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SLOVO O SLOVENSKU
Vo Švajčiarsku s okamžitou
platnosťou odstúpil jeden z najplnokrvnejších nielen miestnych,
ale aj európskych bankárov.
Dôvod: samovražda jeho najbližšieho spolupracovníka, vyše
päťdesiatročného
skúseného
švajčiarskeho finančníka. Dôvodom neboli finančné nezrovnalosti ani úspešná finančná stratégia – ale metódy a tlak, ako sa
to dosahovalo. Aspoň tak vykladá rozlúčkový list rodina. Ešte to
bude dlho téma...
Ako sa to však týka nás
Slovákov? Samotný prípad ani
nie, ale diskusia, ktorú v Európe
a v zámorí vyvolal o hraniciach
takrečeno
bankovej
brutality a krvilačnosti, neúnosnosti
vnútorných postupov bankovníctva liberalizovaného kapitalizmu a terajšej podoby finančného kapitalizmu. Inými slovami
– vyvolalo to diskusiu, či metódy
bankového sveta už nepresiahli
každú únosnú hranicu. A týmto
je diskusia zaujímavá aj pre nás.
Nejde o bankrot banky, ale o
bankrot metód bankového sveta,
resp. o to, že ani samotní tvorcovia finančnej politiky nemôžu
uniesť takpovediac „frankenštajna“, ktorého finančný kapitalizmus vytvoril. Táto diskusia
o únosnosti a znesiteľnosti,
vlastne o neúnosnosti a neznesiteľnosti – nech sa už samotný
prípad bude vyvíjať akokoľvek –
to je to podstatné. Diskutuje sa,
pochybuje sa, nehovorí sa o zisku a stratách, ale o znesiteľnosti
pre človeka, o morálke. Takpovediac o ľudskej tvári vnútri finančných „chrámov“. A to je pre
nás to podstatné – uvedomiť si,
že sú iné hodnoty, iné kritériá,
iné meradlá ako plusy a mínusy,
zisky a straty, dal a má dať – že
ľudský život a život národného
spoločenstva, starých i nových
generácií treba merať inak.
Ako? Pre odpoveď si musíme ísť do tak všedných, ako aj
zlomových dní a časov nášho
slovenského príbehu, v mnohom
príbehu matičného, a byť proti
všetkému, čo sa nám prieči a čo
sa prieči zdravému ľudskému rozumu. Dnes všetci stojíme pred
otázkou, či morálka a ľudskosť
je alebo nie je súčasťou našej
národnej povahy – a tým aj národnej politiky.
Dušan D. KERNÝ
R - 2013039
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Patriotizmus a nacionalizmus v Európe splynuli do pojmu vlastenect vo

Rozvoj Slovákov nebol v Uhorsku možný
Peter MULÍK – Ilustračné foto: internet, zdroj: raoulwallenberg.net
V slovenskej verejnosti sa v posledných desaťročiach často stretávame s porovnávaním patriotizmu a nacionalizmu (dokonca aj pápež Ján Pavol II.
sa venoval tejto téme práve u nás), pričom tieto dva pojmy chápeme ako prejavy vlastenectva, ale niekedy ich staviame proti sebe. Patriotizmus
hodnotíme pozitívne a nacionalizmus negatívne. Bez hlbšej analýzy týchto dvoch javov nemožno zaujať záver, ktorý by nebol zjednodušený
a skreslený. Napriek tomu veľa slovenských intelektuálov a politikov skĺzava práve k takémuto nevedeckému nazeraniu a hodnoteniu.
české národné uvedomenie, ktoré
Čechov zachránilo pred úplnou germanizáciou.
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Nemožno predkladať celý diapazón názorov a definícií na túto
problematiku. Obmedzíme sa na
jednoduché logické dedukcie. Predovšetkým treba povedať, že patriotizmus je jav oveľa starší ako nacionalizmus v modernom chápaní tejto
ideológie.
■ UŽ OD ANTIKY
Už v antike a v starých feudálnych monarchiách sa za prejav
patriotizmu považovala schopnosť

3 OTÁZK Y PRE:

obetovať sa za štát a ochota brániť
ho. Nesúviselo to priamo so stotožnením sa s národným celkom, ale
veľakrát prerastal do tejto dimenzie.
Napríklad vo vojnách medzi gréckymi štátmi (Sparta, Atény, Macedónia atď.) sa prejavoval patriotizmus
(aténsky, spartský) viazaný k štátnej príslušnosti (polis), ale v obrane
proti perzskej hrozbe sa prejavil aj
ako grécky nacionalizmus, viazaný
na spoločný jazyk, kultúru a náboženstvo. Vo feudálnej Európe bol

boj Francúzov proti Angličanom pod
vedením Jany z Arku znakom patriotizmu, ale aj formy nacionalizmu.
Oslobodenie Iberského polostrova
od Arabov domácim románskym
obyvateľstvom (10. – 15. stor.) bolo
hlavným impulzom na sformovanie
španielskej národnej individuality.
Rovnako husitské hnutie v Čechách
je klasickým príkladom spojenia patriotizmu a nacionalizmu. Nemalo
iba náboženský a sociálny charakter, ale jeho podstatnou črtou bolo

■ MULTIETNICKOSŤ
Spojenie patriotizmu a nacionalizmu obyvateľov určitého regiónu je v dejinách skôr výnimkou než
pravidlom. Väčšina štátnych celkov
bola multietnická (Rímske impérium,
Franská ríša, Habsburská ríša, Osmanská ríša, Ruská ríša, ale aj anglické, francúzske a poľské kráľovstvo) a pod pojmom patriotizmus
sa rozumela vernosť a oddanosť
panovníkovi a týmto nadnárodným
celkom.
V stredoveku si ľudia uvedomovali rozmanitosť jazykov. A hoci iba
šľachta tvorila výsadnú „natio“, viazanú iba na štát, na univerzitách sa
študenti delili aj na základe etnickej
príslušnosti, čo bola tiež „natio“, ale
v inom zmysle. Slovákov označovali, okrem pojmu „hungarus“(podľa
štátnej príslušnosti), veľmi často aj
ako „pannonus“ alebo „slavus“, čo
je dôkaz toho, že aj v univerzalisticky chápaných monarchiách, kde
panovník spravoval nie etniká, ale
jednotný „populus christianus“, existovalo vedomie etnickej individuality. Má to svoje teologické východiská. V Starom zákone sa za vyvolený
národ považoval iba Izrael v prísne
vymedzenom etnickom – národnom
zmysle. Novozákonný „vyvolený
Boží ľud“ sa už neviazal na etnicitu,
ale iba na prijatú vieru.
(Pokračovanie na 2. strane)

Mgr. Štefana NIŽŇANSKÉHO, bývalého riaditeľa Slovenskej televízie

Na obrazovky kvalitu a nie vulgárnosť
● V parlamente sa objavila iniciatíva, ktorej cieľom je obmedziť
narastajúci trend vulgarizácie,
per ver znosti, hraničnej krutosti
a všadeprítomnej obscénnosti.
Sledujem ich, viem aj o najaktuálnejšej a považujem ich
nielen za legitímne, no tiež za
prospešné a potrebné. Nemyslím
si však, že nasmerovanie priamo do prostredia komerčných
televízií niečo pomôže. Vyzý vať,
upozorňovať, žiadať i protestovať
je potrebné podľa mňa smerom
k zákonodarcom, v ýkonnej moci
aj regulačným orgánom. V tomto
prípade k Rade pre v ysielanie a
retransmisiu.
● Ako je to naozaj so zvyčajným

V SNN 37/2013
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

VÍKEND-NEVÍKEND,
ROĽNÍKOM VELÍ POČASIE
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tvrdením predstaviteľov médií:
diváci/poslucháči si to žiadajú...
Je to len zásterka, primitívna v ýhovorka. Problém aj rie šenie vidím však inde a v inom:
v upevnení postavenia i v rozvoji
verejnoprávnych médií. Pri kvalitnej programovej ponuke by bol
viditeľný rozdiel, aj divák na Slo vensku by rád a často použil diaľkov ý ovládač smerom ku kvalite,
k hodnotám, ku kultúre, k špor tu,
k ušľachtilej či intelektuálnej zábave. Stačí pripomenúť, že tele vízna zložka RT VS v ysiela na začiatku septembra 2013 na dvoch
programov ých okruhoch, kým
Česká verejnoprávna televízia
posky tuje svojim koncesionárom
už šesť programov ých služieb.

● Je na Slovensku dostatočný
diváck y či poslucháčsk y poten ciál, k tor ý by „uživil“ médium
v yhýbajúce sa vulgárnosti a
obscénnostiam?
Divácka verejnosť u nás sa po
prevrate chy tila sama do hlbokej
pasce – dala sa nalákať na niečo
nové, na cudzie, pokrivené vzor y,
idoly, bulvár. Štát mal už vtedy
zohrať dôležitejšiu a dôslednejšiu
úlohu v ochrane morálky, etiky,
kultúrnosti. Vy tvorením kvalitnej
alternatív y, mediálnej autority
zastrešujúcej
najkvalitnejších
tvorcov, ktorí sa neženú len za
peniazmi či mediálnou slávou na
pr v ých stránkach bulvárnej tlače.
Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Foto: archív

Prešovský novembrový masaker 1918 si vyžiadal vyše päťdesiat obetí
K významným okamihom slovenského národa patria Pribinove oslavy v roku 1933
Prvé lietadlo v histórii ľudstva uniesli už agenti vládcu Karola Habsburského
WWW.MATICA.SK
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Patriotizmus a nacionalizmus v Európe už zväčša splynuli do jedného pojmu vlastenectvo

Rozvoj slovenského národa nebol v Uhorsku možný
(Dokončenie z 1. strany) Tento kresťanský univerzalizmus,
s latinčinou ako jeho základným
zjednocujúcim prvkom, sa stal na
tisícpäťsto rokov nosnou ideológiou všetkých európskych štátov.
Až reformácia, podporujúca rozvoj
živých jazykov, urobila trhlinu v tejto schéme. Aj v iných civilizačných
okruhoch (islamskom, čínskom) sa
uplatnil tento nadetnický univerzalizmus, stojaci na spoločnej kultúre
a náboženstve. V spisoch mysliteľov, ktorí ako prví formulovali
teóriu moderného štátu, Machiavelliho, Hobbesa a Jeana Bodina,
je idea národnosti a národa úplne
oddelená od definícií platných pre
štát.
■ SLOVENSK Á DILEMA
A čo Slováci v uhorskom multietnickom štáte? Naši slovenskí
predkovia ako pôvodné obyvateľstvo severného karpatského
oblúka sa celé stáročia aktívne podieľali na budovaní a obrane uhorskej vlasti (Pro patria et libertate!).

Boli teda uhorskými patriotmi. Od
uhorského vlastenectva sa nedištancoval ani Ján Baltazár Magin,
ani Matej Bel, ani bernolákovci, ani
štúrovci a hoci Slováci v 19. storočí
pochopili, že myšlienku uhorského
patriotizmu zdeformovali stúpenci
maďarského nacionalizmu (paradoxne to bola najmä uhorská šľachta), ešte aj v programoch Slovenskej národnej strany a Slovenskej
ľudovej strany (pred rokom 1918)
sú tézy o uhorskom vlastenectve.
Na druhej strane si slovenské
elity inšpirované nemeckými romantikmi, ale najmä Herderom a
Fichtem, že národ je ako živá bytosť, ktorá sa vyvíja podľa vyššej,
vedomím nevnímanej sily – ducha
národa (Volksgeist), uvedomovali
potrebu dosiahnutia optimálnych
podmienok na rozvoj slovenského
národa. Vonkajšími znakmi tohto ducha národa je spoločenstvo
jazyka, vernosť zvykom, kultúre
a folklóru. Zachovanie a rozvoj
týchto národných osobitostí Slovákov nebol možný v spoločnom štáte

s Maďarmi, čoraz viac ovládanými
ich šovinistickou ideológiou pretvorenia Uhorska na jednonárodný
štát. U Slovákov druhej polovice
19. storočia sa teda dostali do rozporu ich pocity uhorského, resp.
rakúsko-uhorského
patriotizmu
s ich presvedčením ako národovcov (nacionalistov), pre ktorých
politický národ, totožný s hranicami štátu, nesplýval so skutočným
moderným (etnicko-kultúrnym) chápaním národa.
Pre vlastencov z národov bez
vlastného štátu bolo nevyhnutnosťou vybudovať štát pre svoj
ľud, aby sa domáca kultúra mohla
chrániť pred cudzou nadvládou. Už
v 19. storočí tak môžeme rozlíšiť
dva druhy nacionalizmu. Na jednej
strane je to nacionalizmus starodávnych národných štátov, ku ktorým patrí Francúzsko a Anglicko,
ktoré boli vytvorené na základe politickej väzby a dokonca i na základe voľby. Na druhej strane je tu nacionalizmus národov bez štátu, pre
ktoré má kultúra a jazyk prednosť

pred politickým zorganizovaním a
národ je utópiou budúcnosti, typom
sekularizovaného náboženstva.
■ NÁRODNÝ ŠTÁT
Nie je ďaleko čas, keď sme sa
mohli stretnúť s tvrdením predstaviteľov spoločenských vied o tom,
že dlhá, asi jeden a pol storočia
trvajúca epocha, v ktorej hral významnú úlohu prvok etnicity či nacionalizmus a v ktorej dochádzalo
k výrazným prejavom národných či
nacionalistických hnutí, sa aspoň
v podmienkach Európy a Severnej
Ameriky chýli ku koncu. Nasvedčovalo tomu výrazné oslabenie národných, ekonomických i politických
hraníc a bariér po druhej svetovej
vojne. Tieto trendy boli a sú späté s predtým nebývalým pohybom
obyvateľstva, umožneným rozvojom dopravy, výmenou informácií, hospodárskou integráciou a
vytváraním nadnárodných (nadštátnych) ekonomických celkov.
Politické a hospodárske zmeny
posledných rokov rozhodným spô-

sobom ovplyvnili vývoj v Európe.
Vo väčšine európskych štátov patriotizmus a nacionalizmus splynul
do jedného pojmu - vlastenectvo.
Do polovice 19. storočia sa však
patriotizmus podobal asi najviac
na stav, ktorý pretrváva vo Švajčiarsku. Nie reč, ale územie určovalo cit patriotov. Koniec 20.
storočia ukázal, že vývoj smeruje
k vytváraniu jednonárodných štátov. Nakoniec rozpad Sovietskeho
zväzu, Juhoslávie a Československa to potvrdzuje. Predpokladalo
sa, že národný štát zaručí nielen
slobodný politický vývoj každého
národa, ale aj autonómny rozvoj
svojbytnej kultúry.
V slovenskom prípade sa toto
pravidlo nepotvrdilo. Za 20 rokov
samostatnosti je naša kultúra sústavne pripútaná k susednej českej
kultúre, ktorá ju desaťročia ako dominantná silne ovplyvňovala a do
istej miery aj deformovala.
Autor je historik a tajomník
Matice slovenskej.

Vymierame a zbavujeme sa vlastnej zeme a v zácnej vody

Keď išlo o našu samostatnosť
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN
Od aklamačného hlasovania vtedy ešte poslancov Slovenskej národnej rady uplynulo už dvadsaťjeden rokov.
Viacerí z nich sú dodnes členmi zákonodarného zboru. Lenže ani jeden zo súčasných poslancov NR SR nehlasoval za prijatie Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992. Vtedajší poslanci zastupujúci maďarskú menšinu
demonštratívne opustili rokovaciu sálu a poslanci za KDH hlasovali proti prijatiu ústavy. Najskôr sa o ústave
vyjadrovali, že nie je dobrá, neskôr ich vtedajší predseda tvrdil, že vedeli, kam Mečiar Slovensko dovedie.
Pravda, všetko to bola propaganda, boj o moc, ale len o takú, aby
Slovensko nemalo stranu so silnou
pozíciou pri presadzovaní národnoštátnych záujmov. Výsledkom bol
teda štát, ktorý nevznikol konsenzom všetkých politických strán.

spoločné, koaličná väčšina si presadila svoje. Pochopiteľne, že 17.
novembra médiá nepripomínali zrod
slovenskej ústavy, ale „holé ruce
v Praze“, čím sa atmosféra okolo

■ DEŇ ÚSTAVY
Po vzniku Slovenskej republiky
sa stalo tradíciou, že na Deň ústavy
Národná rada Slovenskej republiky
otvorila svoje brány pre širokú verejnosť. Občania potom mohli využiť prítomnosť poslancov a priamo
s nimi diskutovať o akýchkoľvek
otázkach. Do tejto tradície vstúpil
až Richard Sulík počas vlády Ivety
Radičovej a zmenil dátum dňa otvorených dverí na 17. november. Aj
keď tento deň nemal s ústavou nič

prijímania ústavy a s ňou spojené informácie o štátotvornom akte dostali
mimo mediálneho záujmu. A čo nie
je v médiách, akoby nebolo, vravia
súčasní mediálni analytici... A čosi
na tom je.
Súčasná vláda vrátila späť tradície z hlavy na nohy a Deň ústavy
je súčasne dňom otvorených dverí
v parlamente. Niektoré strany sa
usilujú odvrátiť pozornosť potenciálnych voličov na komerčnú stránku
podujatia a priestorom parlamentu

V ÝROČIE

dávajú gastronomický charakter.
Ibaže občana neoklamú. Mnohí prišli 1. septembra do budovy NR SR
preto, aby svojim voleným zástupcom povedali, čo si myslia o ich
práci. Nijaké kulinárske zázraky ani
folklórne skupiny nedokázali prehlušiť nespokojnosť občanov s prácou
politikov.
■ NA DEVÍNE
Neformálnou, no o to úprimnejšou oslavou Dňa ústavy sa stal Devín. Už dvanásť rokov 1. septembra
organizuje Stála konferencia slovenskej inteligencie SLOVAKIA PLUS
stretnutie národných síl pri sútoku
Dunaja s Moravou. Na tomto mieste nikdy nechýbajú bývalí poslanci,
ktorí sa zaslúžili o samostatný štát.
Každý rok rastie počet účastníkov,

pripomínajúcich si dejinné udalosti
Slovákov, ale aj kriticky hodnotiacich súčasnosť. Keďže tohto roku
si pripomíname 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše
územie, profesor Milan Ďurica upozornil na osobnosť nášho panovníka Rastislava v histórii Slovákov
a Európy i na smutnú skutočnosť,
že o ňom mladá generácia takmer
nič nevie. Predseda SKSI SLOVAKIA PLUS Viliam Hornáček poukázal na súčasné problémy sloven-

skej spoločnosti, ktorej historicky
prvý raz hrozí demografický zánik.
Vymierame a zbavujeme sa vlastnej zeme a vody, nenahraditeľného
bohatstva národa. To je smutná
realita, ktorú politické elity nechcú
vidieť. V parlamente po prvý raz
nemá zastúpenie strana so slovenským národným programom.
Stretnutie pod hradom Devín sa
stalo pre národné sily obdobou anglického Hyde Parku, obohateného
o symbolickú slovanskú vatru.

Matica obdržala darom od SNS Popradské memorandum

VŠIMLI SME SI

Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu

Dokumenty o štátnosti
Slovenský mysliteľ Vladimír
Clementis už ako dvadsaťpäťročný napísal sentenciu, ktorá nás aj
dnes privádza do úžasu: „Tradícia
je putom pre životaschopných!“
Každý národ je povinný pestovať si sebaúctu cez poznanie vlastných dejín a prostredníctvom významných dokumentov upevňovať
svoju dôstojnosť. Odvaha k skutkom
je mierou životaschopnosti národa.
Zlatou knihou Slovenska vraciame
milovanému slovenskému národu
istotu sebavedomia, ktoré mu utlačovatelia cez veky zámerne upierali.
Dokumenty o Slovenoch od najstarších antických autorov, o starých
Slovákoch, o staroslovenčine, zapísané v starých dielňach scriptórií
UGRVGODGT

doma aj v Európe, o vládcoch Pribinovi, Rastislavovi a Svätoplukovi,
nájdené v Tajnom vatikánskom archíve, jednoznačne potvrdzujú našu
národnú identitu, legitimujú vážnosť
a význam staroslovenského písomníctva a kultúry pre život Slovákov.
Potvrdzujú a dokazujú naše dlho popierané právo na sebaurčenie. Preto
je pre náš národ takým darom aj záväzkom vznik nezávislej a demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Knihu zostavil spisovateľ
Drahoslav Machala s odbornou spoluprácou s historikom prof. Richardom
Marsinom. Jej dvadsaťročie si práve
knihou ZLATÁ KNIHA SLOVENSK A,
ktorá v Matici slovenskej vychádza,
pripomíname.
(red)

Predseda Slovenskej národnej
strany (SNS) Andrej Danko odovzdal predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Tkáčovi Žiadosti
slovenských vlastencov Bruselu – Popradské memorandum.
Popradské memorandum je v histórii samostatného Slovenska prvý
dokument, ktorým politická strana
žiada a navrhuje kroky na zásadnú
zmenu Európskej únie.
Obaja predstavitelia sa stretli
v sobotu 7. septembra v Železníku
pri Giraltovciach v okrese Svidník
na slávnostiach pri príležitosti 150.
výročia Matice slovenskej a 1 150.
výročia príchodu vierozvestcov
Cyrila a Metoda na územie Slovenska.
■ DISKUSIA
Národniari sa usilujú týmto memorandom vyvolať celospoločenskú
diskusiu, či sú všetky aktivity EÚ a
prílišná snaha o centralizáciu pre
Slovensko prospešné. Práve preto
podľa A. Danka patrí tento oficiálny
dokument aj do rúk predsedu Matice slovenskej, ustanovizni, ktorej
SLOVENSKO

poslaním je rozvíjať a upevňovať
slovenské vlastenectvo, posilňovať národné povedomie Slovákov
a prehlbovať ich vzťah k slovenskej štátnosti. Predseda SNS verí,
že členovia a sympatizanti Matice

ČO INÍ NEPÍŠU

slovenskej memorandum podporia
a budú ďalej šíriť jeho myšlienky.
Marián Tkáč uviedol, že Matica slovenská je vlastenecká ustanovizeň
so 150-ročnou tradíciou a vo svojich dejinách sa nikdy neodklonila
od úsilia o suverenitu slovenského
národa. Matica podporuje všetky

iniciatívy, ktoré sú zamerané na
udržanie slovenskej suverenity.
■ POSILNIŤ SUVERENITU
Popradské
memorandum
v pätnástich bodoch žiada a navrhuje o. i. napríklad zmeniť manipulatívny volebný systém do
Európskeho parlamentu, zastaviť
neefektívnu centralizáciu EÚ, ponechať isté kompetencie v rukách národných parlamentov a národných
vlád. Memorandum taktiež žiada
uplatniť sankcie proti krajinám, ktoré podvádzajú a neplnia si povinnosti, upraviť fungovanie administratívneho aparátu alebo rovnaké
pravidlá pre všetky členské krajiny.
V rámci podpory vlastných podnikateľov a domácich poľnohospodárov
memorandum požaduje silnejší dohľad nad nadnárodnými monopolmi,
spravodlivejšie rozdeľovanie financií v pôdohospodárstve, tlak Bruselu na zrušenie daňových rajov v EÚ.
Popradské memorandum prijali členovia Slovenskej národnej strany
29. júna 2013 v Poprade.
(ddk), Foto: Andrej MITÁL
WWW.SNN.SK
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Matica v pohybe za slobodou
Drahoslav MACHALA
Matičné hnutie, lebo to je ten
motor diania v Matici, musí nájsť
sily na to, aby vedelo obhájiť a objektívne posúdiť svoje postavenie
v slovenskom spoločenskom dianí.
Priam vizionársky zhmotnil matičnú myšlienku profesor, sociológ
Alexander Hirner, ktorého manželka pochádzala priamo po rodovej
línii z rodiny Andreja Sládkoviča.
Hirner vedel aj rozumel, že oživo tvorenie Matice v roku 1919 bolo
vytvorením riadiaceho centra kultúrnej sebarealizácie Slovákov.
Ale tento mladý intelektuál sa
musel postaviť aj k pohybu, ktor ý
chcel zmiesť v roku 1944 nacistami obsadené Slovensko. Pre neho
a pre jeho priateľov sa „potreba
renesancie matičnej myšlienky
pociťovala preto, lebo na jednej
strane bolo treba vypäť všetky sily

za víťazstvo spoločného protifašistického boja, ale s dôrazom na
nedotknuteľnosť už raz vydobytej
relatívnej suverénnosti slovenského národa, a na druhej strane matičná myšlienka národného
zjednocovania nebola nikdy taká
aktuálna ako pri ideových a organizačných prípravách SNP “.
Hirner priznáva, že sa od Ursínyho, ktor ý bol z Rakše, teda
z Turca, dozvedeli, že sa konštituovala SNR ako ústredný orgán,
ktor ý bude riadiť celú povstaleckú
operáciu. Spolupráca komunistov s občianskym krídlom odboja
stála na tenkom ľade. Občianske
krídlo Letricha a Ursínyho nebolo
veľmi nadšené programom ľavičiarov, ktorí chceli uskutočňovať
dôsledný triedny boj. Preto matičiari ľavičiarov okolo Novomeské-

ho upozorňovali, že najskôr treba
medveďa lapiť a sústrediť sily na
porazenie Hitlera. „Otvárať ideový front zápasu medzi ľavičiarmi a občianskym blokom práve
v čase príprav Povstania,“ píše

K OME N TÁ R
Hirner, „sa mi javil doslova ako
nešťastie.“ Podľa inštrukcií, ktoré
Hirnerov brat Anton a jeho radista
Vincent zo Sovietskeho zväzu priniesli, bolo podstatné zapájať na
slovenskom území do odboja čo
najširší okruh ľudí a štátoprávne
a politické vzťahy sa mali riešiť až
po porážke fašistov.
O týchto otázkach sa diskuto valo medzi pracovníkmi Matice slo venskej. Platil v nej tichý dohovor,
„ že individuálna iniciatíva v tomto

n ové u dal o st i a p o febr uár i 19 4 8
z asiahla do literatúr y neko m promisná r uka „ s oc ialistic kého
realizmu“. N apr iek tomu v znik l o
v dr uhej p o l ov ic i 2 0. sto r o č ia
ve ľa k ľú č ov ýc h di e l na š ej liter a t úr y a m ená ako S l o b o da, Šikula,
J a r o š, J o h a n i d e s, M it an a, Vál e k ,
Rúf us a mn o hí ďa l ší m i m o r i a d n e
z a r e zo n ova l i v p ove d o mí m i l ov ní kov l i t e r at ú r y. S p o l o č e n s k ý
k r e d i t s p i s ovat e ľa a ko t vo r c u b o l

s t á l e ve ľm i v y s o k ý a n i č n a t o m
n e z m e n i l o a n i z o p á r p o p l at nýc h
p r o r e ž i m ov ýc h
s p i s ovat e ľov
a t a k z vanýc h „ č a st u š k á r ov “.
S p o l o č e n s ké z m e ny v n ove m b r i
19 8 9 a j v t e j t o o b l a s t i g e n e r á l n e
z a m i e š a l i k a r t y. V p r v o m r a d e
s a n e ko n a l o ž i a d n e „ ot vá r a n i e
š u p lí kov “, v k t o r ýc h p o d ľa f á m
č a k a l i n a v yd a n i e p r e l o m ové
r u ko p i sy. V ý v o j l i t e r at ú r y p o k r a č ova l ko nt i n u á l n e. Čo sa však
porušilo, bolo kontinuum profe sijnej spisovateľskej organizácie.
Na troskách monopolného Zväzu
slovensk ých spisovateľov vznikli hneď dve organizácie. Spolok
spisovateľov Slovenska a Obec
slovensk ých spisovateľov. K ľúč ov ým sa ukázal vz ťah t voriv ých
ľudí k slovenskej štátnosti. Pokiaľ

S p o l o k st ál z a s a m o st at n o s ťo u
S l ove n s k a , h l av ní p r ot a g o n i s t i O b c e p r ef e r ova l i zot r va n i e
v Č e s ko s l ove n s k u. A š t i e p e n i e
p o k r a č ova l o ďa l e j. S p o r y, č a s t o
m a l i c h e r n é, n a d ŕ ž a n i e m i n i s t r ov k u l t ú r y p o d ľa i c h p o l i t i c ke j
p r ís l u š n o s t i r a z j e d n e j r a z d r u h e j
s t r a n e z a p r í č i n i l o, ž e p r of e s i j n é
s p i s ovat e ľs ké o r g a n i z á c i e z a č a l i p o s t u p n e at r of ova ť. Ľu d i a o d
p e r a s t r at i l i ve ľ k ú v ý h o d u s p o l o č n é h o ko o r d i n ova n é h o p o s t u p u p r i p r e s a d zova ní d ô l e ž i t ýc h,
p r e k u l t ú r u p r o s p e š nýc h p o l i t i c k ýc h k r o kov. S p i s ovat e l i a p r i š l i
o D o m ov s l ove n s k ýc h s p i s ova t e ľov v B u d m e r i c ko m k a š t i e l i ,
o K l u b s p i s ova t e ľov a n a j n ov š i e
a j o svo j u b u d ov u v c e n t r e B r at i s l av y. N i e ko m u z r e j m e v y h ov u j e
t e n t o s t av z n i ž ova n i a s p o l o č e n s ké h o k r e d i t u t vo r i ve j o b c e. P r e
k u l t ú r u d ô l e ž i t é z á ko ny s ú n e d o ko n a l é a l e b o u ž r o k y h i b e r n o va n é v p o d o b e n áv r h ov. O s t áva
ve r i ť, ž e v ý r a z n é z m e ny v o ve d e ní S p o l k u s l ove n s k ýc h s p i s o vat e ľov te n to s t av z v r át i a . I d e
o ve ľa.

celú oblasť a Če sku sprostred koval skutočný obraz situácie
a nie propagandistické klišé.
Svet ako celok, ale aj jed notlivé štát y v y zerajú úplne
inak, a teda nedá sa o nich ho -

organizácií typu al- Káida. Po dobný paradox sme sledovali aj
v Egypte. Videli sme „arabskú
jar“, ako zvrhla diktátora Mubaraka, a teraz zasiahla armáda
podporovaná USA . Videli sme

zásadám par tnerst va Británie
s USA . Aký je to rozdiel od T.
Blaira, ktor ý pred desaťročím
podporil Bushovu vojnu v Iraku
a nemálo urobil pre presadenie
liberálnej doktríny zdôvodňujú-

Spisovatelia na križovatke
Maroš M. BANČEJ
Píš uc i ľudia, básnic i, proz ai c i č i dr amat ic i mali na S l ovensku
v ždy d o ve ľ kej mi er y v ý lu č n é p o st aveni e. J e dnak t ý m, že v 18 .,
al e najmä v 19. a z a č i at ko m 2 0.
sto r o č ia b o li to najmä o ni, k to z a c hr a ň oval a z ve ľa ďoval s l oven č i nu, aby sp o lu s nár o d o m pr ež ila
br ut álny at ak ma ďar iz ác ie. Ve ľ kú
úl o hu zo hr al aj f ak t , že v p o dst ate
ka ždý z majst r ov p er a s a ven oval
i o svetovej č inn o st i a liter at úr u
t vo r il t ak p ove diac p o pr i z am e stnaní. M e dzi na š imi sp is ovate ľmi
a sp is ovate ľ kami nájdeme teda
k ň a zov, u č ite ľov, n ot ár ov, p r ávnikov aj lekárov. J e len logic ké,
že z a č iato č ná f unkc ia s l ovenskej
liter at úr y, to j e st udr ž a ť ja z y k,
posilni ť nár o dné p ove d o mi e a
v zdelávať S l ovákov, sp ô s o b i -

SPOZA OPONY
Vý voj na Blízkom východe
je pre nás na Slovensku – aj
keď to znie paradoxne – užitočný. Je to osobitná slovenská
zvláštnosť: ukazuje sa totiž,
že svet vyzerá úplne inak, ako
doteraz t vrdili prakticky mo nopolne všetky médiá a autori.
A ešte k tomu ukazuje, akí sme
neraz od diania vo svete izolo vaní a neskoro informovaní.
Keď to zasadíme do stredo európskych súvislostí, vidíme,
že v slovenskom mediálnom
svete sa vlastne nenachádza
nijaký objektívny dôver yhodný
autor, ktor ý by sa vyznal v prob lematike Blízkeho východu
ako takého a niektor ých štátov
a náboženstiev osobitne. Tí,
ktorí sledujú zahraničné elektronické médiá, vidia reálny ob raz v reálnom čase, tamojší ko mentátori a komentátorky stoja
priamo na mieste udalostí. Je den príklad za všetk y – po päť
a pol roku sa vracia do Prahy
po skončenej misii spravodaj ca Českého rozhlasu so sídlom
v Jeruzaleme. Odtiaľ pokr ý val

WWW.SNN.SK

smere je vecou každého osobitne,
preto sa individuálne aj postupo valo. Už pred Vianocami 1942,
keď sa ukazovala potreba pomáhať slovenským vojakom, ktorí sa
začínali grupovať v slovenských
horách ako zárodky budúcich partizánskych oddielov, preto sme
sa niekoľkí z nás iniciatívne zišli
a formálne sme sa konštituovali
ako ilegálna bunka podzemného
odboja. Tvorili ju Ivan Turzo - No sický, Ján Bodenek, Július BarčIvan a ja“. Aj z tohto vyjadrenia
je zrejmé, že matičiari dobre rozmýšľali nad tým, do akého zápasu
sa vlastne pustiť. A zmysel tohto
matičného usilovania celkom presne vysvetlili Vlado Mináč, ale najmä Roman Kaliský, ktor ý vyslovil
ako ozbrojený bojovník povstania
o ňom túto myšlienku: „ Povstanie
bola vlastenecká vojna proti nacistom, nie proti vlastnému štátu!“
Prečo teda dnes niektorí individualisti historici či vedci živia názor, že povstanie vyhlasujú
za puč, alebo žoldnierske médiá
v čase slobodnej diskusie znižujú
všetko, čo sa dobré hospodársky
aj kultúrne pre Slovákov za pr vej

la, že pr ak t ic k y a ž d o 2 0. sto r o č ia s a na š i auto r i ve ľmi málo
zú č ast ň ovali na eur ó psk yc h a
svetov ýc h um e l ec k ýc h v ý b oj o c h.
V tridsiat ych rokoch sľubný nástup
slovenskej moderny prerušili voj-

P O Z N Á MK A

Prečo je nám Sýria užitočná
Dušan D. KERNÝ
voriť ako doteraz. Rozpadol sa
slovník doterajších argumen tov, jazyk mediálnej podpor y
vojensk ých zásahov, rozpadol
sa jazyk liberálneho kapitalizmu a inváznej zahraničnej po litik y presadzovania ľudsk ých
práv.
Pritom, ako to vidno aj v Sýrii, všetko je zrejme naopak –
hlavným problémom nie je bezohľadný diktátor, ale náš strach,
aby sme jeho lik vidáciou ne umožnili víťazst vo jeho oponentov, rôznych odnoží radikálnych

opakovanú streľbu do demonštrantov a zat vorenie prezidenta,
víťaza volieb, ktor ých sa dožadovalo aj medzinárodné spolo čenst vo.
Všetko je inak, ak nie naopak – počnúc Vatikánom, kto r ý na Slovensku vnímame oso bitne –, a končiac dnešným
Washingtonom. Alebo Dolnou
snemovňou v Londýne, ktorá
nielenže nepodporila vojenský
útok na Sýriu, ale priamo sa
tým postavila proti predsedovi
britskej vlády a doteraz platným

NÁZORY

cej zásahy proti suverénnym
štátom, keď ide o porušovanie
ľudských práv.
Odvtedy uplynulo desaťro čie. Všetko je inak počnúc
Blízkym východom, vý vojom
v Čínskej ľudovej republike,
nehovoriac o kríze eura. V nej
sa len čaká, ako prehrmia voľby v spolkovom Nemecku, aby
sa naplno mohlo hovoriť. Napríklad o tom, že ak ide o prispôsobivosť k potrebným zme nám, najväčšie ekonomiky sú
okrem Nemecka – Španielsko,

Slovenskej republiky vykonalo.
Oba názorové prúdy len slúžia
onému divide et impera. V po dobnej situácii sa predsa ocitli aj
Španieli v občianskej vojne v ro koch 1936 – 1939. A našli z neho
modus vivendi. Postoj matičiarov
okolo Hirnera bol produktívny:
„vypäť všetky sily za víťazstvo
spoločného protifašistického boja,
ale s dôrazom na nedotknuteľnosť
už raz vydobytej (vtedy relatívnej)
suverénnosti slovenského náro da“.
A je tu inšpiratívna paralela
v tom, ako sa matičiari a Matica správali počas aj po okupácii
v auguste 1968. Veď Matičné čítanie, ktoré tvorili nezabudnuteľní Ivan Kadlečík, Tomáš Winkler,
Paľo Hrúz, Demo Vizár a Jaroslav
Rezník, keď bolo v Bratislave už
hlboké intelektuálne ticho, ani nevychádzal Kultúrny život, sa ako
časopis stalo jedinou intelektuálnou vatrou slobodomyseľnosti
na celom Slovensku. Toto sú tie
najlepšie tradície Matice a my nepotrebujeme vyučovanie od nedo ukov, ktorí Maticu dnes kádrujú.
Dovzdelávať sa musia oni!

Taliansko a Francúzsko – „rizikové štáty“. A ak ide o Grécko,
chodí sa okolo horúcej kaše.
Hlavným problémom je grécka zadlženosť. A tá nebude
ani v roku 2020 (!) nižšia ako
120 percent ročného produktu
Grécka. Bude treba ďalšie záchranné miliardy, a to možno aj
pre Por tugalsko, Slovinsko či
Cyprus!
Isteže, je prirodzené, že
dnes vyzerá svet inak. Podstatné však je, aby vyzerali inak
naše informácie o ňom, aby nie len prestal doterajší monopol
jazyka liberálneho kapitalizmu,
ale aj jazyka izolácie verejno právnych médií od reálnych
udalostí. Musíme zrejme zme niť jazyk mediálneho prostredia
a o. i. znovu sa vrátiť k tradícii
zahraničnopolitických spravo dajcov verejnoprávnych médií.
Teraz, keď po exšéfredaktorke Sámelovej odišiel z RT VS
aj exriaditeľ Machaj, posledný
predstaviteľ ér y, keď sa rušila
mnoho desaťročí tr vajúca tradícia siete slovenských zahraničných spravodajcov vo svete,
azda doba dozrela.

UGRVGODGT
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Verejnosť chce vidieť na štadiónoch šport a nie kr v

REFLEXIA

Futbalové chuligánstvo sa mení na terorizmus
Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Ilustračné foto: internet, zdroj: futbalsfz.sk
Ešte za bývalého režimu šokovalo celú verejnosť správanie futbalových chuligánov, povzbudzujúcich
pražskú Spartu. Na ceste do Banskej Bystrice zdemolovali celý vlak, za čo ich súdy odsúdili na tvrdé tresty. O prípade bol nakrútený aj celovečerný hraný film s názvom Proč?! V súčasnosti už nevidíme vyčíňanie
nebezpečných asociálov kdesi v zahraničí, deje sa to priamo u nás. Na futbalových štadiónoch nepočuť
iba nadávky a skandovanie primitívnych hesiel, počuť aj explózie výbušnín. Tak to bolo aj v Bratislave na
6. kole ligy počas zápasu Slovana s Ružomberkom.

Živá a potrebná
priorita
Začal sa nový školský rok,
v ktorom počet všetkých študentov dosiahol takmer 700 000.
Z demografického hľadiska je
dôležité, že do školských lavíc zasadlo 54 000 prváčikov, čo sa vidí
na 5,5-miliónovú krajinu málo.
Znamená to, že na sto obyvateľov
(asi päťdesiat manželstiev) pripadá jeden prváčik.
Vzaté štatisticky, po odrátaní detí, mladistvých a seniorov
z dvadsiatich piatich rodín „dodala“
do školy prváčika iba jedna. Z tejto
nelichotivej kvantity ťažko vznikne
lichotivá kvalita, teda koľko žiačikov
sa ukáže talentovaných, nadpriemerných. A najmä takých štát potrebuje, či už ide o otázky kultúry,
športu, vedy, techniky, ekonomiky,
celospoločenského rozvoja.
Slovenská spoločnosť sa za
ostatných desať rokov výrazne
zmenila. Zmenil sa štýl života, rodina, spôsob uvažovania dospelých i
detí, poznamenala nás ekonomická
kríza a jej dosah v podobe obavy o
budúcnosť a zamestnanie. To všetko vplýva na to, ako rodičia, deti a
mladí ľudia pristupujú k vzdelávaniu
a školstvu. Teraz je čas sa nad touto zmenou zamyslieť a formulovať
jasnú a zreteľnú víziu toho, ako má
slovenský vzdelávací systém, ak sa
má s týmito zmenami vyrovnať, vyzerať v horizonte najmenej jednej
generácie, aký význam má mať pre
kvalitu života a konkurencieschopnosť Slovenskej republiky. Ani u
nás už neprebieha vzdelávanie iba
v škole.
Časy, keď škola bývala hlavným zdrojom vedomostí a porozumenia svetu, sú nenávratne preč a
mladí ľudia často sami priznávajú,
že škola je pre nich najmä miestom,
kde sa stretávajú so svojimi vrstovníkmi, a že viac času ako v škole
strávia na internete a pri televízii.
Veľká časť žiakov súčasných škôl
bude pracovať v povolaniach, ktoré
dnes ešte neexistujú, a aj dospelí
si začínajú uvedomovať, že mnoho z toho, čo v praktickom živote
skutočne potrebujú a využívajú, sa
nenaučili v škole. To všetko sú trendy, ktoré sa zrýchľujú a na ktoré
treba v záujme budúcnosti našich
detí reagovať. Európska stratégia
pre mládež (EU Youth Strategy) je
stratégiou pre mládež na úrovni EÚ
na obdobie deviatich rokov (2010
– 2018), ktorej cieľom je investovať do mladých ľudí a posilňovať
ich pozíciu, a to utváraním ďalších
príležitostí v oblasti vzdelávania a
pracovného uplatnenia a posilnením
vzájomnej solidarity medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi. Predovšetkým by mala byť zabezpečená
v podstate rovnaká kvalita výučby
pre všetky deti a mal by sa v nich
prebúdzať väčší záujem o matematiku a technické odbory.
Pritom štát musí školám pomáhať, nie ich iba kontrolovať. Učiteľstvo bolo kedysi viac rešpektovaným a ceneným povolaním ako dnes.
Školstvo a priori závisí od osobnosti
učiteľa a od jeho pedagogických
schopností. Práve tí zanietení vedia
vštepiť žiakom najviac vedomostí.
Dnes je vzdelanie prioritou – nie iba
deklarovanou. O to viac živou a potrebnou.
Peter JÁNOŠÍK
Foto: (mrs)
UGRVGODGT

Polícia aj organizátori zápasov
vyhlásia, že podobné veci sú neprípustné, páchateľov treba nájsť
a potrestať. Veď áno, verejnosť
chce na štadiónoch vidieť šport a
nie krv. Ale o čom to vlastne je?!
V materiáloch, ktoré vypracovali
odborníci s podporou orgánov EÚ,
nájdeme jasnú definíciu.
■ KLUBOVÉ CHULIGÁNSTVO
Označuje neférové a deštruktívne správanie, ktoré je väčšinou
spojené so športom, prevažne
s futbalom a hokejom. Ide o agresívne a násilné prejavy, vulgárne
a slovné útoky, často sa končiace
fyzickým zranením. Vznik futbalového chuligánstva sa spája s anglickými rowdies (preto sa často nazýva aj „anglická choroba“) na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia.
Následne sa začali skupiny organizovať, vytvárať kluby, plánovať
svoju činnosť, výjazdy a rozvíjali sa
aj medzinárodné kontakty s podobnými klubmi.
Futbalové chuligánstvo tvorí rizikovú kontrakultúru prevažne mladých ľudí, ktorí si týmto spôsobom
hľadajú spriaznenú sociálnu skupinu. Môže ísť o ľudí, ktorí majú problém vyrovnať sa sami so sebou,
majú nízke sebavedomie, sebahodnotenie a ťažko sa presadzujú
v bežnom živote. Medzi chuligánov
však patria aj vzdelaní a úspešní
ľudia, pre ktorých je táto činnosť
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vymykajúca sa bežným spoločenským normám relaxom.
■ ČO NA TO ETIK A?
Slovenský futbalový zväz vo
svojom Kódexe futbalovej etiky zo
septembra 2007 uvádza, že „futbal
je prostriedok na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej
integrácie. Prispieva k súdržnosti
v celej spoločnosti a najmä medzi
mladými ľuďmi. Slovenský futbalový zväz je organizácia, ktorej
činnosť si kladie za cieľ udržať
integritu, čestnosť a bezúhonnosť
futbalu. Futbal považuje za dôležitý
jav, ktorý účinným spôsobom môže
napomáhať aktívnemu i pasívnemu
využívaniu voľného času“.

Pekné slová a ciele, ale realita je iná. Čo treba podľa etiky SFZ
urobiť? „Svojimi krokmi chceme
urobiť viac pre to, aby sa futbal stal
neoceniteľnou súčasťou ľudského
vzdelávania a života. Ak chceme
mať dôveru verejnosti, musíme na
všetkých úrovniach futbalového
zväzu a klubov zabezpečiť dôslednosť pri dodržiavaní etických zákonných pravidiel. Všetci členovia
Slovenského futbalového zväzu
vo svojej činnosti konajú tak, aby
nikto nebol diskriminovaný zo žiadneho dôvodu, vystavený terorizmu,
rasovej i národnej a národnostnej
neznášanlivosti, aby nikto nebol
hanobený a ponižovaný. V prípade,
že dôjde k neprístojnostiam, orgá-

Slovenská republika vo svetovom dedičstve UNESCO

Ohromujúce krásy nášho podzemia
VI. časť

Rudolf ZELENAY– Foto: internet, zdroj: cestovanie-dovolenka.sk
Popri piatich kultúrnych lokalitách sa zatiaľ dostali do zoznamu svetového dedičstva aj ďalšie dva zápisy
vzťahujúce sa na naše územie. Oba sú z kategórie prírodných krás – jaskyne Slovenského krasu, schválené na zasadnutí odborníkov z UNESCO v Berlíne v roku 1995 spolu s maďarským Aggtelekským krasom,
a v austrálskom Cairnse v roku 2000 rozšírili registráciu o Dobšinskú ľadovú a Stratenskú jaskyňu podľa
časti nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého v júni 1997.
Slovensko má 3 850 prirodzených podzemných dutín a jaskýň
najmä vo vápencových pohoriach.
Najviac ich je v Slovenskom krase, krajinnom celku s rozlohou
440 štvorcových kilometrov v juhovýchodnej časti Slovenského
rudohoria.
Najpozoruhodnejšie
sú Domica a Ochtiná. Domica ako
najväčšia z viacerých kvapľových
jaskýň v Slovenskom krase sa nachádza na južnom okraji Silickej
planiny. So susednou jaskyňou Baradla v MR tvoria 22 kilometrov dlhý
súvislý genetický celok. Na našom
území verejnosti sprístupnili úsek
s dĺžkou 1 315 metrov. Umelo prekopaný vchod má kótu vo výške 339
metrov. Jaskyňa vytvorená vo svetlosivých vápencoch je výsledkom
korozívno-erozívnej činnosti podzemného toku Styxu a Domického
potoka, o čom svedčia oválne tvary
chodieb a množstvo riečnych štrkov
mimojaskynného pôvodu. Archeologické nálezy (rozostavané ohniská,
keramika) pochádzajú z neolitu. Nevšedná pestrosť kvapľovej výzdoby a rozmanitosť tvarov zaraďujú
Domicu medzi najkrajšie jaskyne
Slovenska. Príjemná je plavba po
riečke Styx. Domicu objavili v roku
1926, sprístupnili ju o šesť rokov
neskôr. Jej teplota dosahuje 10,2 –
11,4 stupňa Celzia.
Vo vrchu Hrádok, v nadmorskej
výške 667 metrov možno zhliadnuť
jednu z troch aragonitových jaskýň
na svete – Ochtinskú. Objavili ju

v roku 1954 pri geologickom prieskume v Revúckej vrchovine medzi
Jelšavou a Štítnikom a sprístupnili v roku 1972. Výzdobu väčšinou
tvoria biele aragonitové útvary (ide
o minerál uhličitan vápenatý), kto-

SERIÁL
rých farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. V jaskyni zistili tri
generácie aragonitu. Najstaršie sú
mliečno zakalené obličkovité útvary
odhadnuté na 121 – 138 tisíc rokov.
Najviac je zastúpená druhá generácia pozostávajúca z trsovitých
a kríčkovitých útvarov s vekom asi
14 tisíc rokov. Najmladšia generácia
aragonitu sa v súčasnosti tvorí na
sedimentoch a železitých okroch,
vytvárajúc drobné vejáriky, ojedinele miniatúrne špirály. Prístupová
štôlňa ústí vo výške 642 metrov.
Z celkovej dĺžky jaskyne 300 metrov
sprístupnili 230. Vnútorný výškový
rozdiel 19 metrov sa prekonáva pomocou 104 schodov. Teplota vzduchu v jaskyni kolíše medzi 7,2 – 7,8
stupňa Celzia.
V južnej časti Slovenského raja,
v krasovej planine Duča sa nachádza jaskynný systém, ktorý tvorí šesť
samostatných jaskýň: Stratenská
(spolu so Psími dierami meria 21
987 m), Dobšinská ľadová (1 386
m), Duča (136 m), Vojenská (53 m),
Zelená (31 m) a Sintrová (17 m). Dve
z nich menovite zaradili do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
PUBLICISTIKA

Dobšinskú ľadovú jaskyňu objavili
v roku 1870. O dvanásť rokov neskôr ju ako prvú v Európe osvetlili.
Akumuluje asi 110 tisíc kubických
metrov ľadu hrubého až 26,5 metra. Je najväčšou zaľadnenou jaskyňou u nás s vchodom v nadmorskej
výške 970 metrov. Nachádza sa
v doline rieky Hnilec, 130 metrov
nad jej hladinou. Z celkovej dĺžky
sprístupnili okruh merajúci 475 metrov. Súčasné priestory boli pôvodne
spojené so Stratenskou jaskyňou.
Osamostatnili sa po zrútení jaskynného stropu. Sutinový zával obe jaskyne oddelil od ostatných častí systému a čiastočne uzavrel cirkuláciu
vzduchu. Jaskynný priestor vznikol
korozívnou činnosťou presakujúcej

ny jednotlivých organizačných zložiek Slovenského futbalového zväzu sú povinné ich odstrániť, ak je
možné nájsť vinníka, a podľa miery závažnosti oznámiť príslušným
policajným orgánom. Povinnosťou
subjektov futbalového zväzu je
zabezpečovať kultúrnosť futbalového prostredia, dbať na výchovu
nielen členov Slovenského futbalového zväzu, ale i divákov, ktorí sa
zúčastňujú na futbalovom dianí…“
S tým sa dá iba súhlasiť. Kedy to
bude aj realitou, zatiaľ nevedno.
■ OD CHULIGÁNSTVA ...
Je ťažké jednoznačne stanoviť, kto vlastne sú chuligáni.
Niektorí odborníci hovoria, že ide
hlavne o mladých, nevzdelaných
ľudí zo sociálne znevýhodnených
vrstiev, prípadne z rozvráteného
rodinného prostredia. Na druhej
strane niektorí sociológovia tvrdia,
že nie je možné takto jednoducho
definovať konkrétnu skupinu chuligánov, lebo vždy ide o rôznorodé
zoskupenia s rozličnými charakteristikami jednotlivcov, ktor ých spája iba samotný fenomén špor tového chuligánstva a jeho nemorálne
pravidlá.
Klinická psychologička Mária
Mináriková pre SNN v súvislosti
s nárastom násilia na slovenských
štadiónoch uviedla: „Kedy sa
z chuligánstva stáva terorizmus, to
určujú zákony. Psychologicky však
ide o rovnakú podstatu, teda šírenie strachu a násilia. So športom to
má spoločné iba to, že práve športové podujatia sú zneužívané na
šírenie atmosféry strachu a pocitov
ohrozenia. Trpí samotný šport a
každý slušný fanúšik. Výsledkom je
zvyčajne to, že slušní ľudia radšej
na štadióny nechodia. Ak to bude
pokračovať, tribúny štadiónov sa
stanú bojiskami pre bandy asociálnych jedincov, ktorí sú hrozbou aj
mimo štadiónov pre celú spoločnosť.“
vody. Tá v zime mrzla a vytvárala
ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády i podlahový ľad. Okrem podlahového ľadu pútajú pozornosť stĺpy
a vodopády vo Veľkej sieni, ľadové
záclony, Veľká opona a Organ. Priemerná ročná teplota jaskyne je mínus jeden stupeň Celzia.
Stratenská kvapľová jaskyňa
je situovaná v chotári obce Stratená. Má označenie najdlhšia v Slovenskej republike. Objavili ju v roku
1972. Vznikla v druhohorných strednotriasových svetlých vápencoch.
Vyniká mohutnosťou priestorov,
vrátane štrnástich dómov. Najväčším podzemným priestorom je Rozprávkový dóm dlhý 150, široký 100,
vysoký 35 metrov, s objemom 79 017
kubických metrov. Prevýšenie chodieb dosahuje až 58 metrov. Šikmá
priepasť má dĺžku 47 metrov. Jaskynné priestory pod úrovňou 850
– 855 metrov nad morom sú permanentne zatopené. Najvyššie stavy
vody sú na jar. Pre širokú verejnosť
otvorená nie je, prieskum pokračuje. Návrh na sprístupnenie predpokladá vyrazenie umelého vchodu na
severozápadnom svahu Duče, pol
kilometra od vstupu do Dobšinskej
ľadovej jaskyne. Priemerná teplota vnútri sa ustálila na 4,9 stupňa
Celzia.
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Rozpočet štátu nie je len súbor údajov pre ekonómov

Kvalita nášho života ukrytá v číslach
Ivan Brožík – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI
Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných
funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Na príslušný rozpočtový rok ho schvaľuje parlament zákonom
o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit
výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu v prípade, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.

Ministerstvo financií v auguste dopracúvalo návrh rozpočtu na
budúci rok. „Počítame s výraznými úsporami na výdavkovej strane
štátneho rozpočtu, rozpočet je stále
predmetom rokovaní, preto je predčasné sa v tejto chvíli vyjadrovať,“
konštatoval do poslednej chvíle poradca ministra financií Radko Kuruc.
Zo skôr zverejnených východísk
rozpočtu vyplýva, že ministerstvo
ráta so znížením deficitu v budú-

com roku pod 2,6 percenta hrubého
domáceho produktu. Vláda však na
dosiahnutie tohto cieľa potrebovala
dodatočné opatrenia v celkovej výške 566 miliónov eur. Pomôcť by mali
najmä opatrenia zamerané na boj
s daňovými únikmi, ako aj zefektívnenie systému vyplácania sociálnych
dávok. Hotovostný schodok štátneho
rozpočtu má budúci rok podľa východísk rozpočtu dosiahnuť 3,337 miliardy eur.

■ SPRESNENÉ ÚDAJE
Aktuálny štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2013 schodok
vo výške 1,92 miliardy eur. Deficit sa
znížil oproti minulému roku o vyše
758 miliónov eur. Plnenie rozpočtu je na úrovni 62,12 percenta, čo
znamená, že sa vyvíja lepšie, ako
bolo naplánované. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom
porovnaní nižšie o 890 miliónov eur,
teda o viac ako 9 percent. Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu je
najmä pokles výdavkov na bežné
transfery, ktoré sa medziročne znížili o 699 miliónov eur. V rámci tejto
položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho
dlhu o 212 miliónov eur. Kapitálové
výdavky sú nižšie o 212 miliónov eur.
Výber daní sa v porovnaní s minulým
rokom zlepšil o 2,27 percenta, v absolútnom vyjadrení nárast daňových
príjmov predstavoval viac ako 126
miliónov eur.
■ ROZPOČTOVÝ KALENDÁR
Vláda musí schválený návrh rozpočtu na rok 2014 predložiť Národnej rade SR do 15. októbra. Minister
financií Peter Kažimír už avizoval,
že plánuje o návrhu rozpočtu na rok
2014 s kolegami vo vláde rokovať až
do poslednej možnej chvíle. Okrem
iného aj preto, že stále hľadá zdroje.
Sumu 566 miliónov eur, ktorú treba

S t á l e n á m c h ý b a ú č i n n ý z á ko n o o c h r a n e s p o t r e b i t e ľ a

Usporiadaná spoločnosť bráni starších
Ján ČERNÝ – Foto: internet
Zakázať organizovanie predajných akcií, ak sa zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi predajnej akcie, alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa
osobitného predpisu. To je cieľom novely zákona, ktorého deravé znenie doteraz umožnilo okrádať tisíce
slovenských dôchodcov.

Zaplaťte a čakajte, tovar pošleme – tak toto už platiť nebude.
Predávajúci totiž nesmie podľa
predkladanej novely zákona predaj
tovaru, vrátane jeho dodania alebo
poskytnutie služby spotrebiteľovi
podmieňovať predchádzajúcim plnením, predstavujúcim najmä cenu
za ponúkaný tovar alebo službu,
alebo jej časť, s výnimkou preddavku v maximálnej výške desať
percent z ceny tovaru.
■ NOVÉ POVINNOSTI
Organizátor predajnej akcie
alebo predávajúci je povinný najneskôr dvadsať kalendárnych dní
pred uskutočnením predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie a
WWW.SNN.SK

inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie príslušnému podľa miesta konania predajnej akcie písomne
oznámiť uskutočnenie predajnej
akcie. Pre zákazníka je dôležité vedieť, že ak organizátor akcie splní
všetky ohlasovacie povinnosti ( je

SPOTREBITEĽSKÝ SERVIS
ich naozaj mimoriadne veľa), úplné znenie písomného oznámenia
o predajnej akcii, vrátane príloh
slúžiacich na potreby identifikácie
a prípadných reklamácií, ústredný
inšpektorát zverejní najneskôr päť
dní pred konaním predajnej akcie
na svojom webovom sídle. Ak ho
tam občania nenájdu, môžu si byť
už v predstihu istí, že sa niekto

pokúša spáchať na nich podvod.
Na predajnej akcii možno prezentovať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba
služby, ktoré boli vopred v zmysle
zákona oznámené, a to za cenu
neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení. Mimochodom,
už na pozvánke na takúto predajnú akciu musia byť uvedené všetky okolnosti, ktoré jej organizátor
musí napísať aj do žiadosti na obchodnú inšpekciu. Vrátane ceny.
Občan si už teda už vopred môže
sám vybrať, či sa na predajnej akcii zúčastní, či mu stačia uvedené kontaktné údaje, adresy, ako
aj to, či si mal možnosť v pokoji
doma prečítať, a najmä naštudovať
zmluvné podmienky.
EKONOMIKA

nájsť pre pokles deficitu verejných
financií v budúcom roku z tohtoročných 2,94 percenta na 2,6 percenta
HDP, plánuje minister financií získať
najmä lepším výberom daní a odvodov. Ďalším zdrojom majú byť prostriedky ušetrené reformou verejnej
správy ESO a zvýšením adresnosti
sociálnych dávok.
„Kľúčové, čomu sa musíme venovať, je lepší výber daní a odvodov.
To je to, čo je z istého pohľadu nákladov pre obyvateľstvo, pre politikov
najjednoduchšie a najsprávnejšie
– zlepšiť výber daní, potláčať úniky
daní a všetkých tých, ktorí sa priživujú na systéme tým, že obchádzajú
zákony,“ povedal minister Kažimír.
Reforma ESO je agenda ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ide o
upratovanie a šetrenie v oblasti štátnej administratívy. „Treťou oblasťou
získania peňazí do budúcoročného
rozpočtu sú sociálne dávky, ich adresnosť,“ pripomenul minister financií.
■ POTREBY REZORTOV
Rezorty dopravy a práce dostanú na budúci rok zo štátneho
rozpočtu najviac peňazí zo všetkých
rezortov. V prvom návrhu rozpočtu
na rok 2014 vyčlenilo pre ne ministerstvo financií viac ako dve miliardy eur. Rezort dopravy, ktorý vedie
minister Ján Počiatek, by mal získať
2,15 miliardy eur a do rezortu práce
na čele s ministrom Ján Richterom
má smerovať 2,08 miliardy eur. Za
nimi nasleduje ako tretie v poradí ministerstvo vnútra, ktoré vedie Robert
Kaliňák. Pre jeho rezort počíta návrh
rozpočtu so sumou 1,86 miliardy eur.
Viac ako miliardu eur by mali v budúcom štátnom rozpočte vyčleniť aj
pre školstvo, zdravotníctvo či pôdohospodárstvo. Naopak, s najnižšími
výdavkami počíta rozpočet pre Protimonopolný úrad, Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví či Úrad priemyselného vlastníctva.
■ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Spotrebiteľ je podľa návrhu novely zákona o ochrane spotrebiteľa
oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do pätnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby. Týmto odstúpením
spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od
začiatku ruší. Lehota na odstúpenie
od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty
na poštovú prepravu. Ak organizátor
alebo predávajúci nesplní zákonom
požadované povinnosti, písomne neinformuje o práve spotrebiteľa, alebo
účastníkov predajnej akcie na jej začiatku neoboznámi v úplnom rozsahu
s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu oprávnený písomne od
zmluvy odstúpiť aj po uplynutí vyššie
uvedenej lehoty.
■ BEZ NÁTLAKU
Navrhované znenie zákona zakazuje organizátorom predajných
akcií vykonávať akýkoľvek nátlak
na účastníkov predvádzania tovaru,
nesmú nikoho z nich „presviedčať“
samostatne alebo izolovane od iných
účastníkov predvádzania. Končí sa aj
s praktikami vyhrážania sa o nezabezpečení dopravy domov z predajnej akcie. Ak je totiž súčasťou predajnej akcie doprava osôb na miesto
konania predajnej akcie, organizátor
alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta
konania predajnej akcie do miesta
nástupu uvedeného v pozvánke. Organizátor alebo predávajúci nesmie
dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu,
že spotrebiteľ neurobí ekonomické
rozhodnutie o ponúkanom tovare
alebo službe.
Podľa našej právnej praxe spravidla zákony nadobúdajú účinnosť
dňom ich uvedenia v Zbierke zákonov. To niekedy trvá aj pol roka. Ak
však túto novelu zákona o ochrane
spotrebiteľa poslanci parlamentu
ešte v septembri schvália, bude platiť
odo dňa, keď bola schválená.

POZNÁMKA

Šmejdi...
Boli dvaja. Nenápadní, pomenší, vrtkí. Ani neviem ako,
zrazu mi vtláčal jeden z nich do
ruky na autobusovej zastávke
škatuľku s voňavkami. Len čo
som ho voľakam poslal, ten druhý
mi rovnako neodbytne a nástojčivo vnucoval holiaci strojček, vraj
celkom zadarmo, nezištne, len na
oprobovanie. A ten ďalší potom
za mimoriadne výhodnú cenu...
Rovnakú nacvičenú procedúru potom predvádzali neskôr pred
vchodom do supermarketu. Viacerí
občania reagovali rovnako ako ja.
Jeden sa dokonca s nimi dosť rázne
poharkal, ale postaršia žena na ich
pokusy natlačiť jej do rúk tovar nereagovala tak rezolútne a balíček z rúk
pochybného predajcu prijala. Kým
vyberala z peňaženky lákavo nízku
sumu, podvodník šikovne vymenil
otestovanú škatuľku za inú zo svojej
brašne. Dal by som ruku do ohňa, že
v ňom už bola voňavka celkom inej
kvality. Vzápätí ho nebolo...
Pomyslel som si: Ďalšia, čo
naletela na sladké reči o výhodnej
kúpe. Až doma pri pozornejšom skúmaní tovaru oklamaný človek zistí,
že sadol na lep. Naletel. Všedná
epizódka. Každý deň sa ich odohrá
v našom bezprostrednom okolí viac
než dosť a ich paleta je tiež rozmanitá. Od spomínanej pouličnej
lapikurkárčiny, drobných klamstiev
a niekoľkoeurových strát, ktoré človek oželie (čo už!), cez všelijaké
lukratívne prezentácie s pohostením a dovozom – pravdaže zadarmo – až po sofistikované podvody,
po ktorých najmä postarším ľuďom
zostávajú len oči pre plač, lebo
dôverčivosťou prídu neraz o veľké
sumy, ba aj o mnohoročné úspory.
Ako sa ubrániť lavíne malých
i väčších podvodov, vreckárom
z pouličnej zmesi, praktikám malých i veľkých zlodejov? Akoby sme
boli bezbranní a neraz aj bezradní.
Ale spôsoby existujú. Jedni sa poučia na škode iných, druhí sa spoliehajú na vlastnú životnú skúsenosť a ďalší zas na dobrý, osvetový
film alebo inštruktážny dokument.
Z tohto súdka je česká snímka režisérky Sylvie Dymákovej s charakteristickým názvom Šmejdi, ktorá
približuje celú škálu manipulačných
praktík, foriem nátlaku, agresívneho pôsobenia, ba až ponižovania vo
vzťahu medzi pokútnymi predajcami a potenciálnymi zákazníkmi alebo na predvádzacích akciách pre
seniorov. A po tejto snímke, ktorá
nielen u našich susedov „správne“
rozhorčila verejnosť, už sa – ako sa
zdá – zobudili aj zákonodarcovia.
Treba veriť, že tiež správne rozhorčení a nie iba preto, aby zbierali
politické body.
(se)
Foto: idnes.cz: Česká
novinárka Silvie Dymáková začala
v Čechách proti „šmejdom“ bojovať.
Nakrútila film, ktorý rozbúril emócie.
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Nominant na ocenenie Najagromanažér 2013 – Ing. Ján Kopšo

nú udalosť, ktorá dodnes nie je doriešená.

Víkend-nevíkend, roľníkom velí počasie

Taký obyčajný
deň
Kým mestá sa postupom času
zobúdzajú čoraz neskôr, na dedinách, kde ešte družstevníci chovajú
dobytok, zostalo mnohé zachované.
A možno ešte jedno prirovnanie –
v čase, keď sa v meste končí nočný
život a taxíky rozvážajú bujaré spoločnosti domov, na dedinách sa po
uliciach začnú trúsiť prvé siluety
– zväčša na bicykli – smerujúce na
miestne družstvo. Práce v živočíšnej výrobe sa totiž nezačínajú neskôr ako o pol piatej ráno.
Dojičky preto prichádzajú do
maštalí už na štvrtú. Nie poklebetiť si,
ale hneď skontrolovať sanitáciu, prichystať ranný pôdoj. Spolu s ním sa
začína pripravovať aj ranné kŕmenie
dobytka. Dojnica sa totiž z dojárne
musí vrátiť k plnému žľabu do vyčistenej maštale. Ak majú chovatelia dobytka záujem vychovať zdravé kusy,
zvieratá musia mať svoj takzvaný
komfort. Ešte predtým, ako si po dojení opäť ľahnú, musia byť vyčistené,
nakŕmené a napojené. Dojičky končia
rannú časť svojej pracovnej zmeny
niekedy okolo pol deviatej. To už musí
byť celá dojáreň vyumývaná ako domáca kuchyňa. Mlieko sa z družstva
zváža denne. Starostlivosť o dobytok
preberajú zootechnici, ošetrovatelia,
inseminátor. Iný, intenzívnejší druh
starostlivosti si vyžadujú teľatá.
V rastlinnej výrobe sa bežne začína ráno o siedmej. Tam
určuje tempo, ale aj druh prác
predovšetkým počasie. V pridružených výrobách je klasický priemyselný režim na osemhodinové zmeny. V Pruskom na družstve napríklad
pracuje zinkovňa podľa objednávok
na jednu až dve zmeny a stáva sa,
že niekedy ide výroba nonstop na
trojzmennú prevádzku. V dielni, ktorá opravuje elektroinštalácie, sa robí
podobne, keď však je zákazka, vybavuje sa neraz až do noci podľa potreby zákazníka. To už okolo dvadsiatej
druhej hodiny večer majú dojičky opäť
podojené, opäť všetko vyčistené a hodinu, či hodinu a pol pred polnocou
sa vracajú domov. Život na dedine sa
však za posledné desaťročia výrazne
zmenil. Už dávno nie je jediným, hoci
veľkým zamestnávateľom poľnohospodárske družstvo. Mnohí chlapi sú
na týždňovkách povedzme v Bratislave, ale odchádzajú aj do zahraničia. Ženy to majú horšie, postupnou likvidáciou odevných fabrík v Púchove a
v Trenčíne prišli o hlavný zdroj obživy. Na konci obce však stále existuje družstvo, ktoré nielen čaká na
lepšie časy slovenského poľnohospodárstva. Podľa jeho predsedu pri
troche záujmu zo strany štátu a najmä spravodlivosti zo strany Európskej únie by mohlo dať prácu celej
obci. A to nielen v živočíšnej či rastlinnej výrobe, ale aj pri úprave krajiny.
(ib)
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● Ako to?
Poisťovňa prišla na obhliadku až
po štyroch dňoch a my sme museli
Je sobotné popoludnie. Pri neďalekom Váhu už je pusto, kúpajúce sa detváky vyhnal koniec leta. Kto po- zachraňovať, čo sa dalo. Tak to teraz
trebuje, činí sa okolo domu, kto chce odpočívať, užíva si. Iba v kancelárii predsedu Poľnohospodárskeho bude musieť riešiť súd.
družstva Vršatec sa stále pracuje. Na rozhovor s Ing. Jánom KOPŠOM prišlo až po niekoľkých pokusoch, keď
sa už deň chýlil k večeru.
● A tento rok?
No, médiá už prorokujú, že budú
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: autor
úrody lepšie až o dvadsať percent.
A samozrejme, už teraz je tu fáma, že
● Dnešok bol, pán predseda,
budú prebytky a ceny padajú. Hoci o
zdá sa, hektický. Termín nášho
žatve treba hovoriť až v septembri.
stretnutia sme niekoľkokrát posuTakže trochu sa tu manipuluje, a to so
nuli...
všetkým. Teda špekuluje sa.
Máte pravdu, náš víkend je pracovný. Nám velí počasie. Keď sa dá,
● Keď už sme pri tých špekulátak na družstve je vždy čo robiť. U nás
ciách... Vraj na Slovensku konečne
sú prázdniny a dovolenky oveľa neskôr.
stúpne dopyt aj po hovädzom mäse.
Často až po senách.
Určite. Dokonca musí stúpať.
Veď si pozrite štatistiky konzumá● Zber sena – to dnes pripadá
cie bravčového a hovädzieho u nás
tak trochu akoby zo starých, dávno
a porovnajte so svetovými. Ide tu aj o
minutých zlatých čias poľnohosponávyk Slovákov. Neboli navyknutí kondárstva na Slovensku.
zumovať hovädzie mäso, naopak, skôr
Snažíme sa. Máme veľkú živoich odstrašovala obchodná minulosť,
číšnu výrobu. Štatisticky je to takmer
v ktorej sa hovädzina ponúkala skoro
1 250 kusov zvierat. Vlani bolo veľké
ako nepožívateľný odpad – zo starých
sucho a na naše prekvapenie – prvý
kráv, šľachovitá, nekonzumovateľná.
raz sme zaznamenali aj dopyt zo straPritom je to mimoriadne kvalitné mäso,
ny malých farmárov a chovateľov po
v zahraničí veľmi obľúbené. Kvalitná hosene. Takisto aj miláčikovia a majitelia
vädzina je určite nad bravčovinou, musí
● Do akej miery pomohli slo- byť však správne vyzretá, pripravená.
koní chodili za nami, aby sme im pre- jednotky boli už od päťhektárových
dali seno. Akosi zabudli, že seno sa dá plôch. Nepresadilo sa to, nikoho to venským potravinárom nedávne Dopyt po nej bude stúpať. Kolegovia,
relatívne lacno dorobiť aj svojpomoc- nezaujalo. Asi je to pre kohosi takto škandály v súvislosti s dovážanými ktorí robia predaj z dvora, to potvrdzujú.
ne. Nuž, a tak sa u nás na Slovensku výhodnejšie. Veľmi sa obávam, že ani potravinami?
Ak to pomohlo, tak určite v tom,
aj seno kupuje. Nikomu sa už poma- to, čo sa pripravuje pre programova● Predaj mlieka z automatov sa
ly nechce do jeho prípravy. Každý si cie obdobie 2014 – 2020, neprinesie že ľudia sa začali konečne za- však neujal.
myslí, že tak, ako dokážeme dovozom v tomto smere nijaký pokrok. Na jednej ujímať o to, čo jedia. Už tu nemáme iba
My sme s ním tiež skončili. Viete,
zavaliť Slovensko potravinami z cudzej strane registrujeme určité pozitívne rozhodovanie podľa obalu a ceny, ale generácia, ktorá si potrpela na kvalitu
produkcie, môžeme pomaly aj seno deklarácie vlády a jej predstaviteľov aj podľa obsahu. Určite to pomohlo lo- – mamy, ktoré z mlieka zobrali smotači už v koncepcii rozvoja poľnohospo- kálnemu trhu, ktorý funguje na princípe nu, uvarili si tvaroh a ešte zo zvyšku
podovážať.
dárstva alebo na rokovaniach o novej predaja z dvora. Ľudia konečne začali spravili koláč, tie už vymreli. Dnešnej
podobe spoločnej poľnohospodárskej hľadať čerstvé a kvalitné výrobky.
● To vari nie...
strednej generácii stačí škatuľa bielej
Ale veru áno. Niektorí naši drob- politiky. Napríklad ide aj o podporu živody z hypermarketu. Ale – na druhej
● Mimochodom, na vašom strane – nastupuje nová mladá genenochovatelia sa už takto stavajú aj vočíšnej výroby, ktorá je schopná gek domácej produkcii objemových kr- nerovať zamestnanosť. Ale – máme aj družstve ste už vlani plánovali zria- rácia spotrebiteľov, ktorá sa mimoriadmív. Podľa nich ide o prácnu komoditu. informácie, že toto všetko zostane iba diť vlastnú predajňu...
ne poctivo zaujíma o výživové kvality
Plánovali. Prehrýzť sa však sú- kupovaných potravín. Táto sa veľmi
Napokon áno, aj my sa na tom nadrie- v rovine proklamácií...
časnou administratívou je beh na dlhú rýchlo odkláňa od takmer rok trvanlivéme. V každom prípade však boli vlani
trať, nie na jeden rok. Nedávno som bol ho mlieka, z ktorého nikdy nebude ani
● Obávate sa teda výsledku?
situácie, že za mnou chodili jednotlivci
Predpokladám, že Únia nám dá v Slovinsku a navštívil som tam niekoľko kýška, ani tvaroh, iba ak zapáchajúca,
s tým, že zajtra už nemajú čím kŕmiť
tie svoje zvieratá, len nech im predám, pooblizovať neobhryzené kosti, my sa fariem. Tam je bežná prax, že si svoje odpudivá hnijúca hmota. A opäť sa
aj keď na seno sme mali dosť vysoké s tým uspokojíme a poľnohospodár- produkty predávajú. Ale pripomínam, vraciam do Slovinska. Tamojší mladí
ceny. Či už to boli chovatelia zajačikov, ska politika Bruselu bude ďalších se- prežívajú tam tvrdý boj o existenciu a s malými deťmi sa veľmi zaujímajú o to,
kôz, koní... To ma naozaj veľmi prekva- dem rokov kruto diskriminačná. Mám majú mimoriadne ťažký život. U nás tiež čo dávajú jesť svojim ratolestiam . A tí
odôvodnený pocit, že naďalej pokraču- mnohé závisí od budúcich podpôr.
pilo.
vraj hľadajú plnohodnotné kvalitné potje likvidácia slovenského poľnohosporaviny, vrátane čerstvého mlieka.
● Ale aj od ľudí, od ich záujmu...
● Takže tento rok pripravujete dárstva.
Áno, samozrejme, ja som naseno aj na prípadný predaj, nielen
● A ak už uvádzame zahranič● A s ním aj slovenského vidie- príklad bežne aj 260 hodín mesačne né príklady – ako to, že v Rakúsku,
na vlastnú spotrebu?
v práci, ale tí farmári, tí pracujú 365 dní v Slovinsku, v Taliansku je vidiek
Už teraz máme asi o tridsať per- ka...
Opäť sa ulakomíme na dotácie v roku. Viete, pre nás zákazník nie je iba farmársky, u nás skôr taký, no, budí
cent viac sena, ako bude naša potreba
za ničnerobenie, veď to je najľahšia a štatistická jednotka v supermarkete.
na budúci rok.
dojem, že chce vyzerať ako rekreačnajvýnosnejšia cesta. Niežeby sme poná oblasť niekde pri španielskych
● Ak dovolíte, trochu odbočím. plážach.
● To sa nechce veriť – ani len mohli vytvoriť trinásťtisíc pracovných
nakosiť pre zajace si už ľudia neve- miest, no mám obavu, že skôr zanikne Prekvapilo ma, že v obci ani na prvý,
V krajinách, ktoré spomínate, ninateraz ešte existujúcich pätnásťtisíc ani na druhý pohľad nebolo vidno, komu nesmrdí maštaľná mrva, nikto
dia...
že bol čas žatvy. Kedysi ňou dokon- sa nepohoršuje, keď krava cestou
Viete, Európska únia podporuje pracovných miest.
ca celá dedina voňala. A boli dožin- z paše urobí špinu na ceste. Tam je
ničnerobenie. Podľa predstáv jej úradky.
● V ktorej oblasti?
níkov je najjednoduchší systém hosúplne normálne, že sa otvorí brána a
Poľnohospodárstvo dnes už má kravky mašírujú dedinou. U nás? Na
Bojím sa, že živočíšna výroba sa
podárenia na pôde takzvaná jednotná
platba na plochu. To presadila Únia na Slovensku nebude vôbec rozvíjať. iné parametre... Už nie je toľko záhu- jeseň prevezieme vlečku hnoja cez
v prístupových rokovaniach aj pre Slo- Naopak, príde jej definitívny a nezvrat- mienkarov. Už sa po domoch necho- dedinu a už sa sypú sťažnosti. Náš
vajú svinky, hydina, kravky... Vidiek vidiek nie je farmársky. Chce byť akovensko. Toto nie je motivácia na pro- ný úpadok.
už nie je v tomto zmysle vidiecky. by mestský, luxusný. A má to aj svoje
dukciu potravín a živočíšnych komodít
● Znepokojujúce sú informácie, A veď v tých časoch samotné družstvo historické príčiny. Gazdovstvá u nás
mäsa a mlieka. Dnes najefektívnejšie
hospodária tí „podnikatelia“ na pôde, že by poľnohospodári mali platiť aj zamestnávalo aj štyristo ľudí. A chlapi zanikli z donútenia. Z úradnej moci.
z okolitých fabrík si brávali dovolenky a Neviem si predstaviť teraz ich obnoktorí majú zazmluvnenú veľkú výmeru. za závlahovú vodu.
Pozrite sa, jedna z najmodernej- pripájali sa k družstevníkom počas ža- vu. Klobúk dolu pred tými, ktorí sa o
Aby dostali dotácie, stačí, aby raz za
ších závlahových staníc a najväčších tevných prác, neraz na našom hospo- to pokúšajú.
rok tieto plochy pomulčovali.
melioračných stavieb, ktorá bola na dárskom dvore bolo ráno aj sedemsto
● Ale správna a rokmi overená sklonku osemdesiatych rokov vybu- ľudí. Vtedy obec doslova žila žatvou.
● Teda sme odsúdení na družpoľnohospodárska, teraz zas far- dovaná pre náš podnik, je dnes úpl- Len do našich ovocných sadov nám stvá?
ne rozkradnutá. Z budov zostali iba denne zvážali tri autobusy robotníkov
márska prax hovorí niečo iné.
To si nemyslím. Ale určite, tí budúSamozrejme, veď lúky sa museli oporné múry, potrubia sú rozkradnuté, z okolitých dedín.
ci, novovznikajúci farmári budú musieť
odjakživa kosiť, pasienky spásať; mul- čerpadlá zničené. Toto už nikto neveľmi prácne nachádzať nejaké akcep● A na sená?
čovanie – to je iba čosi doplnkové. Te- sprevádzkuje...
tovateľné formy spolužitia s väčšinoNo, to robila celá dedina. Každý si vou obecnou komunitou. Do súčasnej
raz však stačí mať ikskrát do dvadsať
chcel dorobiť svoje a išlo sa aj na spo- bežnej vidieckej zástavby už je veľmi
● Ale zavlažujete...
hektárov trvalých trávnych porastov, to
Zavlažujeme, a už aj odbery pod- ločné. Keď sme nestíhali alebo sa blížil ťažké implementovať nejaké gazdovnemusíte chovať ani jednu kravu, azda
iba toho zajaca, a dotácie si pekne čer- zemných vôd, ktoré používame na daždivý čas, pomáhali hasiči, milícia, stvo bez toho, aby niekomu neprekápáte. Taký stohektárový „podnikateľ“ technologické ciele na našich farmách mládežníci, policajti, neraz aj armáda. žalo. Neviem si predstaviť, že by dnes
pôdu rozpíše na príbuzných a berie z vlastných studní, musia ísť cez vodo- Fabriky nám požičiavali ľudí.
niekto v dedinskom dvore choval naprípeniaze z Únie bez toho, aby čokoľvek mer. Pritom máme vlastný zdroj, vlastklad desať kráv a že by mu to tolerovali
● Teraz ste na to sami.
choval, dorábal či pestoval. Žeby ešte nú údržbu, vlastnú elektroniku, sami
susedia. V Rakúsku chovajú zvieratá
Postavili sme tak technológie, že aj uprostred obce. Lenže tým, že tam
platil odvody štátu za nejakých zamest- sme museli inštalovať merače. A za
to musíme zvládať. Hoci pár brigádni- je väčšina gazdovských dvorov, jeden
toto platíme a nemálo.
nancov? Kdeže!
kov v lete vždy priberáme. Aj teraz tu druhému navzájom neprekážajú. Toleboli študenti a bývalí zamestnanci.
● Veď to je choré!
● O tomto sme sa spolu rozprárujú sa. Je to nielen ich história, ale aj
Príde mi to prinajmenej scestné.
vali už asi pred rokom. Vtedy sme
súčasnosť. A je to ich živobytie, hoci
● Ako vidíte tento rok? Uplynu- akokoľvek ťažké. A napokon, u nás tí
sa úfali, že niečo sa musí urýchlene Za odber podzemných vôd zo zdrojov,
ktoré sme vybudovali a prevádzkujeme lé boli vraj zlé.
zmeniť....
starí „kulaci“ prví dnes pohoršene kriVlani nás postihlo sucho a v čase čia, ak pred ich domom kvapne z fekálNezmenilo sa nič. Neprešla ani na naše náklady, musíme ešte komusi
zberu krúpy. Na repke sme mali poist- neho voza močovka.
naša iniciatíva, aby veľké dobytčie platiť!
ROZHOVOR TÝŽDŇA
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Niektorí členovia výboru Matice slovenskej vyzývajú predsedu, aby nekandidoval

Marián Tkáč: K mojej temnej minulosti
V októbri sa bude konať valné zhromaždenie Matice slovenskej (MS). Matičiari budú kreovať nové orgány ustanovizne na najbližšie štyri
roky. Voliť sa bude nový predseda, členovia dozorného výboru MS, ako aj výboru MS. O post nového predsedu sa uchádzajú: súčasný predseda Marián Tkáč, súčasný podpredseda MS Igor Kovačovič a člen výboru MS Roman Michelko. Do uzávierky tohto vydania len títo traja
kandidáti splnili nominačné podmienky.
Karikatúra: Peter GOSSÁNYI
Slovenské národné noviny informovali, že výbor MS prijal uznesenie,
ktoré sa premietlo do návrhu volebného poriadku, a to, že spolupracovníci
so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) z minulosti nemôžu kandidovať do akýchkoľvek funkcií.
■ VÝZVA NEKANDIDOVAŤ
Súčasný predseda Matice požiadal dozorný výbor o výklad a právoplatnosť tohto uznesenia. Podľa
neho totiž nie je v súlade s matičnými stanovami. Dozorný výbor zasadal
3. septembra, ale vzhľadom na svoju
neuznášaniaschopnosť neprijal žiadne
meritórne rozhodnutie. Informoval nás
predseda výboru Š. Martinkovič. Na
valnom zhromaždení delegáti ako členovia najvyššieho orgánu ustanovizne
budú definitívne rozhodovať, kto môže
kandidovať a kto nie.
Člen výboru MS P. Boroň získal
z Ústavu pamäti národa (ÚPN) dokument, ktorý potvrdzuje údajnú spoluprácu súčasného predsedu s ŠtB
pred rokom 1989. M. Tkáč sa zase
bráni dvoma originálmi lustračného
osvedčenia od ÚPN, ktoré potvrdzujú,
že ako osoba nespolupracoval s tajnou políciou komunistického režimu.
Signatári z výboru MS prijali takéto
stanovisko: „Na základe oficiálneho
dokumentu ÚPN, ktorý nad všetku pochybnosť dokazuje, že Marián Tkáč bol
evidovaný ako vedomý spolupracovník – agent ŠTB, vyzývame predsedu
Matice slovenskej Mariána Tkáča, aby
sa bezodkladne ospravedlnil celej slovenskej a matičnej verejnosti za to, že
ju celých 23 rokov vedome a cynicky
klamal poukazujúc na falošné, resp.
sfalšované lustračné osvedčenia, ktoré
mu umožňovali zastávať vysoké štátne
funkcie. Slovenskej a hlavne matičnej
verejnosti chceme zdôrazniť, že od
roku 2003 je jedinou štátom zriadenou inštitúciou, ktorá má kompetenciu
dávať informácie o spolupráci osôb
s ŠTB, Ústav pamäti národa. Doklad,
ktorý dokazuje evidenciu Mariána
Tkáča ako vedomého spolupracovníka ŠTB, podpísal súčasný predseda
Správnej rady ÚPN p. Ondrej Krajňák.
Veríme, že všetci slušní ľudia si uvedomia, že je absolútne neprijateľné, aby
človek s takouto temnou minulosťou,
a dnes už aj navyše usvedčený luhár,
naďalej pôsobil na čele verejnoprávnej
inštitúcie, akou je Matica slovenská.
Apelujeme preto na všetkých slušných
matičiarov, aby si uvedomili, že osoba
s takouto povesťou by znamenala pre
MS jej izoláciu a ťažké poškodenie jej
dobrého mena.
Signatári:
Stanislav Bajaník, Igor Benčať,
Pavol Boroň, Ružena Dorčáková, Peter
Dragijský, Eva Garajová, Marián Kňažko, Igor Kovačovič, Ľubomír Kraľovanský, Dušan Kubinec, Július Lomenčík,
Roman Michelko, Jozef Mižák a MO MS
Košice, Vincent Mozdík, Marcel Pecník,
Vojtech Porubský, Jozef Steiner, Július
Žubor, Ján Bobák, Martin Homza, Anton Hrnko, Ivan Mrva, Ivan A. Petranský, Iveta Nováková Tisovec, doc. Ing.
Ján Dudáš, Dr.Sc., RNDr. Ján Dudáš,
PhD., Lýdia Benčová, Adriana Konkolyová, predsedníčka MO MS, a 38 členov
MO MS v Trávnic
■ Z TEMNEJ MINULOSTI
Predseda Matice slovenskej sa
k celej medializácii rozhodol vyjadriť.
Jeho text publikujeme v plnom znení:
„Už som sa nádejal, že sa budem môcť
úplne venovať prítomnosti a budúcnosti, konkrétne prítomnosti a budúcnosti
Matice slovenskej, do čela ktorej ma
zvolilo jej valné zhromaždenie koncom
novembra 2010. Veril som, že v Matici
sú „samí dobrí ľudia“, a oni veruže aj sú:
WWW.SNN.SK

radoví členovia, matiční nadšenci, ktorí
veľa dávajú a skoro nič nedostávajú. Ale
sú v nej aj ľudia, ktorí v nedávnej minulosti oveľa viac od Matice dostávali, ako
jej dávali. Ktorí sa až tak veľmi zahľadeli
do „peňazí“ a ich rozmnožovania (čo
však nikdy nebolo matičným poslaním),
až o ne prišli. Pritom to neboli „ich“ peniaze, ale boli to peniaze (a iné hodnoty), ktoré slovenský národ doma i za
hranicami vložil do Národného pokladu,
ako aj peniaze, ktoré ľudia vložili do Podielového
družstva Slovenské investície (PDSI) priamo alebo
prostredníctvom Matičného fondu, kam umiestnili
svoje kupónové knižky
z prvej vlny kupónovej privatizácie. PDSI, v ktorom
významné funkcie zastávali J. Markuš (podpredseda
predstavenstva),
I. Kovačovič (predseda
kontrolnej komisie), V. Porubský, P. Boroň a niektorí
ďalší, však skrachovalo
a peniaze z Národného
pokladu sú, zdá sa, nenávratne preč. Moje úsilie
o očistu Matice, s ktorým
som sa netajil od začiatku
vykonávania funkcie predsedu, narazilo na „kameň“.
■ RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE
Je mi ľúto, že musím konštatovať,
že títo predstavitelia Matice a ich „priatelia“, predovšetkým z Nadácie Matice
slovenskej (ktorá sa honosí týmto menom, aj keď je od Matice už dávnejšie
„odpojená“), robia všetko preto, aby
očiste Matice zabránili. Vedú proti mne
nenávistnú kampaň, ktorú som zažil
zo strany médií s veľmi rezervovaným
postojom k slovenským národným záujmom už dvakrát. Prvý raz teda v roku
1993/1994, keď môj švagor Ľ. Černák
odmietol ďalšiu účasť vo vláde V. Mečiara, čo vyústilo do môjho preradenia
do archívu NBS. Predchádzala tomu
známa reč v Zlatej Idke v novembri
1993, kde V. M. povedal, že „pán Tkáč
klame, až sa hory prášia“. Druhý raz
v roku 2008, keď som sa stal členom
Rady Slovenskej televízie a usiloval
som sa o „poriadok“ v jej financiách.
Toto „tretie zastavenie na krížovej ceste“ zrejme tiež súvisí s peniazmi – ale
paradoxne aj s evidentnými úspechmi
Matice za posledné tri roky. Počítam
medzi ne zásadné zvýšenie úrovne
Slovenských národných novín, zlepšenie mena Matice v spoločnosti, o čom
svedčí napríklad rast členskej základne či 41 zakladajúcich členov Matice,
dobrá spolupráca so samosprávnymi
orgánmi, s univerzitami i s cirkvami,
úspech osláv matičných výročí, a to
aj za účasti dvoch prezidentov, predsedu vlády a ďalších verejných predstaviteľov. Matica pod mojím vedením
založila Národnú púť na Devín, pripravila Rok Antona Bernoláka, osadili
sme v Košiciach a v ďalších mestách
pamätné tabule Timonovi, Bocatiovi,
Bernolákovi, v Martine sme založili
Park sv. Cyrila a Metoda s ich súsoším
a bustami Bernoláka, Moysesa, Kuzmányho, Francisciho, v Zalavári sme
postavili súsošie sv. Cyrila a Metoda,
konali sa stovky kultúrnych podujatí
v obciach po celom Slovensku. Pestujeme cieľavedome vlastenectvo mladých Slovákov.
Udivuje ma, že okrem ideových
nežičlivcov Matice vovádza to do zúrivosti aj niektorých členov matičného
výboru, ktorí namiesto podpory podrážajú nohy. Podaktorí z nich, ako aj
niektorí bývalí zamestnanci Matice,
ktorí museli odísť pre absolútne zanedbávanie pracovných povinností, píšu

výzvy na moje odstúpenie, na „obrodu
Matice“, šíria po internete nenávistné
a často vymyslené jedovité informácie.
A keďže nemajú nič, čo by mi mohli vyčítať, hovoria o akýchsi mojich
„nedemokratických“ praktikách, na
rokovaní matičného výboru hlasujú zásadne proti mojim návrhom, prípadne
na rokovanie výboru ani neprídu. A to
ani na jeho slávnostné zasadanie pri
príležitosti 150. výročia Matice slo-

venskej. A okrem toho pátrajú v mojej
minulosti a hľadajú jej „temnotu“. Som
teda prinútený reagovať, aby pravdu
neprehlušili výkriky, ktoré v konečnom
dôsledku škodia predovšetkým našej
Matici. Chcem povedať o svojej minulosti všetko, čo treba. Verím totiž, že
pravda oslobodzuje.
Mám odložené viac-menej všetky
texty, ktoré som od roku 1962 (teda od
svojich trinástich rokov) uverejňoval
v tlači, neskôr aj v iných médiách. Môžem na nich jednoznačne preukázať,
že vždy som bol národne orientovaný.
Prikladám ukážku z textu, ktorý som
ešte v roku 1986 (teda tri roky pred
novembrom 1989) poslal do Nedele,
čo bola literárna príloha Nového slova:
„... postavme priamo na Bratislavskom
hrade alebo aj popri cestičkách na
Hradnom vrchu sochy Samovi, Mojmírovi, Pribinovi, Rastislavovi, Svätoplukovi, Konštantínovi, Metodovi,
Gorazdovi... A nezastavme sa pri tom,
naplňme bratislavské námestia, parky
a nábrežie sochami Hurbana, Kollára,
Šafárika, Francisciho, Bela, Bajzu,
Fándlyho, Bernoláka, Moysesa, Kuzmányho. (...) Využime možnosti, ktoré
nám naša spoločnosť nesporne dáva,
a dohoňme, čo sme zmeškali vinou neblahej histórie spred 90 – 100 rokov,
keď ostatné národy stavali pamätníky
svojim hrdinom (a pomáhali sme im pri
tom aj my). Naši veľkí muži v ničom za
nimi nezaostávajú.“ O mojom zásadnom postoji vo veci národa svedčia
napokon moje knihy (napísal som ich
dosiaľ dvadsaťpäť, osobitne v tejto súvislosti upozorňujem na Pravdivý slovenský príbeh, ktorý už vyšiel trikrát)
a rozsiahla publicistika (viac ako tisíc
textov).
■ ZÁPAS S PRAHOU
Národne uvedomelo som konal aj
vo všetkých funkciách, ktoré som zastával. Ako riaditeľ štátneho rozpočtu
na ministerstve financií (od roku 1986)
som zápasil „s Prahou“ o dostatok
rozpočtových prostriedkov pre Slovensko, ktoré mu pomáhali, a cenili si to
príslušní ľudia na celom Slovensku.
Uvádzam citát z Národnej obrody z 19.
novembra 1999, kde sa v článku Ako
sa rodilo múzeum Andyho Warhola
v Medzilaborciach vyjadril jeho zakladateľ Michal Bycko takto: „Vďaka M.
Tkáčovi z MF SSR vyhradili na tento
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účel 6 miliónov Kčs.“ Dňa 19. januára
1990 ma vymenoval minister financií
Michal Kováč za svojho námestníka na
základe výsledkov hlasovania pracovníkov ministerstva, a to napriek tomu,
že som bol členom komunistickej strany (vystúpil som z nej 11. decembra
1989). Mal som potom na starosti ceny
a dane a z tejto pozície som napríklad
presadil, že už na Silvestra v roku 1990
vydalo slovenské ministerstvo osobitný cenník veľkoobchodných cien,
ktorý umožňoval napríklad hlinikárni
v Žiari nad Hronom fakturovať ceny
zodpovedajúce realite a nevytvárajúce stratu. Dňa 23.
októbra 1990 sme
v bratislavskom Kryme dokončili text vyhlásenia 61 krokov
k slovenskej identite, o ktorom sa Eduard Chmelár vyjadril
takto: „Akokoľvek
bizarne to znie,
popri aktívnych politikoch treba za
otcov nezávislosti
považovať aj autorov výzvy 61 krokov
k slovenskej identite
z 23. októbra 1990
Mariána Tkáča, Jaroslava Chovanca,
Milana Ferka a Michala Gašpara, v ktorej predstavili pomerne podrobný
a dovtedy najucelenejší program zvrchovanosti (v podstate samostatnosti)
Slovenska, o ktorý sa neskôr čiastočne
opieralo HZDS i SNS, hoci v tom čase
Vladimír Mečiar ešte verejne a jednoznačne opakovane deklaroval lojalitu
k zachovaniu spoločného štátu.“ (E.
Chmelár, Slovo 16. januára 2008).
V rokoch 1990 – 1992 bol som členom
komisií na prípravu slovenskej i federálnej ústavy, kde som jednoznačne
presadzoval slovenskú zvrchovanosť.
Na Donovaloch koncom mája 1992
stal som sa jedným z troch hovorcov
Kongresu slovenskej inteligencie, ktorý
sa jednoznačne vyslovil za slovenskú
samostatnosť. Od 23. októbra 1992
(pričom slovenská vláda ma odsúhlasila už 6. septembra 1992) vo funkcii
viceguvernéra Štátnej banky československej pre Slovenskú republiku
pripravoval som založenie Národnej
banky Slovenska a vznik slovenskej
meny. Podpísaný som na prvej emisii
slovenských bankoviek, pričom som
mal vplyv na ich vzhľad.
■ LUSTRÁCIE
A toto všetko – prospešné pre národ – som mohol robiť na základe dvoch
negatívnych lustračných osvedčení,
ktoré mi v čase platnosti lustračného
zákona vydalo Federálne ministerstvo
vnútra v Prahe s podpisom ministra
Jána Langoša. Jedno nesie dátum 21.
1. 1992, druhé 28. 2. 1992, obe majú
rovnaké č. j.: 1D-2427/1-013/1-LU-91.
Časový posun pri vymenovaní do funkcie viceguvernéra ŠBČS (6. september
– 23. október 1992) spôsobilo práve
overovanie mojich lustrácií kanceláriou
vtedy úradujúceho prezidenta ČSFR
Jana Stráskeho. Ak som teda „agentom ŠtB“, musel som sa ním stať až
po tomto dátume, teda po roku 1992!
Neverím, žeby úradníci pražského
Federálneho ministerstva vnútra boli
takí nedôslední práve pri lustráciách
človeka, ktorý sa na verejnosti veľmi
aktívne zasadzoval za slovenskú samostatnosť. Zrejme vychádzali zo zachovaného obsahu listín, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Ústave pamäti
národa a ktoré mám k dispozícii. Je to
Memorandum z 9. 9. 1988 (3 strany),
Správa o získaní k spolupráci z 30. 9.
1988 (4 strany), obal a Seznam dokumentů (3 strany), z ktorého vyplýva, že

36 listín bolo vyškartovaných v roku
1988 – 1989.
Z „Memoranda“ vyplýva, že kontakt so mnou nadviazali v októbri 1987
– dodávam, čo sa v texte neuvádza,
že to bolo pod zámienkou výsluchu
v súvislosti s brutálnou vraždou kňaza
Štefana Poláka, s ktorým som sa náhodou zoznámil na audiencii v Ríme
v septembri 1986; ďalej, že mi nebola
udelená žiadna odmena, že nemám
žiadne skúsenosti a vedomosti „z kontrarozvednej práce“, že som dosiaľ
nebol „dekonšpirovaný“ a že „budem“
v septembri 1988 získaný na spoluprácu. „Správa o získaní k spolupráci“
bola napísaná 30. septembra, teda deň
po stretnutí na oddelení bezpečnosti
v Petržalke, počas stretnutia nikto nič
nepísal, správa je podpísaná dvomi
prítomnými policajtmi, nie však mnou.
Mne ju nedali ani prečítať, napísali teda
to, čo chceli napísať. Píše sa v nej síce
o „viazacom akte“, ktorý mal byť uskutočnený 29. 9. 1988 v čase od 15.30
do 16.40, z jej obsahu však nevyplýva,
žeby k „viazaciemu aktu“ došlo. Svedčí
o tom záver dokumentu: „Keďže kandidát už v priebehu verbovky naznačil, že je v časovej tiesni (deti boli bez
dozoru – manželka bola v tento deň
dlhšie v zamestnaní), bolo od ďalších
plánovaných problémov k prejednaniu
upustené. Termín ďalšieho stretnutia
nebol presne dohodnutý, pretože kandidáta (poznámka: teda stále len „kandidáta“ a nie „agenta“) čaká niekoľko
služobných ciest do Prahy, ich termíny
však zatiaľ nevedel. Ďalšie stretnutie
sa s kandidátom preto uskutoční ešte
v prvej polovici mesiaca október, keď
bude známy presný termín jeho vycestovania do zahraničia. Na stretnutí
budú s KRAJANOM rozobraté otázky
jeho chovania sa v zahraničí, ako aj
vzťahov pracovníkov MFCM SSR na
VC a kapitalistické zahraničie. Výlohy
na stretnutí: 15,- Kčs.“ Naozaj som
nemal chuť stretávať sa s ľuďmi, ktorí
často zašli aj na ministerstvo, a keďže som pracoval s tajnými dokumentmi, išlo akúsi kontrolu dodržiavania
príslušných predpisov. Napokon zo
„Seznamu dokumentů“ vyplýva, že
k ďalšiemu stretnutiu už nedošlo.
■ ZANEPRÁZDNENÝ
Podľa Správy „rozhovor bol orientovaný na jeho (teda moje) pracovisko“.
Rozprával som o bežných pracovných
problémoch ministerstva. „Kandidát
uviedol, že od uskutočnenia štrukturálnych zmien na ministerstve výrazne
vzrástla jeho časová zaneprázdnenosť, súvisiaca s častými služobnými
cestami, hlavne do Prahy.“ Na toto
stretnutie kvôli vydaniu vycestovacej doložky na cestu do zahraničia si
pamätám. Keďže v tom čase vrcholili
práce na analýze efektívnosti českého
a slovenského hospodárstva so záverom presúvať zdroje zo Slovenska do
Česka (konkrétne išlo asi o 14 miliárd
korún odpisov v nasledujúcich piatich
rokoch), úmyselne som zaviedol reč na
rokovanie o tomto probléme v Prahe
a povedal som (podľa Správy), že „je
smutné, ak na takomto fóre z úst zástupcov českých orgánov počuť slová
o tom, že ekonomika česká počíta aj
po roku 2000, že pracovné sily bude
čerpať zo Slovenska a že aj ekonomiku Nemeckej spolkovej republiky podporujú gastarbaitri z Turecka. V tejto
súvislosti prameň (teda ja) poukázal
na to, že tieto problémy sú zatiaľ známe len úzkemu okruhu odborníkov. Ak
by sa však tieto problémy stali známe
širokému okruhu osôb a prenikli na
verejnosť, je celkom reálne, že na Slovensku by mohlo vzniknúť radikálne
hnutie. To by mohlo mať veľmi vážne
dôsledky a mohlo by ohroziť základy
nášho federatívneho štátu.“ Chcel som
teda v záujme obrany slovenských záujmov poslať signál aj týmto smerom.
Verím, že sa v Matici dodrží
„matičný zákon“, teda stanovy, ktoré
obmedzujú voliteľnosť do všetkých
funkcií iba vekom (viac ako 18 rokov)
a trestným stíhaním. Budem teda kandidovať na funkciu predsedu, lebo je
naozaj ešte veľa toho, čo treba zlepšovať, aby si Matica zastala v národe
tú rolu, ktorá jej patrí. Svoj osud chcem
zveriť do rúk delegátov valného zhromaždenia.“
Medzititulky SNN
UGRVGODGT
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Na Horehroní stá le premáva technická rarita z 19. storočia

Železnica, čo spája minulosť s budúcnosťou
Maroš SMOLEC – Foto: autor, OZ Zubačka; zdroj: www.zubacka.sk
Noc už zahalila hornatú krajinu. Mraky nedovolili hviezdam rozsvietiť na nebi ligotavú pavučinu. Pouličné
svetlá vypli. Je vojna, treba šetriť – aj elektrinou. Dedina zmizla v temnote. Len široká cesta, lemovaná drevenicami, sa plazila dohora, ticho prerážajúc tmu. Domce mĺkvo stáli ako jej osobná stráž. Po ceste kráčali
traja chlapi. Ticho, opatrne. Sychravý vietor sa im zahrýzal do štíhlych tiel, ohlasujúc príchod zimy. Písal
sa rok 1944. Tomáš v tú noc nespal...
na kamenných pilieroch v roku 1896.
Čnel až do výšky 31 metrov a príchod naň mal stúpanie 48 promile.
Preto bola na trati potrebná ozubnica.
Takéto prevýšenie by lokomotívy bez
pomoci traťových zubov nezvládli.
Zničenie tohto strategického mostu
by na dlhý čas prerušilo nemecké dodávky. Vojnu by tým partizáni istotne
nevyhrali, ale každý úspešný čin proti
Nemcom mal cenu zlata. Bol balzamom na dušu a pridával odvahu iným
diverzným skupinám.
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Mrazivá jeseň bola však na
veľkom kuse Slovenska horúcou.
Slováci sa vzopreli nemeckému diktátu a ešte v lete 29. augusta vyhlásili
ozbrojené povstanie. Wehrmacht si
v októbri pripomenul svoj veľký sen
o „blitzkriegu“ ešte zo začiatku druhej svetovej vojny. Sníval ho v Poľsku,
vo Francúzsku, v Holandsku... Po rokoch reality sa im prisnil zas – o pár
týždňov zdanlivo porazili slovenských
povstalcov. Nemali to však také ľahké,
ako trúbili do sveta ich agentúry a poslušná tlač. Slováci sa nevzdávali bez
boja. Ani v Polomke alebo Telgárte
– vzdialených, takpovediac, len cez
kopec od našej dediny – v severnej
horehronskej doline, ktorá spája Brezno s Červenou skalou a okolo prameňa Hrona aj s východom Slovenska.
Do povstania sa zapojilo šesťdesiattisíc bojovníkov. Väčšina z nich
nedisponovala kvalitnou výzbrojou.
Povstalci mali síce stodvadsať tankov, no len štyridsaťtri pojazdných.
Ani delostrelectvo nemohlo konkurovať nemeckému. Po bombardovaní letiska v Malackách Američanmi a prílete sovietskej stíhacej letky povstalci
mali k dispozícii dokonca letectvo. Pri
prevahe a organizovanosti nemeckej
armády, profesionalite vojakov nebolo
možné vzdorovať dlhšie. Generálna
nemecká ofenzíva z 18. októbra zasadila povstalcom smrteľný úder. Obkľúčené povstalecké územie o necelých desať dní tomuto tlaku podľahlo.
Generál Rudolf Viest, ktorý 7. októbra
priletel z londýnskeho exilu a prebral
od veliteľa Jána Goliana (Pozn. autora: O generálovi R. Viestovi Slovenské národné noviny uverejnili reportážnu črtu; SNN 16, 27. 4. 2013, Prvý
a posledný slovenský generál) velenie
povstaleckej armády, vydal 27. októbra 1944 rozkaz pre ústup z Banskej
Bystrice na Donovaly. Zakrátko nato
rozpustil povstaleckú armádu a súhlasil s jej prechodom na partizánsky
spôsob boja.
■ POD NEMECKÝM PALCOM
Nemecká armáda od tej chvíle kontrolovala územie Slovenska.
Do miest a dedín nasadila pozemné
sily. V hornatých regiónoch mali vyhnať partizánov z hôr a potlačiť ich
diverznú činnosť. Aj v našej dedinke
Pohronská Polhora je na podstavci
pod sochou partizána vytesaných do
mramoru dvadsaťsedem mien mladých mužov. Väčšinou tridsaťročných.
Boli to partizáni alebo tí, čo im pomáhali. Zaplatili zato tú najvyššiu daň.
Uvedomoval si to aj Tomáš, baník
z Pohronskej Polhory, ktorého tú noc
čakala nezvyčajná úloha. Kamaráti
na dom zabúchať nemohli. V kuchyni
UGRVGODGT

jeho domca, takmer v strede dediny
bývali aj traja nemeckí vojaci. Boli
slušní, bezproblémoví. Mnohokrát
jeho synovi ukazovali fotografie svojich detí žijúcich ďaleko v tretej ríši.
Bolo zjavné, že slovenskí partizáni ich
netrápili. Zo správ z východného i zo
západného frontu mali strach. Jedenásťročnému synovi Tomáša lámanou
slovenčinou už vtedy Hovorili: „Vojna
kaput!“ Najradšej by už boli doma pri
svojich deťoch. Ale služba je služba.
Každý deň vchádzali do okolitých dolín, vystupovali na strmé zrázy a hľadali partizánov. Strach a ťažký terén
im však nedovolili vystúpiť na Fabovu
hoľu či Klenovský Vepor, kde sa skrývali partizáni. Tomáš nervózne sledoval hodinky. V dohodnutý čas potichu
vybehol von, aby nezobudil Nemcov.
Za kostolom ho čakali kamaráti.
– Si pripravený?
– Som, – odvetil Tomáš.
Pomedzi domy vybehli do lesa
smerom na Zbojská a Tisovec. Išli
popri trati ozubenej železnice. Počas ofenzívy ju používali Nemci na
prepravu vojakov a techniky. Viadukt
ozubnice Pod Dielom bol cieľ ich tajnej výpravy.
■ BANSKÝ MÍNER
Tomáš za hospodárskej krízy,
keď prišiel o robotu, opustil Slovensko, aby mala rodina z čoho žiť. Neputoval do Ameriky ako mnohí pred
ním, ale do Francúzska. Zamestnal sa
v baniach pri Carmaux. Práca i pláca boli dobré. Peniaze posielal žene
aj rodičom. Manželka Anna za ním
po čase odišla a v cudzine mu porodila syna. Vyrastal v útulnej garsónke a v spokojnosti. Ako jediné dieťa
z Pohronskej Polhory poznal dokonca
banány. Po troch rokoch však nastal
zlom. Tomáš sa aktívne zapojil do
odborárskych protestov – zvolili ho
dokonca za člena štrajkového výboru.
V časoch hospodárskej krízy francúzska vláda vyžadovala poriadok. Ako
si to predstavuje ten prišelec búriť
ľudí proti nám! Tomáša, Annu a ich
syna v roku 1935 vyhostili. Návrat do
Pohronskej Polhory bol krutý. Chudoba a opäť nezamestnanosť. Žiadne
banány pre syna, žiadna priestranná garsónka. Malý dvojizbový dom,
v ktorom žili ešte ďalšie dve rodiny.
Kamaráti, čo pomáhali partizánom, vedeli, že Tomáš bol vo francúzskych baniach mínerom, odpaľoval
výbušniny pri hĺbení štól. Potrebovali
ho. Partizáni zohnali pár kilogramov
trhaviny a chceli podmínovať vysoký
viadukt na železničnej trati v strede
Čertovej doliny, poniže sedla Zbojská.
Viadukt preklenoval dolinu ponad horáreň pod vrcholom Diel. Postavili ho

■ NOČNÁ AKCIA
Vonku bola stále tma. Ešte aj
mesačný svit hatali oblaky. Kráčalo
sa zle – nebolo nič vidno. Na druhej
strane – nikto nevidel ich. Výbušninu
pri sebe nemali. Prinesú ju pod viadukt partizáni. Bolo to ochranné opatrenie. Ak by ich kontrolovala nemecká nočná patrola, povedali by, že idú
skratkou cez horu do Tisovca hľadať
prácu a chcú tam doraziť za úsvitu.
Všetko šlo podľa plánu. Po troch hodinách chôdze sa ocitli pod viaduktom.
Čakali ich tam dvaja partizáni s výbušninou. Tomáš si ju prezrel.
– Je toho málo. Most nepadne, –
pošuškal.
– Si si istý? – opýtal sa partizán.
– Asi bude toho málo.
– Nevadí, uvidíme, – rozhodol
partizán.
Tomáš mal všetko, čo potreboval.
Trhavinu, rozbušku, drôty na odpálenie. Inštalácia nebola náročná. Nálož umiestnil na konštrukcie, aj tesne
pri koľajniciach, inicioval rozbušky
a natiahol drôty. Dal ich partizánom.
Tí kvôli ochrane dedinčanov sľúbili,
že nálož odpália až o dve hodiny, keď
už muži budú v dostatočnej vzdialenosti od miesta činu. Chlapi teda
vyštartovali rezkým krokom domov.
Ani nie o dve hodiny prichádzali do
dediny. Vtedy začuli tlmený výbuch.
A ticho. Zaštekalo len zopár psov. Tomáš potichu vkĺzol do postele. Nemci
sa neprebudili.
■ TECHNICKÁ RARITA
Ozubnicová železničná trať Tisovec – Pohronská Polhora premáva
dodnes, hoci jej reálne hrozil zánik.
Našťastie ju v januári 2008 vyhlásili
za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky. Železnica pokračuje z Pohronskej Polhory – už bez
zubov – do okresného mesta Brezno,
ktoré sa pred 150 rokmi rozhodovalo,
či bude oficiálnym sídlom Matice slovenskej. Chránená je len ozubená trať
z Polhory po Tisovec. Pretína nádhernú a nedotknutú prírodu Národného
parku Muránska planina a jeho okolia. Z Pohronskej Polhory (618 m n.
m.), stúpa štyri kilometre do horského
sedla Zbojská (725 m n. m.), kde bola
kedysi výhybňa, s najvyšším stúpaním
na trati až 50,2 promile. Potom desať
kilometrov klesá do historického mesta Tisovec (411 m n. m.), s maximálnym klesaním 48 promile v časti trate
po výhybňu Tisovec-Bánovo. Z Tisovca pochádzali takí veľkí Slováci ako
Matej Hrebenda, Štefan M. Daxner,
Terézia Vansová alebo Vlado Clementis, ale aj veľa významných súčasníkov, povedzme skvelý maliar galandovec Rudolf Krivoš. Dve obdivuhodné
stavby Čertov viadukt a Viadukt pod
Dielom premosťujú zbojnícky kraj
a divočinu Čertovej doliny, ktorej časť
v okolí Čertovej jaskyne má najvyšší
stupeň ochrany. Cesta sem vedie svahom prírodného kaňonu, ktorý vyhĺbila
divoká bystrina. Turista ním prejde len
po rebríkoch a vodných schodoch potoka. Mosty ako majáky chránia krásu
miestnej prírody z výšok nad tridsať
metrov. Dlhá, malebná dolina sa krúti
dole k Tisovcu a pretína krasové údoREPORTÁŽ

lia plné objavených, no verejnosti neprístupných jaskýň a jaskyniek. Vlak
prechádza aj niekoľko menších mostov a veľa priecestí. Z okna je vskutku
na čo pozerať. Po oboch stranách sa
rozpína lesnatá nádhera a cestovateľ ozubnice sa cíti, akoby sledoval
dokumentárny film o krásach ďalekej
prírody niekde v Kanade. Škoda len,
že niektorým miestam veterná smršť
a lykožrút zasadili ťažké rany, ktoré
následná hospodárska ťažba dreva
dokonala.
História ozubnice sa začala
v roku 1872, keď uhorský parlament
rozhodol o prepojení Tisovca a Podbrezovej spojovacou železnicou. Pre
hospodársku krízu a nezhody medzi
malohontianskou a zvolenskou župou
ju začali budovať až v deväťdesiatych
rokoch 19. storočia. Podľa oficiálnych
zdrojov trať otvorili v dvoch etapách:
najskôr úsek Podbrezová – Pohronská Polhora 15. decembra 1895 a
potom o necelý rok úsek Pohronská
Polhora – Tisovec 3. novembra 1896.
Technickou raritou trate je, že v úseku Pohronská Polhora – Bánovo sa
v dĺžke 15,777 kilometra prvýkrát
v Uhorsku použil Abtov ozubnicový
systém s oceľovými podvalmi Heindl
a pomerne ťažký zvršok s koľajnicami
34,5 kg/m, povoľujúci osové zaťaženie až 14 ton. Takáto železnica bola
ojedinelá v celej Európe. Vraj kedysi
fungovala jedna podobná vo Švajčiarsku. Dnes je skutočnou európskou,
a možno i svetovou zvláštnosťou. Na
41,2 kilometra dlhej trati Podbrezová
– Tisovec so štyrmi stanicami postavili šesť výpravných budov, tri sklady,
výhrevňu a dvanásť strážnych stanovíšť. Len jedno zo 48 úrovňových
priecestí bolo kryté závorami. Ťažký
horský terén mohol byť zdolaný len
zásluhou rozsiahlych zemných prác
– najhlbší zárez dosahoval hĺbku 20
metrov, najvyšší násyp výšku 13 metrov. Na ozubnicovej časti trati jazdili štyri ozubnicovo-adhézne rušne
vyrobené v lokomotívke Floridsdorf
v roku 1896 a v roku 1900, ktoré tu
dopravovali osobné i nákladné vlaky.
Napriek mnohým problémom – najmä
počas vojny a požiaru v roku 1952 –
prežila ozubnicová železnica Uhorsko, Česko-Slovensko, druhú svetovú vojnu aj socializmus, až kým ju
nedávno jedna zo slovenských vlád
navrhla z dôvodu šetrenia financií
zrušiť. Istotne, kedysi dopravnú nákladnú i osobnú tepnu v tomto mikroregióne nahradili rýchlejšie autobusy.
Rubikon vlakov sa znižoval až na dva
vlaky denne, ako je to dosiaľ. Cestujúci o železnicu prestali mať záujem.
Ekonomické faktory však nemôžu byť
vždy rozhodujúcim činiteľom. História, technická jedinečnosť, príbehy
a osudy ľudí s ňou spojené – to je
skutočné bohatstvo, ktoré v sebe železnica skrýva. Je dôkazom zručnosti
našich pradedov. Korene si musíme
zachovávať. Čo chceme v budúcnosti
ukázať svojim deťom? Aj v neďalekej,
tiež povstaleckej obci Čierny Balog
starosta a Baločania zháňajú peniaze
a bojujú za záchranu na Slovensku jedinej píly na parný pohon. A takýchto
historických dôkazov slovenskej jedinečnosti nájdeme na Slovensku veľa.
Nedovoľme, aby ich zub času nahlodal a zničil.
■ ŽELEZNICA OŽÍVA
Napriek chmáram, ktoré sa nad
železnicou sťahovali, zdravý rozum
zvíťazil a trať dodnes funguje. Určite nie ako hlavné dopravné spojenie
Tisovca s Breznom, ale najmä ako
turistická rarita. Postaralo sa o to
mesto Tisovec a Občianske združenie Ozubnicová železnica Tisovec
– Pohronská Polhora – Zubačka. Tí
iniciovali jej vyhlásenie za národnú
kultúrnu pamiatku. Technickému zázraku Horehronia dokonca svitá na
lepšie časy. Ako nám povedal predseda združenia Ján Spišiak, podarilo
sa im získať parné lokomotívy, ktoré
doviezli až z Rumunska, momentálne
sa opravujú a čakajú na ich opätovné
prebudenie parou vo Vrútkach. Členovia združenia nelenia a zháňajú peniaze z európskych fondov i od sponzorov, aby obnovili nielen lokomotívy,
ale aj staré rušňové depo v Tisovci.

Prezentujú svoje zámery na tzv. výletných a propagačných jazdách na
starom historickom motoráčiku M 240
0039, ktorý kedysi na tejto trati prevážal ľudí celou dolinou. Aj my sme sa
s nimi zviezli. Atmosféra výletu bola
skutočne príjemná a vzdelávacia.
Tešili sa najmä deti. Najbližšia jazda
bude už v sobotu 21. septembra. Plánovaná je z Tisovca do sedla Zbojská
v rámci 32. ročníka výročného turistického pochodu Clementisovou cestou.
Retrojazdu usporaduje OZ Zubačka,
mesto Tisovec a Turistický oddiel
KOS Rimavská dolina z Tisovca. Verme, že títo dobrovoľníci získajú nielen
podporu verejnosti, no i také dôležité
financie nie iba na záchranu, ale aj na
rozvoj tejto atrakcie.
■ ŽELEZNICA VYDRŽALA
Tomáš poriadne nespal – adrenalín mu prúdil krvou. Nadránom ho na
nohy postavil poplach nemeckých vojakov. Jeho nemeckí nájomníci opustili dom už pred šiestou ráno. Nasadli
na vojenský nákladiak a motorky. Tomáš veľmi dobre vedel, kam sa náhlili
a prečo. Nedal nikomu vedieť, nepovedal nič ani vlastnej žene. Čakal, čo
sa stane. Nemci sa vrátili poobede.
Celá dedina už vedela, že partizáni podmínovali železničný most Pod
Dielom. Kamenný viadukt však vydržal. Množstvo výbušniny nestačilo
na jeho zrútenie. Diverzanti poškodili
koľajnice a nemecká preprava osôb
a techniky bola na týždeň prerušená.
Nemci zhustili hliadky v horách a zintenzívnili pátranie po partizánoch.
Vôbec im nenapadlo, že by vinníkmi
mohli byť
Polhorčania, u ktorých
bývali. Tomášovi dokonca posmešne
incident komentovali:
– Ja, partizanen, nemať dynamit,
klajne explozion, ha-ha-ha...
Železnica útok partizánov vydržala.
■ RANA PRI ÚSTUPE
Príchodom roku 1945 ofenzíva
Červenej armády mohutnela. Nemecké vojská opúšťali svoje pozície.
Po prelome na Dukle sovietski vojaci
rýchlo postupovali smerom na západ.
Všade sa k nim z hôr pridávali povstalci. V polovici januára sa priblížili aj
k Pohronskej Polhore. Železnica bola
stále dôležitou spojovacou tepnou.
Silné ozubnicové lokomotívy dokázali
do strmých kopcov vytiahnuť poriadne ťažkú vojenskú techniku. Nemci si
to uvedomovali. Pred ústupom, v noci
z 27. na 28. januára 1945 podmínovali Viadukt Pod Dielom. Zničili piliere i
podporné konštrukcie a poškodili aj iné
časti trate, len aby zdržali postupujúcich Rusov.
Na dedinčanoch sa Nemci nevŕšili. Polhorčania sa len mlčky prizerali,
ako naponáhlo opúšťali ich obydlia.
Z Tomášovho domu utekali tak rýchlo,
že si dokonca zabudli pušky. Rýchlo
ich dal synovi. Ten vybehol na ulicu
a na poslednú chvíľu ich vrátil vojakom sediacim na nákladiaku. Jeden
sa usmial:
– Vojna už kaput!
Tomášov syn, ktorý sa v breznianskej meštianke učil po nemecky, zašveholil:
– Auf Wiedersehen!
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Zvolenská slávnosť divadla zaknihovala štyridsiaty ročník

Hradné kulisy hostili tentoraz aj Verdiho
Dagmar JORDOVÁ – Foto: autorka
Zámocké hr y z volenské sa v tomto roku prehupli do svojho 40. jubilejného ročníka. Činoherná časť
uviedla premiéru hr y Henricha Leška a Mareka Maďariča Prekliat y básnik v naštudovaní hercov Di vadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a operná časť Macbetha v podaní Štátnej oper y v Ban skej Bystrici. Na jeseň, konkrétne 10. ok tóbra, si pripomenieme dvesto rokov od narodenia génia
svetovej a najmä talianskej oper y Giuseppe Verdiho.

Oper
Op
erná ččas
er
assť Ma
Maccb
bettha
ha v p
pod
od
dan
aní Št
Štát
átne
át
neej op
per
er y v Ba
ery
Bans
Bans
nskeej B
Byyst
strriiccii.

Verdi bol nielen výnimočný skladateľ a komponista, ale tiež citlivý
a humánne založený človek. Popri
veľkých témach, ktoré hudobne spracoval, založil napríklad nemocnicu

pre chudobných, starobinec pre starých hercov a operných spevákov
a ako člen talianskeho parlamentu
sa angažoval o štatút umelca a jeho
sociálne zabezpečenie aj v dôchodku

už v 19. storočí. Možno preto, že sa
narodil a vyrástol v skromných podmienkach – v krčme v rodine krčmára – dostal však slušné vzdelanie.
Taliani ho nijak inak neoslovujú iba

Austrálsky príbeh slovenského človeka
Kookaburru po slovensky spie vať nenaučíš, Matica slovenská, 2013
V záplave mediálneho balastu až preplnenej stoky otravujúcej mladé
i skôr narodené ľudské mysle vždy dobre padne spoznať reálny príbeh ozajstného slovenského človeka, ktorý sa nestratil ani na opačnej
strane našej zemegule. Takým určite je aj Dr. Pavol Vitko, ktorý najskôr vyštudoval Vysokú školu obchodnú vo Viedni a neskôr sa presadil v ďalekej Austrálii.
Dobrodružný život šikovného a seriózneho Slováka, ktorý je opísaný
v knihe Kookaburru po slovensky spievať nenaučíš, môže zaujať svojou
originalitou, a pritom našskosťou. Štýl písania, ktorý pripomína názov rubriky v Kanadskom Slovákovi Ľahkým perom, iste čitateľ ocení. Vitkov osud
možno považovať za výnimočný, ale pritom signifikantný príbeh Slovenska
a slovenského národa v rámci dejín 20. storočia, vrátane jeho exilovej
časti. Svedčí o reálnej životaschopnosti a neskrotnej vitalite slovenského
naturelu.
V svedectve Dr. Vitka, ako jedného z rozhlasových protagonistov krajanského vysielania v Austrálii, ide rovnako o prínos k výskumu slovenských krajanských médií, ktorý stále čaká na svoje kompletné a komplexné
spracovanie. Aj keď prvoradý je príbeh.
Príbeh Pavla Vitka s deviatimi krížikmi je obdivuhodný a hodný inšpirácie. Narodil sa v Hranovnici pri Poprade, maturoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a absolvoval Vysokú školu obchodnú vo Viedni. V roku 1948 už
pôsobil ako asistent generálneho riaditeľa Slovenských celulózok a papierní v Ružomberku, pričom len šťastnou
náhodou unikol zatykaču a následnému väzneniu. Po roku v utečeneckom tábore vo Viedni sa mu podarilo aj
s rodinou vycestovať do Austrálie, kde začínal ako čistič lokomotív. Vďaka svojmu talentu, guráži a ambíciám
sa veľmi skoro dostal ako ekonóm na vedúce pozície vo viacerých austrálskych stavebných spoločnostiach.
Spoluzakladal Združenie austrálskych Slovákov v Queenslande a slovenské národnostné rozhlasové vysielanie
v Brisbane. Na Slovensko nezabudol. Napovedá tomu aj názov knihy, pričom kookaburra je typický austrálsky
vták, ktorého spev sa podobá ľudskému smiechu. Dr. Pavol Vitko získal v roku 2005 Pamätnú medailu Matice
slovenskej za zásluhy o rozvoj slovenského života v Austrálii.
Pavol HOLEŠTIAK
Autor prednáša krajanskú problematiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Slovenská akadémia vied
protestuje proti tomu, že má
mať menej peňazí. Financie by
radšej vláda dala na pôdu vysokých škôl. Mnohí z akademikov sa hrdili tým, že absolvovali vedecké pobyty v USA. Čo
tam skúmali? Logika vraví, že
slovenskí stážisti sa venovali
rovnakým výskumným úlohám
ako ich hostitelia. Ak je to tak,
považujem priškrtenie financií
pre SAV za mimoriadne rozumný krok.
Americkí vedci sú vraj najlepší na svete. Dobre o tom vedia. Všetci ostatní zase dobre
vedia, že hádať sa s nimi nemá
cenu. Americkí vedci totiž zisWWW.SNN.SK

tili, že ľudia uveria všetkému, čo
vyskúmali, a my ostatní máme po
vtákoch. Mám čoraz nástojčivejší pocit, že poznám len tri zdroje ich výskumu. Neustále bojujú
s načatým večerom a výskumné
úlohy sa im rodia v poldecákoch,
pracujú v roku len 1. apríla alebo

taký efektívny ako ten, ktorý je
ešte stále v hlave. Americkí vedci
tvrdia, že poznajú hodinu smrti
každého z nás, lebo za ňu môže
akýsi P-1 gén. Zostáva im len zistiť deň.
Majú však ešte závažnejšie
úlohy. Pomocou dotazníkov do-

IL Maestro. Tohtoročné jubilejné Zvolenské hry zámocké – ich operná časť
nemohla byť preto zasvätená nikomu
inému než veľkému romantickému
skladateľovi Verdimu a jeho dielu.
Na 40. ročníku predviedlo Verdiho
tvorbu Národné divadlo z Brna –
uviedlo tu La Traviatu, ktorej predlohou sa stala Dumasova Dáma s kaméliami.

Marián Vach a vynikajúcimi opernými
výkonmi sa blysli Louise Hudson,
Evez Abdulla, Štefan Kocán, Miroslav Dvorský a ďalší. Macbeth je archetypálny príbeh neľútostného boja
o moc, ktorý vedie k vraždám, zrade
priateľov a aktom sprisahania Macbetha a Lady Macbeth, ale aj ich smrti
na pozadí historických udalostí zo
škótskeho kráľovského dvora.

■ DOMINOVALI ÁRIE
Poprední slovenskí operní sólisti
zaspievali zádušnú omšu Requiem,
inšpirovanú literárnym romantikom
Manzonim. Košické Štátne divadlo
odohralo Verdiho Rigoletta. Operu
skladateľ vytvoril v čase svojej umeleckej zrelosti podľa Hugovej drámy
Kráľ sa zabáva. Mladí speváci bratislavského Konzervatória naspievali
repertoár menej známej Verdiho piesňovej tvorby. V predposledný večer
festivalu diváci mali možnosť vypočuť
si v premiére koncertné naštudovanie
zhudobnenej poémy lorda Byrona IL
Corsaro, ktorá sa radí medzi Verdiho
ranné diela. Záver ZHZ patril prelomovej Verdiho opere Nabucco, ktorá
je dlhoročne uvádzaná s úspechom aj
na slovenských scénach a vo Zvolene
patrí medzi najhranejšie. Dielo naštudoval režisér Marián Babiak a naspievali ho naše špičkové vokály spolu so
svetoznámou gréckou sopranistkou
Dimitry Theodossiou. Novú premiéru
jedného z najznámejších diel Verdiho
opier Macbeth pripravila pre túto sezónu Štátna opera v Banskej Bystrici
a uviedla ju v úvode operného festivalu. Rovnomenné Shakespearove
dielo Verdi hudobne spracoval ako
svoju desiatu operu a po prvýkrát
bolo predstavené v roku 1847. Banskobystrické naštudovanie režisérsky
pripravil Peter Gábor, ktorý ako činoherný režisér sa úspešne ujal aj v opere. Orchester Štátnej opery dirigoval

■ FESTIVAL POD NEBOM
Druhú premiéru tohto takmer
trojhodinového
melodramatického
diela v talianskom jazyku s titulkami
predstaví obecenstvu Štátna opera v Banskej Bystrici 14. septembra
o pol siedmej večer. Štátna opera
tento rok oslavuje svoje 20. výročie
ako samostatná operná zložka. Dovtedy bola súčasťou Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.
Sídli v Národnom dome , postavenom
v roku 1927 až 1929 podľa návrhu
Emila Belluša. Pre zaujímavé a ojedinelé architektonické riešenie bol
objekt vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku.
Zámocké hry zvolenské boli založené v roku 1973 Divadlom Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene a sú
považované za najstarší plenérový
festival, keďže miestom jeho konania
je nádvorie Zvolenského zámku pod
holým nebom. Najskôr to bol čisto
slovenský činoherný festival a neskôr k nemu priradili aj opernú časť.
Dôležité je, že jeho kontinuita nebola
prerušená. Dnes patrí medzi známe
európske letné festivaly a s obľubou
ho navštevujú aj zahraniční milovníci
divadla a turisti.

NEKROLÓG
V bratislavskom krematóriu sme sa 8. augusta rozlúčili s Ing. Imrichom ZAPLETALOM, narodeným v Bratislave 14. 2. 1934 . Boľševicko-eštebácky režim ho
po roku 1968 prenasledoval ako vlastizradcu len preto, že presadzoval smelé plány na rozvoj Vysokých Tatier a aktívne sa podieľal na zveľaďovaní našich veľhôr.

Rozlúčili sme sa s I. Zapletalom
Po okupácii Slovenska vojskami Varšavského paktu emigroval do Rakúska, potom do Argentíny, aby sa napokon usadil v Austrálii. Vyznamenal sa ako predseda
i podpredseda Združenia austrálskych Slovákov, podpredseda Svetového kongresu
Slovákov pre Austráliu, Nový Zéland, člen Rady Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici
slovenskej. Spolu s manželkou Ľudmilou, ktorá mu bola každodennou životnou oporou,
sa po roku 1990 vrátili do rodiska a striedavo žili na Slovensku a v Austrálii. Úzko spolupracoval s Krajanským múzeom Matice slovenskej a MS ako celkom, najmä v oblasti
slovenského zahraničia. Za zásluhy o národný a kultúrny život Slovákov v zahraničí ho
Matica slovenská pri príležitosti jeho sedemdesiatich piatich narodenín vyznamenala
zlatou Pamätnou medailou sv. Cyrila a Metoda.

Zbohom Elemírovi Jozefovi Mikušovi
Rímskokatolícky kňaz z rádu saleziánov (SDB) vdp. E. J. Mikuš (nar. 26. 7. 1927)
po krutom prenasledovaní rehoľníkov, kňazov, katolíckych laikov a kresťanských veriacich minulým režimom v päťdesiatych rokoch minulého storočia emigroval do Rakúska,
odtiaľ do Talianska, kde aj študoval na Pápežskej saleziánskej univerzite v Bologni.
Pôsobil vo Viedni, v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, napokon sa usadil v Detroite v americkom štáte Michigan, odkiaľ sa v roku 1999 vrátil na Slovensko.
Počas celého svojho exulantského pobytu sa venoval slovenskému kresťanskému a národnému životu v zahraničí, pomáhal emigrantom, najmä slovenským rodinám v USA.
Rozhodujúcim podielom sa v americkom Detroite pričinil o výstavbu Kostola sv. Cyrila
a Metoda, ktorý funguje doposiaľ. Vyznačoval sa hlbokým, národným, vlasteneckým
cítením, podporoval zahraničný zápas o obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti.
Deviateho augusta tohto roku sme sa s ním rozlúčili na cintoríne v rodnej obci Oreské,
kde je aj pochovaný.
Texty pripravil: (sb)

ako telefonovanie. Vydumali, že
keby mali ľudia dve srdcia, jedno
z nich by bolo zbytočné.
Výsledky ich „vedeckých“ objavov sú určené pre bulvárne médiá. Musia sa však tváriť ako popularizácia vedy. Cieľom je pocit
čitateľov, že sa „vzdelávajú“, a

Americkí vedci a informačné smetisko
sú tak trochu na hlavu. Pár príkladov z vážneho výskumu. Zistili, že čím viac pijete alkohol, tým
viac sa váš mozog scvrkáva. Tí,
čo vypili viac ako štrnásť drinkov
za týždeň, mali mozog v priemere
o jedno percento menší ako abstinenti. Americkí vedci zároveň
zistili, že externý mozog nie je

speli k tomu, že najlepší názov
pre gay bar je Čierna diera. Objavili, že ak ste v depresii, nemáte dobrú náladu, nechcete hrať
scrable a ak ste ženou, je vysoká
pravdepodobnosť, že krvácate
z intímnych partií. Dali svetu na
známosť, že písanie esemesiek
za volantom je nebezpečnejšie
KULTÚRA

■ SHAKESPEARE
Popri Bratislave sa do Zvolena
na nádvorie tamojšieho zámku po prvýkrát preniesli známe Letné Shakespearovské slávnosti.

teda sú viac ako tí, čo čítajú len o
vytasených bradavkách celebrít.
Vedec je šašo. Americký šašo za
drahé peniaze zistí, že počujem
kožou a očami, na rozdiel odo
mňa si ďateľ mozog nepoškodí,
aj keď zobákom udrie do stromu
až dvanásťtisíckrát denne, ako
sa morské vtáky vyhýbajú inces-

tu, že kapusta sa hýbe podobnou
rýchlosťou ako kaleráb, posledná
čokoláda by mi chutila najlepšie,
prečo sa vlastne bojím o svoje
peniaze, ako mám prežiť päťdesiat miliónov rokov bez pohlavného styku a že moju prípadnú
rakovinu zničí vírus besnoty.
Ak by sme podobné výskumy brali ako zábavu, všetko je,
ako Amíci rečujú, O.K. Lenže je
to K.O. Žijeme obklopení informačným smetiskom, ktoré okolo nás vytvárajú reči, názory a
správanie sa čitateľov bulváru a
komerčných médií. Lebo hlavy
hlúpych ľudí nie sú prázdne. Sú
plné smetí, ktoré si tam nechali
naliať aj od „amerických vedcov“.
Milan ZEMO
UGRVGODGT
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SEBAOBRANA
Vzdelávanie môže by ť bo le stný proce s aj pre t ých, k torí
sa učiť chcú. B rána gymnázia
na B udovateľskej ulici v Snine
bola počas pr vého dňa nového
školského roka zat vorená. Či
sa bude v t riedach gymnázia
e šte niekedy v yučovať, štu denti ani ich rodičia začiatkom
septe mbra nevedeli.

Kazateľ Gorazd Zvonický – veľký človek – duchovný syn dona Bosca a básnik

Aj človek potrebuje ľahké krídla
Ján KOŠIAR – Foto: T V LUX, profis.sk
Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šandor, bol jedným z prvých kňazov, ktorých som mal tú česť spoznať hneď po mojom príchode do Ríma v júli v roku 1983. Od prvej chvíle sme sa stali priateľmi napriek viac ako
generačnému vekovému rozdielu. Rád som chodil k nemu na svätú spoveď; vždy ma vedel povzbudiť. Jeho najvzácnejšia rada, ktorú do smrti nezabudnem, znela: „Janču, nič sa neboj. Nič si z toho nerob... Keď ťa chvália,
zamysli sa nad sebou, lebo to často nie je úprimné, keď o tebe zle hovoria, pusti to druhým uchom von a vedz,
že blesky bijú do vysokých stromov, pozri sa na mňa, napríklad takej kosodrevine sa nikdy úder blesku neujde.“

Keď škola
volá...
„ Eš te 26 . augusta zasadala
rada školy, lebo pár dní predtým
sa zr iaďovateľ súkromného biling válneho gymnázia v ys ťahoval
z pr iestorov školy aj s jej v yba vením,“ infor movala č lenka rady
gymnázia Iveta Šantová. Rodič ia
podali v súvislosti s náhlym v ys ťahovaním pr iestorov gymnázia
trestné oznámenie. „ Svojvo ľné
opustenie sídla školy je pod ľa
nášho názor u trestné,“ v yhlásila
pani Šantová s tým, že š tudenti
súkromného gymnázia, k torí mali
nastúpi ť v septembr i do 3 ., 4. a
5 . roč níka, momentálne nevedia,
kde stredoškolské š túdium do konč ia.
Š tudenti sa so žiadosťami o
pomoc zatia ľ neobracajú na iné
stredné školy. Väč š ina š t vor r oč ných škôl v regióne realizuje iný
typ v zdelávacieho programu. Na
súkromnom sninskom gymnáziu
sa predmety v yuč ovali aj v r us kom jazyku. B ilingválne gymná zium sídlilo od septembra 2010
na Budovateľskej ulici v Snine,
k toré mu prenajímalo Centr um
pedagogicko-psychologického
poradenst va a prevencie. Jeho
r iaditeľ ka Mária Mandzáková pre
TASR uviedla, že škola má dlhy
na nájomnom. „ Neuhrádzali pra videlné mesač né splátk y, preto
sme im v ystavili splátkov ý kalen dár s ur č itými podmienkami, k to ré takisto plnené neboli.“ Gym názium si môže svoje záväzk y
uhradi ť do konca novembra, inak
s ním ukonč ia nájomný v z ťah.
Rodič ia
chcú
bilingvál ne gymnázium v Snine zachráni ť.
„ Ak bude zr iaďovateľ ochotný
a opä ť ot vorí gymnázium, k toré
zatia ľ nebolo v ymazané zo sie te škôl, sme dokonca ochotní
sa zloži ť a podlžnosti uhradi ť.
V opač nom prípade sa bude sna ži ť prev zia ť prevádzkovanie školy
obč ianske zdr uženie Almaz. Za č ali sme už komunikáciu s M inis terst vom školst va, vedy, v ýskumu
a špor tu SR ,“ povedala za radu
gymnázia I. Šantová.
„Vzhľadom na možný nezá konný postup zr iaďovateľa voč i
zm lu vný m p o d m ienka m o š tú d iu
s o ž ia k m i š ko ly a tiež pr e m ožné por u š enie pr ac ovnopr ávnyc h
v z ťa h ov a j f i na n č nej disc iplíny
v ob las ti ho s p o dá r enia s ma jetkom š tá tu m ož no o č a káva ť ko na nie prís lu š nýc h kon tr o l nýc h
or gánov, na jmä Š tátnej š kolskej
i n š pekc ie a prís lu š nýc h or gá nov
v ob č ia ns ko pr ávnom i v tr es tnom
kona ní,“ v yh lás i l hovor c a r ezor tu
š ko ls t va M i c ha l Ka l i ň á k a d o d a l:
„ M i n i s ter s t vo š ko ls t va o s l ov i l o
O bvo d ný úr a d v Pr eš ove, k tor é mu zo zá kona pr i ná leží o b las ť
v ýc hov y a v zd eláva nia v š ko lác h
a š ko ls k ýc h za r ia d eniac h v jeho
územ nej p ô s ob no s ti, a by da nú
s i tuác iu r ieš i l. O bvo d ný úr a d
v Pr eš ove p ozas tav i l zr ia ďova te ľov i vš etk y f i na n č né pr os tr ied k y.“ Z r ia ďova te ľ š ko ly Š tefa n
S eker á k s a k s i tuác i i pr ed b ež ne
pr e úda j nú pr ac ovnú zanepr ázd nenos ť o d m i eto l v y ja d r i ť. To to
ver u nie je Komens kého Š ko la
hr ou...
Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

UGRVGODGT

Môžem povedať, že bol aj mojím prvým učiteľom taliančiny. Totiž
okrem buon giorno (dobrý deň) a Sia
lodato Gesú Cristo (Pochválený buď
Ježiš Kristus!) som po taliansky nevedel nič. Neviem veru už od koho,
ale až v Slovenskom ústave sv. Cyrila
a Metoda, ktorý sa stal v Ríme mojím
domovom, som dostal prvú Učebnicu
taliančiny pre samoukov.
„Keď toto prejdeš, urobíš všetky
cvičenia, tak to sa ti stane dobrým
základom.“ A dodal: „Napíš si a nauč
sa ako prvé základné modlitby (Padre nostro, Ave Maria a Gloria – Otče
náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu) a tu
vezmi si, čítaj po taliansky Nový zákon, to sú známe texty, a tak taliančinu rýchle zvládneš.“ K tomu ešte
prišla svätá omša v taliančine, ktorá
bola pre verejnosť z okolia ústavu
každú nedeľu, a išlo to.
S otcom Andrejom sme samozrejme preberali okrem taliančiny aj
históriu a politiku. Ako sa stal saleziánom, kňazom, ako ušiel cez hranice
atď. Časť svojho života prežil v Argentíne, a tak bol medzi sloven skou
emigráciou na Západe známy nielen
v Európe, ale aj na druhej strane Atlantiku.
K tej politike. Tá mala – ako všade
medzi ľuďmi – v rozhovoroch dôležité
miesto. Slovenskí katolíci ešte v roku
1952 začali vydávať časopis Hlasy
z Ríma, neskôr (od roku 1978) Slovenské hlasy z Ríma. Myšlienku priniesol
a uskutočnil Mons. Anton Botek (1911
– 1992), tiež utečenec zo Slovenska.
(Pozn. autora: Tento doma i v cudzine
veľmi aktívny a známy katolícky kňaz
bol dušou Katolíckej akcie, riaditeľom
Ústrednej katolíckej kan celárie a šéfredaktorom Katolíckych novín. Na
Západ ušiel v tom istom roku (1951)
ako Gorazd Zvonický a ich spolupráca sa úspešne mohla rozvíjať. Najväčšie Botekovo dielo je jeho preklad
celého Svätého písma - Jeruzalemská Biblia, vyšiel na Slovensku až po
roku 2000. Hlasy z Ríma Mons. Botek
ako šéfredaktor viedol v rokoch 1952
- 1955 a 1975 - 1976. V roku 1998
Slovenské hlasy z Ríma ako časopis
slovenských katolíkov, žiaľ, zanikli.)
■ HLASY Z RÍMA
Ako obyvateľ Slovenského ústavu som mal k dispozícii nielen všetky
knihy, ktoré Ústav od svojho založenia v roku 1963 vydal (staršie boli
v knižnici), ale práve aj spomínaný
časopis Slovenské hlasy z Ríma. Mal
som tú česť ho aj vkladať do obálok,
lepiť známky a dávať na ne adresy. A
teraz príde na scénu môj priateľ Gorazd Zvonický. Na poslednej strane
každého čísla bol jeho článok. Určite
som nebol a nie som sám, čo čítavam
noviny a časopisy práve od posledných strán. V prípade Slovenských
hlasov z Ríma (a dostával som ich
ako seminarista i ako kňaz prakticky

až do konca ich existencie) sme boli
takí viacerí. Pri všetkých vzácnych
informáciách i ostatných článkoch,
ktoré čitateľ v nich našiel, musím povedať, že tieto články Gorazda Zvonického rozhodne patrili medzi moje
obľúbené.
Od Gorazda Zvonického som sa
napríklad dozvedel, odkiaľ pochádza táto rusko-sovietska maxima:
Техника большая, культуры нет.
(Technika skvelá, ale kultúra žiadna). Gorazdova esej Kultúry niet sa
začína takto: „Cudzí komandír vošiel do bratislavskej veľkopredaj ne.
Nabral, čo sa mu zažiadalo, a teraz
chce platiť. Siahne za puzdrom vzadu
a puzdra niet. Ktosi mu ho v stisku
odrezal a nechal mu iba cez plece
prevesené remienky. Vojenská mapa,
zápisník a peniaze, všetko fuč! Vtedy
konštatoval: Technika je tu väčšia,
ale kultúry niet.“ A poučenie Gorazda
Zvonického? „Kto chce mať širší pojem o kultúre, nech konzultuje nejakú
encyklopédiu... Aj v Ateistickom slovníku sa dočítate, že kultúra súvisí
s náboženstvom, ba že od neho priam
závisí. Teda komandír mal pravdu, ak
svoj prípad domyslel do dôsledkov.“
(Pozn. autora: Gorazd Zvonický, Keď
mlčať nie je zlato. Unitas et pax, Rím
1988, s. 287.)
Keďže posledná Zvonického
esej z tejto série mala názov Našiel
som bodku, rozmýšľal som, či nebolo možné vydať tieto síce krátke, ale
veľmi poučné úvahy knižne. Núkala
sa na to aj príležitosť: Koncom júna
1988 mal Gorazd Zvonický 75 rokov.
U otca biskupa Pavla Hnilicu, s ktorým som bol tiež blízky priateľ a spolupracovník, som našiel porozumenie
a poprosil som ho, aby ku knihe napísal úvod.
„Eseje Gorazda Zvonického zozbierané v tejto knižke (Keď mlčať
nie je zlato) boli po niekoľko rokov
pravidelne publikované na poslednej strane časopisu Slovenské hlasy
z Ríma. Predstavujú však len zlomok
bohatej literárnej tvorby tohto veľkého človeka, pretože Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šandor,
SDB) je v prvom rade človek, kňaz,
duchovný otec, kazateľ. Tí, ktorí ho
osobne poznajú, mi určite dajú za
pravdu. Ľudská veľkosť spočíva totiž
v tom, nakoľko sme schopní potlačiť
vlastné ja a koľko priestoru necháme
Kristovi – pravému Bohu a pravému
človekovi – aby žil v nás. V spojení
s Pánom Ježišom, ktorému náš básnik podľa vzoru sv. Jána Boska zasvätil svoj život, je i prameň jeho literárnej tvorby.
V týchto esejach čitateľ nachádza jednoduchým spôsobom vyjadrené hlboké myšlienky. Autor v nich
nastavuje zrkadlo nielen dnešnej
spoločnosti (zvlášť za železnou oponou), ale i každému z nás. Aktuálnosť
a živosť Gorazdovho pera boli iste
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dôvodom, prečo mnohí čitatelia Hlasov z Ríma ich čítavali od poslednej
strany. Vydaním tohto súboru chcem
pripomenúť stálu platnosť a poučnosť
myšlienok vyjadrených v týchto úvahách. Knižka vychádza pri príležitosti
sedemdesiatych piatych narodenín a
štyridsiateho výročia kňazstva nášho
drahého Gorazda, ktoré oslávi 29.
júna tohto roku. Do ďalších rokov života nášmu jubilantovi prajeme hojnosť Božieho požehnania a tvorivých
síl. Ad multos annos!
† Pavol Hnilica, SJ, Rím, 25.
marca 1988, Slávnosť Zvestovania
Pána
(Pozn. autora: Gorazd Zvonický,
cit. dielo, s. 5 - 6. Z druhého vydania,
Matica slovenská, 2006, tento úvod
„vypadol“.)
■ ZLATO SLOV
K druhému vydaniu tejto knihy
saleziánski spolubratia napísali: „Mlčať je zlato, hovorí stará múdrosť.
V živote sú však chvíle, keď mlčať
nemožno. Gorazd Zvonický vždy vedel, kedy mlčať a kedy nie. V dobrom
zdraví sa dožíva osemdesiatky a my
mu prajeme do ďalších rokov veľa
Božej milosti a plnosť tvorivých síl.“
Autor sa druhého vydania, ktoré vyšlo v Matici slovenskej v roku 2006,
už nedožil.
Moje priateľstvo z Gorazdom
Zvonickým bolo ozaj veľké a úprimné a bola pre mňa veľká česť, že na
mojej prvej svätej omši 21. júna 1987
v kaplnke Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda stál po mojej pravici a
viedol ma. Bol mojím manuduktorom.
Don Gorazd prijal aj moje pozvanie byť primičným kazateľom
v Kostole sv. Štefana v Mníchove,
kde ma pozval don Anton Hlinka,
SDB. Svätá omša sa odtiaľ vysielala každú nedeľu na vlnách rozhlasu
Slobodná Európa. Bolo to v nedeľu 5.
júla 1987 a popoludní v ten istý deň
don Gorazd kázal aj na mojej prvej
svätej omši v nemčine vo Farnosti
sv. Brata Klausa vo Waldperlachu
na predmestí Mníchova. Myslím, že
odtiaľ išiel do Mannheimu, kde chodieval v lete zastupovať spolubrata
a priateľa dona Cyrila Búrana, SDB,
ktorý tam bol slovenským misionárom. Stretli sme sa aj tam. Z Ríma do
Nemecka chodieval zásadne vlakom.
Vysvetlil mi prečo: „Vieš, z lietadla
nič nevidíš, viacej zaplatíš a cestuješ
kratšie. Z vlaku, pokiaľ nejdeš v noci,
vidíš krajinu, stojí to menej a dlhšie
sa vezieš.“
Po novembri 1989 don Gorazd
navštívil konečne aj rodné Slovensko – Močarany, Michalovce, Šaštín

i Bratislavu. Mal som tú česť byť na
slávnostnej svätej omši, ktorú don
Gorazd celebroval v Petržalke v Kostole Povýšenia Svätého Kríža na turíčny pondelok 8. júna 1992.
Po návrate do Talianska mi vtedy 27. augusta napísal: „Srdečný a
nefalšovaný pozdrav v Pánovi, ktorý
je pravda a svetlo. Želám Ti z celého
srdca veľa úspechov v Tvojej bohumilej práci, v službe Bohu a národu.
V obálke nájdeš bankovku (20
USD). Je to predplatné na Katolícke noviny, ktoré by som si želal na
novej adrese: Via San Lorenzo 12,
00010 Lanuvio (Roma). Telefón mám
06/9375009. Vieš, tam budem viac
odrezaný od slovenského prostredia,
s ktorým nechcem oslabiť svoje vzťahy. Neskôr pošlem viac, nateraz iba
toľko. Ak sa Ti ujde zlomok času, môžeš mi dať nakrátko vedieť, čo som
dlžný na rok, na dva atď. Dokiaľ ma tu
Pán ešte udrží.
V Lanuviu je noviciát, kde sa budem venovať mládeži, už takej zrelšej, od osemnásteho do dvadsiateho
roku. A bude ich dvadsaťpäť. Nateraz
v letnej horúčave sa balím a pálim
zbytočnosti, lebo človek potrebuje
mať ľahké „krídla“....
Už som dostal toľko všelijakých
správ o mojom pobyte na Slovensku.
Ale sú to samé chvály. Pravda, tie
potešia. Ale ak máš aj niečo nepriaznivé, napíš mi úprimne: nepriaznivé
správy človeka poučia, a to je veľmi
dôležité. Teda: po ôsmom septembri
už budem na novej adrese. Zaznač
si ju.
Andrej.“
Do listu mi priložil aj báseň, ktovie, či nebola posledná z jeho pera
i z básnického, šľachetného a kňazského srdca.
ODÍDEM
Odídem. Nechám oleandre.
Dom potrebuje ozdobu.
A pichliače?...
Tie v hrubej handre
s obradom vložím do hrobu.
Odídem. Mňa sem prilákala
pozva viac slúžiť domovu.
Ležala na ňom ťažká skala,
prežíval dobu hromovú.
Vtedy som horel ako vatra.
Teraz tliem ako pahreba.
V nej po iskre ktos’ márne šmátra.
Odídem. Už ma netreba.
Odídem. Ostať nieto chuti.
Čosi sa mi tu spríkrilo.
Bože, ak sa tu niečo zrúti,
daj, aby aj mňa prikrylo!
Odídem. Nechám oleandre.
Dom potrebuje ozdobu.
A pichliače?...
Tie v hrubej handre
s obradom vložím do hrobu.
Rím 1992,
Gorazd Zvonický
Autor je magistrálny kaplán Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.
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Gréckokatolícky drevený Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej

Drevený unikát spod Dukly
Eva KR ÁĽOVÁ , Ivana LISICK Á – Foto: I. LISICK Á
D r eve ný Ch r á m svä t é h o M i c h a l a A r c h a n j e l a v L a d o m i r ove j p a t r í d o sku p i ny d r eve nýc h c h r á m ov
s l ove n s ke j č a s t i K a r p a t s k é h o o b l ú k a , k t o r é 7. j ú l a 2 0 0 8 z a p í s a l i d o z o z n a m u S ve t o v é h o k u l t ú r n e h o d e d i č s t v a U N E S C O p o d č í s l o m 12 7 3 . K a ž d ý j e d e n z o z a p í s a nýc h c h r á m ov j e n o s i t e ľo m
o s o b i t ýc h k va l í t a i n d i v i d u á l n e h o a u t e n t i c ké h o r i e š e n i a , n o v š e t k y s p o l u d o k u m e n t u j ú ď a l š i u
sve t ovo j e d i n e č n ú h o d n o t u , k t o r o u s a n a p l n i l i k r i t é r i á M e d z i n á r o d n é h o v ý b o r u sve t ové h o k u l t ú r n e h o d e d i č s t va n a s c hvá l e n i e z á p i s u .

Bzenická a Vyhnianska dolina s majestátom Jelenej skaly –
Jeržistánu – a Banského vrchu tvorí spojovací koridor do oblasti
starých a prastarých baní, ktoré sa končia baníckou obcou Banky.
Štôlne po bokoch tohto údolia svedčia o rozsiahlej a dlhodobej
banskej činnosti, v rámci ktorej sa tu vyťažili neuveriteľné množstvá drahého kovu. Podľa nálezu templárskeho lablu z roku 1255
bola vyhianska teplá voda zrejme objavená pri banských prácach
ešte pred týmto rokom.

Potulky po krajine zlata, striebra a medi IV.

Zlato na Kr iváni
Milan AUGUSTÍN – Foto: autor
Rok 1255 je pamätný aj preto, že Bystrych bana, niekedy tiež
nazývaná Nový Zvolen, teda dnešná Banská Bystrica, získala podľa
Mestského a banského práva mesta Banská Štiavnica štatút a práva
banského mesta. Toto mesto bolo
len centrom a samotná ťažba sa realizovala v jednotlivých lokalitách
fatranského a nízkotatranského
komplexu.

Drevený chrám v Ladomirovej
je chrámom byzantského obradu
gréckokatolíckej cirkvi. Špecifickým
vonkajším vyjadrením príslušnosti
chrámu ku gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku je jeho vonkajší tvar.
Objem kostola sa v úrovni strechy
člení na tri vežičky, ktorými sa
v exteriéri vyjadruje členenie vnútorných priestorov a ich funkcia.
Tzv. lemkovský typ chrámu je charakteristický klesaním výšky veží.
Táto kompozícia je formálnym vyjadrením unitárneho spojenia gréckej
cirkvi s rímskokatolíckou cirkvou,
od ktorej sa prevzal motív výraznej
veže vo vstupnom priečelí, no zachováva si grécky (byzantský) spôsob obradu. Odlišnosť byzantského
obradu od rímskokatolíckeho spočíva vo vizuálnom oddelení svätyne s obradným stolom (prestol) od
hlavnej lode, v ktorej sú sústredení
veriaci, ikonostasom.
■ KNIEŽA ANJELOV
Drevený gréckokatolícky chrám
v Ladomirovej pochádza z roku
1742. Zasvätený je archanjelovi Michalovi. V náboženskej tradícii sa
archanjel Michal zvykne nazývať
kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, strážcom raja, ochrancom Kristovej Cirkvi. Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená.
Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu
nad pohanmi alebo ochránil pred
nebezpečenstvom. Na Slovensku
patrí k najčastejšie uctievaným
patrónom.
Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej leží na rovinatej
pláni údolnej nivy riečky Ladomirky, pôvodne na okraji obce pri
cintoríne. Jeho areál je obohnaný
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drevenou ohradou so vstupnou
bránkou štvorcového pôdorysu,
krytou šindľom. V blízkosti chrámu stojí mladšia zvonica, ktorá
svojou konštrukciou a vonkajším
výrazom tvorí s chrámom jeden celok. Chrám sa svojou architektúrou
trojpriestorovej zrubovej stavby
s troma výškovo klesajúcimi vežami
radí k lemkovskému typu chrámov
východného obradu. Na pozdĺžnej
osi orientovanej od západu na východ má vysokú vežu so zvonicou
nad vstupom, ďalej širšiu štvorcovú
loď a na východe menšie štvorcové
presbytérium. Nad každým z priestorov vyrastá samostatná strecha
– nad vežou jednoduchá ihlanová,
nad loďou a nad svätyňou stupňovité ihlanové strechy. Vysoké telo
veže, ako aj všetky strechy sú pokryté šindľom. V zvonovej komore
veže v súčasnosti nie sú žiadne
zvony – tie sú v samostatnej zvonici
v blízkosti chrámu.
■ DOMINANTNOSŤ
Loď od svätyne oddeľuje ikonostas. Vo svätyni je umiestnený
prestol s oltárom. Do svätyne má
vstup len kňaz, dianie vo svätyni je
vnímateľné z lode chrámu cez dverné otvory v ikonostase. Ikonostas
ladomirského chrámu patrí k najbohatším a najreprezentačnejším
na Slovensku. Pochádza z obdobia
výstavby chrámu. Výtvarne je poňatý v štýle baroka. Na rozdiel od pomerne triezveho výrazu chrámovej
architektúry v exteriéri ikonostas je
kompozične, farebne a najmä dekoratívne veľmi bohatý, je hlavným
atribútom a korunou chrámu. Prevládajúcu červeno-zlatú farebnosť
dopĺňajú modré popisné dosky nad
ikonami tak, že znásobujú iluzívnu

hĺbku kazetových polí ikon aj horizontálnu kompozíciu ríms oddeľujúcich rady jednotlivých poschodí.
Ikonostas je päťradový s kompozične i tvarovo zvýrazneným stredovým poľom. V ňom, v rade nad
sebou, sú umiestnené významovo
najvážnejšie zložky: dvojkrídlové
vyrezávané a zlátené cárske dvere,
nad nimi ikony Poslednej večere,
Krista veľkňaza a motív ukrižovania. Rady ikon sú zoradené podľa
záväzných pravidiel. Základný rad
v prízemnej časti obsahuje ikony:
sv. Mikuláša biskupa – Bohorodička
Hodigitria s korunou – Kristus Učiteľ – sv. Michal archanjel ako patrón
chrámu. Medzi týmito ikonami sú
dverné otvory do svätyne – v strede cárske dvere, po stranách tzv.
diakonské dvere, ktoré nie sú osadené krídlami. Druhý rad obsahuje
ikony sviatkov (tzv. prazdniky), tretí
ikony apoštolov, štvrtý medailóny
prorokov. Piaty rad v tomto ikonostase tvoria ikony na podstavcoch
prízemného radu – pod prvou a pod
patrociálnou ikonou. Architektúra
ikonostasu – rímsy jednotlivých poschodí aj zvislé stojky oddeľujúce a
rámujúce jednotlivé ikony – je bohato zdobená prevažne červenou polychrómiou a zláteným vyrezávaním
s motívmi úponkov viniča a akantových listov. V rovnakom výtvarnom
výraze je aj architektúra prestola a
žertveníka vo svätyni.
Chrám
svätého
Michala
Archanjela v Ladomirovej svojou architektúrou i výtvarným poňatím dokumentuje osobitý prejav religióznej architektúry rôznych etník. Je
to prejav, ktorý sa zrodil zo vzájomného prieniku latinskej a byzantskej
kultúry vo forme, aká sa v iných
častiach Európy nevyskytuje.
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■ BANE NA LIPTOVE
Banskí prospektori následne
prekročili cez jednotlivé priesmyky tieto horstvá a začali zakladať
prieskumné bane z liptovskej strany. Majestátom horného Liptova je
samotný horský komplex Kriváňa,
ktorý lákal ťažiarov a baníkov svojimi možnosťami ťažby zlata, ale aj
iných rúd. Centrom tejto banskej
pospolitosti sa stali Hybe, ktoré
dostali názov od potoka Hybica,
pretekajúceho cez ich chotár. Vieme, že v roku 1230 traja vlastníci
vlastnili hybský chotár, na ktorom
sa sústreďovali baníci pôsobiaci
v liptovskej oblasti. Zrejme to má
akýsi súvis aj s návštevou a záhadnou smr ťou veľkého templárskeho
vizitátora v Liptove, ktorý by mal
byť pochovaný v prvom kostolíku
v Martinčeku. Je historickou kuriozitou, že uhorský kráľ Belo IV.
v roku 1239 pričlenil toto územie
k svojmu kráľovskému majetku.
Po neblahom vpáde Mongolov
a Tatárov, ktorý neobišiel ani tieto
oblasti, došlo takmer k vyľudneniu
Horného Uhorska. No v roku 1265
získali Hybe privilégiá banského
mesta a ich obyvatelia – baníci – sa
pokúšali dolovať zlato a sprievodné
rudy na úpätí masívu Kriváňa. Nie
je známe, prečo mali k dispozícii
len túto časť krivánskeho komplexu, keďže sme informovaní o banskej ťažbe zlata v jeho výšinných
partiách vo výškach od 1 600 do
2 300 metrov, ktoré však nevieme,
komu boli v tom čase vyhradené.
■ SMRŤ TEMPLÁRA
Možno práve táto otázka je za
záhadnou smr ťou veľkého templárskeho vizitátora, ktorý zistil neoprávnenú ťažbu zlata v horských
partiách Kriváňa, preto musel
pravdepodobne umrieť. Je to však
len hypotéza, ale veľmi lákavá a
presvedčivá. S odstupom času sa
hybskí baníci vzdali banskej ťažby
na úpätí Kriváňa a odišli hľadať
banské šťastie do Bocianskej doliny. Potom sa mestečko preorientovalo na remeselnú výrobu a poľnohospodárstvo a postupne stratilo
charakter banského strediska.
Ranú formu výšinného baníctva v krivánskom komplexe si ešte
osvetlíme, aj keď už v stredoveku
bola pre nízky výnos zastavená. No
do hry o zlato vstupuje kráľ Matej
Korvín, ktorý dal príkaz na konci
15. storočia vyraziť nové prieskumné štôlne v dnešnom Škaredom
žľabe. Zdá sa, že touto úlohou boli
poverení baníci z Banskej Štiavnice, ktorí sa napokon presvedčili,
že krivánske bane sú veľmi vzdialené, prístupné len v určitú časť
roka a navyše málo výnosné.
Keď banskobystrický medenorudný

bansko-hutnícky komplex ovládol
nemecký finančník Jacob Fugger,
zazdalo sa mu, že by pri svojich
finančných možnostiach mohol so
svojimi baníkmi ťažiť krivánske zlato. Ale i on sa presvedčil, že baníčenie zamerané na zlato je tu málo
výnosné.
■ SYMBOL SLOVÁKOV
Aj cisár Maximilián II. (1527
– 1576), ktorý sa intenzívne zaujímal o uhorské baníctvo a dokonca
kodifikoval takzvaný Maximiliánov
banský poriadok, taktiež zatúžil
po tatranskom zlate. Dal príkaz
vybudovať banskú cestu z Belanského na Vyšnú Priehybu, kde bola
otvorená prieskumná a ťažobná
štôlňa zameraná na ťažbu zlata.
Pod Veľkým žľabom boli zriadené
stupy a rudný mlyn. Ale ani tento
pokus nevyšiel. V 18. storočí slovenský polyhistor Matej Bel Funtík
z Očovej vo svojich slávnych Notíciách na strane 571 napísal, že
pod tatranským vrchom Štít, ktorý
sa dnes nazýva Baranec, sú opustené bane. Vieme, že v rozmedzí
rokov 1700 až 1718 tu ťažili banskobystrickí ťažiari. Majestátny
Kriváň, vysoký 2 494 metrov, nie je
len dominantou severného Liptova,
ale právom patrí k symbolom našej
krajiny a spomína sa v povestiach,
piesňach i v ľudovej slovesnosti
a často je aj námetom výtvarných
diel. Dokonca v našej planetárnej
sústave obieha aj planétka s rovnakým názvom – KRIVÁŇ, číslo 24
260. „Zlatá“ minulosť tohto priam
mýtického vrchu je však málo známa, no na jej príklade sa dá sledovať vývoj stredovekého baníctva u
nás a vzájomné prepojenie geograficky vzdialených oblastí, ako bola
Terra banensium – Zem baníkov
– s centrom v Banskej Štiavnici,
s banským komplexom v Západných
Tatrách na Kriváni. Starí baníci boli
ako vtáci. Neboli pripútaní k zemi
ako roľnícke obyvateľstvo, ale boli
spojení v banských bratstvách zasvätených sv. Klimentovi Rímskemu, ako aj iným svätcom, a Matke
Božej, ktorú nazývali aj Naša milá
pani. Ak sa však rozhodli odísť,
nedokázal ich nikto zadržať, a kde
prišli, boli vítaní... Vedeli totiž otvoriť skaliská a bralá, nájsť dračie
žily, v ktorých bol drahý kov. Baníci
umierali mladí na úrazy, choroby
a od zodratie sa v práci. Už v 13.
storočí malo banské mesto Banská
Štiavnica xenodochium et hospitális – starobinec a špitál, a ich duchovné potreby saturoval špitálsky
Kostol sv. Alžbety. Mnohé príklady
staré stáročia by boli vhodným precedensom pre dnešný svet, ktorý
akoby stratil mieru, ale najmä smerovanie. A tak starí baníci sú dodnes príkladom hľadania zmyslu plnohodnotného života a práce, ako
aj duchovným odkazom pre nás a
našich nasledovníkov. Poznanie
našej histórie nám totiž poskytuje kľúč na pochopenie súčasnosti
a ukazuje cesty budúcnosti.
Baníci sa vedeli radovať, žialiť,
ale aj trpieť a hrdo umierať. Taký
bol banícky život a banícka sláva.
Zdar Boh hore, smr ť nám kynie,
šachta volá, kahan už tlie...

UGRVGODGT
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Matica
uprostred národa
O mesiac bude matičné valné
zhromaždenie, a tak či už prirodzene alebo aj nie volebná kampaň
kandidátov nadobúda i „búrlivé“
kontúry. Preto som sa rozhodol,
že toto je moja posledná „koncovka“ pred voľbami v záujme
rovnosti šancí. Ak dá Boh a ak
delegáti valného zhromaždenia
tak budú chcieť, stretneme sa
v tomto stĺpci koncom októbra či
začiatkom novembra opäť.
Predsa len – s vaším láskavým dovolením – po takmer
trojročných skúsenostiach na
čele našej najstaršej ustanovizne
chcem povedať, že ak Matica má
byť aj naďalej ochrankyňou a duchovnou oporou slovenského
národa, musí predovšetkým stáť
uprostred národa a nie na jeho
„elitárskom okraji“. Som presvedčený, že naše úsilie musí korunovať prienik Matice do povedomia
celej slovenskej spoločnosti ako
zjednocovateľky, ktorá v chaose
sveta a Európy ponúka národu
tradičný hodnotový systém. A to
tradičné, to je každodenné vlastenectvo, to sú hodnoty odvodené
z našich rozprávok (dobro víťazí
nad zlom) i z kresťanstva, ktoré
prežívame nepretržite už 1 150
rokov. Také dlhé tradície nemajú
veru žiadni naši susedia. Slovenská Matica je teda povinná prinášať to, čo iní neprinášajú.
Drahí matičiari, dovoľte mi
ešte, aby som zopakoval slová
z minulej koncovky, mali by sme
si na ne spomenúť skôr, ako čosi
vyslovíme, či napíšeme: prestaňme bojovať medzi sebou na žabomyšej vlne! Prosím, zložme zbrane
a myslime aj na to, že naša Matica
okrem nadšencov, ktorí sa týždeň
čo týždeň stretávajú na krásnych
podujatiach po celom našom štáte, ktorí v polovici augusta – starší,
ale aj mladší – pokorili náš Kriváň,
obnovili dvojkríž nad Kojšovom, či
idú osadiť nový v Dúbravke, má aj
dostatok nežičlivcov.
Nepridávajme sa k nim pod nijakou zámienkou. Nám je predsa
Matica drahá a posvätná. A taká
nech zostane aj ďalších 150 rokov.

Tu r i s t i c k ý v ý s t u p p o d p o r i l a a j M a t i c a s l o v e n s k á

Národný výstup na Kriváň 2013 v znamení výročí
Text a foto: Jozef LUKÁČ
Akoby aj príroda vnímala historické míľniky. Prekrásne slnečné počasie a mierny vetrík sprevádzali dva dni, ktoré patrili Národnému výstupu na Kriváň. Bol venovaný 150. výročiu založenia Matice slovenskej a uskutočnil sa v roku 1 150. výročia
príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V predvečer slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo v príjemnom prostredí
v Tatranských Zruboch pri príležitosti 90. výročia založenia tejto tatranskej osady, podmanivé hudobno-spevácke a tanečné
vystúpenie vyčarila folklórna skupina Javorník pod vedením umeleckého vedúceho Mirka Štefánika.

Matičiari sa na Kriváni stretli opäť aj tento rok.
V ďalšom kultúrnom programe účinkovali členovia divadla
C o m e d i a z P o p r a d u – Ve r o n i k a
Ž o l d á k o v á a V l a d i s l a v Va ľ k o .
Prítomným úč astníkom ot váracieho ceremoniálu sa prihovoril predseda Klubu slovenských turistov Peter Perhala,
za Maticu slovenskú predseda
dozorného výboru Matice slovenskej Jozef Lukáč a s príhovorom so symbolickým otvo rením podujatia v ystúpil Ján
Mokoš, primátor mesta Vysoké
Ta t r y.
Milovníci národnej v ychádzky na Kriváň sa veľmi čudovali,
keď už pri v ýstupe na symbol
slovenského národa ich miest ami sprevádz ali ťahavé z vuk y
p a s t i e r s k y c h r o h o v. Ta k t o p o s i l ň o v a l a m u ž s k á č a s ť f o l k l ó rneho súboru Javorník z Lúk y
pod Makytou mnohopočetné
zástupy turistov pri náročnom

v ý s t u p e 17. a u g u s t a 2 0 13 , k t o ré sa hadili na chodníkoch od
J a m s k é h o p l e s a a Tr o c h s t u d n i čiek. Medzi mnohými zúč astne nými, ktor ým patrí uznanie, už
pravidelne nechýbalo zastúpe nie matičiarov a kvóta 500 bola
opäť výrazne prekročená.
Úč astník, ktor ý si zakúpil
úč astníck y lístok, prevzal od
obetav ých členov Klubu slo venských
turistov
Liptova
v Daxnerovom sedle patinovaný
v ý s t u p o v ý o d z n a k s l o g o m 15 0 .
výročia založenia MS a prícho d u s v. C y r i l a a s v. M e t o d a .
Zv u č n é t ó ny p a s t i e r s k y c h
r o h o v, n e s ú c e s a r o k l i n a m i a
p o n a d t a t r a n s ké š t í t y, u v i e d l i
hy m n u S l ov e n s ke j r e p u b l i k y. J e j
slová zneli z hrdiel zúč astne ný c h a t i e ž n a z á v e r p o hy m n i c ke j p i e s n i K t o z a p r a v d u h o r í.
Pod dvojramenným cyrilo metodským krížom predniesol

obetav ý matičiar Dušan Kubinec, tvorca kríža osadeného
pred desiatimi rokmi pri prílež i t o s t i 14 0 . v ý r o č i a M a t i c e s l o venskej, báseň Rozpomienka
na Kriváň od Štefana Bezáka
z r o k u 18 6 0 . Tr e b a s a p o ď a k o vať mladým matičiarom Mar tinovi Fejkovi a Pavlovi Maduro vi, ktorí spoločne so strážcom
prírody
Tiborom
Halamom
z Liptovského Mikuláša t ý ždeň
pred výstupom oživili kríž novým náterom.
S príhovormi v ystúpili: za
V y s o k é Ta t r y I v e t a B o h u š o v á a
za Liptovský Mikuláš Jozef Re p a š s k ý, z a K S T P e t e r P e r h a l a
a za Maticu slovenskú Miroslav
Bielik, predseda Spolku slovens k ý c h s p i s o v a t e ľ o v. S l á v n o s t n ý
akt uvádzal Jozef Lukáč.
Po ukonč ení of iciálnej č asti členovia súboru Javorník
s ľudov ými spevmi za sprievodu
har monik y spolo č ne s úč astníkmi výstupu ešte viac umocnili výnimočnú atmosféru, ktorá
panovala poč as celého, slnkom
zaliateho v ýstupového dňa.
S p o c i t o m , ž e k a ž d ý, k t o
v ystúpil na majestátny symbol
slovenského národa, nepreko nal Kriváň, ale sám seba, odchádzali unavení úč astníci do mov s myšlienkou, že o rok sa
s pokorou opäť vrátia.
Záverečné ukonč enie Národného výstupu na Kriváň sa
u s k u t o č n i l o v AT C R a č k o v a d o lina. Zúč astnených pozdravil
starosta obce Pribylina Milan
Kohút a potom nasledovalo zap á l e n i e v a t r y. Z á v e r p a t r i l h u dobnému programu.
S finančnou podporou na podujatie prispela Neografia, a.
s., Mar tin a Vydavateľst vo Ma tice slovenskej vkusnou záložk o u d o k n i h y.

Z KNIŽNEJ PONUK Y VMS
VEREJNÁ ZBIERKA
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
29, povolilo Miestnemu odboru Matice
slovenskej vo Zvolene, Študentská 12,
Zvolen, na základe rozhodnutia číslo:
SVS-OVVS3-2013/016845
vykonávať verejnú zbierku
v termíne od 1. augusta 2013 do 1.
augusta 2014 na verejnoprospešný
cieľ, ktorého výnos bude použitý na
zhotovenie a osadenie busty J. C.
Hronského. Dobrovoľné finančné
príspevky možno poukázať na osobitný
účet, ktorý je na tento zámer zriadený.
Číslo účtu: 4018029109/7500
priamo, poštovými poukazmi alebo
prevodmi z účtu prispievateľa. Vyúčtovanie VZ predloží MO MS Zvolen MV
SR najneskôr do 31. augusta 2014.

POZ VÁNK A
Dom Matice slovenskej v Bratislave
vás pozýva na spomienkovú slávnosť
na počesť Andreja Hlinku, kňaza,
národného buditeľa a politika, pri
príležitosti 149. výročia jeho narodenia
v rámci Dní Andreja Hlinku v Ružinove
V PAMÄTI ODKAZ ŽIJE
Dom kultúry Ružinov
25. septembra 2013 o 18. hodine
V hudobno-slovnom pásme
vystúpia Jozef Šimonovič
a Folklórny súbor Liptov
UGRVGODGT
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Anton RÁKAY: Rozprávky z Tatier
Kde bolo, tam bolo, tak sa začína každá pekná rozprávka, ibaže táto sa i
skončila dobre vo vari najkrajšej hore,
ktorá nemá páru v šírošírom okolí.
Rástli v nej storočné smreky a jedlo,
všade voňal mäkučký mach a vysoká
tráva a od jari do neskorej jesene tu
kvitli všakové, neuveriteľne pestré kvety. Dolinou skackavo pretekal potôčik
po samý okraj plný ľadovej vody. Semtam tu bola aj malá lúčinka, do ktorej
od svitania až do súmraku svietilo slniečko, slovom - hotový raj na zemi.

objednavk y@v ydavatel.sk
Vydavateľstvo Matice slovenskej tvorivo nadväzuje na vyše
140-ročnú tradíciu vydavateľskej činnosti Matice slovenskej. Okrem celej škály vydaní
Matice slovenskej tu nájdete
pestrý sortiment z produkcie
iných vydavateľstiev na Slovensku i v Českej republike.

Peter GIBEY: Rozprávky pre moje bobuľky

Čo len bude chudák Miško robiť, keď
ho mama pošle na tri dni k starkej
na samotu, kde nie je ani počítač,
ani internet, mobil, DVD-prehrávač,
ba ani televízor? Hroozná nuda!
Lenže to ešte Miško netuší, že stará
mama má pre svoje bobuľky nachystané čosi iné, náramne tajomné...
Nuž, hádajte, čo sa dialo potom!
Alebo otvorte našu knižku a prečítajte si tri čarovné rozprávky, čo vykĺzli spod čepca.

PRIPOMÍNAME SI
14. septembra
– dramatik Viliam Klimáček
oslavuje päťdesiatpäťku
15. septembra
– 105 rokov, čo slovenskí poslanci uhorského snemu zvolali
v Budapešti zhromaždenie roľníctva (1908), aby posilnili jeho
vplyv v Slovenskej národnej
strane
– 45 rokov od smr ti v tedy zabudnutého staručkého budovateľa piešťanských kúpeľov a ich
medzinárodného ohlasu Ľudovíta Wintera (1870 – 1968)
– 85 rokov by mal dnes populárny sólista Novej scény a popový spevák Jozef Kuchár (1928
– 2009)
– okrúhle životné jubileum si
pripomína spisovateľka Jaroslava Blažková
16. septembra
– pred 165 rokmi (1848) sa
vo viedenskom hostinci U Šperla zišlo asi päťsto slovenských
vlastencov, aby ustanovili Slovenskú národnú radu ako vrcholný orgán Slovákov v zápase o
národné práva
17. septembra
– 350 rokov uplynulo, čo niekoľkotisícová armáda Turkov
s tatárskymi oddielmi zaútočila
na Pezinok (1663), ale neprekonali jeho obrancov, tak v trhli
do Svätého Jura, kde desiatky
ľudí zabili a päťsto odvliekli do
otroctva
– pred 165 rokmi (1848) cisárske vojská spôsobili požiar
v komárňanských kasárňach,
ktor ý sa rozšíril do celého mesta, zhorelo v ňom tisíc domov;
pred 150 rokmi vyhorela obec
Hlboké, kde bol evanjelickým
kňazom J. M. Hurban
– 139 rokov od narodenia kysuckého politika a významného
právnika Mar tina Mičuru (1883?
– po roku 1945); v čase pr vej
Slovenskej republiky bol predsedom Najvyššieho súdu, v roku
1945 ho z nemocnice odvliekla
patrola NKVD, umrel nevedno
kde a kedy na území ZSSR
18. septembra
– tristočlenný dobrovoľnícky
zbor Slovákov, Čechov a viedenských Nemcov sa priblížil
k slovenskej hranici pri Vrbovciach, kde ich privítal Ľ. Štúr, na
hraniciach sa k oddielu pripojili
stovky dobrovoľníkov a spoloč ne tiahli na Myjavu; 165 výročie
19. septembra
– na druhý deň na niekoľkotisícovom zhromaždení v Myjave
predstavitelia Slovenskej národnej rady vyhlásili povstanie,
predstavili SNR ako najvyšší
povstalecký orgán a vypovedali
poslušnosť uhorskej vláde
20. septembra
– v žilinskom kine Grand Bio
Univerzum v roku 1933 mal premiéru dokumentárny film Karola
Plicku Zem spieva; vznikol pod
záštitou Matice slovenskej
– pred 50 rokmi prezident
Antonín Novotný pod tlakom
demokratizačného úsilia na Slovensku odvolal z funkcie predsedu vlády ČSSR Viliama Širokého
a nahradil ho Jozefom Lenár tom
– pred 20 rokmi odhalili pamätnú tabuľu A. Dubčeka v Zimnej záhrade Bolonskej univerzity, v jednej z najstarších vysokých škôl na svete
– sedemdesiatiny má prozaik
a novinár Anton Baláž
( jč)
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