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SLOVO O SLOVENSKU
Matica slovenská prežívala
posledné roky spoločenskú šikanu.
Hocktorý novinár, politik, analytik,
aktivista tretieho sektora či iná bezvýznamná osobnosť si do nej kopli,
kedy sa im zachcelo. Vraj sme historickým prežitkom a kontroverzní. Jedným slovom, jeden útok za druhým.
Urážky striedala lož a naopak.
Napádali ju najmä niektorí „žurnalisti“ z neoliberálnych denníkov
N, SME či postkomunistickej Pravdy.
Olej do ohňa prilievali aj takzvaní
„nezávislí“ analytici. Je to zrážka ideológií. Matica vyznáva národno-štátne
a konzervatívne východiská, kdežto
jej neprajníci sú omámení globalistickým naratívom. A ak už im dochádzali
aktuálne argumenty neoprávnenej
kritiky, tak vytiahli kauzu Národný
poklad. Isto, Matica slovenská vo
svojej nedávnej minulosti urobila aj
chyby. Jednou z nich bola dôvera
k finančným žralokom a jej investície
do Podielového družstva slovenské
investície. Naši neprajníci šikovne
z obete urobili páchateľa a Maticu
začali v médiách vykresľovať ako zodpovednú za spreneveru. Poškvrnený
obraz nám prischol.
Štát sa posledných desať rokov na
nás pozeral s nedôverou. Štátna dotácia pre ustanovizeň kolísala od 1,5
až po 1,8 milióna eura. Po nástupe
súčasnej stredopravej koalície príslušné ministerstvo kultúry pokračovalo v nepravdivých hodnotiacich
úsudkoch. Kritika a útoky sa stupňovali. Kampaň vyvrcholila v roku 2021,
keď rezort ministerky Milanovej znížil
štátnu dotáciu o takmer 400-tisíc eur
na 1,344 milióna eura. A to bol pre
Maticu finančný šok. Prežili sme klinickú ekonomickú smrť.
Popritom sa však v parlamente
začala kreovať skupina poslancov
bez straníckeho trička z koalície aj
opozície, ktorí chceli načúvať hlasom
úzkeho vedenia Matice o opodstatnenosti Matice v časoch silnej globalizácie. Pochopili, že zníženie podpory
je devastačné. Reálna matičná práca
ich presvedčila, že ustanovizeň si
zaslúži viac. V máji v parlamente presadili zákon o navýšení dotácie pre
Maticu na 1,5 milióna eura. Za Maticu
hlasovalo 102 zo 120 poslancov, teda
vyše 82 percent prítomných zástupcov slovenského ľudu. Ďakujeme im
za to a história na nich nezabudne.
O to sa postaráme. Na druhej strane
zabudne na škrabákov z nenávistných denníkov, ktorí ronia krokodílie
slzy, že nás štát nezničil, ba naopak
podporil.
Ak niekto o nás dnes hovorí, že sme
kontroverzní, tak podpora drvivej väčšiny poslancov NR SR mu poslala
jasný odkaz.
Maroš SMOLEC, šéfredaktor SNN

INJEKCIA PRE MATICU

Vľavo predseda MS M. Gešper. Vedľa neho poslanci M. Svrček
a J. Karahuta po schválení novely zákona o Matici.
Foto: TASR
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TRI OTÁZKY PRE: Pavla SZALAIA z mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc

V hodnotení slobody tlače sme lepší
● V máji si pripomíname Svetový deň slobody tlače. Ako hodnotíte postavenie Slovenska v rebríčku slobody tlače vo svete?
V prvom rade treba robiť porovnanie medzi rokmi 2022 a 2021
opatrne, keďže sme upravili metodológiu. V druhom rade stále platí,
že miesto každej krajiny v rebríčku okrem slobody tlače v krajine
závisí aj od pozície iných krajín v rebríčku. Pre Slovensko sa jeho postavenie zlepšilo na rozdiel od iných
krajín– Rakúsko spadlo o 14 miest na
31. pozíciu či Holandsko, ktoré sa prepadlo z 22 miesta na 28. pozíciu.
● Čo by ste Slovensku napriek
tomu vyčítali?

Úplne najdôležitejšie a najurgentnejšie je, aby došlo k právoplatnému odsúdeniu objednávateľa vraždy dvoch nevinných
mladých ľudí a ďalších osôb zodpovedných za tento zločin. Kým
sa tak nestane, slovenskí novinári nebudú v bezpečí. Orgány
činné v trestnom konaní musia
tiež potrestať ďalšie zločiny proti
novinárom sledovaným Tótho v ým komandom alebo nábojnicu
pre novinára por tálu Aktualit y.
sk Petra Saba. Aj útok y na novinárov poč as demonštrácií proti
opatreniam pre boj proti ocho reniu COVID -19 poukazujú na
potrebu zv ýšenia bezpečnosti
novinárov.

● V tomto roku došlo k zablokovaniu
viacerých
webových
stránok pod zámienkou šírenia dezinformácií. Je potrebné
takto negovať iné názory, než sú
oficiálne?
Vojna na Ukrajine, ktorá cieli aj
na novinárov, je sprevádzaná šírením
propagandy.
Obmedzenie
slobody tlače je legitímne a v súlade s medzinárodným právom.
Je tiež prípustné, aby úrady bojovali proti dezinformáciám, ak bolo
naozaj preukázané, že boli šírené
zámerne. Hoci cieľ aj rýchlosť rozhodnutia slovenských úradov zablokovať štyri weby sú pochopiteľné,
majú aj nedostatky.
Zhováral sa Ivan KRAJČOVIČ
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Najbližšie vydanie Slovenských národných novín 11 vyjde s dátumom 4. júl 2022
■ Tajomné obrady na náhorných planinách a v priepastiach Slovenského krasu
■ Dvojsté výročie štúrovca, dramatika, kňaza, národného buditeľa Jána PAL ÁRIK A
WWW.MATICA.SK
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Csemadok bude mať vyššie príjmy ako ustanovizeň Slovákov

Matici štát finančne pomôže budúci rok
Ivan BROŽÍK – Foto: archív MS

Každoročný príspevok zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú sa má zvýšiť z doterajších 1 344 600 na
1 500 000 eur. Vyplýva to z novely zákona o Matici slovenskej, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Pre
úplnosť– Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok má ročne dostávať až 300 000 eur
od rezortu kultúry. Vyplýva to zo zákona o finančnej podpore pre Csemadok, ktorý tiež poslanci parlamentu
prijali. V tom prípade bude hospodáriť ročne s vyššími zdrojmi ako národná kultúrna ustanovizeň Slovákov.
Na rozhodnutie zvýšiť podporu Csemadoku reagoval bývalý
štátny tajomník pre kultúru a predstaviteľ menšinových Maďarov na
Slovensku Konrád Rigó pre portál
bumm.sk. „Je to dobrá správa pre
Csemadok. Financovanie organizácie dosiahlo výbornú úroveň. Veď
spolu s podporou projektu Kultminor okolo 400-tisíc eur a ročnou
podporou BGA okolo 800-tisíc eur
v Maďarsku dokáže táto organizácia
hospodáriť z vyše 1,5 milióna eura.
Z toho sa dá a musí urobiť kvalitná práca,“ napísal bývalý štátny
tajomník. Okrem toho, že priznal
finančnú podporu spoza hraníc, na
účet Csemadoku pravidelne plynú
ďalšie desaťtisíce, možno vyše stotisíc eur z rozpočtov miest a obcí
na juhu Slovenska. Vyplýva z toho,
že menšinové občianske združenie
je lepšie financované ako kultúrna
ustanovizeň slovenského národa
definovaná zákonom (!!!).
■ MATICA ŽIVORÍ
Podľa poslancov, predkladateľov zo zoskupenia Sme rodina,
ročný rozpočet Matice slovenskej
tvorí 1 344 600 eur, pričom dlhé
obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici nevalorizovala. To spôsobilo, že za desať rokov musela
inštitúcia prepustiť sedemdesiat
zamestnancov. Iniciátori zmeny pristupovania k financovaniu Matice
opakovane konštatovali, že „Matica
je finančne poddimenzovaná, čo
má negatívny dosah aj na činnosť
odborných vedeckých pracovísk.
A to aj vrátane pracovísk, ktoré
sa v regiónoch starajú o miestne
odbory a folklórne súbory“, uvie-

dol poslanec M. Svrček. Poslanci,
podporujúci navýšenie financií pre
Maticu, pripomenuli, že „bola od
svojho vzniku oporou slovenského
národa a jej súčasným cieľom je
budovať v mladých ľuďoch vzťah ku
kultúre a k dejinám“. Preto považujú
za potrebné riešiť aj otázku financovania a hospodárenia Matice,
aby jej financovanie pozitívne vplývalo na činnosť stovky kultúrnych
ustanovizní, folklórnych súborov
a podobne.
■ VIZITKA ZÁKONODARCOV
„Matica slovenská si prešla
v posledných rokoch ťažkým
obdobím z hľadiska hospodárskej
a ekonomickej situácie,“ dodal tiež
Miloš Svrček, ktorý predložil novelu
prinášajúcu zvýšenie každoročnej
dotácie pre MS na 1,5 milióna eura.
Parlament novú legislatívu schválil.
Schválený príspevok je podľa neho
minimálna suma na základné fungovanie inštitúcie. „Za posledné roky
došlo k veľmi rapídnemu zníženiu
dotácií a ekonomickej podpory tejto

VŠIMLI SME SI

■ EXTRÉMNE ŤAŽKÝ ROK
Predseda MS Marián Gešper
na margo novely zákona o Matici
slovenskej povedal, že dotácia
predstavuje nevyhnutný prevádzkový základ na dôstojné fungovanie
Matice. „Drvivá väčšina finančných
prostriedkov ide na udržanie pracovísk, ako aj na odborný a vedecký
výskum a na podporu kultúrnych

Matica slovenská hrá prím hlavne na poli regionálnej kultúry po celom Slovensku.

i regionálnych podujatí,“ potvrdil.
Dúfa, že v budúcnosti dôjde k ďalšej podpore Matice. „Rok 2021 bol
v novodobej histórii Matice slovenskej jeden z najkomplikovanejších
z hľadiska financovania jej činnosti
za posledných desať rokov. Matica
slovenská ‚dostala‘ zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za
posledné desaťročie vo výške, ako
som povedal aj v úvodnom slove,
1 344 600 eur. A súčasne vytvorila (MS – pozn. red.) z dôvodu
pandémie ochorenia COVID-19
aj najnižšie vlastné príjmy. Rozpočet Matice slovenskej sa oproti
roku 2020 prudko znížil o 414 000
eur. Takýto výrazný pokles príjmov
mal následky, samozrejme, aj na
činnosť Matice slovenskej. Prevádzkovanie a udržiavanie nehnuteľností, budov, platenie nájmov
a najmä na personálne zoštíhľovanie na mnohých pracoviskách tejto
ustanovizne.“
Presadenie zákona o vyššej
finančnej podpore Matici slovenskej nebolo jednoduché. Predovšetkým sa negatívne k tomuto
poslaneckému zákonu stavalo
Ministerstvo kultúr y SR. Ešte
v rámci medzirezor tného pripomienkového konania uviedlo, že
Matica je kontroverzná inštitúcia, a preto neodporúča navýšenie. Odpoveď poslancov však
bola jasná. Zákon napokon podporilo 83 percent poslancov. Zo

120 prítomných ZA 102 hlasov.
Dosiahnuť takýto výsledok v parlamente nebolo pre predstaviteľov
ustanovizne jednoduché. Predseda MS M. Gešper, správca MS
M. Smolec, podpredsedovia, ale aj
pracovníci informačného ústredia
presviedčali zákonodarcov, aby
zákon podporili. Úspech nebol len
o lobingu zo strany Matice, ale aj
o jej každodennej práci na poli regionálnej kultúry po celom Slovensku, v čom je jedinečná. Predseda
MS absolvoval mnoho stretnutí,
kde presviedčal verejnosť aj politikov o opodstatnenosti ustanovizne.
Práca vedenia Matice priniesla
ovocie.
■ A CSEMADOK
„Navýšenie pre Csemadok
akceptujeme. Podpora menšinovej
kultúry je potrebná. Avšak v štátnej
podpore by mala byť predsa zohľadnená proporcionalita obyvateľstva.
Slovákov je päť miliónov, menšinových Maďarov okolo štyristotisíc.
A je pravdepodobné, že dokážu
získať viac finančných prostriedkov
na svoju prácu ako my. S Csemadokom sme o vzájomnej podpore
v parlamente nerokovali,“ uviedol
správca MS Maroš Smolec a dodal,
„že vysoká podpora poslancov pre
Maticu slovenskú preukázala, že
nie sme kontroverzná a zápecnícka
organizácia, ale živý kultúrny organizmus fungujúci v 21. storočí“.

Stanettiho súsošia sú ozdobou Kremnice, Banskej Štiavnice i Krupiny

Nie som Bratislavčan, ale žijem v Petržalke už vyše štyridsať rokov.
Keďže som dôverne poznal veľkorysé projekty medzinárodného konkurzu na
výstavbu tohto najväčšieho sídliska v bývalom Česko-Slovensku a dosť dlho
som sa pohyboval ako novinár okolo tých, čo na brehu jazera Draždiak ukazovali leninským gestom do ďalekej budúcnosti, ako ho postavia pre stodvadsaťtisíc obyvateľov, s dosť veľkou neľúbosťou som neskôr prijímal tvrdenia
o „betónovej džungli“ a celkom odmietavo reči račkujúceho poprevratového
prezidenta o „králikárnách“.

Električka
cez Petržalku

Keď ponovembrový predseda
vlády Čarnogurský presvedčivo
na tlačovkách hovoril o výstavbe
integrovaného dopravného systému
v hlavnom meste, a hneď aj predstavoval francúzskeho dodávateľa súprav Alfa Laval, ktoré mali jazdiť na akomsi
nadzemnom vankúši, aj som sa v duchu pýtal, čo bude s rozostavaným depom
na konečnej v Janíkovom dvore a už vyhĺbenými výkopmi, kam sa mali ukladať „rúry“ predtým projektovanej podzemky? Zastavili ju v roku 1988. Klasické
metro „sovietskeho typu“ sa z hláv ponovembrových politikov rýchlo vyparilo...
Dunajom medzitým pretieklo veľmi veľa vody a z Čarnogurského je opäť
disident. Kým sa zo „Šafka“ cez Starý most opäť pohla električka do Petržalky,
uplynulo dvadsaťosem rokov. Opäť, lebo už tadiaľ jazdila do Viedne v roku
1914. Ozaj, kto si ešte pamätá na zvyšky koľajového zvrška tej starej eliny,
čo hrkotala terajšou Pribinovou a na Dostojevského rade pri redakcii Smeny
(takmer pod oknami terajšej advokátskej kancelárie bývalého premiéra) sa
dal rozpoznať jej násyp a výhybky ešte začiatkom osemdesiatych rokov?
Nostalgia...
Bývam pri Technopole. Aj preto ma postup ďalšej etapy výstavby električkovej trate v dĺžke bezmála štyri kilometre so siedmimi zastávkami a dvoma
mostmi ponad Chorvátske rameno z Bosákovej ulice po otočku v Janíkovom
dvore bytostne interesuje, keďže už ako dôchodca uvažujem, ako ďaleko
budem mať na najbližšiu jej stanicu v budúcom Petržalka City a či sa jej otvorenia dožijem? Veď kuvici už teraz hlásia značný sklz oproti plánovanému strihaniu pásky koncom roka 2023. Prešiel som sa v týchto dňoch takmer celou
trasou. A pochybnosti o dodržaní termínu sa prehĺbili...
Text a foto: Emil SEMANCO
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ustanovizne,“ skonštatoval . Dodal,
že minulý rok bol z hľadiska financovania Matice najkomplikovanejší
za posledných desať rokov. „Matica
slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu
za posledné desaťročie vo výške
1 344 600 eur a súčasne vytvorila
z dôvodu pandémie aj najnižšie
vlastné príjmy,“ zdôraznil poslanec.
Matica slovenská však mala v minulosti vyššie príjmy. Počas vlád
Smeru vždy formou dodatku sa jej
ročná štátna podpora pohybovala od
1,6 do 1,75 milióna eura. Až súčasná
vláda jej dotáciu rapídne znížila
o 400-tisíc eur. Pokles príjmov mal
podľa poslanca Svrčeka následky
na činnosť MS, prevádzkovanie
a udržiavanie nehnuteľností, budov,
platenie nájmov a najmä na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách MS. „Tiež muselo ústredie celoplošne znižovať rozpočty
všetkých pracovísk rôznou mierou
tak, aby boli zachované aspoň
tie najnutnejšie aktivity,“ vysvetlil
poslanec. Nová legislatíva má byť
účinná od januára 2023. SaS, ktorá
novelu nepodporila, ukázala podľa
Svrčeka „veľmi prízemný prístup“
k návrhu zákona a k tomu, ako si ctí
takéto ustanovizne.

Monumenty vďaky po epidémiách
Morové epidémie boli v stredoveku vari väčším postrachom ako vojny, s ktorými obyčajne úzko súviseli.
Obrovské pandemické vlny sa prehnali Európou približne dvakrát za storočie. V rokoch 1709 – 1710 zomierali
najmä obyvatelia miest. Lekári boli bezmocní. Ľudia sa v zúfalstve obracali s prosbami a modlitbami k Panne
Márii. Keď epidémia pominula, z vďačnosti stavali na znak vďaky mariánske, trojičné alebo morové stĺpy.
Významným tvorcom takýchto
monumentov v stredoslovenskej banskej oblasti bol Dionýz Ignác Stanetti.
Narodil sa práve v čase epidémie
2. marca 1710 do rodiny správcu panstva v Dolnom Benešove neďaleko
Opavy. Údaje o jeho umeleckých
začiatkoch a raste chýbajú. Prvá hodnoverná správa o pobyte na Slovensku
pochádza z Prievidze, kde zdobil piaristický kostol a vytvoril morový stĺp,
ktorý tam po neskorších úpravách nájdeme dodnes.
V roku 1745 sa Stanetti usadil
v Kremnici, kde si otvoril dielňu, oženil
sa s Terezou Gürtlerovou a mal s ňou
päť detí. Významná bola jeho spolupráca s viedenským maliarom Antonom Schmidtom, ktorého domovom sa
stala Banská Štiavnica. Spoločne sa
podieľali na výzdobe banskoštiavnickej
Kalvárie.
Vrcholnými dielami Dionýza I.
Stanettiho sú trojičné stĺpy v Banskej
Štiavnici a Kremnici. V prvom prípade bol Stanettiho vzorom pamätník
moru v dolnorakúskom meste Krems
an der Donau. Dielo dokončil v roku
1762 v spolupráci s kamenárskym
majstrom Karlom Holzknechtom. Originály sú v múzeu na Starom zámku.
Nedali sa zahanbiť ani Kremničania.

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Autorom morového stĺpa v K remnici
bol známy stredovek ý sochár Dio nýz Ignác Stanet ti. Dielo dokončil
jeho tovariš Theodor Mayer.

V centre mesta mali len skromný stĺp,
ktorý venovali susednej obci Horná
Ves. Mestská rada rozhodla o stavbe
nového, ktorý by sa vyrovnal štiavnickému. Prijala výtvarný návrh ich mešťana Stanettiho. Prácu na súsoší ocenil na 22 850 zlatých, ktoré sa dostali
do rozpočtu v roku 1765. Aktivitu
pribrzdila Uhorská kráľovská komora
a Hlavný komorsko-grófsky úrad, ktorým sa Trojičný stĺp zdal predražený.
Stanetti na ňom pracoval až do svojho
úmrtia v máji 1767. Po ňom pokračoval
v práci Ignác Peter Götz a ďalší skvelý
sochársky majster Martin Vögerle,
ktorý si urobil dobré meno mariánskym
stĺpom v Nitre. Ani on však neuzrel
konečnú podobu kremnického Trojičného stĺpa, keďže zomrel v roku 1770.
Náročné umelecké dielo napokon
dokončil jeho tovariš Theodor Mayer.
Vysvätili ho v roku 1771. Koncom 19.
storočia ho rekonštruoval Alojz Štróbl,
ale po storočí, v rokoch 1995– 2005, si
vyžiadal ďalšiu obnovu.
Trojičný stĺp, ktorý vyšiel v roku
1752 z dielne Dionýza Stanettiho, nájdeme aj v centre Krupiny pred budovou
radnice. Pravda, len kópiu, originály sú
v Múzeu Andreja Sládkoviča.
Text a foto: Jozef SLIACKY
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Ukrajinský vojenský pat
Roman MICHELKO

Vojna na Ukrajine trvá už vyše
osemdesiat dní, a aj keď koniec je
v nedohľadne, už dnes je isté, že
nič nejde tak, ako bolo plánované.
Každému s elementárnou dávkou
súdnosti je jasné, že „špeciálna
vojenská operácia“, ako vojenskú
agresiu na Ukrajine nazýva Kremeľ,
ani náhodou nejde podľa plánu.
Presne naopak. Je úplne zrejmé,
že ruský prezident neočakával až
prekvapivo húževnatý odpor Ukrajincov. Žiaľ, z dôvodu jeho kohorty
pochlebovačov dostával zavádzajúci obraz reality a očakával opakovanie krymského modelu. No
rýchly úder na východ a juh Ukrajiny
s bonusom získania Kyjeva, ktoré
mali padnúť v horizonte niekoľkých dní, sa nakoniec nekonal. Iste
sa zásadne mýlil aj v masívnosti
a razancii sankcií, ktoré na Rusko
uvaľuje Európska únia, ale aj USA
a množstvo ďalších krajín. Vladimír

Putin nakoniec pochopil, že „denacifikácia“ Ukrajiny, rozumej výmena
súčasnej ukrajinskej vlády, je nad
sily ruskej armády a dal spiatočku.
Sily smerujúce na Kyjev stiahol,
aby sa pripravili na protiofenzívu na
juhu a východe Ukrajiny.
Medzitým sa postupne menili aj
čakávania spojencov Ukrajiny. Na
začiatku vojny napríklad Nemecko
odmietlo dať Ukrajine akékoľvek
útočné zbrane – poslali im len
nepriestrelné vesty a prilby, pretože
očakávali, že ukrajinský odpor sa
skončí po pár dňoch. Neskôr Nemci
svoje postoje nielenže prehodnotili, ale aj verejne priznali, že sa
v schopnosti Ukrajincov klásť efektívny odpor zásadne mýlili. V súčasnosti nastala fáza, keď západný
svet pochopil, že prichádza ideálna
chvíľa na zásadné oslabenie Ruska
prostredníctvom Ukrajiny. Štáty,
ktoré zavádzajú sankcie, postupne

stratili všetky zábrany a masívne
vyzbrojujú Ukrajinu s cieľom, aby
mohla spôsobovať ruskej armáde
čo najväčšie straty a tak ju na
dlhé obdobie vyradiť zo svetovej
scény ako relevantného hráča, resp.
veľmoc.

K OME N TÁ R
A tak sme boli svedkami, že na
Ukrajinu postupne išli české tanky
T-72, ktoré nasledoval slovenský
protivzdušný systém S-300 aj poľská
ponuka stíhačiek MiG-29, spočiatku
však prostredníctvom americkej základne v Nemecku Ramstein. Dnes sa
to už síce hodnotí ako chyba a vraj
ich mali Polici poslať „napriamo“.
Dodávka slovenských húfnic Zuzana
je už len technickou záležitosťou,
rovnako sa počíta aj s posunutím
našich, teda slovenských MiG-29.
To sú však len drobné v porovnaní

Naozaj sme si polepšili?
Ivan KR AJČOVIČ

Sloboda tlače je definovaná ako
efektívna možnosť pre novinárov, jednotlivcov a skupiny vybrať si, produkovať a šíriť správy a informácie vo
verejnom záujme nezávisle od politického, ekonomického, právneho a sociálneho zasahovania a bez ohrozenia
ich fyzickej a duševnej bezpečnosti.
Organizácia Reportéri bez hraníc
(RSF) zverejnila v Deň slobody tlače
3. mája už dvadsiaty svetový index
slobody tlače. Slovensko sa tento rok
umiestnilo na 27. priečke a polepšilo
si tak oproti minulému roku, keď vtedy
obsadilo 35. miesto. Zlepšuje sa u nás
sloboda tlače?
V hodnotení Slovenska za rok
2022 sa píše: „Hoci sa úrady snažia
zlepšiť slobodu tlače a priniesť spravodlivosť v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka z roku
2018, pokrok je pomalý a novinári pracujú v nepriateľskej atmosfére. Verejné

SPOZA OPONY
V ďalekom marci roku 2009
uverejnili SNN okrem iných tento
text: „Maďarsko sa dostalo do
titulkov a hlavných správ všetkých
médií medzi Pekingom, Moskvou
a Washingtonom. Bolo to preto,
že európska dvadsaťsedmička
zmietla zo stola návrh maďarského
predsedu vlády.“ Bol ním vtedy
Ferenc Gyurcsány, považovaný
za liberála a protiváhu Viktorovi
Orbánovi.
O čo išlo? O program pomoci
strednej a východnej Európe
v rozpätí 160 – 190 miliárd eur.
Podporný fond by bol určený aj
pre nové štáty Únie ako Chorvátsko, ale aj pre štáty spoločenstva
susediace s Ukrajinou. Maďarsko vtedy urobilo prv ako ostatní
návrh, ako čeliť problémom. Pre
nás Slovákov, ako aj pre Slovensko ako člena Vyšehradskej
štvorky bola pozoruhodná technológia maďarského postupu, technika maďarskej diplomacie –, aj
keď Maďarsko malo vtedy obrovské problémy, nevystupovalo na
medzinárodnej pôde, osobitne
na pôde orgánov Európskej únie,

WWW.SNN.SK

zmene vlastníctva v roku 2020.“ Aká
to však môže byť „nezávislosť“, ak
Markíza v máji 2021 uzatvorila s Ministerstvom zdravotníctva SR zmluvu
v sume 900-tisíc eur na propagovanie očkovania proti covidu a podprahovo za to, aby neinformovala o jeho
následkoch? Rovnako ako takmer
všetky ostatné mediálne skupiny vlastniace u nás médiá?
Novinári však nepatria len medzi
ukrivdených. RSF, bohužiaľ, nehodnotí
ako negatívum vysoko nadštandardné

vzťahy časti slovenských novinárov
so štátnymi inštitúciami, s vládou,
a dokonca so sudcami. V minulosti to
boli úsmevné príbehy bulvárnych televízií, ktoré dokázali prísť na miesto
nehody ešte pred príchodom policajtov
a hasičov. Úniky komunikácie z aplikácie Threema v prípade vyšetrovania
vraždy novinára Jána Kuciaka boli
začiatkom. Posledné roky už novinárske štáby majú dokonca informácie
o zásahoch NAKA, tak ako sme toho
boli svedkami v rámci akcie Očistec
v novembri 2020 pri zadržaní Tibora
Gašpara, Petra Hraška, Roberta Krajmera, čo si nechal preveriť aj vtedajší
dočasný policajný prezident. Novinári
vedeli, že na NAKA bude 18. februára 2021 vypovedať Ľudovít Makoó,
ktorého tam čakali. V apríli tohto roka
vedeli, kedy bude na Špecializovaný
trestný súd v Pezinku prevezený
Robert Kaliňák. Známe sú novinármi

ako nejaký žiadateľ o pomoc, ako
prosebník o eurofondy, ale presne
naopak. Ako navrhovateľ riešenia
problémov európskej integrácie
teraz a v budúcnosti.
Postup onej, dávno zabudnutej
maďarskej vlády je však pozoru-

oprávneným poukázaním na to, že
pomoc by nejednému štátu, najmä
vrátane Maďarska, len pomohla
odstrániť následky zlého hospodárenia. Veď napríklad v Lotyšsku dokonca hrozil údajne štátny
bankrot. A staré prešibané líšky

aj súkromné médiá sú naďalej zraniteľné voči záujmom, ktoré nesúvisia so
žurnalistikou.“
V časti Mediálna krajina sa konštatuje: „Najvplyvnejším médiom je
súkromná TV Markíza, ktorej redakčná
nezávislosť sa zachovala napriek

P O Z N Á MK A

s nemeckými systémami protivzdušnej obrany. Korunu všetkému však
nasadzuje USA, ktoré už dávno
dodali vyše stovky protitankových
systémov Javelin, ktoré dokážu likvidovať aj nízko letiace vrtuľníky.
Extrémnu militarizáciu Ukrajiny však „nakopne“ zákon o prenájme a pôžičke, podobný tomu,
ktorý v roku 1940 presadil prezident
Franklin Roosevelt a ktorý v tom
čase mal zachrániť Britániu pred
nacistickou agresiou. Jeho podstata
je jasná: Ukrajina dostane všetky
zbraňové systémy, ktoré potrebuje,
a zaplatí ich niekedy po vojne. Tento
zákon nedávno prijal Kongres USA
a v podstate umožní neobmedzené
vyzbrojovanie Ukrajiny. A stane sa
to, čo nikto v Kremli nechcel. Ukrajina masívne vyzbrojovaná najmodernejšími zbraňovými systémami
bude schopná veľmi dlho vzdorovať,
respektíve po istom čase konflikt
zamrzne plus-mínus na hraniciach,
v ktorých sú aj dnes vojenské línie.
Nastane dlhá opotrebovacia
vojna, ktorá sa v nejakom dlhšom
horizonte skončí ťažkým kompromisom. Víťazom však v žiadnom
prípade nebude ani Ukrajina, ani
Rusko. Víťazom jednoznačne budú
USA. Ukrajina totiž má čo ponúknuť – disponuje obrovskými zásozískané masívne úniky zo súdnych
spisov, využívané aj na ovplyvňovanie
a manipulovanie verejnej mienky.
Zhromažďovanie údajov na tohtoročný index sa zastavilo na konci januára 2022. Preto v hodnotení absentuje
blokovanie niektorých slovenských
webových stránok, ktoré stránka
Právne listy hodnotí ako mož ný rozpor s ju di ka tú rou Európ ske ho sú du
pre ľud ské práva. Stránka negatívne
hodnotí aj fakt, že Národný bezpečnostný úrad dos tal do kom peten cie
právo mo ci cen zor ské ho úra du s možnos ťou za blo kova nia webovej strán ky,
kto rá bu de pod ľa je ho ná zo ru ob sahovať škod li vý ob sah ale bo škod li vú
ak ti vi tu. Európ sky sú d pre ľud ské
práva vo ve ci proti Rus ku, kde je rovnaký zákon, v roku 2020 konštatoval,
že cel kové za blo kova nie prís tu pu
k webovým strán kam je extrém ne
opat re nie, zá mer ne ig no ru júce rozdiel me dzi zákon ný mi a ne zá kon ný mi
infor má cia mi. Opatrenie malo platiť
len do júna, ale moc chutí– koaliční
poslanci OĽaNO, SaS a Za ľudí chcú,
aby takéto stránky boli nefunkčné
do 30. septembra, čo obsahuje ich
návrh novely zákona o kybernetickej
bezpečnosti.
O rok uvidíme, ako sa tento fakt
odrazí na hodnotení Slovenska.
koch, ale potom to nevedeli splácať v stále slabnúcom, ochabujúcom forinte.
S typickou maďarskou životaschopnosťou sa vo verejnosti ujalo
výstižné tvrdenie, že kým v časoch
socialistického tábora bolo Maďar-

Prečo treba vytrvalo hovoriť o Maďarsku
Dušan D. KERNÝ

hodný aj v tom, že mala pripravený
plán B. Bruselu predložila maximalistický návrh, treba si uvedomiť,
že vtedy v onom roku 2009 chcieť
niečo medzi 160 – 190 miliardami
eur bola bomba. Budapešť rátala
s odmietnutím – ešte nikdy nežiadal nový štát od Únie a od byrokratickej ťažkej váhy Európskej
komisie vypracovať drahý plán pod
názvom „Osobitný európsky stabilizačný a integračný program pre
národné ekonomiky stredoeurópskych a východoeurópskych štátov“. Brusel plán odmietol. Aj s iste

maďarskej diplomacie spustili chór
o novej opone, ktorá delí Európu
na chudobnú a bohatú. A toto prirovnanie, že v Európe sa spúšťa
nová opona, urobilo veľkú medzinárodnú kariéru v politike a najmä
v publicistike, lepšie povedané
v propagande.
Pripomeňme si aspoň to
z maďarskej reality rozbujneného
štátneho aparátu, že vtedy sa asi
pol milióna rodín v desaťmiliónovom štáte zadlžilo v dôsledku
pasce nízkych úrokov v cudzích
menách, o. i. vo švajčiarskych fran-

NÁZORY

bami najkvalitnejšieho kamenného
uhlia, veľkými zásobami železnej
rudy, najväčšou výmerou najkvalitnejšej černozeme. No a to všetko
sa po vojne bude kapitalizovať
v prospech amerických dodávateľov
zbraní. Vojna, ktorú vyvolala Ruská
federácia, nakoniec dokončí to, čo
nedokázalo okrem iného ani naše
duo Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurinda. Nieto pochybností o tom, že
po vojne sa veľmi skoro sprivatizuje
3 500 významných štátnych podnikov a nieto pochýb ani o tom, aký
kapitál ich bude privatizovať.
Ukrajina sa masívne zadlžuje
a zrejme budeme svedkami akejsi
obdoby Marshallovho plánu. Ekonomická pomoc bude však rovnako ako v roku 1947 naviazaná
na viaceré ekonomické reformy,
masívnu privatizáciu a iste i množstvo ďalších politicko-ekonomických
reforiem, čo bude rezultovať do
premeny Ukrajiny na americko-západoeurópsky protektorát. To je
najpravdepodobnejší scenár vojny
na Ukrajine. Rusko bude po tejto
vojne na dlhé desaťročia oslabenou krajinou trpiacou masívnymi
embargami a Ukrajina bude ekonomicko-politicky nesuverénnym štátom. To asi nikto z aktérov koncom
februára 2022 takto neplánoval.

sko jeho najveselším barakom, tak
v kapitalizme je jeho najsmutnejším nákupným centrom.
Kto si dnes spomenie na
maďarskú vládu z roka 2009? Kto
si dnes spomenie v dnešných vojnových pomeroch, ako by vtedajší
plán stabilizačnej pomoci, zahrňujúci aj Ukrajinu, zmenil pomery aj
na východ od našich hraníc? Teda
to, čo sa mnohými miliardami,
pravda osobitne na zbrane, usilujeme zmeniť teraz.
Na programe je už dlho úplne
iná maďarská vláda a voči nej iné

výhrady Európskej komisie, ako
aj tvrdá kritika v Európskom parlamente. Tentoraz však zasa ide
aj o osobitný maďarský prístup,
maďarskú výnimku, na ktorú je
Brusel ochotný pristúpiť, pokiaľ ide
o embargo na dovoz ruskej ropy.
Embargo ako politická požiadavka
nezohľadňuje maďarskú realitu –
Maďarsko nepotrebuje výnimku,
pretože je proti sankciám. Prečo?
To vysvetlil v nemeckom rozhlase
za Slovensko minister hospodárstva a podpredseda slovenskej
vlády– Slovensko, ako aj Maďarsko
a Česko na rozdiel od iných štátov
dostávajú ropu priamo cez ropovod
a tento zdroj sa nedá technicky
nahradiť za krátky čas. To je výnimočná technická realita pre tieto tri
štáty, preto si vyžaduje iné riešenie. Pravda, ak dopravu nestopnú
sami Ukrajinci. Pre Slovensko je
realitou, že jej rafinéria je prakticky
celá aj so ziskom v rukách maďarskej firmy a ľudia z éry tej vlády,
ktorá ju do Budapešti predala, sú
v dozornej rade.
Poučenie? Akákoľvek každá
maďarská vláda sleduje vo všetkom, aj pokiaľ ide o Slovensko,
vždy len maďarské ciele.
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Miloš SVRČEK: Matica slovenská je pre všetkých Slovákov a Slovenky

S poliehame sa na ne až príliš ľahkovážne. Majú chrániť naše
osobné aj pracovné údaje. Denne
ich používame opakovane. „Heslami sme doslova obklopení,
a preto niektorí používatelia volia
zdanlivo jednoduchšiu cestu
a používajú to isté heslo na viacerých službách,“ konštatuje vo
svojom statuse na sociálnej sieti
Národný bezpečnostný úrad,
a ďalej varuje. Podľa správy spoločnosti Google inštitút hesla
v on-line priestore hlboko podceňuje až šesťdesiatpäť percent
používateľov elektroniky.

Formuje v mládeži vzťah k slovenskej kultúre

Pozor na heslá
Takže si pripomeňme: Opätovné použitie hesiel zvyšuje
mieru zraniteľnosti. Ak unikne
vaše heslo jednej zo služieb,
ohrozené sú okamžite aj ostatné,
ktoré chránite tým istým kódom.
Heslá, ktoré obsahujú len zopár
písmen a číslo či znak, vás naozaj neochránia. Národný bezpečnostný úrad radí: „Vytvorte
si silné, aspoň deväťmiestne
heslá a kombinujte v nich veľké
a malé písmená so znakmi aj
číslicami.“ Ak vám teda práve
došlo, že niektorá zo služieb,
ktoré využívate, nie je dostatočne zabezpečená, aktualizujte
si heslo na silnejšie. Ako také
„slušné“ heslo napríklad vyzerá?
Asi takto – vJSk54mNO23@ cb.
Samozrejme, odborne zdatný
expert po istom čase zlomí aj
také heslo, ale bežní zlodeji
v on-line priestore pred ním zaručene kapitulujú.
Čo
znamená
výraz
smishing? Príde vám „od banky“
krátka textová správa – SMS,
v ktorej vám „banka“ odkazuje, že
sa na vašom účte deje niečo podozrivé alebo že už nemáte nárok na
to, aby ste boli jej klientom. Okamžite preto máte kliknúť na odkaz
v správe. Keď tak urobíte, určite
je dosť možné, že sa stanete obeťou smishingu. Banky takéto veci
riešia inou cestou. „Správa od
útočníka môže vyzerať rôzne,“ pripomína NBÚ. Jednou z možností
podľa úradu je, že do nej vloží
odkaz na škodlivú stránku, z ktorej
nainštaluje na zariadenia škodlivý
kód. Môže pomocou nej od obete
vylákať rôzne údaje (osobné dáta,
údaje o platobných kartách alebo
prihlasovacie údaje do finančných služieb – internetbanking).
Do SMS vie napísať aj telefónne
číslo, na ktoré má obeť ihneď
zavolať a konať podľa pokynov
útočníka. Odhalenie podvodnej
správy je v princípe veľmi jednoduché. Spoločným menovateľom
takýchto správ sú dôveryhodnosť
(odosielateľ sa tvári ako dôveryhodná inštitúcia – napríklad banka,
poštový doručovateľ...), urgencia
(obeť má niečo vykonať okamžite)
a kontext (útočník zneužíva aktuálnu situáciu). Zákernosť však
spočíva v tom, že útočník dokáže
zmeniť názov odosielateľa, aby
sa nezobrazovalo číslo, ale názov
inštitúcie, za ktorú sa vydáva.
A rady NBÚ na záver: „Neodpovedajte, nereagujte, neklikajte
na odkazy v správach a mailoch,
zamýšľajte sa, či čakáte balík,
či ste klientom danej banky,
či je správa relevantná, nikdy
neposkytujte cez SMS a textové
správy alebo odkazy v nich svoje
osobné a finančné údaje, ak vám
píše napríklad banka, preverte
si správu iným kanálom – napríklad zavolajte na infolinku vašej
banky alebo vášmu osobnému
bankárovi, ak ho máte.
Ján ČERNÝ, zdroj: NBÚ
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Zhováral sa Matej MINDÁR– Foto: redakcia

Matica slovenská ako najstaršia celonárodná ustanovizeň Slovákov si právom zaslúži mať dôstojnejšie postavenie v našej spoločnosti. Počas posledných rokov finančná podpora od štátu nebola dostatočná. Súčasné
vedenie rezortu kultúry jej dokonca znížilo výšku účelovej štátnej dotácie. Vďaka koaličnému poslancovi NR SR
Milošovi SVRČEKOVI (SME RODINA) sa podarilo zákonným spôsobom zafixovať jej výšku na 1,5 milióna eura.
Matica slovenská je vďačná všetkým poslancom, ktorí za tento návrh hlasovali a podporili tak národno-duchovný pilier nášho mladého štátu.
● Na základe vašej iniciatívy 5.
mája 2022 Národná rada SR definitívne schválila váš poslaneckých
návrh, v ktorom sa zákonným spôsobom zafixovala výška účelovej
štátnej dotácie pre Maticu slovenskú na 1,5 milióna eura. Ako sa
vám podarilo presvedčiť koaličných partnerov?
Ročný rozpočet ustanovizne tvorí
1 344 600 eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná
Matici slovenskej nevalorizovala, čo
spôsobilo, že za desať rokov musela
inštitúcia prepustiť sedemdesiatich
zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo
má negatívny dosah aj na činnosť
odborných vedeckých pracovísk vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch
starajú o miestne odbory a folklórne
súbory. Práve pre tento dôvod sa

INTERVIEW
zmenilo ustanovenie § 6 predmetného
zákona, v rámci ktorého sa na plnenie úloh Matice slovenskej poskytnú
Matici slovenskej dotácie a účelové
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške
1 500 000 eur. Moja argumentácia
bola založená na jasných faktoch
a údajoch. Už len z historického hľadiska je na podporu národného povedomia Slovákov priam nutnosťou, aby
bola takáto slovenská kultúrna ustanovizeň zachovaná a aby fungovala
ďalej pokiaľ možno na solídnej úrovni.
● Váš návrh podporilo 122 koaličných i opozičných poslancov.
Aký signál ste týmto hlasovaním
vyslali slovenskej verejnosti?
Už v rozprave k samotnému
návrhu zákona som prízvukoval, že
Slováci majú mladý štát, o ktorý je
potrebné starať sa nielen materiálne, ale aj duchovne. Popri rozvíjaní
rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových
a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej repub-

MEDZI NAMI
Nejeden človek, pokiaľ nie je svetobežník, často zažíva kultúrny šok pri
návšteve cudzej, dovtedy nepoznanej
krajiny. Na prvej dovolenke v Spojených arabských emirátoch ho môže
šokovať v meste Sharjah komplex Al
Qasba alebo výškové budovy Dubaja,
ktoré sa sebavedome týčia k oblohe.
V USA ho prekvapia mohutné steaky,
prekrývajúce plochu veľkého taniera,
v Indii zasa posvätné kravy, ako sa
lenivo prechádzajú ulicami tamojších
miest...
Šoky iného druhu môžu zažívať
Slováci odchovaní na hodnotách kultúrnych tradícií svojho národa, keď sa
im vnucujú hodnotovo vyprázdnené
cudzie vzory ľahkého užívania života,
gýče namiesto kultúrnej zábavy, vzory
pochybných celebrít namiesto vzorov
osobností, ktoré duchovne obohacujú
spoločnosť. Knižný trh, televíznu produkciu i šoubiznis však neospravedlňuje fakt, že žijeme v inej dobe, ktorá
si žiada iný prístup k životu a ku kultúre, že bulvár je v masovej kultúre žiadaný artikel. Lenže aj bulvár pre nenáročného percipienta sa preje, tak ako
sa prejedia stupídne seriály televíznych
kanálov. Preto sa vymýšľajú nové,
povrchné, často ešte stupídnejšie rea-

Poslanec Miloš Svrček (vpravo) s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom po
schválení novely zákona o Matici slovenskej, ktorou jej od roku 2023 poslanci navýšili rozpočet na 1,5 milióna eura.

liky. Národno-duchovný pilier štátu
ako jediná vo väčšej miere udržiava
a reálne rozvíja Matica slovenská.
Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo vlastnom štáte. K týmto
garanciám patrí aj zákonom ručená
existencia verejnoprávnej národnej
ustanovizne Matice slovenskej.
● Toto hlasovanie ukázalo,
že časť poslancov NR SR nemá
úprimný a pozitívny vzťah k vlastenectvu a k Slovenskej republike
ako takej. Aké boli ich hlavné argumenty nepodporiť skromné zvýšenie účelovej štátnej dotácie pre
najstaršiu národnú ustanovizeň
Slovákov?
Tých argumentov bolo viacero, ale je možné dohľadať si ich
v rámci písomného prepisu rozpravy
k návrhu zákona zo 17. marca 2022
na webovej stránke parlamentu.
Otvoril som napríklad tému predĺže-

nia periodicity Slovenských národných novín z týždenníka na dvojtýždenník, pričom niektorí oponujúci
poslanci sa ohradili napríklad proti
obsahu, ktorý bol v minulosti v SNN,
resp. sa im nepozdávala činnosť
samotnej inštitúcie. Matica slovenská má v zákone presne stanovené
úlohy, čomu sa má venovať. Bohužiaľ, pri súčasne nastavenom dotačnom mechanizme nevytvára dostatočný priestor na aktivity mladých
ľudí v oblasti umeleckej, vedeckej,
vzdelávacej či spoločenskej. Matica
nemá dostatočný priestor na plnenie
toho, čo zanedbáva štátny systém
vzdelávania – vlastenectvo. Mala by
mať viac možností na plnenie zákonom stanovených úloh. Aj napriek
tomu, že časť politickej reprezentácie v parlamente bola proti tomuto
návrhu, chcem sa poďakovať tým
kolegom v snemovni, ktorí si uvedomujú význam našej Matice slovenskej a návrh podporili.

lity show na ohurovanie prostoduchej
diváckej komunity.
Po príklady gýčovej produkcie
nemusíme chodiť ďaleko. Nemecký,
tzv. kreatívny priemysel prišiel pred
rokmi so sériou reality show Ťažký
život milionárov. Ústrednými postavami série sú Robert, Carmen a dve
dcéry nemeckej milionárskej rodiny
Geissenovcov, ktorí žijú vzrušujúci
a „ťažký život“ v luxusných sídlach

ského času a pozve svojich známych
Geissenovcov z Emirátov a sprevádza ich po Slovensku a po slovenskom parlamente ako ikony bohatstva,
luxusu a extravagancie v roztrhaných
texaskách. Ich krátky pobyt u nás stál
150-tisíc eur. Očarujúce. Davy slovenských kultúrnych mrzákov ich nadšene
vítali ako vzácnu štátnu návštevu,
fotili si s nimi selfie. Radosti a strasti
všedného života multimilionárov–

Zábavky kultúrnych mrzákov
Ľudovít ŠTEVKO

v Monaku a Dubaji, kúpu sa v peniazoch, presúvajú sa po mori jachtami
a po súši autami najdrahších značiek.
Wau! Môžeme len závidieť a snívať.
Na Slovensku zakúpila licenciu na
tento „dráždivý“ cyklus už dávnejšie
TV JOJ. Aj ho odvysielala bez väčšej
pozornosti publika a najnovšie po istej
odmlke začala vysielať jeho desiatu
sériu v polovici apríla 2022.
Pravdaže, TV JOJ si môže kúpiť
a odvysielať seriál, aký len chce podľa
vkusu svojich divákov, horšie je, ak si
minister hospodárstva Richard Sulík
ukrojí zo svojho „vzácneho“ minister-
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to je pravé orechové, ktoré ponúka
verejnosti na obdiv náš minister hospodárstva, aby chudoba zabudla na
svoje prázdne peňaženky a šialené
zdražovanie. Geissenovci– to je obraz
Sulíkovho sveta, kultúrne zaostalého,
bez histórie. Ale „nevedomosť hriechu nečiní“, preto sa netreba čudovať,
že tento pán minister v čase, keď bol
predsedom parlamentu, chcel odstrániť
jazdeckú sochu kráľa Svätopluka spred
Bratislavského hradu. Jeho neúspešné
barbarské počínanie vzdialene pripomínalo barbarskú podlízavosť Mikuláša
Dzurindu v blahej pamäti, keď si v hale

● Matica slovenská sa vo
veľmi veľkej miere zaslúžila
o vznik samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky. Ako môže
v dnešnom globalizovanom svete
21. storočia byť naďalej pevnou
súčasťou našej slovenskej národnej identity?
Matica slovenská je nestranícka ustanovizeň pre všetkých
Slovákov a Slovenky, ktorí cez vlastenectvo vnímajú demokratické Slovensko a slobodný slovenský národ
ako pevné, nezávislé a sebavedomé
súčasti modernej Európy a sveta.
V nestabilnej dobe, keď náš sused
na východe zažíva ozbrojený konflikt,
musíme v našom národe podporovať
povedomie o Slovensku ako o zvrchovanej krajine s vlastnými tradíciami
a hodnotami. Lepšie Slovensko
v európskom spoločenstve nedosiahneme bez duchovne sebavedomého
slovenského národa.
● Akým spôsobom plánujete
naďalej podporovať Maticu slovenskú v tomto volebnom období?
V Programovom vyhlásení vlády
je uvedené, že vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania
Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná
inštitúcia, pričom treba uviesť, že jej
financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie
a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré sú jej
zverené, ako napríklad upevňovanie
slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej
a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického výskumu a pod.
Cieľom Matice slovenskej je
dnes budovať v mladých ľuďoch
vzťah ku kultúre a k dejinám
a v tejto súvislosti treba riešiť otázku
financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie
pozitívny dosah na činnosť stovky
kultúrnych ustanovizní, folklórnych
súborov a pod. Matica slovenská
bola od svojho vzniku pevnou oporou
slovenského národa, a to v časoch
úspešných aj zložitých. Na to, aby si
naďalej plnila svoje poslanie budovať
a upevňovať v Slovákoch národné
povedomie a hlboký pevný vzťah
k nášmu štátu, je však potrebné riešiť do budúcnosti aj otázku hospodárenia a financovania tejto inštitúcie
komplexnejšie. Práve z uvedeného
dôvodu plánujem pri súčasnej ťažkej
ekonomickej situácii, spojenej s vysokou mierou inflácie, zamerať svoje
úsilie na výraznejšiu a komplexnejšiu
ekonomickú podporu inštitúcie.
úradu vlády dal postaviť z plastu kópiu
krbu, aký videl v Bielom dome u prezidenta Busha.
Na pozadí najvýznamnejšej udalosti tejto jari – radostného vítania
Geissenovcov a reklamy ministra
na nový seriál TV JOJ aj prísľubu
nakrúcania jednej jeho časti na Slovensku, našim televíznym kanálom
akosi uniká, že rok 2022 je Rokom
kultúrneho odkazu štúrovcov. Mnohé
hviezdne osobnosti tejto generácie sa
narodili pred dvesto rokmi v pamätnom roku 1822. Jeden z najvýznamnejších bol národovec, vynikajúci
básnik európskeho romantizmu Janko
Kráľ, skvelý rozprávač, spisovateľ
našich čítaniek Ján Kalinčiak a politik i spisovateľ Ján Francisci. Portrét
Jána Francisciho ako kapitána slovenských dobrovoľníkov namaľoval
v roku 1848 jeho rovesník– ikonický
štúrovský maliar Peter Michal Bohúň.
Mohli by sme menovať aj ďalších
„dvestoročných“ významných štúrovcov: Jána Palárika alebo Ľudovíta
Šuleka, ktorý umrel ako mladý martýr
a nádejný literárny talent v maďarskom väzení v Komárne. Dokumentárny seriál o týchto osobnostiach by
mal byť udalosťou roka 2022, najmä
v produkcii RTVS. Ale to by musela
byť iná doba, iné ministerstvo kultúry
a iné vedenie televízie.
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Koalícia odďaľuje riešenie sociálnych problémov Slovákov

Týždeň čo týždeň politické kontroverzie
Štefan ZLATOŠ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Do basy poslanci nevydali „zločinca“ Fica, štátna návšteva postavičiek nemeckého bulváru, sprevádzaných podpredsedom vlády, a napokon nečakané parlamentné prázdniny v čase, keď sa už konečne, tri mesiace po všetkých okolitých štátoch, malo rozhodnúť o pomoci občanom v boji s infláciou, so zdražovaním a s nárastom cien palív a energií.
Rozhádaná koalícia, ktorá nevie
schváliť bežné, nieto ešte ústavné
zákony, vzájomne sa hanobiaci
„politickí partneri“ a čoraz väčšia
bieda na Slovensku. Poďakovanie
od prezidenta Ukrajiny za pomoc.
A v ten istý deň úder pod pás, tiež
z Ukrajiny, o vypnutí dodávok až jednej tretiny celkového objemu plynu
prepravovaného cez Ukrajinu. Treba
zopakovať – oznam z Ukrajiny, nie
z Ruskej federácie. Dadaizmus v slovenskej politike.
■ STOPKA ZATÝKANIU
Parlament sa rozhodol nevydať
lídra najsilnejšej opozičnej strany
Roberta Fica na väzobné stíhanie.
Rozhodol sa tak väčšinou dvoch hlasov. Treba dodať, že išlo o koaličné
hlasy, a čo je ešte pikantnejšie, hlasy
z klubu OĽaNO, dnes už za trest
politicky bezprizornými. Igor Matovič má zlé noci. K tomu sám napísal na sociálnej sieti: „Marián Leško
tvrdí, že úspechy v boji proti korupcii– že neexistujú žiadne výnimky,
žiadna politika našich ľudí na polícii, NAKA či Finančnej správe– sa
nedejú vďaka OĽaNO, ale napriek
OĽaNO“… nuž a teraz takýto tu
chce odo mňa, aby som bol slušný
a nepoužíval hrubé výrazy na pomenovanie pravdy. NIE, NIE, NIE. Trkvas
neužitočný zakomplexovaný to je.“
Ide o doslovný citát bez redakčného
zásahu SNN. Dodajme, že Marián
Leško bol poradca prezidentky a teraz
tento post zastáva po boku premiéra
Eduarda Hegera z OľaNO.
■ SULÍKOVA POTUPA ŠTÁTU
Ak do tejto kapitoly zarátame
i návštevu „nemeckých Mojsejovcov“, teda bulvárneho páru Geissenovci, v parlamente, tak ide aj
o potupu štátnosti. Principiálnu, bezpre-

cedentnú. Podpredseda vlády Richard
Sulík v úlohe turistického sprievodcu
uvedeného páru to tak nevidí. Hovorí
o lacnej propagácii Slovenska v zahraničí. Veru, nesmierne „lacnej“.
Tu sa dostávame k ďalšej facke,
ktorú Slovensko utrpelo v minulých
dňoch. Americká prvá dáma išla na
Slovensku (pardon, „neplánovane“
v Užhorode) pozdraviť prvú dámu
Ukrajiny. Prvú dámu Slovenska až
potom. Neskôr sa stretla s občanmi
Ukrajiny – u nás. S našimi nie. A ak,
tak naozaj neplánovane. O mnohom
to vypovedá, ale obráťme list.
■ PRESTÁVKA V NR SR
Predseda NR SR Boris Kollár argumentuje „rozcestovanosťou
poslancov“. Parlamentná prestávka
trvala týždeň. „Nemali by sme dosť
poslancov na hlasovanie, zo slušnosti k opozícii som zvolal aj grémium

a oboznámil som ich s týmto postupom,“ uviedol Kollár s tým, že opozícia s návrhom nesúhlasila. Nezaradený poslanec Richard Raši označil
prerušenie schôdze za nehoráznosť.
Dôvodom podľa neho je, že sa vládne
strany nevedia dohodnúť na pomoci
ľuďom a navzájom sa vydierajú aj
v súvislosti s personálnymi voľbami.
„Nie je pravda, že sa NR SR prerušila
preto, lebo sú poslanci na služobných
cestách. Rokovanie NR SR bolo oficiálne plánované minimálne do 13.
mája,“ pripomenul poslanec. Schválenie pomoci ľuďom, na ktorú čakajú
už mesiace, podľa Richarda Rašiho
vláda podmieňuje inými ústupkami.
„Ak sa SaS podarí zablokovať
pomoc rodinám, koalícia stratí zmysel. Hodiť ľudí v núdzi v kritickej situácii cez palubu, nie je sociálne, nie je
prorodinné... Je to len bezcitný lobing
za oligarchov a bohatých,“ povedal

minister financií krátko po informácii
o parlamentných prázdninách.
■ ČRIEPOK MOZAIKY
„Je namieste sa rozprávať
o tom, aký prínos má hnutie Sme
rodina v koalícii,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu SaS
Anna Zemanová ešte po hlasovaní
o žiadosti Generálnej prokuratúry
SR na vzatie poslanca Roberta Fica
do väzby. A sme opäť na začiatku.
Ale aj pri ďalšom kamienku mozaiky, znázorňujúcom vzťahy vo vládnej koalícii. Poslankyňa SaS Jana
Bittó Cigániková si myslí, že Sme
rodina nemá byť v koalícii. Vraj je
čas hovoriť o tom, že by sa s hnutím
Sme rodina „rozlúčili“. „Ja si myslím, že Sme rodina nemá byť v koalícii, že nie je prínosom,“ zdôraznila
Bittó Cigániková. A poslankyňa SaS
Zemanová si zas pre pestrosť rypla
do Matoviča. Spýtala sa ho (podľa
TASR), aké „takzvané osobnosti“ dal
na svoju kandidátku, keď sľúbil očistu
od korupcie a teraz jeho poslanci
„zlyhali v rozhodujúcej chvíli“.
A duo Zemanová – Cigániková pálilo
ostrými ďalej: „Takto to vyzerá, keď
na kandidátku dávate niekoho, kto
ide práve okolo,“ dodala Bittó Cigániková, podľa ktorej dve poslankyne
OĽaNO, ktoré nepodporili vydanie
Fica, spravili z Matoviča a OĽaNO
„paródiu na boj proti korupcii“.
■ HLAS HLASU
„Vláda rieši všetko možné, len
nie potreby občanov a pomoc pri
zdražovaní,“ povedal v uvedených
súvislostiach predseda mimoparlamentného Hlasu– SD Peter Pellegrini. „Beriete nádej všetkým, ktorí
nemajú z čoho platiť účty. Všetkým,
ktorí si dnes vyberajú medzi nákupom liekov alebo potravín. Všetkým, ktorí si sami poradiť nevedia
a oprávnene čakajú, že ich štát nenechá napospas osudu,“ tvrdo a jasne
adresoval koalícii Peter Pellegrini.
To, že vláda „pol roka nespravila pre
občanov nič a nechala ich trápiť sa
zdražovaním“, považuje za „hnus“.
„Ak neviete vládnuť, zabaľte to
a choďte preč,“ vyzval Peter Pellegrini. Verí, že ignorantstvo, neschopnosť a arogancia moci sa už na Slovensku nedajú dokopy.

K životnému prostrediu sa nesprávame ako uvážliví hospodári

Naša fauna a f lóra sú v ohrození
Ivan KR AJČOVIČ – Foto: autor

V máji si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity a s ním aj fakt, že vo svete každým rokom vymierajú mnohé
druhy živočíchov a rastlín. Slovensko v tomto smere nie je výnimka. Ohrozených je približne stopäťdesiat druhov
rastlín a desiatky druhov živočíchov. Pritom by stačilo riadiť sa starou myšlienkou či zásadou – aby sme našim
deťom odovzdali prírodu v lepšom stave, než sme ju prevzali od rodičov.
Najväčšou hrozbou pre biodiver- Slovensku už len asi stopäťdesiat kusov. dila kedysi v starých domoch v každej
zitu, teda variabilitu a pestrosť rôznych Kriticky ohrozených je šesť druhov rýb. obci. Za posledné desaťročia vinou
foriem života, je človek. Odlesňovaním, Vyhynuli tri druhy jeseterov, vyza veľká, urbanizácie takmer vyhynula. Pozná sa
vysúšaním mokradí, využívaním prírod- losos atlantický a pstruh morský.
ľahko podľa srdiečkového tvaru hlavy
ných zdrojov spôsobuje na faune a flóre
a svetlého sfarbenia peria, čím sa radí aj
nezvratné zmeny. Na Slovensku evidumedzi najkrajšie sovy Slovenska. V mla■ INVÁZNI VOTRELCI
Na Slovensku pribudne ročne, dosti však vyzerá ako škaredé káčatko
najmä pre zmenu klímy a činnosťou člo- z rozprávky.
EKOLÓGIA
Záchrane sov sa venuje v Bučaveka, tri až päť nepôvodných rastlinných
jeme vyše jedenásťtisíc druhov rastlín, druhov. Nepôvodné druhy však vo veľkej noch pri Trnave Miroslav Jánoš, ktorý
húb a rias a okolo dvadsaťosemtisíc rôz- miere domácim nekonkurujú. Situácia založil aj občianske združenie Naše
nych druhov živočíchov vrátane hmyzu, však dospela už do stavu, že pôvodné Sovičkovo. Plamienka driemavá, ktorú
takže by sa zdalo, že strata niekoľkých druhy sú vytláčané a nepôvodné tvo- chová a má len niekoľko týždňov, naodruhov nezaváži. Nie je to tak.
ria až dvadsaťštyri percent rastlín. Pre zaj pripomína páperové ťarbavé vtáča.
rastliny a živočíchy sú však najväčšou Až vyrastie, bude z nej krásny dravec.
■ VYMIERAJÚCE DRUHY
hrozbou invázne druhy. Tie vytláčajú Doma má aj menšiu zoologickú záhradu
Kriticky ohrozených druhov vtákov pôvodné druhy, a tak dochádza k ich – bývalého dostihového koníka, ktorého už chovateľ nechcel, a u neho
je na Slovensku sedem. Patrí medzi ne vymieraniu.
napríklad drop veľký, ktorý je endemitom,
V súčasnosti slovenské minister- prežíva posledné roky života, kozičky,
teda druhom, ktorý sa vyskytuje len na stvo životného prostredia ako invázne posledné preživšie kohúty z krmiva pre
jednom mieste na svete. Svoj biotop má eviduje sedem druhov rastlín a štyri sovy, kaukazské plemená psíkov, ktoré
v chránenom areáli Dropie pri Komárne. druhy drevín. Pri živočíchoch je zoznam s radosťou vítajú návštevníkov. Domov
Jeho menší brat drop malý už vyhynul. pestrejší. Vyhláška definuje ako invázne tu našli aj krpaté zajačiky, ktoré boli viaPosledný slovenský výskyt sokola bie- dva druhy mäkkýšov, tri druhy kôrovcov, nočné darčeky, ale majitelia ich týrali.
lopazúrového je zaznamenaný z roka deväť druhov rýb, jeden druh obojživel- „Mali vypichnuté oči a ustrihnuté uši,“
1974 z obce Folkušová. Z cicavcov už na níka, dva druhy plazov, jeden druh vtáka hovorí smutne. „Niektoré sa mi podarilo
Slovensku neuvidíte plcha záhradného, a osem druhov cicavcov.
zachrániť, iné nie.“
vyhynul v roku 2001. Norok európsky,
lovený pre kožušinu, bol u nás posled■ UKRADNUTÁ POKLADNIČKA
■ OHROZENÁ SOVA
nýkrát spozorovaný ešte v roku 1886.
Začalo sa to nenápadne. PriV súčasnosti jedna z najohrozeOhrozená je vydra riečna, ktorej je na nejších sov plamienka driemavá hniez- šiel k nemu známy, že má problém
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Miroslav Jánoš s výrom africkým

s domácim maznáčikom, potom niekto
priniesol opustené mláďa a dospelo
to až do štádia, keď musel založiť občianske združenie, aby mohol
ohrozené druhy legálne zachraňovať.
Chová aj medvedíka čistotného. Tiež
je na Slovenku nepôvodný druh. Žil
v severnej Amerike, ale už sa udomácnil aj u nás vinou neserióznych
chovateľov, ktorí ho vypustili do voľnej prírody. Podobne ako korytnačku
písmenovú, ktorá je agresívnejšia
a dominantnejšia a vytláča zo stanovíšť našu pôvodnú korytnačku
močiarnu. Okrem plamienky driemavej má doma sovu okuliarnatú, ktorá
žije v Južnej Amerike v Amazónii, výra
afrického a maskota záchrannej stanice výrika bielolíceho.
„Chodím s ním von a prosím ľudí
o podporu na krmivo pre zvieratá
a aby som mohol ďalej zachraňovať
zvieratá, ktoré zažili od majiteľov veľa
zlého,“ hovorí Miro Jánoš.
Doma vo dvore má aj pokladničku
na dobrovoľné príspevky, s ľuďmi,
ktorí k nemu prídu, si aj pokojne
sadne a uvarí im kávu. „No mám aj
horšie skúsenosti. Keď tu bolo u mňa
viac ľudí, tak som zistil, že pokladnička s peniazmi zmizla...

DOKUMENTY
S táva sa to pomaly už recidívou. Koalícia, ak nemá uzavreté
dohody „čo za čo“, spôsobuje
paralýzu parlamentu. Odložia
rokovanie a nechajú čakať spoločnosť na dôležité zákony. Novinkou
je, že to už koaliční politici ani
neskrývajú.

Koaličné
nekonečno
Táto overená, no pre voličov
neférová prax sa opakuje opäť.
Pretože nie je dohoda o protiinflačných „opatreniach“, o šéfovi
Najvyššieho kontrolného úradu
(NKÚ), o nájomných bytoch (ktoré
sa dostávajú do polohy satiry,
keďže sa za dva roky vládnutia
súčasnej ekipy ani len nepoložil základný kameň ani jednej
bytovky), nestavajú sa nemocnice,
čo ohrozuje očakávané eurozdroje z Únie, a tak by sme mohli
pokračovať ďalej. Vráťme sa však
k spomínaným opatreniam proti
zvyšovaniu cien energií či potravín. Ale vlastne sa zdražuje úplne
všetko, všakže...
Práve na túto pomoc časť
spoločnosti nedočkavo čaká.
Vyrovnať sa s realitou, že zrazu
máte o pätinu menší príjem, nie
je jednoduché. V minulom čísle
vydania SNN sme písali o konkrétnych návrhoch opatrení, o to
väčšie rozčarovanie je, že stále
nie je nič prijaté. A to sme dvojtýždenník!!! Čiže koaliční politici už
mesiac o protiinflačnom balíčku
rozprávajú. Zatiaľ len vláda odsúhlasila časť týchto opatrení, aj to
nie všetky navrhované opatrenia. Pomoci sa zatiaľ dočkajú len
náhradní rodičia, rodiny v hmotnej
núdzi, osobní asistenti a opatrovatelia dostanú v júni jednorazovú finančnú pomoc v sume sto
eur. Ostatní musia ešte počkať,
kým sa koalícia dohodne na úplne
iných témach, ktoré sa navzájom
podmieňujú...
Vláda pritom chce na pomoc
ľuďom so zdražovaním minúť
tento rok 260 miliónov eur, budúci
rok to má byť vyše jednej miliardy
eur. Človek si radšej ani nepredstavuje, čo sa môže diať v koalícii v nasledujúcich týždňoch,
ak I. Matovič prelomí Sulíkovo
veto a Kollár stratí trpezlivosť pri
nájomných bytoch. Trochu to pripomína pomoc občanom v čase
korony. Ten čas, keď sa politici na
niečom dohodli, sa zdal rovnako
nekonečný. A tak ďalšie skupiny
odkázaných musia na pomoc
čakať. Niektoré by si mali polepšiť už od júla, tak držme politikom
päste, aby im to vyšlo. V čase
uzávierky tohto vydania SNN šéf
SaS R. Sulík ustúpil a uviedol, že
je ochotný nevyužiť veto na balíček, ak parlament schváli ústavnú
daňovú brzdu. O nej však koalícia
diskutuje už niekoľko mesiacov,
a tiež nič...
Smutné svedectvo o tom,
akú prioritu má pre koaličníkov
riešenie problémov obyčajných
ľudí, podala Veronika Remišová,
ktorá priznala, že minister hospodárstva podmienil inflačný
balíček na pomoc ľuďom šéfom
Protimonopolného úradu, ktorého
vraj už pol roka blokuje minister
financií. Viac k tomu ani netreba
vedieť. Od niektorých vládnych
politikov sme sa dozvedeli o tom,
že koalícia prestáva mať zmysel.
A potom sme už počuli reči
spomínaných politikov o ich červených čiarach, za ktoré by nešli.
To je fajn, že politici majú predsa
len stanovené nejaké limity. Ale...
čo tí ľudia?
Ľudovít KUSAL
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Nemecký prezident Steinmeier o novej epoche, kancelár Scholz o novej ére

Ukrajina mieša politické karty aj v Nemecku
Dušan D. KERNÝ– Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Najpozoruhodnejší a zároveň najpoučnejší vývoj môžeme sledovať v Nemecku – v nijakom inom štáte sa toho neudialo toľko ako tu. Už na tretí
deň po invázii ruskej armády na Ukrajinu kancelár Olaf Scholz vyhlásil: „Časy sa natoľko zmenili, že nastala nová éra.“ To hneď aj dokumentoval
vydelením mimorozpočtových sto miliárd eur na nemeckú armádu. Nemecký prezident Steinmeier hovorí o zmene epoch, o epochálnom zlome...
Obidva výrazy
„Zeitwenden“
aj „Epochenbruch“ vstúpili okamžite
do politickej a novinárskej nemčiny. Ide
skutočne o veľký obrat. Obaja politici
sú vlastne novozvolení a obaja z liahne
nemeckej sociálnej demokracie SPD
a dlhoročnej východnej politiky tejto
strany k Rusku. Ide teda aj o dejinné
prehodnotenie doterajšej dlhoročnej
politiky, na ktorej vyrástli generácie
sociálnych demokratov.
■ NEŽELANÝ HOSŤ
V posledných týždňoch došlo,
dá sa povedať, k senzáciám. Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne nevyberane kritizoval nemeckého prezidenta
dokonca aj za činnosť, keď bol ešte
pred rokmi ministrom zahraničných
vecí. Po výzvach v kritike prezidenta

GEOPOLITIKA
skôr pritvrdil, než by ubral. Vyvrcholilo to tým, že nemecký prezident bol
pre oficiálny Kyjev neželaným hosťom
v skupine prezidentov troch pobaltských republík a Poľska! A to napriek
tomu, že Nemecko zo všetkých štátov
dáva Ukrajine najväčšiu materiálnu
a finančnú podporu. A aby rozliateho
mlieka nebolo dosť, Kyjev dal jasne
najavo, že u prezidenta Zelenského
je namiesto Steinmeiera želateľný
nemecký kancelár Scholz. Ten však,
logicky, jednoznačne dal najavo, že
kým sa nezmení ukrajinský postoj
voči prezidentovi Spolkovej republiky
Nemecko, on ako nemecký kancelár
do Kyjeva nepôjde. Načo sa zasa dal
počuť ukrajinský veľvyslanec v Berlíne
s výsmešným nemeckým pivným výrazom, aby sa kancelár Scholz nehral

na uboleného a ukrivdeného. To však
už vyvolalo aj verejnú kritiku, ako svojrázne si ukrajinský veľvyslanec predstavuje a plní diplomatickú misiu.
■ SEBAKRITIKA PREZIDENTA
Od „nepozvania“ nemeckého
prezidenta po májové dni uplynuli
tri týždne plné napätia a rozporov.
Prezident Steinmeier sa kriticky
i sebakriticky vyjadril napríklad o svojom nesprávnom, pomýlenom podpornom postoji pre plynovod Severný prúd
II., kriticky i sebakriticky o nesprávnej
politike voči Rusku. Až všetko vyústilo
do vyhlásenia, že všetci– prezident,
kancelár, predsedníčka parlamentu
a vôbec nemeckí ministri– sú v Kyjeve
vítaní a pozývaní. Stalo sa tak v predvečer 77. výročia konca druhej svetovej

vojny. Bolo zrejmé, že z nevídaných
prekáračiek medzi Berlínom a Kyjevom
by najviac prospechu mal práve prezident Putin.
V takejto atmosfére narastal aj
politický a mediálny tlak na kancelára
Scholza – jeho vyjadrenie o epochálnej
zmene z 27. februára, doplnené o cieľ
dať sto miliárd eur na vyzbrojenie bundeswehru, bolo síce prelomové, ale
v európskej a americkej politike výraznej podpory Ukrajiny a jej prezidenta sa
čakali od Scholza ráznejšie činy.
■ VÝCVIK V NEMECKU
Už pred nástupom do úradu kancelára (v decembri 2021) sa hovorilo o Olafovi Scholzovi ako o sfinge
a celú zahraničnopolitickú iniciatívu,
tradične v náplni kancelára, prebrala

Svet pozorne sledoval prezidentské voľby vo Francúzsku

Navrch opäť mala centristická karta
Radoslav ŽGR ADA– Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V apríli tohto roka sa konali dlhoočakávané a pozorne sledované francúzske prezidentské voľby. Francúzska
republika ako ekonomicky a populačne jedna z najsilnejších európskych krajín a sveta je spolu s Nemeckom hlavným dramaturgom politiky EÚ, výsledky majú teda dosah na celú Úniu. Podľa očakávaní v nich zvíťazil úradujúci
centristický prezident Emmanuel Macron za stranu Republika vpred!
Kandidatúra na prezidenta Francúzska je podmienená zozbieraním
súhlasných podpisov od minimálne
päťsto volených politických zástupcov. Túto podmienku splnilo dvanásť
uchádzačov. Prvé kolo volieb, ktoré
sa v krajine galského kohúta uskutočnilo 10. apríla, podľa očakávaní vyhral
úradujúci prezident Emmanuel Macron
s 27,84 percenta hlasov. Do druhého
kola sa dostala aj predstaviteľka vlasteneckej strany Národné zjednotenie
Marine Le Penová s 23,15 percenta
hlasov. Relatívne s malým odstupom na
treťom mieste skončil s 21,95 percenta
ľavicový kandidát Jean-Luc Mélenchon.
Ďalší zástupca národnej pravice Éric
Zemmour získal 7,05 percenta hlasov.
Zvyšní ôsmi kandidáti zostali pod hranicou piatich percent.
■ PREHRY A VZOSTUPY
Voľby boli výrazným neúspechom
pre „tradičné“ vládne strany – Socialistickú stranu (PS) i Republikánov (LR).
Konzervatívna politička Valérie Pécresseová z LR dostala 4,79 percenta, čo
je historický neúspech strany, kandidát
Zelených Yannick Jadot 4,58 percenta
a socialistická starostka Paríža Anne
Hidalgová 1,73 percenta hlasov. Evidentný je nárast preferencií pre ľavicového kandidáta Mélenchona. V prieskumoch verejnej mienky ho najviac
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podporujú mladšie ročníky vo veku 18
až 24 rokov– 34 percent, vo veku 25 až
34 rokov– 31 percent (v týchto vekových
kategóriách je dominantný). Macron sa
opieral najmä o voličov nad 65 rokov,
Marine Le Penová má najväčšiu oporu
u voličstva medzi 35– 64 rokmi. Ak
o päť rokov Mélenchon zopakuje svoju
kandidatúru na najvyšší úrad, má veľkú
šancu zabojovať o prezidentský palác.
Ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon
mieni, že v júni v parlamentných voľbách sa zmení podoba štátu. Verí totiž,
že jeho strana s pomocou ďalších ľavicových subjektov získa toľko hlasov, aby

sa mohol stať novým predsedom vlády.
Marine Le Penovej– ostrakizovanej korporátnymi médiami, ktoré ju označujú
ako „krajne pravicovú kandidátku“, čomu
nemožno nepriznať pejoratívnu konotáciu, najmä v krajine okupovanej nacistami v druhej svetovej vojne, opäť pripadla nevďačná pozícia boja s hlavným
globálnym ideologickým prúdom.
■ KTO Z KOHO
V druhom kole rozhodovalo aj
to, kam sa prelejú hlasy neúspešných
kandidátov. Mélenchon, ktorý v prvom
kole skončil na treťom mieste, odporu-
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strana Spoločenstvo 90/Zelení, tak ako
aj kreslo ministra zahraničných vecí
a ministra hospodárstva a vicekancelára. Táto strana dlho pred ruskou
inváziou ako prvá oznamovala potrebu
dodávať Ukrajine zbrane, ako aj zastaviť plynovod Severný prúd II. – teda to,
čo je dnes realitou európskej politiky.
Olaf Schoz bol dlhý čas pod tlakom aj preto, že nerozhodol vyhovieť
ukrajinskej požiadavke na dodávku
ťažkých zbraní, unikátnych výrobkov
nemeckého vojenského priemyslu.
Dokonca ukrajinský veľvyslanec vyhlásil, že predstavitelia nemeckých zbrojárskych fabrík majú a sú ochotní predať tieto zbraňové systémy, ba dokonca
ako vyradené z výzbroje bundeswehru,
ale plne funkčné na skladoch, no na to
potrebujú vládny súhlas– teda súhlas
nemeckého kancelára. Trvalo dlhé
týždne, kým k tomu došlo, a v prvej
dekáde mája odišli prví ukrajinskí vojaci
na výcvik do Nemecka.
■ TRADÍCIE V ARZENÁLI
Je pozoruhodné, aké schopnosti
majú najnovšie typy tankov, ktoré si
uchovávajú svojráznu nemeckú tradíciu
– názvov tank Leopard či tank Gepard,
len obrnený transportér má názov Kuna.
Ako reagovala nemecká politika na
zásadnú zmenu v hodnotení májového
výročia konca druhej svetovej vojny?
Prezident navštívil v predvečer výročia pobaltské republiky, takisto zavítal
na východ Slovenska, odkiaľ išiel do
Rumunska. Všade ako veľmi vítaný hosť.
Ak nechcel oficiálny Kyjev urobiť
radosť prezidentovi Putinovi po troch
týždňoch nevídaného sporu s Berlínom, v atmosfére bezvýhradnej podpory USA všetkému ukrajinskému,
čil svojim voličom, aby v druhom nehlasovali za Le Penovú, ale nepodporil ani
Macrona. Staronového prezidenta pred
druhým kolom podporili Jadot, Hidalgová i Pécresseová. Pravicový Zemmour
svojich voličov vyzval, aby hlasovali za
Le Penovú. V konečných voľbách zvíťazil podľa očakávaní Macron so ziskom
58,6 percenta pred svojou vyzývateľkou
z Národného zjednotenia, ktorá získala 41,4 percenta hlasov, čo je posun
oproti minulým voľbám v roku 2017,
keď Macron získal až 66,1 percenta. Le
Pénová to označila ako „brilantné víťazstvo“ napriek tomu, že úrad nezískala,
zároveň prisľúbila, že bude pokračovať
vo svojej politickej kariére a „nikdy neopustí“ Francúzov. Macron sa tak stal
prvým prezidentom, ktorý získal druhé
volebné obdobie od roka 2002, keď
vtedy opätovne zvíťazil Jacques Chirac.
Bude však čeliť národu, ktorý je názorovo rozdelený, a takisto sa bude usilovať získať väčšinu kresiel v júnových
parlamentných voľbách. Ako uverejnil
týždenník L’Express, ktorý sympatizuje
s Macronom: „Francúzsko vychádza
z týchto volieb ešte viac rozorvané
a skamenené vo svojom hneve a nenávisti. Čelíme kríze režimu, z ktorej
Emmanuel Macron sľúbil krajinu stiahnuť, no ktorú ešte zhoršil.“
■ ZÁPAS O SMEROVANIE
Z politologického hľadiska vidieť
jasný posun doterajšieho boja medzi
ľavicou a pravicou ku konfrontácii medzi
dominantným globalistickým liberalizmom a medzi národným konzervativizmom. Marine Le Penová predstavuje
hrozbu pre súčasný liberálny systém.
Ako uviedol The Washington Post po
víťazstve Macrona: „Spojené štáty,
Európa a samotné Francúzsko si môžu
vydýchnuť.“ Zatiaľ čo úradujúci prezident zdôrazňuje potrebu užšej integrácie
do EÚ, poslankyňa Národného zhromaždenia sa usiluje o opak a v pred-

muselo zákonite dôjsť k vzájomnému
porozumeniu. A tak po dňoch výročia
sa stretla s prezidentom Zelenským
a primátorom mesta Kyjev Kličkom
ministerka zahraničných vecí Baerbocková ako prvý nemecký vládny činiteľ.
Cesta k stretnutiam na najvyššej úrovni
je teda otvorená. Je to súčasť toho,
ako sa bude formovať úloha Nemecka
v medzinárodných vzťahoch. Čo bude
Nemecko presadzovať v novom svetovom usporiadaní?
■ POZORUHODNÉ PREJAVY
Nemecký prezident i nemecký
kancelár mali pozoruhodné prejavy, na
ktoré sa u nás pozornosť nesústredila,
no sú najdôležitejšie. Prezident Steinmeier vystúpil 8. mája na kongrese
nemeckej strešnej odborovej federácie
DGB. Tá má vyše šesť miliónov členov.
Získaval ich pre postoj, že „všetci sme
šokovaní brutálnou útočnou vojnou
jadrovej veľmoci, porušujúcou medzinárodné právo, prezident Putin tým
zničil základy európskeho mierového
usporiadania, ako sme ho poznali po
skončení druhej svetovej vojny, ako aj
studenej vojny.
„Mnohí majú strach z inflácie, zo
straty zamestnania, ale napriek tomu
nemôže iba najlepšia cena rozhodovať
o tom, s kým budeme obchodovať, a to
platí aj pre energetické suroviny. No
odborom pripadá teraz kľúčová úloha
a dôležitosť, aby sa podarilo aj pre slabých mať z toho prospech.“
Sprevádzaný častým potleskom
vystúpil pred odborármi 10. mája aj
kancelár Scholz. Ten presadil dvanásťeurovú hodinovú minimálnu mzdu.
Teraz za jeden z pilierov svojej súčasnej politiky o. i. označil prijímanie
takých sankcií, ktoré „nebudú bolieť či
škodiť nemeckému obyvateľstvu viac
ako Rusku“. Zdôraznil, že NATO sa
nesmie stať súčasťou vojnového konfliktu. Na kongrese konanom pod heslom Budúcnosť určujeme my! kancelár
po prvý raz od nástupu do úradu pred
predstaviteľmi
niekoľkomiliónového
publika formoval zásady svojej politiky tak, aby získal podporu a aby aj
jasne a zrozumiteľne vysvetlil nemecký
postoj. Preto bolo na kongrese DGB
čomu tlieskať.
volebnej kampani ho obvinila, že sa
usiluje „nahradiť francúzsku suverenitu
európskou suverenitou“, a pokračovala:
„Ale neexistuje nijaká európska suverenita, pretože neexistuje nijaký európsky národ.“ Ďalej uviedla: „V rámci tejto
kampane som opakovane povedala, že
sa usilujem Európsku úniu reformovať,
a nie ju opustiť, aby som z nej urobila
úniu európskych národov.“
Le Penová je známa svojou razantnou protiimigračnou politikou. Najväčšiu
hrozbu pre globálny systém predstavuje
jej negatívny postoj k Severoatlantickej aliancii, smerujúci až k vystúpeniu
z organizácie, k uprednostňovaniu francúzskych zákonov pred legislatívou EÚ
a k efektívnej sociálnej politike. K jej prehre, rovnako ako pred piatimi rokmi, opäť
prispeli korporátne médiá.
■ STARONOVÝ PREZIDENT
Keď Macrona zvolili na jar 2017 za
šéfa Elyzejského paláca, stal sa najmladším prezidentom v dejinách Francúzska. Bol politický nováčik. Ako minister pôsobil len pár rokov, predtým sa
živil ako investičný bankár v súkromnom
bankovom dome Banque Rothschild
& Cie. V závere svojho pôsobenia pre túto
banku vyrokoval v roku 2012 významnú
dohodu (vo výške 11,9 miliardy dolára)
medzi švajčiarskou spoločnosťou Nestlé
a americkým farmaceutickým koncernom
Pfizer, za čo ho odmenili sumou niekoľkých miliónov eur. Predtým nekandidoval
v parlamentných voľbách ani nezastával
nijakú inú volenú verejnú funkciu. Počas
svojho funkčného obdobia ustál sociálne
protesty Žltých viest, na druhej strane prilákal do krajiny najväčší americký investičný fond na svete Black Rock, ktorý
rozvinul finančné aktivity vo všetkých
sektoroch francúzskej ekonomiky. Preto
od ďalšieho funkčného obdobia v úrade
môžeme od Emmanuela Macrona očakávať len ďalšie pokračovanie v jeho pravicovej politike.

WWW.SNN.SK

7.STRANA

10/2022

EKONOMIKA

Odborná i politická nekompetentnosť vlády vyprázdňuje ľuďom peňaženky

Inflácia požiera naše príjmy
Štefan SAMSON – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Rok 2021 nebol pre nás dobrý. Ťažko nájsť čo len jednu oblasť nášho života, o ktorej by sme mohli povedať, že
splnila naše očakávania a zlepšila život väčšine občanov. Strpčovalo nám ho najmä neustupujúce koronavírusové
ochorenie a prijímané opatrenia, ktoré s ním súviseli. Práve tie, vari ešte viac ako samotná choroba, nás zneisťovali a znervózňovali (aspoň taká je všeobecná mienka), keďže často boli nelogické, neodborné, a tým aj zbytočné.
Aj v ich prijímaní a schvaľovaní sa ukázala odborná a politická nekompetentnosť terajšej vlády.
Okrem pandémie je tu celý rad
hospodárskych, bezpečnostných, zdravotníckych problémov, spojených so
vzdelávaním, kultúrnych, justičných,
eticko-morálnych a ďalších, ktoré treba
riešiť a nezvládame ich. Príchodom
novej vlády viacerí čakali lepšie časy,
no nedočkali sa ich. Ak sme dúfali,
že si každý z nás v živote polepší, že

ANALÝZA
sa zvýši životná úroveň, nie je to tak.
Naopak, v poslednom období, najmä
v minulom roku, vzrástli nad očakávanie ceny tovarov a služieb a negatívne
ovplyvnili, zvýšili náklady na život bežným obyvateľom.
■ RAST INFLÁCIE
Inflácia je makroekonomický
pojem, je to jav národného hospodárstva. Jej existenciu a následky však
pociťuje každý individuálny subjekt.
Inflácia sa prejavuje v raste cenovej
hladiny. Cenová hladina neznamená
zmenu, pohyb, zvýšenie ceny toho-ktorého jednotlivého výrobku či služby,
ale celkovú úroveň cien všetkých tovarov a služieb. Dlhodobejší rast cien,
čiže inflácia, je prejavom určitej poruchy rovnovážneho stavu v národnom
hospodárstve. Na prvý pohľad sa javí,
akoby sa týkala len peňazí, peňažnej
sféry, no v skutočnosti ide aj o makroekonomickú poruchu v skutočnej, reálnej
ekonomike. Dokonca, ak by sme reálnu
ekonomiku ponímali v jednote s jej bežnou formou a prejavom– a tak by to bolo
správne– mohli by sme povedať, že
inflácia má základ v poruche rovnováhy
vo vnútri ekonomiky. V súčasnosti, vo
fungovaní globálnosti aj v ekonomike,
je to však komplikovanejšie, pretože

peňažná sféra nie je verným prejavom
reálnej ekonomiky; sú od seba akoby
oddelené a čiastočne je odlišný aj ich
vývoj.
■ CENOVÝ INDEX
Inflácia má rôzne podoby a aj
jej meranie rôzne formy. Z hľadiska
jej kvantitatívneho vyjadrenia hovoríme napríklad o miernej, vleklej alebo
o hyperinflácii. Z pohľadu príčin o dopytovej, nákladovej. Z hľadiska viditeľnosti
o zjavnej, skrytej, potlačenej a pod.
Mierou inflácie vyjadrujeme mieru
zmeny celkovej cenovej hladiny meranej najčastejšie indexom spotrebiteľských cien.
Občanov zaujíma najmä výška
miery inflácie a jej viditeľnosť. Infláciu chápu, ponímajú ako rast cien nimi
nakupovaných tovarov a poskytovaných služieb. V súčasnosti si nielen

myslia, ale sú aj presvedčení, že ceny
všetkých tovarov, ktoré nakupujú,
vzrástli– a rovnako je to aj so službami. Porovnávajú rast cien so svojimi
príjmami a vychádza im, že si dnes
môžu z príjmov dovoliť menej ako pred
rokom. Miera inflácie v roku 2021 a ich
nezmenené príjmy im túto realitu plne
potvrdzujú.
V poslednom období sa inflácia
u nás podstatnejšie zvýšila. V roku
2020 nebola vysoká, bola pod úrovňou
dvoch percent, konkrétne 1,9 percenta.
Ani počas prvých štyroch mesiacov
v roku 2021 sa ceny nezvyšovali. Vlani
v apríli bola miera inflácie 1,69 percenta. V ďalších mesiacoch sa ceny
začali zvyšovať pri potravinách, najmä
následkom dynamického rastu vstupov
do ich produkcie. Rástli a zvýšili sa
aj ceny stavebných materiálov. V júni
2021 sa zvýšila miera inflácie na 2,9

percenta. V auguste vzrástol index
spotrebiteľských cien (CPI) na 3,8 percenta. Zvýšenie cien bolo spojené aj
s rastom cien bývania a s pohonných
hmôt. V tomto mesiaci bola inflácia najvyššia za uplynulých deväť rokov.
■ INFLAČNÉ REKORDY
Čistá inflácia, čiže inflácia bez
rastúcich cien pohonných hmôt, bola
štvorpercentná a prevýšila mieru
inflácie z roka 2 009. V októbri sa
zvýšila na 5,1 percenta a koncom
roka vzrástla na 5,6 percenta. Zvýšenie bolo výsledkom rastu cien potravín, stavebných materiálov, bývania,
energií a pohonných hmôt. Inflácia sa
stále zvyšuje a dostáva vleklú podobu.
S príjmami je to však inak ako s infláciou. Reálne príjmy, mzdy a platy obyčajných šudí (nemyslíme Matovičových
) nerástli tak ako inflácia. Ani ich trend
rastu nezodpovedal rastu inflácie.
■ MZDA V DÁTACH
Zo štatistických údajov máme
a uvádzame hodnotu výšky mzdy
len za tri štvrťroky. Z tých vyplýva,
že nominálne mzdy zamestnancov
v národnom hospodárstve ku koncu
tretieho kvartálu v roku 2021 vzrástli
oproti rovnakému obdobiu v roku 2020
o šesť percent. V roku 2020 bola priemerná výška mzdy 1 096 eur a v roku
2021 vzrástla na 1 170 eur.
Uvedené údaje vyjadrujú nominálnu, priemernú
a hrubú mzdu
v danom období. Reálna, skutočná
mzda sa nerovná nominálnej, je vždy
nižšia od nominálnej, a to o infláciu.
A keďže sa v danom období takmer
rovnako zvýšila nominálna mzda ako
inflácia, reálna mzda sa v roku 2021
oproti roku 2020 nezvýšila.
Tiež je rozdiel medzi hrubou
a čistou mzdou. Čistá mzda je nižšia
od hrubej o daň z príjmu. Pokiaľ ide
o priemernú mzdu, tá je zas rozdielna
v jednotlivých oblastiach hospodárskej,
spoločenskej a profesijnej činnosti.
Napríklad mzdy a platy v energetike
a v IT sú vyššie, ako sú v stavebníctve,
v ubytovacích zariadeniach, v hoteloch,
v obchodoch a pod.
■ NEĽAHKÉ ROKY
Uplynulé dva roky neboli pre
občanov, ale ani pre vládu ľahké.

Ochrana a boj proti koronavírusovej pandémii poznačili náš život,
našu psychiku a naše správanie.
Nespokojnosť ľudí je aj s vládnutím
dnešnej koalície. Vyčítajú jej odbornú
a politickú neschopnosť, nedostatočnú disponovanosť na riešenie existujúcich problémov. V práci a rozhodovaní vlády chýba systémovosť
a prevláda v nej náhodnosť a čiastkovosť. Občania nechápu, že vláda
nemá na zvýšenie platov zdravotníkov, učiteľov, pracovníkov verejnej
správy a ďalších profesií. Reálne sa
znížia aj starobné dôchodky, pretože
ich zvýšenie o 1,3 percenta vzhľadom
na skutočnú dôchodcovskú infláciu
v roku 2021 a existujúcu v súčasnosti
je nedostatočné. Vláda pritom míňa
peniaze na celý rad nedomyslených
vecí, ako bola povedzme očkovacia
lotéria, nezaslúžená protipandemická
podpora
podnikateľskej
činnosti
a udržania zamestnanosti v neexistujúcich, resp. v pofidérnych schránkových firmách, ale vymenovať by sme
mohli celý rad podobne hazardných
krokov.
V súčasnosti, nielen
u nás,
ale i vo viacerých, pravdepodobne
vo všetkých krajinách sú problémy
najmä s vírusovou infekciou a následkami vojny na Ukrajine. Sú problémy
s ekonomikou, s jej obnovou, s infláciou. Sú krajiny s vyššou i nižšou
infláciou. Vyššia miera inflácie ako
u nás je napríklad v Estónsku, kde
majú 12,8-percentnú, v Lotyšsku
8,7-percentnú... Nižšia miera inflácie
je napríklad na Malte (2,6 percenta),
v Portugalsku (2,8 percenta), vo Fínsku (3,2 percenta).
Ani Európska únia a krajiny
eurozóny sa ako celok nevyhli zvýšenej inflácii. Eurozóna prekročila
svoj cielený inflačný stabilizačný limit
dvoch percent o tri a presiahla päť
percent. Vo Veľkej Británii dosiahla
v roku 2021 9,9 percenta a v USA
7 percent.
Rozdiely sú aj v mzdách a platoch. Naše nedosahujú ani 90 percent mzdového priemeru 27 štátov
Európskej únie. Prípady na zlepšenie
situácie u nás nájdeme v každej krajine, s ktorou by sme sa porovnávali,
no rozhodujúce a určujúce sú vždy len
tie naše podmienky a možnosti.

Vojna na Ukrajine vážne pripomína potravinovú bezpečnosť štátu

Tony potravinárskych komodít ležia ladom
Ivan BROŽÍK– Foto: zahraničná tlač

Na Slovensku je podľa oficiálnych štatistík 839 obcí, ktoré nemajú kamennú predajňu. Na prvý pohľad je to téma
„z iného súdka“, ako napovedá titulok, ale naozaj iba na prvý pohľad.
Ak sa pozrieme na mapu rozmiestnenia týchto obcí,
prevažná
väčšina sa nachádza na východe
Slovenska. Príčinou je ekonomická
nemožnosť udržania stabilnej predajne
potravín.
„Dôvodom
potravinových
púští je dlhodobý nezáujem štátu
o rozvoj málo rozvinutých regiónov,
nezáujem o navrátenie poľnohospodárstva, špeciálnej rastlinnej a živočíšnej produkcie,“ konštatoval nedávno
predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.
■ PRIORITOU JE SEBESTAČNOSŤ
Potravinová sebestačnosť je
doslova strategická téma. Najmä na
pozadí vojnového konfliktu na Ukrajine a ním následne poznamenaných
alebo priam zastavených potravinových tokov. Diverzifikácia a ukončenie závislosti od globálnych dodávok
viac-menej monopolných producentov
sa už netýka iba ropy a plynu, ale aj
potravinárskych surovín.
Poslanec J. Karahuta pripomína, že „dnes je očakávaná kríza
v dodávkach oleja, zajtra to môže byť
bravčovina, pozajtra hydina a vajcia,
a ak sa v priebehu najbližších mesiacov
neskončí vojna na Ukrajine, tak nedo-

WWW.SNN.SK

statok krmovín môže spôsobiť nedostatok a rast cien aj ostatných potravín.
Nesmieme zabudnúť na to, že Európa
musí nakŕmiť nielen Európanov, ale aj
krajiny Blízkeho východu a časť Afriky“.
■ LEGISLATÍVNA PODPORA
Slovensko musí čo najskôr mimoriadne zintenzívniť podporu lokálnej
potravinovej produkcie, a týka sa to
naozaj všetkých druhov potravín.
To si vyžaduje veľmi súrne viacero
legislatívnych zmien najmä v oblasti
rodinného podnikania či masívnej
podpory pestovateľov ovocia a zeleniny a chovateľov v živočíšnej výrobe.
„A to všetko pri dodržiavaní maximálne
účinných opatrení na zadržiavanie
vody v krajine, environmentálnych
opatrení a udržateľnosti pôdnej úrodnosti,“ dodáva predseda parlamentného výboru.
Hladomor hrozí mnohým v týchto
dňoch a v blízkej budúcnosti najmä
preto, že Rusko blokuje ukrajinský
vývoz obilia, tvrdí prezident USA
Biden. Ak sa toto obilie nedostane
na zvyčajné trhy, veľa ľudí v Afrike
zomrie od hladu, pretože Ukrajina je
v niektorých krajinách jeho jediným
dodávateľom. Ukrajina má pritom vo
svojich sýpkach dvadsať až dvadsaťpäť miliónov ton obilia (Odhad FAO).

Vinou blokády ruskými vojnovými
loďami nie je možný prístup do ukrajinských prístavov. Preto sa toto obilie nedá vyviezť. Preto náš východný
sused zvyšuje kapacitu na vývoz poľnohospodárskych produktov cez svoju
západnú hranicu a zlepšuje železničnú
a cestnú logistiku a tiež hľadá spôsoby, ako odblokovať jej námorný
obchod so svojimi medzinárodnými
partnermi, uviedol ukrajinský premiér
Denis Šmigal.
„Je dôležité pochopiť, že v našom
súčasnom prostredí je siatie polovica
úspechu. Obilie však treba aj zozbierať
a vyviezť... Ukrajina je jedným z garantov globálnej potravinovej bezpečnosti
a skutočnosť, že Rusko blokuje vývoz
ukrajinských produktov, ústi do globálnej potravinovej krízy, “ povedal premiér
Ukrajiny.
■ EKONOMICKÝ FRONT
Všeobecne sa očakávalo, že
osevná kampaň na Ukrajine v roku
2022 v kontexte ruskej vojenskej invázie bude jednou z najväčších výziev
pre štát na ekonomickom fronte.
„Vďaka koordinovanej práci farmárov
a štátu sa nám v tejto neľahkej osevnej kampani v histórii Ukrajiny celkom
darí. K 9. máju sa rôznymi plodinami
zasialo 8,6 milióna hektára, čo je len
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o dvadsaťštyri percent menej ako
vlani,“ informoval predseda vlády
Ukrajiny.
Slovensko už mesiac po začiatku
vojnového konfliktu informovalo, že
„ponúkne železničný koridor na vývoz
obilia z Ukrajiny. Ako ďaleko však
v tejto téme pokročilo, nateraz nie je
známe. Vieme však, že sa trebárs
veľmi intenzívne diskutuje o vytvorení
humanitárneho koridoru pre ukrajinské
obilie cez Bielorusko do pobaltských
prístavov. Rokovania o takomto koridore podľa litovskej vlády „prebiehajú“,
mali by však byť v kompetencii medzinárodných štruktúr– OSN či Európskej
komisie. Ukrajina už tiež obnovila vývoz
bravčového a hovädzieho mäsa cez
rumunské prístavy.
„V dôsledku rokovaní s Európskou
komisiou a členskými štátmi EÚ boli
aktualizované podmienky na dovoz
a tranzit ukrajinského tovaru cez územia štátov EÚ. Došlo najmä k dohode
o tranzite ukrajinských produktov trajektom cez rumunský kontrolný bod

Isachea-Orlivka,“ píše sa vo vyhlásení ukrajinskej vlády.
■ NELOGICKÝ NÁVRH
Slovenskí poľnohospodári a potravinári dôrazne odmietajú najnovší návrh
poslanca Národnej rady SR Martina
Fecka, ktorý chce obmedziť vývoz poľnohospodárskych komodít a potravín zo Slovenska. „Ide o mimoriadne závažný zásah
do podnikateľského prostredia, o ktorom
nikto s výrobcami potravín dopredu nediskutoval. Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora spolu s Klubom
500 žiadajú, aby koaličná rada návrh
regulovať vývozy nepodporila,“ píše na
webe komory Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. „Zatiaľ sa nepreukázalo, že
by Slovensko skutočne muselo obmedziť
vývozy tovaru mimo svojho územia. Vie
predkladateľ návrhu garantovať, že toto
opatrenie skutočne zaručí potravinovú
bezpečnosť?“ dodáva ešte hovorkyňa
otázku, ktorou všetkých obracia na jadro
problému potravinárstva na Slovensku –
potravinovú bezpečnosť.
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Revizionizmus maďarskej politiky sa nezmenil ani v európskom spoločenstve

Zásahy do našej štátnej suverenity neprestávajú
Zhovárala sa Eva SISKOVÁ– Foto: archív autorky

O stave plnenia myšlienky slovenskej štátnosti sme sa porozprávali s univerzitným profesorom JUDr. Jánom LAZAROM, DrSc., ktorý okrem svojej
profesionálnej orientácie v odbore občianskeho práva venuje sa aj problematike slovenskej štátnosti. Za publikáciu Základy budovania slovenskej
štátnosti, ktorá vyšla v roku 2020 vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, mu bola udelená cena Vladimíra Ferka za literatúru faktu.
● Základným kritériom každej štátnosti je nepochybne idea
samotného vzniku. Na akej idei
vznikla slovenská demokratická
štátnosť prvého januára 1993?
Kľúčovou ideou slovenskej národnej štátnosti, ktorá viedla k vzniku
samostatnej Slovenskej republiky, je
nepochybne idea zavŕšenia stáročného emancipačného úsilia a historického zápasu Slovákov o získanie
národnej a štátnej zvrchovanosti. Je
zrejmé, že toto zavŕšenie emancipačného procesu slovenského národa
bezprostredne súvisí a nadväzuje
na zásadné spoločensko-politické
zmeny, ktoré u nás v strednej a vo
východnej Európe nastali po novembri 1989 a v celosvetovom meradle po
skončení studenej vojny. Ak uvedené
zmeny znamenali pre občanov individuálne nadobudnutie celého komplexu
občianskych a ľudských práv, tak
súčasne umožnili kolektívne národom
dosiahnuť vyšší stupeň slobody, ktorej najprirodzenejším prejavom je mať
vlastnú plnohodnotnú štátnosť, pokiaľ
ju dosiaľ nemali. Týka sa to aj slovenského národa, ktorého celé generácie
túžili po tom, aby si samy mohli spravovať svoje verejné veci, čo plnohodnotne umožňuje iba vlastná demokratická štátnosť.
● Ako sa darí konkrétne napĺňať ideu štátnosti a jej jednotlivých hodnôt?
Treba mať na pamäti, že nový štát
stál od začiatku pred riešením úloh,
ktoré svojím rozsahom i kvalitou majú
sotva svoju obdobu v novodobých dejinách. Okrem nevyhnutnosti vybudovať
všetky štátne štruktúry pôsobiace vo
vnútri štátu i navonok boli tu úlohy,
ktoré súviseli so zásadnými kvalitatívnymi premenami celého doterajšieho
ekonomického, politického a právneho systému. Súčasne k nim pribudli
úlohy spojené so zapojením SR do
európskych integračných procesov
a transatlantických bezpečnostných
štruktúr. Všetky prevratné zmeny sa
udiali súbežne, rýchlo a vo veľmi krátkych časových dimenziách, čo pochopiteľne kládlo mimoriadne vysoké
nároky na osobné, občianske i profesionálne predpoklady či kvality každej
slovenskej štátnopolitickej reprezentácie, ktorá sa vždy po parlamentných
voľbách ujala vládnutia. Pri takomto
demokratickom obmieňaní nezriedka
prichádzali vládnuce
elity nielen
s odlišným ideovým základom, ale aj
s odlišnými postojmi a predstavami
o samotnej slovenskej štátnosti. Cesta
k napĺňaniu idey slovenskej štátnosti
a jej jednotlivých hodnôt počas celého
obdobia jej trvania nebola ani ucelená,
jednotná, systémová, ani principiálna
a cieľavedomá. Primerane tomu ani
zďaleka neprevažovali u všetkých
štátnopolitických reprezentácií, ktoré
sa počas takmer tridsiatich rokov
vystriedali, národnoštátne záujmy
nad záujmami ostatnými. Následkom
vnútropolitického vývoja, sprevádzaného meniacimi sa medzinárodnými
pomermi, dochádzalo popri pozitívnych krokoch v napĺňaní idey slovenskej štátnosti aj k viacerým pokusom
obmedziť a ohroziť suverenitu Slovenskej republiky. V súčasnosti sú aktuálne pretrvávajúce a stupňujúce sa
zásahy do suverenity SR z maďarskej
strany, ako aj potenciálne ohrozenia
vyplývajúce z Dohody o spolupráci
v oblasti obrany medzi vládami SR
a USA.
● V čom spočíva konkrétne
charakter, podstata a rozsah
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zásahov do našej suverenity od
Maďarska?
Maďarská politika v podmienkach
európskej integrácie sa voči susedným štátom, v ktorých žijú príslušníci
maďarskej národnostnej menšiny,
uspôsobila a zmenila, len pokiaľ sa
týka taktiky a stratégie jej uskutočňovania. Nezmenili sa jej revizionistické
ciele. Na ich dosiahnutie bol vypracovaný nový, premyslený, dlhodobý
a ucelený program, podľa ktorého sa
majú v podmienkach EÚ najrôznejšími
väzbami pripútať príslušníci maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na
Slovensku a v ďalších susedných štátoch k Maďarsku. Očakávajú, že sa
tým prekoná či odčiní údajná krivda
spôsobená Maďarsku a Maďarom
Trianonom. Podľa tejto konštrukcie
má dôjsť k inštitucionálnemu prepojeniu všetkých Maďarov žijúcich
v Karpatskej kotline ponad existujúce
štátne hranice oddeľujúce susedné
štáty s maďarským štátom. V konečnom dôsledku sa takýmto spôsobom
v súlade s verejne proklamovaným
cieľom vytvorí stav, že Maďari opätovne zaujmú „dominujúce“ postavenie
v Karpatskej kotline, a tak sa dosiahne
aj nové usporiadanie v celom stredoeurópskom priestore. Na základe tohto
programu maďarské štátne inštitúcie,
nadácie a fondy organizujú a uskutočňujú aktivity ekonomického, politického, kultúrneho a vzdelávacieho
charakteru so zámerom pripútať
najrôznejšími väzbami príslušníkov
maďarskej menšiny, ktorí žijú v susedných štátoch, k Maďarsku. Najvýraznejšie sa tieto zásahy do suverenity
nášho štátu prejavujú v legislatívnej
podobe. K takým nepochybne v prvom
rade patrí zákon o Maďaroch žijúcich
v susedných štátoch (tzv. krajanský
zákon), ktorý sa uplatňuje od 1. 1.
2002. Tento zákon, rovnako ako celá
„protitrianonská“ maďarská legislatíva
(zákon o štátnom občianstve, zákon
o Trianone a ďalšie predpisy), vychádza z tézy zakotvenej v maďarskej
ústave, podľa ktorej maďarský štát je
zodpovedný za osud Maďarov v zahraničí, osobitne maďarských menšín
žijúcich v susedných štátoch.

●
Nevytvoril
sa tým u našich
južných
susedov
ústavnoprávny
rámec na zasahovanie do vnútorných
vecí
susedných
štátov?
Samotný tzv.
krajanský
zákon
predstavuje
širokú
paletu takýchto zásahov. Umožňuje najmä
rozšírenie jurisdikcie
maďarského
štátu
na územie susedných štátov, vstupuje
do právneho postavenia ich občanov,
pričom sa vzťahuje
nielen na osoby hlásiace sa k maďarskej národnosti, ale
dokonca na manželov a maloleté deti
vychovávané v spoločnej
domácnosti
aj za predpokladu,
že nie sú maďarskej
národnosti.
Zákon
umožňuje
poskytovanie finančných
prostriedkov priamo
zo štátneho rozpočtu
Maďarska odborným
a záujmovým organizáciám Maďarov v susedných štátoch,
ale aj jednotlivým uchádzačom (rodičom), pričom sa predpokladá, že niektoré administratívne funkcie maďarského štátu sa vykonávajú priamo na
území susedných štátov. Práve túto
podobu zasahovania do suverenity
používa Maďarsko v hojnej miere voči
Slovensku. Dokonca sú prípady, keď
právnické či fyzické osoby na juhu
Slovenska sú napojené na oba štátne
rozpočty– na slovenský i maďarský.
V ostatnom čase sa z maďarskej
strany prekročili všetky miery únosnosti v prípade skupovania nehnuteľností, a osobitne ornej pôdy na južnom Slovensku, s výdatnou podporou
maďarského štátu. Stratégiu rozvoja
„Felvidéku“ podporila maďarská vláda
svojím uznesením z 25. 7. 2017 a na
tento cieľ vyčlenila nemalé prostriedky
priamo zo štátneho rozpočtu. Program
tejto pomoci sprostredkuje maďarská
nadácia Gábora Barossa so sídlom
v Komárne, pričom prostriedky sa
subjektom poskytujú na etnickom princípe. Aby toho nebolo dosť, maďarská
vláda v októbri 2021 rozhodla o zriadení Súkromného kapitálového fondu
ornej pôdy, ktorému hodlá poskytnúť
štyristo miliónov eur na nákup v susedných štátoch. Deklarovaný zámer pre
svoju arogantnosť a nehoráznosť
zarezonoval i v slovenskej verejnosti.
Dokonca aj slovenské MZV protestovalo oficiálne proti tomuto kroku
maďarskej vlády. Následkom toho
maďarská vláda bola nútená od svojho
rozhodnutia (zatiaľ) odstúpiť. Inak,
všetky aktivity v rámci nastaveného
revizionistického programu pokračujú
s rastúcou intenzitou aj naďalej.
● Slovenskú politickú scénu
rozvírilo aj
uzavretie obrannej
zmluvy s USA. V čom tkvie jej
možné nebezpečenstvo ohrozujúce
suverenitu Slovenskej republiky?
Pochybnosti o opodstatnenosti
vyvoláva už samotný fakt, že popri
doterajšom zabezpečení obrany nášho
štátu kolektívnou zmluvou NATO sa
ešte navyše a duplicitne uzavrela
obranná zmluva osobitne s USA–
s najmocnejším a rozhodujúcim čle-
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nom tejto transatlantickej organizácie. Veď USA by z tejto pozície úplne
bežne mohli iniciovať, zabezpečiť
a presadiť v rámci NATO akýkoľvek
zvýšený stupeň efektívneho posilnenia obrany na Slovensku, ak by
k tomu existoval skutočne závažný
dôvod. Už z toho vyplýva, že najvyššie vojenské a vládne kruhy USA
k tomu viedol mimoriadny a osobitný
záujem. Tento záujem sa zreteľne
premietol aj do koncepcie i jednotlivých kľúčových ustanovení zmluvy.
Vyplýva z nej najmä nerovnováha práv
a povinností: na americkej strane jednoznačne prevažujú oprávnenia a na
slovenskej strane povinnosti týkajúce
sa nielen samotného štátu, ale v rade
konkrétnych prípadov aj slovenských
samosprávnych krajov, obcí a právnických či fyzických osôb. Výraznejšie
potenciálne možnosti zasahovania do
suverenity SR vyplývajú priamo z viacerých kľúčových ustanovení zmluvy.
Podľa čl. 3, bod 1 v spojitosti s prílohou A, ktorá je nedeliteľnou súčasťou
zmluvy, sú ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory, t. j. letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, a využívať ich na
všetky s tým súvisiace činnosti vrátane rozmiestňovania síl a materiálu,
výstavbu a na ďalšie už dohodnuté
i nedohodnuté ciele. Podľa nadväzujúceho ustanovenia bodu 3 tohto článku
sa prístup a použitie ozbrojenými
silami USA popri uvedených letiskách
ešte rozširuje na celú infraštruktúru,
slúžiacu na ich podporu, t. j. pozemky
a zariadenia vrátane ciest, prístavov
a letísk bez ohľadu na to, či sú vo verejnom, alebo v súkromnom vlastníctve.
Prístup a použitie má sprostredkovať a zabezpečiť slovenská strana
bez toho, aby americkej zmluvnej
strane vznikli náklady. Všetky dohodnuté zariadenia poskytne americkým
ozbrojeným silám na užívanie bez
nájomného alebo podobných poplatkov (čl. 3., bod 5). Hrozba zásahu do
suverenity SR vyplýva aj z čl. 4, bod
1, v ktorom sa ozbrojeným silám USA
umožňuje prepravovať, rozmiestňovať a skladovať zariadenia, zásoby
a materiál nielen na oboch dohodnutých letiskách a priľahlých verejných
a súkromných pozemkoch uvedených
v čl. 3, ako aj na iných miestach. Táto
všeobecná formulácia bez špecifikácie, uvedenia druhov a povahy rozmiestnených zariadení mohla by zahŕňať aj nukleárne a chemické zbrane.
Pochybnosti vyplývajúce z tohto
článku zmluvy nerozptyľuje ani nezmierňuje v zmluve uvedená povinnosť
americkej strany konzultovať či vopred
informovať slovenskú stranu o typoch,
množstvách a harmonogramoch dodávok a rozmiestnenia, pretože zmluva
nikde neobsahuje účinný mechanizmus, ktorý by sa mal použiť v prípade,
že slovenská strana s takýmto rozmiestňovaním nebude zásadne súhlasiť. S tým sa zrejme vôbec nepočíta.
Napovedá tomu aj znenie čl. 29, bod
3, v ktorom sa nedvojzmyselne ustanovuje, že „spory a iné otázky, ktoré
podliehajú konzultáciám v zmysle tejto
Dohody, sa nepredložia žiadnemu
vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu
medzinárodnému súdu, tribunálu
alebo podobnému orgánu, ani žiadnej
inej tretej strane“.
Transparentný príklad, ako slovenská strana pri koncipovaní zmluvy
vychádzala v ústrety záujmom
a požiadavkám USA, je obsiahnutý
v čl. 12, bod 1 o trestnej právomoci.
Podľa tohto ustanovenia Slovenská
republika „na žiadosť Spojených štátov
a na podporu svojho záväzku o vzá-

jomnej obrane uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa
svojho prednostného práva na výkon
trestnej právomoci“ nad príslušníkmi
ozbrojených síl USA a závislými osobami. Inými slovami, SR má v tomto
vzťahu v súlade so statusom ozbrojených síl NATO prednostné právo, aby
podľa vlastného uváženia rozhodla,
či výkon trestnej právomoci uplatní
sama, alebo ho prenechá zmluvnému
partnerovi. A slovenská strana ako
prejav „priateľstva a ústretovosti“
rozhodla takto. Možno citovať celý
rad ďalších ustanovení, v ktorých sa
vyskytuje nerovnovážny trend v právach a povinnostiach zmluvných strán
v prospech záujmov americkej strany
a ich ozbrojených síl dislokovaných
„dočasne“ na území SR.
Ako vidieť koncepcia, účelové
určenie viacerých ustanovení i sám
geopolitický dosah posudzovanej
Dohody nezoslabuje ani v najmenšom pochybnosti o opodstatnenosti
jej prijatia. Platí to aj o hodnovernosti
samotnej základnej tézy deklarovanej v úvode zmluvy, ktorá ju označuje
za príspevok „k posilneniu bezpečnosti a stability Slovenskej republiky
v regióne“. Skôr naopak, zriadenie
dvoch leteckých základní so stálou
prítomnosťou amerických ozbrojených
síl, ktoré majú v každom smere podľa
zmluvy úplnú voľnosť konania, môže
vyvolať odôvodnené obavy našich
obyvateľov z odvetných opatrení inej
veľmoci s protichodnými záujmami.
Tak by sa mohlo Slovensko celkom
ľahko stať teritóriom boja veľmocí.
Aj z týchto dôvodov možno považovať túto individuálnu obrannú zmluvu
s USA, popri už existujúcej kolektívnej
obrannej zmluve v rámci NATO, za
duplicitnú, nadbytočnú a nepotrebnú.
Kolektívna obranná zmluva garantuje
dostatočne, spoľahlivo a na potrebnej úrovni bezpečnosť a stabilitu SR
v tomto stredoeurópskom regióne.
Z hľadiska nášho záujmu je kardinálny
rozdiel medzi oboma zmluvnými typmi
ešte v spôsobe rozhodovania o najdôležitejších otázkach spojených priamo
s bojovým nasadením ozbrojených síl.
Kým v prípade NATO rozhodovacie
právomoci má kolektívny orgán zložený z čelných predstaviteľov týchto
štátov, v prípade individuálnej zmluvy
s USA o nasadení ich ozbrojených síl
rozhoduje jedno jediné vládne centrum
s prevažujúcim vplyvom Pentagónu.
● Idea slovenskej štátnosti sa
počas takmer tridsaťročnej existencie neplní tak, ako sa právom očakávalo. Nemajú na tom svoj podiel
aj naše jednotlivé štátno-politické
reprezentácie?
Určite áno. Ak by všetky striedajúce sa štátno-politické reprezentácie nového štátu boli spôsobilé, kompetentné, profesionálne
pripravené, ochotné a na náležitom
stupni národnoštátneho uvedomenia rozhodnuté chrániť a upevňovať
základy slovenskej demokratickej
štátnosti. Práve pre absenciu všetkých alebo aj len niektorých požadovaných hodnôt prispela tá-ktorá
štátnopolitická reprezentácia do
značnej miery k tomu, že sa pokusy
zasahovať do suverenity nestretli zo
slovenskej strany s rozhodným odporom a programovo vopred pripravenou ochrannou bariérou národných
a štátnych záujmov SR. Na základe
doterajších skúseností a poznatkov
s pôsobením vládnych garnitúr by sa
občania SR pri hodnotení a výbere
svojich lídrov mali konečne náležite
poučiť. Neuspokojivý stav napĺňania
idey slovenskej štátnosti a súčasná
vývojová etapa vo svete i v našom
regióne naliehavo vyžadujú, aby sme
do popredia stavali takých politikov
a štátnikov, ktorí nadradia verejný
a národnoštátny záujem nad záujmom
osobným a mocenským. Ide o to, aby
sme na čelné miesta štátnopolitickej
štruktúry vyzdvihli osobnosti Štúrovho, Štefánikovho či Dubčekovho
razenia, u ktorých je v rebríčku hodnôt služba verejnému blahu, národu
a vlasti na prvom mieste.
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Smrť renegáta Imricha Turza si viacerí rivali želali a azda aj pripravili

Toto jablko nepadlo blízko stromu
Text a ilustrácia: Marián TK ÁČ

Imrich Turzo bol syn Juraja Turza, uhorského palatína v rokoch 1608– 1616 a zakladateľa luteránskej cirkvi, a grófky
Alžbety, rodenej Coborovej. Žil len dvadsaťtri rokov: narodil sa 11. septembra 1598 v Bytči, umrel 19. októbra 1621
v Mikulove na Morave. Encyklopédie ho zvyknú charakterizovať ako šľachtica, oravského župana, kráľovského tabulárneho sudcu a začas aj ako rektora Wittenberskej univerzity.
Vzdelanie najprv získal doma vo
vtedajšom centre vzdelanosti a kultúry– v Bytči. Učiteľmi mu boli známi
vzdelanci Eliáš Láni, Ján Nozicius, Ivan
Turzo-Nosický, Ján Paludinus a Jeremiáš Špígel. Ako sedemnásťročného
ho 27. júla 1615 zapísali ako poslucháča
na univerzite vo Wittenbergu, ktorú jeho
otec finančne podporoval. O tri mesiace
neskôr, 18. októbra 1615, sa stal študentským rektorom univerzity.
■ KRÁĽOVSKÝ POTENTÁT
Štúdia i hodnosti rektora sa však
čoskoro vzdal. Už 1. mája 1616 sa
vrátil do Bytče k ťažko chorému otcovi
a vo wittenberských štúdiách nepokračoval. Po otcovej smrti (december
1616) prevzal starostlivosť o rozsiahle
turzovské majetky, keď ako jediný syn
zdedil po otcovi hrady a panstvá Orava,
Bytča, Hričov, Lietava a Tokaj s tým, že
o delení výnosov z týchto majetkov
bude s ním doživotne rozhodovať jeho
matka Alžbeta Coborová.
Zastával hodnosť hlavného oravského župana a na bratislavskom krajinskom sneme v roku 1620 ho zvolili
za kráľovského tabulárneho sudcu.
Kráľovská tabula bol vtedajší celokrajinský šľachtický súd. Na jej čele stál personalis, nadriadený notárov kráľovskej
kúrie. V niektorých veciach bola prvou
inštanciou, v niektorých odvolacou.
Imrich Turzo sa v roku 1618 ako dvadsaťročný oženil so štrnásťročnou
Kristínou Ňáriovou, dcérou jágerského
a varadínskeho kapitána Pavla Ňáriho
(1570 – 1635) z Bodrogu, a možno aj
tento krok mu bol napokon osudový.

Palatín Juraj TURZO

Kristína mu počas ich krátkeho manželstva povila dcéru Alžbetu Turzovú
(1621) a druhá dcéra Kristína Turzová
sa narodila 25. apríla 1622, teda až po
Imrichovej smrti.
■ BETLENOV SPOJENEC
Mala to na svedomí žena kalvínka
Kristína Ňáriová, že už čoskoro vstúpil
do služieb Gabriela Betlena (1580–
1629), ktorý začal buntošiť ešte počas
života Imrichovho otca v roku 1616?
Pritom krutým faktom je, že Betlenovi
hajdúsi umučili 7. septembra 1619 troch
košických jezuitov, ktorých v roku 1995
pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätých.
Imrich Turzo teda nenasledoval otca
v jeho podpore habsburskej Viedne
a v potláčaní sedmohradských, zväčša
kalvínskych povstalcov– konečnom
dôsledku tureckých spojencov. Imrich
Turzo sa stal „betlenovcom“ po tom,
keď 25. marca 1620 uzavrel s Gašpa-

rom Ilešházim (svojím švagrom), Jurajom Sečianskym a Jurajom Rákocim
tajnú dohodu o podpore odbojného Betlena a stal sa jedným z jeho hlavných
mužov a vyjednávačov.
Gabriel Betlen začal svoj pochod
na Viedeň spoločne s vojskami českých
a moravských stavov v novembri 1619,
ale do chrbta mu vtedy vpadol Žigmund
Druget z Humenného. O významnom
postavení Turzovho syna Imricha svedčí
fakt, že 25. apríla 1620 podpísal na
Pražskom hrade dohodu o konfederácii
medzi Betlenom a Fridrichom Falckým,
namierenú proti cisárovi Ferdinandovi
II. V tom istom roku, 25. augusta 1620,
na sneme v Banskej Bystrici podporil
zvolenie Gabriela Betlena za uhorského
kráľa.
■ TRAGICKÁ BITKA
Zúčastnil sa na viacerých vojenských akciách, bol aj v bitke na Bielej
hore 8. novembra 1620 medzi českými
stavmi a Katolíckou ligou v rámci českého stavovského povstania a tridsaťročnej vojny neďaleko Prahy. Táto bitka
tragicky vstúpila do českých dejín, pretože české vojsko v nej po krátkom boji
podľahlo. Fatálna zrážka trvala len asi
hodinu; pri skusmom útoku cisárskych
vojsk sa povstalecké vojsko rozpadlo
a rozutekalo. Český „zimný“ kráľ Fridrich Falcký deň po bitke opustil Prahu
a z Česka zutekal. Následkom bola
strata českej samostatnosti až do roka
1918.
Potom decembri 1620 sa Imrich
Turzo v Trnave stretol s viedenským
splnomocnencom vyslanca francúz-

Cestu cez Jablonovské sedlo projektovali už v devätnástom storočí

Kto sa opäť pustí do skalného masívu Soroška
Marián ŠIMKULIČ – Foto: TASR

Jablonovské sedlo, v minulosti nazývané aj Lipovnícke, dnes mu vravíme horský prechod Soroška, sa nachádza nad gemerskou obcou Lipovník a leží na území Národného parku Slovenský kras. V súčasnosti ním prechádza dôležitá cesta prvej triedy I/16 na trase Košice– Rožňava. Už dlho sa rozpráva o nevyhnutnosti dať
tejto trase parametre zodpovedajúce súčasným kritériám bezpečnosti aj perspektívnym dopravným nárokom.
Táto cesta vznikla rozdelením
dnes už zaniknutej cesty I/50 na tri
samostatné cesty. Cestu cez Jablonovské sedlo postavil projektant
a staviteľ Christian Keresztély Raisz
v 19. storočí. Pri súčasnej hustote
premávky mnohí vodiči na túto cestu
nadávajú a dožadujú sa tunela pod
Soroškou, ale pred takmer dvesto rokmi výstavbu cesty cez sedlo
považovali za prevratný čin...
■ TESNÁ SKALA
Povráva sa, že za výstavbou
prechodu cez Sorošku stáli zbojníci. Práve ich vyčíňanie na starej
ceste z Hrušova do Lipovníka vraj
vyprovokovalo majiteľa panstva
grófa Pavla Esterháziho, aby poveril svojho stavebného experta nielen
vymeraním a naprojektovaním cesty
cez horský prechod na Silickej planine, ale aj jej zhotovením. Darmo
sa ten bránil, že je len inžinier,
geodet, projektant, že s výstavbou
ciest, navyše v takom náročnom
horskom teréne, nemá nijaké skúsenosti. Gróf necúvol a nemožno
sa mu ani čudovať, veď v Gemerskej stolici určite nebolo ľahké nájsť
schopných staviteľov na splnenie
tohto náročného zámeru.
Christian
Keresztély
Raisz
sa narodil v Toporci v roku 1766
v rodine, ktorej predkovia boli spišskí Nemci. Študoval na Inžinierskom

WWW.SNN.SK

V súčasnosti cesta cez horský prechod Soroška spôsobuje vrásky na tvárach nielen vodičov,
ale aj odborníkov na dopravu.

inštitúte budapeštianskej univerzity,
kde získal inžiniersky titul 17. septembra 1791. Bol hlavným geodetom Gemersko-malohontskej stolice
a v rokoch 1788 – 1804 vyhotovil
mapy viacerých gemerských obcí.
Bol jedným zo zostavovateľov Királyho atlasu. V rokoch 1801– 1802
zameral jaskyňu Baradlo. Od roka
1807 až do svojej smrti bol krajským
inžinierom panstva v Bódvaszilasi,
ktoré patrilo grófovi Pavlovi Esterházimu. Grófovi patrila aj obec
Hrušov.

To všetko si Christian Keresztély
Raisz uvedomoval, keď sa pustil do
stavby prechodu cez Sorošku. Ak by
sme siahli do ďalekej histórie, bol to
problém pre všetkých dovtedajších
panovníkov. Župa bola v Tornali,
kráľovské letné sídlo v neďalekom
Hrhove. Už za kráľa Bela IV. bolo
treba vybudovať dobrú cestu. V údolí
ich bolo neúrekom – štrnásť vozových a sedem peších. Z Tornale do
Gemera viedla jedna, ktorú volali
zlá, pekelná, podľa latinského slova
mal. I samotné slovo Szoroskő v pre-
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skeho kráľa Ľudovíta XIII. Mal rozbehnutú sľubnú kariéru, bol hlavným
Betlenovým vyjednávačom o mieri
s cisárskou delegáciou. Rokovania sa
začali koncom januára 1621 v Hainburgu. Po troch mesiacoch sa bez
výsledku skončili a cisárova armáda sa
dostala až k Novým Zámkom, kde 24.
júla 1621 utrpela od Betlena zdrvujúcu
porážku.
Druhá fáza mierových rokovaní so
zástupcami Betlena a Ferdinanda II. sa
začala 11. októbra 1621 v Nikolsburgu
(Mikulove) na Morave. Už 30. septembra Betlen vymenoval Imricha Turzu
za vedúceho jeho delegácie. Rokovania sa napokon začali 19. októbra
1621, ale poslanie vyrokovať mier
už Imrich Turzo nesplnil. Neprežil.
V priebehu rokovaní v Mikulove v piatok 19. októbra 1621 o piatej hodine
ráno nečakane umrel, keď niekoľko
hodín predtým prestal hovoriť. Táto
smrť mala znaky vraždy, resp. otravy,
už aj preto, že o necelé dva týždne
podobne, tiež v Mikulove a na rovnaké
príznaky, zomrel jeho priateľ, básnik, diplomat a spoluvyjednávač Ján
Bocatius, istý čas dokonca starosta
Košíc. Ďalším členom Turzovej delegácie bol aj básnik a diplomat Ján Rimai.
■ VYMRELI PO MEČI
O príčinách smrti Imricha Turza
existujú pochybnosti. Tých, ktorí mohli
mať záujem na jeho smrti, bolo totiž
viac a niektorí boli tesne pri ňom,
najmä Gabriel Betlen, v ktorého mene
Turzo viedol rokovanie. Mohol byť
otrávený na jeho pokyn, lebo zdá sa,
že Betlen na rozdiel od Imricha Turza
vlastne nechcel uzavrieť mier, a to
najmä po úspešnej bitke pri Nových
Zámkoch. Nepredstieral len túžbu po
mieri, keďže sa mu vojensky darilo?
Cisársku delegáciu na rokovaniach viedol Stanislav Turzo, vzdialený príbuzný, skôr menovec Imricha z katolíckej vetvy Turzovcov,
neskorší palatín. Jeho manželka
Anna Rozália Listiusová z Kopčian (Kittsee) bola v istom zmysle
druhou Alžbetou Bátoričkou: vražklade znamenalo Tesná skala. Cestu
od Hrušova a Jablonova vybudovali
robotníci pod Raiszovým vedením
tak, že po nej mohli prejsť vozy.
Spevnili ju a upravili. Ale smerom
hore na Sorošku si s krompáčmi
a lopatami už nedokázali poradiť.
Čakal ich kameň, skalné podložie.
Našťastie, v tých časoch už pomáhali pri stavaní ciest aj strelmajstri
z Talianska. Len čo na stavenisko
prišli, výbušninami odstrelili skalné
previsy tak, aby cez Sorošku viedla
cesta, aj keď poriadne strmá. Osem
kilometrov dlhý úsek medzi Jablonovom nad Turňou a Lipovníkom
dokončili v roku 1829 a výrazne pritom pomohli práve talianski míneri.
■ IBA JEDEN VOZ
Napriek mimoriadnej stavebnej
náročnosti hotová hradská očarila
nielen tých, ktorí ňou prechádzali,
ale aj novinárov. Takto ju 7. septembra 1873 opísal Kálmán Törsa vo
Vasárnapi újság, teda v Nedeľných
novinách, aj keď bola široká akurát
tak na jeden konský povoz...
„Na hranici dvoch prekrásnych
žúp, Gemerskej a Turnianskej, v kraji
husto zalesnených strmých kopcov vedie cez horský hrebeň jedna
stará opustená cesta cez Sorošku.
Táto cesta sa tak hlboko zarezáva
do skalného masívu, že budí dojem,
akoby plece hory rozťal mohutný
meč a ostala po ňom rozďavená
rana...“
Posledné roky života strávil
Christian Keresztély Raisz v hrušovskom kaštieli uprostred rozvetvenej
a početnej rodiny. V dedine nazvanej po hruškách si obľúbil jabloňový
sad, kde chcel byť pochovaný. Tak,
aby z tohto miesta videl na Sorošku,
ktorú považoval za najväčšie dielo,
ktoré za života vytvoril. A zároveň aby stade mohol tušiť jaskyňu
Baradlo, ktorá je za kopcom na
dnešnej maďarskej strane.

dila dievčatá, dojčence i stareny.
Sú aj také úvahy, že syna Juraja Turza
mohli by otráviť aj na podnet Pavla
Nádašdiho, syna Alžbety Bátoriovej.
Táto známa vrahyňa bola odsúdená
na doživotný žalár Imrichovým otcom
– a počas domáceho väznenia umrela
na hrade v Čachticiach 21. augusta
1614.
Možné násilné ukončenie Imrichovho života však má aj iné vysvetlenie: v cisárskej delegácii bol aj
Mikuláš Esterházi, tvorca bohatstva a
slávy rodu Esterháziovcov. Ten sa po
predčasnej Turzovej smrti stal druhým
manželom Kristíny Ňáriovej. Takto
prišiel k rozsiahlym turzovským majetkom. Jeho a Kristínin syn Pavol Esterházi sa stal v roku 1681 uhorským
palatínom a o šesť rokov neskôr (1687)
dokonca kniežaťom.
Imrichom Turzom vymrela bytčiansko-oravská vetva Turzovcov.
Pochovali ho na Oravskom hrade
16. januára 1622. Ostal po ňom spis
„Horae primae Exercitationum Oratorium ... Wittenbergae 1615 a Rectoratus Academicus, id est, Orationes,
Quas ... Rector hactenus Academiae
Wittenbergiensis ec officii causa
publice habuit. Wittenbergse 1616.“
V rukopise zanechal „Iter Wittenbergense ... a Anno 1618. Memorabilia
ex Diario Com. Emerici Thurzo“. Viedol si denník nadpísaný „In silentio et
spe“. Uložený je tiež v Štátnom archíve
v Bytči.
Majetok po Imrichovi Turzovi
spravovala jeho matka Alžbeta Coborová. Na základe testamentu Juraja
Turza zriadila Oravský komposesorát,
akúsi účastinnú spoločnosť nad turzovským majetkom, osobitne lesmi,
ktorý neuveriteľne pretrval až do roka
1946. A tak cez správu majetkov ďalších pätnásť či šestnásť turzovských
potomkov po ženskej línii ovplyvňovali
osudy najmä severného Slovenska.
Jeden zo správcov komposesorátu
v rokoch 1675 – 1713 Juraj Erdődi
založil osadu Erdutku (dnes Oravská
Lesná), čím napodobnil Juraja Turza,
ktorý založil v roku 1598 Turzovku...
Z početného Raiszovovho príbuzenstva bol najznámejší jeho vnuk
– lekár Dr. Gedeon Raisz. Pôsobil
v Sárospataku a neskôr v Michalovciach. V rokoch 1872– 1873 dosiahol
veľké úspechy, keď sa mu podarilo
zastaviť šírenie epidémie cholery.
Počas zahraničných študijných ciest
navštívil Inštitút Louisa Pasteura
v Paríži, kde študoval vývoj a použitie vakcín. Po návrate do vlasti bol
iniciátorom založenia prvého ústavu
na výrobu vakcín v Rakúsko-Uhorsku. Rád spomína na deda Christiana Keresztélyho Raisza. V mysli
mu utkvela jeho usmievavá tvár
a láskavé slová, ktoré si odniesol zo
spoločných stretnutí. Takto o ňom
napísal v roku 1890: „Môj dedko
Christian Raisz bol jedným z tých,
ktorí dôkladným vedeckým odborným vzdelaním, mnohostrannou
vzdelanosťou a nezničiteľnou čistou
mysľou v sebe zjednotili zvláštnosti
a originalitu svojej doby.“
■ HRUŠOVSKÝ NÁHROBOK
Christian
Keresztély
Raisz
zomrel 13. augusta 1849 v Hrušove
v deň, keď bola podpísaná kapitulácia uhorských vojsk pri Világoši. Je
pochovaný tak, ako si želal – v jabloňovom sade na konci Hrušova,
aby odtiaľ z diaľky videl na Sorošku
i jaskyňu Baradlo. Na náhrobnom
kameni z červeného pieskovca je
vyrytý nápis: „Tu spí svoj večný sen
Kerésztély Raisz, inžinier, staviteľ
cesty cez Sorošku, a jeho manželka
Krisztina Szontagh.“ A pod ním sú
na pieskovcovej platni vyryté mená
ich detí, vnukov, a členov rodín
Raiszovcov a Lukoovcov.
Ako uviedol starosta obce Hrušov Gabriel Parti, obec sa stará
o hrob i okolité prostredie sadu,
ktoré je vždy upravené. Na sklonku
vlaňajšieho roka sa mu podarilo od
VÚC Košice získať prostriedky na
opätovnú rekonštrukciu náhrobku.
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OZNÁMENIE

Historické východiská slovenského národa smerujúce k vytvoreniu štátu

NEOGRAFIA, a. s., Sučianska
39A, 038 61 Martin-Priekopa

Tridsať rokov slovenskej štátnosti – 1. časť

OZNÁMENIE
o konaní riadneho valného
zhromaždenia
Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGR AFIA, a. s.,
so sídlom Sučianska 39A,
038
61
Mar tin- Priekopa,
IČO 31 597 912, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, vl.
č. 181/L na základe uznesenia predstavenstva a v súlade
s čl. VIII., ods. 6 stanov zvoláva

Marián TK ÁČ – Foto: internet

R I A D N E VA L N É
ZHROMAŽDENIE
spoločnosti NEOGRAFIA, a. s.,
so sídlom Sučianska 39A, 038
61 Mar tin- Priekopa, IČO 31
597 912, ktoré sa uskutoční
dňa 23. júna 2022 o 13.30
hod. v závodnej jedálni v sídle
spoločnosti.
PROGR AM:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho
valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti
za rok 2021
4.
Riadna
individuálna
účtovná
závierka
spoloč nosti za rok 2021, návrh na
usporiadanie hospodárskeho
výsledku za rok 2021
5. Stanovisko dozornej rady
k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021,
k návrhu na usporiadanie
hospodárskeho výsledku za
rok 2021 a správa o činnosti
dozornej rady v roku 2021
6. Schválenie výročnej správy
a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
7. Schválenie návrhu na
usporiadanie hospodárskeho
výsledku za rok 2021
8.
Schválenie
Zmluvy
o výkone funkcie člena dozornej rady p. PhDr. Mar tina
Fejka
9. Schválenie nadobudnutia
vlastných akcií spoločnosti
10. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2022
11. Schválenie audítora na
overenie účtovnej závierky za
rok 2022
12. Záver
Riadna individuálna účtovná
závierka za rok 2021 je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti
(Sučianska 39A, 038 61 Martin- Priekopa) na sekretariáte
generálneho riaditeľa č. dverí
201 v termíne od 21. mája
2022.
P r eze n tá c i a a kc i o ná r ov s a
za č n e 3 0 m i n ú t p r e d za č i a tko m r i a d n e h o va l n é h o z h r o m a žd e n i a a s ko n č í o 13 . 3 0
h o d. A kc i o ná r j e p r i p r e ze n tá c i i p ov i n ný p r e d l o ž i ť d o k l a d o to tož n o s t i . P r i
zas tu p ova ní j e p o tr eb n é
p r e d l o ž i ť ú r a d n e ove r e n é
s p l n o m o c n e n i e.
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom
valnom zhromaždení je 23.
jún 2022.
V Martine dňa 9. mája 2022
Mgr. Marek Hanuska, v. r.
Mgr. Maroš Smolec, v. r.
predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
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Podľa výskumov DNA až osemdesiatpäť percent Slovákov má gény staršie ako osemtisíc rokov. Keďže mená generácií
predkov sa menili, začiatky našej kultúrnej identity spájame s pomenovaním našich predkov ako Sloveni/Slováci. Juraj
Papánek v Historiae Genitis Slavae z roka 1780 píše, že „za vlády Babaka Slováci zanechali meno Markomani“. Keďže po
Babakovi nasledoval Samo, ak by sme uverili Papánkovi, naše najstaršie pomenovanie vzniklo už pred rokmi 623– 624.
Väčšiu istotu máme s pozývacím listom, v ktorom v roku 862 menuje Rastislav a spol. svoj ľud „Slovenmi“ (nie Moravanmi ani Čechmi): „My Sloveni sme ľud prostý.“ Nomen omen. O meno ide vždy na prvom mieste.
Odvtedy až do roka 1127, keď
umrel posledný nitriansky knieža
Almoš, žili Slováci pod „nitrianskym
údelom“. Pričom už od 14. marca
1074, keď Nitran Gejza zjednotil Nitravu so Zadunajskom pod nitrianskou
červenou zástavou s bielym dvojramenným krížom, stali sa Slováci jedným z národov Uhorska a až do konca
17. storočia hrali významnú rolu. Od
bitky pri Moháči (1526) na Slovensku
sídlili svetské i duchovné centrá Uhorska a tie ovládali Slováci. Uveďme ako
príklad palatínov Štefana Ilešháziho
a Juraja Turza, uhorského prímasa
a vicekráľa Juraja Slepčianskeho či
polyhistorov Samuela Timona, Mateja
Bela.
■ ROVNÝ S ROVNÝM
Spokojnosť Slovákov s Uhorskom, ktorú ukončila až tuhá maďarizácia, viedla k vzniku myšlienky
o nadradenosti národa nad štátom.
Matej Šuhajda ju v roku 1834 vyjadril
takto: „Národ ako hodnota stojí vyššie ako vlasť v ponímaní štátneho
útvaru.“ Táto doktrína pretrvala až
do roka 1938. Vtedy chcel Hlinka
„samostatný, neodvislý, individuálny
slovenský národ v rámci autonómie“.
Ba ešte aj 13. marca 1939 bol národ
viac ako štát. K zmene „muselo“ Slovákov „dotlačiť“ Nemecko. Vlastný
štát odhlasoval Snem slovenskej krajiny symbolicky sedem minút po dvanástej 14. marca 1939. Keď na konci
vojny tento štát skončil, jeho prezident
v obrannej reči pred Národným súdom
17. a 18. marca 1947 povedal: „Národ
slovenský stal sa takto rovnocenným
národom s ostatnými národmi, medzi
ktorými má právo žiť ako rovný s rovným v akejkoľvek konštelácii, teda
i v novoobnovenej republike Česko-Slovenskej ako rovný s rovným, nič
inšieho nehlásam.“
Toto všetko sme uviedli, aby sme
podčiarkli historickosť udalostí z rokov
1990 – 1992, keď sa rodila súčasná
slovenská štátnosť, ktorá sa naplnila
s dátumom 1. január 1993. Aby si význam vzniku štátu uvedomili najmä tí,
ktorí ho berú ako samozrejmosť a ktorí
hazardujú s jeho budúcnosťou. Aj tí
v riadiacich štátnych pozíciách dnes
vedia o dňoch, činoch i postojoch
osobností spred tridsiatich rokov málo.
Preto sme my, ktorí sme vtedy „boli pri
tom“, povinní vydávať svedectvo.
■ PREŽIJE NÁŠ ŠTÁT?
Aby však nešlo len o „pusté spomínanie“, chceme zároveň hľadať
odpovede na otázky, ktoré sa dnes
ukazujú ako čoraz aktuálnejšie. Nuž
pýtame sa: Dozrel vtedy náš národ
natoľko, že sa začal sebavedome
uchádzať o vlastný štát? Pomáhal nám
„niekto“ – ako to robili vládcovia z Berlína v roku 1939, alebo štát bol výsledkom nášho stáročného úsilia dostať
meno Slovenska na mapu sveta?
Vybojovali sme samostatnosť bez
súhlasu mocných sveta? Prečo sme
sa s Čechmi „museli rozísť“? Majú
pravdu odporcovia samostatnosti, ako
napríklad kontroverzný novinár Hríb,
ktorý vyhlasuje, že zakladatelia Slovenskej republiky sú zločinci a samostatný štát chceli iba preto, aby mohli
ľahšie kradnúť? Nevie, že Slovensko
zbavili vlastníctva výrobnej základne
a na rozdiel od okolitých štátov neponechali mu ani banky, ani monopoly
v oblasti energetiky či dopravy a „preosievali ho“ sitom prudkých reforiem
bez ohľadu na vplyv na život ľudí dve

Dzurindove stredo-pravo-menšinové
vlády v rokoch 1998– 2006? Čo sme
za tridsať rokov docielili a čo nie? Je
Slovensko suverénnym štátom alebo
už nie, a ak nie prečo a odkedy?
Konali sme pred tridsiatimi rokmi
správne, ak sme sa usilovali o vlastný
štát? Túto otázku sme už v SNN položili. V prvom čísle roka 2021 sa spýtal
Dušan Kerný: „Integrácia neobišla ani
Slovensko a nadobudla podobu, ktorá
vyvoláva otázky typu či ešte máme
silu spravovať päťmiliónový národ
sami?“ Toto je vážna otázka slovenského dneška a zajtrajška: Sú šance
na pretrvanie slovenského štátu?
Prežije tento štát spravovaný tak, ako
spravovaný je, víchricu či búrku, ku
ktorej speje svet?
■ ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
Začnime teda náš seriál konštatovaním, že nie sme národ počtom
veľký, nie sme však ani najmenší–
spomedzi 49 štátov Európy je 25 menších a len 23 väčších. Po tridsiatich
rokoch sme formálne plnoprávnym
štátom v rodine OSN. Od júla 1993
sme členom Rady Európy, v roku
2004 nás prijali do EÚ aj do NATO.
Od 1. januára 2009, vtedy ako v jednom zo šestnástich štátov EÚ, platíme
eurom. Od 28. júla 2000 sme jedným
z tridsiatich ekonomicky najvyspelejších štátov sveta združených v OECD.
Je teda náš príbeh, ktorý sme
pred tridsiatimi rokmi vzali do vlastných rúk, úspešný? Kde a kedy sa
stala chyba, ak sa do pera vtláča veta:
„Slovensko ako štát bude mať bez
zásadnej zmeny čoraz menej suverenity.“ Bolo to v roku 1995 po únose
prezidentovho syna? Po zavraždení
právnika Ernesta Valka v jeho dome
v roku 2010? Zrušení Mečiarových
amnestií v roku 2017? Vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice 21.
februára 2018? Boli to prekvapujúce
výsledky prezidentských volieb v roku
2019 a parlamentných volieb v roku
2020?
Štát je zvrchovaný a suverénny vtedy, ak má schopnosť riadiť
sám seba, je schopný presadzovať
národné záujmy v domácej i v zahraničnej politike. Ak je schopný správať
sa konceptuálne, pozná svoj zmysel
a poslanie a dokáže organizovať také
aktivity, ktoré sú v svetovom meradle
ojedinelé, čo mu dodáva možnosť byť
výnimočným a vo vyššej miere suverénnym bez ohľadu na svoju veľkosť.
Ak má svoju národno-štátnu doktrínu, pestuje národno-štátnu ideológiu, má vplyv na vzdelávacie a informačné procesy v štáte.
Ak pozná a rozvíja vlastné kultúrne a spoločenské tradície, pozná
zmysel svojich dejín.
Ak má v rukách potrebné hospodárske a potravinárske zdroje.
Ak sa dokáže starať o zdravie
a reprodukciu národa– inými slovami
ak nevymrie.
Ak má dostatočné zdroje a sily na
vlastnú vojenskú obranu.

Po tom, čo sa o víziu štátnej
doktríny pokúšal prezident Rudolf
Schuster, ubehlo takmer dvadsať
rokov – a nič také oficiálne nevzniklo,
nijaký štátny orgán nijakú víziu neprerokoval a ani neschválil. Nemáme
teda štátnu doktrínu, máme však
bezpečnostnú a obrannú stratégiu
schválenú vládou a parlamentom.
V roku 2017 odmietla bývalá vláda
schváliť pripravené stratégie, schválilo ich až „pomarcové“ vedenie štátu
na začiatku roka 2021. Obe stratégie
formálne vychádzajú z ústavy, keď
deklarujú, že Slovensko je nezávislý, suverénny, demokratický štát,
ale trvajú na spojeneckých a ďalších
medzinárodných politických a zmluvných záväzkoch. Záujmy a ciele
bezpečnostnej a obrannej politiky
Slovenska sa absolútne stotožňujú
s cieľmi a so záujmami „vodcov“ NATO
a EÚ. A najväčším nepriateľom týchto
zoskupení je Rusko. Pritom postoje
národa sú iné. Z prieskumu Globsec Trends 2021, ktorý sa uskutočnil
v marci 2021 v desiatich štátoch
Európy, vyplýva, že nikto tak neverí
Rusom ako Slováci. Až 47 percent
Slovákov verí Rusku, iba 17 percent
USA a 12 percent Číne. Amerike najviac veria Poliaci (84 percent), Číne
Maďari (30 percent). Samozrejme,
po aktuálnom konflikte na Ukrajine
sa mohli tieto percentá porozumenia
zmeniť.
Pokiaľ ide o vzdelávanie– zničenie ktoréhokoľvek národa si nevyžaduje použitie atómových bômb ani
rakiet s dlhým doletom. Stačí na to len
zníženie kvality vzdelávania a umožnenie podvádzania pri skúškach...
Potom pacienti zomierajú v rukách
takých lekárov, budovy a mosty sa
zrútia, peniaze sa strácajú v rukách
takých ekonómov, spravodlivosť
sa stráca v rukách takých sudcov.
V školách sa venuje minimálna pozornosť dejepisu, pričom v Maďarsku je
dejepis povinným predmetom maturitných skúšok. Sme svedkami absencie
skutočnej verejnoprávnosti v mediálnej oblasti, odklonu od tradičnej
morálky a kultúry, prenikania kultúry
smrti, nie života, a rozvratu tradičnej
rodiny ako základu národa, ktorého
neistú budúcnosť nemožno nespájať s katastrofálnym demografickým
vývojom. Kto má u nás vplyv na informácie, ktoré sú základným nástrojom ovládania štátu? Štát je menej
suverénny, ak práve sem smeruje
vplyv – želaný či neželaný – zo strany
mimovládnych organizácií a zahraničných donorov.
■ AKÍ SME NÁROD
Po privatizácii sú výrobné
i obchodné kapacity v neslovenských
rukách, ktorým neprekáža biedny stav
infraštruktúry. Doslova nemajú ani
najmenší záujem o diaľničné prepojenie Bratislavy s Košicami. Neobrábajú
sa polia, vyváža sa drevo na spracovanie do zahraničia a nedostatočne
využívame aj naše najväčšie bohatstvo, ktorým je pitná a minerálna
voda. Pokiaľ ide o obranné, vojenské
prostriedky, dnes by sa Slovensko
zaiste neubránilo, keď aj z toho mála,
čo sme mali, rozdávame susedom.
Otázka základná, doktrinálna, je, akí
sme ako národ a akí chceme byť.
Poznanie odpovede poskytuje ideu,
za ktorú hodno ísť do boja. Podobne
ako u susedov. U Čechov víťazí
pravda, a to aj za podpory vtipu – bez
ohľadu na to, že zavše je to aj inak.
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V princípe radšej berú, ako dávajú:
bez mihnutia oka si privlastnili bývalú
česko-slovenskú vlajku, aj keď im
to ústavný zákon z konca roka 1992
zakázal. Maďari tiež radšej berú, ako
dávajú: požičali si na oslavy milénia
v roku 1896 množstvo cenností zo
Slovenska, a dosiaľ ich nevrátili.
Hovoria tak, ako chce počuť svet, a
konajú, ako to vyhovuje im, podľa
odporúčania Miklósa Horthyho: „My
musíme doma inak robiť a inak do
sveta hovoriť.“ Poliaci sa nadchýnajú
svojou výnimočnou vernosťou Bohu
–, ale aj obchodu.
Pokiaľ ide o nás, otázkou, „čo
znamená byť Slovákom“, sa zaoberali viacerí myslitelia. Bývalý rektor
ružomberskej
Katolíckej
univerzity Poliak Tadeusz Zasępa hovoril
o dejinách slovenského národa ako
kontinuite dobra, ktorá sa prejavuje
v ľudových piesňach, vo výtvarnom
umení, v literatúre, v slovenskom
živote, v dedinách ukrytých v dolinách uprostred krásnych hôr. Nijaký
iný národ nemá takú pesničku ako
Slováci, ktorí sa vyznávajú z lásky
k dvom vlastiam: „Slovensko moje,
otčina moja, krásna si ako raj, ako
raj...“, ako aj „Mám ja ešte otčinu
inú, kde večne vládne môj Boh
a Pán“. Naše dejiny potvrdzujú, že
ak je národ ohľaduplný, dobrý, prežije aj bez vlastného štátu, aj bez
peňazí. V kontinuite dobra. Časy
sa však rýchlo a zásadne menia.
Čaká svet a v ňom Slovensko „veľký
reset“, teda zbúranie všetkého tradičného a nastolenie orwelovských
vízií? Totálne obmedzenie slobody?
Chudoba pre všetkých? Aký zmysel
a význam má posolstvo dnes už svätého Jána Pavla II. z roka 1996: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní
Európy tretieho tisícročia“?
Život jednotlivcov i národa sa
začal meniť po novembrových udalostiach v roku 1989. Jeden z ich
hlavných hrdinov Václav Havel sa
podľa Petra Husáka v knihe Česká
cesta k svobodě, Mladá fronta,
2013, 5. decembra 1989 vyjadril, že
to, čo sa deje, je „zběsilá revoluce“.
Čoskoro sa otvorili hraničné prechody
a prúdili k nám cez ne kolóny západných poradcov...
Rok 1990 bol dvadsiatym druhým
rokom od premeny spoločného štátu
s Čechmi na federáciu – aj keď
s názvom štátu bez pomlčky. No
vďaka jej „konštruktérom“ vznikla
Snemovňa národov s princípom
zákazu majorizácie, čo uľahčilo „boj
o pomlčku“ a napokon zánik federácie. Rovnaký vplyv mal aj ďalší
„husákovský“ počin: pápež Pavol
VI. vyhlásil 30. decembra 1977 Slovenskú cirkevnú provinciu. Význam
tohto aktu si uvedomovali Maďari,
keď proti nemu u Pavla VI. osobne
protestoval maďarský vodca János
Kádár so slovenskými koreňmi (narodil sa ako Ján Čermaník). Dávny sen
Slovákov sa mohol splniť preto, že
Husák sedel v prezidentskom kresle
v Prahe, že ministrom zahraničných
vecí bol Chňoupek a predsedom slovenskej vlády Colotka. A že aj v Ríme
mali Slováci vplyvných ľudí– kardinála Tomka, biskupa Hnilicu. V roku
1987 sa zozbieralo takmer pol milióna
podpisov pod petíciu za obsadenie
uprázdnených slovenských biskupských stolcov. Tie na rozdiel od 600tisíc podpisov pod petíciou za referendum o predčasných voľbách, ktoré
„hodila do koša“ v roku 2021 Čaputová, priniesli zmenu. Aj keď ešte
25. marca 1988 zhromaždenie na
Hviezdoslavovom námestí rozohnala
vtedajšia štátna moc vodnými delami.
■ PÁPEŽ NA SLOVENSKU
V máji 1990 prišiel pápež Ján
Pavol II. a na letisku vo Vajnoroch
pobozkal slovenskú zem, čo robil
len v hlavných mestách nezávislých
štátov. Slovensko sa vrátilo k svojim
tradičným symbolom a čoskoro prišla „pomlčková vojna“. Lebo nomen
omen.
O boji o názov štátu nabudúce.
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V obci Kecerovské Kostoľany je na náhrobku obete vytesané aj meno vraha

Aby história krivdu nikdy nevymazala...
Marián ŠIMKULIČ– Foto: archív autora a Mar tin SAROSSY

Kecerovce v okrese Košice sú pod týmto názvom známe od roka 1975, keď sa zlúčili obce Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany.
Pr vá písomná zmienka o Kecerovských Kostoľanoch pochádza ešte z roka 1229. V 16. storočí sa jedna z najstarších obcí Abova dokonca
v y víjala ako mestečko s trhov ým právom.
Obec je spojená s pôsobením šľachtického rodu Kecerovcov.
Dokonca ich tradičný predikát de
Lipoc bol odvodený od hradu Lipovec, ktorý stál juhovýchodne od
súčasného Kecerovského Lipovca.
Hrad postavili niekedy v druhej
polovici 13. storočia. Peter Kecer
je v roku 1422 uvedený ako majiteľ Kecerovských Peklian. Rovnako
je uvedené vlastníctvo spomínanej
obce Žofiou Kecerovou v roku 1447.
Alexander Kecer získal Kecerovské
Pekľany donáciou kráľa Ladislava
V. Pohrobka. V 16. storočí bol majiteľom panstva Ambróz Kecer. Práve
k jeho osobnosti sa viaže príbeh,
ktorý dosvedčuje, ako sa „veľká politika“ nezriedka dotýka až tragického
zavŕšenia života jednotlivca. A pritom správne sa rozhodnúť nebolo
vôbec jednoduché.
■ DVAJA KOHÚTI
Keď koncom augusta 1526 padol
v bitke pri Moháči kráľ Ľudovít II.
a nezanechal nijakého nástupcu na
trón, uhorská šľachta 10. novembra
1526 zvolila Jána Zápoľského za
kráľa a o deň neskôr ho v Stoličnom
Belehrade aj korunovali. Stalo sa
tak v súlade s rozhodnutím Rákošského snemu, ktorý ešte v roku 1505
odhlasoval, že Uhri si v budúcnosti
už nezvolia za kráľa cudzinca, ale
domáceho veľmoža. Vzápätí vyslanci
kráľa oznámili túto skutočnosť
zástupcom kráľovských slobodných
miest na východnom Slovensku –
mestám Košice, Prešov, Bardejov,
Levoča a Sabinov. Tí vzápätí v Sabinove na spoločnom stretnutí Pentapolitany, ako sa nazývalo združenie
slobodných kráľovských miest, prijali
korunováciu Jána I. Uhorského, ale
prísahu vernosti mu nezložili. Protiargumentom bolo, že od augustovej bitky pri Moháči neuplynuli ani
tri mesiace a Zápoľský sa už nechal
korunovať. Klebetilo sa aj o tom, že
Zápoľský so svojím vojskom nečinne
čakal pri Segedíne, kým kráľ Ľudovít II. v bitke pri neďalekom Moháči
s Osmanmi zahynul, ba dokonca sa
povrávalo, že už v noci po bitke sa
Zápoľský stretol so Sulejmanom
a uzavrel s ním potupnú dohodu.
Všetky pochybnosti by sa iste časom
utriasli, keby v súlade s dedičnými
nárokmi a rozhodnutím prešporského
uhorského snemu nebol v Stoličnom
Belehrade 3. novembra 1527 korunovaný Ferdinand I. Habsburský.
Slávnostnú korunováciu vykonal
nitriansky biskup Štefan Podmanický, ten istý, ktorý korunoval aj
Jána I. Uhorského. Preto kráľovské
mestá opäť požiadali, aby zložili prísahu vernosti Ferdinandovi I. Ba po
tom, čo sa Ferdinand nechal zvoliť
a korunovať za uhorského kráľa, Ján
Zápoľský poslal mestám rozhodnutie o vypovedaní vojny Ferdinandovi
a žiadal ich, aby mu poslali vojsko
a peniaze. Na vojenskom poli však
vyhrával skôr Ferdinand.
Postoj k Zápoľskému sa rozhodli prehodnotiť aj Košice, zvlášť
po tom, keď po prehratých bitkách
musel hľadať azyl v Poľsku. Levočský mešťan Konrád Sperfogl vtedy
napísal: „Vojaci nášho najjasnejšieho kráľa Ferdinanda 6. marca
1528 porazili pri Seni vojsko Jána
Zápoľského, ktorý sa dal, ako to vždy
robieval, na útek. Takmer všetci jeho
pešiaci padli. Mal veľa pešiakov spomedzi Poliakov a hajdúchov. Tých
skoro všetkých pobili a Ján sa dal
s jazdcami na útek cez Humenné do
Poľska s nádejou, že sa bude môcť
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Rímskokatolícky Kostol svätého Ladislava
v Kecerovciach

Mramorový náhrobok Ambróza Kecera a jeho manželky Kataríny v južnej stene kostola
s menami i dátumami smrti
zosnulých i s menom Ambrózovho vraha Jána Zadarlu.

Na neskorogotickom kaštieli z konca 15. storočia sa ešte zachovali ajj zobrazenia rytiera.
y
Žiaľ, už ho poriadne nahlodal zub času.

spoľahnúť na radu a pomoc benátskeho vyslanca a že zhromaždí
veľké vojsko. Vyslanec mal so sebou
peniaze, ktoré mu v posledných
dňoch poslali Benátčania, a podnecoval Jána Zápoľského proti nášmu
najjasnejšiemu kráľovi Ferdinandovi. Dúfam, že mu to nebude nič
platné.“ (Július Sopko, Vydavateľstvo
Rak, 1995, Kroniky stredovekého
Slovenska)
■ VRATKÉ TRÓNY
Hoci sa po bitke pri Seni zdalo,
že dni vlády kráľa Jána I. Uhorského
sú zrátané, s pomocou žoldnierov,
ktorých najal v Poľsku, sa znovu
vrátil do Uhorska. Keď Ferdinandovi vojaci namiesto sľubovanej
pomoci mestám a vidieku rabovali
a lúpili, šľachta i ľud sa znovu pridávali ku kráľovi Zápoľskému. Kráľ
Ján I. Uhorský po tom, čo sa nechal
vyhlásiť za kráľa Ferdinand Habsburský, ako druhý v poradí, obrátil
sa o pomoc najskôr na poľského
a francúzskeho kráľa. A keď ho
odmietli, oslovil sultána Osmanskej ríše Sulejmana, uzavrel s ním
spojenectvo a zložil mu vazalský
sľub. Zhodou okolností pri Moháči,
necelé štyri roky neďaleko miesta
bitky medzi vojskom uhorského kráľa
Ľudovíta II. a osmanskými vojskami.
V roku 1529 vtiahol sultán Sulejman
do Uhorska, aby cez Budín postupoval k Viedni so zámerom definitívne
uchvátiť moc v Uhorsku na prospech
kráľa Jána. A aj keď metropolu nedobyl, pomohol nastoliť vládu kráľa
Jána na väčšine územia krajiny.
Pokračujúce vojnové zrážky
pritom oboch kráľov tak vyčerpali,
že sa zmierili vo Veľkom Varadíne.
Sedmohradsko a severovýchod Slovenska pripadli Zápoľskému. Ferdinandovi zase Prešporok a západné
Slovensko. Zároveň sa monarchovia dohodli, že po smrti v prípade
nedediča prejdú Zápoľského panovnícke práva na Ferdinanda. Dohodu
zamiešal kráľ Ján, ktorý sa vo veku
päťdesiatich rokov oženil s Izabelou,
dcérou poľského kráľa Žigmunda,
ktorá bola od neho o tridsaťdva
rokov mladšia. Z ich zväzku sa narodil syn Ján Žigmund. Jeho narodenie
kráľ oslavoval v sedmohradskom
Šebeši tak búrlivo, že ho od nadmernej konzumácie jedla a pitia
porazilo a zakrátko nato umrel. Jeho
pozostatky previezli do Stoličného
Belehradu a pochovali medzi ostatných uhorských kráľov. Tak skončil

Renesančný kaštieľ v Kecerovciach zo 16. storočia so sochou svätého Ladislava

Ján Zápoľský, či ako ho volali jeho
odporcovia regni aemulus – nepriateľ kráľovstva. Zdalo sa, že sa dvojvládie v Uhorsku skončilo, dokonca
po smrti Zápoľského jeho manželka
vdova Izabela v Šarišskom Potoku
odovzdala kráľovskú korunu kráľovi
Ferdinandovi I. Habsburskému.
Bolo to však iba zdanie. Stúpenci kráľa Jána I. Uhorského sa
obrátili na sultána Osmanskej ríše
Sulejmana. Padišáhovi a najvznešenejšiemu Zákonodarcovi
popri
správe o smrti kráľa, ktorý skonal
v júlových dňoch v roku 1540 v sedmohradskom Šebeši, predniesli žiadosť, aby Jeho Vznešenosť držala
ochrannú ruku nad Zápoľského
synom Jánom Žigmundom, ktorý
sa narodil dva týždne pred úmrtím
kráľa, a aby ho v intenciách mierovej
zmluvy z Veľkého Varadína uznala
za následníka trónu (Eva Frimmová:
Ján Zápoľský očami súčasníkov
i nasledovníkov – štúdia Historického
ústavu SAV 2006).
■ MLYNSKÉ KAMENE
Košice sa stali centrom moci
Jána I. Uhorského po tom, čo mu
brány mesta otvorili Ferdinandovi
vojenskí kapitáni. Mohol sa tiež spoľahnúť na tureckých spojencov, ktorých hranice boli neďaleko. Keďže
mesto prisahalo vernosť Ferdinandovi, kráľ Ján sa rozhodol Košice
potrestať aj tým, že mesto opustí sto
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najbohatších nemeckých rodín a na
ich miesto príde sto rodín zo Zátisia.
Navyše mestá, ktoré boli striedavo
v moci Ferdinanda či Zápoľského,
museli podporovať armády proviantom, peniazmi i regrútmi do vojska.
A pritom armády oboch kráľov rekvirovali, čo sa dalo. Keď boli domy
opustené, robili tak bez zábran,
v prípade, že obyvatelia ostali vo
svojich domoch, museli sa mať na
pozore pred znásilnením najmä ženy
a dievčatá. Situácia sa nezmenila ani
po smrti kráľa Jána.
Gróf Ambróz Kecer, majiteľ
hradu Kecerský Lipovec a priľahlého
panstva, bol stúpencom kráľa Ferdinanda. Viedlo ho k tomu poznanie,
že hoci bol kráľ Ferdinand katolíkom,
toleroval aj iné náboženské konfesie. To, že sa rozhodol správne,
v ňom utvrdilo aj poznanie, že kráľ
Ján v snahe zachrániť svoje mocenské postavenie, neváhal spolčiť sa
s osmanským padišahom Sulejmanom. Aj preto sa grófov syn Andrej
dal do vojenských služieb kráľa
Ferdinanda. Navyše sa gróf Ambróz
Kecer domnieval, že do takej „zastrčenej krajiny“, kde sa nachádzal
hrad Lipovec i jeho panstvo, vojská
nezavítajú. Mýlil sa. Iróniou osudu
sa tak stalo po kráľovej smrti v roku
1543. V roku, keď v Stoličnom
Belehrade po tom, čo mesto dobyli
Turci, svojho niekdajšieho chránenca
a spojenca kráľa Jána Zápoľského

vytiahli z hrobky, zhanobili jeho telo
a okradli. Na hrad Lipovec pravdepodobne prišla skupina prívržencov
kráľa Jána, ktorá si s grófom možno
vybavovala osobné spory z minulosti. Svedčí o tom list z kancelárie
kráľa Jána, ktorým sa ospravedlnila
Šarišskej stolici a príbuzným za násilie, ktoré sa udialo na hrade Kecerský Lipovec, pri ktorom zahynul gróf
Ambróz Kecer...
„Obkľúčili a zabili ho stúpenci
kráľa Jána bez nášho vedomia
a proti našej vôli. Tým zároveň nariaďujeme, aby hrad Lipovec bol vrátený
Ambrózovmu synovi Andrejovi,“ uvádza sa v liste. Syn Andrej, ktorý po
smrti otca našiel len rozvaliny hradu,
rozhodol sa vystavať slávnostný
náhrobok, na ktorom okrem mien
rodiny Kecerovcov uviedol aj meno
vraha otca so zámerom, aby jeho
zločin história nikdy nevymazala.
Andrej I. Kecer preslávil rodové
meno v službách kráľa Ferdinanda
I. Habsburského. Bol hlavným kapitánom uhorskej pechoty počas pätnásťročnej vojny v bojoch proti Turkom pri Fiľakove. Deväť rokov slúžil
ako podžupan šarišského župana
i ako hlavný vojenský sudca Horného
Uhorska, pričom ostal verný viedenskému dvoru.
■ KECEROVSKÁ SÚČASNOSŤ
V súčasnosti žije v obci Kecerovce takmer 3700 obyvateľov, z toho
3350 Rómov. Sakrálnou dominantou
Keceroviec je rímskokatolícky Kostol
svätého Ladislava, ktorý pochádza
z roka 1628 a prešiel významnou
prestavbou. S farárom ThLic. Františkom Slovákom sme si prezreli
mramorový náhrobok významného
predstaviteľa rodu Ambróza Kecera
a jeho manželky Kataríny v južnej
stene kostola. Na náhrobku sú uvedené nielen dátumy smrti zosnulých,
ale aj meno Ambrózovho vraha Jána
Zadarlu, ktorý bol v rodinnom archíve
Kecerovcov známy ako Szekely –
Sikul. Mramorový náhrobok nechal
postaviť Ambrózov syn Andrej I.
Kecer (1520 – 1599). Meno má vygravírované aj na zvone vo veži Kostola
svätého Ladislava. Na tunajšom cintoríne sa nachádza náhrobný kameň
jeho manželky Kláry Semseyovej. Aj
neďaleká kaplnka pochádza zo 17.
storočia. Obec je bohatá i na svetské pamiatky pripomínajúce obdobie
šľachtických zemepánov. Zachovali
sa dva kaštiele– neskorogotický
z konca 15. storočia a renesančný
zo 16. storočia so sochou svätého
Ladislava. Hoci už majú vynovené
strechy, takže do nich nezateká,
a v rámci možností sa pokračuje
v drobných stavebných úpravách,
podľa starostu obce Miroslava Galasa-Zaufala na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorou by vytvorili polyfunkčný
objekt, potrebujú približne päť miliónov eur.
Pamiatky po Kecerovcov sú aj
v ďalších okolitých dedinách. V obci
Opina sa zachovala pamiatka na syna
Andreja Kecera (1583– 1635). Slúžil
u grófa Juraja Turza, hlavného kapitána banských miest, ako správca
arzenálu. V čase Bočkajovho útoku
ho vyslali do Košíc, kde bojoval pri
obrane Tokaja a Varadína. Ferdinand
II. zato šľachticovi zlepšil erb v armálese, ktorý je na náhrobnom kameni
v neďalekej Opinej pri severnej
stene Kostola svätej Barbory, kde ho
nechala postaviť manželka Andreja II.
Fiora Kamperová.
Juhovýchodne od obce Kecerovský Lipovec sa nachádzajú zvyšky
toho, čo zostalo z hradu Lipovec.
Martin Sárossy zo združenia Rákociho cesta, ktorý miesto navštívil,
konštatoval: „Areál hradu na dvojkopci, ktorý pre laika vyzerá ako les,
pod zemou ukrýva zvyšky murív.
O hrad sa nik nestará a často je
vykrádaný hľadačmi s detektormi,
o čom svedčia početné výkopy po
celom hrade. Nenávratne tak strácame cenné poznatky o histórii
hradu.“

WWW.SNN.SK

13.STRANA

10/2022

OSOBNOSTI SLOVENSKA

Atlét Jozef PLACHÝ pred polstoročím doslova zahanboval súperov

Keď slovenskému Zátopkovi horeli päty
Vladimír MEZENCEV– Foto: Judita ČERMÁKOVÁ

Napriek tomu, že košický rodák Jozef PLACHÝ skončil s aktívnou činnosťou presne pred štyridsiatimi rokmi,
stále má dosť dôvodov na niečo spomínať a čo oslavovať. Aj keď v mnohých prípadoch sa to netýka osobných
jubileí (narodil sa 28. februára 1949), predsa sa nejaké nájde aj v tomto roku. Dvadsiateho piateho februára
uplynulo presne polstoročie, čo sa stal medzinárodným halovým majstrom USA v behu na 880 yardov (804,50 m)
v slávnej newyorskej Madison Garden Hall vynikajúcim časom 1 : 49,2 min.
vedal aj na otázky Hlasu Ameriky,
u nás rušeného vysielania považovaného za štvavé a protisocialistické. Našťastie, všetky otázky i moje
odpovede na ne súviseli iba s mojím
behom, a tak mi doma nakoniec dali
pokoj,“ spomína Plachý na udalosti
spred päťdesiatich rokov.

„V hale bolo vyše dvadsaťtisíc
divákov a mnohí z nich fajčili, čo,
samozrejme, atlétom neprospievalo,
naopak. Bežalo sa na drevenej palubovke, pričom jeden okruh meral
160 yardov a ja som mal v tretrách
s malými klinčekmi vloženú kovovú
platničku, do ktorej boli zatočené.
Tá sa počas behu tak nahriala, že
ma doslova pálili chodidlá. Možnože
práve to ma hnalo dopredu, aby som
bol čím skôr v cieli a mohol si ich
zobuť. Doteraz ich mám vo svojej
zbierke trofejí,“ smeje sa neoficiálne
najlepší slovenský bežec 20. storočia a oficiálne legenda slovenského

PROFIL
športu s poradovým číslom 10. Poctu
získal ako prvý Košičan, ktorému
tento čestný titul udelili Slovenský
olympijský a športový výbor spoločne s Klubom športových novinárov pri Slovenskom syndikáte novinárov. Len pre zaujímavosť – o rok
neskôr sa v poradí jedenástou legendou stal hokejista Igor Liba, teda
ďalší Košičan, majster sveta z roka
1985, 66-násobný reprezentant Československa, najúspešnejší slovenský kanonier v dejinách spoločných
čs. tímov s 211 gólmi, ktorého už
nikto nemôže prekonať.
■ NA OVÁLOCH V ZÁMORÍ
Vráťme sa však do roka 1972,
keď sa v najslávnejšej newyorskej
hale uskutočnili otvorené majstrovstvá Ameriky. Okrem Plachého na

Jeden z najznámejších
j
j
slovenských
ý atlétov Jozef PLACHÝ v domácom prostredí

šampionáte v jeho víťaznej disciplíne
zápolili stredopoliari aj z Austrálie, Kanady, Poľska a, samozrejme,
domáca elita. Zo šiestich postupovali do finále iba najrýchlejší, pričom
finále bolo na naše pomery veľmi
neskoro – o 21. hodine miestneho
času.
Po návrate domov sa Plachému
ušlo dosť slávy i oficiálnych prijatí
aj vysokými straníckymi a štátnymi
predstaviteľmi. Potom mu však hrozilo potrestanie, ale v problémoch
sa ocitol úplne nevinne. „Po skončení finále sa na mňa doslova vrhli
miestni novinári, ja som do mikrofónov na ich otázky odpovedal na
všetky strany, a až neskôr naše
štátne orgány zistili, že som odpo-

■ PAMÄTNÉ TURNÉ
V roku 1972, teda pred polstoročím, Plachého v Amerike len
tak niečo neprekvapilo. Veď vtedy
absolvoval už štvrté turné po USA
od Atlantického oceána po Tichý
oceán. Napriek tomu, že v roku 1972
sa o Plachého prednostiach v atletickom svete už dostatočne vedelo
(5. miesto na olympiáde 1968
v Mexiku a víťazstvo v medzikontinentálnom stretnutí Európa – Amerika v Stuttgarte o rok neskôr v behu
na 800 m v najhodnotnejšom výkone
podujatia – časom 1 : 45,4 min.), premiérovú cestu po atletických ováloch
v USA absolvoval vďaka manželom
Věre Čáslavskej a Josefovi Odložilovi. Ako slávny športový pár dostali
pozvanie po OH 1968, na ktorých
gymnastka V. Čáslavská bola najjagavejšou hviezdou vtedy najväčšieho
športového sviatku planéty. A J. Odložil, ktorého bežecká kariéra sa začala
počas vojenčiny v Košiciach, mal
na svojom konte striebro z OH 1964
v Tokiu. Jeho svadbu s Čáslavskou,
držiteľkou siedmich zlatých olympijských medailí, sledovali z Mexika
na televíznych obrazovkách stovky
miliónov ľudí na celom svete. Nečudo,

Napriek veľkému podujatiu cena pre
medzinárodného halového majstra
USA bola pomerne skromná. Malý postriebrený tanierik s textom a medaila.

že vtedy dvadsaťročného Jožka
Plachého si počas spanilej jazdy
tohto tria po Amerike málokto všímal.
Košičan si to vynahradil v ďalších
rokoch, keď už za Atlantik letel sám,
resp. v sprievode svojho trénera Jana
Lišku. Celková bilancia Plachého
halových zápolení pozostávala z 35
štartov, z toho 15 víťazných, pričom
ani raz neskončil horší ako tretí!
■ TRÉNING NA EXKAVÁTORE
Plachý sa dodnes netají tým,
že pri vstupe do Madison Garden
Hall i druhých podobných objektov
v Amerike mu spočiatku vždy vyrazilo dych. Napriek tomu, že s atletikou
už niečo prešiel a zažil, vždy to bolo
iba na otvorených dráhach, takže nič
podobné nevidel. Veď bez slov veľa
hovoria aj fotografie z príprav na jeho
halové preteky v USA. Z Východoslovenských železiarní priniesli vyradený
gumový pás z exkavátora, ten položili na sneh na štadióne Lokomotívy
a pod dohľadom trénera Jana Lišku
Jožo behal po gume...
Jozef Plachý sa stal dokonca
aj majstrom dnes už neexistujúcej
krajiny – Sovietskeho zväzu. Bolo
to v Soči v roku 1977, mal teda už
dvadsaťosem rokov a tento titul získal
v novej disciplíne – v behu na 1 500
m. Majstrovstvá ZSSR sa vtedy konali
v rámci Memoriálu bratov Znamenských. To je však už iná kapitola športového života tejto legendy...

Speváčka Mária MAČOŠKOVÁ je splnomocnený folklórny veľvyslanec našej domoviny

Zaspivajme sobi dvoma holosami...
EMIL SEMANCO – Foto: agentúrny ser vis

„Za každým jedným oceneným sa skrýva životný príbeh, ktorý priniesol dobro, ľudskosť a prospech našej spoločnosti,“ na deň štátneho sviatku
víťazstva nad fašizmom aj na Deň matiek to v budove bratislavskej Reduty pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky povedala
v príhovore počas odovzdávania štátnych vyznamenaní dvadsiatim piatim osobnostiam spoločenského a kultúrneho života prezidentka SR
Zuzana Čaputová. Za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry si prezidentskú medailu prevzala aj jedna z najvýznamnejších predstaviteliek
kultúrneho života Rusínov speváčka ľudových piesní Mária MAČOŠKOVÁ.
Aj u nás po rokoch pandemickej
odmlky svitá na dni spevu a tanca.
Opäť zazurčí veselosť, ako keď sa
z pramenných stužiek najprv do jarčekov a potom do potôčkov pospájajú v rodnej zemi ukryté životodarné
šťavy. Začiatkom júna sa zletnieva na
folklórne festivaly. Od amfiteátra pod
Tromi korunami v Zamagurí po Gombasek na juhu, od Svidníka na východe
cez Východnú, Detvu, Terchovú po
Myjavu v kopaničiarskom prihraničnom pomedzí a ešte ďalej k slováckej
Strážnici aj na nám blízke Valašsko –
všade sa v sprievodoch pohýnajú krojované súbory a muziky. V plnej paráde
a v azda najúprimnejšom a najradostnejšom ľudskom prejave predvádzajú
veľké a inšpiratívne bohatstvo ľudovej tradície. Jej najlepší predstavitelia a reprezentanti povýšili folklórne
impulzy a inšpirácie na profesionálne
umenie a stali sa nemenovanými, ale
nie bezmennými diplomatmi našej –
v tomto ohľade bohatstvom oplývajúcej
vlasti.
■ UDIVUJÚCA REPUTÁCIA
Vyše šesťdesiat rokov má meno
zaslúžilej umelkyne Márie Mačoškovej
hodnotu a hodnosť splnomocneného
folklórneho veľvyslanca našej krajiny.
A tak ako je v kariérnom zastupiteľskom

WWW.SNN.SK

zbore hierarchia prirodzených a služobných autorít, aj ona si už na folklórnych
scénach pomaly vyslúžila doyenskú
pozíciu! Na potvrdenie uvediem iba
jeden výrečný fakt. V Poddukelskom
umeleckom ľudovom súbore účinkovala
ako speváčka a sólistka od roka 1956
bezmála štyridsať rokov. A folklórnu
scénu stále neopustila!
„Mne k srdcu prirástlo celé Slovensko. A môžem smelo tvrdiť, že ho mám

ČRTA
dobre zmapované. Najmä na východe
republiky hádam ani niet významnejšieho kultúrneho podujatia, folklórneho
festivalu, mesta, ba možno ani dedinky
s kultúrnym domom, kde by som nebola
účinkovala na celosúborových alebo
skupinových vystúpeniach prešovského
PUĽS-u, alebo ako sólistka,“ povedala
mi, keď sme pripravovali monografiu
popredných slovenských osobností Najkrajší kút.
■ RUSÍNSKE ŽRIEDLO
Mária Mačošková, rodáčka z obce
Potôčky/Potički (* 30. 3. 1940), právom
označovaná ako prvá dáma rusínskej
piesne, spievala v rozľahlých amfiteátroch, na veľkých scénach našich aj
zahraničných miest a pred mnohopo-

Mária MAČOŠKOVÁ

četným publikom, ale v duši – ako sa
neraz vyznala– nosila stále svoje rodné
materinské Stropkovsko.
„Odtiaľ, z tohto kúta domoviny
pochádzam, tu ma ľudia vždy prijímali a prijímajú ako svoju. Neľahko
sa vyberá to, čo sa vám do mysle
a duše zapísalo ako najkrajšie miesto.
Je to ťažké rozhodovanie, ale nikomu
neukrivdím a nič neobídem, keď
uprednostním svoju rodnú malinkú
rusínsku obec Potôčky. Leží pod
Makovicou, na ktorej sú ruiny kedysi
hrdého rákociovského sídelného hradu
Zborov. Odtiaľ sa zurkotavé jarčeky
zlievajú k Ondave a do Domaše. Odtiaľ
pochádzam, stade som vyšla s pesnič-
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kami do sveta rozsievať ľuďom radosť
a potešenie,“ ukladá do rámčeka citu
svoj vzťah k rodisku čerstvá laureátka
vysokého štátneho vyznamenania,
z ktorého musia mať radosť všetci
milovníci spevnej rusínčiny. A tak túto
skutočnosť aj sprevádzajú ohlasmi
a uznaním speváčkinho majstrovstva
na sociálnych sieťach.
„Rodičov už dávno nemám, ale
keď tam zavše zájdem na cintorín,
poobzerám sa po Ondavskej vrchovine,
po našom chotári, viem, že môj spev
tiež tu pramení, že práve v spevnej
rusínčine má svoje žriedlo a začiatok
v detských rokoch pri pasení kráv...“ pridáva vyznanie táto brilantná folklórna
interpretka.
■ MOST CEZ DIAĽKY
V časoch, keď vznikala moja spomínaná kniha čŕt Najkrajší kút a my
sme sa stretli na akomsi rusínskom
podujatí v Bratislave, kde Mária Mačošková účinkovala, o svojom vzťahu
k malebným miestam v Nízkych Beskydách pri potôčku Vojtovec, ale aj
o svojej, vždy hrdo priznávanej identite
povedala: „Nikdy som nepobadala, či
už som prišla do slovenskej, maďarskej, alebo mantáckej dediny, že by mi
niekde dávali pocítiť, že som Rusínka
– všade ma prijímali srdečne a s priaz-

■ ATLETICKÝ MATUZALEM
Čo je stále na „Slovenskom
Zátopkovi“ ešte zaujímavé? Že svojho
času ako jediný stredopoliar na svete
dokázal byť medzi najlepšími celých
šestnásť rokov, čo sa nepodarilo ani
jednému z jeho súperov. Ani tým,
ktorí boli ešte rýchlejší ako on. Akurát „presedlal“ z osemstovky na 1 500
metrov dlhú trať. Vtedy sa už spomenutí rivali na dráhach iba pozerali na
svoje tretry visiace niekde v rodinných
skladiskách na klinci. Plachý ešte ako
tridsaťjedenročný úspešne obstál na
OH 1980 v Moskve, kde sa v behu na
1 500 metrov prebojoval až do finále
a obsadil veľmi hodnotné 6. miesto.
Väčšina z jeho rovesníkov– konkurentov z bežeckých oválov– sa už
vtedy naňho pozerala len na televíznych obrazovkách, keďže s aktívnym
súťažením už dávno skončili... Sám
Plachý si vtedy nomináciu do Moskvy
musel doslova vychodiť. Od dverí
k dverám, od jedného funkcionára
k druhému, pretože pre tých zodpovedných za nomináciu bol jednoducho
už starý a podľa nich už nemal šancu
prebojovať sa ani do semifinále...
------Nezastavil sa ani po skončení
bežeckej kariéry. Podieľal sa na realizácii úspešného celoslovenského
projektu Hľadáme nového Jozefa
Plachého. Z neznámych dôvodov
ho zainteresovaní zrušili a ten nový
pod názvom Hľadáme nových olympionikov sa veľmi neujal a zanikol.
Ani to Plachého neodradilo. Spolu
s priateľmi založili bežecké podujatie Plachého míľa pre deti od piatich rokov po maturantov na tratiach
dlhých od 100 po 1 609 metrov. Vyše
desaťročie ho naša športová legenda
financovala sama, až v minulom roku
sa uskutočnilo za mestské peniaze.
Stalo sa tak až po tom, keď primátor
Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý)
sa osobne prišiel pozrieť na podujatie a uvidel na ňom celé stovky detí
od materských škôl po gymnazistov.
Prečo dnes Jozef Plachý venuje toľko
energie i financií na svoju míľu? Lebo
sa z roka na rok teší na to, ako uvidí
drobizg bežať „o život“ medzi štartom
a cieľom...
ňou. A nielen mňa, ale celý náš súbor.
Roky som spolupracovala a stále spolupracujem nielen so Slovenským rozhlasom, od šesťdesiateho štvrtého aj
s Brnianskym rozhlasovým orchestrom,
a mohla som tu naspievať pesničky
ukrajinské, rusínske, zemplínske, šarišské... Tá, čo ma urobila známou– Zaspivajme sobi dvoma holosami, zaznela
v mojom podaní v roku 1967 na prvej
premiére nášho súboru, žiaľ, s už nebohým pánom Kostiukom, ktorý ju vtedy
zaradil do programu.“
V Divadle Alexandra Duchnoviča
aj v PUĽS-e, ktorý mal na Baštovej
ulici v Prešove svoju materskú scénu,
zažila niekoľko generačných výmen. Do
dôchodku ju poslali, aj keď si myslela,
že by ešte mohla a vládala... Po toľkých
rokoch si svoj odchod predstavovala
inakšie. Ale nechajme to... Život je zavše
aj o nevďaku. Teraz sa ukázalo, že ten
pocit mal svoje opodstatnenie.
Spev nestarne a láska k nemu
zostáva. Preto ju potešila ponuka na
účinkovanie s iným prešovským folklórnym telesom a rada medzi tých mladých
chodí, keď ju pozvú.
V spomienkach navždy zostanú
vystúpenia s Jožkom Príhodom, ktorý
bol veľký umelec a dobrý nevšedný človek. Stačilo, aby vyšiel na pódium a už
zaznieval potlesk...
Pani Marka má nezabudnuteľné zážitky z účinkovania s kolegom
Rudolfom Smoterom. A vari najsilnejšie sú z prvého lemkovského festivalu
v USA. V roku 1996 ešte žili krajania,
starkí, čo už dnes možno ani nežijú,
osemdesiatpäťroční aj starší, čo poznali
nahrávky PUĽS-u...
„Keď sme im zaspievali ‚naživo‘,
videla som v mnohých očiach slzy. Niet
väčšej pochvaly, ako keď nám úprimne
dojatí tvrdili: Preboha, veď vy ste nám za
more doniesli kus našej rodnej zeme!“
Pieseň je most cez diaľky.
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Matica slovenská odhalí vo svojej aleji bustu štúrovca Štefana M. Daxnera

Rozkvitne pestrá kytica Slovesnej jari
Text a foto: Mar tin JADR ANSK Ý

Onedlho sa v Martine a blízkom okolí uskutoční ďalší diel veľkého literárneho sviatku. „Vypukne“ tam 6. – 9. júna 2022 už 56. ročník Slovesnej jari, kontinuálne
najstaršieho podujatia venovaného najmä mnohostrannému a bohatému životu kvalitnej pôvodnej slovenskej literatúry.
Nečudo, veď od jeho zrodu pri ňom
stoja tradičné inštitucionálne „bašty“
aj tejto časti našej národnej kultúry –
Matica slovenská a Spolok slovenských
spisovateľov. Teda najstaršia kultúrna
inštitúcia Slovákov a najstarší spolok združujúci tvorivých ľudí pera pod
Tatrami.
■ DLHÁ HISTÓRIA
Pri pohľade do minulosti zistíme, že
Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť
Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro
po svojom vzniku však bola transformovaná do plnohodnotného samostatného podujatia, ktoré si rýchlo získalo
obdivuhodne široké divácke zázemie
a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne
podujatia na Slovensku. Táto literárna jar
navyše mala a stále má aj silný spoločenský rozmer a presah. Aj v uplynulých
dvoch rokoch počas obmedzení spôsobených covidovou pandémiou patrila
medzi hŕstku podujatí pod Tatrami, ktoré
neboli zrušené a kontinuálne v daných
možnostiach ponúkala ďalej pohľad na
mnohorozmerný život literatúry a kultúry
vôbec. Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku – aj tentoraz pripravili 6. až 9. júna
2022 pre priaznivcov dobrej literatúry,

Aforista

Milan

Úsmevná
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

programy pre začínajúcich
tvorcov i najmladších čitateľov, hudobné vystúpenia,
divadelné predstavenie, filmové projekcie...

kultúry a umenia zaujímavý multižánrový
program. Popri tradičných stretnutiach
s tvorcami literárneho slova, básnikmi
aj prozaikmi v ňom nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov,
slávnostné vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec,
vernisáže výstav, pripomenutie dvestoročnice narodenia viacerých predstaviteľov štúrovskej generácie, 161. výročia Memoranda národa slovenského,

K E N DA

vydal

■ PESTRÝ PROGRAM
Silný matičný vklad do
pestrej kytice programov sa
prejaví predovšetkým bohatým dianím v utorok 7. júna.
Na priame poludnie v areáli
budovy Matice slovenskej
na Ulici P. Mudroňa 1 bude
vernisáž výstavy Odkaz
štúrovskej generácie. Ide
o výstavný putovný projekt
inštitúcie pri príležitosti Roka
odkazu štúrovcov. Vzápätí
o 13. hodine bude nasledovať slávnostné odhalenie
busty Štefana Marka Daxnera v priestoroch pred budovou, kde tak
pribudne podobizeň ďalšieho významného národovca. O 14. hodine Matica (v
tomto prípade najviac jej zložka Mladá
Matica) organizuje (a zároveň pozýva
každého záujemcu o tento pútavý programový celok! na martinskú pešiu zónu)
alegorický sprievod na Národný cintorín.
Tam sa bude konať pietne a dôstojne
koncipovaný program pod názvom Štúrovci na Národnom cintoríne. Pôjde

novú

knihu

veršovaná

epigramov

■ ŠKOLA FANTÁZIE
Spolok slovenských spisovateľov
zase svoj najväčší vklad logicky prináša
v účasti spisovateľov a programoch
venovaných práve literatúre a jej aktuálnym podobám takpovediac ad hoc.
Z tohto pohľadu dominuje v programovej
štruktúre Slovesnej jari 2022 asi najviac streda 8. 6. Už o 10. hodine bude
v Turčianskej knižnici – pobočka Sever–
pokračovať dlhodobý projekt Jarná
škola fantázie, čo je program určený
pre žiakov základných škôl, ďalším dielom. Tentoraz medzi malých čitateľov
zavítajú spisovatelia Peter Mišák a Igor
Válek. Hovoriť budú najmä o povestiach a rozprávkach vo svojich knihách.
Presne v tom istom čase na Základnej
škole Hurbanova budú iní žiaci spoznávať Slovo ako čokoládu. To je nápaditý
názov literárno-hudobného pásma,
ktorý s viacerými autormi pripravil Slovenský literárny ústav MS. O 15. hodine
sa program presunie do hlavnej budovy
Turčianskej knižnice v centre Martina

MEDAILÓN
Všestranný výtvarník Jozef VYDRNÁK
absolvoval štúdium na SVŠT v Bratislave
a VŠVU oddelenie dizajnu u prof. Ľ. Longauera.
Profesionálne sa venuje maľbe, kresbe, grafickému
dizajnu, voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii.
V deväťdesiatych rokoch pod vplyvom niektorých
svojich prác v oblasti grafického dizajnu robil
súkromný výskum v teoreticko-filozofickej oblasti
– definovanie MANIFESTU a dvojice DODATKOV

kritika

Nemožno očakávať od dobrého aforistu, aby ospevoval kritické
javy a bezcharakterných jedincov či rozhádanú a nemúdru vládu.
Tak ako človek i jav aj dobrý literárny útvar pomenovaný aforizmus má svoju charakteristiku– a tou je upozorňovanie na vyskytujúce sa negatíva. Záľubu v tomto úspornom, ale dôležitom
žánri našiel už pred mnohými rokmi básnik, spisovateľ, fejtonista,
pôvodne prírodovedec Milan Kenda. Doteraz je tvorcom vyše
dvanásťtisíc humoristicko-satirických aforizmov. Mnohé sme
mohli čítať jednotlivo vo viacerých periodikách, no mnohé z nich
sústredil aj do knižky Epigramy a epidraky, za ktorú získal v roku
1995 cenu; vyše tritisíc ich predstavil v zbierke Aforoaféry. Teraz
prichádza s novou knižkou nazvanou Epigramáž– Veľká kniha
epigramov. Čitateľ v nej nájde až 456 veršovaných krátkych,
najmä dvojveršových aforizmov. V špeciálnom doslove knihy
našla priestor aj odborná literárno-teoretická štúdia o epigrame
v konfrontácii s aforizmom. Hoci autor Kenda pokladá tieto dva
útvary za príbuzné, doslova ich označuje za blížence, predsa
len je medzi nimi nemalý rozdiel. Kým aforizmus má prozaický
tvar, chýba mu rytmus a rým. Inými slovami: epigram rovná sa
veršovaný aforizmus. Na takéto humoristicko-satirické, na slová
úsporné miniatúry je Milan Kenda majster. Jeho najnovšiu knihu
Epigramáž, vydanú vo vydavateľstve Daxe v pevnej väzbe,
možno považovať za unikát– jednak počtom spomínaných krátkych humoristicko-satirických útvarov, no tiež za nezvyčajné
interview, v ktorom vyspovedá sám seba, čím prezradí veľa zo
svojho publicisticko-spisovateľského života. Jedinečnosť myšlienok sústredených na 112 stranách plus rozhovor samého so
sebou čitateľov v súčasnom politickom i spoločenskom dusne
určite osvieži.
Anna SLÁVIKOVÁ

živánsku, vyprážali šnicle, používali chladničky a mrazničky a sťaM ilí spoluobčania, v tomto žovali sa na vysoké ceny energií
čísle vládnoparlamentných novín a infláciu. Teraz sa bude šetriť,
vám poradíme, ako šetriť. Naše nech to stojí, koľko chce.
ministerstvá vám už poskytli
prvé informácie. Priznajte si
sebakriticky, ako ste doteraz
plytvali. Rozšafne ste si vykurovali domácnosti na tridsať stupPodľa návodu ministerstva
ňov, behali po bytoch v trenírkach, hriali ste sa vo svojich máte odrazu robiť niekoľko jedál.
bazénoch a vírivkách a sťažovali Pre menej chápajúcich príklad:
sa na výšku, lepšie povedané Varíte si vajcia natvrdo. Čo ste
nížku dôchodkov, príspevkov na robili doteraz s horúcou vodou?
deti a podpory v nezamestna- Vylievali? Odteraz si z tej vody
nosti. Varili ste v hrncoch bez hneď urobíte čaj alebo kávu. Ušetpokrievok. Robili ste si hrianky ríte dvakrát – aj vodu, aj energiu.
s kaviárom, tatarákom z teľaciny Otvoríte si fľašku whisky The
a zapíjali ich šampanským Mumm Macallan M 70 (za šesťtisíc eur
Cordon Rouge. Piekli ste si sedemdecka) a potrebujete ľad?

o symbolické položenie vencov na hroby
siedmich štúrovcov pri príležitosti dvojstého výročia ich narodenia. Nebudú
chýbať ani krátke inscenované pohľady
na ich životy a dielo, o ktoré sa tradične
postarajú divadelní ochotníci zo skupiny
MADOS z Liptovského Mikuláša.

Ak máte doma chladničku, v ktorej
sa tvorí námraza, námrazu oškrabete do pohára. Ušetríte aj vodu,
aj energiu. Veríme, že z chladničky
ste už dávno vykrútili žiarovku

Ceny pre postmodernistu
vlastnej tvorivej platformy EnergArtS. Tento prístup
uplatňuje v kresbe a maľbe a neskôr ho uplatnil pri
tvorbe autorskej knihy Grafické rovnice na vytváranie
hybridných tvarov písma, ktorá na medzinárodnom
Bienále knižného umenia Martin, 2001 získala Cenu za typografiu a tvorbu písma.
Dlhoročný priateľ viacerých predstaviteľov medzivojnovej a povojnovej slovenskej
výtvarnej moderny a zakladateľ súkromnej Galérie Schürger v Tvrdošíne pán
Juraj Schürger vybral týmto prístupom vytvorené olejomaľby Vydrnáka do kolekcie
slovenskej postmoderny pre výstavu SLOVENSKÁ MODERNA, POSTMODERNA,
ktorá pod kuratelou Dr. Podušela zo SNG v Bratislave bola realizovaná v spomínanej
galérii. Princíp tvorby prístupom EAS spočíva v používaní jednoduchej čiary pri
zobrazovaní sledovanej reality (veci, príbehu, deja....) tohto sveta – čiara môže plniť
funkciu rezu danej reality alebo v inej polohe funkciu časovej osi. Znamená to, že danú
zobrazovanú vec môžeme zobrazovať na jednom obraze v rezoch, ale i v jej rôznych
podobách, ktorým podlieha v premene času. Charakteristickým sa potom stáva
i rozklad reality do kompozície viac-menej neuzavretých línií, pričom v maľbe potom
farba môže plniť opticky stmeľujúcu funkciu. Jozef Vydrnák sa za svoju invenčnú prácu
a jej výsledky doteraz zaslúžene dočkal aj viacerých ocenení. Spomenieme Cenu fra
Angelico. Alebo zastúpenie v kolekcii Slovenskej únie karikaturistov (SUK), ktorá na
celosvetovom festivale kresleného humoru a satiry v Saint Just le Martel (Francúzsko)
získala hlavnú cenu Veľká ceruzka. Neprehliadnuteľnú časť Vydrnákovho diela tvorí
sakrálna tematika a duchovno je jedným z pilierov jeho tvorivosti.
Igor Válek
sa nazývali žobračenky. Tešte
sa, dostanete grátis tablety. Ak
zaplatíte za elektrinu, budete si
ich môcť dobíjať. Plyn nebudete
musieť platiť, ušetríte, vypne sa

Spoluobčania, nepúšťajte si plyn

OÁL2022

– akú máte istotu, že zhasne pri
zatvorených dvierkach? Dobré
správy máme pre dôchodcov.
Najmä pre tých, ktorí sa neplánovali dožiť Vianoc. Vianočný príspevok na prežitie dostanete o pol
roka skôr. Budúcoročný vianočný
na tieto Vianoce. Dôchodky vám
zdvojnásobíme. Budete ich dostávať každý druhý mesiac. Lístky
na stravu sú už v tlači. Niekedy

KULTÚRA

a bude tam hosťovať až do večera.
Najskôr to bude komponované literárno-hudobné pásmo Životná cesta Jána
Kollára, venované 170. výročiu úmrtia
významnej osobnosti slovenských a slovanských dejín. Po krátkej prestávke,
o 17. hodine, opäť SSS ponúkne stretnutie s literárnymi tvorcami PODOBY
SLOVA, keď sa predstavia Lena Riečanská, Katarína Mikolášová, Pavol
Tomašovič, Jaroslav Klus, Igor Cvacho
a ďalší.
Návštevníkov Slovesnej jari ešte
toho bude čakať dosť, no na tomto
mieste chceme upozorniť na štvrtkový
(9. 6. o 17. hodine v Slovenskom komornom divadle) program Turiec – sto rokov
na filmovej mape, venovaný stému výročiu slovenskej premiéry nášho hraného
filmu Jánošík.
Už sme uvádzali, že aj 56. ročník
Slovesnej jari opäť organizuje Spolok
slovenských spisovateľov v spolupráci
s Maticou slovenskou a mestom Martin,
Radou národnej kultúry, Turčianskou
knižnicou, so Slovenským komorným
divadlom, s Kultúrnou scénou v Martine a ďalšími partnermi. Organizátori
srdečne pozývajú všetkých priaznivcov
predovšetkým pôvodnej knižnej kultúry
aj ďalších spriaznených múz. Na tradičný
festival plný kvalitnej pôvodnej poézie
a prózy, ba doslova chutí, vôní, farieb...
Druhý júnový týždeň bude v Turčianskej
záhradke a v Martine, mekke pôvodného slovenského literárneho slova, ako
mesto právom nazývajú literárni historici a publicisti, dôkazom, že úspešný
priebeh podujatia je spoločným dielom
organizátorov, účinkujúcich, divákov
a atmosféry. Kto v spomínané dni zavíta
do Turca, istotne neobanuje a stretne
literatúru určite ako závan osvieženia,
poučenia a určite aj inšpirácie.

sám. Už sa na tom u susedov pracuje. Buďte vzorom svojim potomkom. Ide zima? Vysvetlite im, čo
to boli čukotky, bombardiaky,
vatované kabáty a ušianky. Máte
vlaky zadarmo. Namiesto kúrenia
ráno nastúpte na vlak Bratislava –
Košice, večer Košice – Bratislava.
Berte si príklad z nás. My vaši dobrodinci šetríme tiež všade, kde sa
dá, aj nedá. V kultúre podľa vzoru

divadla jedného herca zavádzame
v SND operu jedného speváka.
Kvantitu nahrádzame kvalitou.
Ak je naozaj dobrým spevákom,
zaspievať Zbor Židov z Nabucca
alebo smútočný viachlasný kondukt za kultúrou mu nemôže robiť
problém.
V
Shakespearových
časoch muži hrávali aj ženské roly,
môže trénovať alt a soprán. Žiadny
mesačný fixný plat. Bude pekne
štikať: príchod na scénu– štik,
zaspieva, odchod zo scény– štik.
Hodinová mzda, mzdová kategória
3. Ako šetríme na ďalších ministerstvách, dozviete sa v budúcom
čísle. Zatiaľ vás, milí spoluobčania, prosíme len o jedno. Nepúšťajte si plyn!
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Matica slovenská ma že skrivo d l ivosť a obnov uje svoju bibl iotéku

MATIČNÉ DEPEŠE

Bibliotéka obsahuje vyše desaťtisíc kníh

BENIAKOVE CHYNORANY
Už po dvadsiaty ôsmy raz
organizátori – obec Chynorany,
tamojší MO Matice slovenskej,
Tríbečské osvetové stredisko
Topoľčany, Regionálne kultúrne
centrum Prievidza, Malokarpatské osvetové stredisko Modra,
Okresná organizácia Únie žien
Slovenska Košice IV., Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica a Liptovské
kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši– pripravili 6.
až 8. mája festival Beniakove
Chynorany so spomienkovým
večerom a poctou básnikovi,
prehliadkou jeho pamätnej
izby, svätou omšou, hodnotiacim seminárom, najmä však so
súťažou v umeleckom prednese
poézie a slávnostným vyhlásením výsledkov v miestnom
Katolíckom dome.

Text a foto: Zdenko TK ÁČ

V tomto roku sa Matica slovenská rozhodla obnoviť Bibliotéku Matice slovenskej, ktorou chce nahradiť stratu pôvodnej Bibliotéky, respektíve Slovenskej národnej knižnice. Tá bola od Matice slovenskej odčlenená v roku 2000 tzv. knižničným zákonom ministra kultúr y Milana
Kňažka, čo je dodnes evidentná krivda a stále nezahojená rana.
téke sa nachádza aj výstavná stena
so vzácnymi publikáciami, ktoré
zaberajú 23 bežných metrov. Sú
tu najstaršie ročníky Slovenských
pohľadov,
Živeny,
Historického
časopisu, Slovenských národných
novín, vzácne encyklopédie a i.

AKTUÁLNE
Už v roku 2020 sa začali prípravné práce. Presunuli sa kancelárie Archívu Matice slovenskej
v druhej budove Matice slovenskej
a vykonali sa stavebné úpravy, ktorými sa rozšíril priestor pôvodných
kancelárií na ciele knižnice. Potom
sa miestnosť novej Bibliotéky Matice
slovenskej
zariadila
regálovým
nábytkom a bádateľskými stolmi.
■ KATALOGIZÁCIA KNÍH
V roku 2021 sa začala bibliotéka napĺňať tým najdôležitejším pre
každú knižnicu– knihami. Iniciatívou
vedeckého tajomníka Matice slovenskej Pavla Maduru došlo k zlúčeniu
príručných knižníc Archívu Matice
slovenskej, Slovenského Historického ústavu Matice slovenskej, Slovenského literárneho ústavu Matice
slovenskej, Strediska národnostných
vzťahov Matice slovenskej a Informačného ústredia Matice slovenskej.
Knižné zbierky sa zlúčili aj s Exilovou knižnicou v Žiline a vznikol tak
základ pre Bibliotéku Matice slovenskej, ktorá v súčasnosti obsahuje
vyše desaťtisíc knižničných jedno-

Nové priestory matičnej bibliotéky v sídelnej budove ustanovizne v Martine

tiek. Knihy museli byť pred svojím
zaradením do bibliotéky ošetrené
a dôkladne očistené. Potom musela
každá publikácia prejsť katalogizáciou v systéme Koha, ktorý poskytuje
Matici slovenskej Slovenská národná
knižnica. Katalogizáciu vykonávajú
pracovníci Archívu Matice slovenskej Jana Žumarová a Zdenko Tkáč.
Pri katalogizácii dostala každá publikácia svoje prírastkové číslo, čiarový kód a signatúru, podľa ktorej
bola uložená v regálovom systéme
bibliotéky. Následne sa jednotky,
ktoré úspešne prešli katalogizáciou,
ukladajú podľa systému medzinárodného desatinného triedenia (MDT).
Do konca apríla 2022 prešlo katalo-

gizáciou 2 550 publikácií a ďalších
261 publikácií bolo pre duplicitu
umiestnených do depotu Archívu
MS.
■ ROZŠIROVANIE KAPACITY
Koncom roka 2021 doterajšie
priestory už pre potreby Bibliotéky
Matice slovenskej nestačili. Na jar
2022 sa preto zväčšili o nadstavce
k regálovému systému, ktoré rozšírili kapacitu bibliotéky zo 139 bežných metrov na 160 bežných metrov.
Nové regály sa opäť zaplnili knihami
už v priebehu jedného týždňa. Preto
sa v apríli 2022 nechali vyrobiť ďalšie nadstavce, ktoré zvýšili jej kapacitu na 170 bežných metrov. V biblio-

■ DARY DO FONDU
V roku 2021 sa do Bibliotéky
Matice slovenskej dostalo 76 darovaných publikácií. Väčšinu darov
tvorili monografie, desať z celkového počtu boli periodiká. Väčšina
darovaných kníh bola v slovenskom jazyku, ale našli sa aj dary
v češtine, srbčine, ruštine, nemčine a angličtine. Najviac publikácií podaroval predseda MS Marián
Gešper. Väčšinu darov tvorili novšie
publikácie vydané v posledných
rokoch. Našli sa však aj staršie
darované diela. Najstaršou knihou
bola kniha U nás od Jozefa Cígera
Hronského z roka 1923, ktorú Bibliotéke Matice slovenskej podarovala Eva Svobodová.
Za všetky dary do Bibliotéky
Matice slovenskej jej pracovníci aj
takto ďakujú a tešia sa na všetky
publikácie, ktoré sa zaradia do jej
zbierky v tomto roku

Žiaci zo Žabokriek na exkurzii v Matici slovenskej

Spoznávali národnú ustanovizeň
Text a foto: Eva RIŠIAŇOVÁ

Žiaci tretieho a št vr tého ročníka Základnej školy v Žabokrekoch boli minulý mesiac na exkur zii v Martine, kde navštívili Dom Jozefa Cígera Hronského aj našu najstaršiu verejnoprávnu ustanovizeň Maticu
slovenskú, jej druhú budovu na Mudroňovej ulici.
Život bez oddychu je názov
expozície v autentických priestoroch spisovateľovho domu. Prostredníctvom originálnych dokumentov sprístupňuje život a dielo
J. C. Hronského. Žiaci si pozreli
autentické písomné a obrazové
dokumenty,
vecné
pamiatky
a
výtvarné
diela
privezené

z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu. Žiakov prehliadka
veľmi zaujala, lebo sa učili o spisovateľovi aj v škole na hodinách
slovenského jazyka a literatúr y.
Touto exkurziou sa im lepšie vr yl
do pamäti. Po skončení exkurzie v Dome J. C. Hronského prešli do budovy Matice slovenskej

K ra j s k é

Šalianskeho

kolá

na Mudroňovej ulici. V sídelnej
budove MS si vypočuli prednášku
o dejinách národnej ustanovizne
od jej vzniku až po súčasnosť.
Školákov pritiahli najmä dobové
fotografie na stenách aj obraz
vyšitých Stanov Matice slovenskej. Na pr vom poschodí si prezreli por trétne fotografie všetkých

Maťka

v

predsedov a správcov Matice slovenskej. Panie učiteľky im pripomenuli, že raz na tej stene môže
visieť aj fotografia niektorého
spomedzi nich. Návštevu Matice
ukončili prezretím Aleje dejateľov v parku pred budovou, kde sú
inštalované busty významných
slovenských osobností.

Žiline

a

Košiciach

S výbornou úrovňou jednotlivých prednesov
Od našich spolupracovníčok Kataríny K ALANKOVEJ a Mar tiny MATEČNEJ

Predsedníčka poroty na krajskom kole Šalianskeho Maťka v Košiciach PhDr. Miroslava Lauffová o 27. ročníku súťaže zhrnula: „Krajské kolo prinieslo
nielen rozmanitosť a originalitu pri výbere povestí, ale i výbornú úroveň samotných prednesov. Väčšina recitátorov – napokon bola to prehliadka víťazov okresných kôl – bola na výbornej interpretačnej úrovni, texty boli vhodne dramaturgicky upravené, samotný výber v prevažnej miere korešpondoval s naturelom recitátorov. Môžeme skonštatovať, že ostatné roky v online režime síce znamenali absenciu živého kontaktu s recitátorom i publikom,
no tento fakt nemal žiadny negatívny vplyv na úroveň súťaže.“
Toto hodnotenie môžeme preniesť na interpretačné výkony vo
všetkých krajských kolách Šalianskeho Maťka, ktoré sa uskutočnili
29. apríla tohto roka. Víťazi krajských prehliadok postupujú na celoslovenskú súťaž do Šale. Víťazov
jednotlivých kategórií v krajských
kolách možno spoznať z webu Matice
slovenskej.
V kultúrno-spoločenskom centre Mestskej časti Košice-Západ
v priestoroch Átria klubu sa na
súťaži zúčastnilo tridsaťjeden žiakov
z dvadsiatich siedmich škôl jedenástich okresov Košického samosprávneho kraja. Po úvodných uvítacích
slovách organizátorov si člen poroty
Mgr. Tomáš Hodermarský pripravil
pre najmenších súťažiacich krátku
rozcvičku. Keďže dôležitou súčasťou
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recitácie je správne dýchanie, vyskúšali si jednoduché cvičenie – hlboké
dýchanie do bránice. Potom si pripomenuli správny postoj recitátora
a rozcvičku ukončili rôzne jazykolamy. Ak ešte niekto pociťoval
drobné záchvevy trémy, po tejto
rozcvičke sa určite stratili. Potom
sa už interpreti v jednotlivých súťažiacich priestoroch predstavili svojimi textami pred porotcami, aby sa
čo najlepšími výkonmi uchádzali
o ich priazeň a získali nomináciu na
celoštátne kolo súťaže.
Rovnaká súťažná atmosféra aj
s trochou napätia vládla na pôde
Základnej umeleckej školy L. Árvaya
v Žiline. Na súťaži sa tu zúčastnilo tridsaťtri súťažiacich v troch
kategóriách z jedenástich okresov
Žilinského kraja. Výkony všetkých

zúčastnených detí boli vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes,
gestikulácia a mimika účastníkov sa
približovali výkonom hercov z národného divadla, ako s byľkou zveličenia
potvrdila jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky
a žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom

mieste. Okrem štandardných ocenení bolo udelených šesť čestných
uznaní z každej kategórie. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na
webovej stránke Matice slovenskej.
Výhercom prajeme veľa úspechov a vyjadrujeme nádej, že
výborné prednesy zaujmú divákov aj
odbornú porotu v Šali.
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IKONOGRAFICKÁ ABECEDA
Veľvyslanectvo Bulharskej
republiky a Bulharský kultúrny
inštitút pozývajú na prehliadku
výstavy bulharskej výtvarníčky
Stefky Nikolovej IKONA. Abeceda, obrazov a znakov. Výstavu
otvorili 11. mája pri príležitosti
štátneho sviatku Bulharskej
republiky Dňa svätých bratov
Cyrila a Metoda, bulharskej
azbuky, osvety, kultúry a slovanskej literatúry. Záštitu nad
podujatím prevzal mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec
Bulharskej republiky v Slovenskej republike Jeho Excelencia Vasil Petkov. Zaujímavú
expozíciu si môžete prezrieť
v sídle BKI na Jesenského ulici
v našom hlavnom meste.
ORSZÁGH CUP
V Liptovskom Mikuláši sa
premiérovo uskutoční Országh
cup – najväčší hokejbalový
turnaj v Európe, ktorý je zároveň majstrovstvami Slovenska
regionálnych výberov. Jedným
z par tnerov tohto prestížneho
špor tového podujatia sa tento
rok stala aj Matica slovenská.
Ide už o 13. ročník, pričom prevažná časť všetkých ročníkov
sa uskutočnila v Banskej Bystrici, avšak tento turnaj zavítal
aj do miest Žilina, Žiar nad Hronom či Zvolen. Liptovský Mikuláš však bude mať premiéru
a všetci veria že istotne dobrú.
Matica slovenská najlepším
hráčom stretnutia venuje po
zápase cenu, ktorú odovzdajú
organizátori.
SĽUK V UNESCO
S cieľom prezentovať na
medzinárodnej scéne slovenské
nehmotné kultúrne dedičstvo
Stála delegácia SR pri UNESCO
v spolupráci s MK SR, so Slovenským
veľvyslanectvom
v Paríži, Slovenským inštitútom v Paríži a Stálou misiou
SR pri OECD organizuje 1. júna
2022 v sídle UNESCO vystúpenie umeleckého súboru SĽUK
pod názvom Živé tradície pre
mier a udržateľný rozvoj.
FOTOGRAFICKÁ HORNÁ NITRA
Na hornú Nitru sa po dvoch
pandemických rokoch vrátila
obľúbená fotografická súťaž
Horná Nitra mojimi očami, ktorú
už tradične organizuje Dom MS
v Prievidzi. Do deviateho ročníka sa mohli amatérski fotografi zapojiť do 31. mája 2022.
Výsledky súťaže vyhlásia na
slávnostnom vyhodnotení spojenom s vernisážou v priestoroch PROCentra v Prievidzi.
Pripravuje Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
V obecnej knižnici v Gemerskej Polome sme sa rozhodli na besedy so žiakmi
niektorých ročníkov prizvať aj
tetu Marienku. Kto to je? Pýtali
sa zvedavé oči školákov. To je
predsedníčka MO MS v obci
Mária Antalová. Keďže rok
2022 je Rokom odkazu štúrovcov, dohodla som sa s ňou, že
deťom na besedách o knihách
pripomenieme, že aj v našej
obci máme slávneho štúrovca– Petra Kellnera-Hostinského. Teta Marienka, ako ju
deti nazvali, poľahky dokázala vysvetliť žiakom význam
odkazu štúrovcov. Tiež sme
si pripomenuli významné
medzníky v dejinách Slovákov. Keďže sme spoločné
stretnutia uskutočnili v knižnici, a tiež naši predkovia,
sčítaní aj vzdelaní, začínali

Zvedaví
a vnímaví
pri knihách a knihy ich sprevádzali celý život, nazreli
sme i do knižničného fondu
a potrebné informácie sme
čerpali priamo odtiaľ. V mnohom nám pomohla literatúra, zakúpená z dotácie pre
knižnicu v roku 2021. Vďaka
úspešnému projektu pod
názvom Nové knihy v Gemerskej Polome pribudli knihy
pre všetky vekové kategórie
rôznych žánrov a z rôznych
vedných odborov, a to s prihliadnutím na dostupnosť
na knižnom trhu a tiež na
finančné možnosti. Knižnicu
obohatilo 106 zväzkov krásnej literatúry a literatúry
faktu pre dospelých i krásnej a odbornej literatúry pre
deti a mládež. Poskytovateľ
Fond na podporu umenia
Gemerskej Polome schválil
a pridelil tisíc eur na akvizíciu
knižničného fondu. Obec sa
podieľala na spolufinancovaní sumou takmer stopäťdesiat eur.
Čo si môže knihovník viac
želať ako spokojného čitateľa a vedomie, že aj mladý
čitateľ pozná hodnotu knihy?
Namiesto záveru ponúkame
výňatok zo slov našej čitateľky, ktoré adresovala našej
knižnici: „Je krásny pocit
navštíviť knižnicu v Gemerskej Polome, pretože okrem
príjemnej atmosféry a množstva zaujímavých knižiek nás
stále privíta usmiata a milá
pani knihovníčka. Dokáže
nám skvele poradiť a ponúknuť zaujímavú knihu. Tentoraz sme si vypožičali najmä
našich autorov. A možno sa
do našej knižnice predsa len
rozbehnete aj vy s vašimi
ratolesťami – odporúčam.“

Buditeľ, dramatik, kňaz aj matičný osnovateľ
Mar tin BODIS a Peter SCHVANTNER– Foto: Samuel a Mária ENDRESOVCI

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Ďalším z radov štúrovcov, ktorí tento rok oslavujú
dvojsté výročie narodenia, je Ján PALÁRIK. Matica slovenská spolupracovala hneď na dvoch podujatiach, ktoré
pripomenuli jeho odkaz – v rodnej Rakovej a v Majcichove, kde pôsobil a kde je miesto jeho posledného odpočinku.
Tu mu 27. apríla 2022 pripravili dôstojné podujatie hodné jeho osobnosti.
covníci Katedry muzeológie FF UKF
v Nitre doc. PhDr. Stanislava Bönde
Gogová, PhD., Mgr. Daniel Bešina,
PhD., a Mgr. Daniel Miček.

Práve v ten deň uplynulo dvesto
rokov od narodenia tohto slovenského
národného buditeľa, kňaza, publicistu, prekladateľa, organizátora kultúry, spoluzakladateľa Matice slovenskej a najmä jedného z najznámejších
slovenských dramatikov 19. storočia.
K najvýznamnejším Palárikovým
zásluhám patrí nielen výrazné spolupodieľanie na založení Matice slovenskej (zakladajúci člen s poradovým
číslom 3), ale aj jeho obhajoba štúrovskej slovenčiny, významný kultúrny
prínos pre slovenské divadlo či vytvorenie čítaniek a gramatík pre katolícke
školy. Založil politickú stranu Novej
školy slovenskej, ktorej cieľom bolo
s uhorskou ľavicou obnovenie zákonov z roka 1848. Posudzoval tiež
práce zaslané na dramatické súbehy
Matice slovenskej, podporoval založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarskeho
spolku Minerva v Pešti.

Predseda Matice slovenskej počas príhovoru pred účastníkmi spomienkového stretnutia

■ HODNOTNÉ PODUJATIE
V Majcichove po Jánovi Palárikovi pomenovali základnú školu
a práve jej riaditeľ Martin Bodis,
ktorý je aj predsedom Pedagogického
odboru MS, spolu s obcou iniciovali
a zorganizovali hodnotné podujatie
k výročiu jeho narodenia. Podujatie
sa začalo slávnostnou svätou omšou
a pokračovalo kladením vencov
k národovcovmu hrobu na miestnom
cintoríne. K vrcholom podujatia patrilo
otvorenie zrekonštruovanej pamätnej izby Jána Palárika. Treba dodať,
že rekonštrukciu tejto pamätnej izby
inicioval práve Martin Bodis. Dohodol tiež spoluprácu s Filozofickou
fakultou UKF v Nitre. Išlo o ročníkový
projekt Katedry muzeológie! Študenti
II. a III. ročníka za pomoci odborných pracovníkov Katedry muzeo-

lógie zmodernizovali pôvodnú, vyše
polstoročnú expozíciu, čím umožnili,
aby hodnoty a odkaz Jána Palárika
pretrval aj v 21. storočí. Vypracovali
návrh novej podoby pamätnej izby
a aktívne sa podieľali na technickej
realizácii vlastného projektu. Okrem
toho pripravili pre návštevníkov izby
aj viaceré múzejno-edukačné materiály, ktoré bude možné využiť aj pre
vyučovacie aktivity žiakov základných škôl. V objekte Zichyho kaštieľa
zrealizovali okrem pamätnej izby aj
expozíciu o dejinách, živote a ďalších
významných osobnostiach obce Majcichov, v ktorej Ján Palárik na sklonku
života pôsobil ako farár. Nachádza sa
tu napríklad ľudový odev i množstvo
predmetov dennej potreby, ktoré približujú minulosť majcichovskej pospolitosti. Odbornými garantmi boli pra-

■ BOHATÝ PROGRAM
V kultúrnom programe vystúpili
tretiaci pod vedením pedagogičky Mgr.
D. Škultétyovej a žiaci zo ZUŠ Voderady. Okrem vystúpenia sa hosťom prihovoril starosta obce Majcichov Tibor
Marek a predseda MS Marián Gešper.
Na podujatí sa zúčastnili aj podpredseda
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Norbert Lacko, za Filozofickú
fakultu Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre prodekan prof. Bernard Garaj a
tiež celý kolektív z Katedry muzeológie,
ktorý realizoval modernizáciu Pamätnej
izby, na čele s docentkou Stanislavou
Bönde Gogovou, za Regionálny úrad
školskej správy v Trnave riaditeľka Ing.
Edita Antalová, predstavitelia obcí v Združení Jána Palárika a predstavitelia škôl
a školských zariadení a iní hostia– predsedovia matičných odborov.
„Ján Palárik, dramatik a organizátor národného života patril k najvýznamnejším členom štúrovskej
generácie. Zásluha Palárika a ostatných štúrovcov je v tom, že v rozhodujúci okamih našich dejín vytvorili
ucelený slovenský národný, politický
a kultúrny program, ktorý urputne presadzovali navzdory vonkajším ťažkostiam. V 19. storočí sme nemali vlastnú
samosprávu a Slovensko ani formálne
svoje hranice, ale dielo štúrovcov –
moderný slovenský národ s vlastným
štátom i osobitou kultúrou je najlepšou
vizitkou ich húževnatej dejinnej práce,
ktorej sa bohužiaľ nedožili. Škoda,
že si práve štátne orgány nevšimli
významné 200. výročia celého radu
príslušníkov štúrovskej družiny,“ uviedol predseda MS.

Tomášik, Dobšinský, Škultéty, Kellner-Hostinský a ďalší

Pútavo priblížili gemerských štúrovcov
Mária VEĽDÁKOVÁ, predsedníčka MO MS v Rožňave

V roku 2022 uplynie dvesto rokov od narodenia viacerých štúrovcov, ktorí majú význam nielen ako národní buditelia, ale mnohí boli úplne prvými matičiarmi. Pod taktovkou Domu MS v Rožňave sa 21. apríla uskutočnila prednáška
o Roku odkazu štúrovcov, v ktorej Vladimír Tököly pútavo, s dôrazom na jednotlivcov priblížil osobnosť nielen
Ľudovíta Velislava Štúra, ale aj tých štúrovských romantikova buditeľov, ktorí pôsobili v Gemeri.
Centrom vzdelanosti v tomto
regióne v 19. storočí boli mestá Rožňava, Revúca a Jelšava. Pôsobili tu
a študovali mnohí významní štúrovci.
Samuel Tomášik, evanjelický kňaz
v Chyžnom, ktorý bol pri zrode Matice
slovenskej. Pavol Dobšinský, kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti.
Jeho rodný dom nájdeme v Slavošovciach. Každoročne na jeho počesť
organizuje MS recitačnú súťaž v prednese slovenskej rozprávky. August štúrovcoch bol krásny spev hym- Na matičné podujatia plánujú v RožHorislav Škultéty bol od roka 1862 nických piesní v podaní skupiny ňave pozývať aj iných šikovných
prvým správcom 1. slovenského gym- Pekná dolinka z Vlachova. Zuzka Gemerčanov. Vďaka patrí všetkým
názia v Revúcej. Peter Kellner-Hos- Tomková ozdobila stretnutie výstav- zúčastneným za krásne popoludnie,
tinský sa narodil vo Veľkej Polome... kou ručných prác a Alenka Gallová tiež mestu Rožňava a Matici slovenSpestrením podujatia o gemerských z Honiec vyčarila nádherné šperky. skej za podporu.

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ

Dana ČERVENÁKOVÁ,
knihovníčka

Majcichov žil dvojstým výročím narodenia štúrovca Jána PALÁRIKA

Už niekoľko týždňov sa v našich matičných novinách objavujú odkazy na Rok odkazu štúrovcov, keďže aktuálne si pri viacerých spomedzi nich pripomíname 200. výročie narodenia. A práve k tomuto jubileu smerovala aj
naša kvízová otázka v SNN č. 8. Správne na ňu odpovedali tí naši čitatelia, ktorí uviedli, že tento rok venovala
Matica slovenská odkazu štúrovcov aj 200. výročiu jej azda najpriebojnešieho básnika Janka Kráľa. Spomedzi
správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Filip Duda, Pušovce; Eva Škodová, Nová Dubnica; Helena
Kandríková, Kamienka.
● Aké pomenovanie má konečná stanica práve budovanej II. etapy električkovej trate v Petržalke?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty aj elektronicky našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do vyjdenia ďalšieho čísla matičného dvojtýždenníka.
Emil SEMANCO

PRIPOMÍNAME SI
21. mája
– pred sto rokmi sa narodil herec
a výtvarník Ján Bzdúch (1922 – 2007);
v roku 1945 spoluzakladal Národné
divadlo v Košiciach, kde pôsobil až
do odchodu do dôchodku, stvárnil
vyše dvesto divadelných a televíznych
postáv
– pred stoštyridsiatimi piatimi
rokmi sa narodil rímskokatolícky biskup Michal Bubnič (1877– 1945), diecézny biskup Rožňavskej diecézy;
v rámci horthyovského Maďarska sa
snažil o reorganizovanie a podporu
duchovného života Slovákov
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil spisovateľ, novinár,
textár a básnik Tomáš Janovic (1937),
autor rozhlasových, televíznych, divadelných hier a autor literatúry pre deti
a mládež; z tvorby pre dospelých spomeňme Pinkanie, Jajkele sa rozpráva
s Bohom, Dvaja v jednom
– pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa narodila herečka
a moderátorka Katarína Brychtová (1967); hosťovala na scénach SND, Astorky, RND, Trnavského
divadla a Divadla SNP v Banskej
Bystrici, hrala vo viacerých televíznych
inscenáciách, dabuje zahraničné filmy
a seriály
25. mája
– pred sedemdesiatimi rokmi sa
narodil politik Stanislav Becík (1952),
exminister pôdohospodárstva; ešte
predtým sa v družstve Dvory nad Žitavou postupne vypracoval z robotníka
na predsedu družstva
26. mája
– pred osemdesiatimi rokmi sa
narodil spevák Dušan Grúň (1942);
so zamatovým hlasom patrí medzi
generáciu spevákov, ktorí svojimi hitmi
dostávali verejnosť do varu koncom
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov
minulého storočia, je významnou osobnosťou kultúrneho života na Slovensku
– pred štyridsiatimi piatimi rokmi
sa narodil rýchlostný kanoista Michal
Riszdorfer (1977); Slovensko reprezentoval na OH 2000, 2004 a 2008, má
z nich bronz a striebro
– pred piatimi rokmi zomrel scenárista, dramaturg, režisér a spisovateľ Ivan Stadtrucker (1935 – 2017),
bývalý ústredný riaditeľ STV; v jeho
dramaturgii Slovenská televízia uviedla
vyše päťdesiat inscenácií, je autorom niekoľkých desiatok scenárov televíznych inscenácií
27. mája
– pred osemdesiatimi rokmi
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan
Kubiš uskutočnili atentát na Heydricha
(1942)
28. mája
– pred osemdesiatimi rokmi sa
narodila herečka Božidara Turzonovová (1942); po absolutóriu sa stala
členkou SND, kde pôsobí dodnes, pracuje v rozhlase, vo filme a v dabingu,
je herečkou širokého výrazového rozsahu, množstva divadelných i filmových
postáv
29. mája
– pred sto sedemdesiatimi piatimi
rokmi zomrel etnograf Ján Čaplovič
(1780 – 1847); svojím vplyvom vo viedenských politických kruhoch urýchlil
v roku 1845 vydanie licencie Štúrových Slovenských národných novín,
protagonista slovenského národného
hnutia, prívrženec liberálneho vývoja
nemaďarských národností v rámci
zachovania Uhorska
1. júna
– pred dvesto rokmi sa narodil
básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a politik Ján Francisci-Rimavský (1822– 1905); spolupracovník Ľudovíta Štúra, a predovšetkým Štefana
Marka Daxnera, predseda dočasného
výboru Matice slovenskej, po jej založení doživotný čestný podpredseda,
v roku 1864 – 1865 bol županom Liptovskej stolice
Ľudovít KUSAL
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