, že aj ten Rus ju
poznal. Na niektorých frontoch, vraj
keď sa nestrieľalo, Nemci im ju púšťali do zákopov z ampliónov. Rusi im
na oplátku púšťali Kaťušu a občas aj
Suliko.
S pamäťou je to ako s opadajúcim
stromom, no toto som si zapamätal.
Lili Marlen bola osudovou piesňou
nemeckých vojakov, pochodujúcich
po svete, počas prvej aj druhej svetovej vojny. Každý z nich si pri slovách
o dievčati pod lucernou pred kasárňami
iste spomenul na tú svoju. Darmo
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L. Andersenovou. V nacistickom
Nemecku bola zakázaná až potom,
keď sa svet dozvedel, že speváčka sa
korešpondenčne zaplietla s akýmsi
Židom vo Švajčiarsku. Naposledy som
ju počul spievať v podaní Marlen Dietrichovej v roku 1980 na jednej vojenskej základni americkým vojakom.
Pokiaľ viem, pospevovali si ju aj spojeneckí vojaci počas druhej svetovej
vojny.
A čo Kaťuša? Veď aj ona prežila
diktátora a tiež má svoj príbeh. Zrodila
sa v roku 1938 a právom patrí medzi

zväčša neklesajú pod priemer daného
odvetvia. Naopak, v čase krízy, akú
napríklad Španielsko zažívalo v uplynulých rokoch, bola miera prepúšťania v mondragónskych kooperatívach
podstatne nižšia než v iných podnikoch. Bolo to spôsobené viacerými
okolnosťami. Predovšetkým, ak bola
niektorá korporácia nútená znižovať
stavy, tak ak to bolo možné, prepusteným zamestnancom ponúkli miesto
v inom podniku korporácie. Ak družstvo
nemalo dosť zákaziek, sami zamestnanci rozhodovali, ktorí zamestnanci
ostanú doma so šesťdesiatpercentnými
platmi a ako dlho. V prípade, že nie je
dané pracovné miesto a je nutné prepúšťať, rozhodujú o tom, kto bude prepustený, samotní zamestnanci.
Je teda jasné, že zamestnanie
v mondragónskej korporácii je podstatne lukratívnejšie ako v bežnej korporácii, ktorú vlastnia akcionári a ktorej
prvotným cieľom je len vytváranie zisku
pre svojich akcionárov. Treba pritom
zdôrazniť, že tieto kooperatívy fungujú v plne konkurenčnom prostredí,
bez akýchkoľvek špeciálnych zvýhodnení, a nielenže dokážu konkurovať
štandardným firmám, ale v mnohých
parametroch (spokojnosť zamestnancov, výška ich miezd, firemné sociálne programy a podobne) ich vysoko
predstihnú.
Poučenie z takýchto experimentov by malo byť jasné. Ak je niečo
dlhodobo úspešné, mal by sa tento typ
podnikania nielen propagovať, ale aj
legislatívne zvýhodňovať. Možno práve
Mondragón a iné samosprávne ekonomické koncepty sú odpoveďou na stále
zjavnejšie zlyhávajúci kapitalizmus,
ktorý je založený len na maximalizácii
zisku čoraz menej početnej skupiny
hypervlastníkov.
■ INÝ KAPITALIZMUS
Spravodlivá redistribúcia bohatstva
teda nemusí byť založená len na sofistikovanom progresívnom zdanení, ale aj
na presadení princípu, že tam, kde sa
hodnoty tvoria, sa aj spravodlivo rozdelia medzi tých, ktorí ich vytvárajú. Práve
Mondragón ukázal, že „kapitalizmus“
môže byť aj „iný“, že aj v tomto systéme
sú „ostrovy pozitívnej deviácie“. Čo je
však najpodstatnejšie – tento model je
plne konkurenčneschopný.
najkrajšie piesne na svete. Stala sa
akousi hymnou sovietskych vojakov;
každý chcel vedieť, kto vlastne je tá
krásna dievčina. Dnes o nej počuť
akurát, keď sa vyberú na turné Alexandrovci. Len málokto však vie o
tom, že to bola mladučká zdravotná
sestra Jekaterina Michajlovna Deminová, ktorá sa narodila v roku 1923
v Leningrade. V mestečku Vschody
v Smolenskej oblasti má aj svoje
múzeum. Prečo nie, veď na bojiskách
zachránila až stopäťdesiat ranených
vojakov. Vojnový hit naspievala Lidia
Ruslanova. Ak si ju vygúglite na internete, zistíte, že to bola skutočná krásavica. Nečudo, že pobláznila hlavy
miliónom vojakov, a nielen im.
Dnes už vieme, ktorým osobnostiam v našich dejinách nebudeme
môcť stavať pomníky, odhaľovať
pamätné tabule a pomenúvať po nich
ulice. Je dosť možné, že už v tejto
chvíli sa rodia v niektorých hlavách
myšlienky, ako postaviť mimo zákona
aj piesne, ktoré prežili diktátorov.
Diktátorov síce prežili, no do našich
demokratických pomerov sa im už
nehodia. Je to už len otázka času, kto
s tým ako prvý vyrukuje?
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Majetkové a ekonomické straty Slovenska boli nevyčísliteľné

Fatálny dosah Viedenskej arbitráže
Peter SOKOLOVIČ – Foto: archív autora

Vznik autonómnej Slovenskej krajiny v októbri 1938 bol pre Slovákov nesporne dôležitým krokom na
ceste k vlastnej štátnosti. Budovanie novej vládnej moci však neprebehlo v úplnom pokoji, keďže už
o krátky čas boli slovenská vláda a rodiaca sa diplomacia konfrontované so snahami Maďarska o ovládnutie rozsiahlych južných území krajiny, ktoré boli Maďarsku predbežne v zatiaľ bližšie nešpecifikovanej
podobe sľúbené už počas rokovaní koncom septembra 1938 v Mníchove.
Rozhodnutím Mníchovskej konferencie sa položili základy na neskoršie
vyrovnanie s Maďarskom, ktoré sa dotklo
rozsiahlej, dlhé roky budovanej a etablovanej štruktúry štátnych úradov, ako aj
infraštruktúry ohrozeného územia. Priamo
ohrozené boli najmä oblasti s väčšinovým maďarským obyvateľstvom, kde sa
musela slovenská strana už vopred pripraviť na možný prechod pod maďarskú
správu. Je zrejmé, že podobnú akciu
nemožno zrealizovať zo dňa na deň. Pri
evakuácii úradov totiž nešlo len o osoby
a ich rodinných príslušníkov, ale aj
o evakuovanie spisovej agendy, matrík,
materiálneho vybavenia úradov, nábytku
a podobne. Keďže to bola rozsiahla
akcia, čakať na konečné rozhodnutie slovensko-maďarských rokovaní by bolo aj
vzhľadom na to, že veľmoci vyjadrili nutnosť skorého riešenia sporných otázok,
opovážlivé.
■ UMIESTŇOVACIE OKRESY
Keď sa 9. októbra 1938 začali
komárňanské rokovania o forme a rozsahu odstúpenia slovenského územia
Maďarsku, Krajinský úrad v Bratislave
vydával prvé nariadenia o evakuácii úradov z predpokladaného odstúpeného
územia. Predpokladal totiž, že na základe
záverov rokovania veľmocí v Mníchove
a snáh maďarskej vlády o revíziu spoločnej československo-maďarskej hranice
budú ohrozené najmä územia obývané
prevažne obyvateľstvom maďarskej
národnosti. V deň slovensko-maďarských
rokovaní vydal prvý obežník venujúci sa
evakuácii, podľa ktorého sa mali pripraviť na evakuáciu „štátne policajné úrady,
obecné, poťažne obvodné notárstva,
finančné úrady (:včetne režijných úradovní:), podniky tabakovej režie, správy
štátnych lesov a statkov, súdnictvo, štátne
školy“. Štátne bezpečnostné úrady ako
četníctvo, finančná stráž a polícia mali
zotrvať na mieste až do odovzdania
území Maďarsku, pričom sa mali vyvarovať akýchkoľvek zrážok a zbraň mali použiť len v najnutnejšom prípade.
Samozrejme, najväčší dosah malo
rozhodnutie o odstúpení rozsiahlych slovenských území na obyvateľov, ktorí sa
po dvadsiatich rokoch strávených v Československu mali zväčša nedobrovoľne
stať súčasťou Maďarska. Rok 1938 však
nezmenil len život Slovákov na ohrozenom a neskôr okupovanom území, ale aj
život v pohraničných okresoch, ktoré po
Viedenskej arbitráži zostali na pôde autonómnej Slovenskej krajiny. Najskôr pripravovaná a neskôr realizovaná okupácia
znamenala pre okyptené slovenské územie zásah najmä po organizačnej stránke.
Je dôležité uvedomiť si, že pohraničná
sieť československých (slovenských) úradov a inštitúcií bola tvorená takmer dvadsať rokov a v priebehu mesiaca musela
slovenská strana popri iných problémoch,
súvisiacich s kreovaním vlastných autonómnych orgánov, meniť jej štruktúru.
Aby prebehlo všetko čo najrýchlejšie,
boli zriadené tzv. „umiestňovacie okresy“,
do ktorých mali byť evakuované úrady
i úradníci z odstúpených území. Do
Trnavy mal evakuovať dunajskostredský
okres, Šamorín mal evakuovať do Bratislavy a Modry, Galanta do Piešťan, Šaľa
do Hlohovca, Komárno do Nitry, Stará
Ďala do Vrábeľ, Parkán do Zlatých Moraviec, Želiezovce do Levíc a Novej Bane,
Krupina (Šahy) do zostávajúceho územia Krupiny, Modrý Kameň do Zvolena,
Lučenec do Lučenca (Halíč, Brezno nad
Hronom), Feledince do Rimavskej Soboty
– Brezna nad Hronom, Tornaľa do Revúcej, Rožňava do Rožňavy – Popradu, Moldava nad Bodvou do Košíc – Bardejova,
Trebišov do Trebišova (sever) a Vranova
nad Topľou, Kráľovský Chlmec do Micha-
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Takto vyzerala bývalá ČSR (biele miesta) v rokoch 1938 – 1945.

loviec – Humenného, Veľké Kapušany
do Sobraniec – Sniny, Nové Zámky do
Nových Zámkov – Topoľčian...
■ EVAKUÁCIA ÚRADOV
Plány sú však len plánmi, samotná
realizácia evakuácie bola oveľa zložitejšia
a mala množstvo úskalí tak technického,
ako aj morálneho, resp. osobnostného
charakteru. Štátni zamestnanci našli
na južnom Slovensku prácu a domov
a prakticky zo dňa na deň museli opustiť miesta, s ktorými spájali svoju budúcnosť a profesionálnu kariéru. Uvedené
aspekty mali dosah najmä na individuálne prežívanie jednotlivcov a samotný
priebeh sťahovacej akcie nemohli vo
väčšej miere ovplyvniť. Napriek tomu
však v mnohých prípadoch zasiahol pri
evakuácii úradov disponujúcich finančnou hotovosťou i relatívne zaujímavým
materiálnym vybavením aj ľudský faktor.
Vedúci úradov na odstúpenom území
boli totiž zahltení množstvom organizačnej práce, museli sa postarať o hladký
priebeh evakuácie, čo sa im vo viacerých
prípadoch buď z pohodlnosti, nezodpovednosti, psychického rozpoloženia
a u niektorých možno i zo snahy obohatiť
sa nepodarilo. Podľa nariadení mali byť
práce časovo a materiálne čo najefektívnejšie rozložené a naplánované. Ťažkosti
spôsobovalo najmä zosynchronizovanie
evakuácie so železničnou správou, ktorá
bola v jesennom období vyťažená aj
inými akciami. Vo všeobecnom zmätku,
ktorému sa napriek snahe nepodarilo
úplne zabrániť, tak prichádzalo k mnohým
pochybeniam, ktoré mali za následok niekoľkotisícové škody na štátnom majetku.
O to viac, že maďarská okupačná správa
poväčšine nemala pochopenie pre slovenské požiadavky na plynulú evakuáciu
nielen úradov, ale aj majetku súkromných
osôb, ktoré boli doslova násilím vyhnané
z vtedy už maďarského územia.
■ PROBLÉMY S UMIESTŇOVANÍM
Spolu s nimi prichádzalo na
okresné úrady množstvo agendy, dožiadaní a obežníkov, organizačnej a administratívnej práce, ktorú musel okresný
náčelník zabezpečovať a za jej hladký
priebeh bol osobne zodpovedný. Musel
prevádzať finančné hotovosti, zaistiť
bezpečné uskladnenie a prevoz často
relatívne drahého vybavenia evakuovaných úradov, postarať sa o zamestnancov štátu a ich rodinných príslušníkov...
Okresní náčelníci umiestňovacích okresov však nemali na starosti len zabezpečenie ubytovania a umiestnenia pre
úradníkov rozpustených okresných úradov. Mali zariadiť napríklad aj o to, aby
sa v rámci ich okresu našlo miesto nielen
pre úradníctvo rozpustených okresných
úradov, ale aj notariátov, politickej a policajnej správy, colných úradov, finančnej
stráže, poprípade aj samosprávy či slovenských štátnych škôl. Okresný náčelník tak bol osobou zodpovednou priamo
za umiestnenie evakuantov na území
celého okresu, či už šlo o zamestnancov
širokého spektra štátnych úradov, alebo
neskôr aj civilných evakuantov. Netreba

tiež zabúdať, že v tomto prípade nešlo
len o umiestnenie štátnych zamestnancov. Mali sa sťahovať spolu s rodinnými
príslušníkmi, ale tiež s vybavením úradov a so spisovou agendou. Presúvali
sa však aj knihy, školské pomôcky,
technické vybavenie... Obstarať takému
množstvu štátnych zamestnancov (aj
keď možno len dočasné) ubytovanie
spolu s rodinnými príslušníkmi, uskladnenie nábytku či iného majetku i uskladnenie spisovej agendy a pridelenie k jednotlivým úradom na území okresu bolo
veľmi zložitou prácou.
■ SITUÁCIA V TRNAVE
Z hľadiska evakuácie je zaujímavým najmä príklad Trnavy, ktorý približuje chaos, aký krátko po arbitrážnom
rozhodnutí doľahol prakticky na celé
Slovensko. Trnavský Okresný úrad
musel v súvislosti s evakuáciou úradov
a inštitúcií z dunajskostredského obvodu
zaistiť okrem spomenutého ubytovania aj bezpečnú prepravu a transport
majetku, najmä bytových zariadení, resp.
ich vyloženie v cieľových staniciach na
území okresu, miestnosti na prechodné
uskladnenie majetku, napríklad bytového
zariadenia evakuantov, ale aj zariadenia kancelárií, uskladnenie množstva
nábytku, vybavenia...
Hoci mal byť umiestňovací úrad zo
strany evakuovaného okresu upovedomený o tom, kedy by mal približne prísť
transport s rodinnými príslušníkmi a so
zariadením, najmä pre rýchlosť evakuácie, urýchlenú konfliktmi s maďarskou
stranou, to nebolo vo všetkých prípadoch možné realizovať. Presný počet
evakuovaných osôb a majetku, ale tiež
ich príchod mal byť trnavskému okresnému náčelníkovi známy najmä preto,
aby mohol zabezpečiť pomocné sily
na vykládku tovaru, jeho transport zo
železničnej stanice či jeho bezpečné
uskladnenie, ako aj umiestnenie evakuovaného úradníctva s rodinami na
svojom území. Z tohto dôvodu si nechal
okresný náčelník vypracovať zoznam
možných bytov, do ktorých mohol nasťahovať evakuovaných úradníkov s rodinami. O tom, že to bolo len núdzovým
riešením, netreba pochybovať. Problematické bolo najmä nájdenie vhodného
ubytovania, pretože nešlo o malý počet
osôb, ale o stovky, v celoslovenskom
meradle tisíce osôb. V Trnave bol v tomto
čase nedostatok voľných bytov, preto
mnohých evakuantov museli ubytúvať
ľudia v už obývaných domoch s voľnými
izbami. Podobná situácia bola na celom
území okresu, mnohí evakuovaní úradníci aj z tohto dôvodu bývali na mestskom či obecnom majetku, napríklad na
majeroch, družstvách a podobne.
Pre nedostatok bytov v Trnave či
v mieste umiestnenia úradníkov sa tiež
stávali situácie, že evakuanti nemohli byť
ubytovaní v pridelenom mieste výkonu
práce, ale museli za ňou dochádzať
z viac či menej vzdialených obcí. O tom,
že to malo veľký dosah na evakuovaných
štátnych zamestnancov, netreba pochybovať. Po nútenom opustení miesta
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výkonu práce boli v rýchlom časovom
slede zaradení na nové pracoviská,
často bez znalosti konkrétneho prostredia a v mnohých prípadoch aj bez
agendy, čo spolu s neľahkou bytovou
situáciou ich rodín a v neposlednom
rade ich samých ešte viac prehĺbilo ich
frustráciu. Ani finančná stránka nebola
zanedbateľná. O prevoz majetku bolo
síce postarané, pri vyložení mali spolupracovať samotní evakuanti, na druhej
strane však ďalší ich transport od
železnice, prevoz majetku na miesta
ich zaradenia atď. boli v kompetencii
umiestňovacieho okresu. Na uvedenú
akciu si trnavský okresný náčelník musel
viackrát najať robotníkov či pomocné sily
s povozmi, ktorých bolo, samozrejme,
potrebné za odvedené služby vyplatiť.
Situácia sa ešte radikálnejšie zhoršila po príchode civilných evakuantov
z územia odstúpeného Maďarsku. Na
jar 1939 musel trnavský Okresný úrad
hlásiť nadriadeným, že ďalšie umiestňovanie rodín na území okresu už nebolo
v súvislosti s nedostatkom miestností
na ubytovanie osôb a stajní pre dobytok
možné.
■ STRATA MAJETKU
Samozrejme, okrem civilnej evakuácie sa realizoval aj presun rozsiahleho štátneho majetku, ktorý bol tiež
nezanedbateľný. Problémy sa však aj
tu kopili – či už pre nedbalosť, zmätok
pri evakuácii, jej nepripravenosť, alebo
zo snahy obohatiť sa. Je nesporné, že
úradníctvo evakuovaného okresu malo
situáciu značne sťaženú. Okrem spisového materiálu sa evakuovalo aj vybavenie kancelárií a množstvo ďalšieho
majetku úradu, počnúc písacími a počítacími strojmi cez predmety potrebné
pre civilnú obranu až po finančnú hotovosť. Za prevod uvedených vecí bol
zodpovedný okresný náčelník, v prípade
Dunajskej Stredy František Adamec.
Podľa zápisnice spísanej 6. novembra
1938 boli na v tom čase už rušenom
Okresnom úrade v Dunajskej Strede
viaceré predmety odovzdané maďarskej okupačnej správe, čím vznikla slovenskej vláde relatívne vysoká škoda.
Hoci dunajskostredský okresný náčelník
odovzdal v Trnave do správy trnavského
náprotivku vyše štyridsaťtisíc korún
v hotovosti, pri evakuácii sa „stratili“
alebo boli ponechané na okupovanom
území viaceré zaujímavé predmety.
Ešte v januári 1939 vyčíslili F. Adamcovi
škodu vyše tridsaťšesťtisíc korún, ktorú
mal splácať v mesačných splátkach po
tristo korún. Ďalším vyšetrovaním však
suma značne narastala a už v marci
1940, keď pôsobil Adamec ako radca
politickej správy pri Ministerstve vnútra,
vyčíslila komisia Adamcovi sumu vyše
šesťdesiattritisíc korún spolu s pokladničným mankom, ktorá mu mala byť
strhávaná z výplaty až dovtedy, kým ju
celú nesplatí. František Adamec sa síce
pri vypočúvaní bránil časovou tiesňou
a psychickým rozpoložením, pričom
poukazoval najmä na to, že veril svojim
podriadeným, ktorí mali účtovné náležitosti na starosti, no so svojou obhajobou neuspel. Do istej miery mal pravdu
v tom, že evakuácia bola veľmi rýchlou
záležitosťou, podobne jeho psychické
rozpoloženie nemuselo byť práve najlepšie, na druhej strane bol z titulu funkcie
osobne zodpovedný za jej hladký priebeh, ktorý v sledovanom prípade nebol
dosiahnutý.
■ VEĽKÉ STRATY
Samozrejme, problémov s evakuáciou bolo oveľa viac. Možno sem zaradiť
tiež snahy o zabezpečenie prevozu slovenského majetku na nesporne slovenské územie, ktoré sa začalo podobne
ako v prípade úradov ešte pred rozhodnutím Viedenskej arbitráže. Evakuovať
sa mali napríklad cestné stroje či ďalší
hnuteľný majetok slovenskej strany,
ktorý však bol ešte dlhší čas predmetom
slovenských a maďarských rokovaní.
Problematická bola aj infraštruktúra
budovaná takmer dvadsať rokov, ktorá
však bola pre Slovensko už stratená bez
možnosti kompenzácie.
Maďarsko tak zavŕšilo svoju revizionistickú politiku, o ktorú sa snažilo už po
podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy.

NA OKRAJ
B ola úplne prvá v Uhorsku
a práve v týchto dňoch si pripomíname začiatok jej prevádzky.
Štvrtého septembra 1840 sa
začala jej skúšobná a presne
o mesiac neskôr už verejná prevádzka. Myšlienkou výstavby
konskej železnice z Bratislavy do
Trnavy sa začala zaoberať skupina sedemnástich šľachticov,
veľkostatkárov a veľkoobchodníkov z Bratislavy, Trnavy a okolia
pod vedením baróna Juraja Walterskirchena. Spočiatku sa s prepravou osôb neuvažovalo, železnica mala iba urýchliť prepravu
poľnohospodárskych produktov.

Keď na svet
prišla „koňka“
Silným impulzom bola skutočnosť, že barón Rotchild požiadal 7. marca 1836 o povolenie
na výstavbu trate odbočujúcej zo
stanice KFNB Deutsch Wagram
(Severná železnica cisára Ferdinanda – spojovala Viedeň s Haličou cez Břeclav, Přerov a Bohumín) a pokračujúcej cez Marchegg
do Bratislavy. Mesto Bratislava
návrh podporovalo – už v roku
1836 ponúklo zdarma pozemky
na stavbu železnice. Na základe
rozhodnutia mestskej rady z 24.
septembra 1836 bol vyžiadaný
posudok inžiniera Mathiasa Schönerera (staviteľa konskej železnice České Budějovice – Linec),
ktorý vypracoval aj projekty,
potrebné k žiadosti o udelenie
predbežného súhlasu.
Prvá uhorská bratislavsko-trnavská železničná spoločnosť
vznikla 22. januára 1838, keď boli
plenárnemu zasadnutiu predložené
projekty a rozpočet na schválenie.
Schválený kapitál vo výške päťstotisíc zlatých mal byť získaný vydaním dvetisícpäťsto akcií s nominálnou hodnotou dvesto zlatých.
Pomerne nízky náklad stavby súvisel s použitím koní ako ťažnej sily.
Stanovy spoločnosti potvrdil
a stavebné povolenie udelil rakúsky
cisár a uhorský kráľ Ferdinand V. až
6. marca 1839. Potom sa už začali
stavebné práce, ktoré boli spočiatku
bez problémov. V septembri pracovalo na stavbe dvesto a v októbri až
deväťsto robotníkov a dokončili sa
zemné práce až po Pezinok. Predpokladalo sa, že prevádzka úseku
do Svätého Jura sa začne už na jar
nasledujúceho roka a na celej trati
na jar 1841. Napriek ťažkostiam
s výkupom pozemkov sa v roku 1840
podarilo dokončiť zemné práce až
za Svätý Jur aj výstavbu budovy
železnice v Bratislave a nakúpilo sa
i dvanásť osobných vozňov s kapacitou štyridsaťdva cestujúcich. Na
úseku Bratislava – Svätý Jur sa 24.
septembra 1840 začala skúšobná
a 4.októbra 1840 verejná prevádzka.
Podľa zachovaných prameňov prepravila železnica v prvom
mesiaci prevádzky 533, v druhom
7 185, treťom 8 421 a vo štvrtom
5 727 (spolu 26 668) cestujúcich.
Za prepravu sto funtov (asi päťdesiat kilogramov) cennejšieho tovaru
sa platilo 2,5 grajciara, za menej
cenný tovar dva grajciare na míľu.
Ján ČERNÝ

Foto: internet
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GLOSA

V Slovenskom Komlóši žili jeho obyvatelia v bratskom porozumení a tolerancii

„V nadmorských výškach
300 – 730 m s mocnosťou 430 m
je zložený z epiklastických brekcií
až aglomerátov, tufov, pyroklastických prúdov, redeponovaných
pyroklastík s ojedinelými hrubými
lávovými prúdmi prevažne amfibolických, amfibolicko-pyroxenických
a pyroxenicko-amfibolických andezitov...“ píše autor v monografii
o Očovej, ktorá vyšla v roku 1999.
Porozumeli ste tomu textu? Priznám sa, že hoci sa o prírodu zaujímam, mám z toho odseku „hokej“.

Zaslúžia
si kvalitu
Takýto text pasuje do odbornej
publikácie, a nie do knihy, ktorá je
určená najmä bežnému užívateľovi
a mala by byť zrozumiteľná nielen
odborníkom, ale aj babke z Bugárova (osada vysoko nad Očovou).
Ale inak je tá kniha o Očovej naozaj
reprezentačná, s bohatými informáciami o histórii i o ľudových tradíciách, ktoré s touto podpolianskou
dedinou súvisia.
Tento príklad som neuviedol
náhodou. Žiaľ, dostávajú sa mi do
rúk monografie obcí (dá sa povedať, že som ich zberateľom), a predovšetkým drobné propagačné
materiály, ktorých tvorcovia si často

Pohnútky na vydanie monografie o
obci alebo meste môžu byť rôznorodé.
V prvom rade by však mali ich autori
dbať na to, aby boli kvalitné, čitateľné
a jazykovo správne.

„netykajú“ s prírodnými i historickými faktmi, ale – a čo je dvojnásobný žiaľ – ani so slovenčinou,
s jej gramatikou a so štylistikou.
Viem, chybička sa pritrafí, ani ja nie
som imúnny a s odstupom času len
nechápavo krútim hlavou, ako sa mi
do textu dostala hlúpa chyba, hoci
som ho prečítal najmenej desaťkrát, ale naozaj by sme mali týmto
materiálom venovať viac pozornosti
a držať sa tých starých múdrostí:
viac hláv – viac rozumu alebo viac
očí – viac vidí. Nemôžem súhlasiť
s argumentom autora jednej monografie (pri všetkej úcte k robote,
ktorú vykonal), že s vydaním mu
pomôže vnučka, ktorá „vie robiť na
počítači“.
Tak mi napadlo, že práve
Matica slovenská by v tomto smere
mohla zohrať dôležitú a pozitívnu
úlohu. Práve ona by mohla byť
záštitou pri vydávaní propagačných
materiálov a vlastivedných publikácií. Bola by zárukou kvality, ale aj
primeranej ceny. Viem, zaváňa to
monopolizáciou, ale v tomto prípade
zmysluplnou, ktorá by odbúrala
kvázi vydavateľov a reklamné
agentúry a spoločnosti, ktoré vo
vydávaní vidia len a len biznis, pri
vecných informáciách sa spoliehajú
(a odvolávajú) na miestne zdroje
a miestnych vlastivedných pracovníkov a prehrešky proti slovenčine
vyriešia hravo: „Neprešlo jazykovou
úpravou.“
Jozef SLIACKY
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Spolužitie menšín v knihe poviedok
Jozef SCHWAR Z – Foto: prebal Benedekovej knihy

Od slovenských priateľov z Maďarska sa mi dostalo do rúk druhé slovenské vydanie knihy poviedok Istvána Gábora Benedeka Komlóšska Tóra. Hoci editori i niektorí recenzenti zdôrazňujú, že v knihe „nejde o problémy menšinového bytia, tento
moment zdôrazňuje (autor) iba z hľadiska faktu, že v obci sa snúbili životy Židov a Slovákov tu usadených“, nesúhlasím
s nimi. Práve naopak. Menšinové bytie v Maďarsku slovenské i židovské je ústrednou myšlienkou, ktorá sa tiahne jednotlivými príbehmi hrdinov knihy. Sú to obyvatelia Slovenského Komlóša, mestečka na juhu Maďarska.
sa (na začiatku 20. storočia) aškenázski a sefárdski Židia stretli práve
v Slovenskom Komlóši? Jaj, čo je to
za otázku? V tejto dedine vtedy žili
viac menej len Slováci, s ktorými si
obchodníci s metrovým tovarom,
krajčíri, obuvníci, krčmári či kotlári
zvyknutí na ruštinu, poľštinu... okamžite porozumeli. Len človek, ktorého
osud hoci len raz prinútil k úteku, vie
precítiť, čo znamená v cudzom svete
a v tiesni znalosť jazyka, rovnajúca
sa pochopeniu nádeji a bezpečnosti.
Dosť však bolo mudrovania. Pre nás
je teraz dôležité, že slovenská obec,
vynímajúca sa ako ostrov z mora
maďarského slova, poskytla útočisko
pre prichádzajúcich…“

Samozrejme, autorovi, rodenému Komlóšanovi, pochádzajúcemu
z miestnej židovskej komunity, ide
najmä o to vzdať hold svojim predkom, predovšetkým starému otcovi
a otcovi. Zároveň vyjadruje poctu
miestnemu, v absolútnej väčšine slovenskému obyvateľstvu.
■ SVOJRÁZNY OSTROV
István Benedek v úvodnej
poviedke Židovský príbeh zdôrazňuje rozhodujúci fenomén tamojšieho menšinového bytia slovami:
„Prečo sa názov Slovenského
Komlóša v srdciach mnohých Židov
trblietal ako diamant. Táto obec,
ktorú založila Mária Terézia a obývali evanjelickí Slováci, sa totiž
stala svojráznym ostrovom Židov.
Príčinu treba hľadať v nej samej:
Slováci žili v menšinovom postavení, tak že v domácom kruhu ani
len nepomysleli na to, že by pohŕdali Židmi a nevýhodne ich rozlišovali. A ak sa aj našiel Slovák, čo
sa naparoval, za chotárom obce
sa mu to zaraz mohlo vrátiť. Jeho
slovenské priezvisko nevedeli
vysloviť už ani v blízkej Orošháze.
A nieže v Segedíne. Smiali sa
jeho maďarčine, robili si posmech
z jeho oblečenia… Tak sa stalo,
že v dvanásťtisícovom Slovenskom Komlóši Slováci, ktorí tvorili
väč šinu obyvateľstva, a židovskí
prisťahovalci žili v bratskom porozumení ako v rozprávke. Napríklad, čoho som sám bol svedkom,
teda: roku 1944 sa v Slovenskom
Komlóši vyskytoval iba jediný člen
Strany šípových krížov, pijanský holič, ktor ý sa potom v čase
výmeny obyvateľstva s hanbou
presťahoval do Košíc…“

Kniha poviedok komlóšskeho literáta
Istvána Gábora BENEDEKA o spoluexistencii menšín v tejto oblasti Maďarska vyšla v druhom vydaní pričinením
Kruhu ppriateľov Slovenského Komlóša
a Čabianskej organizácie Slovákov.

Špecifickosť prelínania židovského a slovenského v potrianonskom Maďarsku v Slovenskom
Komlóši je prítomná v celom Benedekovom diele. Medzi iným približuje príchod Židov do Komlóša na
príbehu vlastného starého otca. Ten
pochádzajúci z uhorského Podkarpatska, dnes Zakarpatská Ukrajina
(nezabúdajme na tamojšiu pestrú
jazykovú, náboženskú a etnickú
paletu obyvateľov), doputoval do
stredu Uhorska miernou obchádzkou – cez Kaliforniu. Skúsenosť
o dobrote Komlóšanov (Slovákov!)
získal prostredníctvom vysťahovaleckej komlóšskej osady na západe
USA. Nebol jediný Žid, ktorý prišiel do
takmer zasľúbenej komlóšskej zeme.
Dajme opäť slovo autorovi: „A prečo

■ AKO V ANTICKEJ DRÁME
Pri čítaní poviedok sa dozviete,
ako prebiehali každodenné medziľudské,
spoločenské
procesy
v komlóšskych reáliách. S dôrazom na židovských obyvateľov, ale
v úzkom prelínaní sa so slovenskou percepciou života v tejto časti
Maďarska. Vyzdvihnem ešte jeden
príbeh. Príbeh z poviedky Saracén
Pišti je hoden antickej drámy. Príbeh dieťaťa, ktoré prišlo na svet ako
plod lásky Slovenky a černocha.
Pokračujme s autorom: „Pre slovenskú slúžku zo Slovenského Komlóša
už aj Segedín znamenal takmer
koniec sveta. Nuž, a aké je Taliansko
a vôbec cudzina, v skutočnosti ani
nevedela pochopiť. (…) Dolníčka sa
zoznámila s jedným černochom. (…)
So Saracénom. (Len na okraj musím
poznamenať, že komlóšski Slováci
nikdy nepoužívali na označenie ľudí
čiernej pleti slovo černoch.)“ Dieťa
sa narodilo a malo sa k svetu. Keby...
keby vo svojom krátkom dvanásť

Poľský spisovateľ Henryk SIENKIEWICZ a jeho Listy z Ameriky

Amerika 19. storočia očami Poliaka
Text a foto: Lukáš PERNÝ

Píše sa rok 1876. Poľský spisovateľ, neskôr nositeľ Nobelovej ceny, autor významných kníh Púšťou a pralesom
či Ohňom a mečom, vyštudovaný filozof a lekár Henryk Sienkiewicz dostáva ponuku z redakcie Gazety Polskiej
zmapovať atmosféru súdobej Ameriky. Podmienkou je pravidelné informovanie čitateľov prostredníctvom reportáží vo forme listov.
Reportáže vyšli aj knižne. Pred
dvoma rokmi vo Vydavateľstve spolku
slovenských spisovateľov v preklade
Miloša Ferka. V tomto roku vychádza
v tom istom vydavateľstve nadväzujúca
kniha Americké rozprávky. Podobne ako
pred ním Charles Dickens (aj jeho kniha
Americké poznámky vychádza tento rok)
Sienkiewicz tiež ponúka širokospektrálny
obraz o vtedajšej Amerike, ktorý obsahuje
cestopis s prírodno-vednými poznatkami;
filozofickými a religióznymi meditáciami
o večnosti a panteizme opisujúcimi
zážitky z púšte a oceánu; etnologickými
a sociologickými poznatkami o Indiánoch,
Mexičanoch, Afroameričanoch a samotných Yankees; a napokon sociálno-kritickými postrehmi o chudobe a extrémnom
bohatstve v prístavných mestách.
Je ťažké zhrnúť vyše tristo strán
Sienkiewiczových zápiskov do krátkej
recenzie, no v prvom rade vysoko oceňujem autorovu obrazotvornosť a fantáziu, s ktorou opisuje svoje zážitky
z ľudí, prírody, počasia, podnebia, zo
živočíchov, z rastlín, hôr či konkrétnych
zložitých situácií, ktoré cesta priniesla:
„Mesačné lúče zasýpali striebornými
pásmi steny skál, ktorých čierne
nehybné obrysy črtali sa v nasvietenom
pozadí so zvláštne razantným dôra-

zom. Ponuro-záhadný pôvab scenérie
umocňovali ešte zvuky noci. V štrbinách
brál porastených stromami výhražne
a škrekotavo jačali divé mačky, z času
na čas zahúkal výr, z času na čas odfrkli
si kone... najdávnejšie sny detstva môjho
skutočnosťou stali sa,“ (s. 214) píše
autor. Autorove vety sú ako ťah maliarovho štetca, ktorý prezentuje obraz
spletitých emócií z cesty. Významnú
úlohu v autorovom rukopise má
samotná príroda, ktorá ho miestami desí

CESTOPIS
a miestami fascinuje. Nechýba mu ani
humor, predovšetkým sklon k sebairónii.
Prvá časť diela hovorí o ceste európskymi mestami (Kolín, Brusel, Calais,
Londýn) a pokračuje atmosférickou
reportážou života na zaoceánskej lodi.
Nasleduje príchod do New Yorku, opis
života najbohatších Američanov, ale aj
prístavnej chudoby. Následne sa vyberá
na cestu vlakom naprieč kontinentom cez
divoký západ, ako ho poznáme z filmových westernov, až k slnečným brehom
Kalifornie. Samotná cesta je opísaná skutočne autenticky. Akoby ste spolu so spisovateľom sedeli priamo vo vlaku, ktorý
uháňa westernovou krajinou. Prekladateľ
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Slávny poľský spisovateľ
Henryk SIENKIEWICZ

si neodpustil poznámky pripomínajúce
country pesničky a citáty z westernových
filmov.
Sienkiewicz od ťažkých meditácií
prechádza k racionálnemu opisu amerického politického systému, spôsobu
nadobúdania pôdy, opisu vzdelávacieho
systému či miere rozvinutia občianskej
spoločnosti. Tú hodnotí na svoju dobu
pozitívne. Považuje ju (teda okrem divokých westernových mestečiek a prepychových prístavných miest) za značne
egalitársku, t. j. biznismen pokojne čapuje
pivo vo svojej krčme a nebojí sa ani fyzic-

a pol ročnom živote nemalo bez
vlastného pričinenia blízko k židovskej komunite. Koncom apríla 1944
sa dostalo do transportu smrti.
„Dieťa, ktoré je horšie ako židovské,
veď kým Žid potajme, on farbou svojej pleti otvorene stvárňuje čerta...“
Napokon sa nedostalo jeho meno ani
na pamätník židovských martýrov na
židovskom cintoríne v Komlóši. Niekto sa ho pokúsil neumelo vyškriabať do kameňa. Slovami spisovateľa: „Ištván Opauský, to s teba
zostalo. Škrabanec na náhrobnom
kameni.“
■ SPOLOČNÝ OSUD
Kniha (z jednej strany maďarská, z druhej slovenská) má dvestodvadsať strán (slovenský text).
Obsahuje deväť poviedok a dva
predslovy. Jeden k druhému vydaniu od Alžbety Hollerovej Račkovej,
predsedníčky Kruhu priateľov Slovenského Komlóša (a ja dodávam, že
aj predsedníčky Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku). Druhý
sa viaže k prvému vydaniu z roka
2003 a je od Alexandra Szokolaya,
Komlóšana, vedca, ktorý sa presťahoval na Slovensko a stal sa zakladateľom Výskumného ústavu potravinárskeho. Pripojená je aj príloha
z dobových fotografií, vysvetlivky
a Krátke dejiny komlóšskej židovskej komunity s použitou literatúrou
od Dr. Istvána Balogha. Pútavosť
čítania má v dobrom slova zmysle
na svedomí prekladateľka Ľubomíra
Fallerová, poviedku Židovský príbeh
preložil Karol Wlachovský.
Napriek tomu, že editori či
recenzenti opakovane tvrdia, že
autorovi nešlo o problém menšinového bytia, zhodujú sa však na tom,
že „spoločný menšinový osud (Slovákov a Židov) na Dolnej zemi v nich
vytvoril fenomén vzájomnej tolerancie, spoločnú ‚obyčaj‘, typickú pre
dolnozemskú slovenskú osadu“.
Keď sa k tomu pridá Benedekovo
spracovanie komlóšskeho „spolunažívania cez lúč Mojžišových kníh,
Tóry, ktorá symbolizuje humanizmus
a spolupatričnosť ľudí“, vznikne literárne dielo, ktoré má čo povedať aj
dnes. Židom, Slovákom, Maďarom.
Každému a všetkým.
kej práce. Samotných Američanov však
vníma ako neokrôchaných (sú arogantní,
vykladajú si nohy, žujú tabak a všade,
kde sa dá, si odpľúvajú). Nad životom
sa príliš nezamýšľajú a nemajú ani
vedomosti o kultúre a umení. Na druhú
stranu sú vzdelaní rovnomerne, teda
majú základ vedomostí, čo porovnáva
s dobovou Európou, kde boli na jednej
strane vysoko vzdelaní majetní, na strane
druhej negramotná chudoba. Americké
ženy, ktorých je v tom čase vzhľadom na
riedke osídlenie ešte nedostatok, zase
opisuje ako extrémne rozmaznané. Mieru
dobovej emancipácie považuje za mýtus
a dodáva, že sa vzťahuje iba na učiteľské
povolanie, v ktorom ženy dominujú.
Sienkiewicz sa po ceste naprieč kontinentom usadí v Anaheime (tu zakladá
s krajanmi neúspešnú kolóniu), Anaheim-Landing (kde žije v rybárskej komunite), a napokon najväčšiu časť venuje
opisu života v pohorí Santa Ana (prebýva
tu u squattera Jacka), kde sa z poľského
spisovateľa stáva poľovník, tesár a dobrodruh. Zo sociologicko-esejistického
diela sa dostávame až k robinsoniáde
namixovanej s winnetoukou. Zoznamuje
sa s miestnymi Mexičanmi a Indiánmi.
Opisuje ich spôsob života, ale aj napínavý lov divokého medveďa grizlyho.
V závere diela sa vyberie spolu s indiánskym spoločníkom k púšti Mojava, kde
opäť zažíva mystické výjavy o pominuteľnosti v mŕtvom lese palmoviek. Náhly
stret s lokomotívou, symbolom civilizácie,
naruší spleť mystických meditácií a dielo
sa končí zamyslením o budúcnosti Ameriky a perspektíve, ktorú jej dáva vynález
železnice. Kraje, kde nikdy človek neprebýval, je práve vďaka železnici možné
osídliť. Týmto optimistickým posolstvom
sa kniha zložená z listov o dobrodružstve
z Ameriky končí...
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Rezbárske sympóziá na Slovensku v tomto roku predčasne ukončila pandémia

Drevo ožíva až dušou umelca
Ivan KR AJČOVIČ – Foto: autor a Emil SEMANCO

Na začiatku je rev motorovej píly a výzva dvojmetrového kusa stromu. Na konci je harmónia, pokoj a umelecký zážitok v podobe sochy alebo úžitkového predmetu, ktoré budú zdobiť verejné priestranstvo desiatky
rokov. Ešte treba upratať piliny a nikto neuverí, že sumec, ktorého ťahá rybár z trávy, sa nenarodil vo vode,
ale je stvorený predstavivosťou rezbára z lipy.
História hovorí, že už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia si
americkí a kanadskí drevorubači krátili voľné chvíle vyrezávaním sôch.
Vtedy vznikli prvé motorové píly
s priamym pohonom, ktoré neboli citlivé na polohu. No a od vyrezávania
úžitkových predmetov, ako boli stĺpy
a lavičky, sa prešlo aj na vyrezávanie umeleckých diel. Nezávisle od
ďalekého kontinentu, s ktorým malo
vtedy socialistické Československo
minimum kontaktov, vznikala rovnaká
tradícia aj u nás. Na podujatí Socha
piešťanských parkov, ktoré sa po
prvý raz uskutočnilo v roku 1969, sa
objavili aj rezbári s motorovou pílou.
Bohužiaľ, zub času sa na drevených
skulptúrach v kúpeľnom parku podpísal. Sochy boli zničené a odstránené,
hoci aj keď len nedávno tam prežívali
ešte dve posledné zo sedemdesiatych
rokov. V deväťdesiatych rokoch bolo
priekopníkom rezbárskych sympózií
termálne kúpalisko v Podhájskej, pričom má aj zápis v Slovenskej knihe
rekordov za deväťdesiatšesť vystavených sôch za pätnásť rokov konania
tvorivých stretnutí.
■ PRAJNÉ MILÉNIUM
Rozmach stretnutí sochárov, rezbárov, remeselníkov, ľudových umel-

cov, aj profesionálov, ktorí zobrali
do rúk reťazovú pílu, nastal na Slovensku najmä po roku 2000. Na trhu
sa objavili cenovo dostupné malé
motorové píly, a tak sa s rezbárskymi
sympóziami akoby roztrhlo vrece.
Starostovia podujatia povzbudzujú.
Umelci s pílami zanechajú po sebe
diela, ktoré obce zdobia a podporuje
sa tým aj turistický ruch. Sochy nám
spríjemnia napríklad cestu na Smolenický zámok, nájdeme ich v parkoch
v Rimavskej Sobote, Lučenci, Zborove, na Štrbskom plese i v menších
dedinách, ako je Povina alebo malý
Lapáš. Rezbári takisto šíria dobré
meno našej krajiny vo svete. V roku
2010 slovenský rezbár Martin Kalman
reprezentoval Slovensko na svetovej
výstave EXPO v Šanghaji v rezbe
motorovou pílou a jeho dielo Nežná
bolo oficiálnym darom Slovenskej
republiky predstaviteľom mesta.
■ ROZPRÁVKOVÝ RYBNÍK
Jedno zo sympózií sa konalo
v Cíferi na miestnom rybníku, kde už
v minulosti pribudli sochy vodníka,
orla držiaceho rybu, patróna rybárov sv. Petra a vyrezávané lavičky
z jedného kusa stromu, ktoré ocenili
najmä miestni rybári. V obci nájdete
drevenú sochu výšivkárky Márie

Aj tieto stoštyridsaťročné kmene čakajú na píly a dláta rezbárov...

Cíferskí rezbári majú svojich nasledovníkov.

Hollóssyovej. Rezbár Daniel Stieranka pre obec vytvoril sochu miestneho rodáka skladateľa Ladislava
Kupkoviča.
Počas troch dní tu vytvorilo
šesť rezbárov niekoľko sôch, ktoré
obohatia okolie miestneho rybníka. Rezbárov Mariána Čierňavu
a Michala Kopáska napadla myšlienka urobiť miestne sympózium
počas ich účasti na podobnom vo
Vychylovke – a od myšlienky nebolo

Pe ter M i š á k , Pe ter Vr l í k , Vy d av ate ľ s t v o Mat i c e s l o v e n s k e j , 2 0 2 0

ďaleko k činu. Okrem chuti netreba
na podujatie veľa úsilia. Usporiadateľ zabezpečí drevo, v tomto prípade
boli kmene dovezené zo Smoleníc,
pozvú sa známi rezbári a podujatie je na svete. Väčšina účastníkov
sa zaoberá rezbárstvom vo svojom
voľnom čase, na stretnutí sa však
zúčastnil aj človek, ktorého rezbárstvo živí, Oravec Milan Kuchťák.
Keďže sa rád zúčastňuje na podobných stretnutiach, ním vytvorené
sochy nájdeme po celom Slovensku
i v zahraničí. Jeho dvojmetrové sochy
Cyrila a Metoda, ktoré vznikli počas
Týždňa sakrálnej tvorby v Mútnom
na Orave, zdobia už niekoľko rokov
Krajanský dom Slovákov v írskom
Dubline a sú posvätené žilinským biskupom Tomášom Galisom.
„Mám strednú umeleckú rezbársku školu a rezbárstvo ma živí
posledných desať rokov,“ hovorí
Milan Kuchťák. „Pracoval som aj ako
stolár, ale napokon som zistil, že ma
umelecké vyrezávanie uživí. Mám
široký záber, zhotovujem drevené
obrazy, veľa sôch robím pre kaplnky
a kostoly, vyrezávam výrobky s ľudo-

HUMORESKA
M ilý Donald,

Do povesťovej mapy Slovenska pridáva Vydavateľstvo Matice slovenskej knihu, aká u nás ešte nebola. Unikátne príbehy, ktoré si medzi
sebou rozprávali ľudia z hustých karpatských lesov a prekrásnych
polonín od čias, keď kraj spravovali chrabré rusínske kniežatá, krivdy
naprávali statoční zbojníci a svet ľudskej fantázie ovládali bájne bytosti,
draci, čerti, víly a kamenní strážcovia pokladov. Príslušníci počtom
neveľkého národa Rusínov žijú medzi nami, ani o tom veľmi nevieme.
Obývajú kraj na východ od Vysokých Tatier až do Poľska a na Ukrajinu pozdĺž oblúka, ktorý tvoria hrebene a horstvá Karpát. Veľa ich
žije na Zakarpatskej Ukrajine, bývalej Podkarpatskej Rusi, ktorá bola
svojho času súčasťou Slovenska. Žijú tu najmenej tak dlho, ako toto
územie obývame my Slováci spolu s ostatnými slovanskými národmi.
Krása a jedinečnosť povestí zo zázračnej studnice rusínskej ľudovej slovesnosti až chytá za srdce a uchvacuje. Veríme, že čitatelia budú rovnako
očarení, ako boli autori tejto knižky, do ktorej prerozprávali aspoň malú
časť rusínskeho povesťového pokladu.
Dvojica autorov Peter Mišák a Peter Vrlík spolupracuje dlhšie, spomeňme ich Murárske povesti a príbehy (2015), v ktorých poskladali
fascinujúcu mozaiku murárskych príbehov. Ďalej to boli Povesti z Liptova (2008), Rozprávky spod slovanskej lipy (2013). Nevedno však, či
bude pokračovať. Literárny kritik, publicista, básnik či lexikograf Peter
Mišák totiž pri príležitosti spísania rusínskych povestí prezradil: „Vybral,
pozbieral a ‚dodal‘ mi ich môj tradičný spoluautor povestí Peter Vrlík, no
tak sa mi vidí, že sa začal uberať vlastnou cestou a neviem, či týmto
dielkom spoluprácu nezavŕšime. Lenže odriekaného chleba je vraj vždy
najväčší krajec a doteraz to bola vždy dobrá spolupráca, tak… Uvidíme.“
Obaja členovia Spolku slovenských spisovateľov pracujú aj samostatne
a ich tvorba je veľmi fascinujúca. Nájdete ju na stránke Vydavateľstva vydavateľ.sk
Ľudovít KUSAL

osôb. S dvoma výnimkami. Grand
Hotel v Bratislave alebo verejná
hovoril si, že doprava, autobusy a vlaky.
po prekonaní Covidu sa cítiš V dopravných prostriedkoch by
o dvadsať rokov mladší. Ako sme museli mať rúška. Takže
sa to dozvedela moja žena,
začala pátrať, ako aj mňa nakaziť koronou. Samé sprostosti
jej chodia po rozume. Susedy
by ju ohovárali, že si našla
zajačika. Ešteže v našej rodine bude to v Grand Hoteli, tam rúška
mám aspoň politiku na starosti netreba. Dáme im zarobiť, nech si
ja. Už sa teším na novembrové chudoba pomôže. Test na koronu
zasadnutie G4. Zvažujem, kde si nemusíš robiť, šanuj peniaze.
by sme sa stretli. Ty, Vlado Vla- Naša akadémia vied Ti ho urobí
dimírovič a Si spolu s vašimi zadarmo. Má to odskúšané na
ochrankármi je okolo deväťsto inej globalistickej akcii. Dúfam,
ľudí. Na Slovensku sú len dve že ešte budeš prezidentom, keď
možnosti, ako to urobiť. Aby si už máte tie voľby. Ak by Ťa náhovedel, u nás platí limit na stre- dou nezvolili, neboj sa. Dáme to
távanie ľudí. Len do päťdesiat do poriadku. Aby si vedel, u nás

v Európe máme nový recept na to,
ako sa stať prezidentom. Voľby
sú nanič. Ja som sa tiež poučil.
V posledných prezidentských
som dostal presne nula hlasov.

Na divadelných doskách pôsobí vyše polstoročie,
stvárnil mnohé charakterovo výrazné úlohy. Hral
Rómea, Macbetha, Richarda III., Malvolia, Polónia,
milánskeho vojvodcu vo vyhnanstve Prospera.
Režíroval Veselé paničky windsordské, v ktorých si
dokonca zahral aj waleského pastora Ewansa. Jediná
rola, ktorá mu od kráľa divadelnej drámy „ušla“, bol
Hamlet.

Rómeo či skôr Šimon Šindelka?
Počas účinkovania na Novej scéne v Bratislave hral takisto mnohé
atraktívne postavy, za ktoré spomenieme len Ferdinanda v Schillerovej
dráme Úklady a láska či Salieriho v slávnej hre Amadeus od anglického
dramatika Petra Schaffera. Učil sa od Mikuláša Hubu, Karola Zachara či
Ctibora Filčíka.
Výrazný charakterový herec Emil Horváth, ktorý sa 12. novembra dožíva
významného životného jubilea sedemdesiatich piatich rokov, absolvoval
herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1968.
Bol členom Divadla SNP v Martine (1968 – 1976), potom Novej scény
v Bratislave (1976 – 1983). Od roka 1983 je členom Činohry Slovenského
národného divadla, kde stvárnil množstvo postáv.
V posledných rokoch sa syn herca Emila Horvátha st. a manžel
herečky Viery Richterovej venuje aj réžii (Caligula, Divadelná komédia,
Šialený deň, Štvrtá sestra). Prednáša hereckú tvorbu na VŠMU, na ktorej
v roku 2005 získal titul profesor. Ako pedagóg hovorieval študentom, ako
ľutuje, že nemajú šancu zažiť to čo my. Človek sa zjavil v televízii, mal ohlas,
diváci mu písali listy, na ktoré síce nemohol odpovedať, neboli mobily ani
maily, ale divák hercov poznal. Aj na základe toho fungoval spätný divácky
záujem. Vďaka televízii sa divák na svojho obľúbeného herca prišiel pozrieť
do divadla.
V roku 2005 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za
významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry.
Ľudovít KUSAL
budúci nový prezident chcel som
sa tam nasťahovať. Došiel som
s kufrom a dvojplatničkou. Správali sa nechutne. Vysvetlil som
im, že podporujem svetový mier,

Kozu do paláca pustia, mňa nie...

WWW.SNN.SK

Lebo som ani nekandidoval. Mne
stačí, keď ma za prezidenta tejto
krajiny, čiže Slovenska, prehlásiš Ty. Alebo Vlado. Alebo Si.
Keď dôjdete, urobíme tlačovku.
Ukážeme našej volebnej komisii, ako sa to robí. Viem, že ma
podržíte. Poviete pekne národu,
koho uznávate za nášho prezidenta. Na rozdiel od ochranky
v Grassalkovičovom paláci. Ako

KULTÚRA

■ PREDČASNÝ KONIEC
Sympóziá sa konajú od skorej
jari až do neskorej jesene. V tomto
roku stretnutia nadšencov kreatívnej
práce s motorovou pílou predčasne
ukončilo nariadenie vlády o zákaze
stretávania. Takže, ak niekde uvidíte
drevenú sochu so stopami po zuboch
píly, vedzte, že ju zanechal umelec,
ktorý chcel iným jesennú prechádzku
prírodou urobiť krajšou.

MEDAILÓN

Povesti a príbehy karpatských Rusínov
KNIHA TÝŽDŇA

vými a poľovníckymi motívmi, lavičky
do záhrad, formy na syry.“
V Cíferi od neho pribudla sediaca
morská panna. Životnosť drevených
sôch v prírode závisí od nadmorskej
výšky lokality, chemického ošetrenia a druhu dreva. Milan Kuchťák
rád pracuje s dubom, ktorý sa síce
ťažšie opracúva, no má zase dlhšiu
životnosť, navyše ho ešte dotvára
dlátom. Mäkšie drevo, napríklad
lipa, sa s počasím veľmi nekamaráti,
najmä ak nie je povrch uhladený.
„Stačí však, ak je socha pod altánkom a napustená, aby sa póry dreva
uzatvorili, potom vydrží naozaj dlho,“
hodnotí.

demokraciu a verím vo víťazstvo
slobody a tolerancie. Nepustili
ma ani do záhrady. Takto u nás
funguje demokracia. Kozu dovnútra pustili, mňa nie. Ako nový
prezident im to spočítam. Zruším ochranku. Namiesto nich
bude strážiť sused. Dohodím mu
lukratívne teplé miestečko, ako je
u nás zvykom. Na poradcu nemá,
ale chová vlčiaky. Len mám podo-

zrenie, že nie na stráženie. Jeho
otec bol z Valaskej. V Anglicku
kilo psej masti stojí sto libier. No
nekúp to. Na reumu zatiaľ nič lepšie nevynašli. Možno funguje aj
proti korone. Ale radšej nikomu už
nič neradím. Dežo bol toť nedávno
u mňa kopať trativod. Pýtal sa ma,
čo je dobré proti korone. Lebo
sa mu vracajú príbuzní z Čiech
a budú bývať u neho. Spolu zo
štyridsať ľudí. Dal som mu rúško.
To je najdôležitejšia ochrana,
hovoria naši páni v televízii. Mimo
záberu si ho dajú dole. Včera som
s Dežom hovoril. Veľmi mi za radu
ďakoval, vírus nedostal. Ale že
rúško bolo treba dlho variť, lebo
bolo tvrdé. Veď keď prídeš, pohovoríme. Zdraví Ťa
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Ad: Generála Štefánika neviedli na návrat do vlasti nijaké súkromné pohnútky

Bájka majora Fourniera o falošnom telegrame
Miroslav MUSIL – Foto: archív SNN

Autorka Marta Slezáková v článku tvrdí, že „v Československu pred sto rokmi sa zámerne rozšíril dôvod
Štefánikovho návra tu – vraj ,súkromná‘ návšteva. ... Aj keď je dávno známe, že niesol do Prahy nótu prezidentovi ... aj dvom generálom cudzích armád na území ČSR, dodnes to úradne nikto nepotvrdil ... išiel
odovzdať nótu gen. Piccionemu“.

Nad starou
fotografiou
D vadsiateho prvého júla
v roku 1987 som sa s rodinou
vracal z dovolenky v Prahe.
Symbolický dátum narodenia
nášho veľkého Slováka, aj keď
v tom období v zabudnutí, ma
ako bádateľa faktov minulých
i súčasných už aj v tom čase
ma nutkal na návštevu Košarísk
a Bradla.
Podľa cestovných máp som
odbočil z hlavnej trasy k blízkym
obciam rodiska Milana Rastislava Štefánika, ale nemal som
šťastie u
spoluobčanov. Na
otázku, ako sa dostať k Mohyle,
len nechápavo, resp. zo strachu
krútili hlavou nad mojou vtedy
odvážnou otázkou. Nakoniec
som si pomohol sám a cestu
do vtedy zakázanej lokality
som našiel. Neďaleko slávneho
pamätníka kosil trávu neznámy
muž. K Bradlu sa ešte nedostal.
Okrem môjho auta bolo na okolí
ešte jedno so ŠPZ západného
Nemecka.
Na pamätníku sa opaľovala
dvojica mladých ľudí. Požiadal
som ich slušne, aby nám uvoľnili
pohľad na Bradlo a urobili nám s naším fotoaparátom snímku s vysvetlením, že
nevieme, či sa niekedy z Košíc
tam ešte dostaneme, ale chceli
by sme mať dôkaz na pamiatku.
Párik pochopil naše prianie
a fotografiu nám urobil. Sme na
nej s manželkou a so synom,
ktorý mal vtedy deväť rokov.
Dnes, keď je tráva pri pamätníku
Bradlo pekne vykosená a konajú
sa tam veľkolepé oslavy, fotografie nám pripomínajú, ako sa
menia časy a možno aj ľudia,
ktorí nám vtedy uctiť si históriu
zakazovali.
Ladislav FALAT
Foto: archív SNN

Mohli by
byť všade
Pred niekoľkými rokmi som
bol v Krupine ako redaktor regionálnych novín pri inštalovaní
tabule významných osobností,
ktoré sa v meste narodili alebo
v ňom pôsobili. Pri spomienke na
Štefana Lukáčka, ktorý sa narodil
v Krupine pred dvesto rokmi, som
si uvedomil, že by tých mien mohlo
byť aj viac. Ale v tejto chvíli to pre
mňa nie je podstatná myšlienka.
Tabuľu na múzeu v Krupine vnímam
ako vzor pre iné slovenské mestá
a dediny, ktoré sa rovnako môžu
pochváliť mnohými zaujímavými
osobnosťami. Veď koľkokrát, keď
zavítame do obce, buď nevieme,
že sa s ňou spája život známeho
človeka, alebo ak aj vieme, musíme
pátrať po dome, na ktorom by mohla
byť – ale neraz nie je – pamätná
tabuľa. Takže takáto súborná tabuľa,
pokiaľ možno na frekventovanom
mieste, nám dá základné poučenie,
a ak v nás vzbudí záujem, bude
impulzom na ďalšie osobné bádanie
po nevšednej osobnosti alebo udalosti buď priamo „na mieste činu“,
alebo v literatúre.
Jozef SLIACKY

QMVÓDGT

Autorka je zjavne úplne mimo
poznatkov o tom, že kompetencie
dvoch generálov armád Francúzska a Talianska vtedy už Štefánik
dávno vyriešil na mierovej konferencii
v Paríži a toto riešenie bezprostredne
oznámil aj schválil (telegraficky)
s gen. Piccionem na Slovensku; taktiež ihneď priamo z Paríža informoval
prezidenta Masaryka. Preto je úplne
absurdné jej tvrdenie, že kvôli tomu
letel do vlasti. V skutočnosti letel na
priamu žiadosť ministra pre Slovensko Šrobára, ktorý mu zaslal tele-

jenie figurovalo v pôvodnej Masarykovej koncepcii, ktorú Štefánik spočiatku vzal do úvahy, avšak zriekol
sa jej už v memorande pre Taliansko
v roku 1916. Namiesto toho skoncipo-

bolo letisko alebo letiskové hangáre.
Som v kontakte so synom bývalého
starostu Vajnôr v čase, keď Štefánik
prilietal, Jozefom Hlavatým, ktorý mi
potvrdil:

POLEMIKA
gram, aby neodkladne prišiel, čo súviselo s útokom maďarskej Červenej
armády, ktorá sa prebíjala až k Bratislave. Tvrdenie o „súkromnej“ návšteve a s tým súvisiace ďalšie úvahy
si M. S. doslova vyfabulovala, nikde
sa také tvrdenie neobjavilo. Toto sa
vzťahuje aj na ďalšie rozvíjané autorkine tvrdenia o tom, čo Štefánik prinášal pri svojom návrate.
O jej zmätočnom uvažovaní
svedčí aj tvrdenie, že „Štefánikovým
„námestím“ sa stal priechod medzi
obchodmi v Eurovei“. Štefánikova
socha je pôsobivo situovaná na brehu
Dunaja, vystavená pohľadu turistov
zo všetkých kútov sveta, ktorí sa tade
plavia na lodiach. Autor, aj ako turistický sprievodca, im práve objasňuje
význam toho, koho takto zahliadli.
■ POMÝLENÉ TVRDENIE
Pomýlené je aj tvrdenie, že„
v Paríži žiadal pripojiť Slovensko
k Slovinsku koridorom“. Toto prepo-

Troskyy lietadla Caproni,
p
, v ktorých
ý blízko Ivankyy pri
p Dunaji zahynul 4. mája 1919 pri svojom
návrate do vlasti generál Milan Rastislav Štefánik.

val stredoeurópsku alianciu Československa, Juhoslávie a Rumunska,
ktorú potom finalizoval jeho partner Štefan Osuský v podobe Malej
dohody.
Pointou článku M. S. zrejme má
byť to, že telegram maj. Fourniera,
ktorý mal zabezpečiť pristátie v Bratislave, bol podvrhom, keďže klamlivo
tvrdil o vyhovujúcich podmienkach
na pristátie pri Vajnoroch – kým
autorka popiera, že by tam vtedy

„Letisko v roku 1919 už fungovalo. Aj môj otec Ján Hlavatý
(nar. 1906) mi rozprával, že v čase
príletu gen. Štefánika letisko už fungovalo. Vznikom prvej čs. republiky sa riaditeľom štátneho Vajnorského letiska stal Ing. Jozef Merhaut
a moja mama Katarína Hlavatá bola
najprv pestúnkou jeho asi štyroch
detí a neskôr ju Ing. Jozef Merhaut
zamestnal na letisku, kde bol riaditeľom až do roka 1938. Doma u rodičov

Nové pravdy v starých knihách alebo každý národ má novinárov, akých si zaslúži

Za zločin chudoby treba trestať
Margita K ÁNIKOVÁ – Ilustrácia: prebal českého vydania knihy Ľuboša JURÍK A Novinári

V čase koronavírusu je najlepším
rozptýlením čítanie. V prvých dňoch
mnohí prečítali knihy odložené na
čas, keď budú mať čas. Po ich prečítaní nastala otázka, ako získať nové
knihy, keď knižnice boli zatvorené
a tiež kníhkupectvá. Ale aj v opačnom prípade by vznikol problém, ako
u každého náruživého čitateľa, kam
nové knihy ukladať. Jediným východiskom bolo postupné vracanie sa do
vlastného archívu kníh. Mnohí čitatelia
našli nové pravdy v starých knihách,
ktoré pred nimi pri prvom čítaní zostali
ukryté. Tak prišla na rad aj kniha Novinári Ľuboša Juríka, ktorú vydalo vydavateľstvo Smena v roku 1984.
Rok vydania evokuje názov vizionárskej knihy Georgea Orwela 1984.
Ako vieme, vo fiktívnej krajine, kde
je vodcom Veľký brat, majú ministerstvo pravdy, ba aj ministerstvo
lásky, ktoré majú ďaleko od skutočného významu týchto slov. Naša nová
vláda hľadala pre svojich koaličných
„bračekov“ nové ministerstvá, aby
ukojila ich samoľúbosť. Stačilo by
si prečítať knihu 1984. Veď ako by
im slušalo prepisovanie historických
faktov na ministerstve pravdy a na
ministerstve lásky vymazávať city ako
láska a priateľstvo. Vo fiktívnej krajine
Oceánia na verejných aj súkromných
priestoroch boli obrazovky s upozornením: „Veľký brat ťa sleduje.“ Tu sa
už naša nová vláda poučila, chcela
nás v rámci pandémie sledovať na
základe pohybu mobilov. Chvála Bohu,
Veľký brat zatiaľ nepochodil. Zatiaľ.
Ale vráťme sa ku knihe Novinári. Od

vydania knihy uplynulo tridsaťšesť
rokov, a preto sa dala čakať väčšia
poplatnosť danej dobe. Opak však je
pravdou. Autor nám dal nahliadnuť do
redakčnej kuchyne jedného týždenníka so všetkými kladmi aj zápormi
redakčnej práce v tom čase. Nosnými
piliermi boli pohľady na znečisťovanie životného prostredia vo fiktívnom
petrochemickom kombináte v Bukovej
a ochrana historických pamiatok reprezentovaných záchranou historického

BESEDNICA
mesta Banská Kamenica. Každému
čitateľovi je jasné, že ide o Banskú
Štiavnicu a neradostný pohľad na jej
chátrajúce historické dedičstvo. Témy
akoby z nášho každodenného života.
V minulom režime preferovali plnenie
plánu a získanie prémií, dnes sú to
zisky veľkých i malých korporácií, teda
za všetkým treba vidieť zisk za každú
cenu, bez ohľadu na možnosť zničenia
celého ľudstva.
Jedna z postáv knihy hovorí:
„Ak ľudstvo zastaví zbrojenie a bude
investovať do ochrany prírody, prebudovania výroby na ekologicky prijateľný spôsob, ak zabráni rastúcim
rozdielom medzi úrovňou rozvoja
jednotlivých krajín, potom nemusíme
mať obavy. Ale to nie je otázka len
pre vedcov. To je vec celého ľudstva.“
Všetko vieme, ale nič nerobíme, teda
skoro nič.
Už vtedy autor poukazoval, že
voda sa stane strategickou surovinou,
cennejšou ako ropa, volá po ochrane
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spodných vôd Žitného ostrova. Toto
nie je vecou jednej vlády, jednej
fabriky, jednej krajiny, je to problém
celého ľudstva. Preto by tieto témy
mali rezonovať aj v dnešnej našej
tlači. Ale ako hovorí autor: „Do istej
miery je novinár taký, aká je spoločnosť, v ktorej žije. Poviem to inými
slovami: Každý národ má takých novinárov, akých si zaslúži.“
Pohľad na školstvo sa taktiež
nezmenil, tak ako sa nezmenilo
samotné školstvo.
„Potrebujeme odborníkov z oblasti elektroniky, kybernetiky, jadrovej fyziky, strojárstva, chémie. Tých
je málo. Zato absolventi humanitár-

bola fotografia veľkej vybavovacej –
prijímacej, budovy na vajnorskom
letisku, fotografovanej v roku vzniku
prvej čs. republiky. Našich doma som
sa spýtal, kde je tá budova, a dostal
som odpoveď, že počas druhej svetovej vojny bola budova úplne zbombardovaná a neostalo tam po nej nič.“
Nadväzujúca absurdita M. S. je
jej tvrdenie, že „v Bratislave nebolo
svedka, ktorý by videl Fourniera“.
Fournier vystupuje vo výpovediach
celého radu svedkov havárie. Jeho
prítomnosť vyplýva aj z korešpondencie francúzskeho velenia a diplomatov. Jeho údajne falošný telegram
o vhodnosti pristávacej plochy vo Vajnoroch vtedy zodpovedal realite.
■ ZLÁ INTERPRETÁCIA
M. S. tak chce zjavne zdôvodniť,
že zavádzajúci telegram bol príčinou
havárie na nevyhovujúcej pristávacej ploche, k čomu pridáva tvrdenie, že „v Bratislave nebol nijaký
veľký vietor“. M. S. nemá potuchy,
že práve v tej oblasti prevláda silný
vietor od Karpát zo severozápadu.
Nielen výpovede talianskych dôstojníkov, ale aj virtuálna rekonštrukcia
havárie a film historika Pavla Kanisa
jednoznačne potvrdzujú, že haváriu
spôsobil silný nápor vetra, ktorý pilotov prinútil na široký obrat smerom na
Ivanku a ktorý nakoniec nezvládli.
Aj celkom na záver článku M. S.
je zjavná mystifikácia o „návrhu priloženom k nóte, ktorú niesol Masarykovi“, keďže nótu Masarykovi odoslal dávno predtým priamo z Paríža
a súčasne s ňou mu odoslal vlastnoručne napísaný list veľmi vrúcneho
znenia.
Všetky exaktné doklady k tomuto
komentáru nájdu čitatelia v knihe
autora:
MUSIL,
Miroslav:
Štefánik
a jeho Giuliana – objektívom archívov Talianska a Vatikánu. Bratislava,
2019 a onedlho na knižné pulty pribudne jeho najkomplexnejšie dielo
o Štefánikovi: MUSIL, Miroslav: Milan
Rastislav Štefánik a vznik Česko-Slovenska – v dokumentoch piatich svetadielov, 2020.
nych odborov si nemôžu nájsť miesta
a potĺkajú sa bez zamestnania.“
Nepíšu to len súčasní novinári, ale
aj Ľuboš Jurík v roku 1984. Všetko
je ako to známe hádzanie hrachu na
stenu. „Vieme, že žijeme v epoche
informácií. Cena informácie bude
stále stúpať, ako stúpa cena ropy
a bielkovín. Musíme sa na to pripraviť.
Boj o informácie bude neľútostnejší
ako boj o suroviny.“
Dnes, keď cenzúra je vraj minulosťou, čakali by sme od mienkotvorných novín pregnantné informácie,
poukazovanie na smerovanie našej
spoločnosti do záhuby. Lenže slová
o neexistencii cenzúry by mali byť
pravdivé. Tak ako v minulom režime
platí autocenzúra pre každého novinára, aby si udržal prácu, aby sa
zapáčil zamestnávateľom a najmä
majiteľom masmédií. Cenzúrou však
je aj nedostatok finančných prostriedkov. „Veľký brat“ sľuboval svojim dvorným redaktorom veľkú kopu
peňazí. Čo keby niečo „kvaplo“ aj
opozičnej tlači?
V spomínanej knihe autor píše:
„Cenzúra predsa nejestvuje. Ak im
čosi predsa len bráni v kritike, je to
autocenzúra, vnútorná pochybnosť,“
nebojí sa to tak nazvať, „ je to strach
z možných následkov.“
Človek je nepoučiteľný, celý
život sa usiluje o to, čo už vlastne má.
Malý útulný domček vymení za rozsiahlu vilu s bazénom, nesmie chýbať
značkové oblečenie, chata v horách,
víkendový domček niekde na pláži,
auto, radšej dve, a čoskoro nemať
súkromné lietadlo bude neodpustiteľný handicap. To, že milióny ľudí na
svete nemajú čo jesť, kde sa vyspať,
to pre nich nie je podstatné. Niekto
múdry povedal, že chudoba je najväčší zločin, pretože všetky ostatné
zločiny sú z nej zrodené. Aj zločin
ničenia životného prostredia.
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FARBA JE NAŠA VÁŠEĚ

POKROÿILÁ TECHNOLÓGIA TLAÿE
V SKÚSENÝCH RUKÁCH
PROJEKT DESAħROÿIA V TLAÿIARNI NEOGRAFIA!
Nový unikátny osemfarebný stroj vo formáte B0 s obracaĀom.
Ešte väĀšie kapacity hárkovej tlaĀe a kratšie termíny výroby!
Do strojového parku tlaĀiarne NEOGRAFIA pribudol Ċalší tlaĀový stroj vo formáte B0 s možnosĨou súĀasnej tlaĀe na obidve strany hárku.
Najnovšie zariadenie posilní strojový park ôsmich hárkových strojov a dvoch rotaĀiek. Plánovaný zaĀiatok prevádzky stroja - marec 2017.
Viac na

www.neografia.sk
R - 2020044
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OSOBNOSTI SLOVENSKA

Gorazd ZVONICKÝ patrí do galérie bardov, čo niesli fakľu pravdy a ideálov národa

Sláv i k nepokorenej slovenskej slobody
Pôvodný text Ernesta SIROCHMANA upravila Karin OBŠATNÍKOVÁ – Foto: archív autora

Keď sa druhého augusta 2020 hlahol nového zvona prvýkrát niesol ponad Močarany, s láskou a úctou si rodáci Gorazda Zvonického pripomenuli tohto básnika
a významnú osobnosť slovenských národných dejín i katolíckej moderny, ktorého jasná, prístupná a nevyumelkovaná reč umožňuje každému pokochať sa na
plodoch, ktoré sa zrodili v srdci zanietenom láskou k Bohu a národu.
Umelecké tvárne prostriedky,
ktorými Gorazd Zvonický okrášlil
svoje verše – obrazy, prirovnania,
metafory, sym boly – pochádzajú
z repertoára nie cudzieho slovenskému, kresťansky formovanému
milovníkovi poézie. Stavba verša,
lahodný rytmus a pravidelný rým
idú ruka v ruke s krištáľovo jasnou
myšlien kou.
■ IMPERATÍV SVEDOMIA
Túto myšlienku Zvonický vyslovuje otvorene, podriaďujúc sa vnútornému imperatívu svedomia, proti
ktorému niet odvolania. Starozákonní
proroci symbolickými gestami, predpoveďami i bezohľad nými oznámeniami Jahveho vôle hýbali stojatými
vodami vo vyvolenom národe, rušili
pohodlie kráľov, pohlavárov a neraz
si na svoje hlavy pritiahli blesky ich
hnevu. Aj v slovenskej literatúre
vznikli Krvavé sonety a ozval sa Hlas
krvi. Zvonický pripojil svoje Výkriky,
keď mu nedalo mlčať. Lebo cítil
povinnosť písať za tých, čo nepísali,
lebo si písať netrúfali alebo písať
nemohli. Svojím básnickým dielom si
zaistil čestné miesto v galérii bardov,
ktorí niesli fakľu pravdy a ideálov
svojho národa po ceste jednoznačne
slovenskej a kresťanskej.
Aká dlhá bola cesta Gorazda
Zvonického z Močarian na Národný
cintorín v Turčianskom Svätom Martine? Michalovce, Šaštín, Trnava,
Podolínec, Turín, Buenos Aires,
Rím...
■ PEVEC BEŽENCOV
Keď Slovensko ukladalo na
večný odpočinok do slobodnej slovenskej zeme slávika nepokorenej
slovenskej slobody, pevca bežencov
utekajúcich pred prízrakom červenej posadnutosti, tribúna slovenskej
štátnej samostatnosti, Gorazda Zvonického, vzdávalo hold saleziánskemu kňazovi, duchovnému otcovi,
profesorovi,
spoluza kladateľovi
Zahraničnej Matice slovenskej, čle-

odtiaľ utiecť a koncom roka odišiel
do emigrácie. Po krátkom po byte
v Ríme odišiel v roku 1951 do Buenos Aires, kde dvanásť rokov pôsobil
ako kňaz. V roku 1963 sa vrátil do
Ríma a svoje pas toračné skúsenosti
vložil do pedagogickej práce s kňazským dorastom. V tom čase vznikol
v Ríme Slovenský ústav sv. Cyrila
a sv. Metoda, ktorý vydával aj edíciu Lýra a Gorazd Zvonický bol jej
vedúci redaktor. Spolupracoval aj
so slovenskými exilový mi emigrantskými časopismi a novinami.

Kňaza Andreja ŠÁNDORA – básnika Gorazda ZVONICKÉHO označovali aj „pevcom bežencov“ a slávikom nepokorenej slovenskej slobody.

novi predsedníctva Slovenského
ústavu v Ríme, členovi Medzinárodnej mariánskej akadémie, nositeľovi veliteľského radu za zásluhy
o Taliansku republiku, najmä však
básnikovi a preklada teľovi, ktorý
v slobodnom svete, v dobrovoľnom
vyhnanstve, žijúc pravde, právu
a spravodlivosti, písal o kráse
a vytvoril jedinečné umelecké dielo,
ktoré je jedným z uholných kameňov nášho národného písomníctva,
dielo, ktoré patrilo medzi libri prohibiti, dielo, proti ktorému okiadzači červenej posadnutosti nariadili
„bojovať ako s nepriateľským“.
Básnik, prekladateľ, pedagóg,
kňaz a misionár Gorazd Zvonický,
vlastným menom Andrej Šándor, sa

narodil v Močaranoch (dnes súčasť
Michaloviec) ako piate z ôsmich
detí. Vyrastal v chudobnej roľ níckej
rodine. Ako dvadsaťročný narukoval do Levoče, kde ho v roku 1938
zastihla mobi lizácia. Po návrate z
vojenskej služby do končil štúdium na
saleziánskom gymná ziu v Šaštíne.
Po štúdiu filozofie v Trnave a teológie vo Svätom Beňadiku (dnešný
Hronský Beňadik) bol v roku 1948
vysväte ný za kňaza. Prvý rok pôsobil v trnavskom seminári a po jeho
zrušení v roku 1949 sa stal správcom saleziánskej farnosti v Michalovciach, kde sa stal terčom proticirkevnej kampane. V roku 1950 sa
dostal do izolač ného tábora v Podolínci, v auguste sa mu však podarilo

■ SEJBA SLOVA
Začiatky jeho literárnej tvorby
siahajú do druhej polovice tridsiatych rokov minulého storočia. Básnické prvotiny publikoval už počas
štúdia v Šaštíne v časopise Ozvena,
neskôr prispieval do časopisov Rozvoj, Don Bosco, Saleziánske zvesti,
Mládež a misie, Slovenské pohľady
a Kul túra. Už pred odchodom do
emigrácie vy šla cyklostylom jeho
prvá básnická zbierka Sejba perál
(1943) a zbierkou Mýtnik pred Madonou (1948) sa skončila básnikova
knižná činnosť na Slovensku. Jeho
prvá exilová kniha veršov vyšla pod
názvom S ukazovákom na mraku
(1958) a postup ne vydal ďalšie: Prebúdza sa zem (1964), Na jubilejné
víno (1965), Slnko ma miluje (1967),
Prekutávam lovištia (1968) a iné.
Poslednými troma zbierkami básní,
kto ré knižne publikoval, sú verše
Napárať čím viac lyka (1978), Obolus (1985) a Smer Mariánska hora
(1988).
■ ÚVAHY O VERŠOCH
Podľa Gorazda Zvonického
báseň a poézia vôbec môže sa
uberať pomedzi dve krajnosti,
ktoré sa ľahko zmenia na úskalia: jasnosť a záhadnosť, myšlienková vyhranenosť a nezmyselnosť, didaktická jednoznačnosť
a nezrozumiteľnosť. Prvú krajnosť radi pranierujú literárni kri-

tici a na druhú si ťažkajú čitatelia.
Vnímanie poézie Gorazdom Zvonickým si môžeme priblížiť vo viacerých jeho myšlienkach.
Mienil, že poézia sa nesmie
vyjadrovať jednoznačne. Tým by
prestala byť umením a zmenila by
sa na poučku, pravidlo, teorému,
zákon. Preto čím je viacznačnejšia,
tým viac je poéziou. Čo však neznamená, že je tým viac poéziou, čím
je nezrozumiteľnejšia. Mnohoznačnosť a nezrozumiteľnosť nie sú
synonymá.
Každý normálny človek musí
niečo vnímať z umenia, aspoň to
minimum, to jest že pôsobí na jeho
city, že mu lahodí, že sa mu páči,
že vyvoláva v ňom rozpoloženie,
ktoré presahuje rá mec všednosti.
Nezáleží na tom, koľko z neho
vníma. Každý má totiž svoj vlastný
uhol chápavosti.
Keďže
báseň nemá
byť
poučkou, do ktorej sa už nič nedá
vsu núť bez narušenia jej rozsahu
a platnosti, musí poskytovať možnosť ďalšieho rastu. Kto asimiluje
citový obsah básne, kto sa vnoril do
básnikovho sveta, kto s ním splynul
v inšpirácii, cíti sa schopný – aspoň
by sa mal cítiť – rozvíjať, čo prijal.
Pravda, toto rozvíjanie nemá
nič spoločné s epigónstvom alebo
s plagiátom. Ide tu o osobné vnútorné
splynutie konzu menta s produktom,
o predĺženie básnika v čitateľovi,
ktorý dotvára, dopĺňa, zveľaďuje,
čo prijal. A čím viacerými smermi to
dokáže, tým podnetnejšia je báseň.
V básni treba počítať s miestom
pre čitateľa, pre jeho vnú torný
duchovný obraz, pre jeho osudy
a sny, pre jeho rany a ideá ly. On
totiž túži v nej nájsť aspoň trochu
priestoru, kde by zakre slil nejaký
úsek svojej životnej púte, a to bez
prílišného hľadania.
Nezištnosť,
ba
altruizmus
pohýna básnika k takémuto postoju
voči čitateľovi: ja začínam a ty
pokračuj! Básnikovo ja a čitate ľovo
ty majú sa v básni zliať v súzvučné
my, a kde chýba toto súzvučné splynutie, tam vari chýba aj poézia,
aspoň tá pravá.
Prečo sa tak radi opäť započúvame do niektorých básní? Pretože zachytili záchvevy našich sŕdc
a naše zážitky, ktoré by nezachytil
nijaký zvukový pás.
A naopak, sklamaní odkladáme
zbierku, v ktorej sme neobja vili
aspoň trochu seba.

A spevec náš, chlúba Rimavy – hneď hlavou na stôl klesol – a dušu vypustil

Ľudovíta KUBÁNIHO inšpirovali vlastné zážitky
Pred sto deväťdesiatimi rokmi 16. októbra 1830 sa narodil v malohontskej dedine Horné Zahorany spisovateľ Ľudovít KUBÁNI. V jeho črtách sa odrážajú osobné zážitky, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do jeho
života i do života jeho priateľov.
Jozef SLIACK Y – Foto: Wikipédia

K blízkym priateľom Ľudovíta
Kubániho patril básnik Ján Botto,
a to nielen preto, že boli rodákmi
z Rimavskej doliny. Stretávame
sa s ním v poviedke Emigranti.
„Humoresku inakšiu Ti iba pozdejšie pošlem, možno že bude opisom
našej originálnej cesty s Bottom
Janom,“ napísal v liste Pavlovi Dobšinskému 6. apríla 1860. „Vypomstím sa v nej na ňom ako opravdivý
‚charlatán‘, čo sa nepovolane do
kritiky bystrických obrazov a radvanských múz púšťa. Že sa do detvianskej krčmárky – ktorá nás bezzištne
vysluhovala – zaľúbiť musí, to je isté.
Aspoň ja môjho spoluemigranta bez
láskavosti nijak nenechám.“
■ CEZ DETVU DO KOKAVY
Kubáni zachytil ich spoločnú
cestu cez Detvu a detvianske hory
do Kokavy, pričom Bottu spomína
ako merníka (zememerača) Ružana.
Hoci nie je vylúčené, že do svojho
„turistického dobrodružstva“ vložil
Kubáni aj príbehy iných ľudí, predsa
len je to opis živý a čitateľný aj po
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vyše jeden a pol storočí. Zápletkou je, že ich krásna detvianska
krčmárka považovala za politických agentov, ktorí sa tajne vracali
z cudziny, aby organizovali odpor
proti habsburskému absolutizmu.
Pohostila ich, aj sa postarala o ich
bezpečnosť.
V autobiografických črtách
samého seba predstavuje ako Stupického alebo Hladovského. To
druhé meno je príznačné, keďže po
rakúsko-uhorskom vyrovnaní Kubáni
prišiel o prácu a s rodinou sa ocitol pod prahom biedy. V „svätojánskom dobrodružstve“ Hlad a láska
a v „humo-smutnoreske“ Čierne
a biele šaty spoznávame v Miluši
Slavatínskej, resp. v Milici, Kubániho
manželku Zuzanu.
Aj poviedka Suplikant vychádza
z osobných zážitkov, ktoré však už
nestihol dorozprávať. „Touto kapitolou končia sa vlastne zápisky Ľ.
Kubániho o jeho suplikantských dobrodružstvách,“ napísal v roku 1873
v Orle Pavol Dobšinský. „My, chtiac
ich v tomže smere a z tejže časodoby

a z vlastnej skúsenosti ďalej nadpriasť
a trochu zavŕšiť, už ukončenie kapitoly
máličko premenili sme a pokračujeme
ďalej.“
Okolo roka 1860 začal Ľudovít
Kubáni písať román Valgatha – „historickú povesť z dejov uhorských XV.
stoletia“. „Chytil som sa do velikánskej
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práce, do jedného historického románu
z časov husitských, v ktorom Nemectvo, Slovanstvo a Maďarstvo k prospechu týchto dvoch ostatných do konfliktu uvádzam,“ napísal Kubáni Pavlovi
Dobšinskému 8. februára 1861. O dva
mesiace neskôr už mohol napísať:
„Môj historický román Valgatha šťastne
dorástol na prvú knihu. Samému sebe
sa mi páči. Hrdinské rázuplné osoby,
krásne výjavy, pikantné situácie, básnická forma...“ Román sa však dostal
na stránky Orla až v roku 1872, teda
po tragickej Kubániho smrti. Vydavateľ
Andrej Truchlý-Sytniansky si mohol
len povzdychnúť, že nemá kto román
dorozprávať.
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Busta Ľudovíta KUBÁNIHO v Aleji slovenských velikánov v Rimavskej Sobote

Vďaka Kubániho črtám a poviedkam vieme, že aj štúrovci boli ľudia
z mäsa a kostí, mali svoje hviezdne
chvíle, ale aj slabosti. Jedna z nich –
karty – sa stala Kubánimu osudnou.
■ OSUDNÁ ŠKRIEPKA
„Na deň 29. listopadu zvolaná
bola porada v záležitosti dedinských
škôl, dľa nového zákona školského
zriadiť sa majúcich – do Rimavského
Brezova,“ spomínal na tragickú noc
z roka 1869 Kubániho priateľ Peter
Kellner-Hostinský. „Na túto došiel
i Lajko náš ako svetský dekan a spolu
i notár vyslaného povereníctva. Po

skončení úradnej porady ostal na
meniny priateľa a kmotra svojho
Andreja. Tu pre zábavu hral v karty
samoštvrtý. Hneď po polnoci strhla
sa škriepka medzi ním a Andrejom
Antalíkom, a keď tohoto prítomní
uspokojiť nevedeli, že Kubánimu patrí
výhra, dvaja spoluhráči vstali od stola
preč, dohádku ale viedol. A ďalej,
tak náruživo, že rozzlobený vytiahnuc nožík z vrecka, týmto tak mocne
vrazil medzi ľavé rebrá nášmu Ľudovítovi, že sa nôž vyššie palca vryl do
srdca jeho – a spevec náš, chlúba
Rimavy – hneď hlavou na stôl klesol
– a dušu vypustil.“

WWW.SNN.SK
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Matica slovenská vydala aktualizovaný Krátky slovník slovenského jazyka

GLOSA

Rekodifikácia slovenčiny po šestnástich rokoch

Najprv som si myslel, že Rudo
sa vlastne bojí. Že je jednoducho
trémista. Nie je istý, či mu vyjdú
najmä vysoké tóny. O hlboké som
nemal obavy, lebo tie zneli plno,
krásne zaguľatene, hoci ani vysoké
tóny nemali v jeho podaní chybu.
Keď spieval, mal som pocit, že sa
nenachádzam na našej starej dobrej matičke zemi, že nestojím na nej
oboma nohami, ale lietam v oblakoch spolu s anjelmi. Taký mal Rudo
hlas a tak krásne vedel spievať.

Veronika GR ZNÁROVÁ, hovorkyňa Matice slovenskej

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo piate vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Slovník
obsahuje vyše šesťdesiattisíc slov a patrí k štyrom základným kodifikačným príručkám slovenčiny, ktoré
schvaľuje Ministerstvo kultúry SR na základe zákona o štátnom jazyku.

Všetkým tým, čo proti Matici slovenskej splietajú siete intríg, vŕšia
nepravdy, nehanebne tvrdia, že je
v súčasnosti prežitkom a matičnú vedu
ponevierajú ako nepotrebnú a duplicitnú, vytrela zrak a azda aj zatvorila
skrivodlivé ústa najnovšia edičná iniciatíva, ktorej výsledkom je nové vydanie široko využiteľnej kodifikačnej
príručky našej materčiny od kolektívu
renomovaných jazykovedcov.

Na vysoko náročnej aktualizácii najširšie využiteľnej kodifikačnej
príručky súčasnej spisovnej slovenčiny pracovali autori diela Ján
Kačala, Mária Pisárčiková a Matej
Považaj. „K príprave nového vydania
nás priviedli predovšetkým zmeny
v slovnej zásobe a významoch slov,
o ktoré sa náš jazyk obohatil v ostatných desaťročiach. Slovník je určený
všetkým používateľom nášho jazyka,
osobitne žiakom, študentom, ich
rodičom a pedagógom. Jeho základným poslaním je rozširovanie
poznatkov o našom národnom
jazyku a zvyšovanie jazykovej kultúr y,“ priblížil vedúci autorského

kolektívu profesor Ján Kač ala.
Jadrom slovníka je slovná zásoba
súč asnej spisovnej slovenčiny
a v ýznamové členenie pomeno vaní, no sú v ňom aj základné
gramatické
a
slovnodruhové
údaje, št ýlová a št ylistická charak teristika slova a v niek to r ých prípadoch aj jeho pôvod
a v ýslovnosť. Nachádzajú sa
v ňom aj upozornenia na nespisovné a nesprávne podoby slova.
Významy sa dokladajú živ ými
spojeniami, k toré ukazujú život
daného slova v jazykovej praxi.
Predchádzajúca verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka

vyšla v roku 2003. „Slovník
v aktualizovanej podobe verejnosť
nenájde v digitálnej podobe. Na
internete je sprístupnená iba predošlá verzia, ktorá je v prípadoch
mnohých slov a slovných spojení
už neaktuálna. Matica slovenská
týmto vydaním prináša slovenskej
verejnosti po Pravidlách slovenskej výslovnosti už druhú kodifikačnú príručku súčasnej spisovnej
slovenčiny,“ spresnil riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág.
Ako dodal, slovník je významnou
príručkou nielen pre školy, ale aj
pre úrady štátnej a verejnej sfér y,
prekladateľov či novinárov.

Aj na Akademickom Prešove vírusy menili program

Plnia sen Jána Kollára
Text a foto: Michal BESK YD

Aj päťdesiaty štvr tý roč ník Súťaže umeleckej tvorivosti
vysokoškolákov Slovenska pod
názvom
Akademický
Prešov
prerušil núdzový stav. Doslova
na poslednú chvíľu stihli svoje
predstavenie uviesť divadelníci
z novozaloženého zoskupenia
Arbat, ktoré vzniklo minulý rok pri
Ruskom centre v Prešove. Pr vú
premiéru divadelníkov prerušila
pr vá vlna pandémie, no druhý
pokus sa už podarilo uskutočniť,
a to skôr než celý festival prešiel do online priestoru. Súbor,
ktor ý zakladal i Štefan Semanco
zo Slovensko-ruskej spoločnosti,
nacvičil
Čechovovu
komédiu

Pytačky. Do ruského predstavenia
boli zapojení ukrajinskí študenti,
ktorí navštevujú Ruské centrum
v Prešove. Záznam z predstavenia sa dostal do Národnostného
magazínu RTVS a mal excelentnú
odozvu aj u publika. Podľa Štefana Semanca je hlavnou úlohou divadla Arbat priblížiť ruskú
emóciu
slovenskému
divákovi
a aj zástupcom ruskej komunity.
A tak sa vďaka divadlu upevňuje
kultúrna všeslovanská vzájomnosť medzi Slovákmi, Ukrajincami
a napokon i Rusínmi, ktorých je v
Prešove tiež nemalé množstvo. Aj
takto sa v malom plní starý sen
Jána Kollára.

Členovia združenia Arbat uviedli na Akademickom Prešove komédiu A. P. Čechova Pytačky.

Tradičný prednes textov nahradili súťažiaci vlastnou tvorbou

Netradičné spomínanie na Martu – Myrtu
Michaela PAVELOVÁ, Dom MS v Nitre

Aj t e nt o r ok si v I vanke p r i N it r e neza budl i p r i po me núť l it e r át ku M a r t u Longaue r ov ú, r o de nú
M ašur ov ú. S pisovat e ľ ka použí vala p se udony m My r t a , t e t a My r t a ale bo Po d jasie nková. Č as ť svoj ho
ži vot a p r e ži la p r áve v t e jt o o bci , kde zo m r e la v ok t ó b r i 19 5 8 .
Na jej pamiatku organizuje
Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre pod vedením
súčasnej predsedníčky Margity
Račkovej recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy určenú pre deti
predškolského veku MŠ a žiakov
ZŠ Ivanka pri Nitre. Vzhľadom na
súčasné protipandemické opatrenia sa na podnet Domu Matice slovenskej v Nitre rozhodli organizátori zmeniť formu súťaže. Matičný
odbor zároveň rozšíril súťaž pre
všetky deti, ktoré žijú v Ivanke alebo
s ňou majú nejako inak späté väzby.
Tradičný prednes pred obecenstvom

objednávajte telefonicky:
043 / 3812 838
0918 / 904 925
emailom: snnredakcia@matica.sk
cez formulár:
www.snn.sk/index.php/predplatne
poštou: Slovenské národné noviny
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

WWW.SNN.SK

Literárne kvarteto najmenších školákov na 13. ročníku súťaže organizovanej v Ivanke pri
Nitre na počesť literátky Marty Longauerovej.

Ročné
predplatné:

Polročné
predplatné:

Štvrťročné
predplatné:

28,- €

14,- €

7,- €

nahradila výzva na vlastné autorské písanie na tému Ivanka pri Nitre
mojimi očami. Netradičné bolo aj
vyhodnotenie súťaže a stretávanie
sa hodnotiacej komisie iba v online
priestore. Napriek zložitým podmienkam sa do súťaže zapojilo rovných sto detí a žiakov, pričom každé
dieťa organizátori ocenili. Prvé
hlavné ceny si odniesli žiaci z troch
kategórií. Zvláštne ocenenia sa rozhodol venovať Dom MS v Nitre štyrom súťažiacim za ich výnimočný
vklad do štylistiky, práce s témou
v rodine, celkové uchopenie hlavnej myšlienky a zamyslenie sa nad
pojmom domov, ako aj nadhľad,
vtip a originálny pohľad autora.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Obce Ivanka pri
Nitre. Medzi školákmi 3. – 5. ročníka si prvenstvo „vypísala“ Danka
Čéryová a zvláštne ocenenie DMS
v Nitre získala Nia Vezsprémiová.
V kategŕii žiakov 6. – 9. ročníka
najviac literárneho talentu ukázal
Nikolas Mokráš a zvláštne ocenenie
DMS v Nitre dostali Karolína Malá,
Silvia Králiková a Filip Oršula.

Účet na úhradu predplatného:
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337
Variabilný symbol: 821020 - Do poznámky uveďte meno a priezvisko odberateľa.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Tichý sólista
Toľko rokov som ho presviedčal, aby vystúpil do nášho súboru!
„Pre teba to nič nebude,“ hovoril
som mu. „Zvládneš to aj zadnou
nohou. Veď ak dokážeš zaspievať
áriu Figara z Rossiniho opery Barbier zo Sevilly alebo pieseň toreadora Escamilla z Bizetovej opery
Carmen, prečo by si nezvládol obyčajnú ľudovú pieseň? Vari si mi ju
len raz spieval v tichý letný podvečer u vás doma v zadnej izbe?“ Tvoj
barytón rezonoval tak, že drnčali
obloky, ba dokonca aj dvojdecové
poháre na víno sa v sekretári chveli
od tých úžasných vibrácií. Pravdaže,
na dvore, tam si spievať odmietal, a čudné bolo, že keď som raz
nechal pootvorené dvere, ešte aj tie
si nielenže pribuchol, ale si ich ešte
i zamkol na kľúč. ,Héj, kamaráti
moji, tu ma nenechajte,‘ spieval si
s takým citom, že mi prechádzal po
chrbte mráz.
Ako
vedúci
súboru som často sníval o tom,
aké by to bolo pôsobivé, keby si
sa postavil do čela našej mužskej
skupiny a spieval väčšinu sólových
partov. Ostatní členovia by chvíľami
spievali s tebou, chvíľami by boli
ticho, a to len preto, aby ešte viacej
vynikol tvoj nádherný hlas...
Nakoniec si sa nado mnou
zľutoval a jedného dňa si vstúpil do
nášho súboru. Ale so mnou, jeho
vedúcim, si nemal ani kvapku súcitu:
nijaký človek na svete ma toľko
nenatrápil ako ty! Márne som sa
usiloval pochopiť tvoje správanie.
Spievať v zbore s ostatnými si bol
stále ochotný, ale sóla? Kdeže! To
si vytrvalo odmietal niekoľko rokov.
Nakoniec sa mi predsa len
podarilo presvedčiť ťa, aby si pekne
za sebou zaspieval niekoľko zbojníckych piesní. Ako úžasne ti to
šlo! Ľudia v hľadisku tlieskali ako
diví, niektorým chlapom sa v očiach
leskli slzy. Bol som taký nadšený,
že som o vašom (alebo tvojom?)
vystúpení napísal článok do novín,
v ktorom som ťa dokonca aj menoval – ako skvelého sólistu. Ale po
tom, keď ten článok vyšiel, namiesto
tvojho mena tam bolo akési úplne
iné! Všetko sedelo, len to tvoje
priezvisko bolo akési skomolené.
Akoby si to ani nespieval ty, ale
ktosi úplne iný!... Domnieval som
sa, že zapracoval nejaký redakčný
škriatok. Veľmi som sa nahneval.
Ešte toho dňa som zašiel do redakcie. A dozvedel som sa strašnú
vec. Nijaký škriatok, Rudo, ale ty, ty
osobne! Vraj si hneď na druhý deň
po festivale bol za nimi a preboha
si ich prosil, aby tam nedali tvoje
priezvisko, ale nejaké iné. Také,
aby ťa z našej dediny v ňom nikto
nespoznal. Prečo, Rudo, prečo? Aj
oni, redaktori tých novín, sa ťa vtedy
takto pýtali. Vraj si im povedal, že
to nechceš preto, lebo by to nielen
všetci ľudia v súbore, ale aj v dedine
chápali tak, že si pyšný človek, že sa
chceš nad nimi vyvyšovať. Že ty si
kvôli svojmu hlasu viacej ako oni.
Čo je to za logiku, Rudo? Čo
je to za logiku? Vysvetlíš mi to
niekedy?
Milan ZELINKA
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OČAMI MATIČIARA
C elosvetová

pandémia
„koronavírusu“ poznačila životy nás všetkých. Aj
v Poproči sa život – tak ako
v celej republike po vyhlásení
núdzového stavu – takmer
zastavil. Tunajší MO MS od
začiatku roka plánoval niekoľko akcií i projektov. Ešte
sme stihli uskutočniť dvadsiaty piaty ročník Matičného
plesu. Len čo prišiel marec
a my sme mali na Mesiac
knihy dohovorené stretnutie
s Olegom Bradom, knihovníkom obecnej knižnice a zároveň členom výboru MO MS
v Poproči, pri čítaní rozprávok s našimi najmenšími
ratolesťami knižnici už začala
„panovať korona“ a školy boli
pozatvárané.

V Štúrove odhalili pamätnú tabuľu zaslúžilým členom

Matica nedá odkrojiť nič zo svojej podstaty
Text a foto: Mária VAVRECZK Á

Rok 2020 vyhlásila Matica slovenská za Rok národnej identity so zámerom intenzívnej podpory a šírenia slovenskej
národnej identity a rozvoja slovenskej štátnosti. To viedlo štúrovských matičiarov k rozhodnutiu vyhotoviť pamätnú
tabuľu k dvom významným medzníkom v histórii a existencii Miestneho odboru Matice slovenskej v tomto meste –
k osemdesiatemu piatemu výročiu založenia a tridsiatemu výročiu oživotvorenia MO Matice slovenskej v Štúrove.

Žijeme nádejou
Knihovník prišiel s myšlienkou, že keď sa už nemôžeme stretávať s malými
čitateľmi osobne, nahradíme
to čítaním rozprávok z domáceho prostredia cez videá na
sociálnej sieti. Idea sa uchytila, predčítali babičky aj rodičia. Podľa ohlasov na sieti sa
to páčilo nielen deťom, ale
i dospelým. Čitateľský maratón sme takto nahradili inou
formou. UNESCO vyhlásilo 21.
marec za Svetový deň poézie.
Ako vlani aj teraz sme pripravili posedenie v provizórnej
„literárnej kaviarničke“ v kulturáku, kde sme si vypočuli
básne i úryvky z kníh slovenských autorov a zároveň posedeli s priateľmi, ktorí majú
k poézii blízko. V máji sme
chceli na hodnotiacej členskej
schôdzi bilancovať, do akých
projektov a podujatí sme sa
minulý rok zapojili. Zatiaľ sa
nám to nepodarilo uskutočniť. Uvidíme, či nám „korona“
dovolí stretnúť sa ešte teraz
na jeseň. Chcem sa však touto
cestou poďakovať našim členkám – podpredsedníčke Janke
Juríkovej a jej mame p. Ivete
Fečuovej, že v čase núdzového
stavu sa zapojili do dobrovoľnej pomo ci pri rozvoze stravy,
liekov a iných potrieb pre
dôchodcov v našej dedine.
Hovorilo sa, že vraj to
najhoršie už máme za sebou.
Život v obci i na celom Slovensku sa normalizoval, pomaly
sa začal naspäť dostávať do
starých koľají. No bolo to iba
na krátky čas. Situácia sa
znova zhoršila, kultúrny život
je opäť na bode mrazu. Pevne
veríme, že jeden z projektov
regionálnej kultúry dokážeme
ešte zrealizovať. Aj nad naším
najtypickejším a najtradičnejším podujatím – Ondrejovaním – visí veľký otáznik.
Dovtedy budeme živiť nádej,
že kultúrny život sa vráti späť
a pomaly začneme organizovať
a riadiť svoju prácu tak, ako
sme si to predstavovali.
Katarína KATUŠÁKOVÁ,
MO MS v Poproči

Medzi stovkou prítomných na
slávnostnom akte odhalenia tabule
začiatkom
septembra
privítali
v Štúrove predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, podpredsedu Mgr. Mareka Hanusku,
viceprimátorku Štúrova Mgr. Dominiku Blahákovú a predstaviteľov
matičných domov z Nitry, Dunajskej
Stredy a Nových Zámkov. Po slovenskej štátnej hymne predniesol
báseň Milana Rúfusa Modlitba za
Slovensko mladý recitátor Andrej
Ištók. Predsedníčka odboru Mária
Vavreczká v úvodnom slove podčiarkla, že vďaka tejto pamätnej tabuli
porozumenia a vďaky, upozorňujúcej na významné historické udalosti,
nezanikne dedičstvo našich predkov.
Predseda Matice slovenskej Marián
Gešper uviedol, že „žijeme v dobe
významnej historickej križovatky, na

V Štúrove odhalili v minulých dňoch
tamojší matičiari v súlade s celkovým
trendom ústanovizne pamätnú tabuľu
zakladajúcim členom MO a jubileu
jeho oživot vorenia.

ktorej stojí slovenský národ. Prebieha
relativizácia európskej civilizácie a jej
hodnôt, ktoré budovala dlhé stáročia.
Súčasne sme v novej dobe svedkami
bezprecedentných útokov na Maticu
slovenskú zo strany istých politických

kruhov. Vedenie MS sa však nevzdá
ani jedného miestneho odboru, ani
jedného pracoviska, ani jedného
matičného periodika bez boja. Zaväzujú nás k tomu hodnoty našich predkov, ktorí zakladali a žili pre národ
a Maticu“.
V tomto duchu sa niesol aj príhovor predsedu MO MS v Štúrove
Jaroslava Janoka, ktorý okrem iného
povedal, že osemdesiatpäť rokov od
založenia MO MS v meste je príležitosťou vzdať hold tým, ktorí stáli pri
jeho zrode 30. októbra 1935 a nedožili sa dnešných čias. K tradičným
aktivitám pribúdajú ďalšie, napríklad
divadelné predstavenia a návšteva
DAB v Nitre. Zvlášť významnými udalosťami sú Dni Ľudovíta Štúra, od
položenia základného kameňa 25.
októbra 2015 až po odhalenie pamätníka Ľudovíta Štúra na brehu Dunaja
12. mája 2019.
Po slávnostných príhovoroch
nasledovalo odhalenie pamätnej
tabule, položenie vencov predsedom
MS JUDr. M. Gešperom, podpredsedom MS Mgr. M. Hanuskom i predsedom miestneho odboru MS Ing.
J. Janokom. Za slovenskú samosprávu v Mlynkoch položila veniec
pani H. Juhászová, keďže na tomto
akte sa nemohla delegácia z Maďarska zúčastniť pre zatvorenie hraníc z dôvodu epidémie. Slávnostné
popoludnie pokračovalo vystúpením
speváčok z folklórneho súboru Matičiarik z Nových Zámkov.

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas formou videonahrávok

Tentoraz trochu inak a netradične...
Zlatica HALKOVÁ, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave

Organizátori a porota recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlat ý vlas
v Rožňave pracovali tentoraz v mimoriadnych podmienkach.

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave sa uskutočnilo okresné
kolo recitačnej súťaže Zlatá podkova,
zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa každoročne koná na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela
Dobšinského. Vzhľadom na to, že tento
rok je sto tridsiate piate výročie úmrtia
tohto známeho zberateľa ľudovej slovesnosti, organizátori aj v sťažených

podmienkach hľadali možnosti, ako
súťaž uskutočniť. V súčasnej epidemiologickej situácii to nebolo ľahké.
Doteraz sa stretávali so súťažiacimi
v Dobšinského rodisku v Slavošovciach, čo momentálne nebolo možné,
keďže platí zákaz zhromažďovania.
Záujem detí a pedagógov o súťaž ich
motivoval na niečo nové, iné. A prišiel
nápad s videonahrávkami. Vďaka Mgr.

art. Gabrielovi Borzymu zaznamenali
vystúpenia víťazov školských kôl, aby
ich recitačné výkony mohla ohodnotiť
odborná porota. Bolo zaujímavé sledovať jej prácu v takýchto podmienkach.
Aj tu prišli v Rožňave s niečím novým,
okrem troch prítomných členov poroty
oslovili aj dve ďalšie členky poroty mimo
okresu, aby výsledky boli čo najnezávislejšie. Takto určili víťazov, aj keď,
popravde, víťazmi sú všetci, pretože
získali novú skúsenosť z vystupovania
pred kamerou. Treba objektívne priznať,
že počas príprav sa vyskytli aj chybičky,
ale tie sa operatívne vyriešili. Z problémov, ktoré nebolo možné predvídať, sa
poučili a súťaž doviedli do úspešného
konca. Aj preto treba poďakovať všetkým pedagógom, žiakom, ale aj rodičom
za prípravu recitátorov aj za ochotu hľadať spoločne s organizátormi riešenia;
urobiť niečo navyše, niečo netradičné.
Priložili ruku k dobrej veci. Rožňavskí
víťazi postúpili na celoslovenské kolo
v Drienčanoch. To sa uskutočnilo 22.
októbra tiež formou videonahrávok.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V Slovenských národných novinách č. 41/2020 sme písali o aktuálne najstaršom matičiarovi a chceli sme od vás, aby ste
nám napísali, kto to je a kde žije. Potešilo nás, ako pozorne listujete v našom týždenníku, aj to, koľko správnych odpovedí
sme dostali. Najstarší matičiar je bývalý učiteľ, spevák a organista Fridrich Kolarovič zo Senca, ktorý sa v auguste t. r. dožil
sto rokov. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: František Sopko, Komjatice; Ján Szabados,
Bratislava; Lujza Valachová, Prešov.
● V ostatných vydaniach SNN sa pomerne často (a aj protirečivo) spomína básnik Andrej Žarnov. Aké bolo
jeho občianske meno a profesia?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty, ktoré nájdete aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici
Rišiaňovej, do ďalšieho vydania SNN, čo je o dva týždne, keďže po tomto dvojčísle nasleduje voľno a SNN budú v predaji
až 14. novembra.
(se)
…

PRIPOMÍNAME SI
31. októbra
– pred piatimi rokmi pochovali v Nitre kardinála Jána Chryzostoma Korca (1924 – 2015),
piliera tajnej cirkvi na Slovensku;
oficiálne biskupské insígnie dostal
v roku 1969, osemnásť rokov po
vysvätení za biskupa, na audiencii
u pápeža Pavla VI.
1. novembra
– pred sto dvadsiatimi rokmi
sa narodil básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz a učiteľ Emil Boleslav
Lukáč (1900 – 1979); výrazný
predstaviteľ básnického neosymbolizmu, zakladateľ Spolku slovenských spisovateľov, veriaci, vedel
sa vciťovať do iných ľudí, najbezpečnejšou istotou mu bol domov,
diela Dunaj a Seina, Hymny k sláve
Hosudarovej, Križovatky
– pred sedemdesiatimi rokmi sa
narodil maliar a politik Viliam Hornáček (1950); v roku 1990 spoluzakladal Združenie slovenskej inteligencie
Korene, v rokoch 1994 – 1998 poslanec NR SR za HZDS
3. novembra
–
pred
sedemdesiatimi
rokmi sa narodil košický arcibiskup
metropolita
Bernard
Bober (1950); podpredseda Konferencie
biskupov
Slovenska
a veľký kancelár Katolíckej univerzity
v Ružomberku
5. novembra
– pred štyridsiatimi piatimi
rokmi zomrel básnik Ján Kostra
(1910 – 1975); tento maliar, esejista, prekladateľ, autor literatúry
pre deti a mládež bol manželom spisovateliek Kristy Bendovej a Hany
Ponickej
– pred tridsiatimi piatimi
rokmi zomrel fenomenálny spevák Karol Duchoň (1950 – 1985);
v roku 1970 spieval po prvýkrát
na Bratislavskej lýre so skladbou
Mám ťa rád, ktorej podaním vo svojom veku vyrazil dych kritikom, paradoxne pieseň nezískala nijakú cenu
– pred tridsiatimi rokmi
zomrel
rímskokatolícky kňaz
a salezián Peter Rajtar (1912 –
1990), politicky prenasledovaný
a internovaný; za obranu pápeža
a rímskokatolíckej cirkvi ho odsúdili
a uväznili
7. novembra
– pred dvadsiatimi rokmi
zomrel básnik a prekladateľ Ján
Ondruš (1932 – 2000); svojou tvorbou sa zaradil k básnikom konkretistom z okruhu tzv. trnavskej
skupiny, autor napríklad zbierky
básní Dobré ráno každé ráno
8. novembra
– pred desiatimi rokmi v Limbachu zastrelili advokáta Ernesta
Valka (1953 – 2010);
prvého
a súčasne posledného predsedu Ústavného súdu ČSFR, odborníka na ústavné právo
– pred piatimi rokmi zomrel
náš bývalý kolega, prozaik, publicista Roman Kaliský (1922
– 2015); po revolúcii riaditeľ Slovenskej televízie, od nás prešiel do Literárneho týždenníka,
v rokoch 1993 – 1994 pracoval
v Kancelárii prezidenta Slovenskej
republiky
11. novembra
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi zomrel futbalista Koloman
Gögh (1948 – 1995); za Slovan odohral 225 zápasov, vrcholom jeho
kariéry bol zisk titulu Majstra Európy
v Belehrade 1976, po štyroch rokoch
bol na ME bronzový
12. novembra
– pred sedemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil herec a režisér Emil
Horváth (1945); v posledných rokoch
sa venuje aj réžii, z filmov spomeňme Odveta, Rukojmí v Bella
Vista, Sladké starosti, Južná pošta,
Svět neví nic
(lk)
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