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SLOVO O SLOVENSKU
Vstupujeme do adventného

obdobia nešťastného roka 2020.
Inak povedané, a platí to od čias
pápeža Gregora Veľkého, o štyri
nedele prídu Vianoce. Bude to iný
advent, na aký sme z minulosti boli
zvyknutí. Pandémia nám predčasne
vzala stovky našich blízkych, čas
„stíšenia“ bude tento rok pre mnohých bolestivejší. Iní, najmä umelci,
divadelníci, koncertní hudobníci,
profesionálni výtvarníci a, samozrejme, spolu s nimi ďalší, všetci
tí, ktorých okolnosti pripravili
o príjem, sú vo výnimočnej situácii
v stave boja o prežitie, bez zvyčajného slovka „takmer“.
Ľudia sú utrápení a vystresovaní, Slovensko nikdy nebolo
také smutné, vystrašené a neisté.
A nikdy tu ľuďom – jeho občanom
– nikto nenadával do opíc. Alebo ich
nenazval „lúzou“, keď svoju frustráciu, hnev na okolnosti, ale aj únavu
a strach vyjadrili na verejných protestoch. Môžeme celé týždne diskutovať o legalite týchto protestov,
ale nie o ich legitímnosti. Každý
má právo vyjadriť slobodne svoj
názor, pocity, obavy, nespokojnosť.
Všetko je akési smutné. Napokon,
aj ten štátny sviatok – tohtoročný
Deň boja za slobodu a demokraciu
vyznel v konečnom dôsledku veľmi
smutne, ak nie tragicky. Štát má
právo a povinnosť zabrániť konaniu, ktoré sprevádza prekračovanie
medzí zákona. Štát má právo v rámci
zákonných opatrení nastoliť poriadok, no v nijakom prípade nemajú
jeho predstavitelia oprávnenie – aj
priestupcom zákona – nadávať do
opíc. Ak sú niekde extrémisti, vandali a ľudia, ktorí sa nesprávajú
rozumne, nemožno extrémistami,
vandalmi, hlupákmi a opicami
nazvať všetkých prítomných, a už
vôbec nie, ak sa na takéto označenie
občanov zníži člen vlády. Alebo len
takto osvedčil staré známe, že ryba
smrdí od hlavy?
Na masových protestoch počas 17. novembra boli prítomní aj
vzdelaní ľudia, mnohí dokonca
s vysokoškolským, poctivo nadobudnutým a obhájeným vzdelaním.
A to opice nedokážu... Máme však
politikov, ktorí dokázateľne pri získavaní svojich vysokoškolských diplomov konali ako opice...
Inak – advent nie je vôbec
o nenávisti, je to obdobie očakávania, skromnosti, stíšenia sa. Aj
v podmienkach pandémie.
Ivan BROŽÍK
R - 2019 001
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V Dunajskej Strede maďarskí iredentisti vztýčili vlajku cudzieho štátu

Väčšina spoluobčanov výčin odsúdila
Matej MINDÁR – Foto: zdroj internet https://ma7.sk /

Dvanásteho novembra 2020 skupinka maďarských iredentistov pri príležitosti stého výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy provokatívnym spôsobom vztýčila v Dunajskej Strede na mieste novovybudovaného pamätníka tzv. maďarskej národnej tragédie maďarskú štátnu
vlajku. Jedným z organizátorov tejto provokácie bol aj prezident občianskeho združenia Miklósa Kondého Olivér Ibolya. Podľa výpovedí určitých svedkov väčšina Maďarov žijúcich v Dunajskej Strede odsúdila ich konanie.
V rozhovore pre isté internetové
menšinové médium sa Olivér Ibolya priznáva, že hlavným zámerom jej vyvesenia bolo pripomenúť sté výročie podpisu
Trianonskej mierovej zmluvy. Napriek
tvrdeniam, že ich akcia nebola proti
nikomu namierená, veľmi dobre vieme,
aké skryté názory majú títo ľudia na
samostatnú a demokratickú Slovenskú
republiku. Podľa ich slov jej umiestenie
bolo zámerné. Nachádza sa na jednej
z najrušnejších ulíc Dunajskej Stredy
oproti miestnemu kaštieľu. Stojí na
mieste, na ktorom v roku 1939 tamojšie
maďarské obyvateľstvo postavilo pamätník pripomínajúci prinavrátenie Dunajskej Stredy naspäť k Maďarsku. Akoby
maďarskí iredentisti nemali v čase pandémie niečo dôležitejšie na práci...
■ MAJÚ NADŠTANARD
Opäť sa jasne ukázalo, ako sa
niektorí nelojálni obyvatelia maďarskej
národnosti dodnes nechcú zmieriť s tým,
že nie sú súčasťou dávno zaniknutého
uhorského žalára národov. Akosi zabudli
na to, že väčšina jeho obyvateľov nebola
maďarskej národnosti. Musíme si položiť otázku, do akej miery by títo občania
rešpektovali slovenské záujmy, tradície,
zvyky a históriu, ak by Dunajská Streda
ostala súčasťou Maďarska? Odpoveď
mnohí z nás veľmi dobre poznáme. Stačí
sa pozrieť na maďarských Slovákov,
ktorí z posledných síl odolávajú asimilačnej politike budapeštianskej vlády. To
však neplatí v prípade maďarskej men-

OZNAM

rovej zmluvy vztýčili hornouhorskú „felvidécku“ vlajku. Spomeňme si tiež ako
zakrývali aj slovenské názvy „maďarských“ miest a obcí maďarskou štátnou
vlajkou. Podľa Ivana Mrvu sa dokonca
väčšina Maďarov pridŕža mystifikácie, že
Uhorsko bolo maďarským štátom, v ktorom síce žili aj iné národnosti, ale usadili
sa tam až neskôr, a to s dovolením ich
vládcov.

Maďarskí nacionalisti a iredentisti vyvesili v novembri maďarskú vlajku v Dunajskej Strede.
Pripomenuli si tým výročie Trianonu. Existuje nepísané pravidlo, že na území suverénneho
štátu sa neosadzujú vlajky iného štátu okrem presne určených miest.

šiny. Vo väčšine okolitých štátov, vrátane
Slovenska, disponuje nadštandardnými
menšinovými právami. Napriek tomu jej
predstavitelia stále demonštrujú svoju
vernosť Maďarsku a všetkými možnými
prostriedkami zvyšujú svoje nároky voči
väčšinovým štátotvorným národom.
Podobne sa pri jednom rozhovore
vyjadril aj matičný historik Ivan Mrva:
„Maďarská menšina má na Slovensku
nadštandardné, ba až luxusné práva.
V oblasti školstva, kultúry a používania maďarského jazyka na úradoch
môže byť Slovensko príkladom. Majú
svoje politické strany, a tým aj istú váhu
v našom politickom živote i na celoštátnej úrovni. Na druhej strane, pravdou je,
že ich počet na Slovensku klesá, ale to

je výsledok prirodzeného procesu. Slovenská menšina v Maďarsku prakticky
zmizla, hoci v období, keď sa podpisovala mierová zmluva, v Maďarsku žilo
viac ako tristotisíc Slovákov. Južné kraje
dnešného Maďarska sa nazývali aj dolnozemské Slovensko, toľko Slovákov
tam žilo. Ešte v roku 1920 bolo najľudnatejším slovenským mestom Békešská
Čaba s takmer tridsaťtisíc Slovákmi.“
■ PROVOKÁCIA V GOMBASEKU
Podobným spôsobom si niektorí
šovinistickí a iredentistickí slovenskí
Maďari pred pár mesiacmi pripomenuli
„odtrhnutie“ Slovenska v istom letnom
tábore neďaleko Gombaseku, keď v deň
stého výročia podpisu Trianonskej mie-

■ ÚTOKY NA PREAMBULU
Aktivity maďarskej menšiny smerujú aj k zmene úvodného znenia preambuly Ústavy SR z „My národ slovenský“ na „My občania Slovenskej
republiky“. Vďaka svojmu silnému politickému lobingu dokonca prepašovali
do Programového vyhlásenia vlády,
že vláda SR: „Zváži možnosť rozšíriť
pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie
územné celky. Napríklad vo vzťahu
k maďarskej národnostnej menšine by sa
toto opatrenie týkalo dvoch VÚC (Trnavského a Nitrianskeho).“ Pritom vážnym
problémom slovenského juhu je aj nedostatočný a veľakrát nemožný prístup
k základnému a strednému vzdelaniu
v štátnom jazyku. Je preto úlohou všetkých uvedomelých politických, odborných, cirkevných, kultúrnych a laických
osobností, aby donekonečna neustupovali čoraz agresívnejšej protislovenskej
politike niektorých príslušníkov slovenských Maďarov, a predovšetkým maďarskej vlády.

Slovenské národné noviny prechádzajú na dvojtýždennú periodicitu

Zníženie štátnej dotácie škrtí Maticu
Zníženie účelovej dotácie Ministerstva kultúry SR (MK SR) pre Maticu slovenskú z 1 744 tis. na 1 344 tis. eur predstavuje výpadok matičných štátnych
príjmov na úrovni dvadsiatich troch percent. Je to aj v rozpore s nariadením Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré požadovalo od jednotlivých rezortov
a ich inštitúcií šetrenie na úrovni desiatich percent. MK SR takto znížilo výdavky ostatným kultúrnym spolkom. Len Matici až o dvadsaťtri percent...
Pandémia Covid-19 ekonomicky
zasiahla v tomto roku aj neštátne
príjmy Matice slovenskej.
■ POKLES PRÍJMOV
Ustanovizeň pôsobí v kreatívnom a vo vydavateľskom priemysle,
ktoré boli postihnuté citeľne. Výpadok
príjmov v roku 2020 a predpoklad ich
výpadku v budúcom roku MS predpokladá na úrovni až dvadsiatich piatich percent. Spolu teda v roku 2021
môže hospodáriť so sumou vyše
pol milióna nižšou, a to je vskutku
problém. Ak bol rozpočet ustanovizne v tomto roku na úrovni dvoch
miliónov eur, v roku 2021 klesne na
1,48 milióna. Pokles príjmov výrazne

V SNN 49/2019
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ovplyvní činnosti Matice slovenskej.
Nevyhne sa prepúšťaniu zamestnancov, obmedzeniu vydavateľských
činností, kultúrnych aktivít, obmedzí
prevádzku. Šetriť bude vo všetkých
oblastiach jej činností.
Nevyhnú sa tomu ani naše-vaše
Slovenské národné noviny. Spočiatku hrozil ich zánik, no na návrh
predsedu MS Mariána Gešpera sa
vedenie ustanovizne rozhodlo, že
ich zachová. Nedostatok príjmov
však spôsobí ich prechod z týždennej periodicity na dvojtýždennú
s rozšírením počtu strán, minimálne
na šestnásť, a so zavedením samostatných príloh z rôznych odvetví
činnosti Matice – či už je to škol-

stvo, veda, literatúra, Orol tatranský a podobne. Nech majú čitatelia
v rukách zaujímavejší obsah – aj keď
len raz za dva týždne.
■ NIŽŠIA CENA
Vzhľadom na zmenu periodicity
poklesne aj cena predplatného na
jeden rok – čo je dobrá správa pre
predplatiteľov. Ročné predplatné za
dvadsaťšesť vydaní Slovenských
národných novín bude len dvadsať
eur. Presné informácie o predplatnom uverejňujeme na dvanástej
strane tohto vydania a v ďalších až
do konca januára 2021.
„Náš týždenník si vytvoril stabilnú čitateľskú základňu nielen medzi

matičiarmi. Preto sme sa rozhodli
pokračovať v jeho vydávaní aj keď
s obmedzenou periodicitou. Verím,
že to bude mať len dočasné trvanie
a čoskoro sa vrátime na týždennú
periodicitu. Pandémia si skutočne
nevyberá. Nielen štátu, ale i Matici
klesli príjmy, preto sme museli takto
rozhodnúť. Prosím čitateľov predplatiteľov, aby nám pomohli a predplatili
si SNN na rok 2021. Je to len dvadsať eur. Jedine čitatelia nám dokážu
pomôcť prekonať túto finančnú krízu.
Kúpte si predplatné a skúste ho
ponúknuť aj svojim príbuzným a známym. Ďakujem vám za to,“ vysvetlil
tieto zmeny šéfredaktor SNN Maroš
Smolec.
Pavol JAVORSKÝ

■ Rozgoňovci si asi v prvej polovici 14. storočia nechali vo Vranove postaviť honosné sídlo
■ Meno básnika Juraja SOVIARA je neoddeliteľne spojené s výbojmi hudobnej skupiny Elán
■ V reprezentácii európskeho spoločenstva badať tlaky, aby slabla kultúrna identita národa
WWW.MATICA.SK
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Odborníci kritizujú účelové a chaotické rozhodnutia v zápase s pandémiou

Virologická situácia sa opäť zhoršuje
Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Za znepokojujúci označil najnovšie pohľad na krivku sedemdňového priemeru podielu pozitívne testovaných na
celkovom počte testovaných vedec, odborník a renomovaná osobnosť – bývalý člen výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Mikuláš Cár.
V stredu 18. 11. dosiahol podľa
Cára sedemdňový priemer podielu
pozitívne testovaných na celkovom
počte testovaných nové maximum
– 20,3 percenta, prekonal tak hodnoty z 29. októbra, keď bol tento
ukazovateľ 19,5 percenta. M. Cár
podľa portálu teraz.sk považuje
za potrebné vypustiť sledovanie
kĺzavého mediánu počtu pozitívne
testovaných zo skupiny ôsmich prezentovaných ukazovateľov. Rovnako
namieta jeho pasovanie do pozície
kľúčového ukazovateľa pri rozhodovaní o uvoľňovaní opatrení. Zdôraznil, že len zmysluplný systém objektívnych ukazovateľov môže poslúžiť
na to, aby sa predišlo účelovému
a chaotickému hodnoteniu vývoja
situácie.

Spomínaný vedec argumentuje tým,
že zhruba od siedmeho novembra sa
začali na Slovensku rozchádzať vyrovnané hodnoty sedemdňového priemeru
počtu pozitívne testovaných osôb na
nový koronavírus a hodnoty sedemdňového priemeru podielu pozitívne
testovaných v percentách. Poukázal
pritom na komentáre vládnych predstaviteľov v duchu oslavovania „zlomeného
krku“ novému koronavírusu na začiatku
novembra na základe vývoja jedného
ukazovateľa, ktorý má podľa neho
odvtedy prevažne klesajúcu tendenciu.
„Bez povšimnutia a bez komentára už
ponechávajú fakt, že od 3. novembra
2020 sa výraznejšie znižuje sedemdňový priemer celkového počtu PCR
testov ako rovnaký priemer počtu pozitívne testovaných,“ pripomenul odborník.
■ ZNEPOKOJUJÚCI TREND
Za znepokojujúci označil pohľad na
krivku sedemdňového priemeru podielu
pozitívne testovaných na celkovom počte
testovaných. Tá podľa neho reálnejšie
vyjadruje mieru rizika šírenia nového
koronavírusu ako sedemdňový priemer
počtu pozitívne testovaných. Hlavný
dôvod preferovania pomerového ukazovateľa vidí v jeho väčšej odolnosti voči
„značne variabilnému a v posledných

dvoch týždňoch aj relatívne sa znižujúcemu celkovému počtu priebežne vykonávaných testov na nový koronavírus“.
■ IGNOROVANIE FAKTOV
Bývalý člen výboru Slovenskej
štatistickej a demografickej spoločnosti
Mikuláš Cár pre portál teraz.sk taktiež
upozornil, že vládne opatrenia smerujúce k účinnému a efektívnemu riešeniu
situácie nemôžu ignorovať objektívne
poznatky na základe zmysluplných
ukazovateľov z dostupných údajov. „Je
tu jednoznačná výzva hlavne na ministra zdravotníctva, aby konečne vytvoril systém konzistentných ukazovateľov
na sledovanie a hodnotenie aktuálnej
situácie okolo nového koronavírusu,“
povedal a poukázal na české ministerstvo zdravotníctva, ktoré pripravuje
takzvaný syntetický index na hodnotenie pandemickej situácie, vychádzajúci zo štyroch ukazovateľov. Cár preto
považuje za potrebné na Slovensku čo
najskôr vypustiť sledovanie kĺzavého
mediánu počtu pozitívne testovaných
zo skupiny ôsmich prezentovaných ukazovateľov. Pomohlo by to podľa neho
aj pri hľadaní účinných cielených opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.
Prínos vidí aj v informovaní verejnosti
o priebežnom vývoji pandémie.

Žeby sa odborné inštitúcie nerozumeli do problematiky, ku ktorej sa vyjadrujú?

Agrorezort popudila štúdia analytikov
JÁN ČERNÝ – Foto: archív SNN

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) rozhodne nepovažuje potravinovú sebestačnosť za prázdnu frázu. Reaguje tak na štúdiu o slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve,
ktorú zverejnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).
Spomínaní analytici nedávno
publikovali štúdiu Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako
len sebestačnosť, v ktorej sa objavujú viaceré nepresnosti, ako napríklad hlboká neznalosť problematiky
poľnohospodárstva, potravinárstva
a niekoľko nepochopených legislatívnych princípov vrátane potravinového práva.
■ Z FARMY NA STÔL
„Asi najzásadnejšou výhradou,
ktorá spochybňuje objektivitu celého
dokumentu, je fakt, že z pohľadu do
budúcnosti a nastavovania politík
štúdia ani na jednom mieste nespo-

mína strategický dokument Európskej komisie (EK) – Stratégia Z farmy
na stôl, ktorá výrazným spôsobom
ovplyvňuje budúcnosť celého agropotravinárstva,“ informoval Jaroslav
Remža, generálny riaditeľ Sekcie
potravinárstva a obchodu MPRV SR.
Ak by sa brala do úvahy v tejto štúdii
uvádzaná stratégia, našli by sa v nej
odpovede na mnohé otázky.
Stratégia Z farmy na stôl je nová
komplexná koncepcia toho, akú hodnotu skutočne pripisujeme udržateľnej potravinovej bezpečnosti. Predstavuje príležitosť zlepšiť životný
štýl, zdravie a životné prostredie.
Vytvorenie priaznivého „potravino-

VŠIMLI SME SI
Pekným spôsobom

■ CHÁPADLÁ KRÍZY
Súčasná pandémia ukázala,
ako krehký môže byť voľný obchod
alebo otvorené hranice. Až na malé
výpadky určitých konkrétnych komo-

Boli časy, keď sme boli v základných potravinách sebestační, dnes dovážame aj to, čoho
sme kedysi mali nazvyš, a na peňaženkách občanov sa veľmi citlivo prejavuje zaklínadlo,
že trh všetko vyrieši...

dít sme nepocítili priamy dosah. Nie
je to však vylúčené v budúcnosti.
Pri napĺňaní stratégie potravinovej sebestačnosti je však potrebné
problémy vnímať v kontexte a nenarúšať neprimerané podnikateľské
prostredie, prípadne spôsobiť iné
sekundárne škody. Je povinnosťou
každého štátu zabezpečiť pre svojich občanov dostatok kvalitných
a bezpečných potravín aj pri krízo-

vých situáciách, napríklad prípade
uzatvorenia hraníc.
„Nikto neočakáva, že Slovensko bude potravinovo sebestačné
v niektorých komoditách, ale určite
by malo byť našou ambíciou sa
k potravinovej sebestačnosti čo najviac priblížiť práve v surovinách,
v ktorých je to možné a reálne,“ pripomenul Jaroslav Remža. Nemôžeme
všetko do nášho jedálnička dovážať...

Novinka, ktorá môže zaujať každého so záujmom o vlastné zdravie

si nedávno uctili storočnicu Jána Lazoríka
z Krivian (1920 – 2005) pracovníci Ľubovnianskeho múzea v Starej
Ľubovni. O tomto šarišskom da Vincim, ale aj krivianskom Šalamúnovi
– ako mu hovorievali – pripravili niekoľko dokumentov a prostredníctvom sociálnych sietí sprostredkovali jeho odkaz a obrovské bohatstvo,
ktoré po sebe tento etnograf, zberateľ, národopisec, folklorista, osvetár,
botanik, ovocinár, pedagóg, jazykovedec, zástanca nárečového bohatstva, múzejník, scenárista, spisovateľ zanechal. Napokon, kto poznal
tohto všestranného polyhistora, ktorý „mal v úcte dedičstvo predkov

Šarišský Šalamún
a rozmanitosť života“, lepšie, ak nie ľubovnianski múzejníci, ktorým bol kolegom
štrnásť rokov? To keď predal Krajskému
múzeu v Prešove takmer dvetisíc zbierkových predmetov, kúpil si starý trabant
a začal jazdiť s fotoaparátom a magnetofóSvojrázny polyhistor z Kri- nom, aby zaznamenal všetko, čo stálo za
vian ppri Sabinove Ján to. A bolo toho požehnane.. Len kníh „na
LAZORÍK a autor v pribylin- staré kolena“ – od roka 1992 do svojho
skom skanzene
skonu – napísal a vydal dvadsaťštyri...
Priznám sa, trochu ma aj zahanbili, lebo som ho poznal od konca
sedemdesiatych rokov, teda od mojich elévskych čias v Prešovských
novinách, keď takmer týždenne prichádzal do redakcie a neodbytne sa
dožadoval raz toho, inokedy hentoho, ale mne sa to všetko vtedy
videlo akési staromilské a prežité. K tomu tá jeho neodmysliteľná
až patriarchálna šariština, ktorá mi ako čerstvému absolventovi štúdia slovenského jazyka a literatúry – priznám sa – vôbec nevoňala.
Keby som len tušil, že mám pred sebou tiež učiteľa slovenčiny, ba i
nemčiny, esperantistu aj redaktora, ktorý písal do ústrednej tlače od
svojich šestnástich rokov, zrejme by som nebol až taký horenos. Vždy
to bolo o gajdici Andreja Mizeráka, krivianskom amfiteátri, skanzene,
folklórnych festivaloch, ľudových spevákoch, tradíciách, nevďaku doby
a „všeľijakých somaroch, co śe ňičemu ňerozumejú...“ Dnes už tie
chvíle nevrátim a zisťujem, že tiež začínam byť starý pošuk...
Text a foto: Emil SEMANCO

28. november 2020

vého prostredia“, ktoré uľahčí voľbu
zdravého a udržateľného stravovania, prinesie pozitíva pre zdravie
a kvalitu života spotrebiteľov aj znížené spoločenské náklady súvisiace
so zdravím. Ľudia jednoznačne
venujú zvýšenú pozornosť otázkam
životného prostredia, zdravia, sociálnym a etickým otázkam a o to viac
vyhľadávajú v potravinách súvisiace
hodnoty.

Nevedeli sme, čo dýchame, ale to sa zmenilo
Kvalita ovzdušia na Slovensku je dlhodobo nízka. To však neznamená, že nevyhovujúci stav je vždy a všade na celom
území našej republiky. Lenže nikto doteraz nevedel, čo aktuálne dýcha tam, kde sa práve nachádza. To však už neplatí.
Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení
práve v nedostatočnej informovanosti
verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj aj preto predstavil
webovú aplikáciu dnesdycham.sk,
ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou
informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.
„Chceme lepšiu osvetu a informovanosť o stave ovzdušia na Slovensku. Webová stránka dnesdycham.sk
sama osebe nezastaví znečistenie,
ktoré plynie do ovzdušia. Som však
presvedčený, že iba informovaní ľudia
budú podporovať také politiky, ktoré
nám prinesú dobrú správu, ktorou
je dýchať čistý vzduch,“ prízvukoval
minister životného prostredia Ján
Budaj.
Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú
aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom
zvyšovať
povedomie
verejnosti
v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.
Aplikácia používateľom prostredníctvom mapy sprístupňuje
informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch. Dáta
z národnej monitorovacej siete kva-

SLOVENSKO

lity ovzdušia, ktorú prevádzkuje
SHMÚ, sú v aplikácii prevádzané
do indexu kvality ovzdušia. Cieľom
indexu je súhrnne a zrozumiteľne
informovať širokú verejnosť o stave
kvality ovzdušia prostredníctvom

ČO INÍ NEPÍŠU

farebnej škály so slovným doplnením.
Návštevník sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež
o dosahu znečisteného ovzdušia na
zdravie ľudí i ekosystémov. Rozšírená
úroveň aplikácie poskytuje podrobné

informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom denných i ročných priemerov.
Súčasťou sú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na
zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu
prípravy opatrení.
Webová aplikácia je výstupom
projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality
ovzdušia, ktorý podporila Európska
únia v rámci programu LIFE. Projekt
je spolufinancovaný z prostriedkov
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. Zámerom aplikácie je
zvýšiť podporu verejného záujmu pri
dosahovaní dobrej kvality ovzdušia.
Podnety z regiónov možno adresovať
na zverejnené kontakty manažérov
kvality ovzdušia.
Počin projektového tímu je aktuálne v testovacej verzii. Národná
monitorovacia sieť sa v súčasnosti
rozširuje o nové monitorovacie stanice, ktoré budú v aplikácii postupne
pribúdať.
Ak vás teda zaujíma, aký vzduch
je práve tam, kde žijete, alebo akú
kvalitu ovzdušia má lokalita, kam sa
chystáte na dovolenku, odpovede už
pohodlne nájdete na internete.
Štefan ZLATOŠ
Ilustračné foto: Emil SEMANCO
WWW.SNN.SK
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Otázny úspech referenda
Roman MICHELKO

Súčasná Matovičova vláda
rýchlo stráca podporu voličov.
Preferencie vládneho hnutia padli
za deväť mesiacov o povážlivých
jedenásť percent. Dôvodom sú
nepopularita viacerých vládnych
politikov, nezrozumiteľné protiepidemiologické opatrenia, šarvátky
v koalícii, ale aj nevyberavé útoky
na opozíciu či občanov. Naopak,
rastie opozícia. Kým v deň volieb
bola jej podpora na úrovni približne dvadsiatich šiestich percent,
dnes už prekonáva tridsaťosem
percent. Koaličná strana ZA ĽUDÍ
v parlamente zhasína. Znamená,
že koalícia by dnes vládu nezostavila. Opozícia, uvedomujúc si
tieto skutočnosti, robí kroky, ktoré
by trápenie koalície urýchlili. Aj
preto sme boli v posledných mesiacoch svedkami viacerých pokusov
o vyvolanie predčasných volieb.
Medzi symbolické pokusy o inicio-

vanie predčasných volieb formou
referenda o skrátení volebného
obdobia môžeme považovať výzvy
expredsedu KDH Alojza Hlinu či
bývalého ministra školstva Juraja
Draxlera. O niečo vážnejšie vyzerala aktivita Andreja Danka, ktor ý
v úsilí zastaviť prepad preferencií veľkolepo ohlásil iniciatívu na
vyvolanie referenda o predčasných voľbách. Nepomohlo. Zdá sa,
že táto aktivita išla do stratena.
Nikde po Slovensku nevidno dobrovoľníkov zbierajúcich pod hlavičkou SNS podpisy pod petičné
hárky, ktoré by mohli viesť k vyvolaniu volieb po prípadnom úspešnom referende. Dokonca niektorí
nižší stranícki funkcionári odmietli
túto aktivitu výraznejšie podporiť.
Preferencie SNS klesajú a oscilujú
okolo dvoch percent.
Situácia s petíciou sa preto
môže zásadne zmeniť, ak by si túto

iniciatívu, teda vyvolanie predčasných volieb referendom, osvojila
nominálne najsilnejšia opozičná
strana Smer. Ak by táto strana
využila celú svoju infraštruktúru,
všetky okresné a miestne organizácie, je celkom jednoznačné, že

K OME N TÁ R
získať tristopäťdesiattisíc podpisov
by nemuselo byť neprekonateľnou
prekážkou. Samozrejme, získanie
potrebného počtu podpisov pod
petíciu za predčasné voľby by bolo
len prvým krokom. Na Slovensku
už totiž dve neúspešné referendá
o predčasných voľbách boli. Kameň
úrazu je v skutočnosti, že na to,
aby bolo referendum úspešné, je
nutná aspoň päťdesiatpercentná
účasť všetkých oprávnených voličov. A práve táto podmienka sa
ukazuje ako ťažko prekonateľná.

Nespokojenci vyšli do ulíc
Matej MINDÁR

Na konci roka 1989 veľká časť
slovenského národa právom požadovala zmenu politického a spoločenského usporiadania vo vtedajšom
Česko-Slovensku. Po dlhých rokoch
„neohrozenej“ vlády komunistickej
strany sme sa vybrali cestou demokratickej obnovy a stali sa súčasťou
zjednotenej Európy. Nie všetko však
prebehlo s kostolným poriadkom.
Napriek mnohým totalitným praktikám
komunistických politických činiteľov nemôžeme tvrdiť, že socializmus
nepriniesol slovenskej spoločnosti
určité pozitíva. Počas štyridsaťročnej vlády komunistického režimu
sa dovtedy agrárne a ekonomicky
zaostalé Slovensko postupne stalo
vyspelou priemyselnou krajinou.
Nie je nijakým tajomstvom, že
nové demokratické a ekonomické
usporiadanie nášho štátu doslova
zneužili mnohé pochybné osobnosti,

AKO BOLO, ČO BOLO
Po roku 1968 v Bratislave
sa režiséra nitrianskeho divadla
Karola Spišáka opýtal istý funkcionár: „Karolko, je to pravda,
že ťa vyhodili z nášho zväzu?“
Karol utrpel šok. Na papieri, ktorým mu vylúčenie oznámili, bol
podpísaný práve tento človek.
V roku 1969 zareagoval Karol na
agresiu armád Varšavskej zmluvy
premiérou Tajovského hry Smrť
Ďurka Langsfelda. Po premiére
povedal
hercom:
„Kamaráti
a kamarátky, keď sa ma moji malí
synovia opýtajú, čo si robil po
okupácii, poviem im: Urobil som
Smrť Ďurka Langsfelda.“ Predstavenie bolo plné vzdoru. Keď
v náručí matky zomieral hlavný
hrdina (hral ho František Kovár),
vždy zožal obrovský aplauz.
Karol zrežíroval aj filmovú verziu tejto hry.
Tajovského hra mala v SND
svetovú premiéru v roku 1925.
V roku 1932 ju ako prvú slovenskú hru vôbec uviedli v pražskom
Národnom divadle pod názvom
Úsvit nad Slovenskom. V roku
1958 ju zrežíroval v bratislavskom
rozhlase Mikuláš Bugár v hlavnej
postave s Mikulášom Hubom.
WWW.SNN.SK

ťou sa naplno prejavila počas protestov Gorila, v ktorých naši občania
právom žiadali dôsledné vyšetrenie
privatizačných zločinov predovšetkým
druhej Dzurindovej vlády. Namiesto
toho sa protestujúci občania dočkali
kontroverzného policajného zásahu,
v ktorom sa po prvýkrát od roka 1989
použili aj vodné delá. V tom čase
bol ministrom vnútra Daniel Lipšic.
Treba však objektívne povedať, že ani
nasledujúce vlády Smeru-SD nemali
záujem objasniť tento prípad.

Druhým veľkým protestom od
pádu komunistického režimu bol
občiansky odpor proti praktikám
vlády Smeru-SD, ktorého hlavným
spúšťačom bola nešťastná vražda
dvoch mladých nevinných ľudí. Veľkým pričinením terajšej vládnej koalície a Mosta – Híd musel dlhoročný
premiér Robert Fico prenechať svoj
post Petrovi Pellegrinimu. Tohtoročné
voľby tak jasne ukázali, že veľká časť
národa odmietla praktiky politických
strán, ktoré zneužívali svoje postavenie. Na základe „správnej“ politickej
orientácie sa mnohé spriaznené spoločnosti dostali k lukratívnym a pre
štát nevýhodným zákazkám. Nová
vláda Igora Matoviča to mala všetko
zmeniť. Nestalo sa.
Spoločne s chaotickou komunikáciou v čase koronakrízy sa
občiansky odpor proti nej postupne
zvyšuje. Vyvrcholením sa stala

Teraz
pamiatku
hrdinu
z meruôsmych rokov oživil kremnický evanjelický farár Jožko
Pacek, ktorý poprosil herca
Juraja Sarvaša, aby mu pomohol pripomenúť stosedemdesiat
rokov od popravy Juraja Langs-

Juraj Sarvaš ju nevrátil a teraz sa
mu zišla, keď z nej vybral pasáže
do svojho programu. Na scéne
mu asistovali Jozef Šimonovič
a Mária Schlosserová. Zazneli Krčméryho verše venované Langsfeldovi: „Na kremnickom poli

ktoré buď zlikvidovali dovtedy funkčné
priemyselné podniky, alebo ich „darovali“ nenásytným „dobrosrdečným“
zahraničným investorom. Prevažná
časť našej verejnosti tak veľmi skoro
zistila, že bola oklamaná. Nedôvera
medzi politickou a laickou verejnos-

P O Z N Á MK A

Ak si uvedomíme, že k najdôležitejším, teda parlamentným voľbám prichádza približne šesťdesiat
percent oprávnených voličov, pre
porovnanie v prezidentských to
bolo v prvom kole štyridsaťosem
percent a v druhom len štyridsaťtri
percent, tak je jasné, akú stratégiu
budú mať odporcovia referenda.
Vyzvú svojich voličov, aby referendum ignorovali a zabezpečia tým
jeho neplatnosť.
Ak by napriek tomu bola účasť
v referende dostatočná, neznamená to pre iniciátorov referenda,
že majú vyhraté. Evidujeme viacero signálov, že súčasná koalícia
vážne koketuje s možnosťou, že
by výsledok referenda ignorovala.
Nie je síce jasné ako, ale bola by
to ťažká facka demokracii a hrubé
pošliapanie všetkých predvolebných sľubov. Zvlášť vypuklé by
takéto konanie bolo u politikov
OĽaNO. Ľudia, ktorí disponujú
elementárnou pamäťou, si iste
pamätajú, že sfunkčnenie inštitútu
referenda znížením potrebného
kvóra na jeho platnosť bolo jedným
z bodov programu tejto strany. Do
programového vyhlásenia vlády
však túto požiadavku nepresadili,
pretože
dvaja koaliční partneri
SaS a ZA ĽUDÍ boli striktne proti.
séria protivládnych protestov v deň
31. výročia nežnej revolúcie v niekoľkých
slovenských
mestách.
Najväčší bol v Bratislave. Jednou
z hlavných požiadaviek nespokojných občanov bolo okrem predčasných volieb aj zrušenie protiepidemiologických opatrení. Napriek
niekoľkým nepríjemným incidentom veľká väčšina protestujúcich
pokojným spôsobom vyjadrila svoju
nespokojnosť.
Je na škodu, že nie sú organizované zdola, ale primárne súčasnou
opozíciou. Nedávne protesty sa tak
viac stali politickou ako občianskou
iniciatívou. Na vážnosti im nepridávajú ani niektorí členovia a sympatizanti ĽSNS a Komunistickej strany
Slovenska. Na druhej strane, Igor
Matovič sa dostal do situácie, ktorej
sa chcel ako premiér za každú cenu
vyhnúť. Ešte ako opozičný politik tým
istým spôsobom burcoval slovenskú
verejnosť proti bývalej vláde. Treba
pripomenúť, že samotné protesty
napriek niekoľkým snahám o vypísanie predčasných volieb zatiaľ nedokážu položiť súčasnú vládnu koalíciu. Môžu však prinútiť niektorých jej
členov, aby prehodnotili svoje politické postoje a rozhodnutia. Súčasný
vývoj však tomu nenasvedčuje.
veku dvadsaťšesť rokov. Pripomenul aj povstaleckých básnikov
Marcela Hertza, Milana Marečka,
Borisa Kocúra a Ota Frenkla.
Vo svojom bratislavskom
programe sa Juraj Sarvaš porozprával s primátorom Kremnice

Spomienky na Ďurka Langsfelda
Peter VALO

felda. V kostole spieval banícky
spevokol Fokuš. Bol tam aj Sarvašov žiak Henrich Pittner. Vznikol nápad, že by mohli uviesť
program v rámci Sarvašových
poetických večerov na bratislavských Kramároch. Juraj Sarvaš si
v roku 1948 zahral v tejto dráme
v Mestskom divadelnom združení
v Banskej Bystrici. Režisérom
bol Ján Kováč. V knižke, ktorú
ako Čítanie pre meštianske školy
vydala v roku 1937 Matica slovenská, bolo napísané: „Úlohu po
skončení hry v poriadku vrátiť.“

šibenica svieti, na kremnickom
poli krvou ronia kvety, slzou vlhnú
skaly, do kremnickej zeme Ďurka
pochovali.“ Na husle zahral Peter
Michalica, zaspieval kremnický
spevokol. Juraj Sarvaš prehovoril
aj o ďalších hrdinoch slovenskej
revolúcie z meruôsmych rokov –
Holubym a Šulekovi či zabudnutých štúrovcoch Jurajovi Záborskom a Pravoslavovi Červenákovi.
Prvý zomrel dvadsaťosemročný
na tuberu a druhý ovládal desať
jazykov, bol najbližším Štúrovým
spolupracovníkom a zosnul vo
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Krajne absurdne však v tejto súvislosti pôsobí skutočnosť, že právo
občanov vysloviť sa v referende
tvrdo odmietol práve poslanec
OĽaNO Dominik Drdul. Svedčí to
buď o tom, že poslanci OĽaNO ani
len netušia, s akým programom vo
voľbách kandidovali alebo disponujú neskutočnou mierou cynizmu,
keď sú voliči pre nich dobrí iba raz
za štyri roky a potom musia len
držať „hubu a krok“.
Každopádne, bez ohľadu na
to, ako to s referendom o predčasných voľbách dopadne, je dobré,
aby táto iniciatíva pokračovala.
Ukazuje sa, že je jednou z úspešných možností, ako demaskovať
skutočnú tvár súčasnej koalície.
Občania ju musia konfrontovať s jej
predvolebnými sľubmi a vystaviť im
zrkadlo s ich reálnymi politickými
krokmi a postojmi. Zdá sa, že cesta
k predčasným voľbám nebude ani
krátka, ani ľahká a už vôbec nie
úspešná. A to aj napriek tomu, že
sa k nej pridá aj Pellegriniho Hlas.
Vedľajším produktom bude demaskovanie krokov aktuálnej moci, čo
môže viesť k vytriezveniu množstva pôvodne koaličných voličov,
čo sa ale prakticky deje už dnes.
Dôkazom sú protivládne protesty
v Bratislave dňa 17.novembra.

Alexandrom Ferenčíkom a podprimátorkou Ivetou Ceferovou
a oslovil aj starostu Sučian Martina Rybára, v ktorého dedine stojí
Langsfeldov rodný dom. V závere
sa maďarský major Görgey opýtal
Langsfelda: „Tak už znáte, prečo
tu stojíte? Rozumeli ste žalobe?“
– „Rozumiem, ale nechápem,“
odvetil Ďurko. – „Cítite sa vinným?“ Pokračoval sudca. – „Necítim,“ riekol obžalovaný. – „Búrili
ste proti ochranným výborom
a gardám, proti pánom, zemanom a zákonom tejto krajiny. A čo

ste s tým chceli?“ Pokračoval
Görgey. – „Čo? Rovnosť nášho
národa s vaším!“ bránil sa Langsfeld, čo majora rozzúrilo a zreval: – „Vy ste burič, vlastizradca,
zákerník. Preto by bola guľka pre
vás pričestná. Dám vás obesiť.“ –
„Národ môj, hlavu som stratil, ale
pravdu našu obhájil,“ riekol Juraj
Langsfeld ako posledné slová
v Tajovského hre. Historické pramene uvádzajú posledný Langsfeldov výrok: „Teraz ma súdia
nepriatelia, ale budú ma niekedy
súdiť i Slováci a u tých by som
nechcel prepadnúť.“
Len tak mimochodom, tradícia udavačov sa pestovala aj
v minulosti. Ďurka Langsfelda
udal jeho vlastný strýko horár
Andrej Čabiak. Môj kamarát Karol
Spišák by sa v budúcom roku
dožil osemdesiatky, pri hrdinovi
jeho inscenácie poručíkovi dobrovoľníckeho vojska Ďurkovi Langsfeldovi sme si v týchto dňoch
pripomenuli
stodeväťdesiatpäť
rokov od narodenia a vzácny
človek Ďuro Sarvaš síce ťahá na
deväťdesiatku, ale stále oživuje
národné osobnosti a tradície.
Robí to v dobe, keď oslavujeme
kadekoho, len na skutočné osobnosti sa zvysoka kašle.
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RNDr. Igor KUDZEJ, CSc., je pánom v Parku tmavej oblohy Poloniny

Policajný zbor Slovenskej
republiky počas súčasnej pandémie poskytuje verejnosti dôležité
informácie. Dnes opäť publikujeme
niektoré z nich... Kým prejdeme
k hlavnej téme týchto dní, je tu
jedno aktuálne upozornenie. Ak
sa vám náhodou v tomto období
končí platnosť osobných dokladov,
s výnimkou cestovného pasu, polícia upozorňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti
uvedené na dokladoch. Tie sa
automaticky predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov po skončení
núdzového stavu, výnimočného
stavu alebo mimoriadnej situácie
vyhlásenej v súvislosti s pandémiou
COVID-19.

Život zasvätil astronómii a hviezdam

Ako na
hraniciach
A teraz už k aktuálnym problémom. Ak sa vraciate z členskej
krajiny Európskej únie, vzťahuje
sa na vás povinná karanténa a ste
povinný pristúpiť k nasledovným
krokom. Najneskôr pri vstupe na
územie SR sa registrujte na webe
ht tps: // korona.gov.sk /ehranica /
(Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili). Izolujte
sa v domácom prostredí (platí to
aj pre členov domácnosti). Po príchode z takzvaných červených
krajín do domácej izolácie už nie
je potrebné hlásiť sa regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva, ale
iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi
– v tomto prípade platí povinná
registrácia na http://koronagov.sk/
ehranica, regionálne úrady teda
tieto informácie dostanú automaticky. Osoby prichádzajúce na
územie SR pozemnou hranicou
s Ukrajinou musia podstúpiť antigénové testovanie na hranici. Najskôr piaty deň po návrate choďte
na test alebo buďte doma desať
dní. Ak nebudete mať príznaky,
karanténa sa skončí. Môžete tiež
vstúpiť na naše územie s negatívnym výsledkom testu na COVID19, nie starším ako sedemdesiatdva hodín. Ak sa vraciate
z krajiny mimo Európskej únie,
vzťahuje sa na vás povinná karanténa. Polícia bude vykonávať kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky náhodne.
Nákladná
doprava
môže
prekračovať hranice bez obmedzenia. Tranzit je povolený pod
podmienkou prejsť naším územím
do ôsmich hodín bez zastavenia,
okrem čerpania pohonných látok.
Na hranici s Ukrajinou je hraničný
priechod Veľké Slemence – Maly
Selmentsi uzavretý až do odvolania. Peší cestujúci môžu prekračovať štátnu hranicu len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.
Slovensko je zaradené medzi
červené krajiny. Platí povinnosť
otestovať sa cestou späť do Česka
pre všetkých jeho občanov, ktorí
v červenej krajine strávia vyše
dvanásť hodín. Zároveň je povinný
test nie starší ako sedemdesiatdva
hodín. To platí pre všetkých
cudzincov, prichádzajúcich do
Českej republiky. Druhou možnosťou je absolvovanie desaťdňovej
karantény. Treba tiež vyplniť formulár pre hygienu. Výnimku z tejto
povinnosti majú „pendleri“, cezhraniční študenti, ako aj tranzity.
Na záver ešte dôležité upozornenie – rozhodne neverte hoaxom! Policajný zbor spravuje špecializovanú internetovú stránku
Hoaxy a podvody – Polícia SR,
na ktorej nájdete desiatky vyvrátených dezinformácií o koronavíruse a kde môžete posielať tipy
na hoaxy, na ktoré narazíte vy na
internete.
Ján ČERNÝ

28. november 2020

Zhováral sa Marián ŠIMKULIČ – Foto: archív Vihorlatského obser vatória

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili nedávno návrhy na Cenu Prešovského samosprávneho kraja.
Medzi trojicou laureátov Ceny PSK je aj riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igor KUDZEJ, CSc., za celoživotné
dielo zasvätené propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos pri zriadení astronomického komplexu
európskeho významu, ktorý nezvyčajným spôsobom propaguje región doma i vo svete.
● Vihorlatská hvezdáreň má
sídlo v Humennom. Aj napriek tomu,
že na streche budovy je pozorovacia kupola, nie je to celkom vhodné
miesto na pozorovanie oblohy.
Áno, v čase výstavby kupoly
v meste v roku 1956 situácia s osvetlením mesta a presvetlením oblohy
bola oveľa znesiteľnejšia ako v roku
1986, keď som nastúpil do hvezdárne
ako odborný pracovník – astronóm.
Ešte v tomto roku sme začali hľadať
miesto v regióne vhodné na výstavbu
astronomickej pozorovateľne. Pomohla
nám náhoda. V novembri 1986 sme
sa chystali pozorovať tranzit Merkúra
cez disk Slnka. Úkaz je zriedkavý
a nastáva v čase, keď sa Merkúr,
Slnko a Zem ocitnú na jednej priamke.
Navyše prvý kontakt tranzitu nastal
hneď po východe Slnka, čo určilo
pozorovacie podmienky stanovišťa:
otvorený východný horizont. Také
miesto sme našli na Kolonickom sedle,
čo sa ukázalo ako optimálne riešenie
pre budúcu výstavbu astronomického
observatória. Toto miesto okrem dobrého pozorovacieho horizontu spĺňa
aj ďalšie podmienky astroklímy: minimálne svetelné znečistenie, čistá
a priezračná atmosféra, dostatočná
nadmorská výška a dostatok nocí
vhodných na pozorovanie.
● Na Kolonickom sedle ste
začínali v jednej unimobunke...
Postupne sme postavili astronomický komplex, ktorý má kupolu s priemerom päť metrov, je tu inštalovaný
jeden z najväčších ďalekohľadov na
Slovensku s priemerom jeden meter,
šesť ďalších ďalekohľadov s detekčným príslušenstvom. Tie sú v maximálnej miere využívané na pozorovanie
premenných hviezd, ktoré sú hlavným
výskumným programom observatória.
V stredisku sa nachádza aj planetárium – jediné hybridné planetárium
na Slovensku, kde je popri klasickom
prístroji ZKP 2 od firmy Carl Zeiss
Jena aj novodobé digitálne planetárium. Súčasťou vybavenia je tiež kla-

O ČOM JE REČ
Túto glosu som písal práve
17. novembra. Od počítača som
odskakoval k televízii. Namiesto
osláv a kladenia vencov masové
protesty proti vláde. Strana Smer
a jej priaznivci sa stretli pri pamätníku Alexandra Dubčeka pri parlamente. Dubček ako symbol boja
proti neslobode. Predseda Smeru
R. Fico apeloval na Dubčekovu
víziu „socializmu s ľudskou tvárou“. Zhodou okolností práve
v čase, keď vyjde toto číslo SNN,
uplynulo deväťdesiatdeväť rokov
od Dubčekovho narodenia. Preto je
príhodné, aby sme si ho pripomenuli ako jednu z najväčších osobností slovenského národa. Nielen kvôli tragickému koncu hneď
vedľa Ľudovíta Štúra, Štefánika,
Clementisa.
Ak sme už spomenuli Štúra,
tak je
symbolické, že Dubček
sa narodil v Uhrovci v tom istom
dome ako Ľudovít Štúr. Významnú
epizódu jeho detstva tvoril pobyt
v Pišpeku v Kirgizsku, kam odišli
jeho rodičia s prvou výpravou
družstva Interhelpo v roku 1925,
aby pomohli mladému sovietskemu
štátu. V strednej Ázii, v krajine
pod majestátnym Ťan-šanom, však
na prisťahovalcov z Európy nečakal nijaký raj, o ktorom snívali.
Domáce kirgizské obyvateľstvo

sický a 3D projektor a profesionálne
ozvučenie. Z hľadiska edukačnej
a popularizačnej činnosti máme multimediálnu techniku na požadovanej

níctvom ktorých rozširujeme a skvalitňujeme infraštruktúru observatória,
aby sme do regiónu pritiahli nových
domácich i zahraničných partnerov.

V Kolonickom sedle pod Poloninami – v rezervácii tmavej oblohy – vyrástol aj vďaka
riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne Igorovi KUDZEJOVI areál astronomického observatória
s pozoruhodným vybavením a výsledkami.

úrovni. V areáli sa nachádzajú i ďalšie
zariadenia, napríklad automatizovaná
bolidová kamera v rámci celoeurópskej siete, klimatický kontajner na
sledovanie kvality ovzdušia, pavilón
so systémom monitorovania náhlych
meteorologických situácií – prílivových
dažďov, prístroje na sledovanie meteorov a kozmického smetia, kamery
na detekciu svetelného znečistenia
a airglow žiarenia. V súčasnosti je
v observatóriu množstvo nielen astronomických prístrojov, ale aj tých,
ktoré zisťujú zraniteľnosť atmosféry
Zeme.
● Aj vďaka dobrej záznamovej technike a odbornému zázemiu
podieľate sa na mnohých medzinárodných programoch.
Spolupracujeme s observatóriami
z celého sveta, vďaka výsledkom sa
zúčastňujeme na rôznych konferenciách v Anglicku, Peru, Poľsku
či
ukrajinskej Odese, kde naše
výsledky boli prezentované v medzinárodných odborných vedeckých
časopisoch. Okrem toho v rámci
zabezpečenia financovania rozvoja
hvezdárne sa zapájame do mnohých
medzinárodných projektov, prostred-

● Park tmavej oblohy Poloniny ste založili v roku 2010
ako prvý park tmavej oblohy na
Slovensku...
V čase, keď sme vyberali miesto
na budúce observatórium, o svetelnom znečistení a parkoch nebolo ani
chýru. Miesto sa nám zapáčilo najmä
tým, že tam bolo veľmi málo bočného
svetla, čistá atmosféra, dobrý pozorovací horizont a dostatok pozorovacích
nocí. Až po roku 2000, keď sa začalo
celosvetové meranie svetelného znečistenia pomocou satelitov, zistilo sa,
že ono nerobí problémy len astronómom tým, že nevidia dobre hviezdy,
ale spôsobuje to problémy aj ľuďom,
lebo človek je stavaný tak, že potrebuje tmu na relax, spánok, a my ju
postupne presvetľovaním dedín, miest
a celého okolia strácame. Zistilo sa,
že na Slovensku jediným miestom, kde
je prirodzená tma, je náš severovýchodný cíp, miesto, kde sa nachádza
naše observatórium. V roku 2009 sme
spustili projekt Karpatské nebo, do
roku 2010 zorganizovali niekoľko konferencií na uvedenú tému a vyvrcholilo
to tým, že sme v roku 2010 založili
prvý Park tmavej oblohy Poloniny na
Slovensku.

tam žilo ešte primitívnym kočovným životom. Noví osadníci, medzi
ktorých patrili aj Dubčekovci,
museli vzdorovať chorobám, ktoré
ich sužovali – dyzentérii, malárii. Zomierali najmä deti. Je však
obdivuhodné, že za dvadsať rokov
Interhelpo vybudovalo prvú elektráreň v tomto kraji, textilnú fabriku,
krajčírske, zámočnícke, garbiarske
a obuvnícke dielne. Postavili školu,

mali nepochybne veľký vplyv aj
na budúci politický profil Alexandra Dubčeka. Vrátili sa do
vlasti, zakrátko vypukla druhá svetová vojna. Dubčekov otec sa zapojil do odboja, patril medzi vedúcich
predstaviteľov
protifašistického
hnutia. V roku 1942 bol však uväznený, vo väzení bol až do konca
vojny. Do ilegálnej komunistickej
strany vstúpil ako osemnásťročný

Dubček – legenda našich čias
Peter ŠTRELINGER

do ktorej chodil aj Alexander Dubček. Tu sa zoznámil aj so svojou
budúcou manželkou Annou. O svojom detstve v Kirgizsku neskôr
rozprával Alexander Dubček vo
svojich pamätiach Nádej zomiera
posledná. Strávil tu skoro deväť
rokov.
V roku 1933 opúšťa Dubčekova rodina Pišpek, jeho otec sa
prihlásil pracovať do nového automobilového závodu v meste Gorkij.
V Gorkom mladý Alexander vychodil aj strednú školu. Až v roku
1938 sa rodina vrátila naspäť do
Česko-Slovenska. Detstvo a mladosť strávené v Sovietskom Zväze

PUBLICISTIKA

aj Alexander Dubček. Po vypuknutí
SNP bojovali proti fašistom obaja
bratia Dubčekovci: Alexander bol
ranený a jeho starší brat Július
padol v boji.
Ďalšou dôležitou kapitolou
v Dubčekovom živote boli roky
1955 – 1958, keď ho vyslali do
Moskvy na štúdium Vysokej politickej školy. Tu bol svedkom Chruščovovho odhalenia Stalinovho kultu.
Azda i vďaka týmto skúsenostiam
sa po roku 1963, keď bol najvyšším politickým predstaviteľom na
Slovensku, snažil o rehabilitáciu
obetí a postihnutých pri politických čistkách krutých päťdesiatych

Vyznamenaný riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igor KUDZEJ, CSc.

● Ako ste viackrát zdôrazňovali, svetlo nepozná hranice, takže
ste začali komunikovať s Poliakmi
i Ukrajincami...
Na to, aby obloha ostala tmavá,
bolo potrebné, aby aj susedné regióny
nám oblohu nepresvetľovali. V rámci
projektu Bieščady nebo a hviezdy sa
podarilo 8. marca 2013 v Poľsku iniciovať založenie Bieščadského parku
hviezdnej oblohy, ktorý je asi trikrát
väčší ako náš slovenský a pokrýva
väčšiu časť pohoria. A v roku 2016 pri
sto päťdesiatom výročí pádu meteoritu
Kňahyňa na slovensko-ukrajinskom
pohraničí bolo podpísané memorandum o vzniku Zakarpatského Parku
tmavej oblohy na Ukrajine. V septembri 2016 na observatóriu v Kolonickom
sedle bolo podpísané memorandum
o združených troch parkoch tmavej oblohy – Tripark tmavej oblohy
Východné Karpaty, ktorý je v súčasnosti najväčší v Európe.
● Prínosné je, že ste pritom
nemysleli iba na odbornú verejnosť, ale stali ste sa priekopníkom
zavedenia zážitkovej astroturistiky.
Spolu s našimi pracovníkmi sme
sa usilovali ponúknuť tmavú oblohu
širokej verejnosti. Aj v tomto roku, keď
koronavírus spôsobil kultúrnym inštitúciám mnohé vrásky, sme pri maximálnom zachovaní hygienických a ďalších
opatrení v priebehu leta usporiadali
dvestotridsať podujatí, ktoré cielene
navštívilo vyše štyritisícdvesto návštevníkov z celého Slovenska aj zo
zahraničia. Nový pojem zážitková
astroturistika v tomto kontexte naberá
na význame. Turisti, ktorých prilákalo
pozorovanie hviezd v našom observatóriu, zároveň využili miestne kapacity
cestovného ruchu – penzióny, hotely,
reštaurácie. A tým dali prácu ľuďom
v tomto regióne.
rokov. No jeho hviezdne hodiny
prichádzajú v januári 1968, keď
bol zvolený do najvyššej funkcie
v komunistickej strane a vymenil tak dogmatického Antonína
Novotného. Obrodný a demokratizačný proces trval krátko, iba niekoľko mesiacov, no i vďaka tomu
sa z málo známeho politika stala
najpopulárnejšia osobnosť nielen
doma, ale i na celom svete. Dubček a jeho reformy boli nádejou
pre všetkých, čo verili, že je možná
demokratická obroda aj v sovietskom bloku. Idea o „socializme
s ľudskou tvárou“ bola násilne prerušená vojenskou inváziou piatich
štátov Varšavskej zmluvy. Potupné
moskovské protokoly, ktoré museli
v Moskve podpísať pod nátlakom
Dubček a ďalší vedúci predstavitelia, nás vrhli späť do doby temna.
Prežili sme potom ponižujúcich vyše dvadsať rokov „normalizácie“. Alexander Dubček pod
kuratelou tajnej polície, ale verili
sme, že sa doba teroru raz musí
pominúť. Zmeny sme sa dočkali
17. novembra. Mnohí sme dúfali,
že práve Alexander Dubček sa
stane novým prezidentom. Tak ako
znelo na námestiach: „Dubček na
hrad!“. „Dubček dal politike ľudské
čr ty,“ vyjadrila sa o ňom predsedníčka nemeckého parlamentu Rita
Süssmuthová. „ Zostane pre nás
symbolom demokracie a ľudských
práv.“
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Novým americkým prezidentom bude najskôr demokrat Joe Biden

Najvyšší súd môže zvrátiť výsledok volieb
Matej MINDÁR – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Výsledky dlhoočakávaných prezidentských volieb v USA priniesli víťazstvo demokratickému kandidátovi
Joeovi Bidenovi. Podľa priebežných výsledkov získal 290 voliteľských hlasov. Jeho protikandidát – súčasný
americký republikánsky prezident Donald Trump iba 232. Svoju volebnú porážku však neuznal. Hovorí, že
vo viacerých štátoch, v ktorých zvíťazil Joe Biden, bolo sfalšované spočítavanie volebných hlasov v prospech Demokratickej strany. Obrátil sa preto na Najvyšší súd USA. Nech už je pravda akákoľvek, demokracia, na ktorú sme boli doteraz zvyknutí, je nateraz minulosťou.
O Biely dom spoločne s kandidátmi
Republikánskej a Demokratickej strany
bojovali aj zástupcovia marginálnej
Libertariánskej strany (Jo Jorgensen)
a Strany zelených (Howie Hawkins).
Po prvýkrát od roka 1992 súčasná
hlava štátu nedokázala pred americkou
verejnosťou obhájiť svoj mandát. Vtedajšieho republikánskeho prezidenta
Georga Busha st. vystriedal kontroverzný demokrat Bill Clinton. Podobne
je to aj dnes.
■ PROTESTNÝ EGOCENTRIK
Istým spôsobom egocentrického
a arogantného Donalda Trumpa s veľkou pravdepodobnosťou nahradí ďalší
kontroverzný zástupca Demokratickej strany Joe Biden. Napriek svojmu
katolíckemu vierovyznaniu (prvým
katolíckym prezidentom USA bol John
Fitzgerald Kennedy) čelil pred voľbami
sexuálnemu škandálu s jeho bývalou
asistentkou Tarou Readeovou z roka
1993, ako aj obvineniu z pedofílie.
Donald Trump dokonca obvinil z korupcie jeho syna Huntera Bidena, ktorý
sa podľa jeho slov mal spolupodieľať
na tunelovaní ukrajinského štátneho
majetku.
Podľa doterajších oficiálnych
výsledkov však získal najviac voličských hlasov v dejinách prezidentských
volieb (78 879 297 mil.). Odpoveď je
veľmi jednoduchá. Donald Trump ako
protestný kandidát, vymedzujúci sa
proti tzv. americkému establišmentu,
nedokázal dostatočným spôsobom
naplniť svoje predvolebné sľuby predovšetkým v ekonomickej oblasti.
Pod jeho porážku sa výrazne
podpísala aj súčasná koronakríza.
Ako hlava štátu neustále spochybňo-

val nebezpečenstvo tohto vírusu. Na
konci svojho mandátu musel tiež čeliť
rekordnému prepadu americkej ekonomiky, čo automatiky prinieslo obrovský
nárast nezamestnanosti a radikálny
pokles životnej úrovne veľkej časti
Američanov. Týmto spôsobom sa spustili aj série rasových nepokojov, ktorých
hlavným spúšťačom boli „brutálne“
policajné zásahy „bielych“ príslušníkov
americkej polície. Ukázalo sa, že vzájomný „skrytý“ rasizmus medzi afroamerickou a „bielou“ komunitou v americkej spoločnosti nateraz nevymizol.
■ KONTROVERZNÝ LIBERÁL
To dokonale využil Joe Biden.
Nosným pilierom jeho kampane bola
Kamala Harrisová, ktorá sa s veľkou
pravdepodobnosťou stane historicky
prvou viceprezidentkou USA. Ako stúpenkyňa Black Lives Matter dokázala

zmobilizovať značnú časť nespokojných Afroameričanov. Výraznú podporu
získal Joe Biden predovšetkým vo veľkých mestách a pobrežných oblastiach,
v ktorých žije liberálnejšia časť americkej spoločnosti. Donalda Trumpa volila
najmä skupina tzv. bielych konzervatívnych a nábožensky založených Američanov, ako aj tzv. biela pracujúca trieda.
Rozhodujúcim faktorom bolo víťazstvo Joea Bidena v tzv. nerozhodných
swing štátoch, v ktorých sa pravidelne
striedajú víťazstvá demokratických
a republikánskych kandidátov. Musíme
si uvedomiť, že systém voľby prezidenta USA je diametrálne odlišný so
systémami európskych štátov vrátane
Slovenska. V USA volia svojho prezidenta tzv. volitelia, ktorí zastupujú
jednotlivé americké štáty. Ich počet za
jednotlivý štát závisí od počtu jeho obyvateľov. Najvyšší počet – päťdesiatpäť

Vládny kabinet naberá z verejných financií veľkou lopatou

Deficit štátneho rozpočtu sa prehlbuje
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Sprievodným znakom koronavírusovej krízy je okrem nárastu infikovaných osôb aj obrovský prepad v hospodárení
s verejnými financiami, kam patrí štátny rozpočet, rozpočet Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, ako aj rozpočty samosprávnych orgánov. Dôvodom ich deficitov sú nižšie príjmy z daní a odvodov a v prípade štátneho rozpočtu vyššie výdavky na udržanie zamestnanosti a nákupy zdravotníckych potrieb pre záchranu infikovaných osôb.
Pred pandémiou patrilo Slovensko
medzi najmenej zadlžené krajiny na
starom kontinente. Deficit verejných
financií bol na úrovni percenta a deficit verejného dlhu na úrovni štyridsiatich ôsmich percent k HDP. O tom, že
tohtoročné hospodárenie s verejnými
financiami dopadne zle, nám naznačujú priebežné hospodárske výsledky.
Predpokladá sa deficit verejných financií takmer osem percent a verejný dlh
sa šplhá až takmer k sedemdesiatim
percentám HDP.

nych následkov druhej a možno aj ďalšej vlny pandémie. Problémy môžu byť
s využívaním peňazí z oboch doteraz
neschválených európskych projektov, a síce: z európskeho rozpočtu na
roky 2021 až 2027 a fondu obnovy,
keďže ich čerpanie sa podmieňuje aj
dodržiavaním právneho štátu či podporou migrácie. Nečakaným zádrhom
sa stalo veto Maďarska a Poľska, ku
ktorým sa pridalo Slovinsko, čo skom-

■ PANDEMICKÝ ROZPOČET
Z verejných rozpočtov je, pochopiteľne, najdôležitejší štátny rozpočet,
ktorý sa zostavuje na každý kalendárny rok, príjmy a výdaje schvaľuje
parlament na návrh vlády a po schválení nadobúda postavenie ústavného
zákona. V prípade jeho neschválenia
vláda hospodári v provizórnom režime,
keďže má obmedzené rozpočtové
výdavky a navyše financovanie deficitného štátneho rozpočtu sa požičiavaním peňazí na zahraničných trhoch
z dôvodu vyšších úrokov predražuje.
Prvý variant budúcoročného
štátneho rozpočtu vláda už schválila
s deficitom 8,05 miliardy eura podľa
všetkého bez započítavania negatív-

plikovalo život všetkým ostatným členským krajinám spoločenstva. Treba
iba dúfať, že sa patová situácie uspokojivo vyrieši.
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SVET FINANCIÍ

■ OKRESÁVANIE SCHODKU
Tak či tak, v najbližších niekoľkých rokoch treba počítať s deficitným štátnym rozpočtom, ktorý bez
prijatia úsporných konsolidačných
opatrení v objeme vyše šesť miliárd
eur ročne nebude možné výrazne
okresať. Vláda nepočíta so zvyšovaním daní a odvodov z práce a z podnikania, ale so zvyšovaním spotrebných
daní a so znížením daňových únikov.
Najväčším problémom je daňová
medzera v úniku DPH ako rozdiel

medzi očakávanými príjmami z nej
a skutočným výberom, ktorý podľa
Európskej komisie predstavuje takmer
1,6 miliardy eura, čo je takmer o sto
percent viac ako priemerná daňová
medzera v EÚ. Z predloženého budúcoročného štátneho rozpočtu vyplýva,
že najviac si prilepšia si sektory poľnohospodárstva, práce a zdravotníctva, menej dostane prezidentský úrad,
parlament a rezort obrany.
V histórii našej ekonomiky to
bude štátny rozpočet, ktorý bude nielen najviac deficitný, ale aj prvý, ktorý
nebol pred rokovaním vo vláde prerokovaný aj so sociálnymi partnermi,
ktorými sú Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a odborári.

ZAHRANIČIE

voliteľov, má Kalifornia. To znamená,
ak niektorý z kandidátov zvíťazí v určitom štáte, v konečnom zúčtovaní získa
všetkých jeho voliteľov. Ak sa daný
kandidát chce stať prezidentom USA,
musí získať z celkového počtu 538
voliteľov minimálne 270. Vo väčšine
štátov pravidelne víťazia buď demokratickí, alebo republikánski kandidáti.
Ako sme už spomenuli, hlavnou úlohou
najsilnejších kandidátov na post prezidenta USA je zvíťaziť v tzv. nerozhodných swing štátoch. V porovnaní
s rokom 2016 súčasný americký prezident Donald Trump nezvíťazil v štátoch
Pensylvánia, Michigan, Wisconsin ,
dokonca ani v tradičnom republikánskom štáte Arizona. Ak by sme pripočítali k jeho 232 istým voliteľom 57
voliteľov z vyššie spomenutých štátov,
v konečnom zúčtovaní by získal 289
voliteľov, pričom jeho súper Joe Biden
len 233. V skratke môžeme povedať, že
tri kľúčové swing štáty a jeden tradičný
republikánsky štát rozhodli o celkovom
triumfe Joea Bidena. Napriek viacerým
sťažnostiam neúspešného kandidáta
Donalda Trumpa, že v týchto štátoch
došlo k údajným volebným podvodom,
môžeme len ťažko predpokladať, ako
sa Najvyšší súd USA postaví k jeho
sťažnosti.
■ SMER GLOBALIZÁCIA
Donald Trump ako protestný prezident sa počas svojho funkčného
obdobia usiloval o deglobalizáciu svetovej ekonomiky. S heslom „Amerika
na prvom mieste“ chcel prilákať mnohé
americké spoločnosti späť do USA.
Jeho pôvodným zámerom bolo obnoviť
pracovné miesta, ktoré boli pred niekoľkými rokmi zrušené následkom globalizácie svetovej ekonomiky.
Naopak, Joe Biden ako typický
predstaviteľ tzv. amerického establišmentu bude chcieť nasmerovať USA
späť ku globalizácii. S veľkou pravdepodobnosťou zlepší vzťahy so „strategickými“ západnými partnermi NATO,
ale aj s Čínou. Oproti svojmu predchodcovi razantne odmietne zahraničnú
a obchodnú politiku Ruskej federácie.
Nosným pilierom jeho politického mandátu bude aj tzv. politická korektnosť.
Uvidíme, kam sa posunie americká
spoločnosť počas štvorročnej vlády
Demokratickej strany v Bielom dome.
Vládou schválený štátny rozpočet
na rok 2021 nič nehovorí o spôsobe
ozdravenia verejných financií, a preto
musíme rátať s tým, že počas terajšej
koaličnej vlády ani vyrovnaný nebude.
■ MEDZINÁRODNÉ SÚVISLOSTI
O tom, že na príjmy a výdavky
v budúcoročnom štátnom rozpočte
bude mať terajšia koronakríza zásadný
vplyv, sa nepochybuje, pričom nikto
nevie povedať, koľko pandemických
vĺn ešte bude. Podľa vyjadrenia niektorých predstaviteľov Svetovej banky
sa už dostávame do najväčšej krízy
v dejinách svetovej ekonomiky, na
konci ktorej vraj bude „finančná vojna“
s netušenými následkami. Z dôvodu,
že Nemecko v dnešnej pozícii predsedníckej krajiny Rady Európy presadilo aj do čerpania európskeho
rozpočtu na roky 2021 – 2027 a tiež
do fondu obnovy politickú deklaráciu
dodržiavania právneho štátu a záväzok prijať migrantov, je schvaľovanie
zo strany dotknutých členských krajín
ohrozené. Či to bol dôvod, prečo na
poslednom dvojdňovom samite navrhol predseda Európskeho parlamentu
zvýšiť spomínaný európsky rozpočet
o takmer štyridsaťdeväť miliárd eur,
nebudeme špekulovať.
Od januára budúceho roka opúšťa
Veľká Británia po prechodnom ročnom
období EÚ bez poznania podmienok
budúcej obchodnej spolupráce, čo
v konečnom dôsledku ovplyvní aj
štátne rozpočty v krajinách starého
kontinentu. Nikto nepochybuje, že
tieto zahraničné udalosti tiež budú
mať vplyv na príjmové a výdavkové
položky v našom štátnom rozpočte,
a tak budeme na ich budúcoročný
vývoj hľadieť aj v spomínaných
súvislostiach.

NA MARGO
E uroparlament schválil návrh
Michala Šimečku (PS), aby EÚ
vynucovala poslušnosť členských
krajín, ktoré odmietajú liberálnu
demokraciu. Túto bombastickú
správu priniesli médiá 8. októbra
2020. Podľa tohto mladého europoslanca „cieľ je jednoduchý:
lepšia ochrana našich hodnôt
a peňazí“. Čo to v praxi znamená? K akým hodnotám sa EÚ
dopracovala? Liberálnym? Michal
Šimečka je podpredseda Progresívneho Slovenska. Rovnakú funkciu pred zvolením za prezidentku
SR zastávala Zuzana Čaputová.
Takže progresívci ovládli politiku
nielen na Slovensku, ale dokonca
aj v Európe.

Vynucovanie
poslušnosti
A teraz predpokladajme ďalší
vývoj: EÚ poskytne finančné prostriedky len poslušným štátom,
teda takým, ktoré nebudú odmietať liberálnu demokraciu. Aby sa
tak mohlo stať, bude treba zmeniť
Ústavu SR, ktorá hovorí, že SR
sa neviaže na nijakú ideológiu.
Vládna koalícia disponuje ústavnou väčšinou, takže hravo zmení
ústavu a dostaneme sa pred rok
1989, keď bol v nej zakotvený
článok o vedúcej úlohe komunistickej strany. Okrem toho koronavírusom ponúkaný núdzový stav
a poriadok v štáte je zabezpečený. Kto by riskoval dvadsaťtisícovú pokutu a pätnásť rokov väzenia za organizovanie protestných
zhromaždení?
To neprekáža sociálnym
demokratom? Konzervatívcom?
Veď ide o zmenu politického systému! Konanie Michala Šimečku
v súčasnosti odporuje Ústave
SR. Prichádza s návrhom, ktorý
si vynucuje zmenu ústavy na prospech vlády jednej ideológie, čo je
zjavne protidemokratické konanie. Provokuje Šimečka iniciovanie Čl. 32 Ústavy SR?
Kto je Michal Šimečka?
Okrem toho, že sa narodil v Bratislave, nemá so Slovenskom
nič spoločné. Študoval v Prahe
a v Oxforde, pracoval v Prahe
a v Európskom parlamente. Je
jedným zo zakladateľov centristicko-liberálneho hnutia Progresívne
Slovensko. Jeho otec Šimečka bol
šéfredaktorom liberálnych médií
ako týždenník Domino fórum,
denník SME, český týždenník
Respekt a od vzniku Denníka N
v ňom pôsobí ako šéf redakčnej
rady. Jeho otec Milan Šimečka sa
narodil v Bohumíne v roku 1930.
V roku 1954 prišiel do Bratislavy
a dráhu vysokoškolského učiteľa
začal na katedre marxizmu-leninizmu. Do roka 1968 bol tvrdým
obhajcom komunistického režimu.
Epochu, v ktorej žil, nazýval veľkou a závažnou „epochou budovania komunizmu“. Po roku 1968
bol vylúčený zo strany a stal sa
kritikom posttotalitnej moci, za čo
bol trinásť mesiacov vo väzení.
V roku 1989 patril ako predstaviteľ Verejnosti proti násiliu medzi
hlavných intelektuálnych protagonistov revolúcie. Až do svojej
smrti bol poradcom prezidenta
Václava Havla.
Čo vie o európskych hodnotách Michal Šimečka? Nič. Jeho
rodinná anamnéza smeruje od
komunistickej totality k totalite
liberálnej. On má byť predstaviteľom občanov Slovenska? On má
diktovať sedemdesiatim piatim
percentám kresťanov na Slovensku liberálne hodnoty?
Eva ZELENAYOVÁ

28.november 2020
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Komunizmus a predtým fašizmus zdevastovali hodnotový svet veľkej časti obyvateľstva

Ľudská sloboda má svoje mantinely
Zhováral sa Marek LOCEK – Foto: archív UPN, internet

V tomto období si pripomíname výročie slobody a demokracie, ktoré vyústilo do prvých slobodných volieb (1990). Rozprávali sme sa s Patrikom
DUBOVSKÝM, historikom z Ústavu pamäti národa. Sám o sebe hovorí, že ho zaujímajú príbehy, ako režim menil ľudí a ako sa stávali jeho obeťami,
ale aj hrdinami odporu a zápasu s ním. Ako zanietený bádateľ stôp totalít oživuje a popularizuje dejiny medzi generáciami. Uvažovali sme o roku
zázrakov, období neslobody a spoločnosti 21. storočia.
● Uplynulý rok sa niesol
v znamení nežnej revolúcie, ktorá
vyvrcholila prvými slobodnými
voľbami 1990. Verejnosť má rada
konšpiračné teórie o 17. novembri. Podobne vtedajší tajomník
ÚV KSČ Miloš Jakeš živil aj po
revolúcii názory, že za pádom
režimu stojí „spiknutie“ vo vnútri
strany či náčelníka ŠtB Lorenca...
Čo podľa vás reálne stálo za
koncom
éry
komunistického
Československa?
– Víťazstvo demokratickej revolúcie z novembra 1989 bolo potvrdené až výsledkami júnových volieb
1990 do Slovenskej národnej rady
a
Federálneho
zhromaždenia
a začiatkom uplatňovania reforiem,
preto je toto významné výročie aktuálne dodnes. Víťazstvo hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) v oboch
voľbách, druhá priečka pre Kresťanskodemokratické hnutie (KDH),
ako aj víťazstvo pražského Občianskeho fóra (OF) a enormná účasť
voličov ukázali, že plné námestia
protestujúcich ľudí po celej republike neboli náhoda alebo davová
emócia. Posledné menované je
prvý dôvod konca komunistického
režimu, ako aj umná stratégia rokovania oboch hnutí VPN a OF, ktoré
napokon dostali vládnucu KSČ s jej
aparátom, so Štátnou bezpečnosťou,
s Ľudovými milíciami a s armádou
do strnulosti a pasivity. Nezasiahli
a revolúcia mohla byť dokončená
nekrvavo. Teda nijaké konšpirácie,
ale neschopnosť gerontokracie na
čele s Husákom a Jakešom, ktorí
ignorovali perestrojku a glasnosť
z gorbačovovského ZSSR. Tiež bezohľadnosť a tvrdosť Lorencovej ŠtB
vyhnali do ulíc stotisíce nespokojných občanov, túžiacich po slobode
a demokracii.
● Rok 1989 sa považuje za rok
zázrakov. Čo tento medzník verejnosti dal či vzal?
– Hovorí sa mu tak po celej
Európe. Veď postupne padli po
zuby ozbrojené komunistické režimy
v Poľsku, Maďarsku a NDR, neskôr
i v tvrdých diktatúrach, ako boli Bulharsko a Rumunsko, v ktorom tiekla
krv v bojoch Securitate a armády.
Samostatná kapitola je krvavé besnenie pri rozpade komunistickej Juhoslávie alebo rozpad ZSSR. Poľskí komunisti dokonca vyhlásili stanné právo,
pri ktorom zahynuli desiatky občanov
(aby údajne zabránili sovietskej invázii), no tlak Walesovej Solidarity už
ustáť nemohli. Maďarskí komunisti
boli rozumnejší a postupne ustupovali, až otvorili hranice na západ.
Rumunský diktátor Ceauseșcu vo
svojej zaslepenosti po rokoch teroru
a chudoby dal zabíjať civilistov a sám
bol potom zastrelený. Šialený rozpad
Titovej Juhoslávie ukázal na falošnosť hesla „bratstvo a jednota“, lebo
sa v minúte zmenil na nepriateľstvo
a rozpad s výsledkom znacionalizovaného i náboženského besnenia a desiatok tisíc nevinných obetí
na civilistoch. Napokon i Gorbačovom nezvládnutý koniec ZSSR, keď
zomierali nevinní napríklad v Litve
a v samozvaných ruských satelitoch,
dokazuje, že koncept komunizmu bol
omyl a tragédia. Toto, hoci s obeťami, chvalabohu, november 1989
Európe vzal a dal ľuďom šancu, či
zvládnu komplikovaný život v slobode
a zodpovednosti.
● Spisovateľ a jeden z lídrov
Verejnosti proti násiliu Ľubomír

28. november 2020

Feldek nazýva nežnú revolúciu
krutou, pretože ukončila režim,
„ktorý len v päťdesiatych rokoch
vyniesol rozsudky v dĺžke dokopy
osemdesiattritisíc rokov“. Zachované archívne pramene z produkcie bezpečnostných zložiek
podávajú v súčasnosti početné
svedectvá, ako režim požieral
svoje deti. Ktorý životný príbeh
alebo dobový prameň vás počas
výskumu najviac zaujal?
– Nemyslím si, že pán Feldek
je lídrom nežnej revolúcie. Áno, je
autorom Vyhlásenia radových komunistov, ale ním vlastne hovorí, že
síce bol tým radovým, ale predsa len
členom KSS, podľa mňa spolu s ŠtB
zločineckých organizácií. Aj on ako
desaťtisíce iných plnili počty, a tak
vytvárali falošné vedomie, že masy
súhlasia a podporujú zhubnú politiku komunistov. Aj on i veľa umelcov
v mene prežitia svojich umeleckých
a spisovateľských snáh tento režim
podporovali. Veď i Ľ. Feldek bol
členom Výboru Zväzu slovenských
spisovateľov, ktorý členku prenasledovanej Bratislavskej päťky spisovateľku Hanu Ponickú z tohto zväzu
vyhodil, keď sa ozvala na obranu
perzekvovaných spisovateľov. I tento
minipríbeh ilustruje, ako komunistický režim ohýbal a lámal ľuďom
chrbtice. Práve takéto osudy ma
zaujímajú, ako režim menil ľudí a ako
sa stávali jeho obeťami, ale aj hrdinami odporu a zápasu s ním. Hana
Ponická po tom, ako jej znemožnili
písať, ťažko žila dvanásť rokov až
do novembra 1989 v Lukavici pri
Zvolene.
Na Slovensku za Husákovskej
normalizácie máme minimálne osem
nevyjasnených vrážd kňazov s pozadím ŠtB. Naproti tomu ŠtB sa darilo
zaviazať k spolupráci medzi viacerými duchovnými aj jedného z najvyšších predstaviteľov cirkvi. Najväčšími
hrdinami protikomunistickej rezistencie sú pre mňa dvaja „generáli“ tajnej
cirkvi – Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. Po dlhoročných komunistických
žalároch sa nezlomili, ale viedli laickú
tajnú cirkev a zaslúžili sa o pád komunistického režimu.
● Ste priamy účastník Sviečkovej manifestácie z roka 1988.
Ako by ste porovnali aj z osobného hľadiska obdobie komunizmu so súčasnosťou?
– V takzvanom reálnom socializme, teda pred Novembrom 1989,
som skončil vysokú školu a absolvoval vojenskú službu na česko-nemeckých hraniciach. Dobrá škola
do života. Bol som účastník Velehradskej púte v roku 1985, kde sme
vypískali komunistických pohlavárov. Potom sme podpisovali ilegálnu
petíciu za náboženské práva, až
prišla Sviečková manifestácia. Išli
sme tam s kamarátom, kontrolovala
ma trikrát Verejná bezpečnosť, ale
i ŠtB, a tak prišlo hlásenie na fakultu
a chceli ma vyhodiť zo štúdia. Na
protest proti tvrdému zásahu sme
vystúpili z režimnej organizácie mládeže SZM. Ale zachránil nás profesor Novák. V lete 1989 sme podpísali petíciu chartistov pod názvom
Několik vět. Takto sme „válčili“
s režimom. Je to ťažko porovnateľné
s dnešnou hyperslobodou a malou
zodpovednosťou. Šeď normalizácie,
strach z režimu a hovorenia otvorených názorov, kolaborácia s režimom
– to sú javy, ktoré sloboda potlačila,
no zneužívanie slobody tiež neprináša úžitok.

Čič, za ktorého bola súdená a väznená Bratislavská päťka, a on sa stal
premiérom Vlády národného porozumenia. Bola potom nežná revolúcia
revolúciou alebo riadeným prevratom s prvkami občianskej revolty?
Vysokí funkcionári alebo členovia
KSČ a KSS sa z večera na ráno stali
členmi a lídrami VPN, ako boli Milan
Čič, Rudolf Schuster, Marian Čalfa,
Vladimír Ondruš. Do VPN sa infiltrovali bývalí spolupracovníci ŠtB,
napríklad kandidát tajnej spolupráce
Vladimír Mečiar sa stal za VPN
ministrom vnútra SR. Považujem
to za zlyhanie VPN. Aspoň prijatie
lustračného zákona zabránilo hlbšej
infiltrácii ŠtB do novovzniknutých
štruktúr, hoci sme sa jej nevyhli.

Historik Ústavu ppamäti národa P. DUBOVSKÝ sa venuje skúmaniu totalitných režimov a osudov ľudí v nich.

● V čom väzí rozdielne hodnotenie socializmu či komunizmu?
Podľa viacerých sociologických
výskumov prevládajú u mladej
generácie väčšinou negatívne
reakcie, kým medzi zástupcami
staršej generácie viac-menej
pozitívne hodnotenia. Potvrdzujú
to posledné zistenia (2019): nežnú
revolúciu vníma kladne päťdesiatšesť percent slovenskej verejnosti, dvanásť percent záporne
a dvadsaťdeväť percent aj kladne,
aj záporne.
– Väčšina dnešných pamätníkov si nežnú revolúciu vybavuje
v podstate pozitívne. Bola to eufória,
súdržnosť, nádej, žičlivosť. Zmeny
sa postupne darili, no ľudia nedokázali vniknúť do ich zložitosti. Kladné
hodnotenia režimu sú smutnou vizitkou morálneho vedomia veľkej časti
občanov. To sú tí, ktorých režim
umlčal malým bytom, slabo platenou
prácou či pseudosociálnymi istotami.
Navyše dobre zaplatil príslušníkov
bezpečnosti, udavačov, vojakov,
členov komunistickej strany, takže tí
režim vnímali aj po revolúcii s nostalgiou. Zmenili kabáty na nacionalistov alebo privatizačných profitérov.
Komunizmus a predtým fašizmus
zdevastovali hodnotový svet veľkej
časti obyvateľstva – mnohí neodporovali režimu, ticho s ním súhlasili
alebo spolupracovali za minimum
sociálneho zabezpečenia. Mladá
generácia si nevie predstaviť, žeby
žila v takom ponížení a neslobode.
Musí sa však naučiť, že i sloboda má
svoje mantinely. Začínajú tam, kde
ohrozujem slobodu iného človeka.
Ľudská dôstojnosť je onen imperatív,
ktorý v komunizme nebol komunistom hodnotou. Naopak, kto oň zápasil, režim ho likvidoval alebo odpísal. Táto duchovná zdevastovanosť
našich voličov sa potom prejavuje
v tom, že množstvo ľudí volí nástupcov komunistov, ktorí rýchlo menili
masky.
Počas revolučných dní sa ozývali tiež hlasy o „socializme bez
chýb“. Čo považujete s odstupom
času ako historik za najväčšie
krivdy alebo chyby od Novembra
1989 či problémy posttotalitnej
spoločnosti?
– Najskôr to bola nepripravenosť tzv. nezávislých skupín na prevzatie moci pri páde režimu. Neskôr
sa hľadali personálne vládne riešenia v spolupráci s bývalými nomenklatúrnymi kádrami, ako bol posledný
minister spravodlivosti SSR Milan

ROZHOVOR TÝŽDŇA

● Minulý rok realizovala RTVS
súťaž o Najväčšieho Slováka. Do
prvej desiatky sa dostali osobnosti moderných dejín: Milan
Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka,
Alexander Dubček, Anton Srholec či Gustáv Husák. Stotožňujete
sa s výsledkami prvej národnej
ankety?
– Najprv by som si dovolil poopraviť názov tejto ankety, keďže
som bol medzi historikmi a komentoval som galavečer vyhlasovania.
Podľa mňa by malo ísť o človeka,
ktorý urobil najviac pre slobodné
a demokratické Slovensko. Generál
Štefánik je jedna z najvýznamnejších
osobností, najmä pre vznik ČSR,
v ktorej Slovensko našlo svoje hodnotové ukotvenie. Podobne kňaz
A. Hlinka urobil veľa pre rozvoj
života a duchovnosti slovenského
ľudu. Dvaja komunistickí pohlavári,
Dubček a Husák napriek niektorým
dramatickým obdobiam ich života
nepatria medzi tých, ktorým by prislúchal titul „veľký, najväčší“, ale
skôr najznámejší. Hlasoval som za
pátra Antona Srholca, kňaza, politického väzňa, saleziána, kazateľa,
altruistu. Ozajstné ocenenie za priam
celoživotné dielo bez egoizmu, ale
s pokorou pre dobro iných, aj s rizikom vlastnej neslobody a utrpenia.
● Pôsobíte v Ústave v pamäti
národa v Bratislave. Čo skrýva
názov tejto inštitúcie?
– Pomerne kostrbatý názov
predstavuje inštitúciu, ktorú založil
Ján Langoš, rodák z Banskej Bystrice, a jeho priatelia pred bezmála
dvadsiatimi rokmi. Langoš ako disident, vydavateľ samizdatov, člen
vedenia VPN, sa neskôr stal federálnym ministrom vnútra, mal možnosť
zoznámiť sa do hĺbky s desivou prácou Štátnej bezpečnosti a celkovo so
zlomocou fašizmu a komunistického
režimu v našej krajine. Preto sa rozhodol založiť na Slovenskú inštitúciu, ktorá by sprístupnila dokumenty
o dobe neslobody z rokov 1939
– 1989 a pokúsila sa dať spoločnosti satisfakciu, najmä politickým
väzňom a obetiam týchto režimov.
Ústav má svoju rolu pri vyrovnaní
sa s týmito totalitami aj dnes, najmä
v potrebnom odškodnení obetí
z roka 1968, zo sovietskej okupácie
i železnej opony, pri potrestaní vykonávateľov týchto zločinov. Poukazuje
na rezíduá komunizmu a nacizmu vo
verejnom živote a v učebniciach.
● Centrum Horehronia –
okresné mesto Brezno plánuje
zriadiť Múzeum komunizmu. Ako
sa pozeráte na takýto spôsob
sprítomňovania
historického
obdobia?

– Možno to len privítať. Lepšie neskoro ako nikdy. I Slovensku veľmi chýba moderne poňaté
múzeum. Brezno možno predbehne
Slovensko. Dnes ľudia uprednostňujú vizuálne vnímanie, viac videí,
filmov, autentických záberov, trojrozmerných artefaktov, ale i rekonštrukcií historických udalostí. A tieto
múzeá by mohli viac šíriť vedomie
o totalitných praktikách z minulosti aj
v našej krajine, a tak vydávať svedectvo i memento novým generáciám,
nech sa vedia brániť, rozlišovať,
poznať totalitné tendencie v politike, kultúre, médiách a všeobecne
v spoločnosti, aby sa hrôzy nacizmu
a komunizmu už nemohli zopakovať,
hoci aj v iných sofistikovanejších formách. Nielen v hlavnom meste, ale
aj v regiónoch treba trpezlivo vysvetľovať, aké neľudské a nebezpečné
myšlienky môžu predstavovať neonacizmus alebo zľahčovanie komunizmu. Regionálne múzeá by mali
predstaviť miestnych hrdinov zápasu
s totalitami, ako aj tých, ktorí tento
režim podporovali či prenasledovali
nevinných ľudí. Musia mať šťavu
reality, mená obetí, skutočný obraz
udalostí, vykonávateľov násilia,
aby nebolo formalistickým nudným
tiežmúzeom, ale kritickým inštrumentom, ktorý vyvolá u ľudí reflexiu.
Dané múzeá už existujú v bývalých
postkomunistických krajinách. Napríklad Múzeum Check Point Charlie
v Berlíne, Memento park v Budapešti, Hora krížov Litve, Inštitút 1956
v Budapešti alebo Múzeum železnej
opony v Devínskej Novej Vsi.
● Súčasné vyučovanie kladie
dôraz na históriu 20. storočia. Viaceré štátne sviatky i pamätné dni
oživujú udalosti národných dejín,
školy často navštevujú koncentračné tábory v Poľsku. Napriek
tomu sa podlamujú demokratické
hodnoty a výskumy ukazujú, že
mladí prvovoliči si vyberajú často
nesystémové
a
extrémistické
strany (Rada mládeže Slovenska, 2018). Ďalší reprezentatívny
prieskum zistil, že každý štvrtý
človek vidí alternatívu súčasnej
demokracie v zrušení parlamentného systému a nastolení diktatúry
(INEKO, 2016).
– Politické a morálne vedomie
ľudí i mladých na Slovensku je podľa
mňa nízke. Preto dostatočné chápanie politickej scény a rozlišovanie
medzi klasickými a populistickými či
extrémistickými stranami pokrivkáva.
Mladí voliči sa dajú ľahšie oklamať
manipuláciami, klamstvami, emotívnymi vystúpeniami, hľadaním vinníkov
ich vlastných neúspechov, ktoré prezentujú nečestné strany, hazardujú
s vývojom v krajine a so vzťahmi medzi
ľuďmi, menšinami, inými názorovými
skupinami, len s vidinou vlastnej moci
a obohatenia sa aj za cenu politického
násilia. Je to dôsledok nedostatočného
vyrovnania sa s bývalými totalitnými
politickými prúdmi. Po príklady netreba
chodiť ďaleko: vzrast neoľudáctva
alebo pretrvávanie sympatií ku komunistickej strane na východnom Slovensku. Symbolom je pretrvávanie sôch,
pamätných tabúľ, názvov ulíc, rôznych
umeleckých pseudovýtvorov vo verejnom priestore, ktoré oslavujú tieto
režimy. Intenzívne poznanie tragických dôsledkov režimov vo svete i na
Slovensku a systematické vyučovanie
o nich ako prevencia i memento môžu
byť cesta, ako odradiť mladú generáciu od lacných sympatií k týmto zhubným smerom.
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Napriek zákazu zhromažďovania prišli na protest y tisícky demonštrantov

NA MARGO

Zdvihnutý varovný prst nespokojných Slovákov

N ijaká solidarita. Frustrácia, hnev, pocit bezmocnosti
v druhej vlne koronavírusu sa
rozšírili medzi slovenskou verejnosťou. Opäť sme v súvislosti
s pandémiou kolektívne zaplavovaní správami manipulatívne
útočiacimi na naše city. Informácie o mŕtvych, televízne zábery
na preťažených lekárov v nás
vyvolávajú úzkosť a znižujú index
našej životnej spokojnosti. Jedna
psychiatrička v rozhovore povedala, že na jar bola hlavnou emóciou úzkosť.

Text a foto: Maroš SMOLEC

„Odstúpiť! Odstúpiť! Odstúpiť!“ kričali tisícky účastníkov protivládnych protestov v Bratislave a rovnako aj v ostatných veľkých slovenských mestách počas
osláv tohtoročného štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a nezávislosť. Napriek vládnemu vyhláseniu núdzového stavu, obmedzeniam zhromažďovania
a stretávania maximálne šiestich osôb na jednom mieste sa zišlo 17. novembra v hlavnom meste Slovenska odhadom desaťtisíc demonštrantov. Prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s rozhodnutiami a konaním vlády I. Matoviča – najmä s jej otáznymi rozhodnutiami obmedzujúcimi ľudské práva a osobné slobody
občanov pod zámienkou eliminovania ochorenia Covid-19.
Už mesiac predtým sa pred Úradom vlády SR stretlo vyše päťtisíc
protestujúcich demonštrantov, ktorých
provládne médiá unisono obliekli „do
dresov“ futbalových fanúšikov a označenie, že to bola „akcia“ futbalových
chuligánov. Zaznievalo to aj od dotknutých politikov, najmä z okruhu toho,
ktorého meno najčastejšie (a popravde)
dosť hanlivo zaznievalo pri skandovaní. Polícia vtedajšie protesty musela
rozohnať zásahom vodného dela, ťaž-

Pribúda hnevu
a frustrácie

REPORTÁŽ
koodencov a jazdnej polície aj s použitím slzného plynu a gumových projektilov. Preto sa nielen vládni politici, ale
i radoví občania obávali, že podobne
sa skončia aj protesty 17. novembra.
Nestalo sa tak...
■ NENÁSILNÉ POCHODY
Aj keď si niektorí politici i médiá
želali, aby na demonštráciu prišli len
obávaní prívrženci futbalového násilia,
extrémistických skupín či politických
strán, opak bol pravdou. Pred prezidentským palácom, kde niekoľkotisícový dav protestoval necelé dve hodiny
od štvrtej do šiestej podvečer, sa zišli
v drvivej väčšine iba nespokojní občania. Až na pár ojedinelých vulgárnych
výkrikov bolo zhromaždenie pokojné.
Potvrdilo to aj konanie policajných
ťažkoodencov, ktorí najskôr nepustili
dav k plotu Grasalkovičovho paláca.
Napokon však ustúpili a organizátori
protestov sa mohli prihovoriť prítomným z provizórneho pódia na Hodžovom námestí. Na plot paláca nikto
nevyliezal, bránu nikto nechcel násilím
otvoriť. V dave prevládali mladšie ročníky protestujúcich. Seniorov bolo skutočne málo. Mnohí nemali nasadené na
ústach rúška. Demonštrovali tým svoju
nespokojnosť s vládnymi nariadeniami
v boji proti pandémii. Z transparentov
svietili nápisy o tom, že rúško je nová
totalita. Samozrejme, prítomní nemohli
dodržiavať bezpečnostné opatrenia,
ako sú odstupy. Námestie by toľko ľudí
totiž nepojalo. Polícia bola pripravená
tiež. A kolóny jej áut lemovali priľahlé
ulice, ústiace pri prezidentskom paláci.
Napriek evidentnej sile bezpečnostných zložiek zasahovať nemuseli. Po
ukončení protestného mítingu sa tisícky
demonštrantov vybrali pred parlament
na hradný vŕšok a pred úrad vlády.
Tam polícia vystrelila niekoľko projektilov, ktoré laici označovali ako gumené,
ale polícia dementovala, že to bolo
iba značkovacie strelivo na označenie
výtržníkov. Zareagovala tak na výbuchy
niekoľkých delobuchov, ktoré zranili jed-

NA MARGO
Rok 2020 prináša mnoho zvláštnych udalostí. K jednej takej sa s určitosťou zaradí aj schválenie dňa 28.
október za štátny sviatok na Slovensku. Bude sa „oslavovať“ pod názvom
28. október – Deň vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu.
Tento štátny sviatok, ktorý nebude
dňom pracovného pokoja, bol navrhnutý skupinou poslancov na čele
s Ondrejom Dostálom a najmä Petrom
Osuským – známymi obdivovateľmi
Československej republiky. Sú členmi
Občianskej konzervatívnej strany,
ktorá sa dostala do NR SR na kandidátke liberálnej Slobody a solidarity.
Prečo je to teda nezmysel?
Odpovedí je viacero. Vstup do spoločného štátu (aj keď sa hovorilo o jednotnom československom národe)
WWW.SNN.SK

Úrad vlády chránili pred demonštrantmi stovky policajných ťažkoodencov. Niektorí prišli dokonca na koňoch. Špeciálne jednotky čakali vo svojich dodávkach vo vedľajších uliciach mesta. Pripravené mali aj vodné delá. Protesty sa napokon zaobišli bez násilia. Jedine polícia zbytočne
použila gumené projektily – trafili 15-ročného chlapca do hlavy.

ného príslušníka, a rozoberanie ochranného plotu pred vládnym palácom.
Pätnásťročný mladík začal krvácať
z rany na temene hlavy. Na sociálnej
sieti sa následne objavili jeho fotografie
a informácia, že išiel len okolo mítingu,
ktorý si chcel odfotografovať. Policajný
predstaviteľ tvrdil, že sa aktívne zapájal
do násilností. Bol to jediný známy incident počas protestov. Podľa niektorých
prítomných demonštrantov bol tento
zásah neopodstatnený.

■ SPONTÁNNOSŤ PROTESTOV
Ľudia prišli spontánne. Zišli
sa vo veľkom počte, napriek niektorým zastrašujúcim vyhláseniam

ministra vnútra i polície, že bezpečnostné zložky proti demonštrantom
zasiahnu. Minister vnútra Michalec
dokonca na tlačovej besede vyhlásil, že sa na mítingu majú zúčastniť
extrémisti, ktorí sa chcú len pobiť
s políciou, a hrozí, že budú mať pri
sebe aj zbrane. V tejto účelovej rétorike pokračoval i po zatknutí viacerých
účastníkov protestov, ktorým sľuboval
exemplárne tresty.
Vyhrážky nepomohli. V meste na
Dunaji, ale aj v Žiline, Banskej Bystrici
a Košiciach sa zišlo na protestoch
proti Matovičovej vláde množstvo ľudí.
Prekvapení boli aj samotní politici.
Žiaľ, niektorí politickí predstavitelia
využili spontánnosť podujatia a najskôr neohlásene vystúpili aj na provizórnom pódiu. Reproduktory mali
veľmi slabé, a preto ich prejavy stovky
prítomných na konci davu nepočuli.
Len potlesk a mávanie straníckych
vlajok ĽSNS naznačovalo, kto a ako
sa ľuďom prihovára. Politici by nemali
oficiálne na takýchto protestoch vystupovať. Nesúhlas ulice by nemal mať
politický podtón.
Strana R. Fica SMER-SD si tiež
pripomenula nežnú revolúciu, a to
stretnutím jej poslancov pri pamätníku
A. Dubčeka pred budovou Národnej rady SR. K vopred avizovanému
stretnutiu sa pridali aj ďalšie stovky,
možno tisícka prichádzajúcich demonštrantov. Niektorí Ficovi tlieskali, iní
mu nadávali do komunistov. Jeden
účastník mal dokonca so sebou červenú zástavu sovietskeho režimu –
štátu, ktorý násilím presadil červenú
totalitu v tejto časti Európy. Režimu,
ktorý má na svedomí desiatky miliónov
obetí a stovky miliónov postihnutých
po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Tento prejav odporu bol nemiestny
pri príležitosti pripomenutia porážky
komunizmu na Slovensku. Až záhadou
ostalo, že demonštrant bez problémov

musel odsúhlasiť aj legitímny orgán
Slovákov. A tým bola dvestočlenná
reprezentatívna Slovenská národná
rada! Tvorili ju ľudia rôznych politických názorov a konfesií, ale mali
jediný cieľ – vznik štátu, kde by boli
Slováci štátotvorným národom.

vojne sa tiež ukázalo, že na Slovensku po vyhlásení republiky ešte
nebolo nič „rozhodnuté“. Prebiehali
tu stále tvrdé boje o naše územie po
vzniku Česko-Slovenskej republiky.
Pražskí politici si teda svoju prácu
urobili, no na Slovensku vzhľadom

■ HŔSTKA RADIKÁLOV?
Nespokojná tridsaťročná Tamara
s priateľom nám odpovedali na otázku,
prečo na nepovolené zhromaždenie
prišli: „Sme tu preto, lebo nesúhlasíme
s rozhodnutiami vlády súvisiacimi
s koronakrízou.“ Jej partner Peter
dodal: „Niektoré médiá nás budú stále
označovať za hŕstku fašistov a radikálov. A vidíte, že týchto ľudí je tu veľmi
málo. Sme tu, lebo vláda chaoticky
informuje verejnosť o protipandemických opatreniach. Ja vlastne ani
neviem, čo dnes platí a čo nie.“
Okolo prešiel ďalší mladý muž
s menším transparentom, na ktorom
bol s nápis: „Nie som tu za žiadneho
politika ani politickú stranu. Som tu
sám za seba.“ Transparent evidentne
zaujal a okolostojaci demonštrujúci
si ho čítali. Vzápätí demonštrantovi
vyjadrovali podporu.
Protestujúci od skorého popoludnia začali napĺňať Bratislavu.
Pendlovali medzi úradom vlády, prezidentských palácom i parlamentom.
Protestné zhromaždenie nikto oficiálne neohlásil. Bezpečnostné zložky
a ani samospráva by ich zrejme nepovolili, keďže je platný núdzový stav.

Prečo nie 28. október
V snahe nestratiť kontrolu nad
situáciou povolali Maďari do Martina 15. honvédsky pluk z Levíc. Do
budovy Tatrabanky, kde sa konalo
tajné zasadnutie SNR, mohli hocikedy vtrhnúť maďarské ozbrojené
jednotky a zastaviť rokovanie, keďže
pred budovou sa nachádzali príslušníci tajnej polície. No ani situácia
v Prahe nebola úplne pokojná. Po

na informačné embargo na udalosti 28. októbra v Čechách, nikto
nič nevedel.
Je známe, že v Prahe bol
v čase vyhlásenia Česko-Slovenskej
republiky zo Slovákov len Vavro Šrobár. Prišiel tam na poslednú chvíľu.
Keďže bolo uvalené embargo na
zverejnenie informácií, o tom dni
vedel zo Slovenska len on. Ďalšou
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s touto zástavou mával niekoľko hodín.
Nikto mu ju nevzal. Aj to svedčilo
o tom, že protesty boli pokojné.
■ HLAVU HORE!
Viacerí demonštranti pri pohľade
na známe tváre televíznych novinárov šomrali na ich neobjektívne
spravodajstvo o podobných akciách.
„Na sociálnych sieťach už súkromné
denníky mainstreamu píšu, že v Bratislave sa stretlo niekoľko sto radikálov,“
povedal mladý študent z Bratislavy.
Napokon však televízne spravodajstvá
vo večerných reláciách informovali
o protestoch objektívne – aspoň čo sa
týka ich pokojného priebehu a odhadu
počtu prítomných.
Slováci ako keby mali radosť
demonštrovať vždy v sychravom
jesennom alebo zimnom počasí. Také
boli protesty proti totalite v novembri
1989, ale aj proti korupcii politikov po
zverejnení kauzy Gorila či protesty po
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky. Samotné protesty vyvolal
vždy jeden silný emotívny akt: kauza
Gorila alebo vražda mladých ľudí.
Tentoraz Slováci a Slovenky zneistení a znechutení vládnymi politikmi
opäť vyšli do ulíc. Hlava hore, dolu
rúška! Znovu plní emócií, ale vedení
túžbou vyjadriť nespokojnosť s riadením štátu. Vláde ukázali zdvihnutý
varovný prst. Ak nezmení svoju politiku, je predpoklad, že protesty budú
pokračovať a silnieť. Lebo raz sa
skončí núdzový stav a zákaz zhromažďovania. A mnohí, ktorí neprišli
na námestia nielen v Bratislave, ale aj
v Košiciach či Banskej Bystrici, prídu.
A nebude im prekážať ani studené
počasie či policajné kordóny. Igor
Matovič a jeho vláda dostala signál,
upozornenie. Stále majú šancu to
zmeniť. A efektívne aj bojovať proti
pandémii. Musia len načúvať aj hlasu
iných...
historickou otázkou je postava T. G.
Masaryka. Osemnásteho októbra
1918, teda necelé dva týždne pred
„vyhlásením“ republiky, bola vo
Washingtone prijatá Washingtonská
deklarácia. Jej oficiálny názov znel
Declaration of Independence of the
Czechoslovak Nation by its Provisional Government – Deklarácia nezávislosti Československého národa jeho
Dočasnou vládou. Aký je teda rozdiel
medzi prijatím tejto deklarácie a vyhlásením republiky v Prahe 28. októbra
1918? Dá sa povedať že skoro žiadny.
Samotný T. G. Masaryk považoval za
rozhodujúcu Washingtonskú deklaráciu. Domáci odboj si úlohu vyhlásenia
republiky splnil 28. októbra v Prahe.
Túto „domácu úlohu“ v Prahe realizovali A. Rašín, K. Křamář a ďalší. A na
Slovensku až 30. októbra. Masaryk
prišiel do Prahy neskôr.
Peter SCHVANTNER

Mali sme tu niečo nové,
neznáme a museli sme tomu
čeliť bez prípravy. Zaujímavé na
tom bolo, že to vyburcovalo prirodzenú ľudskú solidaritu. Všetci
sme šili rúška, neznámi ľudia
starším nosili nákupy, tlieskali
sme na balkónoch zdravotníkom.
Teraz je to však iné. V druhej vlne
pandémie prevláda medzi nami
skôr frustrácia a hnev. Nevedno,
ako sa vyrovnáme s treťou vlnou,
ktorá príde na jar 2020.
Nateraz ide o zmenu v psychickom nastavení ľudí. Podľa
psychiatričky by to bola téma aj
pre sociológov, čo môže takéto
všeobecné naladenie spôsobiť
v spoločnosti. Keby sme chceli
načrtnúť katastrofický scenár,
ponúka sa paralela s náladou,
aká bola v Nemecku v tridsiatych rokoch minulého storočia.
V uliciach demonštrovali masy
zúfalých ľudí, ktorí prišli o svoju
existenciu. Objavovalo sa násilie.
A to sa začína aj u nás... Ak sa
tieto negatívne emócie presunú
do ulíc, vlna pouličných nepokojov by mohla vyniesť na povrch
úplne iné politické špičky. A to
nemusí byť vždy len dobré.
Hlavnou
úlohou
médií
a mocenských elít, ktoré sa prihovárajú k ľudom, by malo byť
tlmenie vášní. Musia prispievať
k upokojeniu vášní v spoločnosti,
k rysovaniu vízie, ktorá nebude
len negatívna. Treba prijímať
správne nariadenia či odporúčania a jasne ich komunikovať
verejnosti. Treba podporiť ďalší
názor psychiatričky, že „tie rozhodujúce elity – vláda a permanentný krízový štáb – už dávno
mali pozvať do svojich radov
odborníkov na duševné zdravie“.
Tam už dávno mali byť psychológovia, sociológovia, odborníci
na krízovú komunikáciu a tzv.
mediátori, čiže ľudia, ktorí vedia,
ako treba oznamovať negatívne
správy a obmedzujúce nariadenia. Jednoducho povedané,
takýto stav sme ešte nikdy nezažili. Boj proti korone by nemal byť
vojenský, ale zdravotnícky a hľadajúci zdravý rozum. Ibaže ten
akoby odcestoval nielen z našej
krajiny, ale z celej západnej
civilizácie.
Nemáme rutinu a stereotypy, ako sa správať v takejto
situácii. Jedno je však isté.
Bez silného duševného zdravia
neporazíme Covid-19 a ani sa
neochránime pred mediálnymi
manipuláciami. Je potrebné,
aby sme boli v
duševnej
pohode, pretože dobré slovo
od nás potrebujú naši blízki
i vzdialení, spolupracovníci či
náhodní okoloidúci. A nezabúdajme na naše deti hľadajúce
odpovede. Ak im totiž nebudeme vedieť odpovedať na ich
legitímne otázky, tak si odpovede budú hľadať samy a inde...
Dušan PIRŠEL

28.november 2020
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Pre š ov ské jat k y g róf a C a r a f f u
Marián ŠIMKULIČ – Foto: archív autora

Keď pred vyše deväťdesiatimi rokmi v obci Svinia neďaleko Prešova rekonštruovali miestny kostol, robotníci objavili ľudské kosti. Vtedajší
rímskokatolícky dekan Jozef Dobranský poznal dielo Jána Rezika Theatrum Eperiense Publicum (slovenský preklad Verejná prešovská
poprava, čiže prešovské jatky 1687), kde sa spomína, že niektor ých popravených pochovali pod kostolnou vežou v Svinnej. Farár si uvedomil,
že nájdené kosti by mohli patriť obetiam kr vavých jatiek grófa Caraffu, ako sa píše aj v starej listine uchovanej na fare v obci.
Najskôr o tom informoval predstavenstvo šarišského evanjelického
seniorátu. Pri preskúmaní pôvodného
literárneho prameňa sa potvrdili informácie o tom, že niektoré z obetí mohli
byť pochované v obci Svinia. Problémom mohol byť súhlas katolíckej
cirkvi povoliť exhumáciu tiel, ale tá
s tým súhlasila. Dvadsiateho štvrtého
septembra 1930 sa vo Svinnej vykonala exhumácia tiel za prítomnosti:
v zastúpení slovenského evanjelického zboru farára Júliusa Hajdu, cirkevného dozorcu Vladimíra Gallaya,
farára Gustáva Pogányiho, v zastúpení maďarského evanjelického zboru
farára Viktora Fabryho, Dr. Karla Floriána a riaditeľa kolegiálneho gymnázia Jána Gömöryho, v zastúpení rímskokatolíckej cirkvi miestneho dekana
Jozefa Dobranského, lekára z Bardejova a bývalého asistenta anatomického ústavu MUDr. Viliama Austerlitza a Ing. Eugena Balkányho.
■ HROZNÝ NÁLEZ
Po prieskumných výkopoch sa
našla dubová truhla, v ktorej boli
dve lebky a zopár kostí. Pod ňou
sa našla druhá, v ktorej bola jedna
lebka a kosti. Pod týmto nálezom
ležala ešte ďalšia kostra, tá už bez
lebky. Kostrové pozostatky, ktoré sa
našli pod vežou kostola, podrobili
odbornému skúmaniu a analýzam.
Vykonal ich MUDr. Viliam Austerlitz a dospel k záveru, že sú to kosti
mužov asi dvesto rokov staré. Dvaja
z nich mohli mať okolo tridsaťpäť až
päťdesiat rokov. Keď sa kosti usporiadali, vysvitlo, že ide o kostry štyroch
mužov, ale len tri lebky. Na základe
Rezikovho diela komisia usúdila, že sú
to telá obetí prešovských jatiek Juraja
Radvanského, Andreja Keczera, Jána
Bertóka a Gabriela Palástyho a že
v súlade s historickým textom Ján
Radvanský zobral po poprave hlavu
otca do rodinnej hrobky v Radvani.
Keďže Svinia bola v uvedenom historickom období evanjelická, rozhodli sa
obidva evanjelické zbory (slovenský
a maďarský) so súhlasom rímskokatolíckeho biskupa v Košiciach previezť
a uložiť ostatky Caraffových obetí do
evanjelického Chrámu Svätej Trojice
v Prešove, kde sú dodnes.
■ TEMNÉ STRÁNKY
Autor knihy o prešovských jatkách Ján Rezik pochádzal z Krušoviec (okres Topoľčany). Narodil sa
v päťdesiatych rokoch 17. storočia,
zomrel 4. augusta 1711 v Prešove. Na
sklonku života bol rektorom evanjelického lýcea v Prešove. V emigrácii
v poľskej Toruni napísal knihu Verejná
prešovská poprava, čiže prešovské
jatky v 1687 roku. V tom roku sa
v Prešove konal súd nad príslušníkmi
odbojnej šľachty vedenej Imrichom
Tökölim, ktorý mal zastrašiť všetkých
odporcov Habsburgovcov a zástancov protestantskej viery, pretože bol
mimoriadne krutý. Cisár Leopold
poveril generála Antonia di Caraffu,
aby zostavil súdny tribunál, ktorý
mal potrestať povstalcov. Výsledkom
bolo väznenie, mučenie a kruté rozsudky, ktoré história zaznamenala
ako prešovské jatky. Mimoriadne
beštiálnym spôsobom vo vtedajšom
Eperjesi
popravili dvadsaťosem
mešťanov a šľachticov evanjelického vyznania. Telá popravených
viseli vedľa hradských ciest vedúcich do Šariša, Šebestovej, Levoče
a Košíc. Medzi inými aj telá Juraja
Radvanského, Andreja Keczera,
Jána Bertóka a Gabriela Palástyho.
Klára bola vdovou po Mikulášovi

28. november 2020

Obyvatelia „statočného mesta“ sa museli prizerať verejným popravám dvadsiatich ôsmich
mešťanov.

V Prešove sa dodnes zachovala Caraffova väznica – dnes je v nej galéria.

Tortúra odsúdených prešovských mešťanov sa vyznačovala nezvyčajnou krutosťou.

Sineim Meršem a sestrou Andreja
Keczera. Spolu so synom Juraja Radvanského chceli telá dôstojne pochovať. Preto raz v noci v roku 1687 on
a traja verní služobníci Kláry Sineiovej
sňali štyri spomínané telá a previezli
ich do vtedy evanjelickej Svinej.
■ POSLEDNÉ CHVÍLE
Ján Rezik píše o posledných
chvíľach troch zo štyroch obetí: „Piateho marca 1687 si Andrej Keczer
vypočul rozsudok smrti. Niet prednejšej veci, ako sa zmieriť so svojím
Bohom. S námahou odopierať jezuitov. Tí jediní ako anjeli smrti mali
prístup k väzňom, tí jediní mali kľúč
od večnosti. V súdnej sieni vypovedal: ‚Vyhlasujem, že som nespáchal
hriech, z ktorého ma obviňujete.
Neurobil som nič, čo by dalo podnet
k novým nepokojom. Neschvaľoval
som staré nepokoje v Uhorsku. Nerobil som nič, čo by smerovalo k podlomeniu autority Jeho Veličenstva.
Staré previnenia mi boli odpustené.
Cisár mi udelil milosť. Za tie sme si
zaslúžili hrdelný trest všetci. Hľadáte
nové hnutia a ich pôvodcov? Chcete
ich trestať za viny, ktoré nespáchali?
Nemôžem vám to zakázať. Preto vás,
ktorí ma počujete hovoriť naposledy
a ktorí budete v deň posledného súdu
svedkami o mojej nevine, úpenlivo
prosím: Svedčite, že som nespáchal
nijaký nový hriech. Buďte svedkami
mojej neviny.‘“
Juraj Radvanský bol bohatý
uhorský šľachtic. Bol tichej prívetivej
povahy. Mal ďaleko k vyvolávaniu
nepokojov. Mečom sa málokedy opásal. Nikdy ho proti nikomu nezdvihol.
A predsa ho stretlo zlo, o akom sa mu
ani nesnívalo. K tejto charakteristike
pridal autor riadky svedčiace o zlobe
jeho trýzniteľov...
„Kým bol pri pamäti, úpenlivo prosil o kňaza svojho náboženstva. Keď
mu nevyhoveli, zaháňal primeranými
slovami útechy príšery. Modlil sa. Až
keď stratil v pekelných mukách pamäť,
povolili luteránskemu kňazovi, aby

ho navštívil. Bola to márna návšteva.
Nevedel, čo hovorí, nerozumel, čo
hovoria jemu. Stonajúceho, opusteného ho na rukách vyniesli zo špinavých dier väznice a šarha ho odviezol
pod šibenicu. Ostatní išli pešo. Potom
ho zhanobili. Odťali mu ruku. O vlasy
mu katovi pomocníci priviazali povraz a ťahali ho tak, aby sa dala odťať
hlava...“
Ďalší priebeh zaobchádzania
s človekom, ktorý už umrel prirodzenou smrťou, pohoršoval aj samotného
poľného kata. Nenávisť viedla až za
hrob, keď ani jeho synovi nedovolili
pochovať rozštvrtené otcovo telo.
Až neskôr potajme v kostolnej veži
v Svinnej.
Gabriel Palásty slúžil v Tököliho armáde. Prišli za ním a obvinili
ho z novej vzbury. Tvrdil, že o ničom
nevie, a keďže na starú vzburu cisár
vyhlásil amnestiu, pripravil sa na
cestu. Dokonca počas nej sa jeho
strážcovia opili a on mohol ujsť, ale
vravel: „Nevyužijem túto príležitosť. Chytia ma na úteku, stanem sa
podozrivým. Ja mám čisté svedomie.
Poručeno Pánu Bohu.“
Strašne ho mučili a priznal aj
to, čo nemohol urobiť. Po tom, keď
ho sňali zo škripca, oľutoval svoj
čin, poslal k Radvanskému posla
a prosil ho, aby mu odpustil.
„Keď mal ísť na popravisko,
katova žena mu preobliekla košeľu.
Keď mu vyzliekala starú, prilepenú
na telo, počínala si veľmi bojazlivo.
Nechcela mu zväčšovať muky. Vtedy
jej povedal: Neboj sa. Rob so mnou,
čo chceš. Moje zhnité telo už nič
necíti.“
■ STATOČNÉ MESTO
Autor Ján Rezik medzi mnohými
dôvodmi, prečo došlo k prešovským
jatkám, uvádza aj nasledujúce: „Obyvatelia Prešova museli prežiť dvojnásobné obliehanie. Jedno roku 1684,
druhé o rok neskôr. Obidvom obliehaniam velil cisársky generál Schultz.
Pri prvom obliehaní bojovali PrešovZABUDNUTÁ HISTÓRIA

Pamätník na „Caraffove jatky“ na rohu
evanjelického lýcea

čania za vieru a majetky tak udatne,
že cisárske vojsko utrpelo nakoniec
porážku. Druhé obliehanie bolo pre
Prešov oveľa nebezpečnejšie. Vojsko
prišlo pripravenejšie, vyzbrojenejšie,
vycvičenejšie. Preto mestský senát
urobil dôležité obranné opatrenia.
Drevenými nadstavbami dal zvýšiť
veže a doplniť počet kanónov. Dovolil rozdať zbrane mladistvým a remeselníkom. Sám riadil obranu. Vojnovými prípravami žilo celé mesto:
senát, posádka, občania. Všetci boli
jednotní. Toto bojové odhodlanie
spôsobovalo, že Schultzove vojská
mali dennodenne veľké straty (podľa
informácii z Viedne zo 14 tisíc vojakov zahynulo 5 – 6 tisíc). Keď ani jednej, ani druhej strane neprichádzali
posily, obrancovia Prešova sa rozhodli, že sa vzdajú. Bojujúce strany
uzavreli mier.“
■ PREČO JATKY?
Takže, prečo prešovské jatky?
Dva roky po tom, čo sa skončilo obliehanie a panovník vyhlásil amnestiu?
Autor diela, ktorý tieto exekúcie opisuje, nachádza jeden z rozhodujúcich dôvodov. „Nie listy, ale srdnatá
obrana, ktorá zdržiavala Nemcov
v postupe, bola príčinou toho, že rozštvrtili odsúdených! Preto títo muži prišli aj o svoje majetky! Preto boli životy
ich pozostalých vystavené stálemu
nebezpečenstvu...“
A na inom mieste uvádza:
„K odsúdeniu popravených nedošlo
bez vedomia cisárskeho dvora. Naopak. Stalo sa to s jeho súhlasom a na
jeho rozkaz. Stačí sledovať vyhlasovanie rozsudku tesne pred jeho vykonaním. Všetko sa jasne odvolávalo
na vôľu najsvätejšieho panovníka. On
nariadil, aby na tých, ktorých za vinníkov uznali, trest aj vykonali. Skôr než
vo Viedni vystavili ortiele smrti, zaslal
tam generál, ktorému uverili viacerí
dobrí panovníkovi priatelia, prostredníctvom rýchlych poslov základné
údaje o podozrení. Bola v nich reč
o akejsi žene prenášajúcej listy do

Mukačeva a výpovede odsúdených
vynútené v hrozných mukách.“
Prózu Jána Rezika doplnil historickou štúdiou Peter Kónya. V úvode
analyzuje situáciu, keď v zápase
stáli proti sebe domáca protestantská šľachta s meštianstvom a cudzí
panovníci usilujúci sa o absolútnu
moc, ktorých oporou bola silná
armáda, katolícka cirkev a lojálna,
výhodami pripútaná šľachta. Len
čo sa Habsburgovcom podarilo
poraziť Turkov, už im nič nestálo
v ceste porátať sa s tými, ktorí podporovali protihabsburgské stavovské
a náboženské povstania. Historik sa
zamýšľa nad skutočnými príčinami
prešovského krvavého súdu v roku
1687 a kto mal na ňom najväčší
záujem.
■ CISÁROVO DIELO
„Nemožno pochybovať, že osobou v prvom rade zainteresovanou
na týchto udalostiach bol sám Leopold I. On nariadil zriadenie mimoriadneho súdu, v jeho mene boli
vynášané rozsudky a Caraffa ho
o dianí v Prešove podrobne, i keď do
určitej miery skreslene, informoval.“
Na inom mieste historik uvádza: „Leopoldovi mal súd poslúžiť
(a rozhodne poslúžil) na exemplárne
potrestanie uhorských stavov za
posledné protihabsburgské povstanie. Údajné pripravované sprisahanie bolo pritom iba zámienkou na
ignorovanie nedávno vyhlásenej
všeobecnej amnestie.“
O samotnom diele a jeho autorovi Peter Kónya napísal: „Napriek
skutočnosti, že Rezikova práca je
jediným a skutočne rozsiahlym
dobovým dielom o prešovskom
súde, nemôže byť jediným hodnoverným prameňom na poznanie
týchto udalostí. Dôvodov je viacero.“ Kónya ich hneď aj vymenúva:
Rezik nemohol byť očitým svedkom
udalosti, keďže Prešov ešte začiatkom roka 1867 opustil. Dielo napísal v emigrácii v Toruni a ako hlavného svedka uvádza neznámeho
cisárskeho dôstojníka, ktorý sa
v tom čase zdržiaval v Prešove. Za
nesprávne označuje aj jeho konštatovania pri otázke korešpondencie
s obliehaným Mukačevom, kde listy
písané do pevnosti považoval iba za
výmysel Caraffu...
„Napriek tomu, že spis nie je historickým prameňom v pravom zmysle
slova a nemožno ho teda nekriticky
považovať za jediný vierohodný zdroj
informácií, dodnes ostáva najkompletnejšou staršou prácou o tejto
historickej udalosti. A nielen to. Je
aj významným dielom našej latinskej
barokovej prózy.“
■ PÁPEŽOV ODKAZ
V roku 1908 na severozápadnom nároží prešovského kolégia
postavili pomník obetiam Caraffovho
krvavého súdu z roka 1687. Pri ňom
sa 2. júla 1995 počas návštevy metropoly Šariša poklonil pamiatke
prešovských mučeníkov pápež Ján
Pavol II. Po rokoch si Ján Midriak,
emeritný biskup východného dištriktu
Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania (ECAV) so sídlom v Prešove, zaspomínal na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom ako na nečakaný a tým viac prekvapujúci prejav
tolerancie od hlavy rímskokatolíckej
cirkvi. Ján Pavol II. ako prvý pápež
navštívil Prešov a oproti pôvodnému
programu, v ktorom bolo len stretnutie s gréckokatolíckymi veriacimi,
zašiel na svojom papamobile aj so
sprievodom do centra mesta. Pri
pamätníku obetí takzvaných prešovských jatiek, umiestnenom na
budove starého kolégia, sa pomodlil.
Keď po roku na tomto mieste odhaľovali pamätnú tabuľu, biskup Ján
Midriak zhrnul posolstvo pápežovej
návštevy v Prešove do slov: „Buďte
tolerantní, buďte ekumenickí, buďte
pokojamilovní. To je pre nás evanjelikov, a ja chcem veriť že aj pre
katolíkov, pápežov trvalý odkaz do
budúcnosti, do našich dejín v tomto
meste,“ dodal.
WWW.SNN.SK
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Pred 90 rokmi sa narodil Milan LALUHA, maliar zo skupiny Galandovcov

Prirodzený obdiv k vidieckemu
životu spájal s láskou k ľudovej kultúre,
k ľudovej hudbe. Pamätníci spomínajú,
že z jeho ateliéru v bratislavskej Karlovej Vsi často počuli, ako na husliach,
ktorých kolekcia zdobila steny, vyhrával
podpolianske, terchovské či kysucké
piesne.

Variácie na mičinskú nôtu
Jozef SLIACK Y – Foto: archív autora

Pred deväťd esiatimi rokmi sa 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch narodil už nebohý maliar Milan LALUHA,
spoluzakladateľ skupiny Galandovcov, ktorých spájala láska a úcta k domovine a snaha zobraziť ju v čo najvýrečnejšej podobe. Inšpiráciu nachádzal najmä v Dolnej Mičinej a jej okolí.
Na svet prišiel v Tekove, ale ako sa
neraz sám vyjadril, jeho druhým, takpovediac duchovným rodiskom sa stala
Dolná Mičiná, dedina neďaleko Banskej
Bystrice, kde prežil detstvo u starých
rodičov a tety učiteľky.
■ DETSTVO V RAJI
„Všetko podstatné sa odohralo
v detstve. To bol raj, pocit, ktorý som
už potom nikdy nezažil,“ tvrdil umelec
v televíznom dokumente Mičinská noc.
Do Dolnej Mičinej sa vrátil v roku 1955
po absolvovaní štúdií na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Patril
medzi jej prvých absolventov. Učarovali
mu prírodné zátišia Zvolenskej vrchoviny, ale aj dedinský život, ktorý vnímal
odmala, vrátane jeho folklórnej zložky.
Hoci si v roku 1958 otvoril ateliér v Martine a po piatich rokoch sa usadil v Bratislave, stačilo mu privrieť oči a živo si
predstavil stretnutia s obyčajnými mičinskými ľuďmi v ich každodennej lopote či
pri posedení v zafajčenej krčme.
Maliarsky talent prejavil už ako gymnazista maľovaním divadelných kulís.
Realistické zátišia vystavoval najmä
s tvorivými druhmi zo skupiny Mikuláša
Galandu.
„Uvedomele a cieľavedome chceme
nadväzovať na dielo Galandu, Fullu,
Bazovského a Majerníka, lebo predsta-

Milan LALUHA si rád zahral aj na
obľúbených husličkách.

ľov z umeleckého a kultúrneho prostredia, zátišia s fľašami. Ale priam
vášňou sa mu stali autoportréty, ktorých vraj namaľoval až okolo tisíc.
„Napadlo mi, že si budem viesť denník, takže som ich každý rok nakreslil
niekoľko,“ vysvetľoval. „Keď som si ich
nedávno pozeral, zase som si len povedal, že život je zákerák, ako ma dorobil,
ako ma dotentoval. A toto robí s každým
človekom, s každým živým tvorom.“

Druhým „duchovným rodiskom“ Milana LALUHU sa stala Dolná Mičiná – takto ju zobrazil na
svojom plátne už v roku 1955 v ranom období tvorby.

vujú najlepšie prúdy moderného, pritom
hlboko slovenského a ľudského výtvarného umenia,“ vyhlásili Galandovci vo
svojom manifeste. „Sme za umenie pevných a prostých tvarov.“
■ PRINCIPIÁLNY GALANDOVEC
Milan Laluha sa proklamovaných
princípov verne pridŕžal. Napriek tomu
kresby ceruzou, ako je Krajina z Mičinej, si s akýmsi ostychom dlho nechával

pre seba. Boli síce reflexiou, ale určitý
čas trvalo, kým sa s nimi dokázal sám
stotožniť, pričom ich nazýval „tankovými kresbami“. V galandovskom duchu
rozvíjal geometrické prvky, čo v spojení
s farebnou živosťou dodáva jeho obrazom svojskú a príťažlivú dynamiku.
V martinskom ateliéri pokračoval v zobrazovaní človeka v pracovnom nasadení i pri odpočinku, maľuje
akty, ale i unikátne portréty priate-

Peter URBAN sa literárne vracia do útulnej Štefáničky pod Ďumbierom

Príbehy chat y a ľudí v nej
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
A ko elegantne nosiť rúško,

Peter URBAN, zoológ a ekológ, v súčasnosti pôsobiaci na Univer-

zite Mateja Bela v Banskej Bystrici, je aj širšej verejnosti známy
ako autor nielen odborných a popularizujúcich článkov, ale aj
kníh. Aj za pomoci vydavateľstva Matice slovenskej sa k čitateľom
dostali jeho zbierky povestí z Pohronia, z Podpoľania či z Hontu.
Ako breznianskeho rodáka už od mladých liet viedli jeho kroky
na dominantu kraja – Ďumbier. V publikácii, ktorá vyšla pred niekoľkými dňami vo vydavateľstve Dajama, sa na svoj obľúbený vrch
vracia. Presnejšie na chatu, ktorá už takmer sto rokov poskytuje
prístrešie a občerstvenie návštevníkom centrálnej časti Nízkych
Tatier. Kniha o Štefáničke, ako skrátene volajú Chatu Milana Rastislava Štefánika, má príznačný podtitul Príbehy chaty a ľudí. Ide
skutočne o zachytenie osudov tých, ktorí sa v takmer storočnej
histórii chaty podieľali na jej výstavbe a prevádzkovaní, ktorí sem
radi chodili i vracali sa.
Autor vynaložil veľa úsilia, aby dal dohromady spomienky priamych aktérov, zachytené v dobovej tlači, a ich potomkov. Kniha
je tak kaleidoskopom faktov a veselých i smutných príbehov,
ktoré ponúkli Oľga a Dušan Kaliskovci, Ivan Tásler, bývalí chatári
i súčasný Igor Fabricius... Nechýbajú ani príbehy, ktoré sa písali
krvou v snehu a mraze koncom roka 1944. Chata – a, samozrejme,
vrch nad ňou – bývala a dodnes je i cieľom umelcov. Ani na nich
zostavovateľ Peter Urban nezabudol. Na nízkotatranských hrebeňoch zbieral inšpiráciu spisovateľ František Švantner, rodák z Bystrej, i maliar Zoltán Palugyay, liptovský rodák, ktorého životná púť
sa za neznámych okolností zavŕšila neďaleko chaty, ale pobudol
tu aj hudobný skladateľ Ján Cikker, spisovateľ Ján Smrek a v normalizačných časoch sa na chate zastavili a pobesedovali disidenti
Hana Ponická či Dominik Tatarka.
Jozef SLIACKY

materiál je vhodný pre krátkodobé akcie. K smokingu sa hodí
sivé rúško, prípadne s tmavým
aké rúško a všetko okolo toho. pásikom po obvode. U žien sa
Lebo rúško sa stáva nevyhnut- zásadne neodporúča rovnaký
ným doplnkom oblečenia. Na
plážach doplnkom vyzlečenia.
Aby si bezradní ľudia nezúfali,
či sa nedopúšťajú v spoločnosti priestupku proti etikete,
prinášame aspoň základné odtieň a látka ako šaty. Pôsobí to
pravidlá. Lekársky pohľad na ako snaha chudobnej krajčírky
rúška je nepodstatný. Nech si nevyhodiť zvyšky po vystrihnutí
doktori riešia svoje respirátory sukne. Brokáty sú navyše dosť
a skafandre. Z pohľadu etikety nepriedušné. Elegantné je šik
je podstatný tvar, farba a mate- rúško od renomovaných módriál. Všeobecne sa neodporúča nych návrhárov, najlepšie z jemtvar kosoštvorca. Dôležitá je ného tylu, s viditeľným vyšitým
farba. Pre spoločenské akcie logom dizajnéra. Aby bolo vidno,
na najvyššej úrovni k fraku že na to dáma má. Prípadne
zásadne čierna. Zamat ako sponzor onej dámy. Naopak,

pre vojakov zhoda rúška a uniformy sa vrelo odporúča. Vojak
v maskáčoch s oranžovým
rúškom by bol ľahkým cieľom.
Výnimka platí pre ministrov

■ ŽIARIVÁ ŠKÁLA
V autoportrétoch, ale i pri kresbách
stromov sa dostáva až k surrealistickým
víziám. Vytvoril si vlastný štýl z hranatých a so zaoblených tvarov so žiarivými
farbami. „Nemaľujem, redukujem. Mám
štyri-päť farieb a z nich robím obraz.
Čierna a biela sa za farby nepočítajú,
to je svetlo a tieň,“ tak opísal svoju najobľúbenejšiu pracovnú techniku. Motívy
jeho obrazov sú zreteľné, ale zároveň sa
v nich odráža vlastná fikcia podporená
poetickou metaforou. Súčasťou experimentovania sa uňho stalo aj využívanie
netradičných podkladových materiálov,
od odhodených kartónov po šmirgeľ...

NEKROLÓG
Piateho novembra tohto roku po ťažkej chorobe
vo veku sedemdesiatich siedmich rokov zomrel jeden
z najvýznamnejších slovenských organizátorov filatelistického
života na Slovensku Ján Mička. Bol zakladateľom Klubu
filatelistov Tirnavia a jeho dlhoročným predsedom. Dlhé
roky viedol aj krúžky mladých filatelistov, bol aktívnym
funkcionárom. Pracoval vyše dvadsať rokov ako predseda
Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), až
do konca života publikoval odborné články vo filatelistických
časopisoch a na webových stránkach o filatelii.

Propagátor zúbkovaného sveta
J. Mička sa cieľavedome zaoberal zbieraním zásielok zvláštnej
prepravy poštou a známkam, ktoré sa venujú životu nevidiacich. Jeho
snom ako bývalého učiteľa bolo, aby sa aspoň na jednej základnej škole
pokusne, ako inde sokoliarstvo alebo ornitológia, vyučovala i filatelia.
Aj jeho zásluhou vydala Slovenská pošta viaceré známky s motívmi
osobností Trnavy, napríklad Jána Sambucusa, Antona Bernoláka či
Koniarkovo dielo Hlava Jána Krstiteľa. V Trnave organizoval inaugurácie
známok arcibiskupa Juraja Haulika, kardinála Alexandra Rudnaya
alebo podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho. Pravidelne
si prostredníctvom klubu pripomínal výročia osobností príležitostnými
pečiatkami, jedna bola venovaná M. R. Štefánikovi.
Za jeho prácu na poli filatelie mu udelili zlatý Čestný odznak ZSF,
v roku 2010 získal ocenenie Cena ZSF, o štyri roky na to dosiahol
Poctu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Slovenským
unikátom bola príprava a vydanie prvého slovenského pigeongramu,
teda príležitostnej symbolickej prepravy pošty holubmi na Olympijské hry
do Atlanty v roku 1996, za ktorý získal olympijský certifikát podpísaný
prezidentom Medzinárodného olympijského výboru Juanom Antoniom
Samaranchom.
Text a fotografia: Ivan KRAJČOVIČ
a nariadení v tejto dobe, dal by
výpoveď. Na vojenskom rúšku
vpravo je emblém druhu vojska
a vľavo hodnosť. U vládneho
úradníka vpravo je umiestnený

Všetko o rúškach, ich farbách a používaní

WWW.SNN.SK

v českých maskáčoch na testovačkách. Armáda zatiaľ nevydala predpis pre rúška. Verme,
že ministerstvo obrany už na
tom pracuje. Rakúsko-uhorské
ministerstvo vojny zamestnávalo
úradného blbca. Každý nový
predpis bol vydaný až vtedy,
keď úradný blbec potvrdil, že
mu porozumel. Keby chudák
mal čítať niektoré z vyhlášok

KULTÚRA

■ ZAKÁZANÝ AUTOR
V tvorbe pokračoval aj v sedemdesiatych rokoch, hoci normalizátori
oficiálne zakázali prezentáciu jeho diel
a nemohli ich nakupovať ani štátom riadené galérie. Utiahol sa sám do seba
a v tom vlastnom tichu ďalej hľadal
a experimentoval. A jeho obrazy napriek
všetkým zákazom si našli cestu k tým,
ktorí ich obdivovali, ktorí si ich vážili
a ktorí im rozumeli.
Kritici nazvali Milana Laluhu
„maliarom variácií“. Mnohé jeho obrazy
sú v súkromných zbierkach domácich i cudzích milovníkov umenia. Ale
môžeme sa s nimi stretnúť aj v mnohých slovenských galériách a múzeách
vrátane Slovenskej národnej galérie
a Slovenského národného múzea. Výber
z jeho bohatého diela si môžeme pozrieť
aj v priestoroch Obecného úradu v Dolnej Mičinej, s ktorou je spätý jeho život.
Minigaléria Milana Laluhu je prístupná
v pondelok a v stredu medzi 13. a 16.
hodinou.
V šesťdesiatych rokoch minulého
storočia Milana Laluhu poctili viacerými oceneniami. Najviac si vážil Cenu
Osvalda Licciniho z benátskeho Bienále
v roku 1966. Jeho celoživotné dielo
ocenil v roku 2011 prezident SR Radom
Ľudovíta Štúra II. triedy. Maliar Milan
Laluha zomrel deň pred dovŕšením
osemdesiateho tretieho roku života 10.
novembra 2013.

štátny znak, vľavo skratka ministerstva. U niektorých úradníkov
prichádza do úvahy štátnych
znakov niekoľko. Nie je vždy
jasné, v koho farbách hrajú.
Slovenský znak u nich pôsobí
dosť ironicky. V každom prípade
do stredu treba umiestniť symbol EÚ. Všeobecne politik môže
mať rúško vo farbe strany, ktorú
v parlamente zastupuje. Ak poli-

tik preskákal už viacero strán, je
vhodné použiť kárované rúško.
U nezávislých poslancov zase
rúško biele. Aby ostatní vedeli,
že sú na prestupovej listine. Kto
dá viac, ten berie. Pre pospolitý
ľud nie je používanie konkrétneho vzoru obmedzené. Farbou sa dá nevtieravo naznačiť
rodová príslušnosť a stravovacie návyky. Pre vegánov slušivá
trávovozelená, pre mäsožravcov
farba jemne prepečeného steaku.
Pre fajčiarov rakovinová hnedá,
pre dôchodcov cintorínska sivá.
V školách farbami rozlíšiť ročníky
a triedy. Maturantom sa odporúča
zeleno-pásikované rúško. V ďalšom pokračovaní si povieme, ako
správne rúško nosiť.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Zakladateľ novodobej svätogorazdovskej tradície
Peter MULÍK, tajomník Prezídia Matice slovenskej

PaedDr. Miroslav HOLEČKO – matičiar, apologét kresťanskej, národnej kultúry a tradícií – sa dožíva sedemdesiatich rokov. Slovensko ho pozná ako kulturológa,
kultúrno-osvetového pracovníka, pedagóga, andragóga, publicistu, spisovateľa, ochotníckeho herca a režiséra.
M. Holečko sa narodil v Trebišove 19. novembra 1950. Absolvoval
Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove.
Titul PaedDr. získal na PdF v Nitre.
Pôsobil ako učiteľ, riaditeľ školy,
inšpektor kultúry. Od roka 1979 pracoval v Osvetovom ústave v Bratislave, neskôr v Národnom osvetovom
centre. V rokoch 1996 – 2002 pôsobil na Ministerstve kultúry SR najmä
ako riaditeľ cirkevného odboru. Dominantne a dlhoročne sa zameriaval
na život a dielo sv. Gorazda, prvého
slovenského vzdelanca polyhistora, a
presah tohto diela do našej národnej,
kultúrnej a kresťanskej prítomnosti.
Je spoluzakladateľom novodobej svätogorazdovskej, duchovno-kultúrnej,
národno-vlasteneckej tradície Slovákov, ktorá sa realizuje o. i. aj sériou
celoštátnych podujatí (niektoré aj
s medzinárodnou účasťou autorov,
interpretov a odborníkov) pod spoločným názvom Svätogorazdovské dni
na Slovensku (XXXI. ročník v roku
2020), Slávnosti svätého Gorazda
v Kútoch, Gorazdov ekumenický
festival sakrálnych skladieb v Trebišove a v Sečovciach, Spomienka na
svätého Gorazda v hlavnom meste
SR Bratislave, Gorazdovo výtvarné
Námestovo, Gorazdove organové dni
Dudinc e/ Zvolen / Kováč ova /Sielc e,
Gorazdov literárny Prešov, Gorazdovo umelecké Vrbové, Gorazdove
dni chrámovej piesne a sakrálnej
výtvarnej tvorby Zvolen a Gorazdova
duchovná pieseň Udavské/Snina/
Vranov- Čemerné. Je dramaturgom,
autorom scenárov a režisérom ume-

Duša ggorazdovských podujatí Dr. Miroslav
HOLEČKO

leckých programov, v ktorých účinkovali poprední slovenskí umelci.
Za
rozvoj
kultúrno-osvetovej činnosti a šírenie národných
a kresťanských tradícií získal viaceré
významné ocenenia: Veľká medaila
sv. Gorazda – najvyššie morálne
ocenenie v rezorte školstva (MŠVVaŠ SR 1998) za osobný prínos pri
zrode a rozvíjaní svätogorazdovskej
tradície Slovákov a za podiel pri
iniciovaní morálneho oceňovania
v rezorte školstva pomenovanom
po sv. Gorazdovi, Pamätná medaila
Gréckokatolíckeho biskupstva Pre-

Svätý Gorazd a jeho tradícia na Slovensku inšpirovali aj toto dielo akademického
sochára Mariána Polonského.

šov pri 180. výročia svojho zriadenia, Cena Konferencie biskupov
Slovenska Fra Angelico (2010) za
osobný prínos o kresťanské hodnoty
v kultúre na Slovensku, niekoľko
morálnych ocenení miest a obcí, kde
sa konajú svätogorazdovské aktivity, Medaila Daniela Licharda NOC
(2010) za výrazný podiel na kultúrno-osvetovej činnosti a za podnetnú
a plnohodnotnú prácu v oblasti
kresťanských tradícií na Slovensku,
Pamätný list Matice Slovenskej pri
príležitosti Roka J. C. Hronského
(2010), Zlatá medaila sv. Cyrila

a Metoda MS (2010), Pamätná
medaila Juraja Fándlyho – Akadémia vzdelávania (2010) za rozvoj vzdelávania dospelých v SR,
Pamätná medaila Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave pri príležitosti 15. výročia založenia (2012),
Pamätná medaila predsedu TTSK
(2012), Cena predsedu MS pri 150.
výročí založenia MS (2013), Strieborná cena Matice slovenskej za
šírenie národných a kresťanských
myšlienok (2015), Pamätná medaila
Trnavského samosprávneho kraja
Rok Ľudovíta Štúra 200. výročie

narodenia (2015), Cena predsedu
Matice slovenskej (tzv. Matičný kríž)
pri príležitosti životného jubilea a za
napĺňanie programu MS (2015) a i.
Miroslav Holečko je predsedom
Spoločnosti svätého Gorazda (od jej
založenia 2004), prvým podpredsedom Cyrilometodskej spoločnosti
(bol i jej tajomníkom a predsedom),
člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru,
člen Matice slovenskej (od 1968),
v osemdesiatych a deväťdesiatych
rokoch člen expertných tímov Matice
slovenskej – Ústavu pre zahraničných Slovákov a Členského ústredia
pre vypracovanie programu jej členskej základne, predseda Miestneho
odboru Matice slovenskej v Bratislave, predseda Prezídia Matice
slovenskej od 2014 (člen od 2012,
podpredseda od 2014), predseda
dozornej rady Vydavateľstva Matice
slovenskej, s. r. o. (2017), podpredseda Poradného zboru riaditeľa Ústredia štátnej ochrany prírody pre kultúrno-výchovnú činnosť (1989), člen
PVK SÚV ČSZTV (1989), člen Komisie pre prípravu zákona o štátnych
sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch (1993), 2008 – 2010
člen Ústrednej predmetovej komisie
pre dejepis Štátneho pedagogického
ústavu, člen Bilaterálnej expertnej
skupiny na prípravu Základnej zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (1997 – 2000), iniciátor
a predseda Komisie Ministerstva kultúry SR na prípravu návrhu zmluvy
medzi štátom (SR) a cirkvami (ktoré
nie sú subjektom zmluvy SR so Svätou stolicou), člen Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie (1990 – 1999), člen
Neinvestičného fondu Gaudeamus igitur suum cuique na záchranu prvých
slovenských matičných cirkevných
gymnázií v Revúcej, Kláštore pod
Znievom a Martine; spoluautor dokumentu o zriadení a začlenení do siete
škôl v SR Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej,

Aj erbovnému galandovcovi Rudovi KRIVOŠOVI už anjeliky vyzametali nebo

V úrodných cykloch šľachtil maľbu
Text a foto: Emil SEMANCO

O maliarovi – a ešte o takom pánovi maliarovi – by mali vypovedať najmä jeho obrazy. Od roka 1956, keď absolvent
oddelenia figurálnej maľby VŠVU u profesora Jána Mudrocha získal cenu školy a čestný rok na ďalšie pôsobenie
v jej ateliéri a keď sa vzápätí s rovesníkmi Vladimírom Kompánkom, Milanom Paštékom, Andrejom Rudavským,
Milanom Laluhom, Zdenom Horeckým a Andrejom Barčíkom – sebavedomými, rebelujúcimi galandovcami, rozhodli vložiť do svojho maliarskeho erbu vzor tohto majstra, bolo obrazových výpovedí požehnane – doma aj vo
svete. Požehnane v každoročných robotných a úrodných cykloch, aj keď to boli plátna vo „farbách taviacich sa
hornín a popola“, ako napísal recenzent už o prvej jeho samostatnej výstave v roku 1963...
Tá farebnosť a sústredenosť na
človeka či na podstatu mu zostali do
ostatku a prerástli do erbových polí
v jeho vlastnom címeri šľachtica slovenskej maľby. V jeho bratislavskom
malebnom Habánskom mlyne sme sa
pred rokmi zišli, aby sme hĺbali nad
umením. Hĺbali tak krivošovsky –
mocne a bez kudrliniek. Viac mlčky...
Sedeli sme v ateliéri medzi
„biologickými stĺpmi“ a nechali prehovárať to, čo už stihol zarámovať
čas do osudov umenia – aj to, čo sa
tam krvotokom farieb a tepom srdca
chystalo vkročiť...
●●●
– Neraz sa ma opýtali, prečo
maľujem hnedé obrazy, a nechápali,
prečo to neviem vysvetliť. Možno to
pochádza z detstva. Keď sa vraciam
v spomienkach do tých čias, zdá sa
mi, že väčšina vecí, ktoré ma obklopovali, bola hnedá. Dokonca nielen
farba, ale aj vône a chute, lebo si
myslím, že farbu nestačí vidieť, treba
ju cítiť na jazyku, vťahovať nosom.
Náš kravský chliev bol určite
všezmyslovým komplexom hnedej.
Sedával som pri starej mame, keď
dojila na malej trojnožke – jediné,
čo tam nebolo hnedé, bol modrý
šochtár na mlieko. Ale aj to mlieko
malo akúsi teplú, hnedavú chuť.
Hnedý je zrod aj zánik, hnedý
je puk na konári jablone, skôr ako
z neho vylezie nesmelá, krehká
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Umelcovo dielo z početného cyklu Biologické stĺpy.

zeleň listu, a hnedé je aj zhnité
jablko. Niekedy sa mi zdá, že hnedé
a zelené je v našom svete všetko,
čo doň nevpašoval človek. Okrem
kvetov. A ja kvety nemaľujem.
●●●
Rodisko? Nezmazateľný citový
záznam – ruky, na ktorých môžeš
plakať... Inštinkt sťahovavých vtákov vracajúcich sa do vlastného
hniezda, domov. A predsa do
Tisovca akosi nerád chodím. Vždy
mávam horký pocit v ústach ako
pri návšteve chorého príbuzného.

Pôvodná časť mesta sa scvrkla,
zošúverila, opadali jej omietky. Na
dolnom konci sa objavil urbanistický
neduh, vo svojej ošklivosti jednotný
vo všetkých mestečkách a mestách. Panelákové sídlisko – prihlúplo a naduto ignorujúce storočia
vznikajúci organizmus dvorov, ulíc
a záhumní. Neplačem za drevenicami, ktoré stáli na jeho mieste.
Viem, že všetko má svoj čas, aj keď
mi je ľúto za ich nostalgickou krásou, šindľovými strechami, hlinou
omazanými brvnami natieranými
pred Veľkou nocou na modro, za
gazdovskými rebriniakmi v dlhých
dvoroch. Ľutovať možno len ľudí za
ich necitlivosť...
V nedeľu ráno môj starý otec
pozametal dvor. Vlastne, ani nebolo
čo zametať. Dvor – to bola tvrdá
udupaná zem a po metle ostávali
šmuhy prachu. Asi to je iba sebaklam
pamäti, ale teraz sa mi zdá,
že každé takéto letné ráno bývali na
modrej oblohe šmuhy oblakov, akoby
stopy po metle, a starý otec hovorieval: „Vidíš, ja zametám dvor a anjeliky už pozametali nebo.“
●●●
Spomienky na detstvo. V našej
generácii, ktorá pochádzala väčšinou z dedín, sú navzájom podobné,
často identické, kováčske vyhne,
mlyny s náhonmi, v ktorých sme sa
kúpavali, konské a volské záprahy
OSOBNOSTI SLOVENSKA

Akademický maliar Rudolf KRIVOŠ vo svojom ateliéri v Habánskom mlyne na bratislavskej Patrónke.

pred krčmou, kým si sedliaci išli
vypiť pálenky, oprúc bič o stenu...
Generácia panelákových detí
bude mať tiež spoločné spomienky
– panelákové.
Tisovský chotár, jeden z najväčších na Slovensku. Rôznorodý,
odlišný a pestrý. Tam od tých vrchov,
takých tisícštyristo metrov a vyše –
Fabová hoľa, Kľaga – divé, samý les,
krajina skoro pre medvede. Potom sa
otvára do miernejších lazníckych kopcov až po Jaslište a Tisovskú Poľanu
a končí priezorom do širokej Rimavskej doliny skoro ako vo francúzskom
Provence. Kopčeky síce, ale zem
úrodná a veľmi pekná.
●●●
Mám chalupu na Hradovej
v lazoch nad Detvianskou Hutou.
Našiel som si to miesto ako priateľa.
Najkrajší kút. Stále znova obdivujem,
s akým absolútnym citom je posadená
v krajine. Je s ňou organicky spätá
ako stromy a kríky naokolo. Zo všetkých pohľadov majú staviská rytmus
a estetiku, proporciu aj funkčnosť.
Tí naši dávni ľudoví architekti
vedeli rešpektovať a využiť terén
s intuíciou, ba niekedy sa mi v mojom
nekritickom obdive zdá, že dokázali
sklon a výšku striech zosúladiť s rytmom okolitých vrchov. Možnože aj

ramená, ktoré maľujem figúram na
obrazoch, sa ponášajú na niektorú
z tamojších skál alebo tvar ruky
vznikol z hrčavého konára v našej
záhrade...
●●●
Každý by sa mal pokúsiť objavovať tam, kde pred ním ešte nikto
nehľadal. Púšťať sa do neznámych
priestorov ľudského ducha, pochopiteľne, vyzbrojený znalosťou svojich
predpokladov, svojej myšlienkovej,
citovej a svalovej dispozície, aby zistil, či je predurčený liezť po skalách,
zdolávať rozľahlé priestory rovín
alebo sa ponárať do hlbín ako tichomorský potápač. A po dlhom bolestivom zadržaní dychu sa vynoriť s perlou – s tou jedinou preňho určenou
– lebo jej hľadanie bolo vymedzené
časom zastavenia jeho dychu, dĺžkou
jeho rúk a presnou mierou jeho úsilia,
vôle a túžby.
Kto má v sebe nájsť, hľadá
a nachádza. Kto nemá, nachádza
u iných a implantuje do svojho prejavu. To nie je prínos! To je import.
Hľadanie je údelom umenia
a nachádzanie jeho podmienkou.
V umení nemožno kúpiť licenciu.
V umení opakovanie nie je matkou
múdrosti. Veď svetu stačí jeden
Picasso, netreba ich dvesto...
WWW.SNN.SK
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Obmedzenia spojené s koronou tvrdo dopadli aj na zemplínskych matičiarov

MATIČNÉ DEPEŠE

Storočnica s povstaleckou reminiscenciou
Mar tin MOLNÁR – Foto: Emil SEMANCO

Na dolnozemlínsky región, podobne ako na celé Slovensko, dopadli „ťažké okovy“ azda nekončiacej sa koronakrízy. Viac či menej zlé správy sa na nás takmer každý deň „hrnú“ z masovokomunikačných prostriedkov
a z našich nemocníc. Podobne ako na kultúru a iné oblasti spoločenského života celoslovenské, ale aj regionálne
opatrenia veľmi ťažko doľahli i na nás zemplínskych matičiarov.
Situácia je pre nás náročnejšia a smutnejšia o to viac, že tohto
roku sme si chceli slávnostne
pripomenúť storočnicu založenia
Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach. Pr vé
valné zhromaždenie odboru sa
uskutočnilo presne 7. novembra 1920. Miestny odbor vznikol
vďaka slovenskej inteligencii a jej
neutíchajúcej snahe po zmene
dovtedajších prouhorských pomerov v tomto regióne. Rozpad „staručkej“ monarchie a vznik novej
Československej republiky dával
obyvateľom tejto oblasti nádej na
zlepšenie pomerov a na tesnejšie pripútanie tohto východného
regiónu k ostatnej slovenskej entite.
Obyvatelia
dolnozemplínskeho
regiónu aj v minulosti dokázali

odolávať nežičlivosti doby. Prenasledovali ich rozličné epidémie,
ale jedna z nich sa nezmazateľne
zapísala nielen do histórie celého
Slovenska, ale aj vtedajšej monarchie. Písal sa rok 1831, keď epidémia choler y „kosila“ už aj tak ubiedený a zbedačený ľud regiónu.
Úrady vtedy prijímali veľmi nepopulárne
opatrenia.
Vrchnosť
nariadila proti cholere (v Uhorsku
si vyžiadala dvestotisíc
obetí)
používať na dezinfekciu chlórové
vápno, čo zúfalí ľudia brali ako
otravu. Tú im vraj podávajú aj
farári pri sviatostiach. Rozličné
„ zaručené“ travičské fámy zapálili rozbušku na davovej psychóze
a prerástli do roľníckeho povstania (cholerové povstanie), ktoré
zasiahlo zrejme najviac náš dol-

Pamätník na „cholerové povstanie“ v Haniske pri Prešove

Liptovskomikulášski matičiari sa koronavírusu nepoddali

Matičný hlásnik zvolával na podujatia
Peter VRLÍK – Foto: archív SNN

Väčšina matičiarov na Slovensku musela zrušiť mnohé aktivity pre obmedzujúce opatrenia v čase koronavírusu. Veľa plánovaných akcií sa nepodarilo uskutočniť. Mikulášski matičiari však v čase uvoľnenia
niektoré podujatia predsa len pripravili. Nie všetci matičiari v meste spoločne s verejnosťou o tom však
mali informácie. Preto sa výbor MO MS v Liptovskom Mikuláši rozhodol vydať občasník Matičný hlásnik,
v ktorom informoval o týchto podujatiach.
Od mája do septembra 2020
uskutočnili devätnásť matičných
podujatí. Matičiari si pripomenuli sto
sedemdesiate druhé výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa,
spoluorganizovali Vatru zvrchovanosti, stretli sa pri ekumenickom
kríži na vyšnokubínskych Skalkách,

FOTORIPORT
pričom hlavným organizátorom bol
MO MS v Dolnom Kubíne, a stretli sa
aj pri Lipe Ústavy SR pred Domom
MS v Liptovskom Mikuláši. Pripomenuli si aj osemdesiate druhé
výročie úmrtia Martina Rázusa.
Pozitívnym podujatím bolo čítanie
detí základných škôl pod názvom
Orava, Liptov číta Kukučína. Usku-

Pri príležitosti 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia v Liptovskom Mikuláši otvorili v tamojšom múzeu tematickú expozíciu.

Matičný pamätník reaguje na článok o storočnom Fridrichovi Kolarovičovi

Ten text ma chytil za srdce
Jozef MIKO – Foto: Štefan K AČENA

Toho roku koncom septembra som mal deväťdesiat rokov, takže si veľa pamätám. V Slovenských národných
novinách som čítal viac zaujímavých článkov, ale ten, ktorý ste publikovali v tohtoročnom čísle 41 o storočnom matičiarovi Fridrichovi Kolarovičovi, ma chytil za srdce...
Spoznal som ho ako člena Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
kde sme spoločne účinkovali aj s Mgr.
Petrom Kozolkom, ktorý je rovnako ako
ja členom Prezídia Matice slovenskej.
Od roka 1954 som spieval v Ľudovom spevokole učiteľov Slovenska
a do roka 2016 aj v Speváckom zbore
Matice slovenskej v Martine, keď toto
teleso pre všeobecne známe dôvody
ukončilo svoju umeleckú činnosť, aj keď
malo za sebou nádhernú reputáciu pri
šírení zborového spevu a slovenskej
ľudovej i umelej piesne po celom území
Slovenska i v zahraničí. Ako učiteľ
a riaditeľ ZŠ som pôsobil v školských
službách plných päťdesiat rokov...
V školskom roku 1942/1943 som
bol sekundán v slovenskom gymnáziu v Nitre, kde bol František Hanic
kvintán a Elena Hanicová chodila do
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oktávy. Oboch ste v článku spomínali
ako deti zásadového veliteľa žandárskej stanice v Lužiankach, výborných žiakov, pričom neskorší docent
Dr. Ing. František Hanic, DrSc., sa
stal svetoznámym vedcom v odbore
kryštalografie a anorganickej chémie
a Elena sa stala manželkou Fridricha

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
Kolaroviča, s ktorou mal sedem detí...
Ja som dochádzal do školy z Dražoviec cestou cez dedinu Šarlužky –
Kajsa (dnešné Lužianky) a odtiaľ vlakom do Nitry. Keďže sme prichádzali
už o siedmej ráno, trávili sme my
cezpoľní čas do začiatku vyučovania
v tzv. vlakárskej triede. Po vyučovaní
sme sa vo voľnom čase zas stretávali
v študentskom združení „mariánska

Na článok o storočnom matičiarovi Fridrichovi KOLAROVIČOVI sme do SNN dostali viac uznanlivých ohlasov..

kongregácia“, kde nám bola vedúcou práve Elena Hanicová. To tiež
ozrejmuje, prečo neskôr pre svoje
náboženské presvedčenie sama na
okresné školské orgány priniesla na
prekvapenie „súdruhov“ ako oceňo-

Matica je
nenahraditeľná
nozemplínsky región. Pravou príčinou povstania bola ale katastrofálna sociálna situácia poddaných
roľníkov. Práve vypuknutie vzbur y
v Žipove neďaleko Trebišova v júli
1831 predznačilo masový charakter povstania, ktoré sa ako nezastaviteľný plameň šírilo do ďalších
oblastí. Zapojilo sa doň štyridsaťpäťtisíc obyvateľov zo sto päťdesiatich obcí. Rabovanie a ničenie
panského majetku sa stalo bežným javom. Poddaní pálili dokumenty súvisiace s povinnosťami
poddaných a privilégiami šľachticov. Pôdu si chceli rozdeliť medzi
seba. Myšlienka „už je nový svet,
dosiaľ boli pánmi šľachtici, ale
teraz budú roľníci“, rezonovala
medzi povstalcami. O životy pripravili dvadsiatich štyroch príslušníkov vtedajšej vrchnosti v Zamutove, Merníku, Čičave a inde.
Panstvo na odvetu neľútostne zúčtovalo so vzbúrenými sedliakmi.
Popravili stodvadsať lokálnych
vodcov a vzbúrencov...
točnil sa aj piaty ročník Divadelného
festivalu Ivana Stodolu. Mikulášania
to stihli na poslednú chvíľu. Nezaháľali ani členovia Matičnej divadelnej
ochotníckej spoločnosti, ktorí uviedli
v letných mesiacoch dramatické
pásmo pod názvom Život v divadle,
divadlo v živote. Hrali každú stredu
v júli a auguste na mikulášskom
námestí. Pásmo bolo o zakladateľovi
slovenského ochotníckeho divadla
Gašparovi Fejérpatakym Belopotockom. Uviedli ho pri príležitosti sto
deväťdesiateho výročia slovenského ochotníckeho divadla, ktoré
sa po prvý raz začalo hrať práve
v Liptovskom Mikuláši. Toto podujatie sa tešilo aj pozornosti médií
(Markíza RTVS, JOJ). Zapojili sa
do organizácie Národného výstupu
na Kriváň, lenže toto tradičné celonárodné podujatie bolo v tomto roku
v limitovanom počte. Mladí matičiari
obsadili tretie miesto na futbalovom
turnaji alebo sa zapojili do súťaže
vo varení gulášu. V Matičnom hlásniku tiež odznela informácia a propagácia matičných periodík, ako sú
Slovenské národné noviny či Magazín Slovensko – Národné spektrum
a, samozrejme, aj propagácia publikácií z vydavateľstva Matice slovenskej. Takže mikulášski matičiari
nemali, ako sa hovorí, „uhorkovú
sezónu“.
vaná učiteľka výpoveď s odôvodnením, že je v príkrom rozpore s jej presvedčením vychovávať deti v duchu
ideí socializmu...
V článku autor Emil Semanco spomína aj vachtára Beláka, ktorý bol jedným zo svedkov na súde so spomínaným strážmajstrom Hanicom. Ten mal
pri spustených rampách na železničnom priecestí, ktoré obsluhoval, v rozhovore s ním počuť, ako sa žandár
zastrájal, že ak sa po vojne opäť obnoví
spoločná republika s Čechmi a Beneš
sa opäť stane prezidentom, on bude
prvý, kto ho zastrelí...Toho Beláka som
tiež poznal, aj jeho syna Gusta, ktorý
sa stal lekárom. Bol primárom interného oddelenia v Bojniciach. Už je však
nebohý a v Bojniciach je aj pochovaný.
Spomínaný železničiar má hrob v Nitrianskych Sučanoch aj s manželkou.
Bolo by toho na dlhé rozprávanie.
Zaujímavé sú aj osudy Kolarovičových detí, najmä synov – predčasne
zosnulého Andreja a Petra – pátra
Marka, ktorý umrel po týraní a väznení
štátnou bezpečnosťou... Ale to je na
vašom uvážení.
Želám vám veľa tvorivých síl,
pevné zdravie redaktorom a autorovi
textu o storočnom F. Kolarovičovi ešte
veľa ďalších krásnych a zaujímavých
článkov.
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K podporným stanoviskám
od Svetového združenia Slovákov
v zahraničí, od Spolku Slovákov v Poľsku, od krajanov zo Švédska a ďalších
organizácií a spolkov, ktoré reagujú na
ústrky ministerky kultúry N. Milanovej voči Matici slovenskej, sa ozvala
aj krajanská samospráva v Maďarsku. Vo vyjadrení jej predstaviteľky
Alžbety Hollerovej Račkovej sa o. i.
uvádza: „Pre Slovákov v Maďarsku sú
nenahraditeľné kontakty s miestnymi
odbormi Matice slovenskej v lokalitách
so zmiešaným slovensko-maďarským
obyvateľstvom, kde sa po výmene
obyvateľstva medzi Maďarskom
a Československom po druhej svetovej
vojne usadili presídlenci z Maďarska.“

Labyrint sveta
v hlavnom meste
V minulom vydaní SNN sme aj
na stránkach matičného týždenníka
reflektovali na stavovské nepokoje
v Česku, porážku protestantského
odboja na Bielej hore a na silný
exulantský exil, ktorý nasledoval.
Do pobielohorskej vlny utečencov
patril aj „učiteľ národov“ Ján Amos
Komenský, ktorého ďalší pobyt a kontakty v Uhorsku mapuje a predstavuje
výstava, ktorú pri príležitosti jeho
350. výročia úmrtia pripravilo České
centrum Bratislava v spolupráci
s Veľvyslanectvom ČR a symbolicky
ju umiestnili na Komenského námestí
v slovenskom hlavnom meste. Záujemcovia si ju môžu pozrieť od 15.
novembra vo vynachádzavom kurátorskom koncepte Jaroslava Anděla
s netradičným dotvorením Komenského textov prostredníctvom jedinečných obrazových koláží výtvarníka
Miroslava Huptycha, ktoré vťahujú
návštevníka viac než do virtuálneho
Labyrintu sveta a raja srdca.

Anton Hrnko
o Veľkej Morave
V minulých týždňoch sme priniesli viac informácií o aktivitách agilného OZ Cyrilometodiáda pod vedením Daniely Suchej. Jednou z nich je
aj cyklus prednášok známeho historika Antona Hrnka o slovenských dejinách v európskom kontexte. Hrnko
sa svojou razantnou obhajobou
slovenskej historickej pravdy a jej
výkladom stáva viac než dôstojným
nasledovníkom profesora Matúša
Kučeru a jeho prednášky pripravujú
účastníkom nielen poučenie v širšom
dejinnom kontexte, ale vlasteneckým
poslucháčom aj skutočný zážitok.
Taká bola aj jeho štvrtá prednáška zo
spomínaného cyklu venovaná Veľkej
Morave.

Kontajnery
na posvätnom území
Pokiaľ sme spomínali Veľkú
Moravu, priamo v jej srdci, medzi niekdajším vodným hradom a neskorším cisárskym sídlom v Holíči a
kostolíkom sv. Margity Antiochijskej
z 9. storočia, má vzniknúť obrovské
kontajnerové prekladisko. Ako opodstatnene oponujú ctitelia našej histórie a pamätihodností, tento zámer
premieňa veľkomoravskú a barokovú
krajinu na súčasť industriálnej periférie niekde na okraji mesta, ohrozuje
rozvoj turistického ruchu, ktorý by v
budúcnosti mohol byť zdrojom nezanedbateľných príjmov. V neposlednom rade sabotuje, ba torpéduje aj
medzinárodné úsilie o zápis archeoparku Mikulčice – Kopčany do svetového dedičstva UNESCO. Tento
necitlivý a nekultúrny pokus, degradujúci historickú, na pamiatky bohatú
krajinu, by bolo treba mobilizáciou
verejnej mienky čo najskôr „poslať na
smetisko dejín“.
Pripravuje Emil SEMANCO

28.november 2020
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OČAMI MATIČIARA
J e veľa informácií, inter-

netových blogov o takmer
tridsaťročnom úsilí o tzv.
maďarskú autonómiu na slovenskom území.
Od roka
1990, keď sa myšlienka
zrodila, sme v rešeršiach
zaznamenali pol stovky snáh
a túžob maďarsko-slovenských politických predstaviteľov po separácii slovenského juhu. Chcú ju
dosiahnuť a mať tam, kde žije
okolo štyristopäťdesiattisíc
Maďarov. Zabúdajú však na
tam žijúci milión Slovákov,
z ktorých by sa vo vlastnom
štáte stali rukojemníci maďarskej nepatričnej rozpínavosti.

Šuriansky
fenomén
Aj preto zo Šurian
odchádzali od 3. marca 1990
memorandá vláde SR, parlamentu SR, EÚ, Slovákom do
zahraničia. Slováci sa v nich
vyjadrovali k úskokom príslušných miestnych orgánov,
o úradnom a komunikatívnom jazyku, okyptenom slovenskom školstve, prevahe
maďarčiny v médiách, obecných rozhlasoch o odpore
k matičnému
jazykovému
zákonu. Stretnutia v Šuranoch
ako prvé podporili
matičné iniciatívy v súbojoch
o zvrchovanosť slovenskej
štátnosti, pomoci Slovákom
v Maďarsku a v zahraničí,
Ústave SR, zákone o obecnom
zriadení,
územnom
rozdelení Slovenska nie na
etnickom princípe, absencii
slovenských b ohoslužieb na
slovenskom juhu, prevahe
maďarských obecných kultúrnych podujatí a i. Šuriansky
fenomén a stretnutia Slovákov
z juhu územia nemajú v našej
histórii obdobu. V rokoch
1990 – 2002 na osemnástich
takýchto stretnutiach k nosným signatárom a garantom
patrili E. Garajová, L. Kľučková, K. Kľučka, K. Martišová,
L. Benčová, I. Kádek, J. Steiner, A. Strýček, Z. Anettová,
J. Ambrušová aj autor týchto
riadkov.
Slovenský juh sa po
bojoch a súbojoch v nich
znovu ocitá. Strieda sa generácia. Zápas o akúkoľvek
autonómiu sa potichu kriesi...
Nezhasína. Slovenský juh
nemá všade potrebné slovenské školy. Na juhu vo
všetkom prevažuje maďarčina. O všetkom rozhodujú
Maďarmi obsadené samosprávy. Slovenskí predstavitelia sa dlho hotujú, že to dajú
do poriadku. Nedali. A tejto
problematike sa nevenuje ani
táto vláda.
Stanislav BAJANÍK

Po behu na počesť povstaleckých letcov obnovia aj pamätnú izbu

Mladí matičiari v Zolnej dodržali slovo
Ondrej BAR ANEC, vedúci Oblastného pracoviska Zvolen

Odboru Mlade j Matice vo Zvolene sa podarilo už po druhý raz zorganizovať symbolické podujatie k výročiu Slovenského národného povstania – Beh na počesť letcov SNP v Zolnej. Už vlaňajší prvý ročník sa
stretol s potešiteľným záujmom nielen medzi členmi bežeckých klubov, ale pritiahol aj pozornosť médií.
Teší nás, že oproti minulému roku bola na druhom ročníku behu vyše dvojnásobná účasť.

V pamätnej izbe v Zolnej bude vďaka mladým matičiarom obnovená expozícia o povstaleckých letcoch.

M ladí zvolenskí matičiari
Beh na počesť letcov v SNP zorganizovali pod záštitou mesta, čo
vo Zvolene nebývalo zvykom, aby
sa matičné podujatia organizovali
spoločne. Pri prípravách im pomáhal aj Zväz vojakov – klub Hron.
Prečo takmer po dvoch mesiacoch od vydarenej akcie o nej opäť
informujeme? Memoriálne športové podujatie zorganizovali „bez
štartovného“, len so symbolickým
príspevkom, ktorý sa Odbor Mladej Matice rozhodol darovať domácim v Zolnej, na ktorých mestská

samospráva, ale aj ostatné organizácie často zabúdajú. Vyzbieraných 111,1 eura poslúži na rekonštrukciu pamätnej izby, ktorá sa
nachádza v Kultúrnom dome v Zol-

FOTORIPORT
nej. Expozícia v pamätnej izbe je
síce venovaná tradičnej kultúre,
ale je doplnená viacerými fotografiami, písomnosťami, modelom lietadiel a inými dokumentmi
o 1. československom stíhacom pluku, ktorý vzlietal práve

z tohto dnes už zanedbaného
poľného letiska, č o pripomína aj
tunajší pamätník. Často sa spomínajú udalosti SNP najmä v spojitosti s letiskom Sliač – Tri duby,
ale skutočnosť je taká, že práve
poľné letisko v Zolnej slúžilo ako
hlavný operačný a oporný bod na
leteckú podporu povstania.
Mnohí zabudli, my nechceme.
Aj preto sa symbolickým behom usilujeme najmä mladej generácii vštepiť informácie z histórie primeraným
spôsobom, čo – ako sme sa sami
mohli presvedčiť – funguje.

Vážení čitatelia!
Aj v roku 2021 si môžete objednať SNN.
Darujte svojim blízkym pod vianočný stromček PREDPLATNÉ SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN.
Ponúkame vám možnosť získať predplatné SNN na rok 2021 pre svojich blízkych formou darčekovej poukážky. Predplatné môžete objednať poštou, telefonicky, emailom alebo cez web formulár. Pri objednávke
uvediete svoju adresu, na ktorú vám doručíme platobný výmer, ako aj adresu obdarovaného, na ktorú
budeme zasielať výtlačky SNN v roku 2021.
Po úhrade dostanete darčekovú poukážku vrátane aktuálneho čísla novín ZDARMA.
Ponuka platí do 31. 1. 2021.
Ročné predplatné:
20,- €
Polročné predplatné: 10,- €
TELEFÓN: + 421 43/38 12 838, + 421 918 904 925
MAIL: snnredakcia@matica.sk
WEB: www.snn.sk, https://snn.sk/redakcia/predplatne-2
Slovenské národné noviny, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Pre stálych odberateľov:
Platba predplatného na účet: IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337
Variabilný symbol: 821021 – Do poznámky uveďte meno a priezvisko odberateľa.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V minulých vydaniach Slovenských národných novín sme publikovali text historika Ivana Mrvu o stavovských povstaniach
v Česku a bitke na Bielej hore, kde boli protestantské výboje krvavo potlačené a vedúce osobnosti povstania kruto mučené
a popravené na Staromestskom námestí v Prahe. Čosi podobné sa odohralo aj na území Slovenska, kde habsburgovská protireformácia si tiež nevyberala spôsoby, ako zlomiť protestantské hnutie. Vo vtedajšom Eperješi (Prešov) sa cisár Leopold I.
podpísal pod exemplárne rozsudky smrti, ktoré vykonal jeho „iniciatívny“ generál Antonio Caraffa, čím sa zapísal do dejín
„prešovskými jatkami“.
● Koľko šľachticov a protestantských prešovských mešťanov vtedy popravili?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty (aj elektronicky) našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do vydania
ďalšieho čísla SNN.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
2 8 . nove m b r a
– pr ed devä ťdesiatimi pia tim i r ok m i sa nar o di l l i ter ár ny
histor ik, teoretik a kr itik S ta nislav Šmatlák (1925 – 20 0 8);
au tor zák ladných diel o deji nách
slovenskej
li ter atúr y
a li ter ár nych monogr af ií
– pr ed š t yr idsiatimi pia timi r okmi zomr el hudobný
pedagóg Ján S tr elec (18 93
– 1975); zbor ma jster, kr i tik
a or ganizátor slovenského
hudobného
života,
pr ofe sor VŠ M U, v r okoch 195 6 –
19 61 bol r iadi te ľom S loven skej f i lhar mónie
– pr ed š t yr idsiatimi pia timi r ok mi sa nar o di l hoke jista Ľubomír Hur ta j (1975);
ú to č ník , k tor ý svoju kar iér u
za čínal
v
Topo ľč anoch,
neskôr hr ával za S lovan,
D uk lu, pôsobi l a j v Č esku č i
vo Š va j č iar sku, mal a j kúsok
š ťastia, pr etože pr i svojej
jedinej ú č asti na svetovom
š ampionáte (M S 20 0 0) získal
s tr iebor nú medai lu, v r epr e zenta č nom dr ese odohr al pä ťdesiatpä ť zápasov, str eli l dva nás ť gólov
2 9 . nove m b r a
– pr ed š es ťdesiatimi r okmi
sa nar odi l divadelný a tele vízny her ec a dublér S tano
K r ál (19 6 0); objavoval sa
hlavne v divadlách (D ivadlo
A ndr eja B agar a v N i tr e, N ová
scéna B r atislava, S N D), no
pôsobí a j v dabingu ako dublér
a dabingov ý r ežisér
– pr ed sto desiatimi r okmi
sa nar odi l slovensk ý publi cista, or ganizátor tur istik y
a hor olezec Kami l L inhar t
(1910 – 19 9 4); au tor tur is tick ých spr ievodc ov, na jmä
z oblasti Nízk ych Tatier a S lo venského r udohor ia, tur is tick ých a zna č kár sk ych máp
Nízk ych Tatier a Ve ľ kej Fatr y,
na jeho po č es ť ot vor i li Tur is tick ý chodník Kami la L inhar ta
na tr ase B anská Bystr ica
– K r álik y
2 . de c e m b r a
– pr ed dvesto pätnás timi r okmi podpísali po bi tke
pr i
S lavkove
B r atislavsk ý
mier (18 0 5); bola to zmluva
podpísaná v Pr imac iálnom
palác i medzi Fr ancúzsk ym
cisárst vom a rakúskou monarchiou, mier ukon č i l tr etiu koa li č nú vojnu, k tor á bola sú č as ťou napoleonsk ých vojen
–
pr ed
devä ťdesiatimi
rokmi sa narodi l histor ik
a pedagóg Vincent Sedlák (1930
– 2009); zaoberal sa predovšetkým prípravou a vydávaním stredovekých prameňov
k dejinám Slovenska, pracoval
ako vedúci Výskumného pracoviska ČSAV v Budapešti
–
pr ed
desia timi r okmi zomr ela cvi č i te ľ ka a spisovate ľ ka Edi ta
S ipek y (195 9 – 2010); pr e slávi la ju hláš ka Cica, nežer !,
k tor á v znik la spontánne pr i
pr vom natá č aní jej r elác ie
3 . nove m b r a
–
pr ed
osemdesiatimi
r ok m i sa nar o di l sk ladateľ
a k lavir ista S vetozár S tr a č ina (19 4 0 – 19 9 6); zber ate ľ
ľudov ých piesní a edi tor ich
nahrávok,
spoluor ganizátor
folklór nych festivalov, autor
piesní a úpr av hudobného fol k lór u, or chestr álnych diel, f i l movej a scénickej hudby
Ľudovít KUSAL
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