
Počas predvolebnej kampane prezidentských 
volieb v Spojených štátoch sa podstatná časť 
prostriedkov na kampaň vyzbiera medzi podni-
kateľmi a inak hospodársky činnými osobami, 
ktoré podporujú daného kandidáta. USA majú 

dlhú a neprerušenú podnikateľskú tradíciu a ta-
káto podpora je bežná. 

Kresťanskodemokratický politik v SR sa za-
tiaľ o takúto otvorenú podporu vie oprieť iba 
poriedko. V prípade, že neuspeje vo voľbách, 
sa často dostáva do zložitej pozície bez hospo-
dárskeho zázemia, ktoré by mu umožňovalo 
pokračovať v jeho politickej činnosti bez nut-
nosti predovšetkým riešiť finančnú situáciu 
seba a svojej rodiny. Tak, ako už bolo v našich 
novinách napísané, aj kresťanský demokrat je 
"človek z mäsa a kostí" a musí zvažovať, či sa 
vydá cestou podnikateľskej, manažérskej alebo 
úradníckej kariéry, alebo či sa bude profesio-
nálne venovať neistej politickej oblasti.

Vynikajúcim príkladom je príbeh okolo tzv. 
"Figeľovho bytu". Keď vyjdeme z hlavných vý-

chodísk, t.j. aké boli rodinné a sociálne pomery 
Figeľovej rodiny v danom období, aké bolo jeho 
pracovné zaťaženie a výsledky v rámci prístu-
pového procesu Slovenskej republiky do EÚ, 
pripadá mi celá kauza smiešna. A keď sa zamys-

lím nad tým, kde boli 
a kde stále sú všetci tí 
investigatívni noviná-
ri, keď sa pochybnými 
privatizáciami doslova 
"rozoberal" štátny ma-
jetok, tak to sa už sme-
jem poriadne... 

To snáď ani nemôžu 
myslieť vážne! Rýpať 
do distingvovaného 
kresťanského politi-
ka je totiž absolútne 
bezpečné. Rypnúť si 
do nejakého polomafi-
ánskeho miliardového 
privatizéra - to by sa 
ten privatizér mohol 
tiež poriadne naštvať. 
Tak to radšej investi-
gatívci zostávajú pri 
tých distingvovaných 
KDHákoch...

Je načase začať novú 
etapu kresťanskodemokratickej politickej práce.

Je načase začať konať s médiámi ako "rovný 
s rovným", žiadať od nich zodpovedanie sa za 
výsledky tak, ako sa každé štyri roky zodpove-
dajú demokraticky volení politici.

Zároveň musíme my sami, bez čakania na 
"Godota", krôčik po krôčiku, pomaly, ale isto 
budovať sieť podnikateľov a manažérov (a to 
i tých najmenších), ktorí sa nebudú báť hlásiť 
ku kresťanskej demokracii i s vedomím rizika, 
že im to sťaží pozíciu pri konkurenčnom boji 
o  zákazky rozhodované politicky nominovaný-
mi orgánmi.

NEDAJME SA FACKOVAŤ!
Jozef Bača, predseda Bratislavského

regionálneho klubu Združenia kresťan-
ských podnikateľov a manažérov SR

V CENTRE pozornosti:

ŽELEZNÁ LEJDY 
A 

ŽELEZNÉ NERVY
alebo: 

Martikánova londýnska škola 
profesionalizmu pre ambicióz-

nych politikov

Vážení čitatelia,
stručná správa v športovom spravo-

dajstve z olympijského Londýna ozná-
mila, že náš reprezentant, vodný slalo-
már Michal Martikán urobil zásadnú 
chybu na 12. bránke prvého kola kva-
lifikácie a zdrvujúca penalizácia ho od-
sunula na celkové predposledné miesto 
v poradí. Nádej však stále žila. Kvali-
fikácia do boja o medaily sa mohla za-
chrániť dobrým výsledkom v druhom 
kole, keďže do záverečného hodnote-
nia sa započítava len lepší z výsledkov 
oboch kôl.

Druhé kolo kvalifikácie viselo nad 
naším reprezentantom ako Damoklov 
meč. Vtedy sa prejavila vysoká pro-
fesionalita Michala Martikána, keď 
bez zaváhania, s pokojom londýnskeho 
džentlmena, bezchybne a súčasne naj-
rýchlejšie prešiel celú trať. Zo svojej 
kvalifikácie postúpil z prvého miesta. 

Vysokú koncentráciu a výkon si Mi-
chal Martikán udržal až do finále 
a  dnes môžeme s potešením konštato-
vať, že získal pre Slovenskú republiku 
v poradí druhú bronzovú medailu na 
týchto hrách a zároveň pre seba piatu 
medailu na piatich olympijských hrách 
v rade.

Odteraz môžeme spomínať nielen 
na slávnu "Iron Lady - železnú lejdy" 
Margaret Thatcherovú, ale aj na želez-
né nervy slávneho Michala Martikána. 
Londýnsky olympijský príbeh sloven-
ského kanoistu pôsobí veľmi inšpiratív-
ne. A to nielen v športovej rovine. Mož-
no by mal byť súčasťou politologických 
učebníc.

                      Jozef Bača
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Nedajme sa fackovať 
         kvôli "BYTOM"!

Ján Figeľ, predseda KDH a podpredseda Národnej rady Slovenskej 
republiky počas cesty spomienkového vlaku, ktorý pod jeho vedením 
vypravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
do bývalého nemeckého nacistického koncentračného tábora 
v  Osvienčime, na ktorej ho okrem iných sprevádzal i arcibiskup 
Róbert Bezák (Foto: Pavel Mikulášek)



Minulý týždeň si naši poslanci po mnohých 
rokoch diskusií, tlaku médií a verejnosti, a tiež 
kadejakých kľučiek, výhovoriek a pseudoargu-
mentov, zrušili jednu z posledných ústavných 
výsad, ktorú zdedili po svojich politických 
predkoch. Zrušili si imunitu. Nie síce celkom 
dočista a úplne, ešte stále môžu z poslaneckej 
tribúny beztrestne hovoriť, čo sa im zachce, 
ale inak je ich právne postavenie už prakticky 
rovnaké ako má každý iný občan Slovenskej 
republiky. Podaktorí to vyhlásili za veľké ví-
ťazstvo. Je to fajn, ale myslím si, že tí, čo sa tak 
veľmi radujú, trochu preháňajú. 

Zrušenie imunity je isto správne rozhodnu-
tie, ale treba si realisticky povedať, že je to 
iba estetická zmena pomerov. Nadutí mocipá-
ni, ktorí sú pyšní na svoju moc či bohatstvo, 
sa tým nestanú menej nadutými. Ak politika 
niekoho doteraz chránila pred tým, aby niesol 
za svoje činy zodpovednosť, tak ho bude chrá-
niť aj naďalej, i keď sa inštitút trestnoprávnej 
imunity z nášho právneho poriadku vypustil. 
A hlavne, zrušenie imunity v ničom nepomô-
že vyriešiť žiaden zo skutočných problémov 
ľudí, čo v našej vlasti, či na našom svete, žijú. 
Úroveň súčasnej politickej diskusie na Sloven-
sku je preto taká úbohá, lebo sa vyžíva v té-
mach nepatrného významu. Celý svet sa zmieta 
v  skutočných a dramatických zápasoch o novú 
podobu života na našej planéte, v Európe, a to, 
ako to všetko dopadne sa bude, samozrejme, tý-
kať i nás. Treba prijímať osudové rozhodnutia, 
a my pred tým dakedy tak trochu zatvárame oči 
a ukrývame sa za témy, ktorých význam je pre 

skutočný život nulový.
 Poslanecká imunita bola, samozrejme, relik-

tom, ktorý v demokratickom usporiadaní spo-
ločnosti už nemá čo hľadať. Kedysi mala slúžiť 
ako ochrana členov britského parlamentu proti 
moci panovníka. Bolo to v čase mocenského 
zápasu medzi týmito dvoma inštitúciami a par-
lament si vydobyl výsadné postavenie svojich 
členov z čistého pudu sebazáchovy. I to ale vy-
žadovalo elementárny rešpekt panovníka aspoň 
pred týmto pravidlom. Keď u nás po druhej 
svetovej vojne prišli k moci komunisti, tak si 
poslanci mohli svoju ústavnú imunitu „strčiť 
za klobúk“. Na druhej strane, ak je spoločnosť 
demokratická, tak inštitút imunity na ochranu 
opozície už nie je potrebný. 

Navyše poslanci svoju imunitu v skutočne 
vážnych deliktoch proti zákonom ani nezneuží-
vali. Iste, kým mali priestupkovú, tak si dovoli-
li pri šoférovaní azda viac, než keby ju nemali. 
Ale neviem o žiadnom prípade, v ktorom by po-
slanecká imunita zabránila tomu, aby poslanec 
niesol zodpovednosť za skutočne vážny trestný 
čin, ktorého by sa bol dopustil. Je tu ale veľmi 
vážne podozrenie, že pred vyvodením zodpo-
vednosti sa v nie príliš dávnej minulosti zneužil 
iný ústavný inštitút – a to amnestia. Je pozoru-
hodné, že k tomuto sa už mnohí z bojovníkov 
za zrušenie imunity, veľmi vracať nechcú.

 Aj drobné vylepšenia majú svoj zmysel. Preto 
je dobre, že taký prežitok, akým boli nezmysel-
né výsady poslancov, sa zrušil. Je isto potrebné, 
aby sa bojovalo i proti reálnym nešvárom, proti 
korupcii či klientelizmu. Nezabúdajme však pri 

tom, že hlavným poslaním politiky sú zápasy, 
ktoré formujú svet, v našom prípade Slovensko, 
v akom chceme žiť.

 Budúca sezóna bude vyžadovať kvalifikova-
né postoje voči Európskej únii, ktorej členmi 
sme. Tieto postoje môžu zásadným spôsobom 
ovplyvniť budúci život v našej vlasti. Od slo-
venskej politiky sa bude očakávať, aby doká-
zala realisticky zhodnotiť vlastné možnosti 
a možné alternatívy. Nie fanfarónstvo akoby 
všetci čakali iba na nás, ale ani servilné pri-
jímanie všetkého, čo vymyslia inde. Bolo by 
dobre, keby sa politická diskusia u nás zaobera-
la oveľa hlbšie a realistickejšie týmito témami, 
lebo od nich bude záležať naozaj veľa. 

Prečo sa u nás často bijeme za veci, ktoré nie 
sú zásadne dôležité, a tie, čo za to stoja, ne-
chávame, aby žili svojim vlastným životom? 
Nazdávam sa, že je to preto, lebo sme sa za 
dvadsať rokov samostatnosti stále nenaučili, že 
i keď v politike ide aj o hlasy a je legitímne pre-
sadzovať i vlastné predstavy či záujmy, predsa 
však v konečnom dôsledku prednostne by malo 
ísť o spoločné dobro.

Zmysel pre to, čo by malo slúžiť všetkým, ce-
lej spoločnosti, sa takmer úplne vytratil. Každý 
hrá predovšetkým na seba, prípadne na svoju 
stranu. Preto často iba hľadá tému, čo ako ne-
dôležitú, len aby zaujala. Aby priniesla nejaké 
hlasy. Čo bude s krajinou a jej ľudom, to pri 
takom to prístupe musí ísť bokom. Hoci práve 
starosť o spoločné dobro by malo byť najvn-
útornejším zmyslom politiky. Kým to tak nebu-
de, tak sa tu budeme často ruvať iba o pletky. 

POLITOLÓGIA

Zrušenie imunity je fajn, ale v živote 
           SlovenSka Sa tým neZmení nič
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Jeseň 2011 priniesla nielen pád pra-
vicovej vlády, ale aj isté precitnutie 
občanov po zverejnení utajeného spi-
su Gorila, v ktorom sa mohli dočítať 
o  alarmujúcom vplyve veľkých finanč-
ných skupín na našu krajinu. V tomto 
momente si mnoho ľudí uvedomilo, že 
bude treba niečo zmeniť tak, aby sa 
zvýšila miera zainteresovanosti občanov 
na rozhodnutiach štátu, populárnym sa 
stalo slovné spojenie participatívna de-
mokracia...

V novembri 1989 ľudia uverili tomu, že 
prišla zmena, že tu nastal istý posun, že 
sa niečo v krajine ide diať inak a mnohí 
dúfali, že lepšie. Kauza Gorila pre mňa 
znamenala ďalší dôležitý míľnik na tej-
to ceste. Prišli sme spoločne o ilúziu, že 
dôvera v  ľudí, ktorí spravujú túto krajinu, 
nepotrebuje kontrolu. Že súčasťou sys-
tému nemusí byť neustále overovanie, či 
jednotlivec nezlyhal, či dodržiava prísľub 
verejnej služby. Myslím si, že to bol taký 
budíček pre všetkých tých, ktorí si mysleli, 
že netreba neustále sledovať a overovať, či 
politici sľuby skutočne aj plnia a či systém 
umožňuje kontrolu mimo politickej moci. 
Problém, o ktorom hovoríme, je problé-
mom občianskej spoločnosti a tejto krajiny 

ako takej. Očakávanie, že zverené verejné 
úlohy sa budú plniť dohodnutým spôso-
bom, je potrebné pravidelne overovať. Na 
jednej strane je dobré, keď vznikne taký-
to typ dohody, lebo sa nemôžeme denno-
denne starať o správu krajiny. Na to sme 
si najali politikov. Súčasne si však myslím, 
že my ako občania nemôžeme stratiť záu-
jem o to, čo sa deje v krajine, lebo politická 
moc má neuveriteľne rýchlu tendenciu sa 
zvrhnúť a zabudnúť na prísľub spravova-
nia spoločných vecí v prospech nás všet-
kých. 

Teraz sa vrátim k otázke participatívnej 
demokracie - je to vlastne ako keby presný 
opak nastavenia súčasného systému. Dnes 
sa očakáva, že idem, volím, odovzdám 
hlas a už sa viac nestarám o to, ako to bude 
ďalej, hlavne, že to ide. Systém sa potom 
uchádza o voliča tiež len raz za nejaké ob-
dobie, a potom už viac-menej tento občan 
nie je podstatný. Tomuto modelu nie som 
celkom schopný uveriť.

Dá sa povedať, že aj u nás to funguje 
približne takto a krajina žije tempom 
štvorročných volebných cyklov, pričom 
záujem o občana systém prejavuje naj-
mä v predvolebnom období. Ide to aj 

inak, lepšie?
Pre mňa je dôležité, či je systém nasta-

vený tak, že počas celého volebného ob-
dobia je schopný načúvať a meniť svoje 
rozhodnutia vo veciach, ktoré sa dotýkajú 
špecifických skupín ľudí. Či je schopný 
reagovať a zaujímať sa o to, akým spôso-
bom chcú oni napĺňať svoje predstavy, ako 
chcú žiť, ako chcú fungovať. Či je systém 
otvorený ich názoru, či je systém priprave-
ný tento ich názor prijímať, včleniť alebo 
nejakým spôsobom ho nechať participovať 
na spravovaní moci. Ide vlastne o to, či 
máme vnútri zabudovaný systémový pr-
vok, ktorý sa občana spýta na jeho názor 
a potom je schopný tú odpoveď akcepto-
vať. Nemusí to byť pritom, samozrejme, 
tak, že všetci vstupujú do všetkého, lebo 
to by sme asi nezvládli, ale keď sú niekto-
ré konkrétne veci, ktoré sa týkajú nejakej 
skupiny, tak ten systém rozmýšľa, ako tú 
skupinu osloviť, ako s ňou komunikovať, 
ako ju vtiahnuť do rozhodovania, ako spo-
ločne rozhodnúť a tým zlepšiť fungovanie 
celej spoločnosti. O tomto je pre mňa par-
ticipatívna demokracia. Takémuto modelu 
viacej verím, lebo mám pocit, že je života-
schopnejší. 

Pokračovanie na strane č. 4.
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Každý zdravý štát potrebuje 
                   aKtívnych občanov

Rozhovor so spoluzakladateľom Nadácie pre deti 
Slovenska a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, Filipom Vagačom

Ako člen najužšieho celoslovenského koordinačného výboru študentov bol od prvých dní 
súčasťou zmien v novembri 1989. Revolučného ducha a záujem o verejné veci prejavil už 
predtým - počas štúdia geofyziky zorganizoval podpisovú akciu “Prečo nie SZM”. Po revolúcii 
zakladal Vysokoškolskú úniu Slovenska, onedlho nasledovalo štúdium manažmentu 
neziskových organizácií v USA. Po návrate bol spoluzakladateľom Nadácie pre deti Slovenska, 
kde priniesol projekt Hodina deťom. Potom pracoval ako prvý tajomník veľvyslanectva SR vo 
Washingtone. Po návrate sa stal riaditeľom pre strednú a východnú Európu medzinárodnej 
organizácie ASHOKA, zameranej na podporu sociálnych inovátorov. Nakoniec prijal ponuku 
bývalej premiérky Ivety Radičovej a stal sa splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, a práve o tejto práci sme sa aj porozprávali.
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Pokračovanie zo strany č. 3. 

Jednotlivé skupiny sa majú šancu aktív-
ne zapojiť do toho, čo sa okolo nich deje 
a  aktívne sa na tom podieľať. A na to exis-
tuje množstvo spôsobov, ako takúto ko-
munikáciu zabezpečiť a ako nastaviť ten 
systém tak, aby plnil túto funkciu. 

Paradoxom je, že aj takýto dobre vy-
ladený systém môže zlyhať na nezáuj-
me tých, ktorým by mohol dobre slúžiť 
- znefunkčniť ho môžu sami občania 
svojou neochotou zúčastňovať sa vecí 
verejných...

Ja si myslím, že toho občana to už ne-
baví. Byť súčasťou nejakého divadielka, 
ktoré potrebuje niekto zahrať na to, aby sa 
naplnilo zdanie, že sme sa niekoho niečo 
spýtali, ale už dopredu sú veci rozhodnu-
té, tak ten človek naozaj asi radšej zostane 
na záhradke, lebo si povie, načo? Načo sa 
trápiť a načo si robiť zbytočnú námahu? 
Túto skutočnosť napríklad dobre ilustruje, 
akým spôsobom sú u nás upravené referen-
dá. Pravdepodobnosť, že referendum bude 
neplatné, alebo že ho nikto nebude akcep-
tovať, alebo nikto sa ním nebude zaoberať 
je tak veľká, že je namieste otázka, načo 
sa tam vôbec ukazovať? Keď porovnám 
napríklad nemecký model a slovenský mo-
del, tak u nás potrebné minimálne kvórum 
je stotisíc hlasov a to je zhodou okolností to 
isté číslo, ktoré má nastavené aj Nemecko, 
ktoré je však veľkosťou krajiny neporov-
nateľné väčšie. Veľakrát sa hovorí o tom, 
že občania sú neaktívni a nezapájajú sa do 
veci verejných. Treba však brať do úvahy, 
že u nás veľká väčšina ľudí ani neverí, že 
má šancu rozhodnutia akýmkoľvek spô-
sobom ovplyvniť, že má naozaj šancu do 
toho nejako vstúpiť a niečo zmeniť. Tak 
načo sa potom na tom podieľať? Čiže sú 
to spojené nádoby - keď systém dá ľuďom 
reálnu možnosť ovplyvniť veci, postupne 
sa začne meniť aj ich chuť zapojiť sa do 
toho a naozaj to ovplyvňovať. 

Hovorili sme už o tom, že občan by 
mal sledovať dianie počas celého voleb-
ného obdobia, no ľudia sú zaneprázdení 
každodennými starosťami a nemusia to 
jednoducho stíhať. Vo vyspelých demok-
raciách možno pozorovať to, že vznikli 
tzv. watchdogy - skupiny aktivistov, kto-
ré si dali za cieľ systematicky uskutoč-
ňovať občiansky dohľad v určitej oblasti 
a prevziať tak za občana túto starosť...

Ale tie watchdogové organizácie, tie sú 
predsa tvorené občanmi. Oni napĺňajú to, 
že nie všetkému, čo hovorí vláda, uveria 
a  niektoré veci si skontrolujú a veľakrát na 
veľmi profesionálnej úrovni. Zameriavajú 
sa na aktivity, ktoré sa dotýkajú priamo 
života špecifickej skupiny ľudí. Začína to 
obyčajne tak, že sa nejaká skupina obča-
nov vzoprie a povie si, že nie je ochotná 
akceptovať to, čo sa okolo nich deje. Po-
viem príklad - stavba čerpacej stanice. Ide 
sa stavať pumpa, developer si povie, že tu 
tá pumpa bude, lebo je to najlepšie 
možné miesto a občania povedia, 
že my s tým nesúhlasíme, toto je 
to najhoršie možné miesto. A teraz 
ide o to, či táto skupina občanov 
má šancu veci ovplyvniť alebo je 
dopredu jasne, že ide vlastne len 
o  veľkosť úplatku. No a watchdo-
gové organizácie sú vlastne obča-
nia, ktorí robia takúto kontrolu cie-
lene, dlhodobo a nie iba od aktivity 
k aktivite. Dohodnú sa, že chcú 
sledovať, čo daná vláda či štát robí. 
Podľa mňa to je jedna zo základ-
ných úloh občianskej spoločnosti 
a  základných úloh zdravej demok-
racie. A každý zdravý a dostatoč-
ne zrelý štát, a teraz poviem niečo 
zdanlivo paradoxné, by mal byť 
v  podstate rád, že takéto skupiny 
aktívnych občanov existujú. Veľa-
krát to totižto pomáha samotnému 
štátu čistiť také spoločenské súko-
lia, ktoré štátna byrokracia sama 

nie je schopná vyčistiť.
Niektorí vedci vidia v existujúcej eko-

nomickej kríze symptóm, signalizujúci 
zmenu súčasného spoločenského uspo-
riadania a predpovedajú, že spoločnosť 
regreduje k nejakej staršej, historickej 
forme usporiadania. Na záver trochu 
nadsadená otázka - čo príde po demok-
racii?

Keď sa človek pozrie do histórie zistí, 
že to koleso dejín sa točí častokrát doko-
la a  systémy sa naozaj striedajú, pričom 
niekedy sa vráti daná krajina či väčšie spo-
ločenstvo k totalitným režimom a znovu si 
odskúša, aké je to hrozné žiť v nich. Mám 
takú nádej, že u nás sa nebudeme mať chuť 
vrátiť k našim minulým zlým skúsenos-
tiam ešte niekoľko generácií. Som pre-
svedčený, že si naozaj budeme brániť alebo 
veľmi vážiť to, že teraz máme iné usporia-
danie. Pevne verím, že sme sa poučili.

                           Pripravil: Ján Zach
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Každý zdravý štát potrebuje aKtívnych občanov
Rozhovor so spoluzakladateľom Nadácie pre deti Slovenska 

a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 
Filipom Vagačom
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Koncom júna sa v Ružomberku konal Snem 
KDH, ktorý zvolil nové politické vedenie hnu-
tia. Aj keď predseda a polovica členov pred-
sedníctva je staronových, vedenie je nové, 
lebo dostalo nový mandát od členov hnutia. 
A  nové vedenie vzbudzuje aj nové očakáva-
nia. Obzvlášť z hľadiska budúcich volebných 
výsledkov, keďže ostatný volebný výsledok 
bol hodnotený rozporuplne. V tejto chvíli sa 
však treba pozerať dopredu, dozadu a dookola 
len do tej miery, aby sme vedeli vytýčiť správ-
nu cestu vpred.

Predseda Ján Figeľ opakovane povedal, že 
„KDH má na viac“. Vrele s týmto výrokom 
súhlasím. Mali by sme si však spresniť, čo 
a  koľko je to „viac“. Domnievam sa, že cie-
ľom KDH musí byť snaha osloviť všetkých 
občanov s kresťanskou orientáciou (ktorých je 
podľa štatistických zistení okolo 70 %) a z hľa-
diska volebného výsledku by cieľom malo byť 
dosiahnuť vo voľbách aspoň 20 – 25 % hlasov! 

Možno sa to na prvý pohľad zdá neprime-
rane ambiciózny cieľ, ale uvedomme si, že 
minimálne takýto je počet dôsledne prak-
tizujúcich katolíkov. Ak politická strana, 
ktorá má vo svojom názve „kresťanská“, ne-
dokáže osloviť ani väčšinu „pravoverných“ 
kresťanov, treba sa vážne zamyslieť, v čom 
robí chybu. Navyše v situácii, keď v tomto 
segmente momentálne nemá významnejšiu 
konkurenciu. 

Čo si myslia kresťansky orientovaní voliči 
o KDH? Nespĺňa program KDH očakávania 
takýchto voličov? A v ktorom sektore – so-
ciálnom, ekonomickom, zdravotníckom, 
poľnohospodárskom? Alebo sú reprezentanti 
KDH nedôveryhodní? A na ktorej úrovni – 
na národnej alebo v obci, v ktorej žije volič? 
Naozaj by stálo za to, dôsledne preskúmať, 
prečo veľká časť voličov s kresťanskou orien-
táciou volí radšej sociálnu demokraciu (resp. 
niečo, čo sa na ňu podobá) a nie stranu, ktorá 
sa programovo hlási ku kresťanstvu. Nie kvô-
li obviňovaniu za chyby minulosti, ale aby 
sme vedeli, ako ďalej. Očakávam, že KDH si 
vytýči cieľ získať v ďalších parlamentných 
voľbách minimálne 20 % hlasov a vyvinie 

primerané úsilie, aby sa to podarilo.
Treba vysoko oceniť, že nové vedenie KDH 

stanovilo ako dlhodobú úlohu vypracovanie 
nového základného programu. KDH je progra-
mová strana, už jej názov determinuje, že jej 
program musí byť postavený na kresťanských 
hodnotách. Ale politický program, dokonca aj 
základný, je niečo iné ako hodnotová základňa 
– je to vízia, koncept, ktorý by mal tvorivým 
spôsobom vymedziť rámec pre pôsobenie po-
litickej strany a definovať základné princípy 
riešení hlavných celospoločenských problé-
mov. Problematickou časťou programu KDH 
nie je oblasť bioetiky – tá je a musí zostať na 
princípoch podpory kultúry života. Problema-
tická je oblasť sociálno-ekonomická – v tejto 
oblasti program KDH doteraz v podstate ko-
píroval liberálny model trhového kapitalizmu. 
To v prvom období po revolúcii bolo pozitívne 
a  umožnilo prejsť zo socialistickej ekonomiky 
k trhovej. V súčasnosti to však už je kontrapro-
duktívne, lebo takýto koncept ani v plnej miere 

nezodpovedá kresťanským princípom a navyše 
to tlačí KDH do závesu za liberálnodemokra-
tické strany. Program KDH by mal implemen-
tovať princípy solidarity, slobody a  zodpoved-
nosti do ekonomických a sociálnych zákonov 
takým spôsobom, aby systém bol aj efektívny, 
aj „ľudský“. Očakávam, že KDH vypracuje 
a príjme nový, originálny kresťanskodemo-
kratický program, v ktorom sa nebude báť 
prísť s novými myšlienkami a riešeniami 
pre kľúčové problémy doby.

Myslím, že nové vedenie dobre začalo, či už 
stanovením úlohy pripraviť nový program ale-
bo zámerom komplexne novelizovať stanovy. 
Novelizácia stanov môže byť ďalším nástro-
jom na dosiahnutie ambiciózneho cieľa. Treba 
však všetky potenciálne zmeny stanov podria-
diť zvýšeniu akčnosti organizačných štruktúr 
na všetkých úrovniach. Očakávam, že nové 
vedenie zabezpečí prípravu takýchto stanov 
a ich uvedenie do života čo najskôr.

Ľubomír Vlčák

Dostal som jeden tip na 
dobrý obed či rýchlu veče-
ru a rád tento tip posuniem 
ďalej. Najlepšie na tomto re-
cepte je, že všetko je rýchlo 

urobené a nakoniec aj chut-
né. V tomto veľkom teple priam ideálne na ľahké 
jedlo, ktoré nezaťažuje žalúdok. Takže, kto má rád 
ryby nasladko, príde si na svoje a kto nie, musí dať 
menej medu. 

Začiatok pochúťky začína asi takto: Zoberieme 
udicu, skontrolujeme rybársky lístok, aby sme ne-
museli ísť z domu pod rúškom tmy, a vyberieme 
sa na ryby. Pokiaľ niečo chytíme, úspech z dob-
re pripravenej upečenej ryby 
máme tým pádom zaručený. 
A  pre nerybárov: zbehneme do 
najbližších potravín a kúpime 
dvoch či štyroch pstruhov, pod-
ľa veľkosti rodiny či prítom-
ných hladných priateľov. Rybky 
rozbalíme, osušíme servítkou, 
nech nie sú mokré. Zoberieme 
jeden-dva citróny a nastrúhame si citrónovú kôru. 
Do kôry dáme lyžicu či dve medu, olivový olej 

a  celé to vidličkou premiešame. Najlepšie na tom 
je, že to robíme od oka, podľa toho, koľko rýb chy-
tíme alebo kúpime. Do premiešanej zmesi dáme 
ešte soľ a  mleté čierne korenie. Pokiaľ máme, mô-
žeme pridať aj grilovacie korenie na ryby. Potom 
zoberieme papier na pečenie, dáme ho na plech 
a  poukladáme naň ryby. Vymiešanou zmesou po-
trieme ryby z obidvoch strán. Rúru vyhrejeme na 
požadovanú teplotu, zhruba na 200 °C, a vložíme 
do nej ryby. Po 10 minútach ryby vyberieme, oto-
číme a znova potrieme zvyšnou zmesou a 10 minút 
pečieme ryby z druhej strany. Pozor, nenechávame 
ich piecť dlhšie, pretože med nám začne prechá-
dzať do karamelu, a to už bude fakt sladká ryba. 

Ako prílohu si môžeme dať 
čerstvý chlieb alebo varené 
či pečené zemiaky. Výrazná 
vôňa nám prezradí, kedy je 
ryba vlastne hotová. Tých 10 
minút si strážime, pretože to 
môže byť upečené aj skôr. Že-
lám Vám všetkým dobrú chuť 
a dobrý lov alebo naopak?

P.S.: Mne sa ryba podarila a med skaramelizoval. 
Jednoducho, sladká ryba - ako med.

Letný, rýchLy pstruh 

čo očaKávam od nového vedenia Kdh 

Marián Herdel 
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Na jar 1969, 
po ruskej invázii 
do Českosloven-
ska a začínajú-
cej normalizá-

cii, o ktorej nikto 
netušil, že bude 

trvať 21 rokov, som si prečítal knihy Antoine De Saint 
Exupéryho Zem ľudí a Malý princ. V národe nastala 
beznádej, pasivita a strach, mňa vtedy prvýkrát nad-
chli myšlienky tohto francúzskeho spisovateľa, letca 
a  filozofa. 31. júla 2012 je výročie jeho odletu z Kor-
ziky a mysterióznej smrti, keď ho zostrelili na morom 
a jeho telo sa nikdy nenašlo. 

 Zem ľudí (1939) prináša autorove spomienky a  fi-
lozofické úvahy o zmysle života. Ako pilot lietal vy-
soko nad zemou a zhora sa zamýšľal nad neľahkými 
osudmi jej obyvateľov. 

Jeho výrok „Dobre vidíme iba srdcom. To, čo je 
podstatné, je pre oči neviditeľné.“ je z jeho najzná-
mejšej knihy, z rozprávky pre dospelých Malý princ. 
Vyšla s autorovými ilustráciami v r. 1943. 

Človek na zemi sníva o dobrom priateľovi, ktorému 
by mohol dôverovať a mať ho úprimne rád. Priateľ 
prišiel, dieťa z ďalekej osamelej hviezdy, usmievavý 
blonďák, veľmi zve-
davý, ako to na svete 
chodí. Predtým si 
ešte našiel kamaráta 
hada, ktorý sa s ním 
takto rozlúčil: „Mô-
žem ti raz pomôcť, 
keď sa ti bude cnieť, 
keď budeš veľmi 
smutný.“ Chlapček 
nechápal: „Prečo 
hovoríš stále v há-
dankách?“ Odpo-
veď bola zvláštna: 
„Ja ich všetky rozlúštim!“

Prvé sklamanie malého princa je z nového priateľa, 
človeka, ktorého požiadal, aby mu nakreslil ovečku. 
Nakreslil mu všetky možné druhy, dieťaťu sa však 
ani jedna nepáčila. Poprosil, aby nakreslil ovečku, 
ktorá je v uzavretej škatuli. Po nakreslení obyčajnej 

škatule dieťa bolo nadšené, práve takúto ovečku chce-
lo, ktorá je v nej ukrytá. Prvýkrát si vtedy vzdychol 
nad dospelými: „Prečo nedokážu vidieť ovečku aj cez 
škatuľu?“ 

Nasleduje sklamanie za sklamaním. Malý princ 
vidí zlobu sveta, jeho egoizmus a chyby dospelých. 
Je medzi nimi, ale cítil sa veľmi osamelý, viac ako 
voľakedy na svojej opustenej hviezde. Rozhodol sa 
preto znova sa na ňu vrátiť. Keď nevedel ako, poprosil 
o  pomoc hada. Ten mu pomohol, uštipol ho a rozlúš-
til všetky hádanky. Malý princ sa vrátil na osamelú 
hviezdu.

Jeho jediný priateľ knihu zakončil takto: „A keď 
k  vám raz príde dieťa a bude sa smiať a nebude odpo-
vedať, keď sa ho budete pýtať, ľahko uhádnete, kto to 
je. Malý princ sa znova vrátil medzi nás, prosím vás, 
určite mi to oznámte.“

Malí princovia k nám denne prichádzajú aj odchá-
dzajú na osamelé hviezdy, iba to nie je komu oznámiť, 
Exupéry je už 68 rokov preč. 

Každé dieťa je malým princom, je na rodičoch, či 
ho naučia radostne žiť, či mu dokážu vytvoriť pro-
stredie, v ktorom nebude sklamané. Napadlo mi to 
pred mnohými rokmi, keď som po prvýkrát držal 
v  náručí spiaceho syna.

Malý princ, ale aj ostatní princovia, 
často žalujú na dospelých: 

- Keď sa stretnú, rozprávajú sa 
o  politike, kartách, športe, autách, 
koľko kto vyrába, čo zje, koľko čo sto-
jí, zaujímajú ich len číslice a peniaze. 
Potom sú spokojní, že spoznali rozum-
ného človeka.

- Nikdy nehovoria o hviezdach, pra-
lesoch, ďalekých krajoch. Pestujú 5000 
ruží a nenájdu to, čo hľadajú, hoci to 
môžu nájsť v jednej jedinej.

- Príliš dajú na zovňajšok, zaoberajú sa sami sebou, 
najradšej počúvajú chvály o sebe. Nikdy nie sú spo-
kojní tam, kde sú. Na rozdiel od detí, nikdy nevedia, 
čo hľadajú. 

- Príliš mnoho rozprávajú, ich reč je zdrojom nedo-
rozumenia. Kupujú všetko, ale pretože priatelia nie sú 
na predaj, nemajú ich. 

Na záver spomeniem úryvky z Exupéryho modlit-
by:

„Pane, neprosím o zázrak, ale o silu pre všedný 
život. Nauč ma umeniu malých krokov...

Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal rozlíšiť 
prvoradé od druhoradého... 

Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, 
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdô-
ležitejšiu. Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote 
musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že 
ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou 

života, že vďaka nim rastieme a dozrievame... 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má od-

vahu povedať mi pravdu s láskou...
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde 

môžem zanechať balíček dobra – slovami či 
bez slov... 

Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potre-
bujem!...“

SPOLOČNOSŤ
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Jozef Mikloško, 
poslanec NR SR za  KDH

Dobre vidíme iba srdcom...
Spomienka na a. de Saint-exupéryho
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Keď človek vymyslel koleso, zostrojil bojový voz. 
Určite ste už tento citát počuli a vyjadrili ste s ním 
súhlas. Veď nás o tom presviedča história na každom 
kroku. Pri Babette však platí pravý opak. Keď po 
druhej svetovej vojne bojových vozov už nebolo treba, 
začali Považské strojárne vyrábať motocykle. A to bol 
začiatok, ktorý vyústil vo veľký úspech zvaný Babetta. 

Prvé Babetty uzreli svetlo sveta začiatkom roku 1971 
a zliezli z výrobných pásov Považských strojární v Po-
važskej Bystrici. Názov dostali po vtedy populárnej 
pesničke od českého autora Jiřího Šlitra “Babetta šla 
do sveta”. 

Babetta v tom čase spĺňala požiadavku trhu pre malý, 
robustný a ľahko ovládateľný motocykel, na ktorý 
v  niektorých krajinách nebolo treba vodičský preukaz. 
Jej vlastnosti boli vo vtedajšej dobe na vysokej úrovni, 
a vďaka svojej obľúbenosti bol dopyt na celom svete 
taký veľký, že sa vyvážali približne do 80 štátov. Jej 
využitie presahovalo rámec nespočetných možností 
majiteľov všetkých vekových skupín. Zvlášť pomáha-
la mladým začínajúcim motoristom získavať dôležité 
znalosti v motorizme. V roku 1985 sa výroba presu-
nula do Kolárova, kde potom, žiaľ, po sprivatizovaní 
koncom roku 1997, výroba svetoznámej Babetty končí. 
Dá sa teda bez nadsádzky skonštatovať, že moped Ba-
betta možno považovať za súčasť národného dedičstva 
Slovenska. 

V roku 2009 Babette hrozil úplný zánik v podobe 
schválenej novely z dielne vtedajšieho ministra do-
pravy Ľubomíra Vážneho. Zákon č. 725/2004 Z. z. 
o  podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na po-
zemných komunikáciách zavádzal povinnosť požiadať 
o vydanie osvedčenia o evidencii (predtým ŠPZ) pre 
majiteľa vozidla kategórie L1e, ktoré síce majú vyda-
né technické osvedčenie vozidla, avšak doteraz neboli 
prihlásené do evidencie vozidiel. Do tejto kategórie 
spadajú všetky malé motocykle, a teda aj svetoznámy 
slovenský moped Babetta.

Spomínaná novela nadobúda účinnosť od 01.01.2013. 
Do tohto dátumu mali majitelia Babiett požiadať o  vy-
danie osvedčenia o evidencii. To by však nebol naj-
väčší problém. Najväčším problémom bolo chýbajúce 
VIN číslo, ktorého vyrazenie na rám motocykla dovte-
dy naše zákony nevyžadovali. Výrobca ich vybavil iba 
štítkom s bežnými údajmi. A na celý tento proces je 
nevyhnutné mať vyrazené VIN číslo, keďže registrácia 
na Okresných dopravných inšpektorátoch a  následné 
pridelenie EČV bez vyrazeného VIN čísla na ráme nie 
je možné. K tomu, aby vám dodatočne pridelili a  vy-
razili VIN číslo, musíte absolvovať kontrolu originality 
vo výške 60 €, emisnú a STK kontrolu vo výške 40 
€. Nato podáte žiadosť s 20 € kolkom na ministerstvo 
dopravy o pridelenie VIN čísla, ktoré Vám následne 
vyrazí určená stanica STK za 179 €. ŠPZ-ka je ešte 

v  nedohľadne a vaša peňaženka je už ľahšia o 270 € 
plus cestovné náklady. Cenu prideleného EČV môžeme 
analogicky odvodiť od ceny EČV prideleného autám, 
čo je dnes 66 €.

Ďalší problém vznikne, ak už bolo pridelené EČV 
vozidla, ako bude osvetlené. Neosvetlené EČV zákon 
nepovoľuje, z čoho vyplýva obligatórna povinnosť za-
bezpečiť moped zákonom ustanoveným osvetlením. Pri-
daním ďalšieho osvetlenia pre EČV by došlo k značné-
mu poklesu celkového osvetlenia týchto mopedov a  jej 
bezpečnej premávky pri zníženej viditeľnosti. Spolu 
teda náklady spojené s povinnosťou zaregistrovať vo-
zidlo typu L1e predstavujú sumu vyššiu ako 300-370 €. 

Keď si uvedomíme, že držiteľmi a prevádzkovateľmi 
takýchto mopedov sú z prevažnej časti dôchodcovia, 
študenti a sociálne slabší občania, znamenala by taká-
to zákonná povinnosť prakticky likvidáciu a postupné 
vymiznutie slávneho slovenského dopravného pros-
triedku z našich ciest. Preto sa na mňa pred pár týž-
dňami obrátili signatári petičnej akcie za zachovanie 
Babetty na našich cestách, ktorých je k dnešnému dňu 
viac ako 3000 a pripravil som novelu, ktorou sa pre 
držiteľov malých motocyklov zavádza výnimka z po-
vinnosti registrovať ich na ODI, čo prebudilo aj spiacu 
vládnu väčšinu a rozhodli sa, že vlastný antisociálny 
a nezmyselný zákon pozmenia sami. Táto zaujímavá 
skúsenosť s motocyklovými nadšencami ma však 
naklonila bližšie k myšlienke založiť s tímom mojich 
asistentov na jednej sociálnej sieti skupinu s názvom 
„Asistent poslanca Pavla Abrhana“. Cieľom našej 
skupiny je priblížiť zákonodarnú iniciatívu k Vám, 
občanom. Preto neváhajte obrátiť sa na nás s Vaším 
problémom a my sa budeme snažiť zlepšiť Váš život 
prostredníctvom skvalitnenia a odstránenia nedostat-
kov súčasných právnych predpisov.

Správy z Burzy cenných papierov 
v  Bratislave

Viac informácií na www.bsse.sk.

DNI POSLANCA PAVLA ABRHANA
babetta – už nepôjde do sveta?

Pavol Abrhan, 
podpredseda KDH a poslanec NR SR 



Zo spek-
tra povin-
ností pod-
niku voči 
spoločnosti 
má popri 
ekonomic-
kej a práv-
nej úlohe 

mimoriadny 
význam etická zodpovednosť pod-
nikov.

Etická zodpovednosť podnikov 
je nad rámec plnenia ekonomic-
kých a právnych povinností. Aj 
keď obsahujú isté etické normy 
slušnosti a spravodlivosti, etická 
zodpovednosť zahŕňa tie aktivi-
ty a praktiky, od ktorých členovia 
spoločnosti očakávajú, že sa budú 
plniť, alebo že budú zakázané, a to 
aj vtedy, ak nie sú zákonom kodifi-
kované.

Podľa G. P. LANTOSA etická 
spoločenská zodpovednosť firmy 
znamená, že firma „...je morálne 
zodpovedná všetkým jednotlivcom 
alebo skupinám, ktoré by mohli 
byť skutočne alebo potenciálne po-
škodené (fyzicky, mentálne, eko-
nomicky, duševne a emocionálne) 
v  dôsledku konkrétneho spôsobu 
konania...

Etické nariadenia sa musia dodr-
žiavať na náklady firmy i na úkor 
straty možného zisku, pretože etika 
má do činenia s morálnymi štan-
dardmi, ktoré prekonávajú vlastný 
záujem... Manažéri nie sú povinní 
maximalizovať zisk pre akcionárov 
bez zreteľa na použité prostried-
ky... Napríklad vynaloženie peňazí 
na bezpečnosť produktu alebo na 

kontrolu znečistenia môže znížiť 
zisk akcionárov, ale iné riešenie je 
neetické a ohrozuje v spoločnosti 
blaho iných...“

Základom etickej spoločenskej 
zodpovednosti podnikov je mana-
žérska etika, resp. etika manažé-
rov. Týka sa princípov správania, 
podľa ktorých ich výsledky hodno-
tíme ako dobré, zlé, správne a chyb-
né.

Keďže etika manažérskeho rozho-
dovania je často zložitá, manažéri 
sa niekedy rozchádzajú v názoroch, 
ktoré aktivity sú neetické, resp. ne-
zhodujú sa v tom, čo je etické a čo 
etické nie je. Na zvládnutie tejto 
úlohy sú preto osobitne dôležité dve 
skutočnosti: 

1. voľba základne, ktorú môže jed-
notlivý manažér použiť na určenie 
alternatívy v situácii rozhodovania, 

2. čo môžu organizácie vykonať, 
aby zabezpečili, že manažéri sa 
budú vo svojom rozhodovaní riadiť 
etickými normami.

Základňou na hodnotenie správ-
nosti potenciálnych konaní sú ma-
nažérske etické normy. Sú to filtre, 
ktoré triedia činnosti podľa relatív-
nej spravodlivosti.

Manažéri musia pri rozhodovaní 
porovnávať konkurujúce hodnoty, 
ktoré môžu byť z hľadiska ich prí-
nosu trojakého druhu: 

1. pre seba, 
2. pre organizáciu, ktorá ich za-

mestnáva, 
3. pre spoločnosť, v ktorej obidva 

subjekty pôsobia.
Prístupy k vytvoreniu návodu na 

etické správanie musia spočívať na 
jednotlivom manažérovi. Organi-
zácia však musí mať hlavnú úlohu 
pri zabezpečovaní etického sprá-
vania manažérov pri jej riadení. Je 
napokon zodpovedná za dôsledky 
rozhodnutí, ktoré robia manažéri. 
Preto sa firmy pokúšajú vypraco-
vať návod pre svojich manažérov, 
ktorým je napríklad etický kódex 
organizácie.

NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk SPOLOČNOSŤ
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Podnikateľská a manažérska etika 

Mikuláš Sedlák

                    Skupina manažérov. (Foto: pixmac.sk)

(4. časť)
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Je zvláštne písať tieto riadky v deň, keď sú 
médiá zaplavené informáciou o záhadnej do-
pravnej nehode na Kube, počas ktorej zomrel 
jeden z najznámejších kubánskych disidentov, 
Oswaldo Payá. 

V každej dobe sa nájdu hrdinovia, ktorí doká-
žu položiť svoj život na oltár slobody.

 Mikuláš Jozef Lexmann, OP, položil ten 
svoj pred 60-timi rokmi, 17. júla 1952 v internač-
nom tábore v českých Králíkoch, v tábore, ktorý 
bol umiestnený v zrušenom redemptoristickom 
kláštore na Hore Matky Božej a bol určený pre 
„nebezpečných“ rehoľníkov, pre ktorých tu bola 
pripravená tvrdšia disciplína.

V sobotu 21. júla rodina Lexmann na Sloven-
sku zorganizovala spomienkovú slávnosť pre 
túto výnimočnú osobnosť našich dejín v rodnej 
obci pátra Mikuláša, na Bobote. 

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, 
po pontifikálnej koncelebrovanej sv. omši po-

žehnal pamätnú tabuľu venovanú pátro-
vi Mikulášovi, ktorá bola umiestnená na 
priečelí bobotského kostola. 

Okrem rodiny Lexmann, zástupcov 
dominikánov a rodákov z Bobota sa 
slávnosti zúčastnili predstavitelia Kon-
federácie politických väzňov na Sloven-
sku, ktorej predseda a katolícky kňaz 
Anton Srholec sa prítomným prihovoril 
spolu s najstarším dominikánom, ktorý 
si pátra Mikuláša osobne pamätá, dôs-
tojným pátrom Aquinusom. 

Svojou prítomnosťou si pamiatku pát-
ra Mikuláša uctila aj europoslankyňa 
Anna Záborská, ktorej otec, MUDr. An-
ton Neuwirth, patril k priateľom pátra 
Mikuláša a bol svedkom jeho zatknutia 
počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 
1950.

Jozef, najstarší z ôsmich detí, sa naro-
dil 28. októbra 1899. Jeho matka Mária 
sa vo svojich 16-tich rokoch chcela úplne 
zasvätiť Bohu, ale otec rozhodol, že sa 
vydá. Túžba po zasvätení sa jej tak napl-
nila prostredníctvom detí. 

Okrem Mikuláša sa dominikánom 
a  kňazom stal aj Mikulášov rodný brat Gregor 
(v reholi brat Rafael), jeho sestra Mária (domini-
kánka, sr. Gabriela), sestra Brigita sa stala škol-
skou sestrou de Notre Dame (sr. Agnesa). 

Dokonca aj kováčsky učeň Michal Čahoj v ro-
dine Lexmann, ktorý bol sirotou, zatúžil po du-
chovnom povolaní 
a stal sa salezián-
skym misionárom 
v Indii. Takisto aj 
pomocníčka v  ro-
dine Lexmann, 
Mária Podperová, 
sa stala rehoľnou 
sestrou de Notre 
dame. 

Jozef Lexmann 
ako 17-ročný prijal 
rehoľný habit reho-
le kazateľov a  re-
hoľné meno brat 

Mikuláš v Grazi po predchádzajúcich štúdiách 
v Budapešti. 

Ako kňaz v Košiciach sa zaslúžil o ich du-
chovný, kultúrny a vzdelanostný rozmach. Ve-
noval sa kultúrnej činnosti, ba dokonca založil 
aj cyrilo-metodský skauting. "Silný, mocný, 
veselý, stále sa usmievajúci, múdry, do všetké-
ho pohotový, slovom dobrý človek." ... "Keby ste 
prišli do kláštora, vždy by Vás čakal s usmiatou 
tvárou, poobjímal, vyspovedal a po sv. prijímaní 
priviedol do kuchyne, kde brat kuchár položil na 
stôl makové koláče a pohár mlieka," takto si naň 
spomína mládež, ktorej sa venoval. 

V Košiciach okrem domu Veritas, ktorý sa stal 
jedným z najvýznamnejších centier kultúrneho 
života v meste, nechal postaviť aj prvú modernú 
krytú tržnicu. 

Bol prvým kňazom v meste s vodičským 
oprávnením, ba dokonca sa stal aj jednateľom 
Autoklubu pre východné Slovensko a v roku 
1935 zložil pilotské skúšky a stal sa prvým kňa-
zom-pilotom v Česko-Slovensku. 

Páter Mikuláš bol vášnivým letcom, keď mal 
jeho rodný i rehoľný brat Rafael primičnú svätú 
omšu, Mikuláš mu zhodil z lietadla čečinový 
veniec ozdobený bielymi kvetmi priamo pred 
dominikánsky kostol. 

Neskôr sa priznal, že to vôbec nebolo jednodu-
ché, lebo fúkal veľmi silný vietor a nemal povo-
lené prelety nad mestom. 

                 Pokračovanie v budúcom vydaní.
                                         Miriam Lexmann
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V Bobote spomínali na mučeníka 
           Mikuláša Jozefa Lexmanna

Zo slávnosti v Bobote... (Foto: archív rodiny Lexmann)

Mikuláš Jozef Lexmann, OP. (Foto: archív rodiny Lexmann)



Na grécku 
kultúru mala 
bezprostredný 
vplyv predchá-
dzajúca egej-
ská kultúra. 
Samotní Gréci 
považujú sta-
rovekú civili-
záciu Minojča-

nov a následne najmä Mykénčanov (ich 
základ tvoril pôvodný kmeň Achájcov) 
za súčasť svojej vlastnej histórie. 

Ďalším významným prisťahovalec-
kým kmeňom boli Ióni, ktorí obsadili 
východnú časť Grécka (tu aj bájna At-
tika) s hlavným centrom v Athénach 
a  časť pobrežia Malej Ázie so stredis-
kami v  Efeze a Miléte. Aiolci zasa mali 
svoje centrum na ostrove Lesbos. 

Nakoniec v  12. stor. pred Kr. prichá-
dzajú Dóri, aby sa zmocnili väčšiny 
Peloponézu (s hlavným mestom Sparta) 
a  tiež časti maloázijského pobrežia so 
strediskom v Halikarnásse. Ich invázia 
bola príčinou pádu vyspelej mykénskej 
kultúry. Preto 
je následné ob-
dobie považo-
vané za úpad-
kové, trvajúce 
približne do 9. 
stor. pred Kr. 
Dóri z počia-
točných období 
nezanechali po 
sebe písomné 
záznamy; tieto sa objavujú až neskôr, po 
osvojení si písma najmä od Feničanov.

Grécko sa začína vzmáhať vďaka roz-
voju mestských štátov a zakladaniu pr-
vých koloniálnych sídiel na pobrežiach 
Stredozemného i Čierneho mora okolo 
r. 750 pred Kr. Z nich si zachovali svoj 
význam také mestá, akými je dnešný 
taliansky Neapol, francúzske Marseille, 
turecký Istanbul (Byzantion) či bulhar-
ská Varna.

K spolupatričnosti Grékov prispieva-

lo okrem spoločného nábo-
ženstva aj ich stretávanie na 
olympijských hrách, ktoré 
sa prvýkrát uskutočnili r. 
776 pred Kr. Potom spravidla 
v  štvorročných cykloch boli 
významnou športovo-spoločenskou 
udalosťou až do ich zákazu r. 394 po Kr. 
Na ich pokračovanie svet čakal ďalších 
1500 rokov, aby sa opäť konali vo svojej 
novovekej podobe r. 1896 v Athénach. 
V  súvislosti s históriou antického Gréc-
ka o nich fundovane píše Vojtech Zama-
rovský v knihe „Vzkriesenie Olympie“ 
(1986). 

Podľa historika O. Dorazila „Gréci 
ako ostatní Indoeurópania si ctili prí-
rodné sily, nad ktorými stál boh nebies, 
stvoriteľ bohov i ľudí. Gréckych bohov 
vytvorila fantázia básnikov;“ z týchto za 
najvyššieho bol považovaný Zeus. 

Najznámejším básnikom sa stal Ho-
mér (asi okolo r. 800 pred Kr.), ktorého 
eposy Iliada (Ilias) a Odysseia tvoria pr-
vopočiatok klasickej gréckej literatúry.

V období tzv. „zlatého veku“ (cca 600 
- 338 pred Kr.), 
kedy dosiahlo 
Grécko vrchol 
svojho roz-
kvetu, vynikli 
ďalšie osob-
nosti. Výsled-
ky ich činnosti 
sa v mnohom 

stali základom neskor-
šej západnej kultúry 
a  demokracie.

Známy je autor prvej 
ústavy (594 pred Kr.) 
a štátnik Solón, bájkar 
Ezop, matematik a fi-
lozof Pythagoras, dra-
matici Sofokles, Aris-
tofanes (ich tragédie 
a  komédie sú obľúbené 
divadelné hry), historik 

Herodotos, lekár Hippokratos (4 typy 
temperamentov človeka a Hippokratova 
prísaha sú platné dodnes) a iní.

Vrchol gréckej i celej antickej filo-
zofie predstavujú Sokrates (zakladateľ 
etiky – úlohou človeka je konať dob-
ro), Platón (založil r. 387 pred Kr. školu 
zvanú Akadémia) a predovšetkým Pla-
tónov žiak Aristoteles (384 - 322 pred 
Kr.). Vytvoril logiku, ktorá sa používa 
dodnes. V psychológii pokladá za sa-
mozrejmé spojenie hmotnej a duchovnej 
podstaty človeka a je autorom prvého 

vedeckého teizmu (the-
os - boh). Rodinu a štát 
považuje za prirodze-
né inštitúty smerujúce 
k dobru jednotlivcov. 
Jeho dielo tvorí okolo 
400 spisov na takmer 15 
tisíc stranách! O Aris-
totelovi vieme, že bol 
tiež vychovávateľom 
neskoršieho macedón-
skeho kráľa Alexandra 
Veľkého. 
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 architeKtúra v dejinách ľudstva iX. 
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Grécko
(1 100 rokov pred Kr. - 395 po Kr.)

Anton Šumichrast

Aristoteles. (www.flwi.ugent.be)

 Zeus, najvyšší boh gréckej mytológie.

Sokratova smrť



HISTÓRIA - ZAUJÍMAVOSTI

HANDŹÁR -  
v  preklade z arab-
činy je to názov pre 
nôž, ale aj pre dýku. 
V mnohých kraji-
nách Orientu sa po-
užíva pre chladné 
zbrane, ktoré sú na-
vzájom dosť odlišné. 
I u nás tento názov 
zamieňame v  súvis-
losti s  pomenova-

ním tureckých a balkánskych jatagá-
nov. Handžár v Perzii predstavuje dýku 
s  dvojsečnou esovito prehnutou čepeľou 
a s  rukoväťou v tvare pištoľovej hlavi-
ce. V Indii je tento typ dýky známy ako 
khanjarli (chandžarli), alebo dutchna. 
Dĺžka čepele je 18 - 28 cm.

PUGINAL -  s týmto názvom sa stret-
neme pri označení ako dýky, tak aj noža. 
Pochádza z Iránu. Má jemne, ale pri 
niektorých typoch aj silnejšie zahnutú 
čepeľ, ktorá je do polovice dĺžky jed-
nosečná a od polovice smerom ku hrotu 
dvojsečná. Býva bohato zdobená rytým 
rastlinným ornamentom, 
ktorý je zdobený zlatou tau-
ziou. Rukoväť je vyrobená 
z  jedného kusa, väčšinou 
je to kosť. Taktiež je boha-
to zdobená rezbou. Celková 
dĺžka je od 35 - 45 cm. 

PESHKABZ (Peškabz) - 
táto dýka sa používala v  Per-
zii a v severnej Indii. Názov 
má ale perzský pôvod. Čepeľ 
má prierez v tvare písmena 
„T“. Najčastejšie je rovná. 
Rukoväť sa zhotovovala zo 
slonoviny alebo z rôznych 
vzácnych drevín. Nemá zášti-
tu ani hlavicu. Pošva je dreve-
ná, zdobená zlatým a  strie-
borným rytým kovaním, býva 
potiahnutá zamatom. Dĺžka 
čepele je 20 - 30 cm.

CHILANUM - pochádza 
z  Nepálu. Má dvojsečnú eso-
vito zahnutú čepeľ. Hlavica 
a záštita majú skoro zhodný 
tvar a rozmer. Obyčajne tvo-

ria spolu s čepeľou jeden ce-
lok, teda sú zhotovené z jed-
ného kusa materiálu. Dĺžka 
čepele je 23 - 38 cm. 

KATAR -  je to dýka cha-
rakteristická pre oblasť Indie, 
Jej tvar je daný neobvyklým 
tvarom rukoväti. Tvoria ju 
dve priečky, ktoré spájajú dva 
prúty vybiehajúce priamo 
z  čepele. Čepeľ je dvojsečná, 
priama. V jednom variante je 
čepeľ roztvárateľná, ale zá-
kladný tvar je postavený na 
čepeli tvoriacej dlhý nepravi-
delný trojuholník vysoký 10 - 30 cm. 
Dĺžka čepele však dosahuje aj 35 - 50 
cm. Dokonca sú známe katary dlhé 
až 96 cm, čo už sú dĺžky mečových 
čepelí. Niektoré katary sú doplne-
né o  listovú záštitu rukoväti, ktorej 
umelecké spracovanie dosiahlo vr-
chol u zbraní z oblasti Tandžuru (17.-
18. stor.). Práve z kataru sa postupne 
vyvinul meč pata, ktorého rukoväť 
tvorí uzatvorená kovová rukavica si-

ahajúca až po lakeť. O tejto 
zbrani sme si povedali v ka-
pitole o  mečoch. 

KRIS -  domovom tejto 
zbrane je Indonézia. Má čepeľ 

s  rôznymi 
d ĺ ž k a m i 
a je často 
vlnitého či 
p l a me ňo -
vého tva-
ru. Tento 
typ zbrane 
vznikol asi 
v 14. sto-
ročí prav-
depodobne 
na ostrove 
Jáva. Na 
k a ž d o m 
z  počet-

ných ostrovov, ba dokonca 
i  v  jednotlivých krajoch a ob-
lastiach sa vyrábajú svojrázne 
druhy čepelí, rukovätí a pošiev, 
ktoré sú typické práve pre ten 

ktorý región. Základný tvar sa 
však nemení. Zmene podlieha iba 
spôsob výzdoby a druh použitého 
materiálu. Čepele sú rovné alebo 
slabšie prehnuté, tiež vlnité s pi-
atimi až pätnástimi výbežkami. 
Dĺžka čepelí sa pohybuje od 13 
do 60 cm. A sú vždy dvojsečné. 
Sú typické svojím dlhým, tŕňo-
vým výbežkom pod rukoväťou. 
Rukoväte bývajú kostené, dreve-
né alebo z drahých kovov, boha-
to zdobené drahými kameňmi. 
Väčšinou sú na nich vyobrazené 

ľudské postavy alebo zvieratá – 
hlava orla, ktorý 
predstavuje Ga-
rudu, druha boha 
Višnu. Pošvy 
krisov sú dreve-
né. V  hornej časti 
sú rozšírené do 
člnkovitej podo-
by. Traduje sa, že 
tento tvar bol od-
vodený z  kvetov 
orchideí rastúcich 
v  malajských 

džungliach. Kris je jednou z mála zbra-
ní, ktoré sa stali neoddeliteľnou každo-
dennou súčasťou oblečenia či miestneho 
kroja. Nosil sa spolu s jedným alebo dvo-
ma ďalšími krismi, čomu predchádzal 
starý zvyk. Po ľavom boku mal muž svoj 
vlastný kris, ktorý bol pripravený kedy-
koľvek použiť. Po pravej strane nosil de-
dičný otcov kris a každý ženatý muž mal 
ešte kris, ktorý dostal od svokra. Ten no-
sil vzadu. Spôsob boja a nosenie krisu 
podliehalo určitým pravidlám. Boj sa 
dá prirovnať k spôsobu boja ľavoručnou 
dýkou v Európe. Najkrajšie formy krisov 
pochádzajú z Jávy, Celebesu (Sulawesi), 
a Bali. Tieto chladné zbrane sa vysky-
tujú aj na Sumatre, Borneu, v súostroví 
Sula, ale aj na ďalších početných ostro-
voch Indonézie. 

O ďalších typoch orientálnych dýk si 
povieme v ďalšom pokračovaní. Bu-
deme sa venovať zaujímavým druhom 
dýk, ktoré sa používali v japonskom ar-
chipelagu.

Ako sa tvorili dejiny... História chladných zbraní XLIX.
NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk

Juraj Hradský, 
FINS, výtvarník, 
publicista
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Peshkabz

Kris

Chilanum

Chilanum, detail

Katar
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Vo Väčšej legende svätého Štefana krá-
ľa, ktorá vznikla okolo roku 1083, teda asi 
o 15 rokov neskôr, stretávame sa s Panó-
niou, ale už aj s Uhorskom. Panónia už ako 
časť Uhorska je „rodiskom svätého biskupa 
Martina“ a „odľahlejšie končiny Uhorska“, 
teda kraje pri horách, sa uvádzajú v súvis-
losti s  činmi sv. 
Svorada a Benedik-
ta. Teda Štefan sa 
až posmrtne stal 
kráľom Uhrov, čo 
súviselo s neskor-
ším obsadzovaním 
„odľahlejších kon-
čín“, „krajiny pri 
horách“. 

Starí Maďari naj-
prv „zaujali“ Panó-
niu, potom – až po 
smrti kráľa Štefana 
i po napísaní legen-
dy Život svätých 
pustovníkov Svorada 
vyznávača a Benedikta mučeníka – „odľah-
lejšie končiny.“ Na sklonku 9. storočia prišli 
najprv do pustatín v dnešnom východnom 
Maďarsku a do Panónie a až v priebehu 30. 
a 40. rokoch 10. storočia (940) sa dostali na 
líniu Bratislava – Nitra – Levice – Veľký 
Krtíš – Lučenec – Rimavská Sobota – Turňa 
– Michaľany. Ešte okolo roku 1050 prechá-
dzala „slovensko-maďarská“ hranica južne 
od Michaloviec a Trebišova. Až pred kon-
com 11. storočia sa dostali k dnešnej sloven-
sko-poľskej hranici. 

Ak sme sa už dotkli Väčšej legendy, uveď-
me ďalšiu zaujímavosť. Na jej začiatku sa 
spomínajú Uhri, bývajúci v panónskej kra-
jine ako „ľud drsný a nestály, ktorý ani ne-
vedel, že je Božím stvorením“ a o niekoľko 
odsekov ďalej sa dozvedáme, že „úcta a  slá-
va“ Panny Bohorodičky Márie „je medzi 

Uhrami taká veľká“ a že preto Šte-
fan svoje kráľovstvo „odovzdal“ pod 
jej stálu ochranu. To predsa nemôžu 
byť jedni a tí istí „Uhri”! Prví, „bý-
vajúci v panónskej krajine“, teda 
na juhu, boli Tarjánmi, Kérmi či 

Kesziovcami a ďalšími, a do Panónie len 
nedávno dorazili a ešte dlho boli pohan-
mi, takže vôbec pri nich nemožno hovoriť 
o  „úcte“ k Bohorodičke. Tí druhí Uhri boli 
k úcte voči Bohorodičke pravdepodobne 
vedení misiou Konštantína-Cyrila a  Me-
toda a  ich predchodcami. Títo ľudia boli 

zaiste Slovenmi a zároveň Uhrami 
v  zmysle „obyvatelia Uhorska“. 

Zdá sa, že „zbožní Uhri“ boli našimi 
predkami, Slovenmi, až pokiaľ mužov 
iní nepremenovali na Slovákov. Celé 
stáročia sa Slováci stotožňovali s po-
menovaním Uhri. Tóti – Sloveni – Slo-
váci sa celkom prirodzene cítili Uhrami, 
hovoriacimi po slovensky až dovtedy, 
kým si toto pomenovanie pre seba a pre 
svoju reč nezačali privlastňovať výlučne 
len Maďari. A súbežne s prvými taký-
mito príznakmi objavil sa aj prvý pokus 
uhorských jakobínov v závere 18. storo-
čia o osobitné vyčlenenie Slovenska (ale 
aj Maďarska, Ilýrska a Valašska) z rám-
ca Uhorska. 

Od 19. storočia sa čoraz viac uplatňo-
valo pre pôvodných obyvateľov Uhorska, 

Uhrov (Tótov) dnešné naše pomenovanie 
Slováci. O takýto pojmový posun sa zaslú-
žili aj známi českí slavisti, rodáci zo Slo-
venska: Ján Kollár a Pavol Jozef Šafárik. 
Nahrádzaním Uhrov (a Tótov) Slovákmi 
a dôsledným prekladaním Uhor ako Ma-
ďar podopreli svoju teóriu slovanskej 
jednoty, opierajúcu sa o prvotnosť a  do-
minanciu Bohémie a Čechov. Vyhovovalo 
to aj Maďarom, ktorí prekladaním svoj-
ho mena Maďar ako Hungarian stávali 
sa jedinými dedičmi starého Uhorska. Ak 
zrazu Uhri boli Maďarmi, medzi Slovanmi 
najstaršími sa stali Česi a nám tým „od-
dišputovali starobylosť, spojenú s  menom 
Tót, a tým potvrdiť svoje učenie ... že v čase 
príchodu Maďarov tu Slovákov ešte nebolo 
a  nazháňali sa len v 15. století“. Odvraca-
nie sa od mena „Tót“ Svetozár Hurban Va-
janský kritizoval, pretože Maďari tak „nás 
zovú od počiatku svojich stykov s nami“, 
a  preto „zavrhovať historické meno je s uj-
mou spojené“ (Národnie noviny, 11. 5. 1915, 
in Historická revue, 1996, č. 1).

                                           Pokračovanie.
                                       Marián Čičavský

čie boLo uhorsKo?
Historický znak Uhorska. (Foto: www.sk.wikipedia.org)

 Socha kráľa Štefana v Budapešti.
 (www.sk.wikipedia.org)

Kráľ Štefan preberá uhorskú korunu z rúk pápeža Silvestra II.



Osemsmerovka
Naša vďaka za osemsmerovku patrí Mgr. Marekovi Patakymu 
z  Bardejova.
V prípade záujmu o overenie tajničky Vám ju zašleme na základe Va-
šej e-mailovej žiadosti na adresu redakcie, t.j.: jozef@baca.sk.

B P Š K A T U Ľ A R K I O

K E O N O J E J A A Y Ť E

H N I Z Z L A L T B S J J

P L R L R Í E J U O A O E

H M A O CH A N N K R K S B

E T J D D Š D I O O I A Y

O A R E I V A C P CH N D K

Y A L J A N I S A Á F A Y
T O C T A N A O N O K Ý V
K K R E M E Ň Y Z A K Á Z

A R O M T E S T E R H A S

F M L L R Y B O L O V A Á

Y I R Á I R L Č L O V E K

D S K I Ú B I É I A O Š O
O E K C F N A E N L P R R

L K O R I S Ť A K Y O E Z

P K S V I A T O K Y K V O

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Legenda: ACETYLÉN, BANÁNY, ČLOVEK, FAKTY, FIKCIA, FIRMA, 
         HLADINA, HLINA, CHLIEB, CHOROBA, IKRA, KOCÚR, KOLEDA, 
         KOLENO, KOLIBA, KOPOV, KORISŤ, KORZO, KOSŤ, KREMEŇ, 
         KYSAK, LEKÁREŇ, OCTAN, OSADA, PLODY, POKOJ, POKUTA, 
         RIEKY, RYBOLOV, SAVANA, SINAJ, SNAHA, SVIATOK, ŠKATUĽA, 
         TELURIDY, TESTER, VERŠE, VIERA, VINIČ, VOLIČ, VÝKON, 
         ZÁKAZ, ZLATO, ZLODEJ, ZRADCA, ZVYKY.

RELAX A ZÁBAVA

Vážení čitatelia,
od februára 2011 sa Vám dostáva-

jú "do rúk", resp. na obrazovky Va-
šich počítačov naše noviny s názvom 
NOVÉ NOVINY CENTRUM. Veríme, 
že Vás zaujmú a že budú pre Vás zau-
jímavým čítaním a inšpiráciou. 

Názov NOVÉ NOVINY CEN-
TRUM je pre nás z viacerých hľa-
dísk symbolický. Nové noviny pred-
stavujú pôvodnosť prístupu, ktorý 
odlišuje naše noviny od ostatných 
politicko-spoločensky zameraných 
médií v Slovenskej republike. "CEN-
TRUM" vyjadruje viacero znakov 
súčasne. Predovšetkým, noviny sú 
vydávané v spolupráci s KDK CEN-
TRUM. Tento klub pôsobí v Brati-
slave, hlavnom meste SR, CENTRE 
slovenského spoločensko-politic-
kého diania, v okrese Bratislava I., 
v mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, ktorá je CENTROM samotnej 
Bratislavy. 

Myšlienková orientácia KDK 
CENTRUM je zameraná na stred-
né vrstvy obyvateľstva, na hospo-
dársku oblasť malého a stredného 
podnikania, do oblasti uprostred 
- v CENTRE - medzi liberálnou 
pravicou a štátno-byrokratickou ľa-
vicou. Takto je možné zhrnúť inšpi-
ráciu pomenovania našich novín.

Veríme, že sa NOVÉ NOVINY 
CENTRUM dostanú do centra Vašej 
čitateľskej priazne!
    Redakcia
 NOVÉ NOVINY CENTRUM
PS: Ak Vás články v našich novinách 
zaujali a chceli by ste na ne reagovať, 
resp. ak by ste sami radi publikovali svoj 
príspevok, zašlite nám ho, prosím, na 
e-mailovú adresu jozef@baca.sk.

NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk

Prečo názov 
"NOVÉ NOVINY 
CENTRUM"?
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AFORIZMUS
   Niektorí veľa cestujú, aby videli nové veci; 
          žiaľ, pozerajú sa na ne vždy starými očami.
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Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Bratislavský samosprávny kraj 

Rímskokatolícky farský úrad Bratislava Ružinov 
Dom Matice slovenskej v Bratislave 

Spoločnosť Andreja Hlinku 
 

pozývajú na pietnu spomienku na 
  

Andreja Hlinku 
kňaza, národovca a politika 

 
ktorá sa bude konať v deň 74. výročia jeho smrti 

 

16. augusta 2012  
 

 
 
  
 

Program: 
16.30 h kladenie vencov k pamätníku v Parku A. Hlinku 

    18.00 h slávnostná bohoslužba v kostole sv. Vincenta de Paul  
 
 
 

                                        
 
 

Ďalším podujatím v rámci Dní Andreja Hlinku v Ružinove bude slávnostná akadémia 26. septembra t. r.  
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Pridajte sa k nám

na 13. celoslovenskej púti
kresťanských demokratov

26. augusta 2012 o 14.00 h
Mariánska hora v Levoči

viac informácií na:
www.kdh.sk
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Spišský Jeruzalem 
POZVÁNKA NA LETNÉ PRÁZDNINY PRE RODINY 

 
 

Spišský Jeruzalem - pod týmto názvom sa ukrýva 
jedinečný slovenský fenomén, akým je religiózna 
krajina na Pažici, vrátane Spišskej Kapituly a Sivej 
Brady. Nachádza sa v blízkosti svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO Spišský hrad a okolie 
a na Spišsko-Gemerskej vetve historickej gotickej cesty 
(Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – Levoča). Je 
tiež súčasťou územia európskeho významu Travertíny 
pri Spišskom Podhradí. Má aj významný religiózny 
význam – Spišská Kapitula je sídlom biskupstva. 
 
Práve toto územie pripomína symbolický Jeruzalem. 
Samotná Pažica i kaplnky, ktoré sa tu nachádzajú, 
predstavujú pôdorys skutočného Jeruzalema v mierke1:1. 
S rozmiestnením objektov v Jeruzaleme korešponduje 
poloha religióznych objektov na Spiši, čo určite nie je 
náhoda, ale zámer tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. 
Františka Xaverského, pútnickej kaplnky sv. Kríža na Sivej 
Brade, ktorá zjavne pripomína Golgotu, i samotný Dóm sv. 
Martina. 
Jedna z lokalít na Spiši, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, žiaľ 
už zanikla. Bola zistená iba archívnym prieskumom. Nachádza sa 
v dedinke Jablonov v podobe záhrady pri rybníku. Podľa archeológov 
a historikov mali tieto miesta umožniť veriacim v časoch, keď pre vojnu 
s Turkami boli púte do Svätej zeme problematické, čo najvernejšie 
prežiť krížovú cestu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Podobná symbolická krajina sa nikde na Slovensku nenachádza 
(najbližšia je poľská Kalvária Zebrzydowska).Spišský Jeruzalem tak 
môže prispieť aj k rozvoju ekumenizmu, k zachovaniu kultúrneho 
dedičstva a zatraktívneniu územia. 
 
Uprostred tejto nádhernej a historicky vzácnej oblasti 
sa nachádza  jediný hotel pod Spišským hradom - 
Hotel Kapitula, ktorý ponúka príjemné, duchovné 
a kultúrne prostredie svojim návštevníkom. 
V priestoroch hotelovej reštaurácie, historickej sýpky, 
vínnej pivnice a barokovej záhrady pre Vás ochotne 
zorganizujeme svadby, promócie, oslavy výročí, ale aj 
firemné stretnutia, recepcie a mnoho iného. 
 
 
 
Kontakt:   
Garni Hotel Kapitula   Tel.č.: +421-53 45 42 583, +421-53 45 42 581 
Spišská Kapitula 15   Fax: +421-53 45 42 582 
053 04 Spišské Podhradie  E-mail: recepcia@hotelkapitula.sk 
      Web: www.hotelkapitula.sk, www.hk.3-d.sk 
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Aj v čase rastúcich úrokových sadzieb nájdeme pre Vás najoptimálnejšiu hypo-
téku. Stačí jedno stretnutie s nami a získate prehľad o úverových produktoch 
viacerých bánk. Ako licencovaný partner všetkých hypotekárnych bánk v SR 
poskytujeme náš hypotekárny a úverový servis fyzickým osobám BEZPLATNE.

Hypotekárňa poradňa 
Auxerre finančné služby

BEZPLATNE

PONÚKA KOMPLEXNÉ HYPOTEKÁRNE 
A ÚVEROVÉ PORADENSTVO

tel. č.: 0905 953 886 I www.auxerre.sk I info@auxerre.sk



MARKETING
NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk

1. august 2012
Strana 19

rozmýšľate nad Kúpou prívesného vozíKa? 
       Tak neváhajte a príďte do predajne 
            ADAL Bratislava s.r.o 
  na Račianskej ulici č. 184 v Bratislave 
                a určite si vyberiete! 
  Prívesy skladom a okamžite k odberu.
Ponúkame široký výber vozíkov zn. Pongratz najvyššej kvality... 
 

  
                     LPA                                        GPA                                           PHL 

A ďalšie typy: 
3 SKS 3-stranný sklápač,                                                   Typová rada FPA 
L-AT 400 T-K autotrasportéry,                                         Typová rada GPA
L-PAT                                                                                  Typová rada LPA

www.adalbratislava.sk       Račianska 184/B, 83154 Bratislava        t.č: 0908 132 172
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BRATISLAVA
Ubytovanie 

v centre 

za ľudové ceny!  

Kúpeľná ulica
Napr. 1-izbový apartmán, 
od 40 €, 
každá 
ďalšia 
osoba 
+10 €, 
 

parkovanie pred apartmá-
nom 0,70 €/hod., 
mimo prac. hodín a cez 
víkendy zadarmo.

Kontakt: 
www.bratislava-travel.sk   
tel. 0911 458 458
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