
Jednou z foriem komunistickej 
represie bývala i cielená diskredi-
tácia oponentov režimu. Z pozadia 
to všetko mala v réžii komunis-
tická tajná polícia, známa Štátna 
bezpečnosť. Zbierala informácie 

o  takzvaných záujmových oso-
bách, o ich slabostiach a ľudských 
chybách, a  ak ich nenašla dosť, tak 
ich dokázala aj vyrobiť. Vo chvíli, 
keď sa potom objavila politická 
objednávka, začali zrazu vychád-

zať články, vysielali to v rozhlase 
a v televízii, a ľud sa zrazu dozve-
dal o tom, akí zvlčilí, nemravní 
či inak nedokonalí sú kritici ko-
munistických pomerov. Nikomu, 
ani komunistom, ani eštebákom, 

ani médiám, 
ktoré im sl-
úžili, pocho-
piteľne nešlo 
o to, aby boli 
ľudia v kraji-
ne lepší. 
Vedeli, že 

kritici vte-
dajších po-
merov môžu 
získať pod-
poru ľudí, 
a preto im 
jednoducho 
pot r ebova-
li vypáliť. 
Potrebovali 
ich očierniť 
v  očiach ob-
čanov. 
Presne ten-

to rukopis 
vykazuje i sústredené a už nie-
koľko rokov trvajúce úsilie dis-
kreditovať predsedu KDH, Jána 
Figeľa.

            
              Pokračovanie na strane č. 2.

V CENTRE pozornosti:

Má Figeľ vilu 
na Madagaskare?

Vážení čitatelia,
ešte nestihne v médiách skončiť jed-

na KDHácka kauza a už je na mediál-
nej scéne ďalšia - "Figeľov byt", "od-
stupné pre Figeľových manažérov", 
"Čo smrdí v KDH", "Figeľov diplom". 

Keďže platí, že "po ovocí ich pozná-
te" alebo aj účtovnícke "dôležitejší je 
obsah ako vonkajšia forma", je dosť 
dobre možné v tomto slede káuz iden-
tifikovať zásadný REŤAZOVÝ SLED. 
Takáto prepojenosť môže znamenať, 
že existuje nejaká skrytá objednávka, 
ktorá spôsobuje neustále objavovanie 
sa vždy nových a nových obviňujúcich 
káuz diskreditujúcich predsedu KDH. 

Ak je to tak, potom je možné oča-
kávať, že v nejakej kancelárii je už 
v  tejto chvíli pripravená ďalšia "Fige-
ľova kauza". A potom je len otázkou 
času, kedy vojde do médií. Ktovie, čo 
to bude... 

Tak mi napadlo: nestálo by za to vy-
písať tipovaciu súťaž na ďalšiu "Fi-
geľovu kauzu"? Ak sa totiž v jeho 
živote intenzívne prehŕňajú neznámi 
"utajení aktivisti", možno by to zvlád-
li rozanalyzovať aj bežní výhrychtiví 
milovníci tipovania. Bola by zábava 
i  potešenie pre obyvateľstvo. Takto 
je z toho zúrivý lov na politika, ktorý 
niekomu strašne prekáža. 

A je tu ešte jeden variant - čo ak má 
Figeľ vilu na Madagaskare? Takú-
to možnosť by mali utajení aktivisti 
určite preveriť! Ak by sa aj ukázalo, 
že nemá, príslušní "aktivisti" by mali 
pekný výlet vo forme služobnej cesty 
... a Slovensko by malo chvíľu pokoj. 

Tak teda: Má Figeľ vilu na Mada-
gaskare?!?

                                              Jozef Bača
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Na kampaNi proti Figeľovi 
je eštebácky rukopis

Ján Figeľ, predseda KDH a podpredseda Národnej rady 
Slovenskej republiky počas spoločnej prezentácie s Jánom 
Filcom, úspešným slovenským reprezentačným hokejovým 
trénerom, jednou z  najvýznamnejších osobností slovenského 
hokeja. (Foto: flickr.com-kdh)

ivaN Šimko



Pokračovanie zo strany č. 1.

Nemám v úmysle sa zaoberať jednotli-
vými „kauzami“ tejto kampane. Ale sú 
presne také, s akými prichádzali eštebá-
ci. Totiž smerovali proti charakteru osôb, 
ktoré si zobrali na mušku. Neboli o poru-
šení zákona. Ak by sa podarilo nájsť po-
rušenie zákona, osobitne trestného, tak by 
to riešili iné orgány. Lenže kritici režimu 
boli spravidla slušní ľudia, čo si bežné zá-
kony ctili. Bolo preto treba na nich nájsť 
alebo vymyslieť niečo, čo z nich v očiach 
ľudu urobí obludy.

Presne toto sa v týchto časoch deje voči 
Figeľovi. Ani jeden z tých medializova-
ných prípadov nie je o tom, že by azda 
bolo čo i len podozrenie zo spáchania 
trestného činu. Tu sa ktosi usiluje pod-
súvať ľuďom „iba“ veci, ktoré prebúdzajú 
ich vášne proti predsedovi KDH. 

Spomeňme si napríklad na zlomyseľné 
poukazovanie na to, aké odstupné dostal, 
keď prestal byť eurokomisárom. Akýže 
je to zločin? Veď také odstupné dostáva 
každý odchádzajúci komisár, a neviem, či 
by sme našli niekoho, kto by to odmietol 
iba preto, lebo je vysoké. Režiséri kampa-
ne však vedia, že toto zaberá. Čo tam po 
tom, že neurobil nič zlé! Tu nejde o  spra-
vodlivosť, tu funguje závisť. A práve na 

nej najčastejšie zakladali svoju prácu aj 
eštebáci.

Diskreditačné kampane nespúšťala 
priamo tajná polícia. Spravidla sa vždy 
našla nejaká Dana Piskorová, ktorá - či už 
priamo alebo ako pseudonym - vykonala 
špinavú prácu. Verím, že mnohí redaktori, 
čo potom s týmito intrigami pracovali, 
si možno ani neuvedomovali ich pôvod. 
Ba možno si dokonca naivne mysleli, že 
tak prispievajú k očiste spoločnosti. Ako 
dnes.

Nedivím sa, že kampaň proti Figeľovi 
nachádza odozvu. I tie komunistické ešte-
bácke kampane zaberali. Nedivím sa tým 
masám prostoduchých ľudí, v ktorých už 
vtedy takáto diskreditačná špina rozneco-
vala vášne. Mnohí z nich ešte žijú, a tak 
ako vtedy, reagujú na obdobné kampane 
i  dnes. A nedivím sa ani mnohým mla-
dým ľuďom, čo maniere komunistickej 
propagandy nezažili, a dnes sú pred sk-
úsenými intrigánmi celkom nechránení.

Nemám však rád politikov, ktorí vedia, 
o  čom to je, ale tvária sa ako bojovníci 
za čistotu sveta. A to iba preto, lebo to 
postihuje ich politického rivala. Politický 
zápas je neľútostný a tvrdý, ale má svoje 
pravidlá. Toto nie je fair play.

 Mali by si radšej dávať pozor. Ak na 
túto hru pristúpia, mali by si uvedomiť, 

kam vedie. Dnes je cieľom diskreditačnej 
kampane ich politický protivník. Teraz 
sa z toho ticho tešia. Lenže zajtra budú 
možno na muške oni. Pretože epigóni eš-
tebáckych metód dokážu nájsť niečo na 
každého. Veď kto nemá žiadnu chybu? 
A keby aj, na koho sa nedá aspoň niečo 
„vyrobiť“?

Ako sa dá proti takejto diskreditačnej 
kampani brániť? Podľa mňa, nijako. 
Treba to uniesť. A vyjadriť azda svoje 
najúprimnejšie opovrhnutie všetkými, čo 
takéto hry spúšťajú, režírujú alebo sa na 
nich priživujú.

V demokracii je dobre si občas pripo-
mínať, prečo si svojimi hlasmi „najíma-
me“ svojich reprezentantov do ústavných 
funkcií. Bolo by naivné, keby sme od nich 
očakávali, že budú dokonalí a nejako dra-
maticky odlišní od väčšiny obyvateľstva. 
Svoj hlas by sme im mali dávať preto, aby 
bojovali o takú tvár našej spoločnosti, akú 
hlásajú vo svojom programe. Ak to robia 
dobre, môže nám byť jedno, či majú vo 
svojom osobnom živote i také alebo onaké 
chyby a slabosti. Ibaže by spáchali trestný 
čin. Ale na to sú príslušné orgány a v ko-
nečnom dôsledku súd. Len ten, nie médiá, 
nie politickí súperi, je oprávnený vyniesť 
ortieľ, ktorý má váhu. Všetko ostatné sú 
len pletky.

POLITOLÓGIA

    Na kampaNi proti Figeľovi 
           je eštebácky rukopis
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Každý deň médiá prinášajú stále 
nové negatívne správy ohľadom ce-
losvetovej krízy a odborníci horúčko-
vito hľadajú riešenia. Čo to vlastne tá 
kríza je?

Je to nejaký stav, ktorý môžeme v po-
zitívnom význame chápať ako šancu do-
stať sa ďalej. Kríza zvyčajne prichádza 
vtedy, keď niečo dozrie do štádia, že to 
staré už nie je dostatočne dobré, a aby 
sa mohlo ísť ďalej, hľadá sa niečo nové. 
Kríza ale môže byť vnímaná aj ako nie-
čo negatívne v tom smere, že sa nám 
niečo rozpadá, že sme na niečo boli nau-
čení, a  my to, jednoducho, zrazu nevie-
me nájsť. V osobnom živote je to jedno-
duchšie, lebo ako ľudia máme niektoré 
vývojové štádiá tak trochu naprogramo-
vané. Spoločnosť ale takto naprogramo-
vaná nie je, a preto vôbec nie je jasné, čo 
z  krízy nakoniec vyvstane, a  aj riešenia 
sa nehľadajú ľahko.

Kríza má celý rad prívlastkov - glo-
bálna, ekonomická, fiškálna...

Z hľadiska Cirkvi sa hovorí o tom, že 
súčasná kríza je predovšetkým kríza mo-
rálna. Pre mňa je dôležitá potom otázka, 
čo je morálka? O morálke zvykneme 
hovoriť skôr vo vzťahu k určitým zly-
haniam, resp. hriechom, keď hovoríme 
o  podvodoch, klamstvách, ale tiež naprí-
klad o marketingu prekračujúcom mieru 
únosnosti. Ja skôr uvažujem o morálke 
ako o ochrane hodnôt. Náboženstvo po-
trebuje morálku, ktorá chráni hodnoty, 
ale morálka nie je prioritná, prioritné sú 
hodnoty. Prikázania sú - obrazne pove-
dané - ako zbraň, ktorá chráni hodno-
ty. Niekedy sa mi zdá, že keď hovoríme 
o  morálnej kríze, uprednostňujeme skôr 
samotnú zbraň pred tým, čo táto zbraň má 
chrániť, čiže hodnoty. Celkovo si často 
kresťanstvo pletieme s morálkou, no zdô-
razňujem, kresťanstvo je o hodnotách, pre 
ktoré žijeme. Aj Desatoro nie je hodnota, 
je to len spôsob, ako sa hodnoty chránia. 
A kresťanstvo určuje jasné poradie hod-
nôt, ktoré, žiaľ, máloktorý kresťan pozná 
a  podľa ktorého máloktorý kresťan žije 
- v tomto smere je aj kresťanstvo v kríze.

Môžeme si tento systém hodnôt struč-
ne ozrejmiť?

Tento systém je veľmi jednoduchý, ho-
voríme o štyroch skupinách hodnôt. Na 
prvom mieste sú hodnoty náboženské  
- v  zmysle vzťahu človeka k Bohu, na 
druhom mieste sú hodnoty duchovné - 
čiže česť, spravodlivosť, dôvera, pokoj, 
láska, porozumenie atď. Na treťom mies-
te figurujú hodnoty životné - život sám, 
uplatnenie v živote (kariéra, postup), 
zdravie, materiálne zabezpečenie živo-
ta, no a na poslednom, štvrtom mieste, 
sú ostatné materiálne hodnoty. Duchov-
né hodnoty sú po vzťahu k Bohu druhé 
najdôležitejšie, ale my sme na to akosi 
zabudli - keď hovoríme o hodnotách, 
zdôrazňujeme skôr život, zdravie, prácu 
atď., čo ale nie je v súlade s kresťanským 
poradím hodnôt. Čiže, radšej ako o kríze 
morálky hovorme o tom, že to je kríza 
kresťanstva či kríza chápania kresťan-
stva ako takého.

Pokračovanie na strane č. 4.
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 Návrat k hodNotám - boj 
                o vlastNé Šťastie...

Rozhovor s rímskokatolíckym kňazom a členom 
Rady RTVS, Vladimírom Slovákom

Narodil sa vo Zvolene. Kňazskú službu začínal ako kaplán v Novej Bani, začiatkom 
90. rokov pôsobil ako farár v horehronskom Beňuši, dva roky v Kremnici a od 
roku 1994 pracoval deväť rokov v rádiu Lumen - najskôr ako šéfredaktor, po roku 
už ako konateľ a riaditeľ. Súčasne s pôsobením v rádiu vyštudoval masmediálnu 
komunikáciu na Katolíckej univerzite v Ľubline (Poľsko). Štúdium na tejto prestížnej 
škole (u profesora Tadeusza Zasepu) v ňom zanechalo výraznú profesionálnu, ale aj 
ľudskú stopu. Keď v roku 2003 abdikoval na svoju funkciu riaditeľa rádia, stal sa 
farárom v podpolianskom Stožku. Ako odborník v oblasti rozhlasového vysielania 
bol 10. februára tohto roku zvolený za člena Rady RTVS. Kandidoval s presavzatím 
pričiniť sa hlavne o to, aby všetko neskončilo iba pri peniazoch, zasadzuje sa 
za hodnotovú orientáciu médií. S rímskokatolíckym kňazom, ThLic. Vladimírom 
Slovákom, sme začali hovoriť o kríze a skončili, ako inak, pri hodotách.
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Ak sme teda vnútorne zmenili prefe-
renciu hodnôt, ostáva potom naša kul-
túra stále kresťanskou?

Nie je kresťanská. Je životná a mate-
riálna, je to skôr o prežití, ale nie o ži-
vote pre vyššie hodnoty. O tom sa dnes 
hovorí len minimálne. Preto považujem 
za mimoriadne dôležité uvedomenie si 
spomínaného poradia hodnôt, teda o čo 
by tu malo ísť a kvôli akým hodnotám sa 
oplatí niečo obetovať. A vôbec, dnes slo-
vo obeta nie je veľmi v kurze - prečo by 
som sa mal obetovať? Čo z toho budem 
mať? Ľudia ako tak rozumejú obetovaniu 
sa svojim deťom, no toto ešte stále nie je 
najvyššia hodnota.

Existuje vôbec šanca na návrat 
k  hodnotám?

Samozrejme, že existuje, je to vec 
každej generácie a každého jednotliv-
ca. Každá generácia a tiež každý z nás 
si to musí vybojovať sám. Príkladom 
nám môže byť obrátenie sv. Pavla. Ako 
sa vlastne Pavol obrátil? Veď bol veria-
cim aj predtým. Zmenil životné hodnoty 
- miesto bojovnosti nastúpila obetavosť, 
predtým prenasledoval, potom trpel pre 
Krista. Prijať Krista znamenalo preňho 
nielen uveriť v Neho, ale aj prijať celkom 
nový systém hodnôt.

Máš aj osobnú skúsenosť?

Tomuto pohľadu sme sa na teológii 
v  Bratislave, kde som študoval ešte za 
boľševika, nikdy neučili, stretol som sa 
s  tým až na štúdiách v Poľsku, na Kato-
líckej univezite v Ľubline. Tam som zís-
kal hlbší, ale aj širší pohľad na vec. Mne 

sa stalo, už ako “hotovému” kňazovi po 
tridsiatke, ktorý žil v tom, že všetko vie, 
že som musel zmeniť pohľad, sám sa 
obrátiť a prehodnotiť svoje kresťanstvo 
i kňazstvo, že o čom to je? Vari o tom, 
že koľko ľudí “naženiem” do kostola? 
Alebo čomu vlastne tých ľudí v kostole 
učím? Čo je úspech a na druhej strane 
neúspech mojej kňazskej činnosti? To sú 
veľmi dôležité veci, ktoré som si musel 
v  sebe nanovo zadefinovať.

Správna pointa sa nachádza v záve-
re...

Spomínam si na film o Gándhím. Prišli 
za ním domov na poradu kľúčoví pro-
tagonisti rodiacej sa slobodnej Indie, no 
a  on si uprostred rozhovoru o nejakej dô-
ležitej kríze jednoducho odskočil podojiť 
kozu. Pretože tie reči boli aj tak o ničom, 
lebo pokiaľ sa nezmení 
človek, ťažko niečo zme-
níme. Ešte zrejmejšie si to 
môžme uvedomiť v  na-
šom, kresťanskom kon-
texte. Kristus bol Božím 
synom a mohol urobiť 
a  vyriešiť rôzne veci, 
a pritom vôbec neriešil 
otázky nespravodlivosti 
otrokárskeho zriadenia, 
neriešil svoj národ, ne-
riešil veľradu, on riešil 
človeka. 

Aj táto kríza sa na-
koniec nejako vyrieši, 
a potom nás bude zase 
bolieť niečo iné a bude-
me proti tomu bojovať. 
V skutočnosti však treba 
riešiť najmä to, čo človek 
hľadá a čo ho urobí šťast-

ným (pričom hovoríme na prvom mieste 
o  perspektíve večného šťastia). Namiesto 
zápasu o  to, aby som mal v práci vyššie 
postavenie, aby som viac zarobil a  aby 
som sa super materiálne zabezpečil, tre-
ba sa vrátiť k normálnemu, prostému 
zápasu o svoje šťastie a o tie duchovné 
hodnoty, ktoré nás skutočne robia šťas-
nými. Zoberme si napríklad naše spo-
mienky, prejavujúce sa na Vianoce alebo 
cez prázdniny, ako dobre sa mali naši 
starí rodičia. Čo im vlastne závidíme? 
Materiálne sa rozhodne nemali dobre, 
lepšie ako my. No sú to práve duchovné 
hodnoty, ktoré im možno skutočne závi-
dieť - vzťahy, lásku, pokoru, prívetivosť, 
láskavosť, obetavosť, porozumenie, žičli-
vosť. A o  toto sa naozaj oplatí bojovať.

                           
                          Pripravil: Ján Zach
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30. júla som 
sa zúčastnil voľ-
by generálneho 
riaditeľa RTVS 
a v  dobrej myš-
lienke som pre-
zentoval svoj 
projekt. Projekt 

ešte pred samot-
ným podaním prihlášky nezávisle od seba posú-
dili odborníci na túto problematiku a ich kladné 
hodnotenie ma uistilo, že pokiaľ budem nadávať 
doma pred obrazovkou, nič nezmením, ale pokiaľ 
sa prihlásim do konkurzu s projektom riadenia, 
je tu nejaká možnosť zlepšiť aktuálny stav tejto 
inštitúcie, hrdo nesúcej názov RTVS, ktorá pod-
ľa súčasného zákona je nezávislá od akýchkoľvek 
politických zásahov. 

V súčasnosti pod RTVS spadá Slovenská tele-
vízia a Slovenský rozhlas a päť ďalších dcérskych 
spoločností. Sú to: Media RTVS s. r. o., výhrad-
ný predajca reklamného priestoru, RTVS s. r. 
o., úhrady za služby verejnosti, STV Production 
a  Technology s. r. o., STV Broadcasting s. r. o., 
PMT s. r. o., píplmetrové meranie. 

O jej nezávislosti v realite som sa presvedčil 
veľmi rýchlo, keď hneď na úvod sa skrátil čas na 
prezentáciu z 15 minút na 10 minút, čo pri poč-
te prítomných kandidátov nebolo vôbec potreb-
né. Čas sa naťahoval aj nezmyselnými dlhými 
prestávkami, ktoré určoval predseda výboru pre 
kultúru a médiá. Poslanci vo výbore sa zrazu 
správali ako malí chlapci, ktorí nevydržia dlhšiu 
pozornosť.

 Samozrejme, každého to skrátenie na 10 mi-
nút zaskočilo, pretože vyhadzovať z prezentácie 
Power Point dosť podstatné veci, ktoré boli na-
chystané na 15 minút, dalo zabrať skôr po obsaho-
vej stránke. No nemohlo ma to zaskočiť, nemohol 
som sa na toto ani vyhovárať, podvedome som 
trošku rátal aj s touto alternatívou a opakujem, 
vyhovárať sa na to nedá. V riadiacej funkcii stre-
sové situácie treba riešiť ihneď za každej okolnos-
ti. Iná vec je dosť závažnejšia, a to, že kandidáti 
Mika a  Rezník zrazu dostávajú omnoho väčší 
priestor na svoju prezentáciu a ostatní, ako keby 
tam ani neboli. Tu sa vynára zásadná otázka, ako 
je to vlastne s tou nezávislosťou a rovnosťou celé-
ho konkurzu pre všetkých kandidátov. V podstate 
ešte pred prezentáciou sa už neoficiálne vedelo, 

kto to získa a verejné vypočúvanie bola len a len 
fraška pre verejnosť. Teda verejnosť sa klama-
la v  priamom prenose a verejnosť si sama musí 
urobiť obraz o  celom divadle pod režisérskou tak-
tovkou jednej vládnej strany. V jednu chvíľku ma 
i  napadlo, že po takýchto „rovnakých podmien-
kach pre všetkých“ nemá zmysel tam robiť zo seba 
šaša. Lenže bez boja sa z bojiska neodchádza, tak 
som zostal do konca a čakal na svoj čas určený na 
prezentáciu projektu. 

 A o čom som mal vlastne projekt riadenia?
 Názov projektu: Koncepcia rozvoja silnejšej 

značky televízie a rozhlasu pre vysielanie verej-
nej služby občanom.

Slovenský rozhlas a Slovenská televízia by mala 
plniť tri základné funkcie:

- informačnú,
- zábavnú,
- vzdelávaciu.
Treba byť hlavne presvedčený, že medzi týmito 

tromi funkciami by mal vždy existovať prienik. 
V informačnej funkcii treba rešpektovať význam, 
aktuálnosť a spoločenskú platnosť informácie. 
V zábavnej funkcii by mala dominovať kultúra, 
umenie, šport a všetky by mali mať spoločného 
menovateľa, a tým je vzdelávanie. Uvedené po-
žiadavky na informácie, zábavu a vzdelávanie by 
mali tiež mapovať realitu objektívne a zo všetkých 
uhlov.

V krátkosti treba povedať verejnosti aj to, že te-
levízie máme dve. Súkromné, ktorých primárnym 
cieľom je dosahovanie zisku, čo ovplyvňuje aj ich 
programovú štruktúru, a televízia verejnej služby 
zriadená zákonom, ktorá má špeciálne úlohy. Ob-
dobne to platí i pri rozhlase a súkromnom rádiu. 
V programovej štruktúre televízie, ktorá má po-
skytovať verejnú službu, by mal byť v prvom rade 
priestor pre programy vzdelávacie, prírodopisné, 
kultúrne, historické, zdravotnícke, ekonomické 
a  podobne. Televízia zriadená zákonom má svoje 
miesto vo voľnom čase dieťaťa, respektíve v čase 
po príchode zo školy. Televízne vysielanie môže 
vhodne doplniť voľný čas dieťaťa, či už vo for-
me zábavnej alebo informačne – náučnej relácie. 
Na toto treba pamätať. V podstate by malo byť 
informačné ráno, vzdelávacie predpoludnie, pub-
licistické popoludnie, zábavný večer a filmová 
noc. Vízia do budúcnosti je posilnenie samotnej 
značky STV a SRo na úkor všetkých komerčných 
televízií a rádií. Cieľom tohto je dosiahnuť, aby 

konečný spotrebiteľ, čiže divák a poslucháč pri 
prepínaní jednotlivými stanicami skončil nako-
niec pri sledovaní Slovenskej televízie a počúva-
ní Slovenského rozhlasu, a to dosiahneme jedine 
formou zvýšenia kvality podpory domácej tvorby, 
ktorá neskĺzne do komerčnej sféry, ale zábavnou 
formou prinúti mladšiu, ako aj staršiu generáciu 
zostať pri sledovaní. Tu sa dá v prvej fáze vyu-
žiť kvalitný výber z archívu, ktoré tieto inštitúcie 
majú.

Na sviatok sv. Mikuláša sa otvoria brány tele-
vízie a rozhlasu. Akcia bude trvať dva dni. Jeden 
deň rozhlas, druhý deň televízia. 

Cieľ: Priblížiť naživo detským divákom progra-
my pre nich určené cez rodičov. Očakávaná akcia 
v budúcnosti má za úlohu postupne zvyšovať sle-
dovanosť detského diváka a rodičov, hlavne pred 
blížiacimi sa vianočnými sviatkami. 

Formy: Otvorenie štúdií, stretnutie s obľú-
benými detskými postavičkami a moderátormi 
detských relácií. Prichystať tlačové materiály 
s  dôrazom na detský program v televízii aj v  roz-
hlase. Pozvánky rozposlať aj do základných škôl, 
poprípade materských škôl ako ponuku pre pred-
školákov. Otvoriť kanceláriu riaditeľa RTVS, STV 
a SRo. 

Funkcia: výchovno-vzdelávacia mladého di-
váka, silný zážitkový vnem vhodne preniesť na 
posilnenie značky Slovenskej televízie a Sloven-
ského rozhlasu.

Priamy styk diváka a inštitúcie je najvhod-
nejšia možnosť oslovenia a propagovania a do 
budúcnosti zvýši záujem o sledovanosť televízie 
a počúvanosť rozhlasu. Súčasnému, ale aj budú-
cemu divákovi nenásilnou formou pripomenúť, 
že televízia a rozhlas sú inštitúcie, ktoré nemajú 
charakter komerčnej sféry, ale podieľajú sa na do-
mácej tvorbe, zastupujú malého diváka, kde mu 
vytvárajú priestor podľa veku i pohlavia a  ich 
úlohou je aj zachovanie kultúrneho dedičstva pre 
ostatné generácie. Či už sa jedná o mladých umel-
cov, umelecké súbory, dokumenty s charakterom 
histórie, prírodopisné relácie a pod., je tu vytvore-
ný priestor, ktorý sa v komerčnej sfére nenachá-
dza. Predpokladom je, že raz z detského divá-
ka vyrastie úspešný športovec, vedec, historik, 
umelec a pod, a preto je vo verejnom záujme, aby 
RTVS zastupovala aj túto skupinu, pretože médiá 
majú dosť silnú vnemovú možnosť ovplyvniť bu-
dúcnosť takéhoto diváka. 
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Marián Herdel 

pohľad z vNútorNej straNy kamery 
           pri voľbe riaditeľa rtvs... I. 
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Sneh v Ríme 
takmer nepo-
znajú, zasne-
žená jedla je 
n e z n á m y m 
pojmom. Pred 
1656 rokmi, 5. 
augusta 356, to 
však bolo ináč. 
V to horúce 
ráno sa naj-

vyšší rímsky pahorok Eskvilín zabelel snehom. 
Predtým mal pápež Liberius sen, v ktorom mu 
podľa tradície Matka Božia Mária zdelila, že 
tam, kde v  ten deň napadne sneh, má postaviť 
kostol. Pápež ho postavil, je to bazilika Santa 
Maria Maggiore – Panny Márie Väčšej alebo 
Snežnej. Udalosť je stvárnená v kaplnke Pavla V. 
tejto baziliky na Madernovom obraze, je zachy-
tená aj vo Vatikánskych múzeách, kde na obraze 
prekvapení biskupi odhŕňajú lopatami sneh.

Santa Maria Maggiore je najstaršia z rím-
skych bazilík, prvá, ktorá je zasvätená Božej 
Matke. Má nádherné mozaiky z 5. stor., podľa 
tradície pod oltárom 
sú relikvie z bet-
lehemských jasiel, 
byzantskú ikonu 
Panny Márie – Spá-
sy rímskeho ľudu 
namaľoval sv. Lukáš 
evanjelista, ktorý 
ju osobne poznal. 
V bazilike schválil 
Hadrián II. Cyrilovi 
a  Metodovi zavede-
nie staroslovienčiny 
ako štvrtého boho-
služobného jazy-
ka, tu sa prvýkrát 
v  Ríme slúžila omša 
v tomto jazyku. Je tu 
aj socha Márie – Kráľovnej pokoja, ktorú tam 
dal Benedikt XV., keď do Loretánskych litánií 
vsunul tento titul.

Každoročne 5. augusta sa snežný zázrak v  ba-
zilike oslavuje bohoslužbami, počas ktorých sa 
z  kopuly sypú biele lupienky kvetov. Večer pred 
bazilikou sa táto udalosť slávi tiež. 5. 8. 2004 
ma na ňu pozval otec Ľudovít Melo, slovenský 

dominikán – pápežský spovedník, ktorý tu den-
ne spovedá v slovenčine v spovedelnici č.  11. 
Z  okien knižnice ich komunity som sledoval 
tradičnú slávnosť, na ktorej padal námestím sku-
točný sneh.

V podvečer sa Rímom prehnala búrka, uli-
ce boli plné vody. Na vrátnici rehole ma čakal 
o.  Melo s provinciálom dominikánov, hudob-
ným skladateľom J. R. de Brabanderom. Táto ko-
munita dostala od pápeža privilégium odpúšťať 
ľuďom aj veľmi ťažké hriechy. 

Vonku popŕchalo, ale plnému námestiu to ne-
prekážalo. Po prejavoch, ktoré sú v Taliansku 
vždy dlhé, reflektory križovali námestie, zaznela 
poľská koleda a Mascaniho predohra k  opere 
Sedliacka česť. Keď padre Melo povedal: „No 
a  teraz bude padat sňah!“ – mal pravdu. Fa-
rebné svetlá menili fasádu baziliky a pri Hän-
dlovom Aleluja sa stal zázrak. Dve delá chrlili 
sneh, ktorý sa rozptyľoval v priestore. Vír re-
flektorov efekt umocnil, a keď sa v okne objavili 
vločky, taliansky dominikán povedal: „Zanzare 
– komáre“. Nasledovala Gounodova Ave Mária, 
odznelo aj mnoho inej, majestátnej hudby. Sneh 

padal temer hodinu, pri 25 stupňoch sa topil 
vo vzduchu. Užasnutí sme sa pozerali na ná-
mestie. Po 1648 rokoch sa tradícia dodržala: 
Rimania si uctili zázrak, ktorému vďačíme za 
túto baziliku. 

V Santa Maria Maggiore sa udialo veľa 
udalostí blízkych Slovákom. Napr. sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi, titulárny 

arcibiskup, jezuita Cyril Vasiľ z Košíc, rektor 
Pápežského východného inštitútu v Ríme a  pro-
fesor Pápežskej Gregoriánskej univerzity, tu pri-
jal 14. 6. 2009 biskupskú vysviacku. 27. 6. 2009 
môj synovec Karol Mária Mikloško z Nitry, 
Patrick Mária Cahill z Írska a Van Mária Boni 
z Pobrežia Slonoviny, členovia medzinárodného 
kňazského združenia Dielo Ježiša Veľkňaza, tu 
prijali z rúk arcibiskupa Maura Piacenzu, sekre-
tára Kongregácie pre klérus, kňazské svätenie.

 Padre Melo je kňaz plný humoru a ochoty 
pomôcť. Počnúc 3. 2. 2002, keď sa zahájili pra-
videlné slovenské omše v Ríme, on ich slúžil 
v  kostole Gesu e Maria. Keď mladí slovenskí 
domováci z Úsmevu ako dar navštívili Rím, 
mnohých, čo roky neboli na spovedi, Melo vy-
spovedal. Potom každému ponúkol na oslavu 
nového života pohár Frascati. Po náhlej a ťažkej 
operácii pred pár rokmi sa o. Melo podľa lekárov 
šokujúco rýchlo zotavil.  

 Zriedkavé sneženie v Ríme presne evidu-
jú: bolo 10. 2. 1956, 9. 2. 1965, 11. 2. 1986, 29. 
12. 1996 husto snežilo tri hodiny. Počas môjho 
pobytu v r. 2000-2005 tu padal sneh dvakrát, 

posledne 23. 1. 2005. Rím bol nadšený, 
v doprave vládol chaos, biely zázrak sa 
udržal iba minúty. 

Vrchy v okolí Ríma bývajú v zime 
zasnežené. Z diaľky sa belejú a chladia 
vzduch, rímska zeleň však po bielo-
be márne túži. Kvôli zvláštnej polohe 
v  Ríme veľmi zriedkavo mrzne. Vtedy 
je jasno, ak je zamračené, je teplo a prší. 
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Jozef Mikloško, 
poslanec NR SR za  KDH

Augustový sneh v Ríme

Sneh v Pacentre, v mestečku provincie ĹAquila. (Foto: archív autora)

Prekvapený Canova v rímskej Vile 
Borghese. (Foto: archív autora)
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4. augusta 1863 sa v Martine konalo prvé valné zhro-
maždenie Matice slovenskej, keď už rok predtým jej 
vznik odsúhlasil cisár František Jozef a darom tisíc 
zlatých stal sa jej zakladajúcim členom s číslom 111. 
Otcovia Matice chceli, aby vznikla v roku osláv 1000. 
výročia príchodu Konštantína a Metoda, ktoré v Ríme 
inicioval Franz Lis(z)t, čím jej do vienka dali aj starost-
livosť o cyrilometodský odkaz v oblasti spoločenské-
ho života. Maticu po dvanástich rokoch ministerstvo 
vnútra zatvorilo, aj na základe jej ovocia však na konci 
prvej svetovej vojny zaniklo Uhorsko, Matica nanovo 
ožila a odvtedy prekonala dobré i zlé časy, zväčša podľa 
vôle vládnucich. 

Od roku 1990 sa pod jej záštitou uskutočnili tisícky 
zväčša kultúrnych, osvetových i vedeckých akcií, vý-
znamne prispela k štátnej samostatnosti i k prijatiu ja-
zykového zákona. Chybnými krokmi v nedávnej minu-

losti, najmä riskantnými finančnými operáciami, prišla 
však o veľkú časť svojho majetku, aj o dôveru vo ve-
rejnosti. Dúfam v skoré vyjasnenie starých nešťastných 
káuz za pomoci príslušných orgánov štátu. 

V záujme otvorenosti voči verejnosti sme prvý raz za-
slali správu o jej činnosti na rokovanie Výboru NRSR 
pre kultúru a médiá. Jej obsahom sú aj naše zámery 
v najbližšom období, hľadanie nových ciest pri plnení 
matičného poslania, ktorým je zjednocovanie všetkých 
občanov v záujme vlastenectva, ako aj plnenie niekto-
rých úloh štátu, ktoré napríklad vyplývajú z medziná-
rodného dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva. Keďže vlasť, to je kultúra a vzde-
lanosť, ale aj pamiatky, stav jazyka, aj unikajúce tra-
dície, aj príroda a stav nášho vidieka, aj problémy na 
jazykovo zmiešanom území, usilovne pracujeme na tom, 
aby sa Matica stala akýmsi myšlienkovým think-tankom 

v naznačených oblastiach. 
Chceme sa napríklad an-
gažovať pri záchrane tra-
dičných hodnôt vidiecke-
ho života, úzko spojeného 
s využívaním zanedbanej 
pôdy. Pomohla by aj úpra-
va legislatívy tak, aby Ma-
tica mohla byť aktívnejším 
účastníkom spoločenského 
diania.

Verím, že ozdravnými 
krokmi, o ktoré sa na čele 
Matice usilujem, nanovo 
získava stratenú dôveru 
vo verejnosti a prispieva 
k  zjednocovaniu Slovenska 
na báze úcty k tradíciám, 
kultúrnosti a vzdelanosti.

Marián Tkáč, predseda 
Matice slovenskej

2. augusta 2012

Správy z Burzy cenných papierov 
v  Bratislave

Viac informácií na www.bsse.sk.

VYHLÁSENIE K 4. AUGUSTU, 
PAMÄTNÉMU DŇU MATICE 

SLOVENSKEJ



V rámci industrializácie panovalo 
v priemyselne vyspelých štátoch Zá-
padu po dlhý čas cynické a krátko-
zraké správanie podnikateľov fixo-
vané na maximalizáciu zisku, ktorá 
nestratila svoju aktuálnosť ani dnes.

Morálny poriadok spoločnosti vo 
vyspelých štátoch sa už dávno na-
chádza vo fáze dlhodobého úpadku. 
Zavládla „kultúra“ zdôrazňujúca naj-
krajnejšie formy individualizmu.

V druhej polovici deväťdesiatych 
rokov minulého storočia sa v USA 
začala séria podnikových škandálov, 
ktoré odhalili, že vedúci manažéri 
okrádali vlastné organizácie. Sú to 
ľudia vyznačujúci sa narcisticko-
-egocentrickou osobnosťou.

Nekalé praktiky neobišli ani európ-
ske firmy. Zavládol divoký kapitaliz-
mus, v ktorom platí zákon najsilnej-
šieho.

HANS KÜNG, teológ a filozof, po 
svojom prednáškovom turné v Spoje-
ných štátoch amerických v novembri 
2008 napísal, že mnohí ľudia sa sťa-
žujú na prevažujúcu túžbu biznisu po 
zisku a na megalomániu v politike. 
Keďže trhy zlyhali, výzvy k etickej-
šej regulácii honby za ziskom sa stali 

opodstatnenejšími. Konšta-
toval pritom, že „etika nie je 
čerešničkou na torte, nie je 
iba podružných prílepkom 
k  celosvetovému trhovému hospo-
dárstvu“.

Firmy boli postupne vystavované 
silnejúcemu tlaku, aby konali mrav-
ne. Neetické podnikateľské správanie 
sa konečne začalo aj trestať. Žiaľ, 
takéto konanie podnikov je však za-
komponované v samostatnom hospo-
dárskom systéme.

Slovensko sa stalo učenlivým žia-
kom v porušovaní etiky v rámci 
ekonomickej transformácie. Snú-
bilo socialistické praktiky so skúse-
nosťami z ranného kapitalizmu, keď 
v nadšení z bezbrehého liberalizmu 
dovolilo značne naštrbiť základné 
etické princípy spoločnosti a ekono-
miky.

Prenikavú degradáciu etiky vyvo-
lali kodifikované normy privatizácie 

prijaté fe-
derálnymi 
o r g á n m i 
a  neskôr 
vládami SR, 
ktoré pretrvávajú dodnes. Pre istú 
skupinu ľudí je to bohatá korisť.

Korupcia a klientelizmus či ne-
transparentnosť vo verejnom obstará-
vaní posunuli Slovensko v roku 2010 
v globálnej konkurencieschopnosti 
svetového ekonomického fóra na 60. 
priečku (z predchádzajúcej 47. pozí-
cie). V roku 2011 SR obsadila dokon-
ca 69. miesto, čo je najhorší výsledok 
od roku 1997 (35. priečka). V rebríč-
ku korupcie zostavenom Transparen-
cy International sa v roku 2010 pre-
padla na nelichotivé 59. miesto oproti 
47. miestu z roku 2005, keď SR pred-
stihli aj niektoré africké štáty.
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Deficit etiky v podnikaní a manažmente          
 západných štátov a Slovenska

Mikuláš Sedlák

                    Skupina manažérov. (Foto: pixmac.sk)

(5. časť)

Hans Küng.
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Organizácia Orol, fotografovanie, filmovanie, 
prednášky v rozhlase, vedenie divadla, kina, 
tamburášskeho súboru a dychovky... i tieto ak-
tivity zvládal neskôr už ako prior košického 
konventu s nesmierne obsiahlou pastoračnou 
činnosťou: viedol misie a duchovné cvičenia 
pre rôzne skupiny ľudí od školákov, cez baníkov 
až po predstaviteľov inteligencie v slovenčine, 
maďarčine i nemčine, prednášal filozofiu, vie-
dol latinsko-filozofický krúžok, spovedal, atď... 
V  roku 1936 opustil Košice a až do roku 1939 sa 
venoval pastoračnej činnosti a štúdiu v Čechách. 

Do roku 1944 žil v Maďarsku, kde sa skrýval 
pred predstaviteľmi nacistického režimu, ktorý 
ho chcel, pravdepodobne ako človeka s nemec-
kým pôvodom, začiatkom vojny naverbovať do 
nemeckej Luftwaffe ako pilota. Podľa svedkov 
im páter Mikuláš odkázal: „Mein Oberkom-
mando ist Gott“. Jeho prirodzené vzoprenie sa 
každému režimu vystihuje aj veta, na ktorú si 
spomenula jeho žiačka: „Dievčatá, neverte nik-
dy nijakému -izmu“. 

V roku 1944 sa opäť vrátil do svojich obľúbe-
ných Košíc. Kým predstavitelia maďarskej pro-
nemeckej Stany šípových krížov v zime 1944/45 
terorizovali obyvateľov Košíc, brat Mikuláš 
Lexmann vytvoril úkryt v priestoroch kryp-
ty pod dominikánskym kostolom, kde ukrýval 
ohrozených ľudí bez ohľadu na ich náboženské 
či politické presvedčenie - Židov i komunistov. 

Po vojne sa Mikuláš Lexmann zaslúžil o zalo-
ženie časopisu Svätý ruženec, ktorý vychádzal 
až do zákazu vydávania katolíckej tlače roku 
1948. Narastajúci nátlak komunistického reži-
mu na Cirkev po februári 1948 zasiahol aj pát-
ra Mikuláša a spolu s Piotrom Krivým sa stali 

nekompromisnými odporcami komunistického 
režimu s  obrovským vplyvom na široké vrstvy 
košického obyvateľstva. 

Pri príležitosti 25-ročného kňazského jubilea 
Mikuláša Lexmanna sa v časopise Svätý ru-
ženec objavili na jeho adresu tieto až prorocké 
slová: „Potrebujeme kňazov, ktorí v jednej ruke 
s  ružencom, v druhej ruke s krížom bojujú za 
práva Kristove a nedajú sa sklátiť väzením, pro-
tivenstvami, hrozbami, ale hotoví sú pre Krista 
aj mučenícku smrť podstúpiť ako apoštolovia.“ 
Do štyroch rokov sa tieto prorocké slová naplnili.

Opletačky s ŠtB zažil brat Mikuláš ešte pred 
násilnou likvidáciou kláštorov, a to nielen ako 
dominikán, ale aj ako člen laického apoštolátu 
Rodina, no definitívne odchod z Košíc a násled-
ná smrť v internácií súvisí s násilnou likvidáciou 
reholí v roku 1950. Po internácií v Pezinku, Báči 
a Podolínci nasledovala internácia v Králikoch. 

Mikuláš Lexmann trpel vysokým krvným tla-
kom, bol chorý na srdce a ťažko sa mu dýchalo. 
To nezabránilo vtedajším mocipánom, aby ho 
nevystavovali ťažkej práci na poli alebo s ním 

lepšie zaobchádzali. 
Páter Mikuláš zomrel 17. 

júla 1952. Jeho spoluväzni 
spomínali, že nadránom 
mu bolo veľmi zle a ne-
vládal už ani vstať a slúžiť 
sv. omšu. Celebroval ju pri 
ňom iný kňaz. Mikuláš si 
uvedomoval, že zomiera. 

Keď mu chceli spoluväzni podoprieť ovisnutú 
hlavu, povedal len: „Nechaj, patrí sa, aby Pánov 
služobník pred Neho predstúpil so sklonenou 
hlavou.“ 

Páter Mikuláš bol za prísnych opatrení a prí-
tomnosti milicionárov pochovaný vo svojej rodnej 
obci Bobot 21. júla 1952. Jeho rodine sa s ním ne-
dovolili rozlúčiť osamote a jeho spolubrata a  rod-
ného brata Rafaela doviedli na pohreb v  putách 
a  nedovolili sa mu priblížiť k telu svojho brata ani 
k  svojej matke a rodinným príslušníkom. 

Podobizeň Mikuláša Lexmanna by mohla 
zdobiť priečelie letiska v Košiciach, socha lie-
tajúceho kňaza by mohla byť neďaleko košickej 
tržnice. Jeho rehoľní bratia si ho uctili zarade-
ním medzi mučeníkov 20. storočia. Rovnako 
naň nezabúda pokrvná rodina. 

V zozname "spravodlivých medzi národmi" 
jeho meno zatiaľ absentuje. Veríme, že slávnosť 
na Bobote, ktorú zastrešil nitriansky diecézny 
biskup a cirkevný historik, Mons. Viliam Judák, 
odkryje pokorného a vitálneho ducha domini-
kána Mikuláša Lexmanna, verného služobníka 
Cirkvi a nebojácneho objaviteľa nových foriem 
dialógu so svetom. 

(Zdroj životopisných údajov: Dominik Roman 
Letz, OP, Smrť za mrežami, Prešov 2006, Vyda-
vateľstvo Michala Vaška)

                                         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 z väzenia. 
                                   (Foto: archív rodiny Lexmann)



Centrom pre 
nové myšlien-
ky a umenie 
sa stali pre-
d o v š e t k ý m 
hospodársky 
prosper ujú -
ce Athény 
otvorené vte-
dajšiemu civi-

lizovanému svetu. Tu vznikla r. 508 
pred Kr. prvá demokracia (vláda ľudu 
so všeobecným volebným právom – 
vtedy mimo žien a otrokov). Rozvinu-
tý obchod vyžadoval stabilné platidlo, 
ktorým sa stal talent striebra (26 kg); 
ten sa delil na 60 mín a jedna mína 
mala hodnotu 100 drachiem.

Po porážke Peržanov pri Maratóne 
(490 pred Kr.) a v slávnej námornej 
bitke pri ostrove Salamíny (480 pred 
Kr.) dochádza v nasledovných de-
saťročiach ku grandióznej výstavbe 
Atén, predovšetkým za výnimočného 
štátnika a bezúhonného podporovate-
ľa demokracie Perikla (495 – 429 pred 
Kr.).

Architektmi najznámejšej gréckej 
stavby – chrámu bohyne múdrosti 
Athény Parthenón (podľa jej prívlast-

ku Parthenos – Panenská) 
boli Iktínos a Kallikrates 
v  spolupráci s najväčším 
antickým sochárom Fei-
diom. Je postavený na zná-
mej Akropole (aténske ob-
ranné a náboženské stredisko od čias 
mykénskej doby). Z tohto obdobia sa 
tu tiež zachovali Propylaie (zastreše-
ná vstupná brána s monumentálnym 
stĺporadím), chrám so skupinou svä-
týň Erechtheion i menší chrám bohy-
ne Athény Niké (Víťaznej).

Okrem najvplyvnejších gréckych 
mestských štátov Athén a Sparty, 
ktoré vzájomne bojovali o nadvládu 
v  Peloponézskych vojnách (457– 404 
pred Kr.), dosiahli značný význam 
ďalšie grécke mestá ako Delfy, Korint, 
Olympia, na pobreží Malej Ázie Efez, 
Milét i ostrovný Rhodos, na Sicílii Sy-
rakúzy. Neskôr v helenistickom ob-
dobí (338 – 146 pred Kr.) sa rozvíjali 
v gréckom kultúrnom duchu blízky 
macedónsky Solún i vzdialené mestá 
založené za vlády Alexandra Veľkého 
(336 – 323 pred Kr.). Z nich vynikla 
najmä Alexandria, ktorá sa na niekoľ-
ko storočí stala strediskom svetového 
obchodu a vzdelanosti. Alexandrij-

ský maják (postavený r. 270 pred Kr.) 
na ostrove Faros bol ďalším vtedajším 
divom sveta. Mestom kultúry so sláv-
nou knižnicou sa stal aj maloázijský 
Pergamon (dnes západoturecká Ber-
gama). Odtiaľ pochádza názov pre tu 
zahájenú výrobu pergamenu (výro-
bok určený na písanie z hladko opra-
covaných koží domácich zvierat) v 2. 
stor. pred Kr.

V tomto období naďalej zohrávali 
významnú úlohu grécki učenci (napr. 
Archimedes) a gréčtina bola popred-
ným jazykom. Tento svet kultúry si 
zachoval svoje postavenie aj v ne-
skoršom grécko – rímskom období 
(146 pred Kr. – 395 po Kr.), kedy bolo 
Grécko rímskou provinciou zvanou 
Achaia (pomenovanie podľa Achá-
jcov). Po rozdelení Rímskej ríše na 
západnú a východnú sa Grécko stalo 
roku 395 po Kr. súčasťou Východo-
rímskej a neskôr Byzantskej ríše.

O typických štýloch, prvkoch a účele 
stavieb antickej gréckej architektúry 
si povieme v budúcom pokračovaní.
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 architektúra v dejiNách ľudstva X. 
NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk

Grécko
(1 100 rokov pred Kr. - 395 po Kr.)

Anton Šumichrast

Parthenon na Akropole v dórskom ráde. (www.shs.westport.k12.ct.us)

 Zeus, najvyšší boh gréckej mytológie.



HISTÓRIA - ZAUJÍMAVOSTI

„Krajina vychádzajú-
ceho slnka“ – pod tým-
to názvom je Japonsko 
známe už od 6. storočia 
n. l. Dovtedy bol použí-
vaný názov – Jamato, 
podľa kraja v strednom 
Japonsku, blízko dnešnej 
Osaky. Ako hovorí sta-
rá legenda, nachádzalo 
sa tu sídlo 
prvého ja-

ponského cisára menom Džimmu, 
ktorý žil v  rokoch 711 - 585 pred n. 
l. Ak počítame dobre, dožil sa 126 
rokov. Traduje sa, že bol priamym 
potomkom bohyne slnka Amatera-
su. Stal sa zakladateľom japonskej 
cisárskej dynastie, (660 pred n.l.). 
Pre ázijský svet – Čínu, Kóreu, 
bolo Japonsko známe pod znakom 
„Wa“ – týmto znakom označovali 
trpaslíkov, teda vzrastom malých 
ľudí. Bolo to urážajúce pomenovanie a na výzvu 
Japoncov bola v  7. storočí uznaná ich žiadosť, na 
základe ktorej čínsky cisár nariadil používanie 
oficiálneho názvu – NIPPON, čo znamená – „Kra-
jina vychádzajúceho slnka.“ 

Podľa archeologických výskumov môžeme po-
merne presne datovať jednotlivé historické ob-
dobia Japonska. Obdobie neolitu dostalo názov 
Džómon. Džó – znamená povrazec a mon – vzor. 
Džómon je teda kultúra keramiky povrazového 
vzoru. Japonskí archeológovia datujú toto obdobie 
rokmi 10 000 pred n.l. - 300 pred n.l. Nastupuje 
obdobie Jajoi, ktorého názov označuje aj miesto 
nálezov keramiky. Je to v podstate obdobie bron-
zovej doby v Japonsku, ktoré trvalo približne 600 
rokov, teda od konca tretieho storočia pred n. l. do 
tretieho storočia n.l. To už začína obdobie pod ná-
zvom Kófun, ktoré trvalo od konca Jajoi (3. stor. 
n. l.) do roku 552. Je to kultúra mohylových polí. 
Kófun je označenie pre mohylu a práve v takýchto 
mohylách sa našlo veľa predmetov poskytujúcich 
informácie o živote a materiálnej kultúre ľudí 
z  tohto obdobia. Práve to je obdobie, počas kto-
rého sa mali Japonci sformovať v národ a vytvoriť 
jednotný štát. Toto sa malo stať na prelome 6.-7. 
storočia. Používame nevedecké sentencie „mali“ 
a  „malo“, ale v tomto prípade sú na mieste. Samot-
ná japonská históriografia nemá v týchto otázkach 
jasno a trpezlivým archeologickým a historickým 
výskumom sa snaží dať na tieto otázky čo naj-

presnejšie odpovede. V tomto praveku japonskej 
histórie nachádzame aj prvé zmienky o mečoch. 
Boli rovné a sú uložené v Šose v meste Nara. Nás 
ale budú zaujímať predovšetkým dýky, ktorým 
venujeme túto kapitolu. Japonské meče sme si už 
na stránkach nášho časopisu popísali v príslušnom 
seriáli. Názov ďalšieho historického obdobia je 
Asuka. Za počiatočný dátum nástupu tejto kultúry 
je považované prijatie budhizmu. Názory na dato-
vanie sa rôznia. Uvádzajú sa dáta od druhej po-

lovice 6. storočia do roku 
710, kým iný zdroj uvádza 
roky 552 – 646. Asuka je 
názov oblasti juhozápad-
nej časti roviny Jamato. 
Jamato je miestny názov, 
ktorý v preklade znamená 
– „Brána hôr.“ Podľa no-
vého hlavného mesta ríše 
Heidžókjó (dnešný názov 
– Nara) sa nazýva aj nové 
obdobie japonských dejín 
– Nara. Ohraničujú 

ho roky 646 – 794. Obdobie Heian sa začí-
na rokom 794. Jeho ranné počiatky – Kónin 
sú datované rokom 898 a neskoršie obdobie 
Heian – Fudžiwara sa končí rokom 1185. To 
už Japonsko vstupuje do obdobia pod ná-
zvom Kamakura, ktoré trvá do roku 1392. 
Ďalej sa v krátkom časovom slede striedajú 
obdobia Muromači: 1392 - 1568, Momo-
jama: 1568 - 1600, potom nasleduje najsláv-
nejšie japonské obdobie Edo: 
1600 - 1868, ktoré vystrieda 
tzv. reformátorské obdobie 
pod názvom Meidži: 1868 - 
1912, počas ktorého sa udiali 
veľmi podstatné a zásadné 
zmeny, ktoré mali obrovský 
vplyv na ďalší vývoj v  Japon-
sku. Vláda sa vrátila do rúk 
cisára a úrad Šóguna (najvyšší 
vojenský veliteľ), ktorý si vlá-
du počas niekoľkých storočí 
uzurpoval, bol zrušený. Ruší 
sa aj privilegovaná kasta sa-
murajov, bojovníkov, ktorí 
boli významnou vojenskou 
silou, ktorá podporovala šógu-
na. Nasleduje obdobie Taišó: 
1912 - 1926 a  po ňom Šówa. 
Bolo to obdobie vlády cisára Hirohita. Počas toh-
to obdobia boli Japonci iniciátormi viacerých vo-

jenských konfliktov. Bola to vojna v Mandžusku, 
v  Číne a aj najriskantnejší podnik japonskej vo-
jenskej a  vládnej moci – vstup do druhej svetovej 
vojny napadnutím Spojených štátov Amerických 
známym útokom na Pearl Harbour. Po tomto his-
torickom exkurze sa už poďme venovať predme-
tom nášho záujmu – japonským dýkam. 

Ešte pred tým sa ale zastavme na chvíľku pri 
mentalite Japoncov, ktorá je od našej európskej 
celkom odlišná. Je to iste dané historickým vývo-
jom, kultúrou, náboženstvom, výchovou a ďalšími 
aspektmi, ktoré formovali myslenie a konanie je-
dincov či už v Európe, alebo v Japonsku. Pozrime 
sa na problematiku chladných zbraní. Európan 
kládol dôraz na funkčnosť, aby bola zbraň kva-
litná a schopná zabezpečiť a presadiť militantné 
plány jej majiteľa. V prvom rade to bol funkčný 
predmet, zbraň, smrtiaci nástroj, ktorý bol určený 
a vyvinutý na boj. Bol to prostriedok na získanie 
prevahy osobnej či územnej. To bol základný roz-
mer ponímania zbrane ako takej. Pohľad Japonca 
je celkom iný, podstatne zložitejší. V japonských 

dejinách zbrane vždy symbolizo-
vali predovšetkým ideálne mo-
rálne a  charakterové vlastnosti 
či už samotného výrobcu, ale-
bo vlastníka – majiteľa zbrane. 
V  myslení bojovníka a v  samot-
nej podstate jednotlivých zbra-
ní sa snúbil zmysel pre čistotu, 
spravodlivosť, česť, vernosť, cit 

pre určenie a  potlačenie zla. Už sa-
motný prístup mečiara k výrobe zbrane je obradný 
a rituálny. Príprava a samotný proces výroby obsa-
hujú očistenie nielen tela, ale hlavne mysle, pretože 
sa verilo, že zbraň preberá vlastnosti svojho vý-
robcu a chová sa podľa psychického rozpoloženia 
mysle mečiara pri výrobe zbrane. Je tu teda i akýsi 
filozofický prvok, ktorý odlišuje vnímanie zbrane 
z pohľadu Japonca a Európana. Meč patrí dokonca 

medzi tri nebes-
ké klenoty, ktoré 
dala bohyňa slnka 
Amaterasu svojmu 
vnukovi Hikoho – 
no – Ninigimu, keď 
ho poslala na Zem. 
Boli to: meč kusa-
nagi-no-tsurugi, 

korálky jasakani-no-magatama a zrkadlo jata-no-
-kagami. Tieto tri nebeské klenoty dostal prvý ja-
ponský cisár Džimmu a dedia sa v cisárskej rodine 
až do dnešných čias. 

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

Juraj Hradský, 
FINS, výtvarník, 
publicista
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Meč Kusa-
n a g i - n o -
-Tsurugi

Prvý  japonský cisár Džimmu

Korale Jasakani-
-no-magatama

Zrkadlo Yata-no-kagami
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Nie je ďalším argumentom, že Uhor-
sko existovalo už pred príchodom Ma-
ďarov aj fakt, že jeden z prvých ka-
nonizovaných svätcov nášho národa, 
ktorého pozostatky sú uložené v kyjev-
skej Pečorskej Lavre, sa narodil v roku 
983 na východnom Slovensku a umrel 
v roku 1043, teda 
päť rokov po sv. 
Štefanovi. V čase 
jeho narodenia, 
ale ešte ani v čase 
jeho smrti nebolo 
východné Sloven-
sko pod správou 
starých Maďarov, 
no napriek tomu 
onen svätý sa volá 
Mojsej Uhrín, 
Mojžiš Uhor-
ský. Nesvedčí to 
o  tom, že Uhor-
sko tu bolo už 
pred Maďarmi? 

Ponúka sa teda celkom legitímna 
otázka: nebolo Uhorsko rovnako ako 
Panónia názvom územia, ktoré si 
sedem staromaďarských (nie teda 
starouhorských či staropanónskych) 
kmeňov osvojilo, keď na dané územie 
vstúpilo, rovnako ako slovnú zásobu 
a náboženstvo jej obyvateľov? Opa-
kujeme: starí Maďari nepriniesli sem 
so sebou nijaké územie či vari áno? 
Neosvojili si staromaďarské kmene tak 
pomenovanie Panónia, ako aj Uhorsko 
preto, lebo iný názov nemali? Ak nepo-
chybujeme o  „predmaďarskom“ pome-
novaní Panónie a berieme na vedomie, 
že Maďari toto meno „našli“ a použili 
ho v najstaršej legende z roku 1068, pre-
čo by to nemalo byť rovnako aj v  prí-
pade Uhorska? Veď predsa, až keď sa 

zmocnili „odľahlejších končín“, 
prisvojili si meno Uhorsko a sv. 
Štefan sa stal „kráľom Uhrov“ 
až 15 rokov po tom, čo už „bol 
kráľom Panónov“, v oboch prí-
padoch posmrtne. Napokon, 

už sme uviedli, že nijaký zo siedmich 
maďarských kmeňov sa nemenoval ani 
Panón, ani Uhor, ani Onogur, ani Ug-
rijec. Tí všetci, ktorí „zaujímali vlasť“ 
v onom roku 896 (dva roky po Sväto-
plukovej smrti), sa najprv stali Panónmi 
a dodatočne Uhrami. A  neskorší po-

tomkovia starých Maďarov si meno 
Uhorsko natoľko privlastnili, že svet 
dnes už ani len nešípi, že Uhorsko 
(Hungaria) to nebolo a nie je (len) 
Maďarsko, a že v  roku 1918 defini-
tívne zaniklo. Starí Maďari upred-
nostnili pomenovanie „Uhorsko“ 
pred „Panóniou“ možno aj pre bo-
hatstvo v  podzemí slovenských hôr.

Pokiaľ ide o Panóniu, podľa J. 
Stanislava najväčšia jej časť bola 
osídlená Slovákmi. „Máme histo-
rické svedectvo, že Slovania osídlili 
Panóniu pred Pribinom a Koceľom“ 
a okolie Blatenského jazera – ako 
sme už uviedli – sa dokonca volalo 
Slougenzin marcha. 

O posune v pomenovaní štátu, na 
čele ktorého sa v roku 1000 ocitol 

kráľ Štefan, svedčia aj texty na min-
ciach. Na minciach bezprostredných 
Štefanových nástupcov je na rube PA-
NONEIA. „Uhorsko“ sa prvý raz vy-
skytuje na dukáte Karola Róberta (1307 
– 1342) v podobe: HVNGARIE IN 
NOMINE IHV XPI (rub). Na grošoch 
a denároch Ferdinanda I. (1526 – 1564) 
sa stretávame aj s Madonou a textom 
PATRONA VNGARIE (Mária, patrón-
ka Uhorska). Aj mince teda potvrdzu-
jú, že ťažisko tisícročného kráľovstva 
na strednom Dunaji sa presúvalo se-
verným smerom, „pod hory.“ Mení 
na tom niečo fakt, že v Remonštrácii 
biskupov bavorských z roku 900, ktorú 
v origináli uverejnili v Letopise Mati-
ce slovenskej 1869, sa bavorskí bisku-
pi sťažujú na Slovenov a „Vngarov“ 
(„Quod nos praefati Schlaui crimina-
bantur, cum Vngaris fidem catholicam 
violasse“)? Veď kto napokon vie, ako 
sa texty citovaných, ale aj iných listín 
menili pri ich neskoršom prepisovaní?

                                           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. Mareko-
vi Patakymu z  Bardejova.
V prípade záujmu o overenie tajničky Vám ju zašleme 
na základe Vašej e-mailovej žiadosti na adresu redak-
cie, t.j.: jozef@baca.sk.
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P S E D A R L V V S E O T
A R B I B Z O I Ž T M D L

Ž Í A R Z O A CH C O E I T

T N Á M O R A L V A M Č K

J N E D E T A O K I M J Ú

A N E Ň S N I E T A O A K
A V U M E L E C L K T N O

Y N E V E R A B O L Z I Ľ

I A T S Y C E P O P I S V

Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných 
písmen.
Legenda: BAZALKA, BRÁNA, BUDOVA, CEMENT, CYSTA, 
                     DOMOV, HLADINA, HLINA, CHLAD, IZRAEL, 
                     KABINET, KAVIAREŇ, KURZOR, KÚKOĽ, 
                     KVANTITA, LETEC, LIMIT, NEVERA, OBDIV, 
                     ODEVY, POCIT, POKOJ, POPIS, PRAMENE, 
                     ROMÁN, SALAŠ, SINAJ, SLAMA, SĽUBY, SĽUDA, 
                     STANICA, STOPA, TORNAĽA, TRASA, ULICA, 
                     UMELEC, ÚČET, VARIČ, VLAKY, VODIČ, ZINOK, 
                     ZLOBA, ZĽAVA, ZMENA, ŽREBY.                 
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AFORIZMUS

Najlepší spôsob ako predpovedať 
budúcnosť  je ju tvoriť.

Prianie je otcom myšlienky 
a  myšlienka je matkou činu.

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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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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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
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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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