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SLOVO O SLOVENSKU
N iečo pred vyše rokom vládna
koalícia prežila klinickú smr ť.
Z postu premiéra musel odstúpiť šéf obyčajných Igor Matovič.
Vymenil si post s ministrom financií Eduardom Hegerom, ktorý sa
stal novým premiérom. Dôvodom
rošády boli demisie ministrov
strany SaS a ich žiadosť, aby
Matovič v kresle predsedu vlády
skončil. Nový premiér rozdal staronovým ministrom kvetinky, aby
sa o ne starali. Vraj nech vydržia
minimálne tri roky. Asi mu toto
prianie nevyjde.
Po roku zažívame déjà vu.
Vládna koalícia sa znova otriasa
v základoch. SaS vypovedala
koaličnú zmluvu a opäť žiada
odchod Matoviča z vlády – tentoraz nadobro. Ak sa tak nestane
do konca prázdnin, ministri SaS
podajú demisiu a sulíkovci opustia koalíciu. Slovenský volič si už
na nekonečné hádky medzi šéfmi
OĽaNO a SaS zvykol. Koalícia
skôr riešila ich spory, ako vládla
a spravovala štát. Ani pandémia
ochorenia COVID-19 jej nepridala
na pevnosti a súdržnosti. Mnohé
vážne problémy dokázala však
rozchodiť. V tomto prípade to
vyzerá vážnejšie.
Sulíkovci sa zaťali a premiérovi
Hegerovi dali nesplniteľné podmienky. Heger nikdy neodvolá
Matoviča. Je mu lojálny, čo sa
v politike cení. Jedine dobrovoľná
demisia ministra financií by patovú
situáciu vyriešila. Ak by sa Matovič
vzdal, bola by to jeho politická prehra so Sulíkom, s ktorým sa sporia
de facto od začiatku vládnutia. Je
teda pravdepodobné, že vláda
koncom augusta padne. Na rad
príde prezidentka, ktorá bude môcť
vymenovať úradnícku vládu, ak sa
Hegerovi a Matovičovi nepodarí
v parlamente nájsť sedemdesiatšesť hlasov. Do úvahy pripadajú
poslanci okolo Tomáša Tarabu zo
strany ŽIVOT – Národná strana, to
by si však ako tvrdý opozičný subjekt podpílili vlastný konár.
Tak či tak nám politici zatraktívnili uhorkovú sezónu. Médiá,
experti a ktoríkoľvek budú celé
leto špekulovať, ako to napokon
dopadne. Politici budú verejne
i tajne rokovať a dohadovať možné
scenáre vývoja. A koalícia nebude
opäť stopercentne vládnuť. A to je
počas ekonomickej krízy, vysokej
inflácie, nedostatku ruských surovín pre nás to najhoršie. Koalícia
dokázala dať ľuďom hry, ale nie
chlieb. A na tom skutočne padajú
vlády v demokraciách.
Maroš SMOLEC,
šéfredaktor SNN
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Vojna na Ukrajine pokračuje
Tematická príloha Rodina a škola
Rozdelenie federácie bez výstrelu
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TRI OTÁZKY PRE: MUDr. Vladimíra BALOGHA, odborníka na zdravotné poistenie

Aby sme aj v poistení nemali nové Rázsochy
● Celá Európska únia pozná
termín zdravotné poistenie...
Prakticky všetky štáty poznajú
zdravotné poistenie, ktoré je inde spojené s tzv. nemocenským, čiže majú
viacej financií pre seba. A lekári majú
priamy vplyv na existenciu tohto fondu.
U nás je to oddelené. Možno by bolo
vhodné, aby do toho mohol zapadnúť
úrazový fond, lebo jedine zdravotníci
ho vedia ovplyvňovať, a nič z toho
nemajú.
● Sú poistenci štátu rukojemníci zdravotných poisťovní?
Pri tvorbe štátneho rozpočtu
dochádza k rôznym kreáciám
pri stanovení platby za poistencov štátu, jasne že nedostatočne.

V SNN 15/2022
SI PREČÍTATE
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Nechcem rozoberať nepomer medzi
platbami od ekonomicky aktívnych
poistencov. Treba jasne stanoviť
zákonom pevnú sumu a tá sa bude
upravovať podľa prípadnej inflácie.
Otázka tiež je, ako stanoviť reálnu
sumu za navrhnutý predmet pripoistenia. A napokon – kto sa môže
pripoistiť a kto na to bude mať
peniaze? Aj aké výhody z tohto bude
mať? To sa dá čiastočne predpovedať povedzme z priemernej mzdy,
zo statusu jednotlivých skupín obyvateľstva. Ak štatistika udáva, že
máme takmer vyše 600-tisíc obyvateľov ohrozených chudobou, medzi
nimi záujem o pripoistenie nebude.
Zisk z tohto poistenia je okolo piatich až siedmich percent...

● Pokiaľ ide o Úrad pre dohľad
nad zdravotnými poisťovňami, aká
je jeho úloha?
Mal by zabezpečiť, aby poisťovne
nerobili rôzne legislatívne „kreácie“
o výkone zdravotnej starostlivosti pre jej
poskytovateľov. Malo by to byť jednotné,
aby to manažment poisťovne pociťoval.
Navyše plánovať realizáciu tzv. zmien
vo výbere a v platbách. Existencia len
jednej poisťovne je riskantný krok, ktorý
vyžaduje nielen nový softvér, a to niečo
stojí a zaberá čas, personálne zmeny
značného rozsahu a ďalšie úkony a
operácie. Pokiaľ to nemá niekto ekonomicko-finančne podporené tak opatrne,
aby sme tu nemali nové Rázsochy...
Zhovárala sa: Eva SISKOVÁ
Foto: archív autorky

Najbližšie vydanie Slovenských národných novín 15 vyjde s dátumom 30. júl 2022
■ Psychiater Mar tin K AL AŠ: Nikto Slovákovi nie je takou škodnou ako iný Slovák
■ Uverejníme poslednú časť seriálu o vzniku Slovenskej republiky pred tridsiatimi rokmi
WWW.MATICA.SK
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Vláda dopriala opozícii prázdniny, likviduje samu seba najskôr neodvratne

Zažívame ďalšiu krízu vládnej moci
Štefan ZLATOŠ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V čase uzávierky tohto vydania SNN nebolo jasné to hlavné: Vypovedala už alebo ešte len vypovie strana
Richarda Sulíka koaličnú dohodu? V statuse na sociálnej sieti strany sa o vypovedaní spolupráce s koaličnými
partnermi v deň rozhodnutia – šiesteho júla – písalo už v minulom čase: „Strana SaS vypovedala koaličnú
zmluvu.“ Oficiálna správa však v ten deň znela takto: „ Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra
Eduarda Hegera očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej
vyplynie, že minister financií Igor Matovič nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu.“
Toto
rozhodnutie
strana
Richarda Sulíka prijala na mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.
■ DŽBÁN PRETIEKOL
„Najväčší problém koalície
sa volá Igor Matovič. Mrzí ma, že
takúto vetu vyslovujem, poznáme sa
dvanásť rokov, dlhé roky sme spolu
bojovali, spolu to ťahali, začínal na
našej kandidátke, ale nedá sa pred
tým dlhšie zatvárať oči,“ povedal
predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. SaS však dala
matovičovcom a hneď i premiérovi
čas do konca prázdnin. Dovtedy
by mal od nej Eduard Heger dostať
písomné požiadavky, na základe
ktorých by mal do stanoveného
termínu pripraviť novú koaličnú
dohodu. „Vzťahy v koalícii sa pre
dobro spoločnosti musia zmeniť, ak
zmeny nie je schopné OĽaNO, musí
tak urobiť SaS. Takto nesmieme
ďalej vládnuť,“ zdôraznil Richard
Sulík s tým, že fungovanie koalície je „pokazené jedným človekom,
ktorý sa nedokáže ovládať“.
■ REAKCIA PREMIÉRA
Po veľmi dlhom čase sa zišli
najvyššie stranícke špičky OĽaNO
a z ich stretnutia zaznelo posolstvo
Eduarda Hegera sulíkovcom: Matoviča neodvolajú! Premiér Heger
žiadal SaS, aby zostala súčasťou
vládneho zoskupenia. „Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽaNO
s ňou nesúhlasí a určite nebude
hlasovať ani za predčasné voľby,“
hovorí sa vo vyhlásení po zasad-

nutí predsedníctva, ktoré sa uskutočnilo ešte pred rokovaním vlády
a s predstihom pred straníckym
rokovaním v SaS. „Uvrhnete Slovensko do katastrofy... Nerobte to!“
Odkázal tiež so značnou dávkou
pátosu úradujúci predseda vlády
Eduard Heger.
■ CHYBA V SYSTÉME
Tak nazval v jednom zo svojich
statusov Igor Matovič svoje politické
hnutie, stranu či sústranie. „Pre
ľudí, ktorí vedia čítať medzi riadkami,“ napísal (citujeme bez akejkoľvek redakčnej úpravy či zásahu
do textu statusu): „26 miliard eur
(26.000.000.000)
v
najbližších
5 rokoch v eurofondoch a z Plánu

VŠIMLI SME SI
B líži sa terchovský štátny sviatok – 60. Jánošíkove dni. Naj-

radšej by som napísal „česťdesiate“, lebo komu česť, tomu česť...
Ale o tejto výnimočnej päťdňovej oslave folklóru koncom júla
bude u nás onedlho referovať spisovateľ Igor Válek.

Dr a či e s r d c e
Jož k a M i ča
Už tridsaťtri rokov tomuto jedinečnému festivalu v amfiteátri Nad bôrami
predchádzajú Cyrilometodské dni, ktoré
sú z viacerých dôvodov pre Terchovú až
erbovou duchovnou slávnosťou – a nieK nihu Jožka M IČA uviedla reži len preto, že majú na Slovensku najväčší
sérka Čengel Solčanská.
kostol s patrocíniom svätých solúnskych
bratov. Mimochodom, základný kameň k Harmincovmu projektu naň položili
presne pred osemdesiatimi rokmi...
Štvrtého júla v predvečer sviatku slovanských vierozvestcov „krstili“
v Terchovskej galérii umenia knihu Jožka Miča Vášeň zvaná film. A opäť to
(p) bola nevšedná udalosť, ku ktorej prispela aj účasť režisérky Čengel Solčanskej, s ktorou nakrútili pár kilometrov celuloidu, ktoré ich priateľsky spojili.
Skôr si však myslím, že Mičova filmografia dozdobuje storočnicu slovenského
filmu, začínajúcu Jánošíkom od Siakeľovcov, a ešte bude mať dohru aj na
bohatom programovom liste jubilujúcich Jánošíkových dní.
Prvý raz som o Jožkovi Mičovi počul, keď vo Vrátnej otvárali symbolický
cintorín obetí hôr. Vtedajší starosta Umeleckej besedy slovenskej akademický
maliar Zdeno Horecký (*1930), ktorý bol už na tých prvých Jánošíkových
dňoch a teraz na nich bude mať opäť výstavu, lebo už šesťdesiat rokov má
druhý domov v Zázrivej, mi o ňom hovoril s uznaním: vynikajúci, šikovný chlapík. Nie preto, že boli „kolegovia“ v horskej záchrannej službe ani nie preto,
že Jožo Mičo ten cintorín vybudoval grátis, ba vôbec nezavážilo, že ako široko-ďaleko najúspešnejší (vtedy ešte len stavebný) podnikateľ bol prezident
terchovských abstinentov, čo je v zbojníckom kraji funkcia nanajvýš nezvyčajná. Jožo mal totiž za sebou prvé filmy. Niežeby ich on nakrúcal, ale on ich
staval a začal hneď tými najnáročnejšími – pre hollywoodsku produkciu. Dnes
ich má za sebou sedemdesiat a určite o každom je zmienka v jeho knižnej
novinke. Ak chcete vedieť, prečo si o ňom myslím, že má tiež „dračie srdce“,
zalistujte v nej...
Emil SEMANCO

LÚN2022

obnovy. To je skutočný dôvod, pre
ktorý korupcie chtiví ľudia 2 roky
robia a ešte urobia čokoľvek. Vedia,
že OĽaNO je chyba v systéme
a skutočne nekradneme, presne tak
ako sme sľúbili pred voľbami. Vedia,
že kradnúť nedovolíme, kradnutie
kryť nebudeme … a ušetrené dáme
radšej do bezpečia – do kasičky
rodinám. Kazíme plán. Preto im
tak prestrašne vadíme. Nič iné za
tým hľadať ani nemusíte. Toto je
podstata, prečo chcú akýmkoľvek
spôsobom vrátiť Pellerínu čím skôr
k moci. Za akúkoľvek cenu. V akejkoľvek kombinácii moci. Hlavne
vláda bez Matoviča a OĽaNO. Bohužiaľ, mnohým ľuďom neschopným
myslieť vlastnou hlavou to nedochá-

dza. Plávajú po povrchu a dobrovoľne sa kŕmia splaškami, ktoré im
propaganda cielene podsúva.“
Treba podotknúť, že pár hodín
pred týmto statusom zverejnil
Igor Matovič na tej istej sociálnej
sieti hymnus Sama Chalupku Mor
ho!. Jeho volebná líderka Mária
Šofranko sa v tom čase na tom
istom mieste pochválila pozvaním
na Ukrajinu.
■ UKONČIŤ PSYCHIATRIU
Presne týmito slovami a bez
okolkov žiada predseda parlamentu
a koaličnej strany SME RODINA
Boris Kollár. Chce, aby spor v koalícii „tiež vyriešili tí, ktorí ho spôsobili“. Jeho celý výrok znel: „Psychiatriu treba ukončiť tak alebo
onak.“ Hnutie je podľa Borisa Kollára „pripravené pokračovať v spoločnom vládnutí do riadnych volieb,
ale aj zahlasovať za predčasné
voľby“. Do najnovšieho sporu tradične rýchlo a aktívne prehovorila Veronika Remišová zo Za ľudí:
„Považujem za nezodpovedné, že
koalícia v najbližších týždňoch bude
musieť riešiť vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany SaS a osobný
spor dvoch lídrov koaličných strán
namiesto riešenia skutočných problémov ľudí. Rozbitie vlády a nestabilita Slovensku nepomôže,“ odkázala cez médiá Veronika Remišová.
Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci NR SR
prelomili veto prezidentky Zuzany
Čaputovej
pri
protiinflačnom
balíku z dielne ministra financií
a lídra OĽaNO Igora Matoviča. SaS
a Matovič začali obviňovať zo spolupráce s opozíciou a „fašistami“.
Takže SaS opäť pre Matovičove
útoky odmietla chodiť na koaličné
rady, OĽaNO zas obvinilo liberálov
z rozbíjania vlády. Predsedníctvo
OĽaNO aj premiér Heger apelovali na SaS, aby v koalícii zotrvala.
Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí
ani s predčasnými voľbami. Jasný
dôkaz odmietania reality, ktorú na
Slovensku vidia a vnímajú asi už
všetci okrem OĽaNO. A minimálne
odvody do Sociálnej poisťovne od
augusta budú už vo výške 187,78
eura....

A K T U Á L NE
Policajného auta som si užil viac

než dosť. Otec ním dlhé roky jazdil,
neskôr pracoval na dopravnom inšpektoráte v práporčíckej hodnosti. Mal
úhľadný rukopis. Aj mne „vypísal“ prvý
vodičák. Na dôchodku ho občania v rodnej obci zvolili za starostu. Nebol ním
dlho. Umrel ani nie šesťdesiatročný...

Pomáhať
a chrániť
Najprv mu v päťdesiatych rokoch,
keď pridelené erárne vozidlo ZNB
bolo tmavomodré s bielym pásom po
bokoch, vraveli žandár, neskôr, keď vozil
„šéfstvo“, bol bezpečák, keďže služobné
žltobiele autá niesli výrazný čierny nápis
VB – nie piata bé ako spieva Ráž a Elán
–, ale slúžili Verejnej bezpečnosti. Boli
to časy, keď pri cestách neboli motoresty, keď šofér nervózne vyčkávajúci,
kedy sa páni dôstojníci odkiaľsi uráčia,
mohol zahnať hlad akurát tak „suchým
rožkom a kúskom spišskej klobásy“ (tú
mi stále odporúčal namiesto cigarety).
Sám fajčil jednu od druhej... Šoférsky
zlozvyk. Lebo popri bežnej agende
a karamboloch boli týždne Karibskej
krízy, časy ruských rakiet na Kube
a v našom byte bol dlho v chodbe pripravený veľký zelený „poplachový“ celtový vak s maskáčmi a kanadami. Ten
som zažil! Studená vojna – studená
strava. Potom horúca jar a šesťdesiaty
ôsmy. To sme s rovesníkmi lepili plagáty
proti okupantom. S bratom nám iba
„rašili“ úziky a on žandár nás káral, aby
sme s tým prestali, že to „tak nebude,
ako to práve vyzerá“. Dnes už viem, čo
tým myslel. Keď buchol Černobyľ, opäť
sme ho nevideli celé dni – bol v službe.
Potom mu objavili leukémiu v krvi...
O poprevratovej zelenobielej kamufláži
policajných áut s nápisom Pomáhať
a chrániť netušil. Kolotoč systémov.
Terajšia ohlasovaná zmena „imidžu“ policajných vozidiel je už takto
„moja“ štvrtá. Vraj má byť začiatkom
hĺbkovej reformy PZ. Neverím! Zažil
som za bezmála sedemdesiat rokov
mnoho premaľovaných štítov, zmien
názvov aj výmen na šéfovských stoličkách. Ryba smrdí od hlavy! Toto sa
dedí.
Emil SEMANCO

Novú publikáciu jubilujúceho Jaroslava REZNÍKA uviedli lupeňmi ruží

Ani deň bez Štúra, každý deň s Ľudovítom
Literárne popoludnie vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne venovali 22 . júna organizátori
– Literárny klub Omega, MO Matice slovenskej v Trenčíne a trenčianska odbočka SSS – prezentácii
knihy Jaroslava Rezníka o Ľudovítovi Štúrovi, pripomenutiu autorovho v ýznamného jubilea 80. naro denín a t vorivej dielni s laureátmi 29. ročníka celoslovenskej literárnej sú ťa že Jozefa Braneckého
Studňa sa tajne s da žďom zhovára.
Prítomných privítala riaditeľka
knižnice Ing. Gabriela Krokvičková, ktorá ocenila túto aktivitu
ako prínos k matičnému Roku
odkazu štúrovcov. Moderátorka
Jana Poláková uviedla spisovateľa a jubilanta Jaroslava Rezníka ako básnika národa a vlasti
a spomenula, že za dlhé roky
organizovania a vyhodnocovania
literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom
zhovára, ktorej názov je z poetickej dielne Jaroslava Rezníka, tohto
širokospektrálneho autora pozná
dobre, ale úplne iný obraz jeho
života a tvorby nadobudla po prečítaní knihy doc. PaedDr. Júliusa
Lomenčíka, PhD., S hlbokou vierou
v človeka. Život a dielo Jaroslava
Rezníka. Tajomníčka Trenčianskej
odbočky SSS Ing. Margita Ivaničková výstižne vo svojom vystúpení
priblížila okrem iného i národný
a duchovný rozmer jeho básnickej
tvorby a uviedla aj ocenenia, ktoré
Jaroslav Rezník získal za mnohé
svoje literárne diela. Nasledovali
gratulácie a odovzdávanie ďakovných listov.

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Dlhoročný člen Matice slovenskej
a slovensk ý spisovateľ Jaroslav
Rezník napísal
p
knihu o velikánovi
Ľudovítovi Štúrovi.

Po
prezentácia
publikácie Ľudovít Štúr Génius národa
a Európy ju medzi čitateľov
vyprevadili posypanú čer venými

lupeňmi ruží a želaním šťastnej cesty k milovníkom literatúr y
faktu. Moderátorka poďakovala
gratulantom a vyzvala Jaroslava
Rezníka o pár slov o jeho knižnej novinke. V diskusii odpovedal
na mnohé otázky, vyznal sa zo
svojho vzťahu k osobnosti Ľudovíta Štúra a z pohnútok na napísanie knihy. Priestor na diskusiu
dostali aj prítomní laureáti 29.
ročníka literárnej súťaže Jozefa
Braneckého.
Slová na záver. Jaroslav Rezník v knihe Ľudovít Štúr Génius
národa a Európy ostal verný sebe
a vlastnému spôsobu písania.
Odkr ýva históriu, ale aj menej
známe informácie a mená ľudí,
ktoré sú so Štúrom neodmysliteľne
späté. Knižné putovanie začína
v jeho rodnej dedine Uhrovci.
Svoje rozprávanie poňal zľahka,
chronologicky prehľadne. Kniha
sa číta príjemne a poskytne informácie každému, kto chce poznať
život a dielo Ľudovíta Štúra. Príjemný zážitok z čítania.
Text a foto:
Jana POLÁKOVÁ
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NÁZORY

Sulík prekročil rubikon
Roman MICHELKO

Dnes je už celkom jasné, že
prítomnosť Igora Matoviča v akejkoľvek vláde znamená jej časovanú
deštrukciu. Zároveň je jasné, že mať
ho vo vláde, je doslova požehnaním
pre akúkoľvek opozíciu. Nikto súdny
dnes nepochybuje o tom, že nikto
neurobil pre rehabilitáciu Roberta
Fica viac než samotný Igor Matovič.
Strana SaS dala ultimátum premiérovi Eduardovi Hegerovi, v ktorom jasne deklarovala, že ak do
konca augusta neodvolá Igora Matoviča z vlády, všetci štyria ministri za
stranu SaS podajú demisiu a odchádzajú z vlády. Mohlo by sa zdať, že
tým sa celý koaličný svár ukončí.
Táto selanka má však jeden zásadný
nedostatok: odporuje jej parlamentná
matematika. Koalícia bez strany SaS
má sotva sedemdesiatdva až sedemdesiattri hlasov. Aj to len vtedy, ak
k nim započítame poslancov, ktorí
síce z koalície odišli, ale stále ju

viac-menej podporujú, ako Katarína
Hatráková, Ján Mičovský, Romana
Tabák či Ján Krošlák. S miernym
otáznikom k nim môžeme ešte
priradiť aj Jozefa Šimka, ktorý síce
kandidoval za Ľudovú stranu Naše
Slovensko (ĽSNS), ale pre insiderov je jasné, že smeruje k Borisovi
Kollárovi do klubu SME RODINA.
Nech teda rátame, ako rátame, na
sedemdesiatšesť to nijako nevychádza. Zároveň je jasné, že Matovič
je schopný urobiť čokoľvek, aby sa
udržal pri moci.
Na základe analýzy minuloročnej koaličnej krízy i poznania jej
zákulisia dnes sa môžeme pokúsiť
načrtnúť zopár scenárov, ktoré sa
môžu, ale i nemusia naplniť. Všetci
si dobre pamätáme, že aj vtedy
boli otvorené viaceré scenáre. Tým
prvým bola výmena na poste premiéra a štvorkoalícia mohla pokračovať ďalej. To sa aj udialo, ale, ako

vieme, s odstupom približne vyše
roka sa týmto krokom nič nevyriešilo.
Veľmi intenzívne sa vtedy hralo i so
scenárom trojkoalície, teda OĽaNO,
SME RODINA a ZA ĽUDÍ, s tým, že
potrebné hlasy do sedemdesiatšesť
by dodali tarabovci. Tento scenár

K OME N TÁ R
v zásade krachol na tom, že strana
ZA ĽUDÍ sa pri predstave tohto, že
vláda bude visieť na šnúrke od gatí
patriaca odídencom od Mariana
Kotlebu, začala štiepiť, čo nakoniec
vyústilo až do ťažkej politickej marginalizácie strany ZA ĽUDÍ, no výrazným posilnením strany SaS. Karty sa
prerozdelili: strana Richarda Sulíka
posilnila svoju pozíciu a, naopak,
krajne nesúrodé OĽaNO začalo relatívne pomaly, ale o to istejšie erodovať. Igor Matovič veľmi dobre vie, čo
za osobnosti má v klube. Osobná či

Voda je strategická komodita
Ivan KR AJČOVIČ

V roku 2021 podľa štatistiky
Ministerstva vnútra SR až dve tretiny
mimoriadnych udalostí, presne 262,
spôsobili povodne. Naopak, nedostatok pitnej vody nebol evidovaný v
takej miere, aby bolo nutné vyhlásiť
mimoriadnu situáciu. V tomto roku
sa však situácia radikálne zmenila.
Sužuje nás extrémne sucho. Východ
Slovenska hlási deficit 80 milimetrov
zrážok, hladina spodných vôd je 1,8
metra pod normálom. Rovnaký problém majú desiatky obcí v Banskobystrickom kraji.
Pritom posledné suché letá boli
na Slovensku v rokoch 2017 a 2020.
To znamená, že treba si na nedostatok vody zvykať. A najmä si povedať
ako ďalej. Občania by si mali vstúpiť do svedomia a zmenšiť spotrebu
vody. Zatiaľ nie sú nútení obmedzovať
sa, lebo cena vody stúpla pri súčasnom vysokom zdražovaní takmer

SPOZA OPONY
N a prahu leta sa tento rok
udiali dve výnimočné udalosti,
pri ktorých neboli nijaké televízie
– ani tá verejnoprávna. Je to fakt
mediálnej nevďačnosti k osobnostiam, ktoré sú známe, ba
mimoriadne známe.
Nedávno sa v centre Bratislavy konalo Lúčenie, lúčenie
s veľkým L organizoval Juraj
Sarvaš, jeho nadšenci, študenti.
Bolo to práve také dojímavé ako
životabudiace. Juraj Sarvaš vlani
v júli prekročil, ba preskočil deväťdesiatku a teraz po štyri hodiny
uvádzal svoje študentky a študentov, z ktorých sú už dnes pedagógovia, aby všetkým prítomným
popripomínal 172 (!) Poetických
večerov. Odohrávali sa na legendárnych Kramároch na Stromovej
ulici. Posledné dva sa presunuli
do Strediska kultúry na Vajnorskej
ulici.
Jeden z prvých žiakov populárny herec a hudobník Igor Timko
rozospieval plnú sálu opakovaným nápevom, ktorý dirigoval,
a bol o tom, ako múzy ľúbia Sarvaša Juraja. Okrem toho sa Timko

WWW.SNN.SK

následkov sucha a nedostatku vody
H2Odnota je voda. Šlo o historicky
prvý prierezový dokument k problematike sucha. Jeho cieľom bolo predchádzať suchu preventívnymi opatreniami a obsahoval konkrétne kroky,
ako bojovať s následkami sucha
a nedostatkom vody na Slovensku.
Jeho príprava trvala takmer rok. Celkové náklady na opatrenia boli vyčíslené na 140 miliónov eur. Pripravila
sa konferencia, informačná kampaň,
ktorá mala samosprávy upozorniť na

výzvu o finančný príspevok na vodozádržné opatrenia. Z vyše sto žiadostí sa schválilo jedenásť a projekt
šiel dostratena.
V tom istom roku bola prijatá
z roka 2014 aktualizov aná Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na
zmenu klímy do roka 2025 s výhľadom do roka 2030. Mala zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým následkom zmeny klímy, čeliť
nepriaznivým následkom zmeny
počasia, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných
procesoch na Slovensku. Na základe
ich analýzy sa mal ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej
implementácie opatrení na všetkých
úrovniach. Spracovali sa niektoré
čiastkové veci, napríklad Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie SR na roky

zaskvel, keď z pódia priam zoskočil medzi prvé stoly publika, kde
sedela Ida Rapaičová a srdečne
sa vyobjímal so svojou nezabudnuteľnou učiteľkou. A tá sa onedlho parádne predviedla v skvelom prednese Hollého v pôvodnej

potešil, okrem mnohého iného,
publikum recitáciou Sládkovičovej
Maríny. A v závere nadchol publikum v týchto vojnových časoch
prednesom chýrnej, vlastne mierovej Smrekovej básne Bacardi.
Majster Sarvaš vlial do prítom-

všetkého len mierne, pri trojčlennej
rodine o štvrť eura mesačne. Vláda
by mala zase prijať strategické opatrenia, ako bude štát s týmto faktom
ďalej pôsobiť.
V marci 2018 schválila vláda
Roberta Fica akčný plán na riešenie

P O Z N Á MK A

hodnotová integrita u „politikov“, ako
sú Kristián Čekovský, Monika Kozelová či Andrej Stančík a podobne,
je niečo, čo nemajú v svojej výbave
či slovníku. Napriek tomu táto malá
časť z dnes už len 48-členného
stáda by mohla mať problém opierať
svoje vládnutie o sedem poslancov
ĽSNS. Experiment pri prelomení veta
prezidentky jasne ukázal, že výnimočne a veľmi zriedkavo sa to dá
použiť, ale dlhodobo to asi nebude
možné. Už aj preto, lebo štyria
poslanci strany ZA ĽUDÍ sa na niečom takom nezúčastnili a s takmer
istotou by do takejto podpory nešiel
Juraj Šeliga s Janou Žitňanskou.
Takže skôr sa môže hrať
s druhým scenárom. Ten by znamenal
integráciu tarabovcov do vlády. V prípade, ak by boli traja, tak by to v súčte
dalo veľmi tesnú sedemdesiatšestku.
Dokonca aj prípadný odchod Tomáša
Tarabu do vlády by koalíciu neoslabil,
keďže prvý náhradník na kandidátke
ĽSNS je člen jeho strany. Tento
model už raz bol na stole a väčšina
OĽaNO by sa s ním zmierila, SME
RODINA by logicky nemala výhrady,
ZA ĽUDÍ – ťažko povedať čo poslanci,
ale Veronika Remišová by to rada
„prekúsla“. Je však jasné, že toto by
bolo ťažké provizórium, ktoré by bolo
navyše veľmi neisté. Už len preto, že
2021 – 2027, a aj na tento dokument
sa potichu zabudlo.
Vláda Eduarda Hegera po roku
a pol zasadania expertných skupín
schválila 1. júna tohto roka vlastnú
Koncepciu vodnej politiky SR. Aby
ukázala predchádzajúcej vláde, ako
im záleží na budúcnosti Slovenska
a ako ďaleko dopredu uvažuje, pridala do názvu spresnenie, že ide
o koncepciu do roka 2030 s výhľadom
do roka 2050. Azda najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcim
dokumentom je predpokladaný vznik
„semaforov“ na regulovanie odberov
a využívania vôd v čase nedostatku
vody alebo sucha. Pôjde až o úplné
odstavenie niektorých skupín užívateľov vôd, ako sú producenti potravín
a krmovín, priemyselné podniky alebo
obyvatelia, ktorí využívajú vodu pre
potreby závlah trávnikov, záhrad
či napĺňania bazénov. Zároveň sa predpokladá zrušenie dokumentu predchádzajúcej vlády H2Odnota je voda.
Toto je však hlavný problém.
Vznikajú možno dobré plány, ale
ďalšia vláda v snahe vybudovať si
vlastný pomníček zásluh ich zruší,
a tak sa nemôžu dotiahnuť do štádia
opatrení v praxi. Koncepcie a stratégie na papieri však sucho neodvrátia
a reštrikčné semafory tiež nie.
divadelný projekt. Nielen múzy
majú rady Sarvaša Juraja. Za tie
roky to boli tisíce ľudí, ktorých
oslovili Poetické večery, a Juraj
tiež potvrdil: Všetci ste zostali
navždy v mojom srdci. Je to
veľká slovenská rodina.

Prečo uznávať Sarvaša aj Laluhu
Dušan D. KERNÝ

bernolákovčine. Skutočne bol to
večer plný holdu mužovi, ktorý
s touto tradíciou na Stromovej
začal v roku 1991 – uskutočnil tam
170 všetko výnimočných premiér!
A potom dve inde, tú druhú pod
názvom Lúčenie. Všetci sme boli
pozvaní majstrom vlastnoručne –
nielen celý scenár podujatia píše
rukou. Nemohol som tam neprísť,
keď som čítal na lístočku drobné
Jurajovo písmo: prídi, Dušan, veď
ktovie, kedy sa ešte uvidíme...
Juraj bol v ten večer nielen
plný žartov a prekárania, ale aj

ných nielen energiu, ale aj vedomie, ako dôstojne prekonávať
zhubnú chorobu, ako dôstojne
sa človek musí lúčiť, s akou
vôľou rozdávať básnické slovo,
vie pripraviť Lúčenie a zároveň
nový začiatok v Divadle Juraja
Sarvaša vo Veľkom Klíži, mieste
nerozlučne spojenom s Ladislavom Ťažkým. Je to kus ľudského
umenia, človečiny, ktorou strhol
Sarvaš miestneho podnikateľa,
a ešte k tomu dobrého, ba čo
hovorím vynikajúceho vinára,
aby sa zaviazal zhmotniť ten
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po odchode z vlády by Mária Kolíková
vytlačila jednu z poslankýň ZA ĽUDÍ,
čím by pomer síl vychýlila v neprospech takejto koalície. A, samozrejme, časom by sa začali v tejto
hre vynárať nové a nové premenné.
Napríklad po Milanovi Laurenčíkovi zo
SaS by sa uvoľnil post podpredsedu
parlamentu a ten by mohli ponúknuť
novej poslankyni Slavěne Vorobelovej. To, samozrejme, len špekulujem,
ale viem, že niečo také by bolo úplne
v línii úvah Igora Matoviča.
Ako sa to však skončí, dnes naozaj nikto nevie. Isté je to, že to bude
hra na to, kto skôr uhne. Richard
Sulík bude vykresľovaný ako permanentný rozbíjač vlád a človek,
ktorý dláždi cestu k návratu Roberta
Fica. Je jasné, že práve táto obava
ho veľmi dlhý čas držala paralyzovaného. Dnes však prekročil rubikon
a je viac-menej jasné, že médiá
mu budú skôr tlieskať, než by opakovali bezočivé a ľahko vyvrátiteľné
Matovičove prázdne frázy. Čas prvej
Hegerovej vlády sa začína napĺňať,
to však neznamená, že predčasné
voľby sú automaticky za dverami.
Od pádu vlády k predčasným voľbám
treba ešte štrnásť poslancov a tí sa
pri „kvalite“ súčasného parlamentu
budú zbierať len veľmi ťažko.

Slovenský podnikateľ stál aj
za inou pozoruhodnou udalosťou.
JUDr. Peter Korec z Limbachu
všestranne podporoval profesora
Ivana Laluhu v úsilí, aby dokončil
knihu o Alexandrovi Dubčekovi.
Profesor, ročník 1932, bude 20.
novembra tesne na hranici deväťdesiatky a okrem iného ju uvíta
profesorsky – knihou o človeku,
ktorého bol blízkym spolupracovníkom – knihou nazvanou jednoducho Alexander Dubček. Recenzovali ju dvaja známi historici
– Milan Pekník a Stanislav Sýkora.

No nebyť vytrvalosti Petra Korca
kniha by možno ešte stále nebola
prístupná verejnosti. K tejto knihe
sa budeme vracať – profesor
Laluha urobil všetko pre to, aby
na necelých tristo stranách vytvoril sprievodcu životom a politikou
Alexandra Dubčeka, aby sme mali
možnosť vecne, jasne nájsť údaje
vo forme verifikovaného heslára, miniencyklopédie v téme,
o ktorej existuje množstvo literatúry. Publikácia umožňuje
napríklad jasne a stručne sa
dozvedieť o sporoch A. Dubčeka
s predstaviteľmi sovietskej jadrovej veľmoci a dráme okupácie
Československa, ako aj o tom,
ako sa stretával po roku 1989 so
svetovými politikmi, s pápežom,
ako si ho uctievali univerzity.
Pr vou bola najstaršia univerzita
sveta v talianskej Bologni, a to
ešte pred pádom berlínskeho
múru, na podujatí, na ktorom
slovenský politik Dubček ako
pr vý jasne určil, kde je naše
miesto v Európe. Bol pr vým. Je
zásluha Ivana Laluhu, že nám to
pripomína, preto budeme čerpať
energiu profesorovho počinu.
Energiu dôstojného lúčenia...
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SEBAOBRANA
Ochota poteší

Ladislava JANECHA už ako chlapca zaujímali historické predmety

vždy. Ako sa
však ukazuje, už ani to neplatí.
Aj preto bude dnešná rada určite
vhodná pre „pomalších“ majiteľov
bankových účtov, ktorí si zvyknú
hotovosť vyberať z bankomatu. Teda
najmä starších a pohybovo z nejakých príčin znevýhodnených.

Veľký pozor
na ochotných!
Ide o hru na city, spojenú so
zlodejčinou najhrubšieho zrna.
Poďme si o tom čosi povedať. Idete
si do bankomatu po hotovosť. Nie
je nezvyčajné, že často treba počkať, pretože je tam akosi priveľa
ľudí. Tak počkáte, veď peniaze sa
nedajú vybrať za každým rohom. Po
chvíli ste na rade, za vami už stoja
ďalší. Žiaľ, aj organizované troja viacčlenné skupiny „dobrých ľudí“.
Svoje úlohy majú presne rozdelené.
Jeden z nich vám ponad plece
nazerá na kód (PIN), ktorý zadávate
do bankomatu. Keď ho vyťukáte
a potvrdíte transakciu, druhý vás
zrazu upozorní, že „vám niečo
spadlo“. Teraz si predstavte staršieho človeka, ako sa odvracia od
bankomatu, pozerá sa po zemi,
hľadá to, čo „vám spadlo“ a prípadne
ešte komunikuje s „dobrákom“, ktorý
vás na to upozornil. Medzitým sa
druhý z partie dostane k vašej bankomatovej platobnej karte, prípadne
aj k hotovosti, ktorú po vašom zadaní
vydá zariadenie. Okamžite kartu
odovzdá tretiemu, a kým sa vy znovu
pozriete na bankomat, ten ďalší
už niekde inde uskutočňuje výber
z vašej karty s vaším PIN-om. Vy
si myslíte, že vám to iba dlho trvalo
a že kartu „zhltol“ bankomat. A času
na zablokovanie karty tak podľa vás
máte dosť. Lenže – medzitým je už
váš účet prázdny. Najmä v prípadoch novších platobných kariet, na
ktoré banky dávajú vyššie jednorazové limity ako kedysi.
Takže prejdime si celú situáciu
ešte raz. Ak prichádzate k bankomatu, pri ktorom čaká viac ľudí,
mimoriadne zbystrite pozornosť.
Držte si dostatočný odstup od čakajúcich pred vami, ale najmä od tých,
ktorí stoja za vami. Pokojne požiadajte o diskrétnu vzdialenosť, vyhovorte sa na potrebu odstupu, lebo
máte nákazlivú chorobu, vymyslite si čokoľvek, aby za vami nikto
„natesno“ nestál. Ak je tlačenica,
radšej odíďte, príďte inokedy alebo
skúste inde, prípadne zaplaťte
nákup kartou, a nie hotovosťou,
ktorú ste si chceli vybrať.
Ak však naozaj musíte takpovediac tu a teraz, potom mimoriadne zvýšte svoju ochranu. Pri
zadávaní PIN-u na klávesnicu bankového automatu prekrývajte prsty
dlaňou druhej ruky alebo kabelkou tak, aby nikto nemohol spoza
vás vidieť zadávaný kód. Nikdy sa
pri bankomate, konkrétne počas
výberu peňazí z neho či dobíjaní
kreditu, nebavte s nikým. Nereagujte na oslovenie ani na upozornenie. Môže sa stať, že vám naozaj
niečo vypadlo a že vás na tú skutočnosť upozorňuje poctivý všímavý
človek. Ten však zvyčajne v pokoji
počká, kým si vybavíte výber, a až
potom vás osloví. A ak aj sa mu to
nepodarí, zamieri určite do banky
alebo na políciu s tým, čo vám
prípadne aj naozaj „vypadlo“. Ak
ste naozaj v dobrom „nemotorní“,
pomalí, neveríte si, navštevujte
bankomat v sprievode dôveryhodnej osoby, niekoho z rodiny, dobrého suseda a podobne. Ak nikoho
takého nemáte, oslovte s prosbou
o pomoc pracovníka banky, v ktorej
fasáde zvyčajne bankomat býva
umiestnený, alebo ktoréhokoľvek
mestského či štátneho policajta.
Ján ČERNÝ
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Fascinujúce historické a kultúrne dedičstvo
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto:

Slovenským národným novinám poskytol rozhovor vášnivý dlhoročný zberateľ a ľudový archeológ Ladislav JANECH
z Považskej Teplej, čo je mestská časť Považskej Bystrice. Svoju bohatú zbierku vystavuje širokej verejnosti vo svojom vlastnom domácom súkromnom múzeu. Vďaka tomu ho poznajú nielen na Považí, ale aj v širšom okolí.
● Ako amatérsky archeológ
a historik sa dlhodobo venujete
histórii osídlenia okolia Považskej Teplej. Čo vás pritiahlo
k tejto záľube?
Už ako chlapec som sa zaujímal
o historické predmety. Najprv som
začal zbierať staré mince, ku ktorým
som sa dostal už ako učeň v púchovskom hodinárstve. Okrem zlatých
a strieborných mincí tam ľudia často
nosievali aj niklové alebo hliníkové
peniaze. Tým, že pre nich nemali
nijakú hodnotu, mne ich ponúkali za
pár halierov – niekedy mi ich dali aj
zadarmo. Po zoznámení s doktorom
práva Krčom, zakladateľom Numiz-

storočia so synmi postavil ďalšiu.
Štvrtú miestnosť som spoločne
so ženou staval asi pred siedmimi
rokmi...

INTERVIEW
matickej spoločnosti v Považskej
Bystrici, som od roka 1967 začal
chodiť medzi numizmatikov. V roku
1970 som sa stal riadnym členom.
● Váš otec mal v tom tiež
prsty...
Často ma brával na rôzne
poznávacie zájazdy. Veľmi pekné
spomienky mám najmä na severné
Čechy, kde sme navštívili napríklad hrady Kokořín a Bezděz. Väčšinou to bývali trojdňové zájazdy.
Už v tom čase som obdivoval krásu
tamojších hradov a múzeí. Rozhodol
som sa preto, že doma si založím
vlastnú súkromnú expozíciu. Nikdy
som toto rozhodnutie neoľutoval.
●
Kedy
získala
prím
archeológia?
V roku 1992 ma zapojili do
archeologického krúžku v Považskej Bystrici. Musím sa priznať, že
zo začiatku som toho o archeológii
veľa nevedel. V zimných mesiacoch
sme mávali prednášky so žilinským
archeológom Jozefom Moravčíkom.
Učil nás, ako máme postupovať pri
objavení nejakého predmetu alebo
archeologickej lokality. V okolí
Považskej Teplej som osobne objavil jedenásť od seba nezávislých
pravekých lokalít. Jedna z nich na
Malom Maníne podľa našich odha-

O ČOM JE REČ
Taký primitivizmus! Akurát si
v týchto dňoch pripomíname výročie
vyhlásenia Deklarácie Slovenskej
národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pred dvoma týždňami pozvali si do Slovenskej televízie dve veľké osobnosti Slovenska
a Česka, ktoré sa zaslúžili o pokojný,
mierový, kultúrny rozchod federálneho štátu, Václava Klausa a Vladimíra Mečiara. A moderátorka – hnusí
sa mi nazvať ju kolegyňou – ukázala
hlúposť, na akú sa tak skoro nezabúda. Pretože proti hlúposti sa naozaj
nedá bojovať! Desaťkrát sa Klausa
a Mečiara pýtala na tú istú otázku. „Vy
nás neposloucháte!“ povedal Klaus.
A Mečiar potvrdil to isté. Napokon
pozvaní hostia vstali a odišli zo štúdia. Ako bývalý novinár a investigativny reportér s rozhorčením vravím,
takúto moderátorku mal riaditeľ vyhodiť na hodinu z Televízie. Menia sa
práve generálni riaditelia, od augusta
nastupuje na päť rokov nový šéf. Som
skeptik, že sa niečo zmení v slovenskej, ale i českej televíznej publicistike a spravodajstve. Tá nedovzdelanosť redaktorov a moderátorov je do
očí bijúca. A kto im vlastne píše scenáre? Kde sa táto kvalita ľudí v mé-

Artefakt zo zbierky L. JANECHA

Vo svojom domácom múzeu si Ladislav JANECH buduje expozíciu, ktorá približuje život
ľudí daného regiónu od polovice 19. storočia.

dov mohla mať päťdesiat až šesťdesiat obydlí. Môžeme tiež s istotou povedať, že sa tam vyrábalo aj
plátno. Dokazujú to nájdené úlomky
zo závažia na krosnách...
● Kto bol dušou považskobystrického
archeologického
krúžku?
Štefan Meliš, ktorý bol zároveň členom miestneho odboru MS
v tomto meste. Všetci členovia
krúžku sme boli zároveň aj členmi
Matice slovenskej. O pár rokov
neskôr sa Považská Bystrica stala
súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od toho momentu
sme už nepatrili pod žilinskú archeológiu. Ak sme chceli ako amatérski
archeológovia ďalej pôsobiť, museli
sme mať nad sebou profesionálneho archeológa z Trenčína. Žiaľ,
tamojšie miestne múzeum nám
povedalo, že nemajú nikoho, čo by
sa nás ujal. Našu ďalšiu činnosť
nám znemožnilo aj prijatie nových
zákonov, zakazujúcich vykonávanie
archeologickej činnosti bez riadneho povolenia.

múzeu v Považskej Teplej. Predstavte nám expozíciu.
Pôvodnú expozíciu tvorila prevažne numizmatika, etnografia
a národopis. Mojím zámerom bolo
ukázať, akým spôsobom tu ľudia
žili od konca 19. storočia do prvej
polovice 20. storočia. Keď som
sa stal členom archeologického
krúžku, dohodol som sa s Jozefom
Moravčíkom, že všetky mnou objavené artefakty, ktoré nie sú niečím
výnimočné, môžu byť súčasťou
môjho múzea pod podmienkou, že
bude mať o nich všetky potrebné
informácie.

● Mnohé vaše archeologické
nálezy sú dodnes vystavené vo
vašom domácom súkromnom

● Kedy sa zrodila myšlienka
založenia múzea?
Pôvodne som mal všetku svoju
historickú zbierku voľne uloženú
v spoločnej izbe. To sa nepáčilo
najmä mojim sestrám, ktoré museli
z jednotlivých atribútov neustále
utierať prach. Preto mi neskôr
otec navrhol, aby sme na povale
postavili miestnosť, v ktorej bude
táto zbierka uložená. V rokoch
1966 až 1967 sme sa pustili do
práce. Keďže sa neustále zväčšovala, o päť rokov sme postavili
druhú miestnosť. Po smrti otca som
v deväťdesiatych rokoch minulého

diách berie? Na toto by som iste rád
nielen ja, ale aj ostatní diváci a poslucháči televízií i tlačených médií počuli
odpoveď. Toto ohlupovanie obyvateľov už naozaj nemá hraníc. Jestvuje
správny iba jeden názor – ten vládny!
Ospravedlňujem sa, že som sa hneď
na úvod tak rozhorčil...
Vojna na Ukrajine má svoju predhistóriu, svoje korene. Azda ste už,
vážení čitatelia, zabudli na farebnú

v médiách na dialóg oproti sebe mali.
Komunisti pred revolúciou neakceptovali dialóg, bola cenzúra, ale pýtam
sa – dnes existuje skutočná sloboda
tlače? Odpovedzte si na moju otázku
sami! Vyhlásenie Deklarácie SNR
o zvrchovanosti Slovenskej republiky
znamenalo nádej práve na takúto slobodu. Lenže – „skutek utek!“
Korupcia, rastúca inflácia, rast
cien energií aj potravín, zhoršova-

Nemôžem už mlčať
Peter ŠTRELINGER

revolúciu? Na Juščenka a Timošenkovú, na Majdan? Žiaľ, na ukrajinskej
farebnej revolúcii ako organizátori sa
podieľali aj niektorí Slováci. Napríklad jeden z prvých ministrov slovenskej vlády Pavol Demeš. A nielen
Ukrajina, ale aj Juhoslávia, napokon
rôzne snahy na samotnom Slovensku,
žiadna demokracia v tých snahách
nebola, len podpora cudzích tajných
služieb. Po vyše tridsiatich rokoch
to dobre vedia a vnímajú bývalí premiéri Klaus a Mečiar. Na toto chceli
asi upozorniť pri rozhovore v RTVS.
No zhrozili sa, akých partnerov
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nie životnej úrovne. Kam sa človek pozrie, všetko je zle. A predsa
sem-tam zasvieti svetielko radosti
a nádeje. Napríklad v zdravotníctve.
Uvediem konkrétny príklad: Národný
Endokrinologický a diabetologický
ústav v Ľubochni. Zdravotnícke zariadenie na vysokej úrovni. Mal som
možnosť tam koncom júna stráviť
ako pacient niekoľko dní. Príkladná
starostlivosť lekárov a sestier, ale aj
pomocného personálu. Urobia vám
dôkladne všetky vyšetrenia spojené
s liečbou diabetes (čo bol aj môj
prípad), výborná strava, čo sa dá

● Spomenuli ste ustavičné pribúdanie predmetov v expozícii. Ako
sa zväčšovala?
Pôvodnú
tvorila
numizmatika, etnografia a národopis. Popri
archeologických
nálezoch
sa
postupne rozširovala o také predmety, ktoré postupne zanikali
tým, že prichádzala elektrifikácia
a rôzne nové mechanické stroje.
Ručná práca postupne ustupovala. Sú to najmä výrobky z dreva
a zo železa, ktoré v minulosti vyrábali dedinskí remeselníci, ako boli
kováči, drotári, zámočníci, stolári,
tesári korytári atď. Po nich ostávalo
veľa vecí, o ktoré už miestni nemali
záujem. Zavše boli aj radi, že už ich
nevidia a nemusia s nimi pracovať.
● Blízke aj širšie okolie má
už o vašom múzeu vedomosť...
Ľudia si o ňom medzi sebou
hovorili a ďalej rozširovali správu
o jeho existencii. Dnes ku mne
prevažne chodia žiaci základných
škôl. Občas sem zavítajú aj škôlkari. Múzeum je tiež zaevidované
v Centre voľného času v Považskej
Bystrici. Pred covidom ho ročne
navštívilo štyristo až päťsto ľudí.
O existencii múzea sa môžu dozvedieť i prichádzajúci turisti, keďže
som ako pridružený člen evidovaný
aj v Oblastnej organizácii cestovného ruchu.
● Môže podľa vás takáto
expozícia určitým spôsobom
formovať u ľudí zdravé národné
povedomie a pozitívny vzťah
k slovenskej histórii?
Určite áno. Som presvedčený,
že ako národ by sme mali viac
dbať o naše historické a kultúrne
dedičstvo. Za nijakú cenu si ho
nesmieme nechať zničiť. Musí byť
zachované pre budúce generácie.
Príkladom nám môžu byť okolité
kultúrne národy.
povedať o máloktorej z nemocníc.
Preto sem prichádzajú chorí z celého
Slovenska. Tento moloch modernej
doby cukrovka ťahá v Ľubochni za
kratší koniec. Človek po tých niekoľkých dňoch v ľubochnianskom ústave
pookreje na tele i na duši. Súčasťou
liečebného areálu je rozsiahly park,
v čase môjho pobytu práve kvitli lipy,
vôňa kvitnúceho kvetu omamovala
zmysly, v korunách mohutných stromov hučali roje včielok.
Ľubochnianska lipová aleja je
historickou pamiatkou, tiahne sa od
železničnej stanice až po kúpele,
lipy boli zasadené pred vyše sto
rokmi. Teda pamätá si ich aj P. O.
Hviezdoslav, ktorý do Ľubochne rád
chodieval na liečenie. A popri ňom
napríklad Ľudmila Podjavorinská,
Ivan Krasko, Štefan Krčméry. Jednou z najvýznamnejších osobností,
ktoré žili v Ľubochni, bol akademik
Ľudovít Novák, jazykovedec európskeho významu, zakladateľ Slovenskej akadémie vied (1942). Práve
tento rok od tohto jeho činu uplynie
osemdesiat rokov. Ľudovít Novák bol
však i hudobník – organista a skladateľ, ale aj výskumník v oblasti fyziky
a geografie. Počas krutých päťdesiatych rokov bol uväznený na Pankráci.
Teraz sníva svoj večný sen na malom
ľubochnianskom cintoríne.
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Pieninské Kocúrkovo nevyriešia žandári ani fiškáli, ale vzájomný dohovor

Pltnícke prieky okolo zlatonosnej rieky
Text a foto: Emil SEMANCO

Poviem úprimne, že máločo sa mi tak ťažko písalo ako tieto riadky o najnovšej „pltníckej rebélii“ na Dunajci. Za
vyše štyridsať rokov, čo prichádzam pracovne aj rekreačne do Pienin, som tých vojen, sporov, zvád a kadejakých
ústrkov i podrazov spoznal, videl a počul nemálo. Azda ich bolo aj viac ako dní, keď chmár na nebi aj na čelách
chlapov, ktorých živila rieka a tradičný splav po nej, nebolo.
O chmárach na nebi som písal, keď
Poliaci „tichučko“, bez väčšej publicity,
keďže u nás sa bojovalo o Gabčíkovo,
prehradili pod zrúcaninou poľského hradu
Csorsztyn pri Zámockom vrchu rieku, ktorou k nám predtým tiahli lososy na neresiská, a obrovské priehradné jazero citeľne
zmenilo klímu v najstaršej biosférickej
rezervácii. Zažil som tu dni, keď bez prestávky lialo ako z krhly týždeň i viac. Možno
je to iba môj daždivý laicko-meteorologický
subjektívny pocit, umocnený skepsou
s nedávnych udalostí, ale kadečo ma už za
tie desaťročia dôverného kontaktu s týmto
prostredím a ľuďmi, čo tu žijú, oprávňuje
na osobný tón. Stačí, keď poviem, že som
sa tu oženil a v Kamienke na hranici národného parku žijem väčšinu roka...
■ PONOR NA ZAČIATOK
Pravdaže, zažil som tu aj dni ako
z pohľadnice, keď sa nádherný slnečný
koráb vygúľal spoza Ľubovnianskej vrchoviny na plavbu blankytným nebom ponad
Levočské vrchy k Spišskej Magure, zachytil sa ako jagavou kotvou na kríži Kostola
Antona Pustovníka v Červenom Kláštore
– na božskom kartuziánskom prístavisku,
a nechcel sa ďalej pohnúť, akoby tu chcel
zostať na večnosť a kochať sa Tromi
korunami...
Spoznal som nesmelý rozbeh pltníckeho podnikania, keď si bolo treba
plte prenajímať od staroľubovnianskych
Reštaurácií aj za päťdesiattisíc korún na
sezónu; zoznámil som sa odvážlivcami, čo
sa na to dali, aby zachovali poživeň dedov.
Písal som o nich s účasťou a porozumením, že Dunajec je ich krajec, čo ich živí, aj
keď má kôrky z poriadne tvrdých skalných
brehov. Ľavý je náš a pravý patrí Poliakom.
Už dávno neprechádzajú baby s podkasanými sukňami brodmi v rieke, aby na trhu
či v sklepe v Śromowciach čosi zašmelili...
Bol som na prvej goralskej svadbe
na pltiach, aj na krstoch nových značiek
vynikajúcich pív z Topoľčianskeho pivovaru na spojených pltiach so súdkom
uprostred nich. Zažil som „nezgrabný“
pieninský telocvik, keď sem v osemdesiatych rokoch každé leto prichádzali brigádovať študenti bratislavskej FTVŠ i z prešovskej UPJŠ odboru telesná a branná
výchova. Dunajec si s nimi zahrával, ukazoval svoju silu a vytrhával im žrde z rúk.
Sedel som v plti so sedemdesiatroč-

ným mohykánom pieninských pltníkov
Jozefom Regecom v júni 1986 a potom
aj s jeho bratom Mariánom a pod dojmom
fantastického Kežmarčana z cyklistických
Pretekov mieru napísal som do Smeny
reportáž o Regecovi z dreveného pelotónu. Ožil v nej fráter Cyprián i všetky tie
historky, rozprávky, legendy a povedačky
spojené čarokrásnym kaňonom a prielomom Dunajca, čo sa divoko pení v perejach a potom zas v pokojných úsekoch
váha, kam sa má vydať – či na sever do
Poľska alebo na juh ako všetky ďalšie slovenské rieky okrem Popradu...
Počas mnohých spoločných splavov
som Jaška Mačuteka aj napomínal, ak na
ktorúsi atrakciu zabudol a turistom na plti
ju nespomenul. Na oplátku som mu ja rozpovedal všetko, čo som vedel o Margite
a Besne, keď sme na Tisíc dní republiky
splavovali spoločne Váh pri Strečne, čo
bol krásny projekt spisovateľa Vladimíra
Ferka...
Trinásť rokov pozývam do Lesnice
na Chatu Pieniny umelcov z celého sveta,
aby tu v nádhernom prírodnom prostredí
tvorili svoje diela na sympóziu s príznačným pomenovaním Pieninská pasovačka
a odnášali si odtiaľ nielen pekné dojmy,
ale aj povedomie o tunajších prírodných
krásach, tradíciách, srdečnosti a pohostinnosti goralov.
■ ČO SA RAZ POKAZÍ...
A tu zrazu sa na mňa zo stránok,
ktoré si o regióne severného Spiša rád
otváram, aby som sa dozvedel novinky, čo
ma potešia, vyvalí prúd nevraživosti, urážok, osočovania a ohadzovania špinou.
Mám známych a priateľov na jednej aj na
druhej strane – v obecnej samospráve,
medzi personálom rekreačných a pohos-

tinských zariadení, medzi pltníkmi, raftermi, povozníkmi, taxikármi, a nadovšetko
mám rád tento kraj. Lenže aj využívanie
tohto potenciálu si vyžaduje isté pravidlá
a najmä zákonný rámec! Čakal by som
od ľudí, ktorým tieto predpoklady a možnosti ponúkajú aj dávajú chlieb a možnosť
živobytia, že si ich budú vážiť, a nie znevažovať, tendenčne a zaujato vykresľovať
situáciu, prostredníctvom médií rozširovať
nepravdy a hanlivo nálepkovať tých, čo
sa pre rozvoj Pienin a Zamaguria obetujú
a chcú, aby aj podnikanie v Národnom
parku bolo v súlade s jeho štatútom,
vyhláškami PSK o ochrane životného
prostredia, ekologickými zreteľmi, prijatými všeobecne záväznými nariadeniami,
rozhodnutiami obecnej samosprávy,
urbárskym poriadkom, prevádzkovými
poriadkami parkovísk a prístaviska,
a tiež a najmä s platnými cenníkmi.
■ ZO STRÁNKY STARA.SK
Aktuálne info: „Lesnická úžernícka
MAFIA na čele s ‚bábkovým‘ starostom
sa rozhodla vyhlásiť na cudzom pozemku
v prístave v Lesnici parkovisko a vyberať
nehorázne poplatky za vjazd na pozemok,
ktorý nepatrí obci. Kvôli ich, s prepáčením,
nenažranosti, zajtra, a pravdepodobne
ani v blízkej dobe nebudú fungovať plte
a ďalšie atrakcie na Dunajci. Ľudia si
v tejto ťažkej dobe budú musieť ešte viac
priplatiť za služby, a nie je vylúčené, že
viacero ľudí príde o prácu a príjem. Prosím
všetkých, aby sa oblúkom vyhýbali Chate
Pieniny pod správou veľkopodnikateľa
Gondeka, prevádzkovateľa miestneho
monopolu, ktorému sa očividne mália
státisícové zisky. Iba tak môže na Slovensku ešte zvíťaziť zdravý rozum a nebudeme musieť znova uznať Poliakom, ako
to oni robia lepšie než my na Slovensku.
HANBA OBCI LESNICA, CHATE PIENI
NY A VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽAJÚ
NA TOMTO VÝPALNÍCTVE!“
Tieto riadky sú podpísané menom
Kataríny Štupákovej. Neviem, či taká
existuje a čo ju k nim viedlo. Pohnútky
majiteľov pltníctiev a prevádzkovateľov
rafterstiev sú pochopiteľnejšie. Tí otvorene
podnecujú na rebéliu, aj keď by si tiež mali
uvedomiť, že slovo je ako zubná pasta
vytlačená z tuby – už ju nedostaneš späť...
„22. 6. 2022 je deň, ktorý sa zapíše čiernymi písmenami do histórie Pienin a plt-

Západ masívnou podporou Ukrajiny smeruje k svojmu úpadku

Zámorské pravidlá strácajú pre svet príťažlivosť
Radoslav ŽGR ADA

Vojna na Ukrajine sa stala plnohodnotnou zástupnou vojnou medzi kolektívnym Západom a Ruskou
federáciou. Krajiny NATO masívne podporujú úsilie Kyjeva odraziť útočiacu stranu dodávkami zbraní, ako aj
priamou finančnou pomocou na chod krajiny, aby sa pre náklady na vojnu sociálne nezrútila. Z vojenského
hľadiska je šanca na víťazstvo Ukrajiny malá, čo už pripúšťajú aj západní analytici, prehra Kyjeva tak bude aj
prehrou Západu a bude mať globálne následky.
Ruská strana sa usiluje situovať
konflikt do pozície boja proti súčasnému
globálnemu ekonomickému poriadku.
Ten vznikol po druhej svetovej vojne
s dominantným postavením Spojených
štátov amerických v závese so spojencami z bývalých európskych veľmocí
a Japonska.
■ DOLÁR V NEISTOTE
Nie je nijakým tajomstvom, že
systém, ktorý takto vznikol, bol konštruovaný na prospech týchto krajín.
V súčasnosti už nereflektuje objektívnu situáciu vo svete a pre globálny
juh a najmä nové nastupujúce svetové
ekonomiky je vyslovene nevyhovujúci.
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Hlavným beneficientom boli USA, najmä
ako emitent svetovej rezervnej meny.
Na to upozornil prezident Vladimír Putin
na ekonomickom fóre v Petrohrade,
keď vyhlásil, že sa skončil jednostranný
svetový poriadok podriadený Spojeným štátom americkým, ktoré sa podľa
neho cítia vyslancom Boha na Zemi,
nemajú žiadne povinnosti, ale len svoje
vlastné „posvätné záujmy“. Rusko sa
stavia so svojou vojenskou silou do
pozície baranidla, ktoré rozbíja danú
a niekoľko storočí fungujúcu dominanciu euroatlantického civilizačného
okruhu. Treba si priznať fakt, že Západ
na zavedených pravidlách úspešne
bohatol. Mnohé západoeurópske krajiny

ťažili zo vzťahu k ich bývalým domíniám, ktoré sú na globálnom juhu často
v pozícii ekonomických kolónií. USA
takto bohatli vo vzťahu k zvyšku planéty, ktorá musela nakupovať doláre na
realizáciu medzinárodného obchodu.
Neustály dopyt po dolárovej mene znamenal pre Washington možnosť dovoliť
si akýkoľvek schodok obchodnej bilancie či deficit v štátnom rozpočte, ktorý
nakoniec vygeneroval tridsať biliónov
dlhu, a to len u federálnej vlády. Tento
postoj Ruska, ohlasujúci nový svetový
poriadok, získal veľký ohlas najmä v krajinách globálneho juhu. Putin takto môže
dosiahnuť štrukturálnu zmenu prostredníctvom jednej relatívne malej vojny na
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níctva. Po 150 rokoch trvania tejto krásnej
tradície a kusu histórie je to deň, keď sa
zastavilo splavovanie rieky Dunajec plťami
a raftmi.... Ideme bojovať. O 19.00 sledujte
Markiza, RTVS, JOJ...“
Spolumajiteľ pltníctva v Červenom
Kláštore Ladislav Hrivko: „Pevne sme
sa rozhodli, rafteri aj pltníci, že z vrchnej strany Dunajca nebudeme jazdiť
za takýchto podmienok. Budeme trpieť
všetci, ale nepoľavíme, takto sa veci
neriešia, že nás neprizvali na dialóg. Do
dnešného dňa sme platili urbáru nejaké
‚mýto‘, aj sme ochotní platiť, ale nie desať
eur za jeden vstup. Nehovorím, že je to likvidačné, ale je to podraz...“
Pán Hrivko ešte rámcuje, že kým iné
samosprávy sa usilujú pomáhať cestovnému ruchu po ťažkom období pandémie,
tá v Lesnici akoby im hádzala polená pod
nohy a likvidovala ich zvyšovaním poplatkov, aj keď oni napriek zvyšujúcim sa
nákladom ceny nedvíhajú...
■ ČO NA TO V LESNICI?
Obyvatelia tejto goralskej obce by
boli najradšej, ak by po úzkej dedinskej
hradskej, poškodenej povodňami a prívalovými dažďami, nijaké ťažké nákladiaky nejazdili z obavy o bezpečnosť detí
a školákov. Navyše je prejazd cestou cez
obec sťažený rozkopávkami na údržbu
a výstavbu vodovodu.
Pravdaže, je to nereálne. Autám
treba jazdiť. Nijaká iná cesta do prístaviska pltí pri Dunajci neexistuje.
K vlastníckym vzťahom, o ktorých sa
zmieňuje rozhorčená K. Š., iba toľko:
VÚC vlastní cestu po tenisové kurty pri
Penzióne Pieniny. Odtiaľ popri Lesníckom potoku smerom k Dunajcu je cesta
opäť obecná. Tri roky sa o to samospráva
usilovala a prehrýzala kopou administratívnej agendy. Od sútoku Dunajca
a Lesnického potoka k prístavisku je cesta
urbárska a urbáru patria aj pozemky pod
prístaviskom....
Po mediálnom dereši sme strávili so
starostom obce Lesnica Jánom Gondekom nemálo času pri rozplietaní pltníckeho
gordického uzla s poplatkami, ich výškou,
opodstatnenosťou ponôs podnikateľov
a možnými riešeniami sporu, ktorý hrozí
prerásť do právnických naťahovačiek
a prakticky poškodzuje všetkých a najmä
Pieniny ako také. Aj keď za spoplatnenou
rampou zdôrazňoval bezpečnosť návštevníkov, chodcov, bicyklistov, povozov, a tiež
regulovanie environmentálnej záťaže
v rekreačnej oblasti, za všetkým treba
vidieť aj peniaze a najmä ich prehľadný
tok a použitie.
■ PREHLIADANÉ NARIADENIE
Už v roku 2013 prijala obec
všeobecne záväzné nariadenie (VZN),
v ktorom vymedzila rekreačnú oblasť a
stanovila podmienky, medzi ktorými boli
aj zásady tvorby a ochrany životného proUkrajine. A Západ si je toho vedomý.
Dobre to vystihla sivá eminencia poľskej politiky Jaroslaw Kaczyński:
„Prehra Západu, najmä Ameriky na
Ukrajine, by bola vážnejšia než vo Vietname, o Afganistane ani nehovoriac...“
Úspešné zavŕšenie ruskej vojenskej
operácie na Ukrajine bude znamenať víťazstvo Ruska nad Spojenými
štátmi. Po „ponižujúcom“ stiahnutí USA
z Afganistanu v roku 2021 to bude druhá
veľká porážka Ameriky za dva roky. To
oslabí reputáciu, a tým aj veľmocenskú
pozíciu USA s ich európskymi satelitmi
a naruší svetovú architektúru hegemónie
Západu nad zvyškom planéty. Navyše
Ruská federácia tým, že bola sankciami
vytlačená zo západných ekonomických
štruktúr, je donútená budovať nový
svetový politicko-ekonomický globálny
systém. Záujem o nový model po desaťročiach zneužívania „vlastníkmi“ stávajúceho je značne veľký, podstatné je, že
oň stoja najmä nové nastupujúce ekonomické centrá a budúce veľmoci.
■ SPOJENECTVO FINANCIÍ
Čína a Rusko už diskutovali o zlúčení svojich príslušných finančných
systémov, pričom Moskva ubezpečila
Peking, že je pripravená použiť jüan
vo svojich devízových rezervách na

stredia, dopravy a parkovania. Tiež riešila
i nepovolené činnosti ako predaj fotografií
mimo určených miest a dovoz bicyklov
k prístavu pltí. Toto VZN málokto rešpektoval – úradnou rečou „bolo dlhodobo
porušované“. Mnohí draví podnikavci si
Dunajec predstavovali ako zlatonosnú
rieku. Po dlhých prípravách prijala obec
v roku 2021 ďalšie VZN s platnosťou od
1. 7. 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorým sa zaviedol aj rampový systém. Vtedy aj osadili prvé závory.
Nariadenie je teda platné pomaly rok. Aj
keď pltníci a rafteri namietajú, že „finančná
pohroma“ sa na nich uvalila zo dňa na deň,
o závorách dlho vedeli a vedeli aj to, že sa
nimi nebude prehradzovať prievan, ktorý
veje prielomom Lesnického potoka. Už rok
sa mala suma desať eur za vozidlo platiť.
Jej inkasovanie pomocou kariet pozdržala
pandemická situácia. Všade vo svete sa
takéto eventuality riešia formou spoplatnenia vstupu. Pri výstupe na Sokolicu
zaplatíte najprv prievozníkovi a pár metrov
od vrcholu si poľskí pracovníci národného
parku vypýtajú ďalší, ešte vyšší poplatok.
Inak „sosnu“ a matku Pienin neuvidíte. Aj
naši nespokojní pltníci chceli prepravovať
plte okľukou cez poľské územie, zistili
však, že aj tam sa za prejazd platí a je to
ešte drahšie ako spomínaných desať eur...
Starosta Ján Gondek: „Aj doteraz
platili podľa vzorca, ktorý rátal s cenou
lístka desať eur na pasažiera, pri počte
dvanásť osôb na plti a jeden a 1,5 obrátky
jednej plte za deň. Na jedno auto nakladajú päť pltí. Čiže sa platí za päť pltí, a nie
za jednu, ako to zavádzajúco uvádzali
médiá. Tento vzorec sme preniesli do
súčasného poplatku 10 eur za prejazd.
Viacerí pltnícki podnikatelia s tým rátali
a už vlani dvihli cenu lístka na plť z 10 eur
na 15 aj na 18 eur. Dva týždne o poplatku
cez závoru o tom informovali tabule
a podnikateľom obec poslala maily. Nie je
pravda, že boli postavení pred hotovú vec!
Navyše už rok podnikajú právne kroky
proti výške poplatku a teraz to skúšajú aj
s ovplyvňovaním verejnej mienky. Doteraz
platili za počet prejazdov, ktoré priznali.
A nie som stopercentne presvedčený, že
to bolo s kostolným poriadkom. Dokonca
neraz tvrdili, že platia viac, ako jazdia. Dnes
to vieme odkontrolovať a zaplatia len toľko,
koľko budú jazdiť. Takže tento systém, proti
ktorému broja, je aj na ich ochranu. Ak
budú lístky na splav na súčasnej úrovni,
necháme poplatky v takej výške, ako
sú. Ak ceny lístkov zdvihnú, porastú aj
poplatky. Utŕžené peniaze už túto jeseň
vložíme do plánovanej modernizácie
v prístave. Takže plané reči o tom, že putujú
komusi do vrecka a osočovanie z úžerníctva, sú tiež na trestné oznámenia. Verím
však, že zvíťazí porozumenie a dohovor.
Ak má ktosi z prejazdu vozidla naloženého
piatimi plťami príjem vyše tisíc eur, neschudobnie, ak do obecnej kasy a urbáru odvedie, čo oprávnene požadujeme.
urýchlenie procesu. Dokonca i Saudská Arábia je ochotná opustiť dolár pri
obchodovaní s Pekingom v jüanoch.
Možnou platformou je zoskupenie
BRICS (Brazília, Rusko, Čína, India,
Južná Afrika) – krajín, v ktorých žije
vyše tretina svetovej populácie; tvoria už štvrtinu svetového HDP, a čo je
podstatnejšie, podieľajú sa na polovici
svetového ekonomického rastu. Záujem
vstúpiť do spoločenstva už vyjadril Irán
a Argentína.
BRICS znamená faktický multilateralizmus, zameranie na globálny rozvoj, spoluprácu na oživenie ekonomiky
a zlepšenie riešenia svetových problémov. Na druhú stranu, USA silou udržiavajú svoje dominantné postavenie
na úkor zvyšku planéty vykorisťovaním
rozvojových krajín a v prípade ukrajinskej krízy už aj na úkor Európskej únie.
USA ako chradnúca veľmoc sa
usiluje zadržať Čínu a Rusko pod heslom „Amerika predovšetkým“, ktorá
zakotvuje monopolný „medzinárodný
poriadok založený na JEJ pravidlách“ –
to sú tie „hodnoty“, o ktorých počúvame
aj z úst „našich“ politikov. Ako naznačil
Henry Kissinger (síce veriac v nápravu),
vyprovokovaním Ruska na akciu začal
Západ obdobie svojho rýchlejšieho
úpadku...
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Spisovateľka a výtvarníčka Danica PAULIČKOVÁ píše a kreslí nielen pre deti

Postavenie žien v spoločnosti je rôzne a závisí od
mnohých faktorov. Americký
Georgetownský inštitút pre
ženy, mier a bezpečnosť, ktorý
založila
bývalá prvá dáma
USA Hillary Clintonová, a nórsky Inštitút pre výskum mieru
vypracovali globálny index
WPS – ženy, mier a bezpečnosť. Na zmapovaní údajov
zo 170 krajín sveta sa pokúsili
určiť poradie krajín, v ktorých
ženy majú najlepšie podmienky
na život. Do úvahy brali viacero faktorov, napríklad rovnoprávnosť žien, postavenie
ženy z pohľadu práva v danej
krajine, úroveň bezpečnosti
života a ďalšie. Ako najlepšie miesto pre život žien sa
ukázalo Nórsko, nasledované
Fínskom, Islandom a Dán-

Úprimná detská radosť je pre mňa inšpiráciou v tvorbe

O spokojnosti žien
skom. Veľká Británia obsadila
deviatu a USA dvadsiatu prvú
priečku. Podľa názoru organizácie Statista k nízkemu
umiestneniu USA prispela
skutočnosť, že spolu s Papuou-Novou Guineou sú jediné
dve krajiny sveta, kde matky
nemajú nijakú finančnú podporu počas materstva. Medzi
najhoršie krajiny boli zaradené Sýria a Jemen, tesne
nasledované
Afganistanom.
Z našich susedov sa do prvej
desiatky dostalo len Rakúsko.
V prvej tridsiatke je Slovinsko,
Chorvátsko a Poľsko. Česko,
Srbsko a Bielorusko sú pred
nami. Slovensko je na 39.
priečke, Maďarsko na 46. pred
53. Ruskom, 54. Mongolskom
a 55. Rumunskom. Ukrajina sa
umiestnila na 66. mieste, Kiskov ostrov stability Turecko je
106. mieste podobne ako Vietnam a Uganda. Je zaujímavé,
že pokiaľ Srbsko bez Kosova je
tridsiate štvrté, Kosovo je na 77.
priečke spolu s Barbadosom.
Objektívnosť zostavovania
indexu a použité kritériá a ich
váha v indexe sú už na prvý
pohľad diskutabilné. Svedčí
o tom aj informácia Svetovej
banky, ktorá len pri dvanástich krajinách sveta vyhodnotila postavenie žien a mužov
z pohľadu zákonov ako rovnocenné. Kým medzi uvedenými dvanástimi krajinami sa
nachádzajú napríklad Belgicko,
Francúzsko, Španielsko, Litva,
Grécko, medzi krajinami, kde
ženy nemajú rovnaké práva ako
muži, sú uvádzané napríklad
USA, Nemecko, Japonsko, Čína,
India a všetky krajiny arabského
sveta. K umiestneniu Slovenska určite neprospelo porovnanie priemerných platov mužov
a žien. Podľa portálu Platy.sk
priemerná hrubá mzda mužov
1 751 eur je o 24,6 percenta
vyššia ako 1 323 eur u žien.
V Maďarsku je neporovnateľne vyššia podpora pre matky
s deťmi, nehovoriac o súčasných sociálnych opatreniach
maďarskej vlády na prospech
všetkých
svojich
občanov,
aj keď index WPS pridelil
Maďarsku horšie umiestnenie
v tabuľke. Napriek tomu je
zrejmé, že na zlepšenie života
žien na Slovensku je potrebné
ešte veľa urobiť, aby sme sa
vyrovnali aspoň Česku, s ktorým
sme mali pred tridsiatimi rokmi
spoločnú štartovaciu čiaru.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Zhovárala sa Anna SLÁVIKOVÁ – Foto: autorka

Doteraz napísala a ilustrovala desať kníh, ktoré vydala vo vlastnom vydavateľstve Seneca Publishing company, založenom v roku 2002. Spolu
s ďalšími knižkami, ktoré vyzdobila ilustráciami a vydala v iných vydavateľstvách, by sa ich nazbieralo zo tridsať. Venuje sa však aj literatúre pre
dospelých. Zážitky zo štúdií i z dlhodobého pobytu v medzinárodnom ateliéri výtvarníkov v Paríži zachytila v knihe Paríž – sen: Zápisky z Paríža.
Ilustrátorka, maliarka, spisovateľka a fotografka Danica PAULIČKOVÁ (1953) ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky.
● Narodili ste sa v Bratislave, od
detstva ste inklinovali k umeniu. Kto
vás nasmeroval na dráhu výtvarníčky
a spisovateľky?
Už od detstva som mala rada rozprávky a vedela som čítať ako päťročná.
Preto som si získala priazeň učiteľky
v prvej triede, často ma nechala čítať
celej triede, keď si musela odskočiť do
zborovne po zošity. Mamička sa so mnou
učila básničky a ona bola prvá, ktorá mi
povedala, že báseň má zaujať diváka, rozcítiť, lebo predstavuje myšlienku autora.
A tak sa mi darilo vyhrávať súťaže v recitácii. To bol už len krôčik k tomu, aby som
si uvedomila, že umenie mi je súdené.
Cítila som, že je pre mňa úplne prirodzené.
Kreslila som od detstva, ale nepovažovala
som to za čosi výnimočné.
● No mali ste aj inú záľubu...
Takou bolo tancovanie v baletnom
štúdiu blízko bytu, kde som bývala. Milovala som balet, dlhé hodiny som trávila
u pani Fuchsovej, ktorá mi kázala predtancovávať ostatným žiakom kroky, keďže
som sa to rýchlo učila. Tancovala som
sólové úlohy a osvojila si tak lásku k publiku. Vtedy som sa rozhodla byť baletkou,
no netušila som, že mamička rozhodne
inak. Bála sa o moje zdravie, keďže ona
mala problémy s nohami. Keď som už
nemohla aktívne tancovať, tak som baletky
aspoň kreslila. Baletné špičky mám odložené dodnes ako vzácnu spomienku.
● Po skončení bratislavskej VŠVU
ste odišli na štúdiá ilustrácie a grafiky
do Paríža. Bolo také jednoduché v tých
časoch odísť študovať na Západ?
Mala som to šťastie, že školy mali
medzi sebou vzájomné dohody o poskytovaní štúdií v zahraničí a vytváraní podmienok na stáže. A ešte väčším šťastím bolo,
že na takéto štúdium vybrali aj mňa. Teda
urobila som skúšky a prijali ma.
● Prečo ste si vybrali práve
Francúzsko?
Vyrastala som na francúzskych
básnikoch a prečítala som vari všetkých
v tom čase pre nás dostupných autorov,
akými boli Verlaine, Rimbaud, Baudelaire
a mnohí iní, ale všetko to boli české preklady. Chcela som ich čítať v origináli, ísť
úplne do hĺbky, a tak som sa začala učiť po
francúzsky. Nedarilo sa mi zvládať ťažkú
gramatiku, nakoniec som si povedala, že
sa to naučím priamo v Paríži, ktorý je pre
každého umelca túžbou. V tom čase ma
už prijali na VŠVU, a tak smer bol jasný.
Po skončení štúdia som sa vybrala do
Francúzska na Vysokú školu dekoratívnych umení, kde mali grafiku a ilustráciu.
Absolvovala som skúšky a tešila som sa,
že ma na stáž prijali. Mala som asi anjelička, ktorý mi to doprial. Reč som sa učila
postupne, veď na kreslenie som ju až tak
nepotrebovala. Bolo to krásne obdobie, aj
keď som bola bez finančných prostriedkov
a v tom období sa u nás nedala získať ani
podpora. Aby som si zadovážila peniaze,
našla som si zamestnanie. Pracovala som
pre vydavateľstvo Magnard, robila som ilustrácie, a to mi veľmi finančne aj umelecky
pomáhalo.
● Zo študentských čias, ale aj
z neskorších pobytov v Paríži ste napísali knihu Paris - le rêve. Zápisky sú v
podobe poézie, prozaických textov,
citátov, kresieb, ukážok z realizácií
výtvarných diel i fotografií...
O mnoho rokov neskôr som sa znovu
ocitla v Paríži v Cité Internationale des
arts. Je to krásny projekt, kde sa každoročne stretávajú umelci z celého sveta,
a tak majú možnosť komunikovať, vymeniť si skúsenosti a zároveň aj pracovať

Autorka Danica PAULIČKOVÁ so svojimi čitateľmi, ktorých má najradšej a ktorí jej nakreslili
výkresy na spoločnom stretnutí.

v ateliéroch. Je to celkom blízko Louvru
a Notre Dame, preto si tú atmosféru môže
umelec užiť. Vtedy som vytvorila množstvo
zápiskov, básní, kresieb a malieb. Denne
som sa vracala s množstvom fotografií. To
všetko som neskôr použila v mojej knižke
Paríž - le rêve a zároveň som urobila
výstavu s prezentáciou knihy vo Francúzskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Je
to vzácna spomienka. Dúfam, že kniha
robí radosť aj ostatným. Neskôr sa mi
naskytla príležitosť pokračovať v štúdiu
maľby v New Yorku. Opustila som Paríž
a vydala sa za oceán. Bolo to obdobie plné
zážitkov a prekvapení, keďže som sa ocitla
v úplne inom svete. Pripravujem knihu aj
z tohto pobytu, azda sa mi raz podarí.
● Medzi prvé vaše literárne tvorivé
počiny patrí Motýlia kráľovná...
Áno. Mojou prvou samostatnou knižkou bola Motýlia kráľovná. Keďže som
neustále pracovala pre iné vydavateľstvá,
robila najmä ilustrácie k textom iných
autorov a k učebniciam, mala som už skúsenosti. Mojím veľkým snom bolo vydať
vlastnú knižku vo vlastnom vydavateľstve.
Podarilo sa mi to. Napokon vyšla nielen
po slovensky, ale aj v anglickom a českom
jazyku.
● Zvieratká sú často nositeľmi
vašich príbehov, v ktorých približujete deťom tieto stvorenia, zároveň ich
aj mnohému prospešnému naučíte.
Možno vaše práce považovať aj za
edukatívnu tvorbu?
Zvieratká v mojich príbehoch vystupujú často. Rada ich aj kreslím, lebo sa mi
niekedy ľahšie vyjadruje cez ich nakreslené postavičky. Knižka Motýlia kráľovná
bola pre mňa výzva, pretože bola prvá
a patrí k mojim favoritom.
● Do knižky Sklenená črievička
ste vybrali najkrajšie rozprávky z okolitých krajín, ako napovedá aj podtitul
knihy Rozprávky z Európy. Podľa čoho
ste ich vyberali?
Táto knižka patrí k mojim výnimočným. Trvalo mi tri roky, kým som zozbierala národné rozprávky z každej krajiny
EÚ. Potom ma čakala úprava textu, preklad a ilustrovanie. Nazvala som ju po
rozprávke Popoluška, ktorá má vo Francúzsku črievičku zo skla. Vyrobila som
ozajstnú črievičku priamo zo skla, keďže
sa venujem práci aj s týmto materiálom. To
bol môj začiatok tvorby so sklom. Na krste
a výstave ilustrácií k tejto knižke bola sklenená črievička aj vystavená.
● Už v roku 1980 ste získali ocenenie Prvá cena mladého grafika. Za čo
ste ju dostali a čo kritika na vašej práci
vyzdvihla?
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Medzi moje prvé ocenenie patrila
cena Mladý grafik. Ako mamička som
mala malé dieťatko, a keď môj syn spinkal, mala som čas, aby som ho kreslila.
Vtedy vznikol súbor grafík o mojom synčekovi. Kritici si zrejme všimli úprimnosť
a nehu, ktorú som do svojej tvorby vložila.
Toto ocenenie mi urobilo veľkú radosť
a posunulo ma v práci. Dostala som
ponuky na ilustrovanie kníh a tejto práci
sa venujem doteraz.
● V roku 2002 ste si založili
vlastné knižné vydavateľstvo. Čo vás
k tomu viedlo a v čom je pre vás starorímsky filozof a spisovateľ Seneca
príkladom?
Od skončenia školy som sa venovala
a stále sa venujem ilustrovaniu, okrem
voľnej tvorby. Táto práca mi umožňovala
pracovať na malom formáte a vo svete
detí, ktorý som spoznávala. Mala som
malé deti a často som im vymýšľala príbehy a rozprávky. Tak vzniklo neskôr aj
vydavateľstvo, lebo som túžila mať ideálnu knižku podľa mojich predstáv. Samozrejme, ešte som netušila, čo všetko ma
čaká. Vždy som sa učila od veľkých ľudí,
čo niečo dokázali a boli múdri. Seneca
patrí k výnimočným filozofom. Jeho slová
sú dodnes aktuálne. V jeho mene je
i slovko SEN, a to sa mi tiež páčilo. Múdry
sen. Nedávno som vydala aj knižku jeho
myšlienok a citátov s mojimi kresbami.
Samozrejme, aby som mohla knižky vydávať, s tým je spojené aj zháňanie sponzorov, grantov, a tak zatiaľ bojujem stále.
V práci umelca je to prirodzená vec, už
som si zvykla, že ľudia sa radi pozerajú na
obrazy, ale málokto z nich si ich môže aj
kúpiť. Niekedy mám šťastie na ľudí, ktorí
majú radi knižky pre deti a moju prácu.
Mám množstvo projektov, ale nie všetky
sa mi darí realizovať. Okrem toho mi veľa
času zaberá aj voľná tvorba.
● Medzi prvé knižky, ktoré vo
vašom súkromnom vydavateľstve
vyšli, boli Macíkove tajomstvá. Inšpirovala vás plyšová hračka?
Tých mackov mám doma viacero.
Viem, že takmer všetky deti sa s ním
rady hrajú a v postieľkach sa k nemu túlia
ako ku kamarátovi. Objímajú ho, keď im
je smutno, a tak som im tiež chcela dať
takého malého kamaráta v mojej knižke.
Moje deti mi boli vždy inšpiráciou a často
sú to deti aj z besied v škôlkach a školách.
Možno v budúcnosti sa z nich potešia aj
moje vnúčatká.
● Kedysi neboli deti také náročné,
ako sú dnes. Postačila im bábika zhotovená zo zvyšných kúskov látky, ktoré
zostali pri šití šiat. Hlavná hrdinka
z knižky Handrová bábika, malé diev-

čatko Danka, si obľúbila svoju hračku
z handričiek a brala ju všade so sebou,
aj na výlety. V rukách detí hračky
ožívajú, a vy ich vzťah s dieťaťom
opisujete i kreslíte, akoby mali priam
dušu. Akú spätnú väzbu dostávate od
malých čitateľov alebo ich rodičov?
Moja handrová bábika je ozajstná,
mám ju z Londýna, kde som nejaký čas
žila, a je na kľúčik, vie kývať aj hlavičkou
a spieva pesničku. Usilovala som sa ju
oživiť v príbehu. Mám doma veľa hračiek
z detstva, aj z detstva mojich detí. Niekedy sa mi zdá, akoby to boli živé tvory.
Hrdinka Danka je ako ja a všetko v knihe
sa podobá mojim pocitom a skúsenostiam, o ktorých píšem. Deti veľmi oceňujú
moju klasickú kresbu, ilustráciu, napriek
súčasným experimentátorským trendom.
Majú rady príbehy s dobrým koncom, kde
dobro víťazí. Usilujem sa ich tak vychovávať k dobru, pravde a spravodlivosti cez
prácu, ktorú robím. Najväčším ocenením
mojej práce sú priamo deti a čitatelia, pre
ktorých tvorím, a keď si ma vybrali z mnohých, bolo to pre mňa úžasné ocenenie. Aj
preto, lebo ich očká i duša sú čisté, a niet
za tým iných úmyslov, ako sa úprimne
tešiť. A to je pre mňa inšpiráciou, ktorá mi
pomáha v ďalšej práci.
● Niektoré vaše knižky vyšli aj
v cudzích jazykoch. Na akom princípe
funguje takéto inojazyčné vydanie?
Prekladateľ dostane hotový text.
Vždy sa snažím nájsť dvojjazyčného
prekladateľa, to znamená, že vie po slovensky, no aj ten druhý jazyk ovláda ako
svoj rodný. Knihu Sklenená črievička mi
prekladala rodená Angličanka, ktorá sa
vydala za Slováka. Básne o Paríži mi
prekladala spisovateľka Slovenka žijúca
v Paríži, ktorá tam natrvalo žije a vzala
si Francúza. Knihu Žiarivý kameň preložil nemecký študent, ktorého matka je
Slovenka. Rozprávková knižka Kto je na
svete najmocnejší, ktorá vyšla aj vo francúzštine, sa vždy spomína v mojich otázkach pre deti na besedách. Je zaujímavé
pre mňa počúvať ich odpovede.
● O čom je Žiarivý kameň. Spomínate ho so zvláštnym citovým
pohnutím...
Žiarivý kameň je rozprávková kniha,
ktorú som vydala aj v nemčine. Obsahuje
príbehy venované mojej mamičke. V tom
čase nás práve opustila. Jej vďačím za
mnohé, vychovala ma k láske k umeniu
a literatúre. A názov je podľa jej náhrobného kameňa a jednej rozprávky, ktorá je
v knihe.
● A Malí kamaráti?
Knižka Malí kamaráti rozpráva príbeh
kuriatka a psíčka. Je určená malým čitateľom, ktorí s čítaním vlastne iba začínajú.
Je vytlačená v slovenskom aj anglickom
jazyku a dieťa sa môže týmto spôsobom
zároveň učiť i angličtinu. Sama som učila
deti v škole angličtinu prostredníctvom príbehov a presvedčila som sa, ako takýto
spôsob výučby dokáže zaujať žiakov,
zároveň im uľahčiť spoznávať cudziu reč.
● Nedávno vám vyšla pôvabná
knižočka na pohľad a poučná svojím
obsahom Zázračný herbárik, môžete
nám ju priblížiť?
Moja zatiaľ posledná knižka
Zázračný herbárik je určená päťročným
až šesťročným detičkám, aby sa naučili
niečo o rastlinkách. Dúfam, že im bude
aj inšpiráciou na tvorbu, aby si niečo
nakreslili a tvorili samy. Je to veľmi dôležité v tejto ťažkej dobe pandémie, a je
aj dôležité, aby sa rozprávali s rodičmi
o zdraví. Zatiaľ je to novinka a netrpezlivo
čakám na ohlasy.
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Časopis založený v roku 1885 pod pôvodným názvom Dom a škola. S prestávkami vychádzal až do roka 2019.
Príloha Slovenských národných novín pre všetkých, ktorým záleží na dobrej výchove a vzdelávaní, pozitívnom myslení a pevnom hodnotovom svete.

Sme

vo finále ďalšieho školského roka. Posledné mesiace možno
v našom školstve i v spoločnosti
nazvať krízovými. Hneď len čo trochu
ustúpil koronavírus, nastúpila politická,
ekonomická a bezpečnostná kríza na
Ukrajine. To všetko významne zasahuje do chodu škôl na Slovensku, do kvality vzdelávacieho procesu a riešenia kľúčových problémov školstva.
V našich školách pribudli stovky nových žiakov z Ukrajiny,
systém musí venovať energiu ich adaptácii a začleneniu
do školských kolektívov.

Pôjdeme všetci štrajkovať?
Súčasné školstvo u nás však má aj iné vážne správy.
V máji sa objavili v médiách informácie z prieskumu,
z ktorých vyplynulo, že len dvadsaťštyri percent zamestnancov pracuje na Slovensku v odbore, ktorý aj vyštudovali. Inak povedané, viac ako tri štvrtiny študovalo niečo,
čo k svojej výplate nepotrebujú. O čom to svedčí?
V prvom rade o tom, že máme veľmi neefektívny
školský systém, katastrofálne profesijné poradenstvo
a veľmi nezodpovedný výber študijných a učebných
odborov našimi žiakmi v kontexte so želaniami ich rodičov. Školstvo je v istom zmysle slova výrobný rezort,
ktorý pripravuje svoje „produkty“ pre trh práce. Viete si
predstaviť, že by v nejakom inom výrobnom rezorte bola
75-percentná produkcia zmätkov? Taký podnik by okamžite skrachoval...Školstvo ešte stále žije, či skôr prežíva...
Pred pár dňami vyhlásil minister školstva, že pôjde
do štrajku za vyššie platy učiteľov. V tom istom momente
aj minister financií zdupľoval, že do štrajku pôjde s učiteľmi aj on... Štrajk avizoval Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku, lebo vláda nerieši ekonomickú situáciu v školstve po zvýšení cien energií a tovarov. Kľúčovými ľuďmi, zodpovednými vo vláde za túto
situáciu, sú páve ministri financií a školstva. Načo nám
vlastne sú, ak nevedia riešiť problémy, na zvládanie ktorých boli do svojich funkcií ustanovení a o ktoré mali veľký
záujem. Na politickom výťahu sa vyviezli na najvyššie
stupienky a teraz bedákajú, že tam nie je dobre a radšej
by išli s masami ľudí do ulíc. Aby im poprípade títo nespokojenci povedali, ako vyriešiť problémy, za ktoré zodpovedajú a napokon sú aj výborne platení!
Ono je to však ťažké. Ani učiteľ nedostane na skúške
zo žiaka viac, ako reálne vie a má naštudované. Kapacita jednoducho nepustí. A tak je to aj s ministrami. Ich
kapacita schopností riešiť problémy je na vrchole. A ak
už nevedia čo ďalej, spanikária a povedia, spojíme sa
s masami a budeme spolu s nimi kričať, že problém treba
riešiť!
Počtom policajtov na počet obyvateľov patríme do
prvej päťky Európskej únie. Napríklad také Fínsko s rovnakým počtom obyvateľov má o dve tretiny policajtov
menej. Súčasné politické vedenie nášho štátu preferuje
represívny model spoločnosti pred mravným a hodnotovo
silným. Jan Masaryk v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí, povedal pamätnú vetu: „Pokiaľ budú vojaci platení lepšie ako učitelia, nebude na svete dobre!“
Ľubomír PAJTINKA

RODINA A ŠKOLA

Aký b ol upl ynul ý školský rok 2021 – 2022, ktor ý sa pr áve skončil ?

Návrat detí do lavíc po pandémii
Marianna K ATRENIAKOVÁ – Foto: archív (ľp)

Čo mi rok vzal? Čas, ktorý som nevenovala svojim záujmom
a rodine, ale strávila ho študovaním opatrení, novelizácií zákoNa začiatku školského roka som na porade našim učite - nov, webinármi, školeniami či povinným funkčným vzdelávaním.
ľom povedala, že to bude zrejme najnáročnejší rok v spo - Ale toto pozná každý vedúci pedagogický zamestnanec a riaditeľ
jení s covidom. A teraz v jeho závere, aj podľa ohlasov od školy.
nich samotných, naozaj taký bol. Od začiatku deklarované
nezatváranie škôl sme vítali, no vidina karantén a opako ■ PROBLÉMY NEUSTÚPIA
vaných karantén v triedach nebola lákavá. Učenie v trie Aké hlavné problémy nás zaťažovali? Hádam len toľko –
dach bolo sťažené kombinovanou v ýučbou. Učiteľ musel problémy ešte len budú. V súčasnosti vnímame enormný nárast
byť pripravený na žiakov v triede, na tých, čo sa pripájajú cien energií a potravín. Školské kuchyne sú v dlhodobom mínuse.
na hodinu online, a aj na tých chor ých, ktorí musia učivo Šetríme, kde sa dá. Prognózy v súvislosti s vojnou na Ukrajine
dobehnúť.
nie sú dobré. Ak nebude fungovať priemysel, nebude zdravotníc-

Karanténu v triedach sme neraz oznamovali vo večerných
hodinách podľa nahlásenia pozitivity dieťaťa rodičom. Organizácia práce bola náročnejšia, museli sme si nájsť systém zbierania
údajov o použitých testoch, chorých žiakoch, žiakoch či učiteľoch, ktorí majú či nemajú výnimku.
V decembri nás zaskočilo zatvorenie škôl a prišli sme
o niektoré pripravované predvianočné akcie v škole. No napriek
všetkému sa nám v novom roku pomaly darilo vracať do „starých
koľají“. Pandémia sa celkom neskončila a hneď po jarných prázdninách prišiel prílev žiakov z Ukrajiny, odídencov pred vojnou. Aj
s touto skutočnosťou sme sa popasovali a vytvorili podmienky na
zaradenie takýchto detí a mladých ľudí.
■ VÍTANÉ UVOĽNENIE
Vďaka uvoľneniu covidových opatrení už v marci naši prváci
absolvovali lyžiarske výcviky, pre tretiakov sme pripravili kurz
na ochranu života a zdravia v prostredí Nízkych Tatier, mali
sme prednášky, besedy, projektové dni spojené s rovesníckym
učením.
Žiaci Gymnázia Jána Hollého šíria dobré meno školy tým,
že sa umiestňujú na popredných priečkach v súťažiach, olympiádach širokého záberu predmetov, a ani v tomto roku to nie je
inak. Žiakom chýbal sociálny kontakt a akoby chceli dobehnúť
zameškané, túžia po výletoch, exkurziách a spoločne strávenom čase. S učiteľmi sme absolvovali teambuildingové stretnutie
s partnerskou školou a oslávili Deň učiteľov.
Čo mi rok dal? Predovšetkým nádej, že napriek rastúcej
závislosti od informačných technológií či sociálnych sietí, agresivite, psychickým ťažkostiam u detí aj dospelých spôsobených aj
pandémiou máme nádej spolu rozumne komunikovať a dospieť
ku kompromisom i pri rozdielnych názoroch.

tvo, služby, školy, kultúra. Je to väčší problém ako covid. Prináša
to rovnako stres, nervozitu, obavy.
■ POHĹAD DO BUDCNOSTI
Ako vidím budúcnosť školstva u nás? Je isté, že učiteľovi
dnes k práci nestačí len tabuľa a krieda. Nie je jediným zdrojom
informácií pre žiakov. Podmienky v škole musia byť vytvorené
tak, aby učiteľ vedel a mohol využívať informačné technológie,
moderné edukačné pomôcky. Aby vedel motivovať žiakov, nasmerovať k úspechu, zniesť neúspech. V škole dnes vytvárame
priestor nielen na učenie, ale aj na relax. Chceme poskytnúť bezpečie, spolupatričnosť. Od učiteľa toto všetko chce neustále štúdium a prácu na sebe samom. A na to všetko je potrebné finančné
zabezpečenie škôl. Na Slovensku máme zanietených a oddaných
učiteľov aj riaditeľov, lenže vinou nízkeho ohodnotenia ich práce
sú demotivovaní, ubúdajú učitelia a zvlášť učitelia fyziky, matematiky, informatiky aj odborných predmetov. Je to alarmujúci
stav, ktorý musí riešiť ministerstvo alebo priamo vláda, pokiaľ
máme hovoriť o vzdelanostnej spoločnosti. Súčasné normatívne
financovanie školstva už nestačí. Problémom je aj odchod našich
vyštudovaných mladých ľudí do zahraničia, ktorí sa na Slovensko
už nechcú vrátiť.
Riešiť by sa tiež mala aj nadväznosť obsahu vzdelávania
jednotlivých stupňov. Hovorí sa tiež o inklúzii, ale je dôležité
povedať, koho môžeme integrovať a kde. Tak že tých výziev
v školstve je veľa, ale myslím si, že všetko je to o ľuďoch. Mať
pri sebe takých, ktorí nás inšpirujú, s ktor ými môžeme spolupracovať a mať stále chuť pracovať v škole.
Autorka je riaditeľkou Gymnázia
Jána Hollého v Trnave.
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Emil KOMÁRIK: Púšťam akýchsi mentálnych šarkanov a sledujem, ako letia povetrím

Vedu neposúvajú experimenty, ale myšlienky vedcov
Otázky kládli pedagógove študentky
Foto: archív
Pedagóg, psychológ a reformátor doc.
PhDr. Emil KOMÁRIK, CSc., je jedna z najväčších mravných a pedagogických autorít
dneška. Absolvoval Filozofickú fakultu UK
v odbore psychológia. Pracoval vo výskume
ľudských zdrojov na Ústave experimentálnej psychológie SAV, na Ústave ekonomiky
stavebníctva a na Ústave športových vied
FTVŠ UK. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na FF UPJŠ a na PdF UK. V ostatnom
období sa zaoberá problematikou výchovy
detí s poruchami emocionality a správania.
Od roka 1967 až do 1991 pracoval s kresťanskými skupinami mladých ľudí v Martine, Košiciach a Bratislave. Od roka 1995
do 2004 viedol občianske združenie Nová
nádej. Bol vedúcim autorského tímu, ktorý
v roku 1994 vytvoril Projekt Konštantín, základnú filozofiu reformy vzdelávania na Slovensku. Rozhovor s ním o jeho videní sveta,
náladách a hodnotách je spoločným dielom,
v ktorom mu otázky kládli jeho študentky.
● Lucia Baková: Prečo ste si vybrali psychológiu a potom sa jej venovali v súvislosti s ľudskými zdrojmi? Čo si myslíte o
vývine školstva na Slovensku po roku 1989?
Na ktorej reforme ste spolupracovali?
Sú veci, ktoré vyzerajú z dnešného pohľadu
neskutočné. Nebolo jednoduché dostať sa na
vysokú školu, ak sa o vás vedelo, že nie ste
vyrovnaní s náboženstvom alebo ak váš otec
bol súkromný roľník. A nebolo jednoduché
dostať sa na študijný odbor, ktorý by ste chceli
študovať. Napríklad v roku 1957 mohli na psychológiu prijať šesť študentov. V roku 1963
promovali traja. Boli za celý čas komunizmu iba
dve okná, keď sa tieto obmedzenia zmiernili –
po maďarskom povstaní v roku 1956 asi do roka
1958 a od roka 1968 asi do roka 1970. A ako
sme boli na štúdium pripravení? Komunistická
reforma školstva z roka 1953 nás okradla o dva
roky štúdia – jeden skrátením ZŠ o 9. ročník
a jeden skrátením gymnaziálneho štúdia na tri
roky. Maturovali sme v sedemnástich a zúfalo
nám chýbali vedomosti v matematike a prírodných vedách. Takže náš ročník 1940, osemročkári, mal prakticky nulové šance dostať sa na
technické školy – tam smerovali najmä tí, ktorí
nastupovali na gymnázium z deviateho ročníka.
Pre nás vláda zriadila pedagogické inštitúty, čo
bolo jednoročné štúdium učiteľstva. Na vysokých školách prichádzali do úvahy opäť najmä
učiteľské povolania. Kto nechcel byť učiteľom,
tak mal na výber históriu, marxizmus, filozofiu,
psychológiu a ešte nejaké podobné odbory.
Mňa odmalička orientovali na manuálne práce,
a keďže som nemal šancu dostať sa na stavbárčinu, čo bola moja prvá voľba, prihlásil som sa
na dejiny umenia, ale tie práve pauzovali, tak
zo všetkých možností som si zvolil psychológiu.
Tretia voľba bola ruština, lebo to bol jediný predmet, ktorý som na gymnáziu zvládol natoľko, že
som v nej bol schopný konverzovať a čítal som
ruských autorov radšej v origináli ako v prekladoch. O psychológii som sa na gymnáziu naučil iba toľko, že existujú reflexy a dve signálne
sústavy. Keďže som bol odmalička knihomoľ,
mal som už vtedy naštudovanú slušnú sumu
vedomostí o histórii, teológii aj o psychológii,
najmä sociálnej.
Moja orientácia na psychológiu práce vychádzala z toho, že som dával prednosť práci s normálnymi zdravými dospelými ľuďmi pred prplaním sa v mysliach narušených ľudí. Treba azda
ešte povedať, že voľba psychológie ako budúceho zamestnania bol vedomý hazard. Po kritike
pedologických úchyliek v systéme sovietskeho
školstva bola psychológia vyhlásená za buržoáznu pavedu a psychológovia prišli o zamestnania. Perspektíva uplatnenia bola nulová.
Jediní, ktorí si psychológiu nedali zobrať, boli
železničiari, lebo oni vedeli, aké je dôležité mať
schopných rušňovodičov a výpravcov, a možno
ešte psychiatrické nemocnice, ktoré potrebovali
diferenciálnu diagnostiku duševných chorôb.

Človek si nemôže vždy vyberať, čo bude
robiť. V skutočnosti prvá psychologická téma,
na ktorej som začal pracovať v roku 1965, sa
dotýkala exekutívnych funkcií mysle. Vtedy
tento termín nikto nepoznal, ten sa objavil ako
novinka niekedy na prelome tisícročí. Bola to
téma pracovnej pamäti, ktorá sa objavila ako
problém v oblasti inžinierskej psychológie, ako
otázka rozhodovania v časovom strese. To bolo
počas mojej práce na SAV. Základom našej
pedagogiky prípravy psychológov bolo, že študenti sa musia naučiť remeslo. Teda postupy
psychologického merania od reakčného času
až po postoje a osobnostné kvality. Potom sa
museli naučiť metodológie psychologického
výskumu a základy psychometriky a psychologickej diagnostiky. Popritom sme sa usilovali priniesť im najnovšie teoretické poznatky
a koncepcie, ako sme ich dokázali načerpať
štúdiom anglosaskej literatúry. Študenti si sami
odbornú a vedeckú literatúru prekladali do slovenčiny, a takto sa študijný tezaurus každým
predmetom a každým ročníkom obohacoval.
Tri zložky profesionality, teda znalosť materiálu, znalosť remesla a znalosť komercie, stále
ešte považujem za dôležitý predpoklad akéhokoľvek uplatnenia psychológa v praxi. A potom,
ak máte hlboký poznávací základ o ľudskej
psychike, ak ovládate metodológiu svojho
odboru a ak si dokážete porozumieť s ľuďmi,
ktorí vás platia, nie je až také podstatné, v akej
pracovnej pozícii sa ocitnete. V prostredí kresťanskej rodiny som vyrastal od detstva. Keď
som sa sám stal kresťanom, bol som pomerne
mladý, mal som dvadsaťpäť rokov, a okolo
boli aj mladší ľudia, ktorí chceli žiť kresťanským spôsobom života, tak sme sa tomu učili
spoločne, mierne aj ilegálne a sčasti celkom
verejne, tak ako sa dalo. Keď som skončil svoju
politickú angažovanosť v roku 1995, navrhli mi,
aby som sa ujal vedenia jednej malej misijnej
organizácie pod názvom Nová nádej, ktorá
vydávala časopis na denné štúdium Biblie
a kresťanské vzdelávacie publikácie. Tam sme
pripravili vzdelávací program pre rovesnícke
poradenstvo, ktorý fungoval skoro desať rokov.
Vydali sme niekoľko zaujímavých prekladov
z produkcie Focus on the family a ďalších –
napríklad Drogovzdorné dieťa a podobne.
Proste, toto bola moja srdcová záležitosť.

● Kristína Banasová: Ako ste sa dostali
od výberu pracovníkov na špecifické
funkcie k deťom? Čo vás priviedlo práve
k výskumom o výchove detí s poruchami
emocionality a správania? Čo vás priviedlo alebo motivovalo ísť pracovať práve
s kresťanskými skupinami mladých ľudí? Sú
v niečom odlišné?

● Katarína Baxová: Od ktorého roka ste
sa začali venovať pedagogickej činnosti
a na ktorých univerzitách ste pôsobili? Na
akých pozíciách? Prečo ste sa rozhodli
pôsobiť na akademickej pôde?
Vyučovanie, skôr doučovanie, som robil už
ako študent, ale učiť som začal, keď mi bolo
dvadsaťosem. Pôsobil som na UPJŠ v Koši-
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ciach ako odborný asistent, krátko na STU ako
externý učiteľ psychológie práce. Na Fakulte
telesnej výchovy UK som pôsobil ako vedecký
pracovník s povinnosťou vyučovať. Nejaký čas
som pracoval na čiastkový úväzok na Trnavskej univerzite. Dlhší čas som vyučoval na
Pedagogickej fakulte UK a po odchode na
dôchodok na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.
Akademická pôda mi bola ponúknutá doc.
Bažánym pri zriaďovaní Katedry psychológie
v Košiciach. Skúsenosti z košickej katedry boli
natoľko motivujúce, že keď sa otvorili iné možnosti, neváhal som.
● Erika Danácová: Aká bola druhá voľba
povolania v prípade, že by to nevyšlo s psychológiou? Bolo by to možno niečo okolo
športu, keďže ste sa venovali výberu športových talentov? Venovali ste sa nejakému
druhu športu alebo ešte aj dnes si vo voľnom čase rád zašportujete?
Keď ma po treťom ročníku súdružský súd
mojich spolužiakov poslal do výroby na prevýchovu, získal som vo Vítkovických železiarňach
kvalifikáciu valcovača železa, a dokonca mi
ponúkli možnosť študovať metalurgiu na vysokej škole banskej. Ako robotník som sa mohol
uživiť v niekoľkých profesiách. Ale v skutočnosti som o alternatívach neuvažoval, keď
nehrozili. Určite som neplánoval uplatnenie
v oblasti športu. Nebol som nikdy príliš fyzicky
zručný, bol som síce silný a ťažký ako potomok
generácií kováčov, ale to na výkonnostný šport
nestačilo. V osemdesiatke sa už o športovaní
nedá hovoriť, ešte tak o vychádzkach do najbližšieho okolia...
● Gabriela Dubovanová: Aké kritériá boli
najdôležitejšie pri výbere športových talentov? Aké zistenie pri vyhľadávaní a výbere
športových talentov bolo z psychologického hľadiska najprekvapujúcejšie?
To, čo sme do výberového procesu športových talentov vniesli na našom pracovisku,
bolo meranie senzomotorických schopností.
Najmä schopnosť kontroly času a schopnosť
dávkovania výkonu. Dovtedy sa merali najmä
maximá výkonov. My sme zaviedli napríklad
rozpoľovanie výkonu, zastavenie pohybu stopiek na určenej hodnote a ďalšie podobné
testy. Druhý prínos bola filozofia oddelenia
miery schopnosti od úrovne predbežnej trénovanosti. Ak dáte dvom ľuďom pušku a terč
a obaja nastrieľajú deväťdesiat zo sto bodov,
je dôležité vedieť, akú predbežnú skúsenosť majú. Všetci sa usilujú pred talentovými
skúškami natrénovať čo najviac, ale talent je
o tom, čo dokážete s minimom tréningu. Ďalej
sme presvedčili antropológov, že v desiatich

rokoch by malo byť predpovedanie výkonnosti
spoľahlivejšie ako v trinástich, čo sa aj potvrdilo. A podobné veci.
● Lucia Janev Svorníková: V čom vidíte
rozdiel medzi dnešnými študentmi a študentmi v minulosti?
Zažil som študentov psychológie v Košiciach i v Trnave. Potom som už mal len pedagógov. Základný rozdiel, ktorý som vnímal, bol
vo vzťahu k učiteľom. Pre košických aj trnavských študentov sme boli staršími kolegami,
s ktorými sa dalo rozprávať o čomkoľvek, aj
o vlastných nápadoch a problémoch. Boli
ochotní uvažovať o veciach a nesúhlasiť, rovnako ako sa nadchnúť. Viete si predstaviť, že
by ste mali študenta, ktorý si zorganizuje magnetofón a sprievodné auto, aby prebehol trať od
Prešova do Košíc a zaznamenával svoje pocity
a prežívanie tejto cesty? To bolo, prosím, v roku
1971. Pedagógovia podľa mojej skúsenosti boli
viac sústredení na to, ako sa to robí, a dosť
málo im záležalo na tom, aby pochopili, prečo
by sa to malo robiť tak alebo onak. A či boli vtedajší študenti iní, to sa neodvažujem súdiť.
● Jaroslava Kostolníková: Čím vás počas
výchovno-pedagogickej činnosti najviac
potešili alebo prekvapili študenti? Ako by ste
opísali alebo zhodnotili prácu s mládežou?
Vlastne ma nikdy neprekvapili, študenti
vždy boli racionálni a vždy išli študovať s tým
cieľom, aby získali diplom a dostali či mali
ľahšiu, alebo lepšie platenú prácu. Prekvapilo
ma len to, že niektorí počas štúdia na tieto
utilitárne veci zabudli a začal ich vážne zaujímať samotný obsah štúdia. Nebolo ich veľa,
ale niektorí dnes tvoria elitu aj psychológie,
aj pedagogiky. Najviac ma však prekvapila
zmena postojov policajtov, ktorí začali študovať pedagogiku emocionálne narušených predtým, ako vznikli bakalárske odbory, a museli
to pretrpieť celých päť rokov. Vyjadril to jeden
z nich na stretnutí po promócii – šli sme študovať, lebo sme potrebovali diplom. Dnes vieme,
že to, čo ste nás naučili, je oveľa cennejšie ako
papier, ktorý sme dostali. Práca s kresťanskou
mládežou bola potešením pre dušu, lebo oni
boli motivovaní, oni chceli vedieť a chceli slúžiť
druhým.
● Petra Košútová: Na akú udalosť z profesionálneho a zo súkromného života ste
najviac hrdý? Ktorý psychologický experiment na vás najviac zapôsobil – či už negatívne, alebo pozitívne?
Asi najväčšie uspokojenie mi poskytuje, keď
vidím, ako fungujú veci, pri ktorých začiatku
som mohol byť a azda aj trochu prispieť k ich
rozvoju. Mám na mysli najmä košickú Katedru
psychológie, ale aj také veci ako obnovenie
slovenského Orla, začiatok náboženského
vysielania v rozhlase, detský časopis Dúha,
psychologická intervencia do procesu výberu
športových talentov, štúdium problematiky
reziliencie (vzdorovania) detí, začiatok úsilia
o reformu školstva a vzdelávanie odborníkov
na prácu s emočne a so sociálne narušenými
deťmi.
Vedu neposúvajú experimenty, ale myšlienky vedcov. Experimenty majú iba preukázať, že tie myšlienky majú širšiu platnosť. Idea
determinácie psychiky zvonka, základ marxistickej psychológie, bola založená na myšlienke,
že nové veci sa učíme pod vplyvom vonkajších
udalostí, cez odmenu a trest. „Uletenosť“ tejto
myšlienky a všetkých teoretických záverov
z výskumov učenia na jej základe je v tom, že
experimentátor nie je jav prostredia, ale človek, ktorý si osvojil nad vami moc a môže vami
manipulovať.
● Dušana Lehotová: Kto vás v živote najviac ovplyvnil alebo inšpiroval?
Tie mená vám asi nebudú nič hovoriť, ale
zaraďujem k nim Senecu, Piageta, Wienera,
Poppera, Calvina, Bibliu, Cattella, Myersa
a hromadu ďalších autorov. Z domácich psychológov to boli najmä Bažány, potom Jurovský, Ondrejka, Kováč a najmä môj dlhoročný
priateľ a mentor Jaro Křivohlavý. Inak som bol
najmä samosrast.
● Kristína Povalová: Čo robievate, ak sa
chcete odreagovať od práce a nemyslieť na
to, čo ešte treba urobiť?
Relaxujem, čítam Bibliu, detektívky, historické diela, fantasy, meditujem, modlím sa
a spievam si (keď som dosť izolovaný), prípadne robím si pre seba texty na známe melódie a len tak si fantazírujem o veciach, ktoré
nie sú, ale mohli by, prípadne nemohli by byť.
Púšťam si akýchsi mentálnych šarkanov a sledujem, ako letia v povetrí.
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Nežiadajme od druhých viac ako sami od seba
Profesor PhDr. Ivan ŠTÚR, CSc.
Ilustračné foto: (ľp)
Rozpätie žiackych vzťahov k pedagógom
sa klenie od celoživotnej vďačnosti cez
chladné a rýchle zabudnutie až po nedôstojný hnev a zbytočné pocity krivdy. Veľký
kus životnej krásy je v tomto vzťahu,
ktorý významne utváral našu osobnosť.
Prvoradým zmyslom učiteľa možno nie je
sprostredkovanie informácií, ale prebudenie záujmu o modelovanie charakteru,
pričom najväčšou odmenou údajne nedostatočne plateného učiteľa je práve láska
žiakov, ktorí ho v nejednom prípade ďaleko
predbehnú v spoločenskej úspešnosti.
Učitelia sú rôzni, každý má svoje prednosti aj svoje chyby, rovnako ako žiaci málo
citliví a precitlivení, zdvorilí a nevšímaví.
A medzi týmito najodlišnejšími povahami
sa utvárajú plytké aj hlboké citové vzťahy,
ovplyvňujúce chuť do učenia, životnú istotu
i zdravé sebavedomie oboch zúčastnených.
■ ZDROJE PODNETOV
Škola vychádza z rodičovských podnetov. Prispôsobenie sa školskému poriadku
verne odzrkadľuje dôveru dieťaťa v dospelý
svet. Čím mladšie je dieťa, tým je bezbrannejšie a žiada si viac pochopenia. Podobne
ako mladý lekár v strachu, aby niečo nezabudol, rozmýšľa predovšetkým o probléme
a zabúda na citové reakcie pacienta. Aj málo
sebaistý učiteľ, zaujatý svojím vystúpením,
nevníma žiakov s ich najrozličnejšími problémami a postojmi, ktoré si priniesli z domu. Až
časom možno dospeje k hlbšiemu pochopeniu
svojej úlohy a skutočných potrieb vyvíjajúcich sa mládencov a diev. Len ako sa vyhnúť
„vyhoreniu“? Dobré vlastné rodinné zázemie
a intenzívne osobné záľuby. Životná spokojnosť významne utvára charizmu učiteľa. Aj to
je dôležité poslanie pedagóga ukázať deťom,
ako sa dá pekne žiť!
■ DETI SÚČASNOSTI
Mnohé dnešné deti sú náročnejšie
i sebavedomejšie, majú inú hodnotovú škálu
a odlišné predstavy o životnom úspechu. Čo
však zostáva a čo máme dospelí s mladými
spoločné, je ľudské spolunažívanie a každodenný zápas o tvorivé naplnenie svojho
pozemského času. Podobne ako vo vzťahu
rodič a dieťa menej zaznieva postoj silnejšieho a nadradeného nad menej schopným
a podriadeným. Aj v škole sa stretávajú najmä
dve rovnako cenné ľudské bytosti, vzájomne
sa ovplyvňujúce a obohacujúce. V tom je
Dostali sme dar reči. Ako jediní v živočíšnej ríši. Skladáme vety zo slov, slová
z písmen. Formulujeme myšlienky, posolstvá, vyznania i bežné každodenné vety.
Azda najlepšie však pozná silu slova
herec, lekár, spisovateľ, kňaz a učiteľ.
Najmä učiteľ musí byť majstrom tohto silného nástroja múdrosti, ale aj pohladenia,
výstrahy pred zlom. Musí byť šikovným
ohýbačom slov a skladateľom najcitlivejších posolstiev a deklarácií, ktoré nimi
vyjadruje.
Detstvo našich rodičov a starých rodičov
malo svoju úroveň. Dbalo sa na úctu k starším
i mladším, k ľuďom vôbec. Dbalo sa na pravidlá slušnosti a poriadok i etiketu. Aj v tom
najodľahlejšom kúte štátu. A dbalo sa na to,
čo sa hovorí a ako sa hovorí. Kultúra jazyka
bola dôležitá a patrila k dôležitým vzdelávacím oblastiam v škole, ale aj v rodinách,
médiách, na verejnosti.
Doma mali ľudia vo všeobecnosti oveľa
viac kníh ako dnes. Čítalo sa oveľa, oveľa viac
ako dnes a s tým súviselo aj bohatstvo slovníka človeka, ktorým sa dokázal vyjadrovať.
Na obrazovke videl človek divadelné predstavenie, operu, operetu, koncert vážnej hudby,
recitáciu. Ako často vychovávajú médiá ľudí
týmito posolstvami dnes?
Obloha bola neraz popísaná stopami
po prelietajúcich stíhačkách. Ako deti
sme sa ako prvé učili básničky o mame,
otcovi, mieri, počúvali rozprávky o boji
dobra so zlom o šťastí a najmä o morálke.
Ústrednou vecou bolo slovo, ktorým sa k nám
donášali všetky podnety. Lebo slovo bolo a je
chrám, v ktorom je ukryté tajomstvo sveta
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Mnohé dnešné deti sú náročnejšie i sebavedomejšie, majú inú hodnotovú škálu a odlišné predstavy
o životnom úspechu.

práve tá najväčšia krása tohto povolania, že
neopracovávame neživú hmotu, ale stvárňujeme živé bytosti, ktoré spätne ovplyvňujú
nás. Čím viac dobrých ľudí máme okolo seba,
tým sme životne spokojnejší. Deti najlepšie vycítia skutočný záujem dospelého, jeho
radosť zo stretnutia aj schopnosť porozumenia. Ťažko tiež nesú zradu v podobe nezáujmu, neschopnosti alebo nespravodlivosti.
■ FÉROVÝ PRÍSTUP
Ako môže učiteľ vedome či nevedome
deťom ublížiť? Výberom svojich obľúbencov,
čo je celkom pochopiteľné, pretože sympatie sa rodia často bez nášho zásahu, len ich
ovládnutie je niekedy ťažké. Úcta vyvoláva
úctu, pochopenie umožňuje vzájomné pochopenie. Aj málo sympatický človek sa môže
zmeniť na oveľa pozitívnejšieho, žiakovi učiteľ
na učiteľovi provokujúci žiak. Ubližujeme aj
malou dôverou či ľahostajnou nenáročnosťou.
Láskavý vzťah objavuje v druhom človeku
netušené schopnosti. Pritom stále znie vážne
memento, že najrozličnejšie formálne prikázania sa dajú realizovať iba pri neustálej kritickej sebavýchove. Nežiadajme od druhých
viac než sami od seba! A ak platí, že pozornosť je najväčšou potrebou každého človeka,
môžeme ublížiť aj nevšímavosťou. Dajme
vyniknúť občas i tým, ktorí stoja v úzadí, nájdime v každom niečo hodné pochvaly. Aj tu
však rozhoduje neegoistické, zdravé sebavedomie učiteľa!
■ CESTY K ÚSPECHU
Bolo by smiešne získavať si obľubu žiakov malou náročnosťou, napokon vždy najviac ocenia toho, kto ich veľa naučil a veľa
dal. Rovnako ako doma si ceníme otca nielen
podľa toho, čo na ňom mama kriticky vidí,
ale aj podľa jeho úspechov v spoločnosti.
Učiteľ stúpa u žiakov na cene svojimi tvorinášho myslenia a vyspelosti. Veta je opera
i báseň, zároveň a ňou sa delíme so svetom
okolo nás o naše myšlienky. Tie vypovedajú
veľmi jasne o stave nášho myslenia i duševnej vyspelosti a hodnotovom nastavení. Je to
zrkadlo našej človečenstva.
Pokiaľ učiteľ nedokáže svojím slovom
zaujať, nemôže byť dobrým učiteľom. Práca
so slovom a s emóciami je pre úspech učiteľa
rozhodujúca. A podobne aj pre žiaka. Je síce
v etape učenia, ale vyspelosť jeho ústneho
prejavu vyjadruje, ako sa mu darí pripravovať
sa na život medzi ľuďmi.

Sila nášho
slova
Učiteľ musí vedieť zaujať svojím výkladom učiva, prístupom k žiakom, a sú aj takí,
ktorí vedia úspešne zaujať aj svojím kultivovaným výzorom a outfitom. Dodnes si pamätám na nášho učiteľa hudobnej výchovy na
základnej škole, ktorý chodil v bielom plášti
a jeho kolega mu ho celý pomaľoval notami.
Zaujímavé je, že nám to nikdy neprišlo
smiešne, ale skôr zaujímavé. Bolo to prekvapivé a neočakávané...Slovenčinárka si zasa
občas sadla ku klavíru a spievali sme si spolu
Bottovu Smr ť Jánošíkovu. Aj preto si báseň
dodnes pamätám – podobne ako ostaní spolužiaci... Po rokoch si vybavíme najmä učiteľov,

vými úspechmi. Prázdniny aj trocha každodenného voľného času sú pre školákov a ich
učiteľov nielen príležitosťou k odpočinku, ale
i výzvou na zdokonalenie. Zodpovednosť za
seba, zodpovednosť za svojich blízkych, a to
sú pre učiteľa jeho žiaci. V prvej triede je pre
niektorého žiačika pani učiteľka jeho prvou
láskou, pre stredoškoláčku je mladý profesor modelom budúceho muža. Vzájomne si
dávame oveľa viac, než tušíme, a prijímame
najmenej toľko, koľko dávame.
Aj tie najideálnejšie predstavy a najzdôvodnenejšie snahy náš partner vždy spracuje
svojím spôsobom a je múdre hľadať v tom
jeho tvorivosť, nie neposlušnosť. Napokon,
niekedy má mladší lepší nápad než odborník.
Radosť, radosť z vyučovania aj z učenia, to
je príkaz dňa. Kto všade vidí iba povinnosti,
dospeje k depresii. A k životu patrí kus dobrého humoru. Je to priateľské gesto, ktoré
sa ľahšie poslúchne než príkaz. Až keď si
získam dôveru, až keď žiaci pochopia, že
podporujem ich zdravý vývin, môžem od nich
žiadať viac snahy. Ale príklad zostáva stále
tým najúčinnejším výchovným prostriedkom,
a preto ukážme aj maximálnu náročnosť
k sebe samému. V obchodnom dome má personál príkaz na neustály úsmev a vľúdnosť.
V škole neobchodujeme, tu je jediným ziskom vzájomná ľudskosť, povzbudenie k vyšším métam a podpora rozumového i citového
prežívania. Každé zbytočné napätie by mal
učiteľ zvládnuť ako rozvážnejší a sebaistejší. Je múdre usilovať sa porozumieť, skôr
než pokarháme. A nebáť sa pripustiť vlastnú
chybu.
■ VÝCHOVA K MÉTAM
Výchova znamená vziať dieťa za ruku
a spoločne s ním kráčať k vyšším cieľom. Byť učiteľom vyžaduje úzke kontakty
so súčasnou spoločnosťou aj spoluprácu
s rodinou žiaka. Nie formálne, niekedy stačí
nepriamo, na diaľku a sprostredkovane, čisto
s vedomím spoločného záujmu, t. j. dobro
zvereného dieťaťa. Dobrý učiteľ je dobrý
človek. Má rád ľudí, vzdeláva sa a pestuje
osobné záľuby, rozumie prírode a obdivuje
umenie, je príkladom v ochrane svojho telesného i duševného zdravia. Je to príležitosť
prežiť mnohonásobný život, vstúpiť do viacerých osudov a odovzdávať spoločnosti tých
najkrajších ľudí.
Keď sa niečo nedarí – hľadať východisko,
keď niekto ide zlým smerom – ukázať cestu,
dodať dôveru maloverným. A nevychovávať
seba menej ako svojich zverencov. Byť človekom uprostred ľudí!
ktorí boli „in“, ktorí sa k nám vedeli priblížiť,
ktorí nám dali vedomosti nielen z jednotlivých
predmetov, ale aj o pravidlách života.
Podobne aj učitelia si pamätajú najmä
takých žiakov, ktorí boli čímsi originálni, jedineční. Masu tej-ktorej triedy si pamätajú len
ako náladu, stav žiactva či kolektívu...
My si zasa pamätáme všetkých tých učiteľov, čo poznali naše študentské finesy a dokázali odhaliť naše detsky poskrývané ťaháky
pri písomkách či diktátoch. Pri takýchto učiteľoch sme sa teda vôbec nenudili. Tešili sme
sa na nich, lebo oni nielen učili, ale aj naučili,
a pritom všetkom to bolo s vtipom, so žartom
a s úsmevom....
Krajiny s rýchlym technologickým a technickým rastom a rozvojom venujú čím ďalej
väčšiu pozornosť humanizácii človeka. Učia
okrem potrebných prírodných vied veľa
hudobných a výtvarných predmetov, dramatické umenie. Sú si vedomí potreby týchto
výchov pre vyvážený vývoj a formovanie harmonickej osobnosti.
Ozaj, všímate si, ako sa z nášho verejného i pedagogického slovníka vytrácajú
niektoré slová a slovné spojenia? Už trebárs
nehovoríme o harmonicky rozvinutej osobnosti. A to ide o tézu, ktorá bola alfou i omegou pedagogiky už v starom Grécku, keď ju
volali kalokagatia....pravda, našli by sa aj ďalšie termíny, ktoré dnes nahradili úplne nové,
akoby sme umelo modernizovali výchovu
a vzdelávanie. Pritom ich princípy sú večné
a budú aktuálne aj v treťom tisícročí... Menia
sa len slová, ktorými ich doba pomenúva.

GLOSA
N ie každému nár odu sa podar i lo
odhali ť, k to bol v jeho dejinách pr v ým
domácim pr ofesionálnym u č i te ľom.
Zdá sa, že u nás sme tento r ébus
š ťastne v yr ieš i li. V hlbinách nár od ných dejín sa zachovala správa,
v k tor ej sa hovorí o tom, že pr v ý slo vensk ý arcibiskup M etod na sklonku
svojho života uvažoval o vhodnom
nástupc ovi. Na otázku svojich u č eníkov: „ Koho č uješ, otč e a u č i te ľu c ti hodný, medzi u č eníkmi svojimi, aby
v t vojom u č ení nástupc om bol? “

Prvý
učiteľ
M etod ukázal na oddaného u č e níka Gor azda a povedal: „Tento je
vaš ej kr a jiny slobodný muž, u č ený
dobr e v latinsk ých knihách, pr a vover ný. To bu ď vô ľa B ožia i vaš a
láska, ako a j moja.“
Gorazd pr avdepodobne na jpr v
absolvoval na M orave alebo v N i tr e
latinskú š kolu a potom sa v r okoch
8 6 3 až 8 67 upísal k star oslovenskej
r eč i a v zdelanosti. Časom sa nau č i l
a j gr éck y. Nadobudol na svoju dobu
pozor uhodné vedomosti a zar adi l sa
medzi na jv ý znamnejš ie osobnosti
svojich č ias. S p ĺ ňal podmienk y, aby
mohol úspeš ne spr avova ť ve ľ komo r avskú pr ovinc iu a r ozvíja ť v ýchovno - v zdelávac iu č innos ť po sv. Cyr i lovi a M etodovi.
Arcibiskupovi M etodovi ve ľmi
záležalo na tom, aby jeho dielo
ďalej rozvíjala osobnos ť, k tor á je
toho hodna. Pr eto v ybr al za svojho
nástupcu r odáka z Ve ľ kej M or av y,
pochádza júceho zo v zneš eného ve ľmožského r odu.
Piati u č eníc i Gor azd, K liment,
Naum, A ngelár a Sáva boli v r oku 8 6 8
spolu s M etodom v Ríme v ysvätení
za k ňazov. Východná c ir kev zar adi la
Gor azda medzi tzv. sedempo č etníkov, k tor ých sviatok sa slávi 17. júla.
Zachované spr áv y o sv. Gor azdovi sú ve ľmi skr omné, ale v ždy kon š tatujú, že to bol mimor iadne nadaný
a usi lovný spolupr ac ovník Cyr i la
a M etoda. Človek uš ľachti lého sr dca
a pr v ý po mene známy v zdelaný
u č i te ľ a v ychovávate ľ pochádza júci
z náš ho územia. Patrí do dejín slo venskej pedagogik y ako jedna z k ľú č ov ých osôb, k tor á stála pr i zr ode
or ganizovaného v zdelávania u nás.
Ľu b o mír PAJT I N K A
F ot o: S N N
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Učitelia i žiaci sa snažili aj počas pandémie COVID-19 vzdelávať sa čo najlepšie

Investícia do vzdelania prináša najvyššie úroky
no -vzdelávacieho procesu je každý učiteľ, žiak a v nemalej miere aj rodič. Poč as
celého školského roka 2021/2022 sme
vzhľadom na nepriaznivé okolnosti, v y vo lané pandémiou ochorenia COVID -19, spo lupracovali a usilovali sa č o najk valitnejšie
plniť naše školské povinnosti. Veď už Benjamin Franklin povedal, že „investícia do
vzdelania v ždy prináša najv yššie úrok y “.
Uplynulých desať mesiacov učiteľov, žiakov i rodič ov nášho gymnázia spájali rôzne
starosti, radosti, úspechy, sklamania, stre sujúce situácie i úsmevné chvíle. Pripravili
a uskutočnili sme mnoho prínosných pro jektov, ako boli IT Akadémia, Erasmus +
(4 projekt y), Dof E, Epas, eTwinning, Škola
priateľská k deťom, Place, projekt f inancovaný z nórskeho grantu „To be green
is evergreen“, projekt Farming, projekt
Modernejšia škola, rôzne krátkodobé pro jekt y cezhraničnej spolupráce, projekt y
žiackej školskej rady a krajskej školskej
rady, projekt y v spolupráci s v ysok ými ško lami a inštitúciami. Pripravili sme sa na
rôzne predmetové olympiády, SOČ a vedo mostné súťaže, kde sme získali v ynikajúce
ocenenie v rámci okresu, kraja a štátu.
Vy t vorili sme priestor na zv ýšenie aktivit y formou krúžkov, besied a workshopov.
Zmier ňujúce opatrenia nám dovolili uskutočniť kur zy na rozvoj f yzickej zdatnosti
(ich náplňou bolo ly žovanie, turistika, ale
aj tanec), opäť sme mohli v ycestovať do
zahraničia na v ýmenu skúseností a rozvoj
zručností (navštívili sme Maďarsko, Talian-

PaedDr. Katarína ADAMKOVÁ
Foto: archív
„Vzdeláva nie je spoločným záväzkom
medzi oddanými učiteľmi, motivovanými
žiakmi a nadšenými rodičmi s v ysok ými
očakávaniami.“
Bob BE AUPREZ
Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium v Rožňave – je všeobec no -vzdelávacia inštitúcia, ktorej prioritnou
úlohou je pripraviť žiakov na štúdium na
v ysok ých školách (prípadne pomaturitné
štúdium) rôzneho zamerania. V súč asnosti
je škola orientovaná na komplexný rozvoj
osobnosti žiaka, ktor ý sa má stať autentickou, harmonick y rozvinutou všestrannou by tosťou, schopnou sa zodpovedne
a slobodne realizovať v t vorivej aktivite.
Na Slovensku je momentálne v y t vorené
dostatočne silné konkurenčné prostredie
na v ýber školy, ktorú dieťa môže absolvovať. Práve to v y t vára podnet orientovať
školu (systém riadenia školy a učiteľmi
realizovaný v yuč ovací proces) na k valitu
školy. Naplnenie kultúr y školy, pozitívna
školská klíma, spokojnosť par tnerov školy
(žiakov, rodič ov, zriaďovateľa, miestnej
komunit y...), efektivita procesov školy
vedie ku k valite školy a k jej presadeniu sa
v konkurenčnom prostredí.
V tomto duchu pracujeme i v našej škole
– na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave,
ktorej neoddeliteľnou súč asťou v ýchov-

sko, Chor vátsko, Rumunsko, Rakúsko).
Pripravili sme aktivit y zamerané na pre zentáciu školy priamo u nás, ale aj v online
priestore. Vzdelávali a zdokonaľovali sa
nielen žiaci, ale aj učitelia, a to rôznou
formou (školenia, v ýmenné poby t y, online
diskusie...).
Všetci sme par ticipovali na v y t váraní pozitívnej klímy, keďže sme neustále
museli zosúladiť dianie v školskom a mimo školskom prostredí s aktuálnymi opatre niami v rámci šíriacej sa pandémie ochore nia COVID -19. Pracovali sme z domu, boli
sme činní v online priestore, ale v ždy sme
sa tešili na prezenčné č asti v yuč ovania.
Poč as zlepšenia tejto situácie nás
zasiahli nepriaznivé okolnosti súvisiace
s vojnou na Ukrajine, aj keď so smútkom v duši, ale statočne sme sa usilovali
naplno venovať nášmu vzdelávaniu a záro veň pomôcť osobne, materiálne a morálne
odídencom (v škole pribudli aj šiesti noví
žiaci). Boli sme mnohokrát neistí, chýbali nám priame sociálne kontakt y, obč as
klesala i motivácia a radosť potrebná na
zvládnutie nášho poslania. Naozaj máme
za sebou netradičný školsk ý rok, ale aj
napriek všetk ým udalostiam a okolnostiam
sme sa usilovali neustále upev ňovať k valitu vzdelávania na našej škole, ktorá je
pre nás prioritou.
Kolotoč
každodenných
povinností
v školskom roku 2021/2022 bol náročný
a priniesol nám nepoznané v ýzv y, no
zvládli sme ich a sme pripravení pokrač ovať. Nadobudli sme nové skúsenosti,
v ylepšili sme si rôzne zručnosti. Zdolali
sme neľahkú cestu, ale určite nás to posunulo vpred.
Autorka je riaditeľka Gymnázia
P. J. Šafárika v Rožňave.

Učiteľské povolanie je ťažké, ale krásne
Text a foto: Mária ŠKULTÉTYOVÁ
Dobrí učitelia dávali dobré lekcie a nebili
nás. Hovorí dievčatko zo starej fotografie. Dievčatko v tmavej šatovej zásterke
malo deväťdesiat, keď som sa s ním rozprávala. Dnes už teta Ilonka medzi nami
nie je. Ale spomienky ostali: „Do pr vej
a druhej triedy som chodila málo; dlho
som maródila na túto nohu. Rodičia
chodili na roboty do Čiech a nás deti
v ychovávali babka. Raz, keď sa na ceste
ozvalo bubnovanie, v ybehli von počúvať, čo bubnujú. Dvere nechali otvorené
a prasa vbehlo z dvora do kuchyne. Ja
som ležala na peci a tak som sa naľakala,
až som spadla a v ykĺbila som si nohu.
Babka boli dosť nedbanlivá, keby ma
hneď zobrali do Závady Košíkovi, mohol
mi nohu napraviť.

Autorka

Oľga

Keď prišli mama z Čiech, tá so mnou aj
išli, ale už bolo neskoro, už sa s tým nedalo
nič robiť...
V Kšinnej sme mali školu na troch miestach:
voľaktoré triedy sa učili v škole, kde bol aj rechtorský byt. Starší žiaci mali triedu v gazdovskom
dome u Gabriškov. A ešte sme sa učili aj hore
na strekárni. Na začiatku a na konci vyučovania
sme sa modlili a na začiatku roka sme všetci
chodili do kostola. Učiteľov sme mali všelijakých
– aj dobrých, aj zlých. Mali sme aj Nemku, už
neviem, jak sa volala, mala také nemecké meno.
Tá bola mrchavá; bila nás palicou po dlani, keď
sme nevedeli. Mišo Holý, ten, keď ju za to kopol
do brucha, hneď išla preč z dediny, už sa vyše
neukázala. Potom to už zarazili, len kľačať nás
dávali. Mali sme aj takého farára, čo tiež bol
zlý a bil nás. Fabry sa volal. Jeho dcéra chodila
s nami do triedy; aj na ňu bol mrchavý. Rozkázal
jej, aby nás skúšala náboženstvo, on tomu hovo-

G O Č O VÁ

učí

deti

spoznávať

a

ril recitovať. Keď nechcela, ťahal ju za vlasy, až
jej chumáč vytrhol, a hovoril jej: „ Budeš recitovať, há?!“ On bol aj trochu na nervy. Keď umrel,
bol vystavený v kostole a Mišo Holý ho chytil
za nos a povedal mu: „ Budeš recitovať, há?!“
Potom ho rodina zobrala do Batizoviec pochovať, odtiaľ pochádzal.
Dobrí učitelia boli Kubovčák a Zajac. Tí
dávali dobré lekcie a nebili nás. Ja som
mala najradšej počty. Aj Kubovčáková bola
dobrá, tá učila ručné práce. Pred Vianocami nám urobila také batôžky; do ručníčkov
dala oblátky a poobede sme ich roznášali po
dedine. Napísala nám zoznam, do ktorých
domov sme mali zaniesť. Mňa poslala na
Stavanie, lebo som to tam poznala. Za roznášanie sme dostali jabĺčka a učiteľke poslali
zbožie. Lebo učitelia aj sliepky chovali. Mali
sme aj spevokol, aj ja som v ňom spievala.
A na Štedrý večer sme v kostole spievali.“

čítať

aj

ruskú

azbuku

Spríjemňujeme deťom spoznávanie abecedy
RECENZIA
Hana KUBIŠOVÁ
Na knižných pultoch sa objavila pútavá
detská knižka – príjemne nás prekvapila
nápaditými detskými ilustráciami, grafickým dizajnom, farebnosťou, najviac
však tým, že je písaná cyrilikou. Autorka
ruského pôvodu Oľga GOČOVÁ dlhodobo
žije na Slovensku. Na napísanie knihy ju
inšpirovali jej vnúčikovia a iné deti, ktoré
spolu s autorkou prispeli k jej vzhľadu
nápaditými kresbami.
Knižka je primárne určená pre mladšiu
vekovú kategóriu detí, zrejme však zaujme
aj tých rodičov, ktorí by chceli rozšíriť obzor
svojich detí; pri spoločnom čítaní im pomôžu
zvládnuť základy ruskej abecedy. Nemožno
ju považovať za učebnicu, ide o doplnkové
čítanie nielen pre prváčikov, ale i pre ostatné
deti mladšieho školského veku, ktoré už
zvládli slovenskú abecedu a chcú sa naučiť
aj inú, veď dieťa sa na ceste k dospelosti
chce/musí naučiť aj iné abecedy/jazyky.
Knižka O. Gočovej poskytuje deťom možnosť
spoznať iný typ cyrilského písma – azbuku,

veď aj naše písmo/písomníctvo sa vyvíjalo
„v duchu cyrilo-metodského duchovného
dedičstva a historického odkazu Veľkej
Moravy“ (časť preambuly Ústavy SR).
Knižka v nás spontánne vyvoláva spomienky na mnohé krásne knižky slovenských autorov s motivácio u spríjemniť deťom
poznávanie abecedy. Mnohé z veršovaniek sú také rytmické, že sa navždy uložili
v našej pamäti. Veď kto by nepoznal veršíky Adam v škole nesedel, abecedu neve-

del... Možno však nevieme, že ide o báseň
z knižky Jána Smreka Maľovaná abeceda,
jej viaceré vydania ilustrovali renomovaní
akademickí maliari a ilustrátori Vincent
Hložník, Jozef Baláž, Martin Kellenberger...
Rýmovačky využil aj Š. Moravčík ako názov
pre svoju knihu detských próz Adam v škole
nesedel, využíva v nej najmä aliteráciu –
reťazenie slov s rovnakými začiatočnými
písmenami. Vo svojej knihe veršov Abeceda
spať mi nedá (Matica slovenská, 2009) sa

Viackrát som sa vyjadrila, že učiteľské povolanie je ťažké, ale krásne. Často myslím na
svojich učiteľov. Všetci sú už v nebi, ale nezabudla som. Myslím, že s vekom sú moje spomienky ešte intenzívnejšie. Skúsme si dnes
všetci spomenúť . Aspoň jeden deň v roku. Na
tých dobrých, ale aj na tých druhých. Možno aj
oni chceli byť dobrí, len sa im to nepodarilo.
A kto je vlastne dobrý učiteľ?
Autorka je učiteľkou na gymnáziu
v Bánovciach nad Bebravou.
Moravčík prezentoval ako básnik s obdivuhodným zmyslom pre ostrovtip, rytmus
a rým (Č – U nás taká obyčaj, / že nám nosia
čajky čaj. / Od rána až do večere / nosia nám
čaj do postele). Knihu s identickým názvom
Abeceda spať mi nedá vydal aj textár, dramatik a autor detskej literatúry Alojz Čobej
s ilustráciami Milady Kudrnovej (Fortuna
Libri, 2017). Podčiarkuje potrebu učenia
sa abecedy – a nie iba jednej: K dospelosti
cesty vedú / cez školu a prvú abecedu.
Spätný náhľad na výber detských kníh
nás prirodzene naviedol na otázku, čo majú
tieto motivačné knihy s abecednou tematikou
spoločné – ide o rytmické a zábavné rýmovačky, ich cieľom je uľahčiť zapamätanie písmen i veršov. Príťažlivá grafická úprava robí
z týchto kníh priam zberateľské kúsky – je
nám ľúto zriecť sa ich, a veru aj po odrastení
detí ich odkladáme pre vnúčatá.
Tým, ktorí by chceli hlbšie nazrieť do
problematiky zahraničnej detskej literatúry,
odporúčame publikáciu R. Rusňáka Svetová literatúra v didaktickej komunikácii
(Prešov 2009). Autor v predslove o. i. pripomína slová Sergeja Michalkova o tom, že
prečítanie dobrej knihy v tom pravom čase
môže rozhodnúť o jeho osude, ako aj poetické vyjadrenie Daniela Heviera o stretnutí
s detskou knihou: „Je to neustále stretávanie sa s vetrom, ktorý sa nedá chytiť do
dlane a ktorý vnímame len vtedy, keď nám
vojde do vlasov alebo nám pohladí líce.“
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JUBILEUM ŠTÁTNOSTI

Delenie majetku Česko-Slovenska tr valo až sedem rokov

Míľniky slovenskej štátnosti – 5. časť
Marián TK ÁČ – Foto: internet, TASR

Po rokovaniach v Brne a prijatí slovenskej ústavy 1. septembra 1992 už bolo jasné, že vznik slovenského
štátu sa skrátil na štyri mesiace. A potvrdilo sa: v porovnaní s Českom to bude ťažšie, lebo v našom hlavnom meste nechýbali len sochy (tie chýbajú dodnes), ale aj všetky inštitúcie, ktoré štát má mať. Zatiaľ
čo Čechom stačilo vymeniť cedule, napríklad zo „Státní banky československé“ sa stala „Česká národní
banka“, my sme museli všetko stavať „na zelenej lúke“. Keďže Ústredie Štátnej banky československej pre
Slovenskú republiku (v dnešnej budove Generálnej prokuratúry SR) nemalo svojho šéfa, slovenská vláda 8.
septembra schválila za kandidáta autora tohto textu, no do podpísania vymenúvacieho dekrétu zastupujúcim prezidentom Janom Stráským ubehlo veľa dní.
Stalo sa tak až 22. októbra –
sedemdesiat dní pred naštartovaním
slovenskej centrálnej banky. V „medzičase“ sa rokovalo v Trenčianskych
Tepliciach o návrhu zákona o národnej
banke, ktorý pripravili Vladislav Bachár,
Jozef Kollár a Milan Zelinka. Okrem
nich na rokovaní, ktoré viedol Vladimír
Mečiar, boli Michal Kováč, Augustín
Marián Húska, Hvezdoň Kočtúch, Sergej Kozlík, Július Tóth, Vladimír Masár
a autor tohto textu. V nedeľu 27. septembra 1992 o tretej popoludní objednal Mečiar pre všetkých prítomných
koňak a pripil na meno novej slovenskej
meny – na slovenskú korunu. Predtým
sa všetci prítomní vyjadrili k jej názvu.
Autor tohto textu ako prvý navrhol „slovenský dukát“; dukát bol predsa najslávnejším peniazom stáročia razeným
v Kremnici a žiadaným v celej Európe.
Keďže návrh neprešiel, pripíjalo sa na
„slovenskú korunu“. Mečiarova pomocníčka Anna Nagyová obstarala toľko
pohárov s povestnou „kábéeškou“,
koľko bolo prítomných. A keďže Kováčovi posunul svoj koňak abstinujúci
predseda vlády a autorovi svoj pohár na
spôsob predsedu vlády (v živote neabstinujúci) minister financií Július Tóth
spolu s budúcim prezidentom Kováčom oslavu prichádzajúcej slovenskej
koruny zdupľovali.
■ SLOVENSKÁ MENA
Parlament schválil zákon 18.
novembra pod číslom 556. Pred
názvom Slovenská národná banka,
totožným s Karvašovou bankou, dostal
prednosť názov Národná banka Slovenska (NBS). Darmo, nielen slovenčinári nechápavo krútili hlavami: „Ak
Česi môžu mať Českú národnú banku,
prečo nemôžu mať Slováci Slovenskú
národnú banku?“
V zrýchlenom tempe bolo treba
„vytvoriť“ nielen NBS, ale aj slovenskú
menu. Citát z novín: „Koncom novembra
informoval vtedajší viceguvernér štátnej banky pre Slovensko Marián Tkáč
verejnosť o budúcich slovenských bankovkách. Mal na nich byť Pribina, Cyril
a Metod, Štúr, Hlinka a ďalšie postavy
zo slovenských dejín.“ Slovensko malo
asi „najkresťanskejšiu“ menu, bola na
nej dvakrát Madona aj veľkomačiansky
krížik, aj Bernolák a Štefánik. Napriek
množstvu problémov NBS začala pracovať hneď po Novom roku 1993 a bola
dlhodobo najrešpektovanejšou slovenskou inštitúciou.
Na jeseň 1992 prípravné práce na
nových štátnych inštitúciách i symboloch vrcholili, ale o zániku Česko-Slovenska ešte bolo treba rozhodnúť vo
Federálnom zhromaždení (FZ). Akousi
poistkou bol kompetenčný zákon
z dielne HZDS, ktorý prešiel 8. októbra.
Z trinástich federálnych ministerstiev sa
päť zrušilo, národné republiky získali
právo vytvárať emisné banky, zriaďovať spravodajské služby a uzatvárať
medzinárodné zmluvy. Vynorili sa určité
ťažkosti. Jednak niektorí opozičníci
trvali na referende, ale problém bol aj
v tom, že hlasovaním za zánik ČSFR
prídu federálni poslanci o svoje mandáty. A tak do návrhu ústavného zákona
o zániku federácie sa dostal paragraf,
že poslanci zaniknutého FZ sa stanú
poslancami národných parlamentov,
a aj paragraf o zákaze používať symboly zaniknutého Česko-Slovenska
nástupníckymi štátmi. Ako vieme, nič
z toho sa nesplnilo: bývalí poslanci FZ
ostali bez mandátu (jeden z nich Dubček, možný kandidát na slovenského
prezidenta umrel 7. novembra v praž-
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skej nemocnici po havárii, ktorú utrpel
v deň prijímania slovenskej ústavy
1. septembra; na „úteku“ do Prahy?)
a Česi si protiústavne privlastnili bývalú
česko-slovenskú vlajku. Prestala teda
byť a už nikdy nemôže byť „spoločnou
vlajkou“.
■ DELENIE MAJETKU
Starosti boli aj so zákonom
o delení majetku. Ten sa dostal na
program FZ skôr – v piatok 13. novembra. Uplatnil sa v ňom územný princíp: nehnuteľný majetok sa dostal do
vlastníctva republiky, na území ktorej
sa nachádzal k 31. 12. 1992, v ostatných prípadoch princíp 2 : 1. Územný
princíp zvýhodnil Česko – tam sídlilo
viacej „federálneho majetku“ –, ktoré
získalo majetok za 430 a Slovensko
len za 203 miliárd. Pre nesúhlas českej
strany sa neuplatnil „historický princíp“. Išlo napríklad o zlato z obdobia
Slovenského štátu 1939 – 1945, ale
aj o presuny úverových zdrojov v roku
1992. Slovenské komerčné banky si
museli požičiavať z ŠBČS viac peňazí,
ako tam vložili, lebo finančnú „obsluhu“
rozhodujúcich federálne riadených slovenských podnikov robili české banky,
disponovali s ich prostriedkami, ktoré
tak vystupovali „ako české zdroje“.
Okrem toho pred koncom roka 1992
sa manipulovalo s federálnymi devízami na úkor Slovenska. Náhle došlo
k obrovskému úbytku devízových
rezerv ŠBČS: Česko dosiahlo desaťnásobne vyššie pasívum obchodnej bilancie ako Slovensko – 663 miliónov dolárov, pričom ešte v prvom polroku 1992
vykazovala federácia prebytok zahraničného obchodu 870 miliónov dolárov.

Príčiny mohli byť dve: neúmerný dovoz
do Česka, ale aj pokles devízových
rezerv ŠBČS ich „ukrytím“ v českých
a zahraničných komerčných bankách,
odkiaľ sa po rozdelení federácie mali
objaviť na účte ČNB. Aj to bola zrejme
príčina tlaku českej strany na ukončenie menovej únie už k 8. februáru 1993.
Delenie majetku podľa ústavného
zákona č. 541/1992 trvalo dlhšie, ako
sa predpokladalo, takmer sedem rokov.
Dlho ostalo otvorené delenie aktív
a pasív ŠBČS. Dôvodom bolo uplatnenie rozdielnych princípov delenia aktív
a pasív, ktoré ich kryli. Územný princíp
sa uplatnil v rozsahu 43,1 percenta pri
aktívach a pri príslušných pasívach iba
29,8 percenta. Z toho vyplynul vykázaný nedostatok pasív v slovenskej
bilancii za 24 miliárd korún. Keď sa
v noci zo 17. na 18. mája 1999 počas
prísne utajovanej operácie „Aurora“
previezli štyri tony zlata, ktoré Česi
zadržiavali, na Slovensko, uzavrela sa
táto kapitola dejín. Nasledoval už len
podpis dohôd medzi vtedajšími predsedami vlád Dzurindom a Zemanom 24.
novembra 1999. Na oprávnené výčitky,
že silnejší z partnerov so svojimi ľuďmi
v rozhodovacích štruktúrach získal pri
„rozvode“ viac, sme odpovedali stroho:
už sa to viac nestane.
■ HOLÝ ZADOK
Slovensko neostalo „s holým zadkom“ vďaka deleniu federácie. „Holý
zadok“ nám spôsobila privatizácia,
počas ktorej sme prišli kompletne
o všetky komerčné banky, ale aj o ťažiskové odvetvia hospodárstva, ktoré sme
„predali“ (v zmysle „odovzdali“) zahraničiu. Pamätáte si na slová Mikloša: „Štát

JUBILEUM ŠTÁTNOSTI

je najhorší možný vlastník,“ ale iba
slovenský? Práve zbavenie sa majetku
štátu je prvou fázou subverzie, čo je
„podvratná činnosť, cielený a riadený
rozklad a rozpad štátu s cieľom dobyť
územie bez boja“ (Wikipédia). Druhou fázou je vzdávanie sa vojenskej
výzbroje, ďalšími fázami je zničenie
náboženstva a vzdelanosti... Všetko to
klape...(!)
Ústavný zákon o zániku federácie
sa nedarilo prijať. Na patovú situáciu
odpovedala ČNR prijatím uznesenia
o prevzatí plnej zodpovednosti za kontinuitu štátnej moci na českom území.
Tretíkrát sa malo o zákone hlasovať
24. novembra, no v ten deň bola hustá
hmla, slovenskí poslanci nemohli do
Prahy odletieť a autobusmi tam dorazili
až večer. Dvadsiateho piateho novembra ústavný zákon číslo 542 o zániku
federácie poslanci oboch snemovní FZ
odhlasovali na druhý pokus. Podarilo sa
to len preto, že za hlasovali aj traja ľavicoví poslanci: Rudolf Tvaroška, Ľubor
Bystrický a Štefan Nižňanský. Ten to
odôvodnil tým, že nechcel pripustiť, aby
sa spoločný štát rozpadol neústavným
spôsobom. Pre históriu sa asi patrí
zaznamenať, že slovenský poslanec
Ivan Šimko z KDH (príbuzný povstaleckého generála Viesta) sa oslavujúcim slovenským poslancom vyhrážal
velezradou.
■ BEZ NÁSILIA
A čo zahraničie? Prijatie zákona
ocenil napríklad nemecký denník Die
Welt: „Klaus a Mečiar dokázali, že
národno-emancipačné procesy sa
môžu odohrávať politicky, demokraticky
a bez násilia.“ Svet prijal „zamatový“
rozpad Česko-Slovenska na pozadí
napätí, ktoré práve vrcholili v Juhoslávii i v bývalom ZSSR pozitívne. Otázka
zásadná: bol tento proces zahraničím
aj ovplyvnený? Vtedy sme verili, že
„mocnosti spali“ a my sme „vyliezli spod
stola“, že „prišla sloboda“ a podarilo
sa presadiť naše záujmy bez cudzieho
zásahu. Vo svete však vznikajú najmä
projektovo-konštruované štáty, ktoré
sú potom „spravované“ tak, aby umožňovali konštruktérom dosahovať ich
vlastné ciele. Také boli údajne štáty,
ktoré vznikli po prvej svetovej vojne,
teda aj Česko-Slovensko, Juhoslávia,
Maďarsko a Rakúsko. Ale tiež nástupnické štáty po bývalom ZSSR, Juhoslávii a Česko-Slovensku?
Čo v tejto súvislosti znamená cesta
dvoch delegácií – slovenskej a českej –
do Londýna 28. a 29. októbra 1992 na
schôdzku zástupcov Európskych spoločenstiev s predstaviteľmi nielen Slovenska a Česka, ale i Maďarska a Poľska?
Dnes sa zdá, že išlo o „požehnanie“ rozdelenia ČSFR a ustanovenie
Vyšehradskej štvorky. Že to nebola
len formálna cesta na zahmlenie rozdelenia Česko-Slovenska pred ďalšími
národmi, ktoré sa doteraz neúspešne
usilujú o nezávislosť – pred Škótmi,
Kataláncami, Baskmi či Valónmi. (Nuž,
prečo nezájdu do Londýna, však?)
■ NÁVŠTEVA LONDÝNA
Delegácie – slovenská na čele
s Mečiarom, česká na čele s Klausom – sa 28. októbra stretli s predstaviteľom Európy Jacquesom Delorsom
a britským premiérom Johnom Majorom.
Na obed prijala vedúcich delegácií kráľovná a popoludní mali stretnutie s prezidentom súkromnej Európskej banky
pre rekonštrukciu a rozvoj Jacquesom
Attalim. (Tým Attalim, ktorý vo svojej
knihe z roka 1981 „prorocky“(?) napísal:
„Budúcnosť bude o hľadaní spôsobu,
ako znížiť počet obyvateľov... Zbavíme
sa ich tým, že ich presvedčíme, že je
to pre ich dobro. Nájdeme alebo spôsobíme niečo, pandémiu zameranú na
určitých ľudí, na tom nezáleží, tomu
slabí a ustráchaní podľahnú. Hlupák
tomu uverí a požiada o liečbu...“)
V Londýne, v jej City, sa zvykne
„konštruovať“ politika štátov a rozdávajú sa úlohy. A keď sa neplnia? Diali sa
veru veci: počas tridsiatich rokov sme
prežili menšie i väčšie tragédie i „riešenia“. O tom, že sme v Londýne dostali
„požehnanie“, by mohlo svedčiť aj podpísanie šestnástich medzištátnych slovensko-českých dohôd o hospodárskej,

colnej a menovej únii medzi Slovenskom a Českom tesne po prílete z Londýna na ruzynskom letisku. Pripravovali
sa spoločne s českými expertmi na
chate Kamzík v Starom Smokovci, kde
sa udiala zaujímavá maličkosť. Šéfom
našej delegácie bol prvý námestník
ministra financií Belo Bosák. Telefonát
od Mečiara mal však autor textu: „Ako
to tam beží? Dávajte pozor, aby to
dobre dopadlo. Dôverujem vám!“
V Londýne sme spolu s ministrom
Ľubomírom Dolgošom navštívili ministerstvá financií a zahraničných vecí
i najstaršiu centrálnu banku na svete –
Bank of England z roka 1694. Tam sme
odpovedali na jednostranné otázky
– zmysel osamostatnenia Slovenska
a jeho ekonomických perspektív. A bolo
treba odpovedať aj na otázku: „Čo je
typický slovenský výrobok?“ (nuž, boli
to tanky a Boženy a Zuzany – vojenské technické zariadenia), ale aj: „Aké
sú výsledky slovenskej ekonomiky
v porovnaní s českou?“ a tak podobne.
Informovali sme, že čísla, ktoré sú za
Slovensko vykazované v rámci federácie, sú značne skreslené v slovenský
neprospech.
■ NOVÁ ÉRA
Tak či onak, pre slovenské osamostatnenie existovala vhodná medzinárodná situácia i svojsky definovaný
záujem Čechov. Tí si od rozchodu sľubovali rýchlejšiu transformáciu českej
ekonomiky „bez záťaže slovenských
zbrojoviek“ (tanky však začali vyrábať
oni). Nepohodlné im boli aj slovenské starosti s maďarskou menšinou
a medzinárodný spor s Maďarskom,
ktoré práve vtedy odmietlo dokončiť
vodné dielo Gabčíkovo –Nagymaros.
Bez Slovenska sa mal Čechom ľahšie
dosiahnuť ich hlavný geopolitický cieľ:
rýchly vstup do NATO (čo sa aj podarilo) a do EÚ (kde napokon vstúpilo
Slovensko naraz s Českom). Nová éra
v našich dejinách sa začala na Nový
rok 1993. Na Silvestra sa na bratislavskom námestí nadšeným občanom prihovoril Vladimír Mečiar a vzápätí kňaz
Anton Hlinka, ktorý do roka 1989 otváral Slovákom „oči“ prostredníctvom
Rádia Vatikán i Slobodnej Európy,
predniesol modlitbu za nový štát: „Na
rozhraní dvoch historických epoch
voláme k Tebe, všemohúci Bože, Otec
všetkých národov, aby si bol stále
s nami, hneď od samého začiatku, už
pri prvých krokoch. Po tejto hodine
túžili generácie dcér a synov našej
slovenskej vlasti. Samostatnosť, ktorej
sme sa dožili, prijímame ako dar Tvojej prozreteľnosti a pokladáme ho za
zmluvu medzi Tebou a obyvateľmi krajiny medzi Tatrami a Dunajom. Nesmrteľný vládca čias, prebývaj s nami,
buď v tejto krajine doma ako náš
prozreteľný Otec a pomocník v každej
núdzi. Daj vládcom tejto krajiny Ducha
múdrosti a prezieravosti, spravodlivosti
a nezištnosti, obetavosti a pevnosti,
daj občanom tejto krajiny Ducha bratstva a znášanlivosti, vzájomnej úcty
a pomoci, svornosti a tolerancie. Buď
naším Bohom a my budeme Tvojím
ľudom.“
A čo po tridsaťročí? Zmenilo
sa niečo oproti básni Jonáša Záborského Slováci z roku 1842? „Prečo sa
len slovenský ľud každého tak bojí? /
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí
/ Ľudia idú ako ovce, kam ich baran
vedie, / a ku stolu chodia vtedy, keď
je po obede. / Vyvolia si za vyslanca,
koho im rozkážu, / a keď majú raz ruky
voľné, sami si ich zviažu. / Či to tak má
byť naveky? Niet Slovákom rady? / Kto
si sám nevie byť pánom, nedočká sa
vlády!“
Zúfalo sa bojíme. Ak však chce
náš národ prežiť, nesmie sa báť
a nesmie vymrieť vinou zanedbávania
tradičnej rodiny. Potrebuje múdrejších
vodcov, zdravý vzduch, vodu, obrobené polia a využívanie domácich
surovín. Sme svedkami paradoxu: naši
mladí odchádzajú za prácou do sveta,
pričom naše polia zarastajú tŕním,
drevo vyvážame, vidiek sa vyľudňuje
a jeme nezdravé potraviny z dovozu.
Kam sa schoval rozum? Akoby sme
sa sami riadiť nevedeli? Aké riešenia
a východiská?
LÚN 2022
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Druhý november: Pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov?

Trianonský tieň straší v susedských vzťahoch
Text a foto: Ľudovít GUNČAGA

Začiatkom roka 2021 sa slovenská vláda zaoberala návrhom, aby bol 12. apríl v Slovenskej republike ustanovený za Pamätný deň nespravodlivo v ysťahovaných a odvlečených občanov. Návrh mal v yzdvihnúť dejinný fakt, že 12. apríla 1947 sa začalo v ysídľovanie oby vateľov
maďarskej národnosti z územia dnešného južného Slovenska v rámci procesu v ýmeny oby vateľstva. Táto v ýmena sa pritom udiala v súlade
s medzinárodným právom, na základe medzištátnej zmluv y medzi vtedajšou Československou republikou a Maďarskou republikou.
skúsenosť s tvrdou deslovakizačnou
politikou horthyovského Maďarska
voči státisícom Slovákov a najmä
s násilným vyháňaním a okrádaním Slovákov z územia, ktoré bolo
rozhodnutím fašistického Talianska
a národnosocialistického Nemecka
vo Viedenskej arbitráži 2. novembra
1938 odtrhnuté od Slovenska a okupované Maďarskom. Tieto vyháňania,
spojené s násilím a neľudským správaním maďarských úradov a obyvateľov, spôsobili vyše stotisíc Slovákom
kalváriu, ktorá v nich a v ich potomkoch dodnes vyvoláva najtrpkejšie
spomienky a ktorá ovplyvnila aj rozhodnutia československého štátu po
roku 1945.

Návrh predložil poslanec parlamentu György Gyimesi a ten aj zodpovedá jeho videniu dejín. Vychádza
z jednostranných téz maďarskej politiky poznačenej tzv. Trianonským
komplexom – teda trvalým odmietaním prijatia faktu zániku Uhorska
v roku 1918 a bolestínstvom nad
údajne nespravodlivou slovensko-maďarskou štátnou hranicou.
■ Z POZÍCIE UKRIVDENÝCH
Maďarskí historici či publicisti až
dodnes interpretujú novšie maďarské
dejiny z pozície ukrivdených. Pritom
krivdy, ktoré spôsobila budapeštianska politika svojou veľkomaďarskou
a šovinistickou ideológiou svojim
obyvateľom i okolitým národom, zamlčiavajú, nevšímajú si ich. Rovnako
ignorujú príčinno-následné súvislosti
historických javov. Aj výmene maďarského a slovenského obyvateľstva
v roku 1947 príčinne predchádzali
tragické skúsenosti Slovákov (a iných
národov) najprv s tvrdou maďarizáciou v Uhorsku, ktorej cieľom bola
úplná likvidácia slovenského národa
a jeho identity, neskôr s maďarizačnou politikou medzivojnového Maďarska voči početnej slovenskej menšine,
ktorá po Trianonskej mierovej zmluve

Ľudmila

Pamätník „TRIANON 100 + 1 rokov“ odhalený 25. júna 2021 v Komjaticiach

zostala v maďarskom štáte bez
akýchkoľvek národných práv, s revizionizmom horthyovského Maďarska,
spochybňujúcim platnosť Trianonskej
mierovej zmluvy, a napokon s tvrdou
maďarskou politikou na okupovanom
južnom Slovensku po novembri 1938.
■ TRAGICKÁ SKÚSENOSŤ
Vysídlenie Maďarov zo Slovenska, ktoré sa začalo 12. apríla 1947,

C VENGROŠOVÁ

v yt vára

a viaceré opatrenia vtedajšieho
režimu proti maďarskému obyvateľstvu boli z hľadiska postihnutých
zaiste bolestné a ako každé kolektívne opatrenie voči jednotlivcom
nespravodlivé. Nad každou osobnou krivdou a bolesťou vyjadrujeme
preto úprimnú ľútosť. Z historického
pohľadu však tieto udalosti mali
svoje vážne príčiny, o ktorých sa
u nás nehovorí. Bola to najmä tragická

hlbinný

obraz

■ FALOŠNÁ INTERPRETÁCIA
Žiaľ, maďarské médiá a politici svoju tému naďalej jednostranne
živia a falošne interpretujú. Podobne
ako za čias horthyovskej iredenty
a expanzie aj dnes zamlčiavajú to,
čo sa nehodí do ich výkladu dejín,
a podnecujú obyvateľstvo maďarskej
národnosti proti väčšinovému štátotvornému národu, čím sa usilujú
prekaziť pokojné spolužitie obyvateľov a zvyšovať napätie v spoločnosti.
Spoločným témam našich dejín,

národných

akokoľvek bolestným, sa nechceme
vyhýbať. Sme však presvedčení,
že vyrovnať sa s nimi možno iba
v duchu historickej pravdy a spravodlivosti. Slováci na južnom Slovensku
živia nádej, že sa tu raz bude dať
žiť v duchu pravdy, spravodlivosti
a pokoja, bez nutnosti neustále čeliť
šovinistickým silám.
Spomínaný
návrh poslanca
Gyimesiho nakoniec vetoval štátny
tajomník MZV Martin Klus.
■ INICIATÍVNY NÁVRH
Pre spravodlivý pohľad na dejiny
vyslovujeme podnet, aby bol za
pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov ustanovený 2. november, keď
došlo na základe rozhodnutia
Viedenskej arbitráže k násilnému
odtrhnutiu južných území Slovenska
a vysídleniu vyše stotisíc Slovákov,
spojenému s nepredstaviteľným utrpením a nespravodlivosťou. Nespomínať si na túto skúsenosť a nevidieť
v dejinách tieto príčinné súvislosti je
upieraním ľudskej a národnej dôstojnosti Slovákov, aj vďaka utrpeniu ktorých tu dnes stále sme.
S týmto cieľom vyhlasujeme
Iniciatívu 2. november a vyzývame
verejnosť na podporu a spoluúčasť
v tomto úsilí, aby vláda a parlament Slovenskej republiky vyhlásili
2. november za pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených
občanov.
V rámci Iniciatívy 2. november
dávame tiež do pozornosti knihu
Krvácajúca hranica z roku 1940 obsahujúcu autentické svedectvá a konkrétne osudy Slovákov z obdobia
1938 – 1945, ktoré sú v našej verejnosti málo známe.

dejín

Sochárka s obdivuhodným kreatívnym rozponom
Ladislav SKR AK, predseda Výtvarného odboru MS – Foto: archív

Aj v našom u mení patrí sa rešpektovať kritériá života, krásy a osláv. V tomto období slávi svoje v ýznamné životné jubileum akad. sochárka
Ľudmila CVENGROŠOVÁ. Má nebý valý tematický, námetov ý a intelektuálny – historizujúci – rozpon: ako vo vzťahu k podnetom Slovenského národného povstania a oslobodenia, ale dnes najmä k úsvitu našich národných dejín – Veľkej Morave a cyrilo -metodskej tradícii.
Ale aj k stredoveku a životu žien v dejinách.

Ľudmila CVENGROŠOVÁ

Súsošie Ľudmily CVENGROŠOVEJ Žalujem

Ľudmila Cvengrošová sa narodila 17. júna 1937 v Radošinej, okr.
Topoľčany. Pre jej sochárske modelačné kvality a smerovania mal osobitný význam odbor keramiky, ktorý
absolvovala v roku 1954 u prof.
Teodora Lugsa na Strednej škole
umeleckého priemyslu – vychýrenej „šupke“ v Bratislave. V roku
1962 ukončila štúdium na odbore
reliéfneho sochárstva VŠVU u prof.
Rudolfa Pribiša. Pripomeňme, že
jej eruptívny vstup a vývin v našich
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Ľudmila CVENGROŠOVÁ pri svojej práci na portréte hokejistu Pavla Demitru

témach uskutočňoval sa vzápätí
po vrcholkoch, ktoré v roku 1960
znamenal memoriálny celok Slavína – osobite Dvere obradnej
siene jej učiteľa. V rokoch 1960 –
1963 a v roku 1964 a 1965 však Ľ.
Cvengrošová tvorí niečo nebývalé
– originálne novotvary, reliéfy ako
súčasť Pamätníka 1. čs. armádneho zboru na návrší Polomu,
ktorý žije v našom povedomí ako
predstava o ťažkých bojoch pred
oslobodením Žiliny. Pylón – obe-

lisk architektúry tohto rozsiahleho pamätníka osadeného v horskom prostredí, koncipoval budúci
národný umelec Dušan Kuzma.
Nasledovali pomníky a pamätníky v Pukanci, Komárne, Radvani, Slavošovciach, Liptovskej
Lúžnej. V národnooslobodzovacej téme završovala vývin v roku
1985
dielom Vezmime do rúk
osud sveta, ktoré vznikalo pri sťahovaní
a dotváraní Pamätníka
z Polomu na lokalitu Javorina.

O S U D Y S L O VÁ K O V

Pripomeňme pritom dosiaľ nepotrestaného vandala, ktorý súsošiu odrezal ruky. Dnes sú pamätník so súsoším v plnej miere
rekonštruované vďaka rozhodnutiu jedného z predsedov vlád SR.
Lenže Ľudmila Cvengrošová
je v našich novších výtvarných dejinách spätá s matičiarskymi, národniarskymi podnetmi
a hodnotami. Vytvorila súbor
vynikajúcich medailí a plakiet
a na báze reliéfneho sochárstva

ten celok, ktorý znamenajú Dvere
vtedajšieho Vlastivedného múzea
v Nitre (1980 – 1982). Vynikajúce
reliéfy, najmä Rastislava, vlastnila Matica a dnes už Slovenská
národná knižnica (1989). V roku
1981 vzniká takmer geniálny portrét Rastislava. V rokoch 1989 –
1990 vzniká jej knieža Rastislav,
tentoraz ako historizujúca statua
pre obec Devín. V tom čase koncipuje náročné súsošie Cyrila
a Metoda pre Nitru, ktoré vysväcujú
v roku 1990. Aj na tomto súsoší, na
rozdiel od schematických predstáv,
v plnej miere zažiari svojím archeologickým poznaním a zázemím.
Nezabudnime aj na to, že je to
medailérka, ktorú uctieva nevládna
organizácia medailérov FIDEM,
ale aj žena, ktorá skúmala raný
stredovek Slovanov komplexnejšie, ba aj z hľadiska krásy slovanského, slovenského typu (Nitrava
na Devínskom hrade, 1999). V roku
2002 vzniká jej Pomník A. Dubčeka
v Bratislave a rovnako v Bratislave
pred budovou Národnej banky
Slovenska dominuje jej monumentálny reliéf
a objekt Biatec
(2008). V roku 2007 prezident SR
Ivan Gašparovič udelil umelkyni
Rad Ľ. Štúra II. triedy. Aj my oceňujeme a gratulujeme.
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Od skonu Boženy SLANČÍKOVEJ-TIMRAVY prešlo sedemdesiat rokov

ČRTA

Pseudonym si vzala z pomenovania studničky

Na tomto mieste býva priestor
venovaný významnému človeku. Aj
teraz to bude tak, navyše v spojitosti
s ďalším pekným matičným počinom.
Mám na mysli štúrovské popoludnie
7. 6. v Martine, o ktorom už čitatelia
SNN vedia. Stalo sa tradíciou, že pri
Štúrových jubileách sa zamýšľame
nad odkazom národných dejín. Stále
ide o živú a aktuálnu otázku, ku ktorej
sa musíme vracať, veď aj Štúr hovoril,
že „.... aj na nás pozerá prísna tvár
času a nás napomína“.

Július LOMENČÍK – Foto: archív SNN

„Môj život plynul celkom prosto, bez zvláštnych udalostí, tak, že ani neviem, čo by som o ňom napísala. Také sú
osudy ľudí, bývajúcich v odľahlých dedinách,“ vyznáva sa v Slovenskom literárnom almanachu Božena SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA vo svojom vlastnom životopise v roku 1931.
Literárny kritik a esejista Alexander
Matuška o nej napísal: „Ani jeden zo
slovenských spisovateľov nie je natoľko
určovaný už hmotnou tvárnosťou svojho
rodného kraja ako Timrava. Je to vrchársky kraj so skalnatým chotárom a skalnatými roličkami – v rodnej obci Timravinej v Polichne sa spievala pesnička
Polichno, Polichno, pekne vykladanô,
nepotkneš sa na prst, iba na koleno –
s dubovými a bukovými lesmi v diaľke:
kraj úzkych údolí a krivolakých ciest; kraj
a pôda, s ktorou sa treba boriť.“
■ V NOVOHRADE
Podľa Alexandra Matušku „...
pravdu má Šoltésová, keď píše: ‚Tam
kdesi v novohradských vrchoch, pri
zdravej studničke toho mena vychovala
sa nám bez lepších škôl, bez zvláštnych
úprav, vôbec bez tých účinlivých zovňajších vplyvov, ktoré talentu dopomáhajú
k vývinu a vzrastu.‘“
Božena Slančíková sa tu narodila
v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, v ktorej bolo jedenásť detí. Z nich
sa dospelého veku dožili Irena, Božena,
Izabela, Mária, Pavel a Bohuslav...
Najskôr navštevovala polichniansku školu (1874 – 1876), v ktorej vyučoval Daniel Bazovský, ale potom ju vyučoval otec aj s ostatnými súrodencami až
do osemnásteho roku doma. V otcovej
výchove a výučbe, ktorá sa vyrovnala
školskej, mala pre Boženu hlbší význam
otcova zásada o výchove detí: „Nech
bude každé podľa svojho spôsobu
šťastné, nechať ho.“ Takto v tom vlastnom, v tom, čím sa mala stať, bola odkázaná na seba a vytvárala a formovala
sa v samote, aj keď obklopená rodičmi
a súrodencami.
■ PESNIČKY DOSPIEVAJÚCEJ
Ako dospievajúce dievča písala
básničky, ktoré si zapisovala v rokoch
1886 – 1897 do zošita pod názvom
Pesničky. Celkovo je rukopisných básní
stoštyridsať. Formou boli celkom nenáročné, niekde až primitívne a ich obsahom je dievčenský malosvet, v ktorom
hlavným problémom je vydaj, dobrá partia. Z Timraviných veršov o láske vidno,
že vzťahy muža a ženy v jej prózach,
najmä vzťah Viery Javorčíkovej a učiteľa Čierneho v novele Všetko za národ,
sú citovo hlboko prežité a pravdivé i vo
faktoch.
Slančíkovskú rodinu od im podobných odlišovalo živé literárne nadanie,
čo sa prejavilo vydávaním rukopisného
zábavno-poučného časopisu Ratolesť.
Prvé číslo vyšlo 20. marca 1887 s oslovením: „Ctení čitatelia! Bude toto jediný
časopis na Slovensku vydávaný a redigovaný ženskými, ktorým na srdci leží
rozkvet slovenskej literatúry.“ Božena
Slančíková v ňom uverejnila pozdravnú
báseň Ratolesť (tlačou vyšla prepracovaná a doplnená o dve strofy ako jediná
jej báseň pod názvom Aj ide Vesna
v Slovenských novinách z 28. apríla
1894) a začiatok prózy Na vrchoch.
V prvej osobe denníkovým spôsobom sa
tu zachytáva príchod hrdinky na dedinu
a jej súperenie o jediného slobodného
príslušníka inteligencie – kaplána.
Námetovo je próza blízka prvej tlačou
uverejnenej poviedke Za koho ísť. Obidva príspevky sú už podpísané pseudonymom Timrava:
„Za pseudonym vzala som si názov
jednej studne v polichnianskom chotári,
ktorá bola vo veľkej úcte, pretože v nej
nikdy nechybela voda. Bola tam taká
čistučká voda hôrna. Že vraj je to ruské
slovo. Bola som veľká rusofilka. Ti u nás
sa vyslovuje mäkko. – Nechcela som,
aby ma poznali.“
Tak ako bol organicky spätý Timravin život so životom ľudí na novohrad-
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vojnových rokov také isté miesto ako
Hviezdoslavove Krvavé sonety v poézii. Napokon Timrava už pred uvedením tejto novely vedela vo viacerých
svojich dielach posunúť regionálne
(novohradské) námety do vyšších polôh
a svojou typizačnou schopnosťou dať
svojej tvorbe celonárodnú platnosť.
Jej hrdinovia sú v tomto smere ešte
presvedčivejší. Aj keď si ani ich námet
nemožno odmyslieť od novohradskej
dediny a nemožno pochybovať, že jadro
ich fabuly sa v základných črtách zhoduje so skutočnými udalosťami, predsa
táto novela priliehavo vyjadruje postoj
možno povedať všetkého slovenského
ľudu k prvej svetovej vojne. Vynikajúco
postrehla ciele vojny, za ktorú sa oduševňovali len panské vrstvy, ale „ľud
tichý, ľud krotký“ sa pod jej zástavy
nehrnul: „Lebo nejdú zabíjať, ani do
umu im nepríde, že to budú robiť, ale
idú mrieť – stratiť životy. Akživo naučení sú len dávať, nie brať...“
V pokročilom veku spisovateľka v kruhu svojich príbuzných.

skej dedine, takisto to bolo s jej dielom.
V podstate bola odkázaná na toto prostredie a bola s ním natoľko zrastená, že
pri svojej uzavretej povahe sa postupne
v nej vyformoval talent nielen poznať,
ale i znázorniť zvyky a najmä dušu
ľudí. Pritom jej spisovateľská poctivosť
by jej nikdy nedovolila písať o niečom,
čo pozná len povrchne. K tomu ako
dcéra farára mala veľa príležitostí, pretože k jej otcovi sa chodili ľudia zdôveriť so svojimi problémami. Pozorným
počúvaním akoby „fotografovala ľudí“.
A Boženka vždy väčšinou mlčanlivá
z kúta pozorovala a zapamätala si
každé povedané slovo, aby ho neskoršie verne a živo literárne stvárnila.
■ ZA KOHO ÍSŤ?
Okrem prózy Za koho ísť? uverejnila Timrava v Slovenských novinách aj
ďalšie prózy: Darmo, Kandidát ženby,
Bude dačo a Na Jurkovej svadbe –
všetky akoby z rovnakého cesta. Vo
všetkých ide o vzťah medzi mužom a
ženou vyjadrený „partiou“. Nešťastní
sú len tí, ktorí nemajú dosť síl či odvahy
sami si sformovať svoj osud. Timrava
už tu je až mikroskopicky psychologizujúca, zameraná na vnútro človeka.
Necháva bokom všetky veľké problémy.
Dôraz na zachytenie duševného portrétu potláča aj dejovosť a v jej prózach
takmer niet prírodného lyrizovania. Tu
sa začína timravovský spôsob písania, v ktorom sa konfrontujú vonkajšie
udalosti s ich odrazom vo vnútri postáv,
v ich cite i rozume, pričom tento odraz
zaujíma autorku nepomerne viac ako
chudobný anekdotizujúci dej. Východiskom týchto konfrontácií sú denníkové
samovravy vydajachtivej slečny z prvej
prózy. Z nich sa postupne vytvára timravovský vnútorný monológ, v ktorom
sa odohrávajú podstatné drámy jej
hrdiniek.
Po polemickom vyrovnaní sa so
sentimentálnym riešením vzťahov
muža a ženy nastal čas hľadania.
Autorka akoby ešte nebola celkom istá,
cez koho má hovoriť, a okrem toho, ako
sa dodatočne vyjadrila, najprv písala
„zo zábavy, z hračky“, hoci nepopiera,
že aj pri nich chcela byť „ozaj vážna“.
No neskoršie hovorí: „Veľa rozprávok
som napísala z jedu.“

Najprv z jej pera schádzajú len
zbeletrizované príhody z jej okolia – panského i sedliackeho. „Kríza“ sa začína
históriami najdomáckejšími – farskými:
Prísažný, Zvrchovaný čas (obidve 1894).
Potom sa striedajú práce z panského
a zo sedliackeho prostredia. Nájde sa
aj „psia história“ Duno (1895). Umelecká
novosť i ucelenosť v zachytávaní ľudových postáv vyznačuje síce portrétnu
štúdiu dedinskej kokety Katera (1894),
no próza Príbuzná (1895) sa ešte celkom
pohybuje v kukučínovských krážoch.
Prózy z panského prostredia sú zas buď
len črtou Na Ondreja (1895), anekdotou Zvrchovaný čas, buď nezvládnutým
plánom. K slabším Timraviným prózam
patrí totiž aj najdlhšia zo začiatočných
– Ľudovít Šipka (1894), v ktorej autorka
nezvládla konfrontovať konanie a túžby
postáv.
■ Z POBYTU V ÁBELOVEJ
Po smrti otca (1909) sa presťahovala aj s matkou do susednej Ábelovej.
Napriek neľahkej životnej situácii pokračovala v literárnej tvorbe. Písaním zachytávala život ľudí aj v Ábelovej s upriamením pozornosti na charaktery a osudy
niektorých z nich, ktorých vo svojich
dielach len premenovala. Z literárnej
tvorby vyšla v roku 1914 novela Ťapákovci, ktorú E. M. Šoltésová publikovala
v časopise Živena od júna do októbra.
Od vypuknutia prvej svetovej vojny až
do jej skončenia publikovala len novely
Veľké šťastie a Veľký majster (1915).
Až v máji 1918 poslala do Živeny
veľkú novelu Hrdinovia, ktorej témou
je správanie ľudí vo vyhranenej spoločenskej situácii, ako je vojna – brutálny,
nečakaný vpád čohosi zdanlivo iracionálneho do osudov ľudí. Názov svedčí
o výbornom Timravinom pozorovaní,
ktorý už nie je ironický, ale aj uvedomele kritický. Próza, ktorá prináša
panský a ľudový postoj k spoločnej
otázke, ťaživej, neprekonateľnej situácii vojny, však bola čiastočne scenzurovaná, čo Timrave bližšie vysvetlila
Šoltésová v liste z 20. 7. 1918. Veľkú
časť tejto novely napísala Timrava
pravdepodobne v rokoch 1914 – 1915,
keď mimoriadne emocionálne prežívala
vznikajúcu novú tragickú situáciu. Toto
vyzreté dielo má v slovenskej próze
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■ POHNUTÉ ČASY
Spisovateľku Boženu Slančíkovú-Timravu pohnuté poprevratové
časy mimoriadne vzrušovali, čo sa
výrazne prejavilo v jej literárnej tvorbe.
Aj v nových spoločensko-politických
a ekonomických podmienkach Československej republiky naďalej sledovala ľudí, ako zmýšľajú, konajú, čo ich
ovplyvňuje. Uprednostňovala najmä
prehĺbenie národného uvedomenia,
čo vyplývalo zo špecifických národnostných pomerov v Novohrade, kde
aj po vojne zostalo dvojnárodné prostredie: slovensko-maďarské. Zdalo sa
jej, že ľudia v Novohrade si málo cenia
národnú slobodu, ale pritom vedia
veľmi šikovne využívať určité demokratické vymoženosti. U sedliakov sa
jej nepáčilo ešte väčšie mamonárstvo
a smiala sa z predstavy o slovenskom
„holubičom národe“, vychovávajúcom
„takú mlaď, ktorá sa len biť chce...“. Ľud
považovala „za planý“, lebo viac ako
knihu mal rád skleničku. Aj napriek tomu
sa ho Timrava nevedela zrieknuť a pri
všetkom svojom skepticizme voči nemu
stála vždy na jeho strane.
■ SLOBODA DUCHA
Aj keď mala radosť z utvorenia
Československej republiky, nepodľahla
ilúziám a obraz poprevratového slovenského života naďalej zobrazovala
kriticky. Výsledkom bolo koncipovanie prózy Dve doby v dvoch častiach.
V prvej zobrazila život na predprevratovej slovenskej dedine a v druhej zobrazuje život dedinčanov v poprevratových
časoch pod názvom Otroci (Orešné
po prevrate). Hoci chcela dokázať, že
v povojnovom období sa žije oveľa lepšie, že nie je namieste hyperkriticizmus,
predsa nezamlčovala určité protirečenia
v súvekej spoločnosti.
Podľa Zory Jesenskej to hlavné
v Timrave bola „‚sloboda ducha“, ktorú
„nemožno nikomu dať ani vziať, ktorá sa
nedá sputnať ani sama sebou a vlastnou bolesťou. Myslím, že toto zjednocuje všetky ‚ale‘ jej osobnosti a diela.
Skromná, ale s pevným vlastným úsudkom; disciplinovaná nielen navonok, ale
odbojná srdcom aj umom; sebapozorujúca, ale nie sebaobdivujúca; skeptická
k životu i k človeku, ale veriaca... v čo
vlastne? Nech to obraciam akokoľvek,
vychádza mi zase len to jedno: v slobodu vlastného ducha“.

Dátum hodný
zapamätania
Tohtoročné dvojsté výročie narodenia viacerých členov pre národ
nenahraditeľnej generácie, ktorým sa
podnes hovorí – logicky podľa generačného vodcu – „štúrovci“, je jedinečnou príležitosťou na pripomenutie ich
pozoruhodných životných príbehov
a širokospektrálneho diela. Za všetkých veľkých dvestoročných, ktorých
si s úctou a vďakou pripomíname, uvedieme aspoň Janka Kráľa, Jána Francisciho Rimavského, Jána Kalinčiaka...
Čo meno, to výrazná osobnosť s odtlačenou výraznou stopou v národných
dejinách, jej spoločenskom vzopätí aj
kultúrnych prejavoch.
Len pár slov ešte o rodákovi
z vtedajšieho Horného Záturčia Jánovi
Kalinčiakovi, spisovateľovi, ktorého
dvestoročnicu si budeme pripomínať
začiatkom augusta. Bol nielen zvestovateľom literárneho realizmu, ale aj
takpovediac programovo preorával
Slovensko v historických prózach.
V jednej svojej povesti napísal aj toto:
„V predošlosti ľudu tatranského nevidíš
nič, čo by potomka hrdosťou napomínalo na skutky predkov zapadlých...
A hoc nič nepočuješ o predošlosti
predkov, predsa zrúcaniny zborených
zámkov svedčia, že tu bolo dakedy
hýbanie, a to mohutné; hoc tu nemáš
palácov slávy a skvelosti svetskej,
predsa sama príroda si tu vystavila pomníky svojej slávy a veleby...“
Brilantne formulovaný a postupne
dôsledne napĺňaný program! Aj dnes
by sa takýmto myšlienkam hovorilo
manifest a podpisovali by sa pod ne
tvorivé skupiny, ak nie celá generácia!
Je dobré a zmysluplné, že spomínaný deň zaplnila Matica slovenská
bohatým a dôstojným programom.
Mesto Martin je hrdé na spoluprácu
s Maticou a tiež na štúrovskú tradíciu prítomnú aj v mnohých hmotných a nehmotných pamiatkach na
jeho území. Je dobré a zmysluplné,
že všetko už spomenuté sa udialo
práve počas Slovesnej jari – najstaršieho sviatku literárneho slova.
Podujatie, ktoré sa už po päťdesiaty šiesty raz konalo v Martine,
„mekke“ slovenskej literatúry, ako
mestu presne hovorí literárny historik.
(iv)
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Terchovský kostol je u nás najväčším chrámom zasväteným solúnskym bratom

Úspešné Cyrilometodské dni v bráne do Malej Fatry
Text a foto: Igor VÁLEK

Znie to neuveriteľne, ale jedno z najtradičnejších podujatí venovaných u nás stále živému odkazu svätých Cyrila a Metoda, teda Cyrilometodské
dni (CMD) v Terchovej, sa v plnej sile dožilo – veľmi symbolicky – Kristových rokov. Počas trojdnia 3. až 5. júla sa totiž v obci, pútavej vstupnej
bráne do Malej Fatry na severozápade Slovenska, konal už 33. ročník širokospektrálneho podujatia. Opierajúceho sa najmä o duchovné a tradičné
kultúrne hodnoty a ich šírenie.
Ako hovorí jeden z organizátorov Peter Cabadaj, ktorý stál už pri ich
zrode: „V roku 1990 sa mnohí oddávali eufórii z nadobudnutej politickej
a náboženskej slobody. Erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov
sme v Terchovej pretavili do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania
nadčasového odkazu misie sv. Cyrila
a Metoda – patrónov tunajšieho kostola,
ktorý je najväčším chrámom na území
Slovenska zasväteným spolupatrónom
Európy. Ako prví sme zorganizovali na
Slovensku i vo vtedajšej federácii podujatie otvorene, sebavedome, kultivovane a atraktívne sa hlásiace k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho
dedičstva.“
Tu treba spomenúť aj na nezastupiteľné postavenie významnej slovenskej osobnosti, architekta a uchovávateľa tradícií Viliama Jána Grusku pri
zrode a rozvoji predmetnej terchovskej
tradície. Nečudo, že na neho viackrát
spomínal aj ďalší muž, ktorý bol pri
všetkom dôležitom od začiatku, riaditeľ
tunajšieho kultúrneho strediska Rudolf
Patrnčiak.
■ POZORUHODNÝ KREDIT
Ďalší vývoj potvrdil, že spomínané
stále prispievajú k prehĺbeniu viery,

Momentka zo záverečného galakoncertu vo veľkolepom priestore kostola

národného povedomia a vlastenectva, ale aj európskej identity. Vďaka
úsiliu zanietených Terchová odolala
náporu často odstredivých tendencií.
Dokázala si prirodzene udržať akoby
vlastný cyrilo-metodský kredit. A ponúkať ho nezištne a prajne ďalej. Ako
cenný poklad patriaci celému národu.
Aj v nedávno skončenom ročníku.
Terchovský kostol, ktorý je najväčším
slovenským chrámom zasväteným

solúnskym bratom vierozvestcom
sv. Cyrilovi a sv. Metodovi a zároveň
diecéznou svätyňou, hostil väčšinu
z bohatého liturgického programu.
V jeho dôstojných a slávnostne vyzdobených priestoroch sa po viacerých
svätých omšiach a liturgii sv. Jána Zlatoústeho v predchádzajúce dni v deň
sviatku 5. júna predpoludním konala
aj cyrilo-metodská svätá omša, ktorú
tradične celebroval žilinský diecézny

Monumentálne dielo o slovenskej ľudovej architektúre v novom vydaní

Náš najväčší chrám zasvätený solúnskym bratom je srdcom Cyrilometodských dní.

biskup Mons. Tomáš Galis. Vo svojej
slávnostnej kázni obrátil pozornosť na
pretrvávajúci odkaz solúnskych bratov,
spolupatrónov Európy. Pritom zdôraznil nielen ich osnovateľské miesto
v rodiacej sa duchovnej a kultúrnej
tradícii našich predkov, ale vyzdvihol
i
dôsledne
pripravený
misijný
aspekt ich pôsobenia. Ako aj dôležitosť takéhoto pôsobenia cirkvi a jej
predstaviteľov práve v dnešnom svete.

JANKA KRIVOŠOVÁ

SLOVENSKÁ
ĽUDOVÁ
ARCHITEKTÚRA
SLOVAK VERNACULAR ARCHITECTURE

Matica slovenská

HUMORESKA

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo v tomto roku druhé
vydanie knihy prof. Janky Krivošovej o urbanizme slovenského vidieka, v ktorom autorka analyzuje obytné, hospodárske, technické a sakrálne stavby slovenskej ľudovej architektúr y, a to z hľadiska kategorizácií podľa regionálneho,
druhového, urbanistického, výtvarného či materiálového
riešenia. Zaoberá sa tiež vply vom slovenského prírodného
prostredia na tvar dedín (urbanizmus) – dediny pri hradskej,
ulicové dediny, reťazové, radové, potočné, hŕby, okrúhlice,
lazy a kopanice. Analyzuje vybavenie interiérov a technické
pamiatky, ale aj sakrálne stavby. Autorka sa tiež doplnkovo
venuje kultúrnemu hmotnému dedičstvu kolektivistických
Nemcov na Slovensku – Habánov. Dodatkom je samostatná
kapitola venovaná dielu architekta D. Jurkoviča, ktor ý sa
inšpiroval ľudovou architektúrou, a tiež kapitola o skanzenoch. Dielom, ktoré má taktiež čiastočne bilingválny rozmer, dominujú farebné fotografie ( je ich až sedemsto), ale
aj pohľady, pôdor ysy a rezy konkrétnych objektov, pričom
autorka využila fotografie a kresby z archívu Katedr y dejín
architektúr y STU, Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, foto grafie P. Ďuríka, M. Hubu, T. Kobáča, P. Rybára, ale aj
z vlastného archívu. J. Krivošová sa téme venuje už od svo jej dizer tačnej práce. Na projekte tiež redakčne spolupracovali I. Sokolík, graficky P. Ďurík a v záverečných textoch
M. Dudáš a I. Gojdič. Tak ako ľudové piesne, kr oje a pod.
aj architektúra je súčasťou slovenského kultúrneho dedič stva, preto si zaslúži špeciálnu pozornosť. Na svoje si prídu
milovníci tradícií, vidieka, ale aj tí, ktorí by sa chceli pri
výstavbe svojich príbytkov inšpirovať stavbami z minulosti.
Lukáš PERNÝ

systémov podľa pamäti národa.
Bratislavu bude brániť bratský
M ilí občania, dovoľte nám, český národ v blahej spomienke
aby sme vás v tomto čísle vládno- na Homolov puč. Spolu s bratským
parlamentných novín informovali, americkým národom, ktorý určite
ako ste na tom s bezpečnosťou.
Ste na tom dobre. Nepočúvajte
kuvikov z opozície. Tvrdia, že
atómová elektráreň bola mesiac
bez protiraketovej ochrany. Že
nemáme vlastné lietadlá. Že má dobre uložené súradnice bývaz päťtisíc tankov, ktoré malo Čes- lej rafinérie Apollo a Zimného príkoslovensko, pre nás zostalo pár stavu. Zároveň môže bratské amedesiatok, a aj o tie prichádzame. rické letectvo ochraňovať aj oblasť
Všetko je inak. Načo nám budú Dubovej na Horehroní a Košice,
zbrane, keď nás budú brániť aby oceliarne nepadli do nepriabratské armády?! Ako sa píše teľských rúk. Bratský maďarský
v Biblii, my prekujeme meče na národ sa rád povenuje obrane
pluhy. Aby sme bratským náro- juhovýchodných okresov na čiare
dom uľahčili našu obranu, pomô- vytýčenej pri Viedenskej arbitráži.
žeme im v dislokácii zbraňových Na východe zúročí bohaté skúse-

nosti z Malej vojny, na západe pri
Brezovej pod Bradlom zo Slovenského povstania v roku 1848. Osobitnú úlohu bude mať pri obrane
rafinérie
v Bratislave a gabčí-

Presnosť je výsadou kráľov a dlhovekosť často
osobností s harmonicky a zmysluplne žitým životom. Oboje
spomenuté patrí k herečke Márii Kráľovičovej, takpovediac
kráľovnej slovenského (predovšetkým) divadla, priam ako
ku dňu svetlo. Veď táto dlhoročná popredná členka Činohry
SND si nedávno spolu s mnohými obdivovateľmi jej umenia
pripomenula vzácne životné jubileum – deväťdesiatpäť rokov.
Samotná KRÁĽOVIČOVÁ rada o sebe hovorí, že prežila
doterajší život podľa vlastného scenára: „Pokladám za dar
i požehnanie, že som bola s Národným divadlom spätá
vyše sedem desiatok rokov... a že som mohla tvoriť povedľa

Jedinečná herečka KRÁĽOVIČOVÁ jubiluje
svojich učiteľov a so všetkými tými skvelými svetovými kolegami a kolegyňami,
vďaka ktorým sme posúvali naše kultúrne ohnisko k tradičnej i modernej
Európe...“
Prvé dva roky profesionálnej hereckej kariéry absolvovala v Komornom
divadle v Martine. Členkou Činohry SND sa stala v roku 1948 a svoje
účinkovanie tam ukončila po sedemdesiatich rokoch nepretržitého pôsobenia,
aktuálne je prvou emeritnou členkou SND. Dodajme na ilustráciu, že len počet
postáv, ktoré stvárnila na javisku SND, prekračuje číslo sto. Ofélia, Júlia,
svätá Jana, Čechovove hrdinky i Marilyn Monroe... Dievča z dediny Čáry na
Záhorí bola kráľovnou, intelektuálkou, ale aj ženou z fabriky. Talentom a prácou
obsiahla postavy lyrického, dramatického, tragického i komického charakteru.
Vytvorila desiatky nezabudnuteľných postáv v televízii aj vo filme. Len ako
„vodidlo“ – kompletné súpisy postáv si čitatelia SNN môžu nájsť na stránke
Divadelného ústavu. Výnimočná žena je i skvelá recitátorka a celý svoj života
sa opiera aj o optimizmus a v duši nosí romantiku. Nečudo, že jej životné krédo
znie – Ísť ďaleko, vzlietnuť vysoko... Vďaka, pani Mária (Marína) Kráľovičová,
tie diaľky aj výšky ste dopriali aj všetkým divákom vašich postáv a kreácií. Ad
multos annos!
Igor VÁLEK
Foto: archív
Bratský nemecký národ požiadame
o vytvorenie viacerých obranných línií. Jedna obranná línia
bundeswehru bude na čiare Ostrý
Grúň – Kľak – Kalište – Nemecká.

Z obsahu vládnoparlamentných novín
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kovskej priehrady. Bratský poľský
národ požiadame o ochranu Kysúc,
Oravy a Spiša. Aby sa vám nič zlé
nestalo pri cestách do Jablonky
a Nového Targu na nákupy. Bratský holandský národ bude brániť
skúpenú poľnohospodársku pôdu
od Horehronia cez Michalovce
až po Komárno. Bratský rakúsky
národ si rád obráni logistické centrá a skládky od Záhoria po Trnavu.
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■ DOBRÉHO JE MÁLO
Je mimoriadne dôležité, že organizátori Cyrilometodských dní majú
na zreteli skutočnosť, že svätí muži
Cyril a Metod sú dôkazom a zároveň
potvrdením, že na pomyselnej stavbe
monumentálnej európskej duchovnosti
je nezanedbateľná časť muriva práve
slovenská. Dôležité je aj to, čo pri cyrilo-metodskej svätej omši počas štátneho a cirkevného sviatku 5. júla zdôraznil žilinský diecézny biskup Mons.
Tomáš Galis. Okrem iného povedal, že
je dôležité na jednej strane udržiavať
silný odkaz cyrilo-metodskej tradície,
ale aj šíriť vieru tak, aby ju ako neoddeliteľnú súčasť svojich životov vnímali aj
mladé generácie Sloveniek a Slovákov
21. storočia.
Ďalšie úspešné Cyrilometodské
dni v Terchovej všetko spomenuté opäť
urobili viac ako dôsledne a dôstojne
zároveň. No a v roku 2023 určite budú
naďalej pokračovať v dôležitej misii
v tejto časti duchovného a kultúrneho
života v krajine pod Tatrami. Dobrých
a dobre mienených myšlienok a činov
nikdy nie je nazvyš...

MEDAILÓN

Krivošovej opus o urbanizme vidieka
KNIHA TÝŽDŇA

Organizátori tradične pre účastníkov okrem duchovného rozmeru pripravili aj bohatý pestrý sprievodný kultúrny
program. Integrálnou súčasťou bohatej
programovej skladby tak opäť boli aj
koncerty klasickej hudby, chrámového
spevu i folklórne vystúpenia. Tiež vernisáž výstavy všestranného výtvarného
umelca Jozefa Vydrnáka (čitatelia SNN
ho dobre poznajú a vnímajú), ktorého
značná časť tvorby má sakrálny charakter a sám otvorene a rád priznáva
časté duchovné inšpirácie. Nechýbalo
ani uvedenie knihy Jozefa Miča Vášeň
zvaná film (viac na strane 2)..

Druhá na čiare Dukla – Dargov.
Tanky tam už má, ušetrí na ešalónoch. Časť ich jednotiek umiestnená pod Devínom bude obraňovať
tamojšiu automobilku. Celkovo
ochrana našich slovenských zahraničných montovní automobilov
bude skutočne internacionálna.
Trnava bude mať posilnenú obranu
bratským francúzskym národom,
s veliteľstvom vo Vrútkach. Brat-

ský indický národ bude mať ako
hlavnú úlohu brániť Nitru, bratský juhokórejský národ Žilinu
a Galantu. Bratský švédsky
národ si hádam žiarsku hlinikáreň obráni aj sám. Naša slovenská armáda zaujme vyčkávacie
postavenie na Kriváni. Všetkých
jedenásť vojakov pod vedením
generála Juraja J. z Terchovej si
tam bude brúsiť paloše a valašky
a čakať na dodávky zbraní, ktoré
sme im my a naši predchodcovia nakúpili. Lietadlá z Ameriky,
transportéry zo Švédska. Aj z toho
vidíte, že sme bohatá krajina a máte
byť na čo hrdí. V najbližšom čísle
vládnoparlamentných novín sa
dozviete, ako sa zmení text hymny
v časti „zastavme ich, bratia“.
Milan ČASOCHA MIKŠ
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Pamätnú tabuľu Ivanovi RAJNIAKOVI premiestnili na jeho rodný dom

MATIČNÉ DEPEŠE

Zadosťučinenie veľkému hereckému majstrovstvu

O B R AN COV I NÁRO DA
H istor ick ý odbor M atice
slovenskej a obec Vlková
odhalili
pamätnú
tabu ľu
miestnemu r odákovi, v ý znam nému uhor skému básnikovi
a pedagógovi slovenského
pôvodu
Jánovi
Fi lickému
(15 8 0 – 1622), au tor ovi jed nej z na jstar ších obr án slo venského nár oda.

Text a foto: Jozef V YDRICK Ý

Počas osláv 155. výročia ochotníckeho divadla v Hybiach podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec so starostom Karolom Pavlíčkom slávnostne odhalili pamätnú tabuľu hercovi Ivanovi Rajniakovi. Pamätná tabuľa sa od roka 2006 nachádzala na budove obecného úradu; teraz však je
na tom správnom mieste – na jeho rodnom dome.

MEMORIÁL
„Ivan Rajniak bol hrdým Liptákom,
každú voľnú chvíľu vo svojom živote
využil na návštevu svojho milovaného
rodného kraja. V jednom rozhovore raz
povedal krásne slová a ja si dovolím
ich teraz znovu vysloviť, pretože o jeho
vzťahu k rodnej obci a k regiónu veľa
napovedajú: ‚Sedím v Bratislave, ale
už teraz túžim po zadymenej kolibe,
dobrom ovčom syre a ľuďoch v horách.
Sú jednoduchí, no takí rozvážni.
Mám pocit, akoby si na každom kroku
a v každom slove chránili tú dobrú ľudskú prapodstatu. Hora, ty si môj svet.‘
Ivan Rajniak, skromný a dobrosrdečný
človek, si zaslúži, aby sme si ho aspoň
takouto formou pripomenuli,“ povedal

Na odhalení pamätnej tabule hercovi Ivanovi Rajniakovi sa podieľala aj Matica slovenská.

tesne pred odhalením tabule podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec.
Ivan Rajniak bol slovenský herec,
dlhoročný člen Činohry SND, tvorca
mnohých nezabudnuteľných filmových
i televíznych postáv. Jeho herecké
majstrovstvo spočívalo vo vynikajúcom
zobrazení najrôznejších charakterov.
Ním stvárnené postavy dýchali ľudskosťou a človečinou – divákovi boli
blízke svojou vierohodnosťou a bezprostrednosťou. Za vynikajúce výkony
na divadelných doskách, filmovom
plátne a pred televíznou kamerou získal
Ivan Rajniak v roku 1976 titul zaslúžilý
umelec.
Slávnostný program v Hybiach
pokračoval otvorením zrekonštruovaného kultúrneho domu a akadémiou
k výročiu založenia divadla v obci.

Ne ol ib er a l izmus ča ká pád – v y pl ynulo z b ese d y matičiarov v Košiciach

Štúrovci boli vizionári, ktorí videli dvesto rokov do budúcnosti
Text a foto: (lk)

Inštitút sociálnych práv a Dom Matice slovenskej v Košiciach zorganizovali 25. júna besedu pod názvom Matica slovenská v 21. storočí (diskusie
s matičiarmi). Podujatie uviedla Martina Matečková a diskusiu moderoval učiteľ a spisovateľ Dominik Petruška. Na úvod požiadal predsedu Matice
slovenskej Mariána Gešpera, aby definoval Maticu slovenskú ako inštitúciu. Marián Gešper podčiarkol, že ide o najst aršiu národnú, kultúrnu,
vedeckú a vydavateľskú organizáciu, ktorá je v zmysle zákona verejnoprávnou ustanovizňou so sídlom v Martine. Doplnil tiež, že matičnou úlohou
je aj širšie formovanie národných elít s nadstraníckym rozmerom.
Dominik Petruška položil otázku
Lukášovi Pernému, ktorá sa týkala témy
štúrovcov a ich prínosu pre slovenské
dejiny. Perný vyzdvihol aktivity Matice
slovenskej v súvislosti s Rokom odkazu
štúrovcov a zdôraznil prínos štúrovskej
generácie v kontexte kodifikácie spisovného jazyka, prínos v oblasti literatúry
(poézia, próza, dráma, začiatky literárnej
kritiky, cestopisy...), vznik ľudovýchovy,
prvé štátoprávne dokumenty (Žiadosti
slovenského národa, Memorandum
národa slovenského). Podotkol tiež, že
štúrovci nadviazali na generáciu Všeslávie a bernolákovcov. Marián Gešper
doplnil, že išlo o najvyspelejšiu intelektuálnu elitu národa, silnú generáciu.
Pripomenul založenie prvej Slovenskej
národnej rady ako prvého politického
orgánu Slovákov, ktorý v pozmenenom
názve funguje i dnes. Upozornil tiež nielen na národný, ale aj občiansky a sociálny rozmer práce štúrovcov. Zdôraznil
založenie Matice slovenskej, prvého slovenského dobrovoľníckeho zboru v 1848
a prvej politickej strany Slovákov (SNS).
Podčiarkol, že išlo o vizionárov, ktorí
vytvorili vyspelý politický program a dovideli ďalej než napríklad Ľudovít Košut.
Spomenul i založenie periodík, ale aj
prvé pokusy o medzinárodnú spoluprácu
Slovanov. Napokon poznamenal, že štúrovci predpovedali slovenskú národnú
samostatnosť.
■ PRE MLADÝCH
Diskusia ďalej pokračovala komentovaním aktivít Matice slovenskej, ktorej
povinnosťou je pripomínanie všetkých

tože je spojená so sociálnou myšlienkou
a s myšlienkou občianskej slobody.

národných dejateľov. „Ak to nerobí štát,
ktorá inštitúcia to má robiť?“ opýtal sa
Marián Gešper. Povedal, že Francisciho,
Kráľa, Viktorina či Daxnera si štátne
a iné organizácie pri ich dvestoročnici
vôbec nepripomenuli. Ďalej sa zmienil
o tom, že Matica slovenská sa snaží
nemyslieť len na elity minulosti. „Formujeme budúcu mladú generáciu. Budúcich
daxnerovcov, hurbanovcov a štefánikovcov,“ dodal Gešper a kriticky poukázal
na to, že žijeme v časoch propagandy
a perzekúcie iných názorov. Tento fakt
uviedol v súvislosti s perzekúciami
národniarov v minulosti s presahom
do súčasnosti. Lukáš Perný ho doplnil
poznámkou, že úlohou Matice slovenskej by mal byť tiež boj za zachovanie
vybojovaných inštitúcií a ideí. Následne
pripomenul samosprávny rozmer organizácie kultúrnej stavby slovenského
národa a to, ako je prirodzené v Matici

slovenskej budovanie kultúry zdola pod
matičnou zástavou.
Marián Gešper ďalej poznamenal,
že tlak musí byť zdola a zdola je tiež
nutná spoločenská objednávka. Dodal,
že nemožno vytvárať neprirodzené
a odľudštené fiktívne idey a koncepcie. „Na tom aj nakoniec neoliberalizmus úplne skrachuje, pretože vytvára
odľudštené, od človeka, od humanizmu
odtrhnuté koncepcie a štruktúry, ktoré
nie sú schopné života bez toho, že by
neboli byrokratickou formou umelo
presadzované...“ kriticky konštatoval
a doplnil, že táto štruktúra nevydrží, na
druhej strane tento neprirodzený ideologický kolos môže urobiť veľa škôd, aj keď
bude historicky porazený a zrúti sa do
seba. Zlo, ktoré sa tvári, že koná dobre,
vytvára však nový despotizmus – takto
komentoval súčasných ideológov. Podľa
Gešpera národná myšlienka prežije, pre-

Hrdinský martýr meruôsmych rokov
Ivana HORVÁTHOVÁ

Mesto Kremnica a Miestny odbor
Matice slovenskej v Kremnici pripravili každoročnú pietnu spomienku na
mladého hurbanovského dobrovoľníka Jurka Langsfelda, ktorú obnovili
v roku 2000. Pri jeho hrobe, pri ktorom
držali čestnú stráž vojaci z vojenského
útvaru v Martine, si 22. júna pripo-
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menuli 173. výročie jeho popravy.
Juraj Langsfeld patril k hrdinom i martýrom revolúcie 1848/1849. Narodil sa
16. októbra 1825 v Sučanoch v Turčianskej stolici. Od januára 1849 bol
dobrovoľnícky dôstojník v Hurbanovom
vojsku. Spolu so svojimi spolubojovníkmi prepadli 12. mája 1849 pri Kraľo-

vanoch jednotku uhorskej (honvédskej)
domobrany pod velením Artúra Görgeiho. Po tomto útoku sa ukrývali, no
20. júna 1849 ho vlastný strýko údajne
vyzradil za finančnú odmenu. Spolu
s ďalšími zajatými ho potom v okovách
hnali ako odstrašujúci príklad Turcom
až do Kremnice, kde ho vojenský súd

■ ŽIVOT OHRANIČENÝ, IDEY VEČNÉ
Na Petruškovu otázku, ktorá sa
týkala budúcich vízií Matice slovenskej
odpovedal Lukáš Perný v tom zmysle,
že je dôležitý každý malý úspech,
ktorý zasiahne do slovenskej kultúrnej stavby – od vydania knihy až po
organizáciu podujatia, ktoré ovplyvní
ľudí v národnom a sociálnom kontexte. Diskusia sa opätovne vrátila
k štúrovcom a ideám, ktoré prežijú aj
jeden ľudský život. Marián Gešper zdôraznil, že Daxner vizionársky predpovedal
už v prvej polovici 19. storočia udalosti,
ktoré sa v 20. storočí udiali, a že o nich
nepochyboval aj napriek tomu, že mu
„už stavali šibenicu“. V rámci obmedzeného ľudského bytia štúrovci ako vyspelí
ľudia dovideli za niekoľko horizontov.
Pripomenul tiež neskorších dejateľov,
ktorí sa „slobody dožili“, ako napríklad
Škultétyho, Hlinku a Dulu, ktorý rečnil
na pri založení MS na námestí v Martine
a dožil sa Martinskej deklarácie 1918.
Spomenul štúdium štúrovcov v Halle
v kontraste súčasnej nedovzdelanej
pseudoelity. Aj v súčasnosti osobnosti
sú, ale v pozadí, uviedol Gešper.
Marián Gešper predstavil svoju
knihu Predsedovia Matice slovenskej
a pri tejto príležitosti sa zmienil o osobnostiach, ako boli Moyses, Kozáček,
Osvald, Vanovič, Janoška, Novomeský,
Mináč a iných. Video z diskusie je
(bude) k dispozícii na stránke Inštitútu
sociálnych práv.
odsúdil na smrť obesením. Pred súdom
odmietol ponúknutú milosť výmenou za
zrieknutie revolučných ideálov.
Všetci rečníci vo svojich príhovoroch vyzdvihli silné posolstvo
osudu Jurka Langsfelda, ktorý obetoval život za slobodu slovenského
ľudu ako odkaz na našu minulosť,
ktorá by sa už nemala nikdy opakovať. Jednou z posledných viet
v jeho krátkom živote boli slová:
„Teraz ma súdia nepriatelia, ale
budú ma niekedy súdiť i Slováci
a u tých by som nechcel prepadnúť!“
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S ITN IAN S K A N E D E Ľ A
D om M S v Levic iach a M O
MS v Žar novici, Š tiavnické
B ane a Ve ľ ké Kozmálovce
pozý va jú v nedeľu 17. júla
už na X X I. r o č ník Nár odného
v ýstupu na S i tno s bohat ým
kultúr nym pr ogr amom. S po lo č ný v ýstup sa ako tr adi č ne
za č ne od jazer a Po č úvadlo
o 9.3 0 hodine.
N ITR A ,
M I L Á N ITR A 2 022
V tr ojd ň ovom pr ogr ame
slávností N i tr a, mi lá N i tr a,
k tor é sa usku to č ni li 3 . – 5 .
júla 2022, sa teš i li pozor nosti
a j podujatia D omu M S v N i tr e
a tamojších mati č iar ov, k torí
b ol i 4. 7. par tner om Eur óp skej kultúr nej cest y sv. Cyr i la
a M etoda NS K a sú č as ťou
Pu tovania po stopách sv.
Cyr i la a M etoda.
UZ NAN I E OSV E TÁROV I
Ko n c o m j ú na s a v H a l i č i
us ku to č n i l o
s p o m i e n kové
p o d u j a t i e na p o č es ť s l ove n s ké h o u č i te ľa a s p i s ova te ľa
A n to na E m a n u e l a T i m ka ,
k to r é h o s ú č a s ťo u b o l o a j
o d h a l e n i e p a m ä t n e j ta b u l e
to m u to p o m e r n e p l o d n é m u
a u to r ov i
r ôznyc h
l i te r á rnyc h a p r ír o d o p i s nýc h d i e l
na b u d ove n i e kd a j š e j š ko l y.
O d r o ka 18 6 9 p ô s o b i l te n to
o svetá r v Po d k r i vá n i , kd e
v r o k u 19 0 3 zo m r e l a tu j e a j
p o c h ova ný.
Č E ĽOVS K Ý J Ú N
O blízkom v z ťahu k fol k lór u a zachovávaniu ľudo v ých
tr adíc ií
mati č iar ov
v Č el ovc i a c h s m e n a s tr á n ka c h S N N v i a c k r á t i n f o r m o va l i . Ta m o j š í M O M S p o d
ve d e ním I n g . D u š a na S ľ ú k u
zo r g a n izova l za č i a t ko m j ú n a
M a t i č n é Tu r íc e, k to r é b o l i
s p o j e n é s o s l áv n o s tný m s ta va ním m á j a v s tr e d e o b c e
a ľu d ovo u ves e l i c o u . N a
záver jú na pr i p r av i l i tu r i s t i c k ý p o c h o d na v y h l i a d kov ú
vežu V i n i c a s o zá s tav ka m i
p r i K r íž i s v. H e l e ny a h r e b e ňom Husieho a Vlčieho vrhu
s p ä ť d o o b c e, kd e p o s ta ve ný m á j č a ka l o tr a d i č n é
r ú c a n i e...
S ÚŤA Ž L . KO R KOŠA
C eny z v ý t var nej sú ťaže
Ludwika Kor ko š a B r atislava
– hlavné mesto S lovenska si
pr ev zali ví ťazi v pondelok 20.
júna v k lubovní S polku S lová kov v Jablonke na O r ave.
S P I E VAL I NA D I E LC I
O zachovanie slovenskej
ľudovej piesne sa vo Val č i
usi lujú
podujatím S pieva
naš a r odina, kde M O M S
v spolupr ác i s obecnou samo spr ávou
zor ganizovali
už
piat y r o č ník. Pr ehliadka spe vav ých r odín z Tur ca, O r av y,
Kysúc, Tekova, B r atislav y
a B anskej Bystr ice sa usku to č ni la 18 . júna 2022 v š portovo - r ekr ea č nom
str edisku
D ielec.
Pr i p r av uj e E mi l S E M AN CO
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OČAMI MATIČIARA

Kantilénu Karola Duchoňa v Galante ovládla pieseň Mám ťa rád

M iestne

Palmu víťazstva získal Erik MICHÁLEK

odbory
v
územnej
pôsobnosti
Domu Matice slovenskej
v Košiciach sa rozrástli
o nového člena. Najmladším bratom v rodine miestnych odborov sa stal MO
M S v Z e m p l í n s k e j Te p l i c i v o k r e s e Tr e b i š o v.
Mnohí obec poznajú pod
pomenovaním
Kerestúr
i v súvislosti s historickou skutočnosťou, že bola
stredobodom turbulentných
udalostí, keď práve tu 25.

Peter SCHVANTNER – Foto: Ondrej HRONEC

V Galante sa opäť uskutočnil tradičný spomienkový koncert na Karola Duchoňa, ktorý je známy ako Kantiléna.
Tentoraz to bol už jej 22. ročník a znovu išlo o súťažný formát podujatia. Plná estrádna sála mestského kultúrneho strediska v Galante privítala siedmich talentovaných spevákov, ktorí v prvom súťažnom kole zaspievali
jednu pieseň od Karola Duchoňa a v druhom nesúťažnom už išlo o rôzne hity z minulých čias.

Založili odbor
jú la 18 31 p ovs ta l ze m plínsky ľud v sedliackom
povstaní. Na pamiatku tejto
udalosti vznikol pamätník,
ktor ý sa nachádza v areá l i z á k l a d n e j š k o l y. J e h o
au tor om v r oku 19 5 6 bol
akademický sochár František Patočka. Vlani pri
príleži tos ti 19 0. v ýr o č ia
Východoslovenského
roľníckeho povstania sa tu
uskutočnilo viacero podujatí aj pod záštitou Matice
slovenskej.
Dôležitosť
významnej udalosti, ktorá
sa odohrala v obci a ktorú
si tr eba pr ipomína ť, b ola
tiež ideovým podnetom na
vznik matičného
miestneho odboru. Ustanovujúce valné zhromaždenie
sa uskutočnilo 26. mája
v
priestoroch
obecného
úradu.
Na
zhromaždení
bola prítomná riaditeľka
Domu Matice slovenskej
v Košiciach Mar tina Mateč ková,
ktorá
prítomných
oboznámila
s
históriou
a č innos ťou MS . Po prebratí
hlavných bodov programu
a náležitostí týkajúcich sa
valného zhromaždenia sa
uskutočnila diskusia, ktorá
mala živú atmosféru. Predstavili sa matičné periodiká, rozprávalo sa o r eg io nálnej kultúre. Prítomní –
už matičiari – boli veľmi
zvedaví a zaujímali sa
o podujatia MS aj o mladomatičné hnutie. Cennými
poznatkami prispel do diskus ie tiež hos ť, k tor ým b ol
člen Výboru Matice slovenskej Michal Matečka.
Samozrejme, všetci sme sa
zhodli na tom, aby sa tento
nov ý miestny odbor MS stal
atrak tívnejším pre mladú
generáciu, k torá by mala
ďalej pokračovať a prebrať poznatky starších, ale
najmä zachovať do budúcnosti
kultúrne
tradície
a m ú d r o s ť n a š i c h p r e d k o v.
Matičiarom zo Zemplínskej
Te p l i c e ž e l á m e v e ľ a m a t i č ného elánu.

Súťažiacich spevákov spre vádzal v ynikajúci orchester Taste
of Bras s s kapelníkom Davidom
Krajčim. Več er opäť moderoval
sk velý Mar tin Jurč o. V pr vom kole
diváci mohli počuť piesne Šedý

kufrík rozchodov od Norber ta
Pompu, ďalej Primášovo srdce od
Márie Jendruchovej, potom Tancujem s tebou rád od Lukáša Slo bodníka, ale aj pieseň S tebou od
Barbar y Weissovej. Václav Ver-

Levočská krajská rada v Pamätnej izbe štúrovcov

So sústredením na krajský snem
Sláva JURKOVÁ, tajomníčka KR MS PSK

V novovzniknutej Pamätnej izbe štúrovcov v historickej Levoči sa v piatok 24.
júna uskutočnilo zasadnutie Krajskej rady Prešovského kraja za účasti predsedu MS Mariána Gešpera, predsedu DV MS Martina Fejka a ďalších hostí.
Po
proc edurálnom
pr iví- postup príprav na k rajsk ý snem,
t aní hostí a ot vorení rokova - k tor ý sa po dohode uskuto č ní 3.
nia predsedom K R D uš anom septembra tohto roku na Pre š ovPr ibulom v pro grame z asad - skej univer zite v Pre š ove. Kan nutia
sa postupne preroko - didátk y budú O R M S a O B R M S
vali ot á zk y ak tuálnej situác ie posielať do D omu M S v Pre š ove.
M S, k torá je podľa predsedu Z a predsedu K R M S bol ako kan M S ust álená, podujatia k Roku didát navr hnut ý M gr. Rastislav
štúrovc ov sú v plnom pr úde Z ac her, PhD., k tor ý poverenie
a pote šujúc e je i to, že M S pr ijal. V ďalš om pr iebehu z asad je viac vidieť aj v médiác h. nutia prítomní prerokovali rôzne
V rámc i Roku štúrovc ov v y zdvi - náležitosti pr ipravovanýc h pod hol k valitu mati č nýc h videí, ujatí, propagác ie a prezent ác ie
k toré M S produkuje a v yrába aj M atic e slovenskej vo verejnosti.
ako uč ebnú pomôc ku pre školy. Členovia K R M S sa zhodli aj
Hlavným bodom rokovania bol naďalej pok rač ovať v putovnýc h

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ

M a r t i n a M AT E Č K O V Á

Plná sála kultúrneho domu v Galante tlieskala výkonom umlecov.

ner interpretoval pieseň Hrám,
Erik Michálek legendárnu pieseň
Mám ťa rád a Lenka Machciníková zaspievala pieseň Smútok
krásnych dievčat. Po súťažnej
časti sa divákom predstavil hosť
Kantilény 2022 legendárny dirigent, skladateľ, kapelník, spolupracovník
Karola
Duchoňa
a ďalších spevákov Pavel Zajáček, ktor ý je známy aj z relácie
Repete. Spolu s Karolom Malým,
Karolom Klajdáčom a Marikou
Škultétyovou predstavili staršie,
ale i novšie piesne z pera práve
Pavla Zajáčka. Počas prestávky
v súťaži diváci hlasovali za svojho
favorita a po nej sa uskutočnilo
druhé nesúťažné kolo. Víťaznou
skladbou Kantilény 2022 sa stala
pieseň Mám ťa rád, ktorú zaspieval Erik Michálek.
Na Kantiléne 2022 sa zúčastnila aj dcéra Karola Duchoňa
Daniela a jej mama a pr vá manželka Karola Duchoňa Elena
i ďalší rodinní príslušníci. Na
tento večer zavítal takisto zakladateľ Kantilény Peter Fahn. Na
podujatí sa okrem nich zúčastnili
aj primátor Galanty Peter Paška
a riaditeľ mestského kultúrneho strediska Peter Kolek, ale
tiež mnoho matičiarov z okolia
a celého Slovenska.
Kantiléna Karola Duchoňa
patrí k tradičným kultúrnym podujatiam v Galante. Sme poctení,
že je toto podujatie podporované
z mesta a mestského kultúrneho
strediska, čo uľahčuje organizáciu tejto spomienky. Piesne
Karola Duchoňa sa čoraz viac
dostávajú do pozornosti širokej
verejnosti, čo len dokazuje, že sú
nadčasové a v spojitosti s jeho
majstrovstvom aj večné. Už sa
tešíme sa na Kantilénu 2023.

PRIPOMÍNAME SI
16.júla
– pred stodesiatimi rokmi
sa narodil redaktor Jozef Štefko
(1912 – 1981), v rokoch 1946 –
1950 redaktor a neskôr šéfredaktor
mesačníka Matičné čítanie, od roka
1952 vedúci redaktor Vydavateľstva
Osveta v Martine, kde viedol vydávanie vlastivednej literatúry; od roka
1951 člen Zväzu čs. novinárov
– pred tridsiatimi piatimi rokmi
zomrel prírodovedec, entomológ dipterológ, ornitológ a mamaliológ Oskár Ferianc (1905 –
1987); významný autor mnohých
vedeckých publikácií, ktoré boli
vydané na Slovensku, ale i mimo
jeho územia, významnou mierou
prispel k budovaniu vedeckých pracovísk v oblasti zoológie
17. júla
– pred tridsiatimi rokmi prijala Slovenská národná rada Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej
republiky (1992), vzápätí podal prezident ČSFR Václav Havel demisiu
– pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil básnik, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik Miroslav Válek (1927
– 1991), významný reprezentant modernej slovenskej poézie
a autor literatúry pre deti a mládež; pracoval v Mladých letách,
v časopise Mladá tvorba, bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid
a tajomníkom Zväzu slovenských
spisovateľov
21. júla
– pred pätnástimi rokmi zomrel
spisovateľ pre deti a publicista Mieroslav Pinka (1929 – 2007), písal
do časopisu Včielka, písal bábkové
hry, založil na Slovensku prvé mládežnícke Divadlo poézie vo Zvolene
22. júla
– pred deväťdesiatimi rokmi
sa narodil režisér sociálnych dokumentárnych filmov Štefan Kamenický (1932 – 2009); k jeho najznámejším dokumentárnym filmom
patrí napríklad film Zakliata dolina,
!v tvorbe poukazuje na tabuizované
otázky ako alkoholizmus, bieda
a zaostalosť
– pred piatimi rokmi zomrel
choreograf a režisér Štefan Nosáľ
(1927 – 2017); od roka 1949 pôsobil
ako sólista súboru Lúčnica, neskôr
ho dlhé roky viedol ako choreograf
a vedúci tanečného súboru,
v októbri 2018 mu bola udelená
cena predsedu Matice slovenskej za
prezentáciu slovenského umenia
doma i v zahraničí
23. júla
– pred tridsiatimi rokmi sa
v Bratislave dohodli zástupcovia
českej ODS a slovenského HZDS na
zániku česko-slovenskej federácie
(1992)

z asadnutiac h . Ďalšie sa pred bežne uskuto č ní v Bardejove.
N a z áver prítomní z ablahoželali
novomanželovi M . Hájnikovi aj
jeho manželke a z apr iali im ve ľa
k r ásnyc h c hvíľ v spolo č nej c este
životom.
Rokovanie
ukonč ili
z aspievaním mat i č nej hymny Kto
z a pravdu horí.

Po niekdajšom reprezentatívnom socialistickom podniku na výrobu polyamidových textilných vlákien Chemlon Humenné existuje už iba folklórny súbor pod týmto názvom. Nedávno oslávil významné jubileum – a na
to sme sa pýtali. Správne odpovedali tí riešitelia nášho kvízu, ktorí uviedli, že FS Chemlon je na folklórnej
scéne už 50 rokov. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Ján Tomáš, Košice;
Pavol Sokol, Banská Bystrica; Viera Volková, Dudince.
● Aký názov má najnovšia kniha terchovského podnikateľa Jozefa Miča, ktorý pre rôzne naše i zahraničné produkcie a filmové spoločnosti zhotovil výpravy a kulisy do vyše sedemdesiatich filmov?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty aj elektronicky našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do najbližšieho vydanie SNN.
(se)

26. júla
– pred sto rokmi sa narodil
prozaik, básnik, esejista, scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik Albert Marenčin (1922 – 2019);
ako dramaturg spolupracoval na
40 hraných filmoch, z ktorých viaceré predstavujú vrcholné diela
slovenskej kinematografie (Pieseň
o sivom holubovi, Prerušená pieseň) a významné koprodukčné
diela
–
pred
osemdesiatimi
rokmi sa narodil politik Vladimír Mečiar (1942); do politického
života vstúpil po novembri 1989,
v roku 1990 sa stal ministrom
vnútra a životného prostredia
SR, v júni 1991 založil HZDS
a stal sa trojnásobným premiérom
Slovenska
Ľudovít KUSAL
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