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Zmena termínov a programu vyhradená!

PROGRAMY

25.2.-22.3., Galéria Slovenského inštitútu 
XXL POHĽADOV NA SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE

STANO FILKO POHĽADOM NINY VRBANOVEJ
Pripravila Galéria Cypriána Majerníka v spolupráci s SI

Od  19.2.- 28.3. 
VLADIMÍR JIRÁNEK & FEDOR VICO: PRED A DVADSAŤ 
ROKOV PO 
Pripravil Fedor Vico a SI

4.-13.3. Praha 
JEDEN SVĚT 
15. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 
o ľudských právach.

Slovensko na festivale zastupujú filmy:
 
Od Fica do Fica – r. Z. Piussi
5.3. o 19.30 - Kino Evald, Národní 60/28, Praha 1
8.3. o 19.30 - Francúzsky inštitút, Štěpánská 35, Praha 1

Cigáni idú do volieb -  r. J. Vojtek                                                                                              
6.3. o 22.00 - Kino Světozor, Vodičkova 791/41, Praha 1
9.3. o 19.30 - Kino Evald, Národní 60/28, Praha 1

www.jedensvet.cz 
Pripravili o. v. festivalu Jeden svět, SFÚ a SI

7.3., 10.00,  Modrá sála SI  ROZPRÁVKY SÚ POHÁDKY
Bábkové predstavenie pre deti o slovenčine a jednej rozprávkovej 
krajine.

Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka

Projekt s podporou MK ČR. Pripravil SI a o. z. BONA FIDE

13.3. 16.00 - Palác knihy Luxor, Václavské náměstí 41,   
Vlado Štancel: Ze života občanské společnosti. Prezentace nové knihy.
DOMUS SM v ČR 

14.3. -22.3. Village Cinema Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5 
FEBIOFEST 2013

XX. medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa

18.3. Slovenský pondelok: 
Pocta Zdene Studenkovej

Anděl s ďáblem v těle - r. Václav Matějka
Panna a netvor - r. Juraj Herz
Všetko čo mám rád - r. Martin Šulík
Konečná stanica - r. Jiří Chlumský
www.febiofest.cz  

Pripravili Febiofest Praha a SFÚ Bratislava s podporou SI

6.,13., 20.3. 19.00 Modrá sála SI 
DOKUMENTY.SK 

Slovenskí režiséri a ich filmy na Medzinárodnom festivale 
dokumentárnych filmov v Jihlave.

NESVADBOVO
Réžia: Erika Hníková
Starosta slovenskej dediny Zemplínske Hámre sa snaží dať dohromady 
nezadaných tridsiatnikov. 
Sociálne inžinierstvo 21. storočia v situačnom dokumentárnom 
filme Eriky Hníkovej, ktorý výberom témy a spôsobom spracovania 
nadväzuje na jej predchádzajúce filmy. 
www.nesvatbov.cz 
www.dokument-festival.cz/database/movie/3855%7CNesvatbov 

Pripravili MFDF Jihlava v spolupráci s SI

23.3.  19.00 Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1 
VILIAM KLIMÁČEK: ZÁVISLÁCI  (SOM BILBORD)
Scénické čítanie divadelnej hry V. Klimáčka.
Divadelná hra o cieľových skupinách – o víťazoch aj obetiach 
súčasných módnych trendov. 
Na psychoterapeutickom sedení sa stretáva tínedžerka závislá od 
nakupovania plyšových zvieratiek a manažér závislý od mobilného 
telefónu.
Réžia a výprava: kolektív 
Účinkujú: M. Matejka, P. Varga, M. Veliký a M. Zimová
Pod záštitou Slovenského inštitútu v Prahe.

www.divadlovdlouhe.cz 

25.3. 18.00 Kulturní dům Lovosice  
Z histórie a súčasnosti Maďarov v Európe a v ČR.
Prednáška Heleny Noskovej s besedou pre Svaz Maďarů v Lovosicích.
DOMUS SM v ČR s podporou MK ČR 

26.3. 10.00 Modrá sála SI  Modrá sála  DOMINIK TATARKA - 
EURÓPAN V 20. STOROČÍ
 
Literárno-historické pásmo o úlohe spisovateľa v totalitnom režime 
spojené s čítaním ukážok z diela D. Tatarku.

Výklad: Helena Nosková. Ukážky čítajú: V. Kučerová 
a M. Matejka 
Pripravil SI, DOMUS SM v ČR s podporou MK ČR  
a o. z. BONA FIDE
 
26.3., 16.30 Rodinné centrum Jablíčkov, Praha 10. 
Veselá Veľká noc - slovenské ľudové zvyky. Smrtná nedeľa, Kvetná 
nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná 
nedeľa a oblievačky na Slovensku. Kaleidoskop rozprávania, riekaniek 
a kolied, spojený s prezentáciou ukážok z Ľudovej tvorby.

Pripravila a podvečerom sprevádza Helena Nosková.

Výber zo slovenských programov v Prahe vo februári a marci 2013
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Slovo redaktora
   Blíži sa marec, v minulosti nazývaný mesiacom knihy. Starší z nás 
sa pamätajú na výstavky kníh, ktoré zavítali do škôl a kultúrnych 
zariadení. V marci  budeme aj my v Paláci Luxor krstiť knihu Vlada 
Štancela Ze života občanské společnosti. Autora, žijúceho už dlhé 
roky v Čechách a píšuceho a hovoriaceho po česky. Dlho, to zna-
mená pomaly 35 rokov. V písomnom prejave je jeho stavba českej 
vety pre dobrodruhov osviežujúca, pre perfekcionistov akási iná. 
Ale tak to býva. Do svojich štrnástich rokov rodom a detstvom 
Bratislavčan Vlado Štancel je pre českých divákov a čitateľov tak 
trocha osobitým českým spisovateľom, hercom i režisérom sloven-
ského pôvodu. V minulých 
rokoch  sme  na Svete kni-
hy prezentovali  jeho knihy 
Dlužník a Žerty stranou.             
  Nová útla kniha Vlada 
Štancela bola písaná jedným 
dychom, v horúcom lete. 
Ináč sa ani nedalo. Čitateľ 
naladený na podobné vlny, 
pochopí, prečo. V roku 
1989 sa Vlado Štancel na 
fakulte zúčastnil zamatovej 
revolúcie s pevnou vierou 
mladých: bude lepšie. Bude 
demokracia a sloboda. Tešil sa na krásnu prácu, keď nebude cen-
zorov, straníckych tajomníkov s politickým dozorom nad každou 
myšlienkou. To sa aj vyplnilo. Len nie všetko vyšlo podľa našich 
predstáv.
  Len na okraj tu spomenieme opäť minulosť. Pred 100 rokmi sa 
narodil Dominik Tatarka, slovenský spisovateľ 20. storočia, uzná-
vaný v Európe a tým pádom i v Čechách. Jeho životu a dielu sa 
budeme venovať v budúcich číslach časopisu. Jediným problémom 
čitateľov v Čechách bolo, že nie vždy plne rozumeli jeho dielam 
a vyzývali k prekladom do češtiny. Chceli si dobre prečítať a porozu-
mieť Slovákovi, ktorý ich oslovil svojím vzdorom voči totalitárnemu 
režimu. Jeho knihy však doteraz neboli preložené a len húževnatí 
českí čitatelia ich prečítali.  
    V súčasnosti rad mladších autorov pochádzajúcich z rôznych 
krajín, ale žijúcich v Čechách, píše aj po česky. Dokladom toho je i             
Vlado Štancel, ktorý vždy hľadal vlastné cesty. Jeho nová kniha je 
satirickým šľahom na našu dobu. Používa zveličovanie i zámeny a 
uplatnil ich aj v tejto knihe, zábavnej i dokumentačnej súčasne. 
   Je to zábavné, často ironické i tragické vypodobnenie našich 
čias.                        

 Helena Nosková
Ilustrácia Zuzana Štancelová
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HANBA
Predstavte si, že ústavný súd roz-

hodne v dvoch veľmi podobných 
prípadoch odlišne. A takisto úplne 

odlišne rozhodne v dvoch takmer navlas 
identických veciach aj prezident repub-
liky. Hoci jediná vládna strana Smer-SD 
kandidovala vo voľbách s heslom Ľudia si 
zaslúžia istoty a za vládu istôt sa označu-
je aj v programovom vyhlásení kabinetu, 
rozdielne rozhodnutia vo veľmi podob-
ných prípadoch ponúkajú ľuďom a krajine 
všetko iné, len nie istoty. Po dvadsiatich 
štyroch rokoch od zmeny spoločenského 
zriadenia môžeme na Slovensku o niečom, 
ako je predvídateľnosť práva, len snívať, a 
tento dôležitý atribút sa nám viac vzďaľuje, 
ako sa k nemu približujeme. Skôr sa začí-
name veľkým oblúkom vracať pred rok 89, 
čo znamená, že napriek ústave a trojdele-
niu moci, ak si raz dostatočne silná politic-
ká elita (v tomto prípade premiér) zmyslí, 
že chce v čiastkovej veci niečo dosiahnuť, 
prelomia sa pre tento konkrétny prípad 
akékoľvek inštitúty, a to rôznymi ústavný-
mi veličinami, len aby vôli silnej elity bolo 
učinené zadosť. Nedá sa konštatovať iné, 
než to, že právny štát na Slovensku sa dnes 
otriasa v základoch a pojem štábna kultúra 
dostáva tvrdo na frak. 
Všetko, čo sa dialo pri voľbe generálneho 
prokurátora za vlády Ivety Radičovej aj 
potom, kroky všetkých zainteresovaných 
aktérov aj rozhodnutia najvýznamnejších inštitúcií v štáte od začiatku 
do konca nemôžeme pomenovať inak ako hanbou. Bohužiaľ, neo-
stalo len pri nej. 
  Poďme po poriadku. Parlament volil kandidáta na generálne-
ho prokurátora spolu štyrikrát, pričom prvý raz rozhodoval už 
v novembri 2010. Vtedajšie koaličné strany si nič nedarovali od 
samého začiatku. Vládna pravica pre veľký úspech navrhla hneď 
troch kandidátov, medzi inými i vtedajšieho generálneho proku-
rátora Dobroslava Trnku (Stanislav Janiš, SDKÚ-DS). Že pôjde o 
vážny problém, naznačovalo to, že Trnku nominoval aj opozičný 
Smer-SD. No, a hlavne, premiérka Iveta Radičová upozornila, že 
ak poslanci zvolia za generálneho prokurátora Trnku, zloží funkciu. 
Nasledovalo viac ako pol roka sporov, predovšetkým medzi pravi-
covými stranami, upodozrievaní, obvinení, nedôvery, fotenia hlaso-
vacích lístkov, chodenia k urnám vo dvojičkách, slová o ponúkaní 
úplatkov a ďalšie nechutnosti, ktoré z voľby urobili frašku, čo potvr-
dili viacerí poslanci i samotná premiérka. Hralo sa o vplyv v pravi-
ci (Dzurinda - Radičová) i na samotnej generálnej prokuratúre. V 
jednej z volieb dokonca získal Trnka 74 hlasov, jeho protikandidát 
Jozef Čentéš 73. A to v čase, keď mala pravica v parlamente 79 
zákonodarcov. Nakoniec bojmi vyšťavené pravicové strany schválili 
zákon, ktorý mal voľbu generálneho prokurátora odtajniť. Nove-
lu napadol Smer-SD a zastupujúci generálny prokurátor Ladislav 
Tichý na ústavnom súde. Ten neskôr označil zmenu za ústavnú, 
ešte predtým pozastavil účinnosť zákona o verejnej voľbe do vyne-
senia rozhodnutia v merite veci. Koaličné subjekty začínali cítiť, že 
ide do tuhého, a už to prestáva byť len o nich, a tak v tajnej voľbe 
konečne v júni 2011 podporou 79 poslancov zvolili Jozefa Čentéša 
za kandidáta na generálneho prokurátora. Iba táto posledná voľ-
ba, ktorej sa Smer-SD demonštratívne nezúčastnil, sa dala označiť 
za bezproblémovú. V tomto momente, keď sa zdalo, že sa jeden 
príbeh so špinavým začiatkom, ale dobrým koncom skončil, sa de 
facto len začali diať naozaj veľké veci.

   Ak jednou osou problémov boli rozpory medzi pravicovými stra-
nami, na druhej strane rozohrával hry veľký mág Robert Fico. Ten 
všetko do bodky vynásobené dvomi neskutočne politicky zobcho-
doval. Na začiatku šéfovi Smeru-SD stačila riadna tajná voľba, viac-
krát sa vyslovil, že ak Čentéša riadne zvolia v štandardnom tajnom 
hlasovaní, potrasie mu rukou, keďže vie, že Čentéš je slušný človek. 
Neskôr ale vycítil, že môže hrať o viac, o to cez naťahovanie času 
a súdne prieťahy, voľby si totiž vypýtali viacero podaní na ústavný 
súd, a môže si neskôr zvoliť vlastného generálneho prokurátora. 
Voľby najprv napadol jeden z kandidátov Dobroslav Trnka a neskôr 
zastupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý a Smer-SD. Práve 
tieto podania na ústavný súd prezidentovi Ivanovi Gašparovičo-
vi poslúžili ako výhovorka, že s rozhodnutím o Čentéšovi počká. 
Keď sa štyri mesiace po Čentéšovom zvolení Gašparovič vyslovil, 
že rozhodnutie o jeho vymenovaní je pre neho terciárnou otáz-
kou, dal podanie vo veci nečinnosti prezidenta aj samotný Čentéš. 
Vo februári, teda osem mesiacov po zvolení Čentéša, požiadala aj 
pravica ústavný súd o výklad. Hlava štátu podľa pravicových strán 
mala rozhodnúť o vymenovaní Čentéša bez zbytočného odkladu. 
Pravicové strany zastávali názor, že úlohou Národnej rady SR je 
zvoliť konkrétneho kandidáta a úlohou prezidenta je posúdiť, či 
tento kandidát spĺňa zákonom ustanovené podmienky zvoliteľnos-
ti, prezident republiky si myslel, že povinnosťou o návrhu rozhod-
núť viazaný nie je a pri prípadnom posudzovaní návrhu nemusí 
prihliadať len na zákonné podmienky. Pravica vychádzala z rozhod-
nutia ústavného súdu z roku 2009.       
   Gašparovič totiž v minulosti odmietol na návrh vlády vymenovať 
viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Ústavný súd vtedy prijal 
rozhodnutie, že prezident je oprávnený preskúmať, či predkladateľ 
dodržal postup predpokladaný relevantnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, nemá však právo preskúmavať obsah tohto 
návrhu. Dostávame sa ku slovenskému Kocúrkovu. Čentéšovo 
zvolenie národnou radou ústavný súd označil za zákonné. Zároveň 
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ale v ďalšom rozhodnutí, ktorým reagoval na výklad ústavy na 
žiadosť pravicových strán, ústavný súd konštatoval, že prezident je 
povinný vymenovať národnou radou zvoleného generálneho pro-
kurátora v primeranej lehote alebo oznámiť parlamentu, že toh-
to kandidáta nevymenuje. Rovnako uviedol, že prezident môže 
nevymenovať kandidáta len v prípade, keď nespĺňa zákonom sta-
novené predpoklady na vymenovanie alebo ak existujú dôvody, 
ktoré by spochybňovali jeho schopnosti vykonávať túto funkciu. 
Gašparovič podľa výkladu súdu musí parlamentu uviesť dôvo-
dy nevymenovania, tie však nesmú byť svojvoľné. Ústava nikde 
nespomína pojem dôvody, ktoré by spochybňovali schopnosť 
kandidáta vykonávať funkciu, ústavný súd napriek tomu túto 
možnosť hlave štátu priznal. Spomenutú formuláciu už vládny 
Smer-SD ale v minulosti zapracoval do viacerých zákonov, kto-
ré sa týkajú vymenovania úradníkov vládou do rôznych štátnych 
inštitúcií, naposledy na post šéfa Úradu pre dohľad nad zdravot-
nou starostlivosťou. Preložené do ľudskej reči, Slovensko sa týmto 
rozhodnutím ústavného súdu posúva k poloprezidentskému sys-
tému namiesto terajšej parlamentnej demokracie. Pojem dôvo-
dy spochybňujúce vykonávať funkciu je tak vágny a široký, že 
prezident môže odmietnuť akýkoľvek návrh parlamentu. Keďže 
prezident podpisom odobruje takmer všetky personálne návrhy 
parlamentu a vlády, novonadobudnutou kompetenciou odmiet-
nuť ich získava mandát hlavy štátu omnoho väčšiu silu. 
   Čerešničku na torte celého príbehu predstavuje Gašparovičovo 
deväťstranové zdôvodnenie, na základe ktorého Čentéša odmietol. 
Ide o rozháranú, zo všetkých strán pozbieranú mozaiku, v ktorej sa 
prezident odvoláva napríklad na blogy súkromných osôb, výroky 
moderátorov, SMS-ky, videozáznamy, výroky politikov pre jednot-
livé médiá, všeobecné konštatovania tlače, ale aj konštatovanie nee-
xistujúceho redaktora denníka RSS. Skratka RSS (Really Simple 
Syndication) je podľa definície formátom pre zlučovanie správ a 
obsahu stránok spravodajského charakteru. Využitie RSS je mož-
né pri všetkom, čo je možné zredukovať na malé články. Gašpa-
rovič ale v odôvodnení argumentuje, že redaktor denníka RSS 5. 
augusta 2011 uviedol: „Jozef Čentéš pracuje už niekoľko mesia-
cov pod enormným tlakom – navyše v prostredí, kde nemôže veriť 
ani poslednému vrátnikovi. Navyše je o ňom známe, že je trochu 
nepraktický človek…“. Uvedená citácia sa dá nájsť v príspevku 
Mareka Vagoviča v týždenníku .týždeň v internetovej sekcii den-
ník. Hlava štátu navyše Vagovičove vyjadrenia vytrhla z kontextu 
článku. Prezident sa odvoláva aj na blog Petra Tótha, niekdajšieho 
novinára a šéfa kontrarozviedky SIS, z 1. augusta 2011, v ktorom 
Tóth napísal: „No aj napriek tomu sú určité pochybnosti na mies-
te. Prinajmenšom o spôsobilosti viesť administratívnu agendu na 
úrovni, akú si vyžaduje funkcia generálneho prokurátora, o ktorú 
Jozef Čentéš hrá dlhú partiu s parlamentom, prezidentom, Ústav-
ným súdom SR…“
   Prezident rovnako cituje výroky moderátora TA3, „ktorý v sprá-
vach uviedol, že Iveta Radičová naznačuje, že za skomplikovaním 
voľby generálneho prokurátora môžu byť aj peniaze“. Gašparovič 
spomína aj SMS-ky a videozáznam medzi podnikateľom Mariánom 
Kočnerom a bývalým predsedom parlamentu Richardom Sulíkom. 
„Prvá voľba kandidáta sa skončila neúspechom, lebo poslanci za 
jednotlivé politické strany vládnej koalície sa nedokázali zjednotiť 
na osobe spoločného kandidáta. Pritom sa javilo, ako uvádzala tlač, 
že nebola rozhodujúca osoba kandidáta, ale skôr to, kto sa presadí 
v koalícii, ale aj v samotnej SDKÚ… Tlač neúspech prvej voľby 
komentovala tak, že ´oddialením voľby sa vytvoril priestor na záku-
lisné rokovania, otvorené aj skryté vyhrážky a varovania, kupčenie 
s hlasmi, aj obyčajné lobovanie´,“ uvádza hlava štátu. Podotýkam, 
že Gašparovič je právnik a bývalý generálny prokurátor postno-
vembrového Československa. Ako právnik a prezident dnes argu-
mentuje “tlačou”, denníkom, ktorý je vlastne týždenník a má iný 
názov, či súkromným blogom niekdajšieho novinára a šéfa kon-
trarozviedky SIS. V závere sa nachádza jediný ako-tak relevantný 
argument – Čentéšovo skartovanie výpovede opozičného poslanca 
Igora Matoviča. Bohužiaľ, aj tu prezident pochybil, pomýlil sa v 
dátume, Matovič vypovedal o dva dni neskôr, ako píše Gašparovič, 
vypovedal v inej veci, ako naznačuje Gašparovič, a výpoveď neskôr 

nezmenil, ako sa domnieva hlava štátu. Hlava štátu argumentuje aj 
spolitizovaním voľby v parlamente. 
   Summa summarum. Gašparovičovi pri Čentéšovi trvalo rozho-
dovanie viac ako poldruha roka, nakoniec ho nevymenoval. Hoci 
na začiatku prezident vravel, že si chce počkať na všetky rozhod-
nutia ústavného súdu, nepočkal, o podaní Čentéša ústavný súd 
stále nerozhodol. Napriek tomu otáľal s rozhodnutím viac ako 18 
mesiacov. Predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, ktorý 
Danielovi Lipšicovi v parlamente povedal, „pôjdeš do basy, ty haj-
zel“, neskôr to poprel a priznal až potom, ako ho usvedčil zvukový 
záznam, vymenoval Gašparovič do funkcie do 24 hodín po jeho 
zvolení súdnou radou. Harabin mal údajne v minulosti aj blízky 
vzťah s hlavou drogovej mafie Bakim Sadikim, v dohľadovom spise 
generálnej prokuratúry sa podľa Trnku nachádza prepis súkromné-
ho telefonického rozhovoru medzi Harabinom a Sadikim, v kto-
rom si tykajú a rozprávajú sa ako blízki známi. To všetko podľa 
hlavy štátu nevzbudzuje pochybnosť o Harabinovej schopnosti 
vykonávať funkciu šéfa najvyššieho súdu. 
   Prezident by mal byť nadstranícky, ústavný súd poslednou a naj-
vyššou inštanciou esencie práva. Ak má ale na Slovensku dostatočne 
silná elita (dnes premiér Robert Fico) záujem o naplnenie svojich 
ambícií, napríklad pri voľbe generálneho prokurátora, veci zrazu 
naberajú iný smer, ako býva zvykom v zavedených demokraciách. 
Či si z toho vezme ponaučenie aj pravica, ktorá stála na začiatku 
celého procesu, nevedno. V každom prípade fungujúca a nezávislá 
justícia je základnou osou slobodných štátov. Chcem veriť tomu, 
že aj dnes to chce nielen väčšina slovenských občanov, ale aj elít 
krajiny, a prispôsobia tomu aj svoje konanie.    
                           

                                        Martin Guzi
Autor je novinár

Ilustrácie Zuzana Štancelová
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Kúsok  histórie
   Bratislavská Reduta sa začala stavať pred vyše sto rokmi, v r. 1911. 
Mestu už dávnejšie chýbala väčšia koncertná sieň aj priestory pre 
niektoré kultúrne ustanovizne. Najprv sa uvažovalo o prestavbe 
tzv. tereziánskej sýpky v klasicistickom štýle z r. 1774, ktorá stá-
la na tomto mieste, ale napokon sa mesto rozhodlo objekt zbúrať 
a postaviť nový. Porota vybrala projekt významných budapeštian-
skych architektov Marcella Komora a Dezsa Jakaba v historizujúcom 
štýle, ktorý najviac vyhovoval požiadavkám radnice, aj keď sa už 
v tom čase v Európe hlásila o slovo secesia. Výstavba napredovala 
spočiatku dobre a v r.1913 bola hotová hrubá stavba, ako o tom 
svedčí aj letopočet nad jedným z portálov. 
   1. svetová vojna však znemožnila kompletné dokončenie v pôvod-
nom termíne. 
   Ale začiatkom 20. rokov 20. storočia už boli otvorené všetky 
priestory: veľká a malá koncertná sála, reštaurácia, kaviareň, cukrá-
reň. Neskôr tu sídlila aj Poľnohospodárska komora, bolo tu kino, 
a do vypuknutia 2. svetovej vojny slúžila nielen bratislavskej, ale aj 
celej slovenskej verejnosti i na zábavy či plesy.
 
Sídlo Slovenskej filharmónie
   Preskočme niekoľko rokov a zastavme sa pri r.1949, čo je rok 
vzniku Slovenskej filharmónie. Rok nato, v r.1950, sa sídlom toh-
to významného a reprezentatívneho hudobného telesa stala práve 
Reduta. Okrem Slovenskej filharmónie časom využívala niektoré 
priestory, napr. Malú sálu aj Vysoká škola múzických umení ako 
svoju školskú scénu. 

Opravy a úpravy
    Budova bola už v čase svoj-
ho vzniku na vysokej technic-
kej úrovni: bola elektrifikovaná 
a mala zavedené ústredné kúre-
nie, pri výstavbe bola použitá 
napr. železobetónová konštruk-
cia a ďalšie progresívne prv-
ky. Časom si však vyžadovala 
nevyhnutné opravy a údržbu, 
ale vzhľadom na potreby rozras-
tajúceho sa hudobného telesa sa 
často robili aj necitlivé zásahy. 
   O generálnej rekonštrukcii sa 
uvažovalo už niekoľko rokov, na 
jar r. 2009 budovu definitívne 
uzavreli a všetky podujatia boli 
presunuté do iných inštitúcií. 
V r. 2010 sa pristúpilo k dlho 
očakávaným prácam. K najpo-
volanejším odborníkom, ktorí 
na dva roky spojili svoj život 
s obnovou Reduty, patria projek-
tant Ing. arch. Gabriel Drobniak 
a reštaurátor akad. sochár Vladi-
mír Višváder. 

Storočná kráska 
v novom šate

Pri prechádzke historickým centrom Bratislavy ju určite neprehliadnete, hoci z Hviezdoslavovho námestia, ktoré-
mu dominuje Historická budova SND a masívna stavba hotela Carlton, je trochu v úzadí. Zato z dunajského 
nábrežia je dobre viditeľná. A tak neváhajte prejsť pár metrov a pozrieť si ju zo všetkých troch prístupných strán: 
z Námestia Eugena Suchoňa, z Mostovej ulice a z Nám. Ľudovíta Štúra. Vždy bola impozantná, ale po nedávnej 
rekonštrukcii sídlo Slovenskej filharmónie Reduta naozaj stojí za našu pozornosť.

Priečelie Reduty z Námestia 
Eugena Suchoňa 

Veľká koncertná sieň s novým organom 



Projektant
     Ing. arch. Gabriel Drobniak vyštudoval Fakultu architektúry v r. 
1984 na katedre Ústavu dejín architektúry. Nastúpil do Štátneho 
projektového a typizačného ústavu v Bratislave, v r. 1987-89 absol-
voval dvojročný postgraduál Rekonštrukcia a obnova pamiatok. V 
r. 1989 absolvoval stáž v Dijone a v  r. 1990 založil s kolegami 
Architektonickú kanceláriu ATK. Od roku 1996 má vlastnú Archi-
tektonickú kanceláriu GaD.
   Ing. arch. Gabriel Drobniak:  
V uplynulých  šesťdesiatich 
rokoch prechádzala budova rôz-
nymi sekundárnymi až terciál-
nymi zásahmi, to znamená, že sa 
prebudovávala, dopĺňala, robili 
sa nezmyselné priečky. V roku 
2002 sa zistilo, že budova ďalej 
nie je schopná prevádzky, pre-
tože odchádzala infraštruktúra, 
t. j. vodovod, elektrické rozvody, 
takisto statika. Nešťastie bolo, že 
sa na Mostovú ulicu dostala elek-
trička, ktorá spôsobovala otrasy 
a vo Veľkej sále kmitala podlaha. 
  V r. 2003/2004 pristúpila Slovenská filharmónia k čiastočnej 
rekonštrukcii, urobila sa strecha a časť zatekajúcej fasády z teraj-
šieho Suchoňovho námestia. V r. 2004 vláda odsúhlasila finančné 
prostriedky na celkovú rekonštrukciu s výhľadom na 3-4 roky. Na 
základe toho vypísala SF konkurz na projektanta, ktorého som sa 
zúčastnil a nakoniec som túto zákazku získal. A tak od r. 2004 môj 
vzťah k tejto budove nadobudol  iné rozmery ako dovtedy. Neho-
vorím, že som ju nenavštevoval, chodil som do Reduty na koncer-
ty aj na spoločenské podujatia, poznal som verejné priestory, ale 
nie rôzne zákutia a obslužné miestnosti. Keď sme začali pracovať 
na projekte, bolo treba urobiť niekoľko prieskumov od statického, 
umeleckého, reštaurátorského, hydrogeologického až po staveb-
no-technický, kde sa zhodnotil vtedajší skutočný stav. Z toho nám 
vyšlo, čo všetko treba urobiť. Nebolo toho málo, pretože jednak 
požiadavky SF sa za ten čas rozšírili a navyše bolo potrebné inšta-
lovať aj techniku, ktorá by spĺňala úroveň dnešnej doby. Na mar-
go toho sme navštívili pár koncertných, alebo hudobných domov 
v Európe a poznatky sme aplikovali do samotného projektu. Pro-
jekt bol vypracovaný v r. 2005, ale dodávateľa sa podarilo vybrať až  

v r. 2009. Medzitým už boli financie naakumulované na celú stav-
bu, čo bolo dobré, lebo málo stavieb prebieha tak geniálne finančne 
dobre bez prerušenia až do kolaudácie. Ale časový rozdiel 5 rokov 
medzi vypracovaním projektu a výberom dodávateľa spôsobil, že 
medzitým sa značne zmenili techniky infraštruktúry, napr. audio 
a video ozvučenia, svetelná technika, vzduchotechnika atď., ktoré 
sa vyvíjajú obrovským tempom a čo je dnes super novinka, o dva 
roky je zastarané. Takže sme museli projekt sčasti prepracovávať.
 
M. Šišoláková: Spomínali ste zásadné veci, ktoré tu bolo treba uro-
biť, počnúc elektrickými rozvodmi, statikou a ďalšími. S čím ste 
začali? 
  G. Drobniak: Po preskúmaní budovy sme zistili, že jej vnútorná 
organizácia je postavená na hlavu. V prvom rade ju teda bolo treba 
kvalitne dispozične usporiadať. Naše riešenie spočívalo v sústre-
dení jednotlivých prevádzok do určitých uzlov, z ktorých by boli 
obslúžené dôležité centrá, Malá sála, Veľká sála, Zborovňa s čo 
najbližším prístupom účinkujúcich. A to nám definovalo spôsob 
rekonštrukcie v troch líniách, a to je línia samotného centra Veľ-
kej koncertnej sály, ku ktorému sme sa snažili sprístupniť hlavne 
priestory pre muzikantov vytvorením nového átria v strede budovy 
s presklenou pavlačou a schodiskom, odkiaľ majú všetci účinkujúci 
nástup do predsália a potom do sály. Druhý bod bol sústrediť admi-
nistratívu, a to sme riešili nadstavbou nad krídlom z Medenej ulice 
v dvoch podlažiach presklením a vnútorným presvetlením kance-
lárií. Treťou úlohou bolo vytvoriť nový priestor pre filharmonikov. 
Tým, že sa skúšalo aj nahrávalo vo Veľkej sále, nedala sa využívať 
počas dňa na iné účely. Preto sme v nádvorí budovy vyhĺbili novú 
skúšobňu, teraz sa to volá Štúdio filharmonikov, kde sme vytvorili 
priestor do hĺbky 12 metrov. Sú tam tri podlažia, posledné pod-
lažie sú skladové priestory a nad tým je veľká skúšobná sála. Celé 
átrium sme vydláždili a zastrešili presklením, čím vznikol aj nový 
priestor na koncerty a iné podujatia. Keď sa budova usporiadala 
funkčne, bolo to treba technicky dotiahnuť. Veľká sála, ladiarne, 
chodby musia mať konštantnú teplotu a vlhkosť, čo si vyžiadalo 
enormné množstvo agregátov vzduchotechniky, ktoré nebolo kde 
v budove umiestniť. Nakoniec sa to podarilo a myslím si, že výsled-
ný efekt je dostatočný. Ďalším problémom bolo, že Veľká sála, 
projektovaná alebo stavaná  v r. 1913 až 1917, je tvorená z nitova-
ných nosníkov. Má svoju únosnosť, ale nie je zabezpečený druhý 
medzistav proti rozkmitaniu, takže sa musela kompletne otvoriť a 
zosilniť. A keď sme to už mali otvorené, tak sme do sály inštalovali 
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zariadenia na multifunkčnú prevádzku, je tu príprava pre štruk-
túrovanú kabeláž, pre konferencie, premietanie, televízne prenosy, 
bály atď. Ďalším bodom bolo odhlučnenie budovy od električ-
kovej trate na Mostovej ulici, a to sme riešili odkopaním fasá-
dy do hĺbky 1 a pol metra a vložením plastických pryží medzi 
budovu a povrch, ktorý je na ulici. Dosť veľké nešťastie je v tom, 
že vodorovné dynamické sily, ktoré sa od električky prenášajú, 
nemajú prirodzený priestor na svoj úbytok, to znamená, že keby 
tam bol situovaný povedzme metrový zelený pás, už sa tie otrasy 
do budovy neprenášajú. 
     Kupola ostala pôvodná, tá nekmitá, je zavesená na tzv. konštrukč-
ných tiahelkách, ktoré slúžili počas vybetónovania kupoly a keď 
vyzrela a stvrdla, stala sa samonosnou a je v poriadku. Zasahovali 
sme, samozrejme, aj do kupoly. V priestore nad ňou sme umiestnili 
hlavné ťahy rozvodu vzduchotechniky, motory pre scénografické 
ťahy,  pre osvetľovacie reflektory, atď. Nad organom, ktorý je tiež 
nový, modernistický, je nahrávacie štúdio  a spojenie medzi sálou 
a nahrávacím a osvetľovacím štúdiom je vytvorené kamerovým sys-
témom a interfejsmi.

M. Šišoláková: Je obdivuhodné, za aký krátky čas sa rekonštruk-
cia podarila, myslím si, že žiaden laik, žiaden návštevník Reduty 
neveril, že sa sem po dvoch rokoch bude môcť vrátiť. Navyše keď 
tu zároveň  s vami pracovali aj reštaurátori, muselo to byť náročné 
na organizáciu...
   G. Drobniak: Bolo to náročné, ale bola to, povedal by som, 
súhra troch ľudí, ktorí mali na starosti túto stavbu, a to je v prvom 
rade dodávateľ, potom investor, a v treťom rade architekt. Pozitív-
ne bolo, že stavba bola finančne zabezpečená, čo je na túto dobu 
verejných zákaziek, dá sa povedať, malý zázrak. Počas piatich rokov, 
kedy prebiehal výber dodávateľa a robili sa len nutné opravy, však 
odišlo veľa vecí, ktoré pôvodne v projekte neboli. Museli sme meniť  
napr. prvky na krove, ktoré medzitým odhnili alebo zmokvali, okná, 
ktoré boli predtým dobré. Keďže je to kultúrna pamiatka, mali čo 
do toho hovoriť aj pamiatkári. Sprvu trvali na tom, že čo tam je, 

treba repasovať a použiť znovu, ale keď sa zhodnotil stav daného 
výrobku, musela sa urobiť replika. A  keď sa už robia repliky, tak 
s novými technickými vymoženosťami, čiže veľa týchto vecí sme 
vedeli podchytiť v lepšom technickom prevedení. 

M. Šišoláková: S akými ohlasmi sa stretávate po skončení rekon-
štrukcie?
G. Drobniak: Stretol som sa najmä s pozitívnymi ohlasmi, tie nega-
tívne asi viac kolujú mimo mňa. Moje vzťahy s Filharmóniou sú 
také korektné, že oni nepovažujú za potrebné mi to povedať, pretože 
to sú banality, ktoré časom prebolia. Viem, že veľa ľudí túto budovu 
vníma, ale 99 % pozná iba Malú sálu, Veľkú sálu, foyer, pretože do 
ostatných priestorov sa nedostane. A práve v týchto troch priesto-
roch sa robilo možno len 10 % práce, ostatné je na pohľad v pôvod-
nom stave. To, že je tu nainštalované, ako som spomínal, obrovské 
množstvo techniky, že je tu nové pohyblivé sklápateľné javisko, to 
málokto vníma. Ľudia pod povrch nevidia, vidia len výsledný efekt.  
Aj také ohlasy som počul, však toto ste len vymaľovali a pozlátili. 
   A pritom napr. na fasáde sú vymenené repasované okná,  sú tam 
nové prvky, je očistená od vzlínavej vody a od solí, ktoré tam vznik-
li, sú použité sanačné omietky a nepremokavé vrstvy atď. Použili 
sme materiály, ktoré vydržia teraz ďalších sto rokov. 

Reštaurátor
   Akad. sochár Vladimír Višváder vyštudoval VŠVU u prof. Poru-
boviča, odbor reštaurovanie sochy, získal špecializáciu štuky-kameň. 
So svojím združením reštaurátorov vykonáva reštaurátorské práce 
na celom území Slovenska. Spomeňme Dóm sv. Alžbety v Košici-
ach, Starú radnicu a Michalskú 
vežu v Bratislave, rôzne solité-
ry, napr. súsošie sv.Trojice na 
Rybnom námestí v Bratislave, 
Bratislavský hrad. Je členom 
Komory reštaurátorov.  

M. Šišoláková: Reštaurátorské 
práce na budove mal na starosti 
tím pod vedením akad. sochá-
ra Vladimíra Višvádera. Aký 
bol jeho vzťah k bratislavskej 
Redute, kým začal pracovať na 
jej obnove?
 V. Višváder: Keďže som Bratislavčan, chodil som sem na koncerty 
a mal som tu dokonca aj imatrikuláciu, ale pôsobila na mňa a asi aj 
na ostatných návštevníkov a okoloidúcich ako dosť zašlá a ošumelá, 
veď už mala niečo za sebou.

M. Šišoláková: Bola to pre vás ako reštaurátora veľká výzva?
   V. Višváder: Bola to výzva, termín šibeničný, ale človek rád prijí-
ma výzvy... A je to národná kultúrna pamiatka veľkého významu, 
tak som si povedal, čo krajšie v rámci kultúry na Slovensku máme, 
ideme do toho. Zostavil som početný tím odborníkov: reštauráto-
rov, zlátičov, štukatérov, ľudí remesla, kumštu a spolu sa nám poda-
ril husársky kúsok – v priebehu dvoch rokov realizovať všetky von-
kajšie aj vnútorné práce, ktoré Redute dávajú výraz a charakter.
   Myslím si, že takú Redutu nemá nikto, je to nádherný objekt, 
aj keď “mladý“, samozrejme. Veľa ľudí ohŕňa nos, veď je „len“ zo 
začiatku 20. stor., ale práve Reduta je poslednou predstaviteľkou 
rôznych neoslohov,  posledný objekt, ktorý predstavuje neobaroko, 
neorokoko, trochu secesie. Hoci na druhej strane je to moderná 
stavba, dokonca už na betónovom základe, má betónové nosníky, 
ale výrazovo reprezentuje kultúrne dianie na Slovensku začiatkom 
20. stor. Je tu nespočetné množstvo krásnych detailov či plastické 
reliéfy od bratislavského sochára Adolfa Meszmera, ďalšie reliéfy, 
ktoré predstavujú vedu, umenie, samozrejme dominuje hudba. 
Prešla niekoľkými nekvalifikovanými úpravami, čo sa podpísalo na 
jej výraze a bolo potrebné reštaurovať ju absolútne od základov, cez 
všetky inžinierske siete. 
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M. Šišoláková: Keďže vieme, že niektoré rekonštrukcie trvajú 
v našich podmienkach dlhšie ako trvali samotné stavby, dám vám 
tú istú otázku ako Ing. arch. G. Drobniakovi: ako sa vám podarilo 
stihnúť to v termíne?
  V. Višváder: V r. 2009 prebehlo regulárne výberové konanie, 
potom prišlo zhodnocovanie situácie, a keď som sa dozvedel, že 
termín je dva roky, tak mi prišlo až  ťažko, pretože všetko, interiér, 
exteriéry, bolo v havarijnom stave. 
   A dokonca to bolo menej ako dva roky, pretože na základe platnej 
legislatívy o pamiatkach dal Krajský pamiatkový úrad  rozhodnu-
tie, že sa môžu začať robiť reštaurátorské práce až po doplňujúcom 
reštaurátorskom prieskume, ktorý trval asi do apríla 2009. My sme 
sa, samozrejme, rýchlo zorientovali a keď nám stavbári postavili 
lešenie, tak sme začali najprv so sondami a po spomínanom roz-
hodnutí so samotným reštaurovaním. Vieme, že Reduta neslúžila 
iba kultúre, boli tu banky a všelijaké inštitúcie, kino, takže bolo 
treba nájsť jednotný výraz, ktorý by reprezentoval hudbu, ume-
nie, ktorému má teraz slúžiť. Všetko bolo treba reštaurátorskými 
postupmi definovať; tvaroslovie, ktoré bolo sekundárnymi úprava-
mi veľmi poškodené, nevýrazné. To sa, myslím, podarilo. Samozrej-
me v intenciách zákona o pamiatkach, za účasti Krajského pamiat-
kového úradu.
   Reduta vznikla v pohnutých časoch, bola 1. svetová vojna, hos-
podárska kríza, 2. svetová vojna a mesto ani štát nemalo zrejme na 
to, aby dalo štuky do zlátenej podoby, ako bolo pôvodne myslené. 
V interiéroch boli pobronzované, bronz imitoval zlato, ale bronz po 
určitom čase oxiduje a pôsobí ošarpane, neskôr sa tam dávali plátky 
metalu. Takže to bola prvá etapa reštaurovania interiérov: všetky 
štuky sa zlátili poctivým 23, 8-karátovým lístkovým zlatom. Mili-
meter po milimetri sme odstraňovali nepôvodné povrchy, jednotli-
vé vrstvy, ktoré narúšali výraz, až na originálnu vrstvu materiálovej 
skladby. Interiér Reduty, to je skoro 12 tisíc metrov štvorcových 
štúk, takže viete si predstaviť, keď sa milimeter po milimetri musí-
te prepracovať k pôvodnému povrchu... Doplňujúci reštaurátor-
ský výskum určil aj charakter štúk, stien a hlavne farebnosť, ktorá 

nebola definovaná nikde. Exteriér je staroružová monochrómna 
farba, ktorú sme našli v podkladovej vrstve a v interiéroch je to zase 
na slávnostných foyeroch a schodisku veľmi príjemná šedá, kom-
binovaná so zlatým a bielym rámovaním. V Malej a Veľkej sále to 
bola zase jemne okrová, takisto so zlatými štukovými detailami.

M. Šišoláková:  Museli ste riešiť nejaký zvlášť ťažký oriešok?
  V. Višváder: Najťažší oriešok bolo začať, lebo kam ste sa pozreli, 
tam čakala výzva, ako ten-ktorý detail vyriešiť. Deň čo deň sme 
konzultovali s odborníkmi. Napr. určiť farebnosť, použiť najmo-
dernejšie materiály, ktoré sú aj trvácne, koordinovať práce tak, aby 
nedošlo k žiadnym prešľapom, k časovým sklzom, nemohli sme 
si dovoliť premárniť ani deň. Potom práca na exteriéri: bol jeden 
nepríjemný rok, nerád naňho spomínam, keď dosť často pršalo, 
museli sme si prekrývať lešenia, aby nám to nezatekalo, prišla zima, 
ale zvládli sme to. Bolo to naozaj veľmi náročné, pretože keď ste 
determinovaný počasím, keď vám mrznú a tuhnú ruky, alebo keď 
vás veľmi tlačí termín, lebo dnes vám rozdávajú roboty a rozhodujú 
o ich termínoch ľudia od stolov, nie odborníci, potom má človek 
akurát stres, aby to v nejakej tvorivej atmosfére zvládol, lebo bez 
nej to nejde.

M. Šišoláková: Máte na fasáde obľúbený objekt, na ktorý by ste 
možno chceli upozorniť?
  V. Višváder: Áno, na fasádach sú krásne reliéfy, veľmi precízne aj 
výrazovo, aj materiálovo vypracované, sú to reliéfy múz, umení, 
vied, rôzne alegorické masky, volúty, pilastre, všetko je sochársky 
precízne urobené, a keďže sme to, pamätám sa, predtým ani nevní-
mali, až teraz po tejto obnove, asi sa ten výsledok podaril. Každú 
jednu sochu sme museli dať do jej pôvodného slohového výrazu, 
lebo, zase to zopakujem, po opravách a sekundárnych vysprávkach 
sme museli všetky premaľby a sekundárne úpravy opravovať. 

M. Šišoláková:  Z akých materiálov je výzdoba Reduty? 
  V. Višváder: Použitý materiál už bol, samozrejme, modernejší, štu-

Nádvorie B. Bjørnsona s novým presklením.
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ky boli väčšinou zo sadry, 
my ich voláme štuky, ale 
to má iné skupenstvo, 
toto boli sadrové, upra-
vované a niektoré odlie-
vané, odlievať sa vedelo 
z rôznych materiálov už 
pred stovkami rokov, a 
vedeli to, samozrejme, aj 
v rokoku, aj začiatkom 20. 
storočia. Sú to remeselné 
a výtvarné dekory z mate-
riálov už moderných. Dajú 
sa vytvarovať a je to trváci 
materiál, dlho vydrží, ale 
iba do interiéru. Sochy sú 
štukové, reliéfy kamenné 
a časť z nich je z umelé-
ho kameňa. Kameň slúžil 
v určitom období ako 
stavebný materiál, ktorý 
sa prekrýval buď vrstvou 
omietky alebo nátermi. 

M. Šišoláková: Mali ste 
dosť historických podkladov, aby ste vedeli, ako na to?
   V. Višváder: Samozrejme, vychádzali sme z analógií, z konzul-
tácií s historikmi. Veľa som konzultoval s PhDr. Štefanom Holčí-
kom, CsC., ktorý je naslovovzatý odborník, vedel nám povedať, 
kde nájdeme aký reliéf, kde sa čo skrývalo, kde bola koruna Márie 
Terézie atď., takže sme chodili, hľadali a nachádzali, vedomosti boli 
veľmi správne a prínosné.

M. Šišoláková: S akými ohlasmi či už laickej alebo odbornej verej-
nosti sa stretávate, priaznivými či aj kritickými?

   V. Višváder: Nepoznám zlý ohlas, poviem vám pravdu, ľudia 
sú nadšení, majú slávnostný pocit, keď prídu do týchto priestorov, 
čo bol aj účel celej obnovy, mať slávnostný pocit určitého naplne-
nia, páči sa im aj exteriér, to je ale názor laikov. Odborné kruhy 
pristupujú k tomu trošku ináč, oceňujú samozrejme neuveriteľné 
množstvo práce, ale dajme tomu, čo sa týka súťaže Pamiatka roka, 
tam to, žiaľ, nechápu ako pamiatku, pretože celá budova má v pod-
state sto rokov, takže dávajú prednosť skôr historickejším objektom, 
som z toho sklamaný.
    Rekonštrukcia celého objektu stála približne 30 miliónov eur. 
Neobnovená zostala časť budovy, ktorú má v prenájme súkromník 
a kde je umiestnené kasíno. 
    V celoštátnej súťaži Stavba roka 2012 získala zrekonštruovaná 
Reduta v kategórii Cena za spoločenský prínos Cenu primátora 
hlavného mesta Bratislavy.

Obnova       
z pohľadu generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie, klavírneho 
virtuóza, profesora Mariána Lapšanského:

M. Šišoláková: Ako ste spokojný 
s výsledkom rekonštrukcie, 
po a: ako generálny riaditeľ 
   M. Lapšanský:  Ako generál-
ny riaditeľ som rád, že sa rekon-
štrukcia podarila v stanovenom 
čase a dokonca s určitou - dosť 
významnou úsporou - pláno-
vaných prostriedkov. Nie som 
tak rád, že sa v síce stavebne 
pekne zrekonštruovanej budo-
ve nachádza viacero nedotiah-
nutých vecí - najmä v oblasti 

technológií a že tie „vychytávky“ stále berú hodne času a 
energie. Ale som rád, že súbory sú vo svojich priestoroch 
s dobrým profesionálnym zázemím.

po b: ako umelec - sólista 
   M. Lapšanský: Umelci - vrátane mňa - si veľmi vážia prí-
ležitosť vystúpiť na koncertných pódiách Reduty a užívajú 
si nielen krásu miesta, inšpirujúcu akustiku, ale aj výborné 
filharmonické publikum.

po c: ako divák, resp. poslucháč?
   M. Lapšanský: Ako divák a poslucháč vnímam určité 
obmedzenia, ktoré vyplynuli z nových bezpečnostných 
predpisov (napr. pridané zábradlia na balkóne a v lóžach, 
ktoré temer sto rokov fungovali bez nich). Snažím sa byť 
tolerantný k detským chorobám klimatizácie. Ale pre-
dovšetkým som šťastný, že môžem vnímať zázračnú krá-
su hudby vo vynikajúcich  interpretáciách v dôstojnom a 
povznášajúcom priestore. Filharmónia a jej publikum si 
to zaslúžia.

M. Šišoláková: Považujem za obdivuhodné, ako dokázala 
SF fungovať počas rekonštrukcie v prenajatých priesto-
roch. Bolo to pre vedenie a členov SF náročné?
   M. Lapšanský: Pôsobenie v náhradných priestoroch 
– to mi potvrdia asi všetci kolegovia, ktorých sa to kedy 
dotklo, vrátane napr. Českej filharmónie, Symfonického 
orchestra Českého rozhlasu, Symfonického orchestra hl. m. 
Prahy FOK atď. – je nesmierne zložité, často frustrujúce 
a náročné profesionálne i ľudsky. Môj obdiv i vďaka patrí 
mojim kolegom v orchestri Slovenskej filharmónie, Slo-
venskom filharmonickom zbore i Slovenskému komorné-
mu orchestru Bohdana Warchala, ako aj administratíve za 
to, že toto neľahké obdobie zvládali s veľkou dávkou tole-
rancie a porozumenia. Obidve sezóny boli – aj podľa vyja-
drenia odborníkov v tlači – plnohodnotné. Teraz o to viac 
oceňujeme pôsobenie v našich domovských priestoroch. 
Reduta je krásna budova, ale životom ju napĺňame my. A 
robíme to radi a s láskou.

Mirjana Šišoláková
Foto Mariána Lapšanského Peter Brenkus, 

ostatné archív SF                
Autorka je publicistka.
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Práca s mladými ľuďmi prináša naozaj veľa. Vytvoríte si k nim 
blízky vzťah, donúti vás prehodnotiť svoj život, hodnoty, posú-
va vás stále dopredu. Stanete sa dôverníkom, spriaznenou 

dušou. A to nielen počas trvania samotného projektu.
    Týmto úvodom som len chcela naznačiť, že ak svoju prácu máte 
radi a robíte ju dobre, vráti sa vám to niekoľkonásobne. Svedčí o tom 
i realizácia už tretieho ročníka medzinárodného vzdelávacieho pro-
jektu Poznajme sa navzájom – Poznejme se vzájemně. Rozumieme si, 
ktorého prvá časť sa uskutočnila v máji 2012 na Slovensku a druhá v 
októbri 2012 v Českej republike.
    Tentoraz sa okrem stálych partnerov projektu, ako je Slovensko-
česká společnost, Česko-Slovenská spoločnosť, Památník Lidice, 
Památník Terezín, Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějoviciach 
a Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, zapo-
jili i Nadácia Orange a Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej 
Bystrici.
    Vyrazili sme v pondelok ráno spred Múzea SNP v Banskej Bystri-
ci. V popoludňajších hodinách, po príchode do Prahy, „projekťáci“ 
navštívili Wax Museum (Múzeum voskových figurín) v centre mes-
ta. Táto návšteva sa ukázala ako jednoznačne účelová, pretože štu-
denti dokázali výborne rozlíšiť a konfrontovať koncepciu klasického 
a gýčového múzea. Neskôr sme sa ubytovali v hoteli Bella, kde nás 
čakala vynikajúca večera a prvý spoločný večer.
    Utorok patril návšteve Památníka Lidice. V dopoludňajších hodi-
nách študenti absolvovali prehliadku Múzea, workshop v školiacej 
učebni i prechádzku pietnym areálom. Mnohí tragickú históriu 
obce poznali z putovných výstav Heydrichiáda a Návraty lidických 
detí, ktorými sprevádzali svojich spolužiakov ako lektori na školách. 
Napriek znalosti historických udalostí byť osobne na mieste tragédie 
všetkých „dostalo“. Rozľahlosť areálu, hrobové ticho a nemé bronzo-
vé sochy 82 zavraždených detí musí poznačiť každého návštevníka. 
„Je takmer neskutočné stáť na miestach, o ktorých som kedysi čítala 
v knihách, učila sa v projektoch a pozerala o nich filmy... A teraz tu 
byť a vidieť to všetko naživo, predstavovať si tých ľudí a ruch tej dedi-
ny...“, hovorí Laura Grossmanová, študentka Gymnázia J.G. Tajov-
ského v Banskej Bystrici.
   Emócie mladých ľudí viacnásobne umocnilo popoludňajšie stretnu-
tie so žijúcim pamätníkom tragických udalostí v priestoroch lidickej 
Galérie. Maruška Šupíková patrí medzi 11 detí, ktorým sa podarilo 
prežiť nacistické besnenie a po vojne sa opäť stretli so svojimi matka-
mi. A ako stretnutie s lidickým dieťaťom vnímali študenti?
   „Človek o 2. svetovej vojne pozerá dokumenty, filmy, číta knihy, 
učí sa o nej v škole a myslí si, že o nej niečo vie. No potom sa postaví 
na miesto, kde kedysi stál dom, kde v láske žila rodina, a teraz je tam 
tráva. Donúti ho to veľa vecí prehodnotiť. Neverím, že bol medzi 
nami niekto, s kým to ani trochu nepohlo. A k tomu rozprávať sa so 
ženou, ktorá to všetko prežila a dokáže o tom hovoriť s takou silou, 
že my môžeme len sedieť a počúvať. Musím sa priznať, že keď sa v jej 
očiach objavili slzy, ani mne nebolo všetko jedno...“ (Juraj Benko, 
Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica).
   „Musí byť nepredstaviteľne ťažké, keď sa vám niekto snaží zme-
niť identitu, snažiť sa spraviť z Čecha Nemca a naopak, o všetko 
prísť a učiť sa nový jazyk, dokonca dvakrát. Bol to neskutočne silný 
zážitok, mala som zimomriavky od začiatku do konca.“ (Janka Ole-
jová, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica).
   „Najväčší dojem vo mne zanechalo stretnutie so ženou, ktorá celú 
tragédiu prežila, a jej odkaz pre nás, chrániť si to najcennejšie – svoju 
rodinu.“ (Laura Grossmanová, Gymnázium J. G. Tajovského, Ban-
ská Bystrica).

  „Pani Šupíková je neskutočne silný človek. Neviem si predstaviť, 
že čosi podobné by sa stalo mne a mala by som o tom ešte rozprávať 
a prežívať bolesť zo straty zakaždým, keď príde nová skupinka ľudí. 
Pani Šupíková, som Vám nesmierne vďačná, že ste nám venovali svoj 
čas a podelili sa s nami o spomienky. Želám Vám ešte veľa rokov do 
života, nech si dosýta užijete rodinku a vnúčence. Ďakujeme.“ (Mar-
tinka Chrenová, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica).
   V rámci ukončenia tematického okruhu tragédie Lidíc sme v stredu 
navštívili Národný pamätník hrdinov heydrichiády. Nové expozičné 
priestory, filmový dokument i samotný pravoslávny kostol Sv. Cyrila 
a Metoda zanechali na všetkých v skupine hlboký dojem. Historic-
ké udalosti tak nadobudli reálne emočné precítenie. Popoludnie už 
patrilo prehliadke najvýznamnejších historických pamiatok Prahy. 
Tretí spoločný večer na hoteli študenti zavŕšili so cťou a v raňajších 
hodinách sa celá skupina presunula do Terezína.
   Památník Terezín, tak ako aj Památník Lidice patrí v rámci med-
zinárodnej spolupráce medzi dlhoročných partnerov Múzea SNP. 
Pripravený celodenný program bol z hľadiska obsahu nielen odborný 
a kvalitný, ale i značne fyzicky náročný. Napriek tomu všetci v sku-
pine to dokázali patrične oceniť. Najprv absolvovali prehliadku Mú-
zea Geta, Magdeburských kasární i židovského cintorína. Popoludní 
na celú skupinu čakal workshop Popierači holokaustu a prehliadka 
Malej pevnosti.
     „Mesto duchov“, ako študenti označili Terezín, zanechalo v mno-
hých zmiešané pocity. Ani jeden z účastníkov projektu totiž doteraz 
toto autentické miesto nenavštívil. Riešenie židovskej otázky v Pro-
tektoráte Čechy a Morava poznali z vyučovacích hodín dejepisu len 
okrajovo. A byť na mieste, odkiaľ odchádzali transporty plné nevin-
ných ľudí, kde každodenný život znamenal boj o prežitie, vyvolalo 
v mnohých silné emócie.
     Vo večerných hodinách skupina mladých ľudí navštívila neďaleké 
mesto Litoměřice, kde prehliadkou historického námestia ukončila 
oficiálnu časť celotýždňového programu medzinárodného projektu. 
Po návrate domov všetkých čakalo odborné spracovanie vybraných 
tém v rámci absolvovaného programu. Ich prezentáciou pred roves-
níkmi a zakomponovaním do obsahu vypracovaných maturitných 
otázok z vyučovacieho predmetu dejepis tak naplnia druhú fázu 
medzinárodného projektu.
    A čo dodať na záver? O tom, že projekt nepochybne predsta-
vuje veľký prínos v edukácii mladých ľudí, profiluje komplexnejšiu 
prípravu na maturitné skúšky z dejepisu a kvalitnejšiu prípravu na 
prijímacie pohovory na vysoké školy, som už písala. Teraz by som 
však chcela vyzdvihnúť ľudský rozmer projektu. Počas troch rokov 
realizácie vznikli nové partnerstvá medzi inštitúciami a priateľstvá 
medzi študentmi. A tie pretrvávajú dodnes. Mladí ľudia sa vzájomne 
navštevujú počas školských prázdnin, inštitúcie rozbiehajú spoluprá-
cu i v ďalších pracovných oblastiach. Aj v tomto smere splnil projekt 
svoj cieľ. Pravdou však zostáva, že je čoraz náročnejšie ho finančne 
zabezpečiť. Tento rok sme vďaka Nadácii Orange mohli vycesto-
vať do Českej republiky, ktorej touto cestou v mene realizátorov a 
v mene študentov veľmi ďakujem. Či sa nám ale podarí zrealizovať 
i štvrtý ročník medzinárodného projektu, to dnes ešte netuším. S is-
totou však viem povedať, že tie tri predošlé stáli jednoznačne za to.

Jana Odrobiňáková
      spoluautorka a spolurealizátorka projektu

3. ročník, 8. 10. 2012 – 12. 10. 2012

Poznajme sa navzájom - 
Poznejme se vzájemně
ROZUMIEME SI
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Začalo sa to v kaviarni Stará Slávia
   Založenie spolku Detvan spadá do obdobia vzniku samostatnej 
českej univerzity. Spočiatku na ňu prichádzali študovať najmä tí 
slovenskí poslucháči, ktorí boli v Uhorsku z národnostných prí-
čin diskriminovaní. V nasledujúcich desaťročiach sa závažnou 
pohnútkou štúdia v Prahe stal hmotný stimul vo forme podpory 
od spolkov Československá jednota či Radhošť. Detvan vznikol 
z iniciatívy Pavla Socháňa a Jaroslava Vlčka a mal slúžiť „ku vzá-
jomnému vzdelávaniu a poučeniu i k ušľachtilej zábave“. Ustano-

vujúce zhromaždenie sa za účasti 13 členov konalo 15. marca 1882 
v kaviarni Stará Slávia. Prvým predsedom spolku sa stal J. Vlček, 
konateľom bol P. Socháň a zapisovateľom Fraňo Zachar. Členovia 
Detvana sa na svojich schôdzach stretávali raz týždenne. Miestom 
konania stretnutí bola niektorá z pražských kaviarní, od roku 1891 
priestory českého spolku Slávia. Darmi, ako aj vlastnými prostried-
kami nadobudol spolok knižnicu so základným fondom slovenskej, 
českej i svetovej literatúry. Pred prvou svetovou vojnou obsahovala 
bibliotéka do 900 knižných zväzkov.      

SLOVENSKÝ SPOLOK 
DETVAN V PRAHE
130. výročie vzniku

Detvan je slovenský spolok v Prahe s najdlhším trvaním a tradíciou. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo 
niekoľko generácií a každá mu vtlačila svoju nezameniteľnú pečať a charakter. Z tvorivého a kritického prostredia 
spolku vyšli desiatky talentovaných osobností, z ktorých sa postupom času stali poprední reprezentanti slovenskej 
politiky, diplomacie, vedy, kultúry, literatúry a umenia. Všestranná činnosť spolku Detvan preto oprávnene patrí 
medzi významné kapitoly našich dejín konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Poďme však pekne po poriadku.  
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   Detvan bol spolok navonok nepolitický, ale jeho kultúrno-osve-
tová, samovzdelávacia činnosť mala od začiatku politický rozmer. 
Prejavovala sa v národnom uvedomovaní, pestovaní česko-sloven-
ských vzťahov a v nadväzovaní kontaktov s príslušníkmi ďalších 
slovanských národov (napríklad so srbským študentským spolkom 
Srbadija Šumadija, s poľským študentským spolkom Ognisko 
Polskie a inými). Osobitne sa treba zmieniť o stykoch Detvana s 
ďalšími českými (Akademický čtenářský spolek, Moravsko-slezská 
beseda, Národopisná společnost...) a slovenskými spolkami (Národ 
a Tatran vo Viedni, Slovenský spolok v Pešti).
   Členovia Detvana sa hlásili k odkazu spolku slovenských štu-
dentov Naprej v Bratislave. Tento spolok jestvoval v rokoch 1868 
– 1874 a snažil sa aktivizovať národné povedomie. Pokiaľ ide o čin-
nosť Detvana, v prvých rokoch sa orientovala na podujatia, ktorých 
základným cieľom bolo zoznámiť české prostredie so slovenskou 
národnou problematikou, literatúrou a kultúrou. V tomto duchu 
sa konal napríklad spoločný večierok s Moravskou Besedou (1882), 
večer Vajanského (1883), akcie pri príchode slovenskej delegácie 
na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom na otvorenie Národného 
divadla (1883), večer na počesť Sama Tomášika (1884) a iné. Zor-
ganizovaním týchto podujatí a ich úspešným priebehom prenikol 
Detvan do širšieho kultúrneho povedomia Pražanov, získal viacero 
vplyvných priaznivcov a podporovateľov (J. Herben, F. Táborský, 
R. Pokorný), zastúpenie v českých a moravských študentských 
spolkoch (Akademický čtenářský spolek, Slávia, Moravská Beseda, 
Radhošť...) a jeho členovia mohli prispievať do pražských novín 
a časopisov.

Detvan a literatúra
V nasledujúcom desaťročí sa činnosť Detvana začala intenzívnejšie 
zameriavať najmä na samovzdelávacie aktivity, pričom dominova-
la oblasť literatúry. Na schôdzach sa čítali prozaické, esejistické aj 
publicistické texty, recitovala sa slovenská poézia, prednášali refe-
ráty o slovenskej i svetovej literatúre, kriticky sa analyzovali pred-
nesené príspevky, diskutovalo sa o divadelných predstaveniach. 

V rámci spolkových diskusií sa kryštalizovali názory na literárnu 
tvorbu a vyhraňovali sa v smere realistickej estetiky. Odmietala sa 
sentimentálno-idylická literatúra, v ktorej dožívala epocha roman-
tizmu, a ideál sa hľadal v dielach objektívne a kriticky zobrazujú-
cich súveký slovenský život.       
   Slovenskú literatúru a súvislosti s ňou spojené vnímali členovia 
spolku v kontexte so súdobými myšlienkovými, literárnymi a ume-
leckými prúdeniami. Jedným dychom treba tiež doplniť, že tvorba 
literárne aktívnych členov Detvana výrazne posilňovala progresívne 
tendencie vo vývine slovenskej spisby v druhej polovici 80. rokov 
devätnásteho storočia (M. Kukučín, L. Nádaši-Jégé, neskôr J. G. 
Tajovský a ďalší). Z tohto uhla pohľadu ich literárna činnosť pre-
rástla rámec spolkového života a stala sa organickou súčasťou cel-
kového slovenského kultúrneho diania. K modernej európskej lite-
ratúre, ktorou sa viacerí detvanci systematicky zaoberali, zaujímali 
síce vyhranené, ale často protichodné stanoviská. Svedčia o tom 
búrlivé diskusie, ktoré na pôde spolku reflektovali tvorbu a sveto-
názorové východiská H. Sienkiewicza, I. S. Turgeneva,  H. Ibsena, 
E. Zolu a iných. Veľká pozornosť sa venovala sociálno-mravnému 
učeniu L. N. Tolstého; väčšina členstva ho však prijímala skepticky 
a polemicky. Ladislav Nádaši-Jégé, ktorý čítal v origináli nemec-
ké, francúzske, talianske a anglické diela, často referoval napríklad 
o západoeurópskych naturalistoch. Popri tom prezentoval na 
schôdzach aj ukážky z vlastných literárnych diel, teoretické a kri-
tické texty. Zápisnice prezrádzajú, že na zasadnutiach spolku tiež 
vášnivo diskutoval...    
   Postupne sa do programu spolkových prednášok a diskusií 
dostávali témy z národných dejín, z oblasti umenia a stále častejšie 
i z odborov prírodných a lekárskych vied, vedy a techniky. Od 90. 
rokov sa záujem členskej základne čoraz intenzívnejšie obracal na 
hospodárske, sociálne, filozofické a politické otázky.                                                                        
   „V osemdesiatych rokoch väčšina slovenských študentov chodila 
po pražských uliciach v hábach dedinskými a malomestskými kraj-
čírmi spichnutými, i to už ošúchanými. V zime sa vytiahli alebo 
do ohromných chlpatých, strýcmi-ujcami venovaných zimníkov, 
ktoré im siahali po členky, alebo sa triasli v ľahučkých plachetkách-

Jozef Gregor Tajovský

Ivan Krasko
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zakrybiedach. K tomu nekúrená izba a čakať bez raňajok so stisnu-
tými čeľusťami ten obedík za päťadvadsať grajciarov, bola hotová 
trýzeň. Keby sme boli všetky naše peniaze upotrebili na stravovanie, 
boli by sme trochu lepšie žili. Ale veď fajčiť sme museli, bez kavi-
arne nebolo možno byť, do divadla nás vábilo a zavše sme museli 
ísť i do toho hostinca. Veď človek radšej ešte menej jedol, len aby 
sa nemusel zriekať každého vyrazenia. Hoci boli i kadejaké podpo-
ričky, bolo nám jednako záhadou, z čoho jeden-druhý z nás žije. 
A pri všetkej biede sme neboli ani socialistami, ani komunistami. 
Nebola to vtedy „móda“. Pokladali sme náš stav za úplne prirodze-
ný: študenti sa musia prehladovať k diplomu. Veď príde i náš čas. 
Opanúvala nás len národnostná myšlienka tak, že sme hlad a biedu 
ani nestihli cítiť... Nebolo nás vtedy v Prahe razom viac ako 15 či 
16, a jednako sme sa vždy rozčesli na viac skupín podľa povolania, 
a hlavne podľa životného názoru. Boli medzi nami čistí, hoci nepo-
vedomí materialisti (vo vulgárnom zmysle slova) a povedomí idea-
listi. Tej jednej skupine veru nespôsobovalo nijakého bolenia hlavy 
hútanie o príčinách bytia a podobné daromnosti. Nuž, nedarilo sa 
im preto v živote horšie. Ba, naopak. Tak to avšak vždy bolo a bude, 
že sa jedni budú potkýnať na skalách, ktoré im ležia pod nohami, 
a druhým budú tie skaly zo striech padať na hlavy.
   Spájal nás spolok Detvan. Na týždenné schôdzky sme sa každý 
raz zišli skoro všetci. Tak sa udržalo medzi nami aspoň kamarátstvo, 
keď aj nie duševná súdržnosť... Jednotná organizácia sa medzi nami 
nevyvinula, a tak sme sa po odchode z Prahy rozpadli na všetky 
strany, sťa rozviazaný a vetrom rozhádzaný snop slamy.“ 
                                        (Zo spomienok L. Nádaši-Jégého, 1932) 

Nová názorová platforma                         
   Z pohľadu ľudovýchovnej činnosti sa členovia Detvana spočiatku 
inšpirovali odkazom štúrovcov a ich programu. Počas 90. rokov 
sa na spolkovej pôde výrazne prehĺbil vplyv českého filozofického 
a politického realizmu, ktorý zosobňoval T. G. Masaryk (mimo-
chodom, člen Detvana od roku 1887). Jeho základnými tézami 
boli konkretizmus, demokratizmus, aktivizmus a takzvaná kon-
cepcia drobnej práce. Literárna činnosť v Detvane tak ustúpila 
ideovým a politickým aktivitám, hoci aj naďalej sa viedli spory 
o Tolstého a veľa sa prekladalo z ruskej literatúry. Pre novú spol-
kovú orientáciu sa stali typické politické brožúry (J. Smetanay), 
na stránkach ktorých autori analyzovali a hodnotili aktuálny stav 
slovenského spoločenského života. Obzvlášť kriticky bola hodnote-
ná politická prax martinského centra. Vytvorila sa tak opozícia voči 
línii slavianofilstva, fatalizmu a konzervativizmu, ktorú stelesňovali 
Svetozár Hurban-Vajanský a Jozef Škultéty. Novú názorovú plat-
formu, vychádzajúcu z princípov českého realizmu a prispôsobenú 
potrebám slovenského života skonkretizoval a uviedol do kompakt-
ného celku Vavro Šrobár. Táto ideová línia prenikla v nasledujúcich 
rokoch do povedomia verejnosti ako „hlasizmus“. Zdôrazňovala 
mravnú obrodu politického a občianskeho života, ekonomické 
aspekty a formy drobnej práce medzi ľudom. Hlasisti podriadili 
tomuto cieľu i umeleckú spisbu, čo v konečnom dôsledku viedlo 
k preferovaniu jej utilitárnej, tendenčnej a východnej stránky. 
   Po Šrobárovom odchode z Detvana hlasistické tendencie v spol-
kovom živote zoslabli. Ich prívrženci (napríklad M. R. Štefánik) sa 
dostávali do častých a ostrých konfrontácií s väčšinou členov spol-
ku, ktorí boli orientovaní na martinské centrum.
   V desaťročí pred prvou svetovou vojnou sa činnosť spolku aj 
naďalej sústreďovala na samovzdelávacie aktivity, avšak zmenil sa 
ich obsahový charakter. Dôraz sa začal klásť na praktické poznatky, 
na sociologické, nárečové a etnografické výskumy (F. J. Houdek a 
iní), sporadicky realizované už v predošlom období (J. Minárik). 
Organizovali sa kurzy slovenského jazyka pre študentov, ktorí si 
v maďarských školách nemohli osvojiť spisovnú slovenčinu. Hoci aj 
v tom čase pôsobili v Detvane vyhranené literárne a umelecké osob-
nosti (I. Krasko, M. Schneider-Trnavský), ťažisko spolkovej práce 
sa postupne prenášalo na aktuálne ekonomické a sociálne problémy 
slovenskej spoločnosti. Súčasne sa spolok začal intenzívnejšie starať 
o zlepšenie hmotných podmienok svojich členov. Z rozličných sub-
skripcií, darov a iných podujatí podporoval najchudobnejšiu časť 
členskej základne. 

   Za všetky aktivity spomenieme vydanie zbierky národných pies-
ní Mikuláša Schneidera-Trnavského vo vlastnej réžii (1905). Zisk 
z predaja zbierky venoval spolok podpornému fondu. Od roku 
1904 prijímal Detvan za členov aj moravských Slovákov a sympa-
tizujúcich Čechov.      
   Počas prvej svetovej vojny bola činnosť spolku prerušená; obnovila 
sa 2. 3. 1919, čiže už  po vzniku Československej republiky. V tom 
čase sa spolkové schôdze konali v budove českej techniky i na iných 
miestach v Prahe. Spočiatku sa oživila literárna tradícia. Z inici-
atívy Gejzu Vámoša bol založený generačný časopis Svojeť, ktorý 
však pre neujasnené ideové smerovanie po prvom ročníku zanikol. 
Členovia Detvana sa v dvadsiatych rokoch pokúšali aj o divadelné 
aktivity (naštudovali napríklad Kukučínovu hru Komasácia).   

Medzivojnové obdobie                                    
   V rokoch, ktoré nasledovali po vzniku Československej republiky, 
sa činnosť Detvana zmenila, keďže stratil jednu z výrazných funkcií 
predošlého obdobia – národnovzdelávaciu a národnouvedomova-
ciu. Naďalej sa však udržala tradícia prednášok a diskusií najmä 
o literárnych a kultúrno-historických otázkach. 
  S neustále sa zvyšujúcim počtom slovenských študentov pri-
chádzajúcich do Prahy začal súčasne prebiehať v spolku postupný 
proces ideovej diferenciácie. V roku 1923 pre nesúhlas s progra-
movým smerovaním vystúpila z Detvana skupina ľavicovo oriento-
vaných študentov (J. Poničan, D. Okáli, A. Sirácky, V. Clementis 
a iní), ktorí si založili vlastný časopis DAV. Išlo o revue komunis-
tickej orientácie zameranú na umenie, kritiku, politiku, filozofiu 
a literatúru. Redakčne bol časopis pripravovaný striedavo v Prahe 
a v Bratislave. V prvých ročníkoch dominovali literatúra a ume-
nie, neskôr sa ťažiskovými témami stali politické otázky, súvisiace 
so zámermi a cieľmi komunistickej strany (problematika triedne-
ho boja, hospodárskeho stavu buržoáznej spoločnosti, propagácia 
života v Sovietskom zväze, boj proti fašizmu...). 

Martin Kukučín
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   Proces ideovej diferenciácie a názorovej polarizácie pokračoval na 
pôde Detvana aj v 30. rokoch minulého storočia. K častým kon-
frontáciám dochádzalo najmä medzi stúpencami a odporcami čes-
koslovenskej národnej a jazykovej jednoty. Časť nastupujúcej gene-
rácie radikalizovala svoje názory a odmietala dedičstvo hlasistov. 
Konkrétnym výrazom týchto postojov je napríklad programový 
text Michala Chorvátha Otrávená generácia, uverejnený aj v alma-
nachu Detvan 50 rokov v Prahe (1932).  
   Počas svojho trvania vydal spolok Detvan dva almanachy. Pri prí-
ležitosti 10. výročia vyšiel almanach Detvan. Výber z prác čítaných 
v spolku v r. 1891 – 92 (1892). Redaktormi boli Matej Bencúr 
(autor nepodpísaného „Stručného nástinu dejín spolku“), Ján Sme-
tanay a Vavro Šrobár. Druhý, už spomínaný almanach vyšiel pri 
príležitosti päťdesiatročnej existencie spolku pod názvom Detvan 
50 rokov v Prahe (1932). Zostavil ho vtedy 22-ročný talentova-
ný literárny vedec a historik Stanislav Mečiar. Na stránkach prvé-
ho almanachu boli uverejnené ukážky spolkových beletristických 
(M. Kukučín, V. Šrobár, J. Smetanay) a odborných diel (G. A. 
Novomeský, J. Minárik, Š. Daxner). Obsahovú časť druhého alma-
nachu tvoria spomienky bývalých členov Detvana (P. Socháň, M. 
Ursíny, L. Nádaši-Jégé, V. Šrobár, J. Šujan a iní), štúdie a úvahy 

reflektujúce aktivity vtedajších čle-
nov spolku (Ľ. Novák, Š. Košík, P. 
Gašparovič Hlbina, R. Uhlár, M. 
Chorváth a iní).  

Zánik a oživotvorenie spolku                                                               
  Zásluhou zanietených študentov 
vyvíjal Detvan svoju činnosť aj po 
skončení druhej svetovej vojny (M. 
Hruškovič, T. Ollík, M. Klimčák, A. 
Klimo, J. Kulich, O. Opršal a iní). 
Spolok mával svoje riadne schôdze, 
v rámci ktorých nechýbali ani pred-
nášky a diskusie na aktuálne kultúr-
ne, politické a spoločenské témy. 
   Po februárových udalostiach 
v roku 1948 sa mohla mládež orga-
nizovať už len v rámci zjednoteného 
Československého zväzu mládeže. 
Z tohto dôvodu akčný výbor na čele 
s T. Ollíkom spolok Detvan, ktorý 
s prestávkami jestvoval 66 rokov, 
rozpustil. Niektorí členovia sa s tým 
nezmierili a približne dva roky vyví-
jali odvážnu ilegálnu činnosť, čo 
neuniklo pozornosti komunistic-
kých bezpečnostných orgánov...                   
   Na bohatú tradíciu spolku Detvan 
nadväzuje rovnomenné občianske 
združenie, ktoré bolo založené 8. 
11. 1994 (Detvan – spolok slo-
venských študentov a ich pria-
teľov v Českej republike). Členskú 
základňu spolku tvoria Slováci štu-
dujúci v Prahe. V ďalších českých 
univerzitných mestách, kde mladí 
Slováci študujú (Brno, Olomouc, 
Plzeň...), Detvan oficiálne pobočky 
nemá. So študentmi z iných miest 
však spolupracuje pri riešení spoloč-
ných problémov (internáty, platenie 
za štúdium...), pozýva ich na väčšie 
spoločenské a športové poduja-
tia (Slovenský ples, turnaje, výlety 
a iné). Ako sa uvádza na interne-
tovej stránke Detvana, „hlavným 
cieľom spolku je udržiavať národné 
povedomie slovenských študentov 

prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a športových akcií. 
Rozvíjať vzájomné kontakty študentov v Prahe, ich kontakty so 
študentmi z Čiech, Európy a iných krajín sveta.“ Spolok v rámci 
svojich možností „poskytuje i všeobecnú informačnú, poraden-
skú a právnu pomoc slovenským študentom na vysokých školách 
v Českej republike.“ Ako člen ISC (International Student Club) sa 
Detvan podieľa na príprave podujatí medzinárodného charakteru 
(prezentácie histórie i súčasnosti Slovenska zahraničným študen-
tom v Prahe a iné), spolupracuje s mnohými zahraničnými štu-
dentskými spolkami pôsobiacimi v Českej republike. Svojou čin-
nosťou sa snaží v českom prostredí propagovať slovenskú kultúru, 
umenie, prírodu... Niektorí členovia spolku pôsobia vo folklórnom 
súbore Limbora, iní sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie 
rôznych kultúrnych, vzdelávacích a športových akcií. Pri riešení 
študentských problémov spolupracuje Detvan s Veľvyslanectvom 
Slovenskej republiky v Českej republike a Slovenským inštitútom 
v Prahe.
   P.S. Článok napísaný v roku 2012. 

Peter Cabadaj
Foto archív Slovenskej národnej knižnice v Martine

Autor je historik

Milan Rastislav Štefánik
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Ako tretí najstarší televízny festival v 
Európe má Zlatá Praha svoju pre-
bohatú tradíciu a renomé medzi tele-

víznymi tvorcami. V ostatných 20 rokoch 
sa jeho obsahová náplň priblížila trendom 
televízie a súťaž sa vyhranila iba na hudob-
né a tanečné diela na obrazovke. Tvorco-
via týchto žánrov televízneho umenia môžu na festivale podľa špe-
cializácie úspešnejšie komunikovať a aj vytyčovať hypotézy či vízie 
o ďalšom smerovaní hudby v televízii.
   Česká televízia pokračovala aj v tomto roku v dobrej tradícii, keď 
pozvala svojich divákov-koncesionárov na prehliadku stovky tele-
víznych hudobných relácií do festivalovej videotéky. Záujem bol 
veľký, dovoľujem si tvrdiť, že väčší ako v rokoch minulých. V niek-
torých dňoch sa muselo čakať na uvoľnenie kóje s individuálnym 
prehrávaním disku DVD vo videotéke a pre študujúcu mládež z 
hudobných a baletných škôl sa kóje rezervovali. Po skončení výuč-
by v škole prichádzali naši budúci umelci zbierať poznatky a skúse-
nosti od svetových hviezd prvej veľkosti. Nielen od Darie Klimen-
tovej, českej rodáčky, primabaleríny Kráľovského národného baletu 
v Londýne a hviezdy všetkých kontinentov. Ako to už u nás býva, 
je viac známa vo svete ako v rodnej vlasti. Bola 1. čestným hosťom 
festivalu Zlatá Praha spolu s ruským choreografom B. Eifmanom a 
francúzskou choreografickou hviezdou R. Petitom in mem. Mož-
nosť vidieť na pražskom Žofíne takýchto chýrnych umelcov a ich 
diela sa veru tak často nevyskytne. Tak prečo to nevyužiť!?

ZLATÁ 
PRAHA 
2012
Príroda na historickom Slovans-
kom ostrove ako aj v celej Prahe 
mala v polovici októbra už pozlá-
tený jesenný šat a v paláci Žofín 
symbolicky privítala domácich a 
zahraničných hostí, účastníkov 
49. ročníka Medzinárodného 
televízneho festivalu Zlatá Praha. 
Konal sa v dňoch 13.- l7. októb-
ra a o ocenenia súťažilo 96 tele-
víznych hudobných a tanečných 
diel z 24 krajín celého sveta. Zaži-
li sme opäť svetový sviatok hudby 
a jej prenosu smerom k človekovi 
súčasnosti, televíznemu divákovi, 
a uvedomili sme si jej význam. 

   Z pohľadu televízneho diváka - návštevníka videotéky by sa dalo 
predpokladať, že sa vôbec nemusí už v živote opakovať príležitosť 
vidieť to či ono televízne dielo ponúkané k videniu na pražskom 
televíznom festivale. Reálny pohľad na ekonomické možnosti tele-
vízií – nielen našich – a skúsenosti z minulých rokov napovedajú, že 
z ponúkanej takmer stovky sa na obrazovky našich verejnoprávnych 
televízií dostane sotva 5 diel, a to tak do roka, do dvoch. Organizá-
tori Zlatej Prahy si zasluhujú naozaj úprimné a permanentné uzna-
nie – poďakovanie za festivalovú videotéku umožňujúcu prostým 
televíznym divákom, nielen profesionálnym odborníkom v hudbe 
a televíznym tvorcom a producentom vidieť svetové diela. Z tých 
100 ponúkaných (súťažných a nesúťažných) relácií sa dá za 3 – 4 
dni trvania festivalu vidieť tak cca 1/5 až 1/3.
  Organizátori festivalu a videotéky azda na obveselenie účastní-
kov zverejnili celkovú stopáž ponúkaných televíznych diel. Je to 
124 hodín. Videotéka bola otvorená asi 30 hodín na požičiavanie 
DVD. Na adresu  televíznych tvorcov by sa za televíznych divákov 
žiadalo povedať, že naozajstných umelcov si všetci vysoko vážime 
ako nositeľov národnej a svetovej kultúry. Aj tí umelci, ktorí tvo-
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rili dávno, zostávajú v našej úcte preto, že ich umelecké výkony 
sa zachovali. Až neúctivo či žargónom sa hovorí, že máme televíz-
ne „konzervy“. Vieme však, že je to v televíziách „zlatý fond“. Na 
televíznych nosičoch sú zaznamenané a v archívoch sú uschované 
umelecké diela – aj z hudby a baletu – ktoré možno iba čakajú na 
svoje využitie a zhodnotenie. Kto by sa aj dnes nerád pozrel na 
minulosť, keď sa slovo (rozhlas) pridalo k nemému filmu a neskôr, 
keď vznikol televízny obraz či obrazovka, prišlo umelecké slovo až k 
rodinnému krbu. Noví tvoriví umelci majú už viac ako polstoročie 
voľné pole pre svoju prácu aj v televízii. A to i v oblasti dokumen-
tovania vývoja hudby a tanca na našich televíznych obrazovkách. 
Ponúkané zahraničné dokumenty, životopisy umelcov z oblasti 
hudby a tanca vyvolali mnoho podnetov a iba príslušní teoretici u 
nás alebo dôslední televízni umelci by mohli uviesť na pravú mieru 
názory, ktoré prinášajú na rokovací stôl medzinárodné výskumné 
organizácie (IMZ vo Viedni či odborné skupiny EBU) alebo aj 
búrlivo expandujúce producentské centrá v Európe (najmä ARTE 
vo Francúzsku a v Nemecku), ktoré už niekoľko rokov významne 
prispievajú k napĺňaniu kvality Zlatej Prahy. 
   Pokiaľ by sme mohli ešte vysloviť subjektívny názor na dokumen-
ty z oblasti hudby na obrazovke našej televízie, niet dôvodov sa za 
niečo hanbiť. Určite nám však chýbajú také pôsobivé relácie, aké 
sme aj tohoto roku videli na Zlatej Prahe o zahraničných umelcoch. 
Veď kto by sa nerád pozrel na životopisy hudobných velikánov od 
Bernsteina, Beethovena či Čajkovského, Richtera, Mahlera, Ver-
diho, Toscaniniho. Máme aj našich hudobných velikánov a tvo-
riví umelci by mali zapracovať na zmapovaní ich životov. Z toh-
to hľadiska na mňa  sympaticky zapôsobil dokument Ukrajinskej 
televízie, ktorý zmapoval život takých hudobných velikánov, ako 
boli Chopin a Ferenc Liszt. Ich život od Varšavy a Budapešti cez 
Halič, Kijev do Odesy i Carihradu má svoje čaro, ba až romantiku. 

Hudobníci boli aj trocha iní, než aké mýty o nich šírila stredná 
Európa. Sympatický pohľad na svetové hviezdy českého pôvodu 
boli uvedené o M. Koženej – Barokové skvosty v Zlíne a D. Pecko-
vej – Letenka do raja.  
    Zo štyroch súťažných filmov Českej televízie nezískal ocenenie 
ani jeden, ale ani nesklamal. O Slovenskej televízii sa môžem zmieniť 
za jej mnohoročnú neúčasť na Žofíne iba veľmi šeptom, lebo už v 
minulých rokoch som spôsobil nepríjemnosti nie iba sebe. Takže 
krajanská ľútosť, že „naši opäť neprišli“ sa dnes nenosí. Aj keď vo 
svojich začiatkoch bola Zlatá Praha aj slovenská…
   Keď medzinárodná porota za nórskeho predsedníctva dala  naj-
vyššie ocenenie nemeckému dokumentu o svetovom géniovi, 
klaviristovi čínskeho pôvodu Lang Langovi, ani to nebolo veľmi                                    
prekvapujúce. Jeho virtuozitu sme mali možnosť sledovať aj v Špa-
nielskej sále na Hradčanoch. Čo však úprimne priznal nemeckým 
dokumentaristom, bude určite trápiť muzikológov sveta ešte dlho. 
Ako to myslel s tou šľachetnou inšpiráciou mladých talentov v 
založenej škole a ako vyznie nakoniec jeho predstava o napojení 
umeleckej výchovy na šport. Sú to naozaj iba myšlienky o umelec-
kej šľachetnosti a kde zostáva pracovitosť talentov a životné pod-
mienky v rodine? Génius Lang Lang znesie porovnanie azda len s 
Paganinim, čo sa týka lásky génia k hudbe, ale aj jeho pracovitosti 
vo vhodných rodinných podmienkach a tvrdej výchovy. Budúcnosť 
by mala ukázať splniteľnosť ušľachtilých úmyslov nositeľa Zlatej 
Prahy. Budeme sa na to tešiť.
                                                                           František Kajňák 
                                                                    Foto Jiří Nosek junior
                                          Autor je emeritný pracovník Čs. televízie
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   Jiří Horák je autorom mnohých monografií a editorom výberov 
z českého, slovenského a slovanského folklóru. K jeho najvýznamnej-
ším dielam patria práce: Naše písně (1940), Český Honza (1940), 
České pohádky (1944), Naše lidová píseň (1946), Slovenské lidové 
balady (1956), Pohádky a písně Lužických Srbů (1959), Folk and 
Fairy Tales from Bohemia (1973). Pre Československú vlastivedu II 
(1955) spracoval dejiny českého a slovenského národopisu (Náro-
dopis československý). Publikoval viac ako 200 štúdií v domácich 
i zahraničných odborných časopisoch, popularizačných článkov 
v časopisoch a novinách, statí v encyklopédiách a zborníkoch. 
   Výstavy, ktoré SNM – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku pri-
pravuje, sa venujú jednotlivým významným osobnostiam pôsobia-
cim v prospech Slovenska, osobitne členom rodiny Masarykovcov, 
každodennému životu českej menšiny na Slovensku i dielu českých 
výtvarníkov pôsobiacich na Slovensku

Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Rómov 
na Slovensku 
   Druhým z múzeí venujúcich sa dokumentácii kultúry určitej 
národnosti,   nachádzajúcich sa v Martine a tvoriacich organizačnú 
zložku Slovenského národného múzea v Martine je Múzeum kul-
túry Rómov na Slovensku. Na mapu slovenských múzeí pribudlo 
v roku 2006. Tak ako ostatné  spomínané pracoviská  bolo najprv, 
v r. 2002, definované ako Dokumentačné centrum kultúry Rómov 
na Slovensku. Jeho sídlom je objekt kúrie z Blážoviec, nachádzajúci 
sa v areáli ďalšej expozície Slovenského národného múzea v Marti-
ne – Múzea slovenskej dediny v Martine – Jahodníckych hájoch. Tu 
v roku 2009 sprístupnilo svoju stálu expozíciu nazvanú Romano 
drom/Cesta Rómov.  
  Expozícia má ambíciu vysvetliť historické súvislosti odchodu 
predkov dnešných Rómov z indickej pravlasti, pričom osobitnú 
pozornosť venuje okolnostiam ich usídlenia sa, histórii a materiál-
nej, sociálnej i duchovnej kultúre na území Slovenska.  
Návštevník má  možnosť pristaviť sa pri jednotlivých etapách tejto 
často strastiplnej púte  a dozvedieť sa, ako rôzne boli v jednotli-
vých častiach Európy Rómovia prijímaní. Kým na Balkáne pomer-
ne bezproblémovo splynuli s domácim obyvateľstvom,  v západnej 
Európe boli často  obeťou vyháňania a prenasledovania.  
   Expozícia približuje najvýznamnejšie body v histórii Rómov na 
území Slovenska (za prvú zmienku je považovaná správa spišsko-
novoveského richtára Jána Kuncha z roku 1322 o potulujúcich sa 
Rómoch), okolnosti usídľovania sa rodín rómskych remeselníkov, 
najmä kováčov a hudobníkov na okrajoch slovenských miest a dedín  
v 16. storočí i novú koncepciu Márie Terézie a Jozefa II. v prístupe 
k Rómom.  Cieľom ich osvieteneckých snáh bolo trvale usídliť všet-
kých Rómov, zapojiť ich do hospodárskeho života a produktívnej 
práce, z ktorej by boli schopní odvádzať feudálnu rentu a platiť 
dane. Rómom prideľovali pôdu, dávali im nové mená, snažili sa 

ich christianizovať a ich deti začleniť do školskej  dochádzky. Záro-
veň im však zakazovali žiť im vlastným spôsobom života, používať 
svoj jazyk, dokonca sa snažili sobášiť ich s domácim obyvateľstvom. 
Pretože  tieto zámery realizovali nielen  bez znalosti spôsobu života 
Rómov, ale aj znalosti života domáceho obyvateľstva, nepodarilo  
sa ich naplniť. Expozícia neobchádza ani najtragickejšie obdobie 
v histórii slovenských Rómov, obdobie 2. svetovej vojny a rómske-
ho holokaustu. 
     Po priblížení spôsobov riešenia „rómskej otázky “ v období socia-
lizmu  a národnoemancipačných snáh Rómov po r. 1989 nasleduje 
hlavná časť expozície, venovaná spôsobu života Rómov na území 
Slovenska. Je vytvorená prostredníctvom autentických exponátov, 
ktoré v kombinácii s množstvom fotografického materiálu vytvá-
rajú jeho príťažlivý a zaujímavý obraz. Približuje každodenný 
život Rómov odohrávajúci sa v ich vlastnom svete, vo vnútri osád, 
v kruhu spoločenstva spríbuznených rodín. Ukazuje rôzne typy ich 
príbytkov s tým, že ešte aj v priebehu 20. storočia zaznamenáva-
me  v jednotlivých častiach Slovenska v kultúre bývania Rómov 
veľké rozdiely. Relatívne veľký priestor je venovaný strave, odevu 
a spôsobu získavania obživy tzv. usadlých Rómov, ktorých rodiny 
sa na okrajoch miest a dedín usádzali na území Slovenska už v 16. 
storočí. Sú tu sústredené nielen ukážky odevu, často získavaného 
výmenou za rôzne pracovné činnosti od „nerómov“, prispôsobované 
špecifickému vkusu nových majiteľov, ale i bohaté ukážky artefak-
tov približujúce tradičné rómske remeslá – kováčstvo, výrobu tehál, 
pletenie tkaníc a osobitne hudobníctvo s jeho špecifikami viazaný-
mi na vidiecke a mestské prostredie. 
   Expozícia približuje aj význam rodiny pre spoločenstvo Rómov.
Naznačuje nielen obyčaje späté s narodením, uzatváraním manžel-
stva a úmrtím, pri ktorých sa zachovalo najviac archaických prv-
kov, ale aj fakt, že v tradičnom spoločenstve Rómov mali významné 
postavenie starí ľudia a osobitne „phuri daj“ – stará matka, ktorá 
dbala na dodržiavanie noriem spoločenského života, riešila konflik-
ty, zúčastňovala sa na obradných úkonoch, poznala magické for-
muly, vyznala sa v liečení a pomáhala pri pôrodoch.  
   Záverečná časť expozície má ambíciu aspoň naznačiť zložitú 
štruktúru rómskeho spoločenstva a približuje osobitú kultúru 
Olašských Rómov. Tí začali do strednej, západnej a severnej Euró-
py a tým aj na územie dnešného Slovenska prichádzať v 2. polovici 
19. storočia. Predtým žili na území dnešného Rumunska v posta-
vení otrokov. Živili sa zamestnaniami, ktorými nekonkurovali 
nerómskym remeselníkom (spracovanie medeného plechu a výroba 
kotlíkov, brúsenie nožov, drôtovanie hrncov, zber starých handier 
a vôbec druhotných surovín a ich výmena za drobný tovar, potreb-
ný v domácnosti). No zdrojom ich obživy boli aj zábavné produk-
cie, veštenie a predvádzanie cvičených zvierat, dopĺňané chodením 
po pýtaní. Spôsob putovania, pri ktorom sa krátkodobo usádzali 
na miestach určených mestom alebo obcou, naznačuje rebrinový 
voz  obsahujúci „všetko potrebné“ a replika šiatra. Kočovanie ako 
spôsob života si Olašskí Rómovia sporadicky uchovali až do zákazu 
kočovania v roku 1958. 
   Na čele ich spoločenstva stál vajda s veľkou rozhodovacou mocou, 
ktorého inštitút v expozícii charakterizuje tzv. „vajdovská  reťaz“. 
Dodržiavanie rómskych tradícií a rešpektovanie vajdu bolo pre 
olašských Rómov zákonom. Po úmyselnom porušení noriem tra-
dičnej morálky a ustálených zásad v rámci vlastnej komunity roz-
hodoval o potrestaní vinníka rómsky kolektívny súd – krís (rada 
starších mužov). Sankcie boli nielen morálne (vylúčenie zo skupiny, 
zrieknutie sa vinníka), no časté boli aj fyzické tresty, v minulosti  
výnimočne i trest smrti. 
      V duchovnej kultúre Olašských Rómov, ktorých komunity  tvo-
ria na území Slovenska asi 5 % populácie Rómov, žijúcich vo vlast-
ných uzavretých komunitách, sa uchovali mnohé archaické prvky. 

Hana Zelinová
Autorka je etnologička.

Vedie Dokumentačné stredisko Čechov na Slovensku 
Foto Jiří Nosek junior

Múzeá kultúr 
národnost-
ných menšín 
(3) Dokončenie z minulého čísla
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České priadky s knihou v Muzeu Přerov nad Labem. Dole - český dobový interiér, hospoda a dedina v Polabí.
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Na začiatku Jozef
  Ozaj, koľko ľudí sa dnes na Slovensku zaoberá drôtovaním? 
Pre väčšinu z nich to už vôbec nie je chlebíček každodenný, ale 
záľuba, výsledok zmysluplne „zakrytého“ voľného času s použi-
tím vlastného umu i zručnosti. Veľa ľudí každý rok končí rozlič-
né kurzy a školy drotárstva, málokto však má pravý „drôtorodý 
koreň“.  Poďme teda k Adamovi a či v tomto prípade Jozefovi...                                                                                         
  Rodáci i návštevníci obce Dlhé Pole – jedného z historických 
centier Drotárie na Kysuciach – si pamätajú na drevený dom s 
nápisom „JOZEF HOLÁNIK-BAKEĽ. PRVÝ UMELEC PLETE-
NÝCH KOŠÍKOV Z DROTU, DLHÉ POLE – SLOVENSKO“. 
Pred niekoľkými desiatkami rokov tu ešte majstroval bielovlasý majster 
s fúziskami vykrútenými dohora. Hovoríme o skutočne prvom 
umelcovi medzi chlapmi drôtu. V jeho prácach víťazila krása nad 
funkčnosťou, estetika nad úžitkovosťou, hoci, samozrejme, mno-
hé drotárske diela mali aj rýdzo praktické využitie. Majster Holá-
nik-Bakeľ nerobil len s obyčajne zušľachteným drôtom, ale umne 
používal aj uzučké mosadzné pásky. Môžeme si však byť istí, že 
pri pletení  košov mal určite pred očami košíky z vŕbového prú-

Drôt v srdci 
a srdce 
Slovensku
Čitatelia Listov sa pravidelne zoznamujú so slovenskou dro-

társkou minulosťou i súčasným dianím v jeho hlavne novo-
dobých umeleckých podobách predovšetkým prostred-

níctvom zasvätených príspevkov odborníčok z Považského múzea 
v Žiline, kde je aj najväčšia drotárska zbierka na svete.  S múzeom 
a jeho cyklickými aktivitami súvisia i nasledujúce riadky. Veď práve 
počas ním organizovaného tohtoročného medzinárodného Festiva-
lu drotárstva a už XXII. ročníka stretnutia drotárskych majstrov 
mal oficiálnu premiéru i jedinečný projekt drotára Juraja Šeríka.

Juraj Šerík a jeho „džarek“ Patrik    

tia, možno aj výtvory umeleckého remesla z iných oblastí ľudo-
vej tvorby. Encyklopedista drotárstva Karol Guleja vo svojej kni-
he Svet drotárov píše napríklad o ňom aj toto: „Jeho práce, ktoré 
mali niekedy filigránsky pôvab, vznikali podľa pletacej a háčkova-
cej techniky. Háčkovanie bolo jeho vlastným vynálezom, za ktorý 
dostal patent...“  Nám treba dodať, že sa narodil v Dlhom Poli 3. 7. 
1863. Keď mal pätnásť, odišiel do Nemecka hauzírovať (ponúkať 
tovar ako podomový obchodník, predajca tovaru majstrov), one-
dlho však ochorel na týfus, dva mesiace ležal v nemocnici a vysilený 
sa vrátil domov. Keď sa doliečil, išiel s otcom vandrovať do Poľska. 
Vraj raz na varšavskom trhovisku videl krásne drôtené košíky, pod-
nosy, vešiaky a ďalšie výrobky – a bolo rozhodnuté! Povedal otcovi, 
že sa postaví na vlastné nohy a sám skúsi vyrábať podobnú krásu. 
Mal 26 rokov, keď vo Varšave založil košikársku drotársku dielňu 
a v kombinácii s pocínovaným plechom začal vyrábať predmety, 
ktoré sa razom zapáčili. Pribral pár mladých majstrov. V roku 1910 
pracovalo s Holánikom už 30 drotárov! Ťažké časy priniesla prvá 

Povestná rodová drôtená čipka - detail             
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svetová vojna, aby uživil rodinu a džarkov, predal materiál, ba aj 
časť strojového zariadenia. V roku 1917 sa vrátil do rodnej obce. 
Rozhodnutý, že natrvalo. Nechcelo sa mu opäť začínať od nuly, 
okrem toho bol sebavedomý majster. Veď jeho práce vystavovali 
na troch výstavách a veľtrhoch, zo svetovej výstavy v Ríme v roku 
1911 má Gran premio – Veľkú cenu a zlatú medailu – a z výstavy 
v Rostove na Done zlatú medailu. Ako píše Ján Čomaj vo svojej 
výbornej knihe Drotárska odysea: „Domov ho ťahalo aj pre uda-
losti v rodine. Oženil sa, keď mal dvadsať, žena mu povila 11 detí 
a práve vtedy po 23 rokoch umrela. Z detí bol nažive len jeden syn 
a štyri dcéry...  Takmer každému drotárovi záležalo aj na tom, aby 
vec, ktorá vyšla z jeho rúk, pekne vyzerala, ale Holánik videl v drôte 
to, čo sochár v kameni alebo v kmeni stromu – budúce umelecké 
dielo... Jedna z Holánikových dcér sa zakukala do šikovného dlho-
poľského mládenca Jakuba Šeríka, s rodovým prímením Fujak... 
Odkedy chodil za Holánikovou dcérou, obdivoval robotu pána 
majstra a rozmýšľal, či by aj on voľačo podobné nevedel robiť. A tu 
zrazu priama ponuka. Plesli si. Sprvu len kopíroval svokrove postu-
py, ornamentiku, štýl práce, tvary výrobku. Ale už o dva roky, keď 
sa pokúsil realizovať vlastnú fantáziu, poslal svoje práce na učňov-
skú výstavu v Žiline – a hneď  prvá cena!“                                  

Drôt a srdce
   Po Jozefovi a Jakubovi naspäť k súčasníkovi Jurajovi Šeríkovi. Do 
Žiliny (hoci žije v Čadci), kde spolu s návštevníkmi podujatia začal 
na starobylom Mariánskom námestí vyrábať drôtené Srdce pre Slo-
vensko.                                                                                                  
   Skôr ako si predstavíme samotnú zaujímavú myšlienku, musíme 
si predstaviť aj tohto agilného drotára 21. storočia. Už sme spo-
mínali, že Juraj je hrdým pokračovateľom remesla takpovediac po 
meči, veď mu v žilách koluje popri krvi azda i „drôtená plazma“. 
Ako pravnukovi a vnukovi slávnych majstrov z Dlhého Poľa, Jozefa 
Holánika-Bakeľa a Jakuba Šeríka-Fujaka. Remeslu sa priúčal práve 
u starého otca, s drôtom samostatne (nápadito a zároveň tradič-
nými technikami!) pracuje desať rokov. Priamo tak pokračuje v 
umelecko-remeselnej rodinnej tradícii, technologicky, materiálovo 
i tvarovo nadväzujúc na výrobu luxusných úžitkovo-dekoratívnych 
predmetov z mosadzného drôtu. Pletených košikárskou technikou 
výpletom pripomínajúcim čipku. Veľmi podobnou tej, za ktorú 
jeho pradedo žal úspechy na mnohých veľkých výstavách vo svete 
a na Kysuce doniesol prestížne ceny. Viac nám povedal sympatický 
a usmievavý Juraj, ktorému zručne asistoval i jeho „džarek“ (dro-
társky detský pomocník), 11-ročný Patrik, ktorý každého, čo sa 
zapojil do pletenia, obdaroval vlastnoručne vyrobeným maličkým 
srdiečkom. Drotár srdce, „džarek“ srdiečko...
  „Chcem spájať ľudí dobrej vôle a šíriť myšlienku lokálpatriotizmu 
vo vzťahu k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Moje a vlastne naše srd-
ce pre Slovensko bude i holdom a poctou všetkým drotárom, ktorí 
nás v minulosti po svete preslávili. Všetci, čo sa zapoja do drôtova-
nia, si môžu vyskúšať unikátnu techniku pradeda a majú možnosť 
sa zapísať na pamätný list. Jeho hlavičku tvorí reklamný leták J. 
Holánika, kde sú znázornené všetky jeho ocenenia a diplomy. Ten-
to pamätný list je špeciálne upravený, obsahuje dátum, miesto a 
názov podujatia, na ktorom srdce pomáhal drôtovať.“                                                                                      
  Aktuálna štatistika – ktorú si precízne vedie – hovorí, že do drô-
tovania sa zapojilo viac ako 400 ľudí nielen zo Slovenska, ale i 
rôznych miest Európy, ba až z exotickej Číny a Angoly. V čase, keď 
vznikali tieto riadky, srdce malo priemer viac ako 70 centimetrov 
a utešene rástlo ďalej. Juraj Šerík používa pri jeho tvorbe mosadzný 
drôt rôznych hrúbok, striktne však dbá na to, aby vznikali len 
používaním rodovej „receptúry“, s využitím techniky typickej pre 
Holánikovsko – Šeríkovský rod. Artefakt vážil okolo 2 kg, po jeho 
obvode sa vinie 225 kostrových drôtov, postupne dookola ruky 
pomocníkov pridávajú ďalšie riadky. Obvod je približne 2 metre 
– mimochodom, na jeden centimeter je potrebné vypliesť približne 
2 250 očiek, čo si vyžaduje obrovskú trpezlivosť!                      
   Juraj hovorí: „Všetko si to financujem z vlastného vrecka. Ľudia, 
ktorí si u nás zakúpia voľajaký suvenír, pridajú pomyselnú tehličku 
do záchrany Holánikovho domu, ktorý rekonštruujem a kde chcem 
zriadiť v budúcnosti pamätnú izbu a drotársku dielňu,“ vraví. Výro-
bou srdca chce vzdať hold všetkým drotárom, ktorí v minulosti 
odchádzali za prácou do celého sveta a taktiež si uctiť 150. výročie 
narodenia svojho pradeda Jozefa Holánika-Bakeľa.                            
  Nateraz dodávame už iba toľko, že možností zapojiť sa bude 
ešte dosť. Juraj sa takto chce prevandrovať prakticky celým Slo-
venskom. Počas zvyšku tohto roka, keď si pripomenieme 150. 
výročie narodenia jeho slávneho drotárskeho predka. Zavíta do 
mnohých miest a obcí, nájdete ho v Martine, Čadci, Turzovke, 
Bratislave, Trnave, Púchove... Ba možno zájde aj za rieku Mora-
vu, ako kedysi starí drotári. Uvidíme. Ak sa k takému niečomu 
bude, ako vraví „schyľovať“, určite nájdeme spôsob, ako o tom čita-
teľov Listov a priaznivcov moderných podôb drotárstva informovať.                                                                                         
     Ozaj, ešte niečo. To veľké srdce, ktoré takto vzíde z rúk mnohých 
Slovákov, chce majster Juraj Šerík po dokončení darovať vlasti, 
vložiac ho do rúk prezidenta Slovenskej republiky, aby bolo potom 
ako jedinečný artefakt a svedectvo umu, šikovnosti i spolupatrič-
nosti uložené na dôstojnom mieste.
                                                                     
                                                                    Text a foto Igor Válek
                                                         Autor je spisovateľ a publicista 

Majster Jozef Holánik-Bakeľ
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Za nápaditú literárnu tvorbu získala veľa významných oce-
není, napríklad i Cenu Fraňa Kráľa, najvyššie uznania pre 
autorov detskej literatúry. Napísala takmer pol stovky kníh, 

medzi jej najznámejšie a podnes vydávané, obľúbené a mnohými 
detskými očami čítané diela patria Opice z našej police, Osmijan-
kove príbehy či legendárna Bola raz jedna trieda. Bola redaktorka i 
prekladateľka, hlavne však poetka, autorka literatúry pre mládež.

Liptov – verzála i bodka
   Svetlo sveta jej oči prvý raz uvideli v Kráľovej Lehote v zimnú 
sobotu 27. januára 1923. Do školy chodila v Kremnici a potom 
v Nových Zámkoch. Tu navštevovala aj gymnázium a neskôr 
v Banskej Bystrici, kde úspešne zmaturovala. Ďalšie roky štúdií 
v Bratislave i záujem o jazyky ako aj talent ju priviedli na Filozo-
fickú fakultu Slovenskej univerzity i na Dramatickú akadémiu, kde 
študovala slovenčinu a ruštinu. Do cesty sa jej však postavili zdra-
votné problémy (s pľúcami a prieduškami), štúdium nedokončila. 
Prišlo krátke redaktorské účinkovanie v denníku Pravda a v roku 
1948 nastúpila do rovnomenného vydavateľstva. Na poste, ktorý 
jej bol najbližší, ako redaktorka literatúry pre deti. Neskôr praco-
vala na sekretariáte Zväzu československých spisovateľov, v redakcii 
časopisu Ohník i v legendárnom humoristickom časopise Roháč. 
V rokoch 1958 – 1964 bola opäť redaktorkou denníka Pravda, 
neskôr profesionálnou spisovateľkou. Na prvý pohľad harmonický 
pracovný život... V šedej (ba miestami až čiernej) realite to však 
citlivá Krista Bendová mala omnoho ťažšie. Pokojný a zmysluplný 

pracovný život – ako jeden zo základov pokojnej literárnej tvor-
by – zahatali „zátarasy“. Ideologické, politické, normalizačné... 
Nezmyselné dobové prekážky, ktoré si dnes už málokto vie predsta-
viť, keďže svet sa (vraj?!) posunul inde.   
   V auguste 1968, keď do vtedajšieho Československa vtrhli vojská 
armád Varšavskej zmluvy, trávila spisovateľka s rodinou dovolenku 
v Juhoslávii. Hoci ju známi presviedčali, aby ostala v slobodnom 
svete, vrátila sa domov. Pre Bendovú nastali ťažké časy, vždy sa totiž 
vyjadrovala priamo, výnimku nerobila ani vtedy. Jednoducho, nech 
vládol akýkoľvek režim a ľudia, nikdy sa netajila svojimi názormi. 
Principiálne znejú v tomto kontexte jej slová z jedného rozhovo-
ru: „Myslím si, že ničoho, čo človek v živote robí s čistým srdcom 
a čistým úmyslom, sa neslobodno zriecť. Človek by tak poprel sám 
seba...“ Absurdná doba prináša absurdné situácie. Pre svoje kritic-
ké názory jej moc zakazovala písať a vydávať knihy pod vlastným 
menom, aj vydavatelia pred ňou začali zatvárať dvere. Bendovej 
knižky sa však naďalej prekladali v zahraničí a paradoxne ich pozna-
li napríklad aj čitatelia v Sovietskom zväze!  
    Keď hovoríme o nepohode, musíme dodať, že ani súkromný 
život nebol oázou pokoja a tvorivosti. Manželstvo (z ktorého sa naro-
dili traja synovia, na počudovanie ani jeden s literárnymi sklonmi) 
s básnikom Jánom Kostrom dlho nevydržalo. Neskôr sa pretriasal 
„škandál“ s o desať rokov mladším redaktorom a tiež tvorcom det-
skej literatúry Plevkom, ktorého život ukončil doteraz nie celkom 
vyjasnený pád z obloka spisovateľského kaštieľa v Budmericiach. 
V dobe, keď sa spolu s Bendovou angažovali vo veciach, ktoré boli 
nepríjemné všadeprítomnej štátnej moci. 
   Vo finále Bendovej životného opusu sa stalo to, čo sa naozaj iba 
môže stať. Čo sa nedá vymyslieť, lebo by to znelo príliš literátsky. 
Krista Bendová dodýchala ubolenými pľúcami v nemocnici 27. 
januára 1988, čiže presne v deň svojich 65. narodenín! Pochovali 
ju v Slávičom údolí v Bratislave, no dnes môžete v tichu postáť nad 
jej hrobom v rodisku, kde boli prevezené jej telesné pozostatky. Do 

Chcela byť opäť dieťaťom
Pred 90 rokmi sa narodila 
spisovateľka Krista Bendová
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xívnej lyriky Listy milému a pridala hneď i zbier-
ku Milenec smútok. Ďalšou zbierkou Ruky už 
dokázala prekonať skľúčenosť zjavnú v prvých 
dvoch, keď svetlom jej bola viera v zmyslupl-
nosť ľudského života. V tú, ktorú nedvojzna-
čne ukazovala sama. Nasledovali Krajina šťas-
tia (1950), O tú pieseň(1955), Riziko (1965),   
Variácie na Osudovú a Nedokončená (1967), 
pričom v posledných sa tvorivo vrátila k básnic-
kým opisom ľúbostného vzťahu muža a ženy. 
Naplno však do literárneho vývinu slovenskej 
literatúry zasiahla predovšetkým ako autorka pre 
deti. Najmä v 60. rokoch 20. storočia, keď tvo-
rivo „napomohla formovaniu modernej parodi-
začnej autorskej rozprávky a moderného humo-
ristického žánru“, ako konštatujú literárni vedci 
O. Sliacky a A. Šikulová. Cestu k modernému 
prejavu si vytýčila už veršovaným debutom pre 
deti predčitateľského veku Čačky-hračky (1949). 
Treba pripomenúť i zbierky Čo sa robí, čo sa 
stalo (1950),  Vtáčky (spolu s manželom J. 
Kostrom pod pseudonymom Kristián Benko, 
1951), Zvieratá (spolu s J. K., 1951), Pioniersky 
pochod (1952), Priamy smer do Tatier (spolu 
s J. K., 1953), Lesné zvieratká (1954)... V zbier-
ke Bola raz jedna trieda (1956) pokračovala v 
novátorskej línii, ba zašla ďalej, vytvárajúc ver-
še na spôsob akejsi pedagogiky „zahranej“ na 
veselú nôtu. V humoristickom duchu sa niesli 
i básne zbierky Cirkus Hopsasa (1957), podob-
ne ako v knižkách Ako Jožko Pletko poplietol si 
všetko (1959) a Ako Jožko Pletko upratať chcel 
všetko (1959), pri písaní ktorých si pomohla 
funkčnými rekvizitami situačnej komiky. Dobre 
vedela, že je blízka práve vnímavému detskému 
čitateľovi. Po nich nasledovali básnické miniatúry 
adresované deťom predškolského veku: Zázrač-

né  cvičky (1970), Tryskom na ihrisko (1970). Od polovice 50. 
rokov sa venovala aj prozaickej detskej tvorbe: Nezábudky (1955) 
a Prvé kroky (1959). Nenapodobniteľný humoristický charakter 
má Bendovej najúspešnejšie a dodnes vyhľadávané dielo Opice 
z našej police (1967), kde zdrojom humoru vraj boli skúsenosti 
s výchovou trojice synov. Opreté o vynaliezavosť detského umu, 
aj o charakteristické prežívanie fikcie, ktorá sa posúva do roviny 
reality. K číro modernej podobe detskej beletristiky sa Bendová 
prepracovala v autorskom rozprávkovom cykle o Osmijankovi 
– Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách, Osmijanko 
rozpráva osem rozprávok o princeznách (obe 1967), Osmijanko 
rozpráva osem rozprávok o vtáčikoch (1968), Osmijanko rozpráva 
osem rozprávok o detektívoch (1968), Osmijanko rozpráva osem 
podvodných rozprávok (1969), Osmijanko rozpráva osem lesných 
rozprávok, Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok (obe 
1971)... 
   Na záver spomienky dáme ešte raz slovo samotnej spisovateľke, 
ktorá na otázku, čo ju na úseku umeleckej tvorby pre deti najväčš-
mi znepokojuje, povedala aj toto: „Jeden dávny problém, ktorý ja 
nevyriešim, lebo ani neviem, ako by sa naň malo ísť: že autori, ktorí 
píšu len pre deti, majú oveľa menej tvorivých kríz ako básnici, pro-
zaici a dramatici pre dospelých. Vyzerá to potom tak, že pre deti sa 
musí dať napísať čokoľvek a kedykoľvek. Toho by som sa trochu 
bála. Aby to niekedy nebolo – akokoľvek“. Smerom k literárnej 
večnosti môžeme Kriste Bendovej radostne odkázať, že jej tvorba 
pre deti určite neskĺzla do mútnych vôd rutiny a iných nešvárov: 
nevkusu či nezrozumiteľnosti. Dôkazom sú mnohé generácie čita-
teľov i reedície jej pútavých, veselých a poučných kníh, ktoré si 
cestu k svojim adresátom nachádzajú dodnes. A vlastne aj táto 
spomienka na nezabudnutú spisovateľku, ktorá sa úspešne v úspeš-
nom diele stala opäť dieťaťom.
                                                                    Text a foto  Igor Válek 

Kráľovej Lehoty sa vrátila po 23 rokoch a vrátila sa tak k vlastným 
koreňom a k šťastnému detstvu, z ktorého určite čerpala veľkú časť 
svojich láskavo úsmevných príbehov a veršov. Tými, čo vychovala a 
stále vychováva generácie detí. Ozaj, a ako si spomínala na detstvo, 
onen veľký zdroj inšpirácie? V jednom rozhovore kolegovi od det-
ského pera Jánovi Poliakovi povedala aj toto: „Detstvo bolo strašne 
fajn, liptovské: od strachu pred skamenelým vlkom na Vachtarovej 
(krásny strach) až po akýsi čudný pocit (nevedela som vtedy, že sa 
to volá krása), keď bol Kriváň ešte zasnežený a dolu na trati vyska-
kovali už spomedzi kameňov aj pri koľajniciach zlaté podbele...“
 
Tvorím, teda som
   Slová do titulku našej spomienky sme si požičali z jedného spiso-
vateľkinho rozhovoru a treba si uvedomiť, že jej dielom sa prepletali 
ako zlatá nitka krásnym kobercom. Zároveň približujú aj jej vnú-
torné „pnutie“ a azda i nevyslovené krédo, hlboko uložené v studni 
citlivej umeleckej duše. Pohľad na tvorbu Kristy Bendovej začneme 
z opačného konca tvorivého oblúka. Aj preto, aby sme zdôraznili 
jej priam bytostnú potrebu literárne tvoriť. Vždy a za každej situ-
ácie, do samotného konca. Dôkazom je fakt, že ani v normalizač-
nom období, napriek spomínaným problémom, neprestávala písať. 
Jej synovia a známi spomínajú, že nič iné robiť nechcela, veď prvé 
úspešné literárne pokusy tvorila ešte počas štúdia na gymnáziu. Svo-
je práce sa preto rozhodla uverejňovať hoci aj pod inými menami, 
keď pod vlastným jej zakázali. Ak niekde nájdete dobrý literárny 
text a pod ním mená Mária Hlavatá, Ján Kovaľ či Kristián Benko, 
vedzte, že ich autorkou nie je nik iný ako Krista Bendová...  Krátko 
pred smrťou ešte stihla dopísať poslednú prózu Šťastný pes, ktorej 
predlohou bola obľúbená sučka Bona, čo jej robila spoločnosť, čas-
to nahrádzajúc zábudlivých a či neprajných ľudí. Prejdime teda od 
bodky k prvej verzále bohatej tvorby... 
   Už sme spomínali, že prvé verše publikovala ako študentka. Knižne 
debutovala už v roku 1948 (ako 25-ročná) zbierkou ľúbostno-refle-
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Poďme si túto oblasť trochu bližšie predstaviť. Že ide o región 
veľmi zaujímavý a rozmanitý, netreba snáď ani uvádzať. 
Žilinský región sa z hľadiska geografického člení na 5 histo-

rických regiónov – Horné Považie, Liptov, Orava, Turiec a Kysuce. 
Hranice týchto územných jednotiek sú označené horskými masív-
mi Vysokých a Nízkych Tatier, ale aj Malej a Veľkej Fatry. Toto 
členenie korešponduje aj s historickým vývojom umenia, vďaka 
ktorému sa dodnes zachovali osobitosti života vrátane kultúrnych 
prejavov, ktoré sú stále turisticky príťažlivejšie a atraktívnejšie. Všet-
ky časti  Žilinského regiónu ponúkajú návštevníkom v lete aj v zime 
nádhernú prírodu, možnosti turistiky i cykloturistiky, zimné špor-
ty, jedinečné historické a kultúrne pamiatky, ľudovú architektúru 
a folklór, bohatý výskyt minerálnych vôd a termálnych prameňov. 
Vyše 15 % územia pokrývajú oblasti s rôznym stupňom ochrany, 
vrátane štyroch národných parkov. Sú to Tatranský národný park, 
Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra a Národný 
park Veľká Fatra.
   Medzi najvýznamnejšie lyžiarske strediská patria Skipark Ružom-
berok, Ski Park Kubínska hoľa a Zverovka – Spálená, Veľká Rača, 
Vrátna Free Time Zone, Ski Park Martinky, Jasenská dolina a ďalšie. 
    Významnými zástupcami kúpeľníctva sú kúpele v Rajeckých Tep-
liciach, Lúčkach a Turčianskych Tepliciach.

Žilinské Vianoce                   
               v Prahe

Na začiatku bol nápad – predstaviť Žilinský región v Prahe z hľadiska turistiky, kultúry a gastronómie. Za týmto 
nápadom stála krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj (ŽTK). Od nápadu nebo-
lo (našťastie) ďaleko k realizácii, a tak sa pár dní pred Vianocami premenil vestibul budovy sídla Slovenského 
inštitútu a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Prahe na akýsi malý trh – varila sa tu kapustnica a punč, 
ochutnávala sa údená slaninka, syry, pagáčiky a bryndzová nátierka. K tomu hrala ľudová hudba, plieskal bič, 
na obdiv i na predaj boli výsledky práce majstrov remeselníkov - rezbárske a drotárske výrobky. A samozrejme 
k dispozícii bolo množstvo informácií a propagačných materiálov.

Sestry Bacmaňákové z Veľkej Rače

Varenia 
a občerstvenia
sa ujal Ľubo Kubla 
z Oščadnice
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    Široké možnosti pre šport a rekreáciu ponúkajú Oravská priehra-
da a Liptovská Mara, nájdeme tu aj niekoľko aquaparkov – v Beše-
ňovej, Turčianskych Tepliciach, Oraviciach a Tatralandiu v Liptov-
skom Mikuláši.
   História kraja sa odzrkadľuje aj v historických pamiatkach, ako sú 
napr. Oravský hrad, hrady Budatín a Strečno. Pamiatkami ľudovej 
architektúry sú jednak sakrálne stavby – drevené kostoly vo Svä-
tom Kríži, Tvrdošíne, Leštinách a Istebnom, taktiež obec Vlkolínec 
(pamiatka UNESCO) a skanzeny v Zuberci, Martine, Vychylovke, 
Čičmanoch a Pribyline.
   Svoju tradíciu v kraji majú folklórne podujatia s celoslovenským 
významom – Folklórny festival Jánošíkove dni a Folklórny festival 
vo Východnej, ďalej Podroháčske folklórne slávnosti na Orave či 
festivaly Dotyky a spojenia a Scénická žatva v Turci.
    Malý kúsok tohto všetkého sa pokúsili zástupcovia KOCR Žilin-
ský turistický kraj predstaviť v Prahe. Táto organizácia je v pod-
state veľmi mladá, vznikla v marci 2012 na základe spoločného 
záujmu o koordináciu a tvorbu podmienok pre aktívny cestov-
ný ruch v Žilinskom samosprávnom kraji. Jej členmi sú okrem 
Žilinského samosprávneho kraja oblastné organizácie cestovného 
ruchu – Región Liptov, Malá Fatra, Klaster Orava, Rajecká dolina 
a Oblastná organizácia Kysuce.
    Na tlačovej besede, ktorá sa konala vo štvrtok 13. decembra 2012, 
vystúpil predseda KOCR Žilinský turistický kraj Ing. Jozef Štrba 
a jej výkonná riaditeľka Ing. Iveta Chabadová, ale priestor dostali aj 
osobné rozhovory so zástupcami ostatných združených organizácií, 
ktorí veľmi ochotne predstavili a priblížili danú oblasť, či už ústne 
alebo prostredníctvom  vytlačených propagačných materiálov. 
     Ako už bolo zmieňované, počas oboch dní sa vo vstupných pries-
toroch budovy konala ukážka rezbárskeho umenia. Ľudový umelec 
Martin Brxa z Turian, ktorý okrem drevených suvenírov, hračiek a 
varešiek vyrába (a hrá na) rôzne druhy píšťal a fujár, predviedol aj 
hru na jednotlivé hudobné nástroje, ktoré sú skutočnými umelec-
kými dielami. Okrem toho predviedol, aký zvuk vydáva pastiersky 
bič, keď sa ním zaplieska...
   Umelecký drotár Juraj Šerík z Čadce reprezentuje 200 rokov tradí-
cie tohto remesla, ktoré pôvodne vzniklo ako zdroj obživy a pripo-

mína ťažký osud slovenských drotárov, ktorí boli nútení odchádzať 
za prácou do sveta.
   Návštevníci podujatia si dokonca mohli vyskúšať toto remeslo 
a zapojiť sa do zhotovovania veľkého drôteného srdca – symbo-
lu lásky a dobrosrdečnosti, ktoré má vzdať hold a úctu všetkým 
drotárom. Juraj Šerík chce takto spojiť ľudí dobrej vôle, ktorí sa 
zapoja do zhotovenia tohto srdca. „Srdce pre Slovensko“ by malo 
byť dokončené v roku 2013 a odovzdané ako dar pre Slovensko do 
rúk prezidenta republiky.
   Treba podotknúť, že hoci bola teplota v Prahe v týchto dvoch 
dňoch dosť nízko pod bodom mrazu, Žilinčania dokázali svojím 
prístupom, dobrou náladou, hudbou a spevom naozaj zahriať 
a preniesť tak kúsok atmosféry svojej domoviny do srdca Čiech. 
   Pre tých, ktorí sa nestihli alebo nemohli dostaviť, máme dobrú 
správu. Žilinčania sľúbili, že sa určite do Prahy vrátia. Zatiaľ srdečne 
pozývajú všetkých záujemcov na Slovensko, kde je toho v ponuke 
ešte viac, či už z hľadiska aktívneho športového vyžitia, alebo odpo-
činku a relaxácie.

Ingrid Hohošová
Foto autorka

Autorka je informatička SI

Výrobca drevených darčekových predmetov, 
fujár, píšťal Martin Brxa predviedol plieskanie 
pastierskym bičom

Občerstvenie sa podávalo
aj okoloidúcim
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„Great Awakening“ – Veľké prebudenie
  Prvé „Veľké prebudenie“, ako sa nazýva obnovné hnutie v pro-
testantských cirkvách predovšetkým na území Spojených štátov 
(vo svojej dobe v britských kolóniách v Amerike), datujeme do 
doby medzi 30. a 60. rokmi 18. stor. Hlavnými postavami boli 
dvaja kazatelia George Whitefield a Jonathan Edwards. Ich neú-
navná kazateľská činnosť zasiahla široký okruh veriacich na území 
britských kolónií. Misia týchto kazateľov (a mnohých ďalších) pre-
biehala vo vnútri všetkých denominácií; nešlo teda o obracanie na 
vieru „bezvercov“, ale o potrebu vnútorne obrodiť cirkvi. Charak-
teristickými črtami je veľký dôraz na morálku chápanú a vysvetľo-
vanú na kalvínskych základoch. Človek je podľa kalvínskej náuky 
skazený a nie je schopný sám svojimi zásluhami dosiahnuť vyslo-
bodenie. Kazatelia sa vo svojich kázňach teda snažia prinavrátiť ľud 
k pôvodnej puritánskej horlivosti s veľkým dôrazom na morálnu 
prísnosť. 
   Táto doba je aj dobou vzniku metodizmu. Jeho zakladateľmi boli 
John a Charles Wesleyovci, ktorí založili v Oxforde „metodické“ 
štúdium biblie. V metodizme sa prepája osvietenstvo s purita-
nizmom a zreteľne sa odkláňa od kalvínskeho poňatia dvojakej pre-
destinácie a tým aj chápania človeka ako zlého a skazeného tvora. 
Tak ako u všetkých protestantských cirkví sa tu kladie dôraz na číta-
nie a výklad biblie a ďalej na sociálnu prácu (pomoc chudobným 
a chorým), ale aj  spoliehanie sa na silu modlitby. Zaujímavým fak-
tom tiež je, že sa John Wesley pri svojich cestách po Európe dostal 
do Ochranova (Herrnhut) – do mesta, do ktorého utekali členovia 
Jednoty bratskej a založili tu pod ochranou grófa Zinzendorfa svoju 
osadu. Tu tiež čerpal inšpiráciu pre svoje kazateľské pôsobenie pri 
zakladaní svojich zborov. 
   Všeobecne sa doba „veľkého prebudenia“ popisuje ako prvá veľká 
udalosť v dejinách Ameriky, kedy na ohromných zhromaždeniach 
začína vznikať pocit spolunáležitosti a jednoty národa, či, presnejšie 
povedané, vzniká americký národ. Do veľkej miery stojí na myšlien-
ke vlastnej vyvolenosti. 
   V druhej polovici 18. stor. vypukla v britských kolóniách v Sever-
nej Amerike revolúcia, ktorej výsledkom bola nezávislosť Spojených 
štátov amerických. Vojna o nezávislosť prebiehala medzi rokmi 
1775 až 1783. 
   Revolúcia a vojna za nezávislosť našla svoje miesto v rámci kázní 
kazateľov po celom americkom kontinente. Dá sa povedať, že poli-
tické motívy boli veľmi často interpretované nábožensky. Na jednej 
strane, predovšetkým americkej, sa objavujú v kázaniach motívy 
veľkého metafyzického zápasu  medzi dobrom a zlom a Británia 
bola doslova nazývaná Antikristom, ktorého nadvládu treba zni-
čiť. Na druhej strane Angličania hovoria, že americká revolúcia je 
výplodom náboženského fanatizmu.
   Na príklade Thomasa Jeffersona však môžeme vidieť aj subtíl-
nejšie a prepracované výklady, stavajúce na náboženskom základe. 
Ľudia sú si podľa neho rovní a majú právo a dokonca povinnosť sa 
vzoprieť tyranovi, na čo im bolo dané právo priamo od Boha. Fak-
tom ale tiež je, že ho jeho oponenti nazývali „bezverec“.  

   Vznikajú tak aj práce, ktoré zdôrazňujú oddelenie náboženstva 
a politiky (v ktorých môžeme sledovať spojenie na jednej strane 
osvietenských myšlienok a na druhej puritanizmu), ktoré potom 
našli svoje miesto pri vytváraní americkej federálnej ústavy (pod-
písaná 17. septembra r. 1787). Čo sa týka náboženstva, je pre nás 
dôležitý predovšetkým prvý dodatok ústavy. V tom sa hovorí, že štát 
sa bude zasadzovať za náboženskú slobodu a zároveň nesmie mať 
žiadne náboženstvo výsadné postavenie v rámci štátu (inými slovami 
žiadne náboženstvo nebude štátnym náboženstvom Ameriky).  

2. „Veľké prebudenie“ (prvá polovica 19.stor.)
   Takzvané druhé veľké prebudenie sa prejavuje taktiež charizma-
tickými kázňami a veľkými zhromaždeniami. Tu sa ale podobnosti 
s prvým „veľkým prebudením“ končia. Základné rozdiely je možné 
sledovať už v dominantnom myšlienkovom základe. Tým totiž už 
nie je kalvinizmus, ale tzv. arminianizmus – teda určité uvoľnenie 
a oslobodenie sa od myšlienky predurčenia človeka, ktorý sám svo-
jím konaním nemá na beh vecí žiaden vplyv – arminianizmus hovorí 
o predestinácii k vyvolenosti, ktorú človek môže sám odmietnuť 
alebo prijať. Ďalším rozdielom je výrazný dôraz na sociálne otázky.  
   Pre nás však najdôležitejším rozdielom je, že predchádzajúce 
obdobie veľkého náboženského rozmachu zapríčinilo prepojenie 
v rámci cirkví, tu však nastal opačný pohyb. Zbory sa delili na men-
šie celky a vznikali nové cirkvi a „cirkvičky“ (ktoré myšlienkovo 

„Nové náboženské hnutia 
kresťanského typu“ 
„Veľké prebudenie“, americká revolúcia, náboženské 
argumenty, „Druhé veľké prebudenie“, vznik nových 
náboženských smerov vychádzajúcich z kresťanstva 
a ich šírenie na Slovensko

prichádzajúce z amerického priestoru

Interiér protestantského kostola v Rige
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vychádzali z kresťanstva). Všeobecne je možné sledovať niekoľko 
hlavných motívov: hľadanie počiatočnej, a tým aj (podľa ich viery) 
správnej podoby kresťanstva, vnímanie krízy v spoločnosti a uspo-
riadania sveta do takej miery, že nastávalo očakávanie konca sveta 
a nakoniec aj hľadanie nových spôsobov života a zakladanie „uto-
pistických“ komunít. 
   Do tohto obdobia spadá vznik náboženských smerov ako 
napríklad „Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní“ (Mormo-
ni), „Adventisti siedmeho dňa“ (Adventisti), či „Svedkovia Jehovo-
vi“ (Jehovisti). 

„Adventistické hnutie“
   Adventistické hnutie prepojuje prakticky všetky prvky, o ktorých 
sme hovorili. Ide však primárne o hnutie, ktoré je charakterizované 
očakávaním konca sveta.
   Prv, než sa budeme venovať cirkvi „Adventistov siedmeho dňa“, 
musíme sa pozrieť na predchádzajúce hnutie, z ktorého vyrástla. 
Jej zakladateľom bol William Miller. On sám konvertoval po bit-
ke s Angličanmi, ktorej víťazný koniec prežíval ako boží zázrak. 
Následne pri čítaní biblie, ktorú vykladal doslovným spôsobom, 
vypočítal z náznakov, ktoré sa tam objavujú, koniec sveta. Jeho 
dátum stanovil na 21. 3. 1843. Vďaka svojmu horlivému kaza-
teľskému zápalu získal veľké množstvo nasledovníkov (ktorí sa dali 
počítať na niekoľko tisíc). Vzhľadom na to, že v dobe jeho pôso-
benia bol tento dátum v dohľadnej dobe, sa jeho stúpenci prestali 
takpovediac starať o svetské statky, prestali pracovať atď., v rámci 
okolitej spoločnosti to potom vytváralo napätie a odpor voči nim. 
Keď koniec sveta nenastal, znovu prepočítal svoje výpočty a zistil, 
že sa o rok zmýlil. O rok ale, ako vieme, jeho predpoveď znovu 
sklamala, a to už znamenalo pre neho a jeho nasledovníkov zásadné 
sklamanie. Pre adventistické hnutie však tento okamih nenaplne-
ného konca sveta znamenal vlastne paradoxne skôr jeho počiatok. 
Veľa jeho nasledovníkov ho aj jeho učenie opustilo, zvyšok ale začal 
vytvárať nové tézy o tom, čo sa vlastne v tomto čase predpovedané-
ho príchodu božieho kráľovstva stalo. Výsledkom je viera, že „Boh 
už svojich verných, ktorí budú spasení, zhromaždil – to majú byť tí, 
čo vytrvali vo viere i po tejto božej skúške“. Tento spôsob výkladu 
dal hnutiu veľkú vnútornú silu v pocite vlastnej vyvolenosti, ešte 
viacej podporovaný odporom, ktorý vyvolávali v svojom okolí. Cir-
kev „Adventistov siedmeho dňa“ má teda tieto historické korene. 
Predstavitelia cirkvi však už netrvajú na predpovedaní konkrétneho 
dátumu konca sveta. Okrem pocitu vyvolenosti je špecifikom tejto 
cirkvi dôraz na zdravý životný štýl a ako názov napovedá, namies-
to svätenia nedele svätenie soboty. Tento naposledy spomínaný 
moment vychádza z výkladu „starého Zákona“, kedy svätenie sobo-
ty bolo podľa nich cirkvou svojvoľne zmenené na svätenie nede-
le a podľa ich viery bol tiež príčinou toho, že súdny deň nenastal 
podľa pôvodnej predpovede. 
   Na území Československa je možné sledovať misiu adventistickej 
cirkvi v 90. rokoch 19. stor. 
   Na území Slovenska pôsobil prvý zbor od roku 1911 v Bratislave. 
Spočiatku boli členovia ľudia hovoriaci po nemecky a po maďarsky 
a od 30. rokov je možné nachádzať aj slovenských členov zboru. 
Celkovo sa dá ich počet rátať v ráde niekoľko stoviek, pokiaľ však 
môžeme veriť štatistike zverejnenej na oficiálnych webových strán-
kach cirkvi, v roku 1991 po dobu, kedy boli perzekvovaní ako za 
druhej svetovej vojny, tak v dobe komunistickej éry (argumentom 
štátu bolo predovšetkým odmietanie pracovať v sobotu, ktorá bola 
ešte stále pracovným dňom) ich počet narástol na 1721. Pri ďalšom 
sčítaní ľudu roku 2001 ich počet narástol na 3429 a nakoniec pri 
poslednom sčítaní klesol na 2915 (čo si môžeme aj preveriť na ofi-
ciálnych stránkach štatistického úradu (http://www.scitanie2011.
sk/wp-content/uploads/EV_v2-Náboženské-vyznanie.pdf.) 
   Zaujímavosťou je aj voľné prepojenie „adventistov“ so sieťou reštau-
rácií zameraných na zdravú vegetariánsku stravu „Country life“. 

Veronika Civínová
Foto  Jiří Nosek senior
Autorka je religionistka                                                                                     

Riga, kostol reformovanej cirkvi, skanzen

Riga, kláštor ruských starovercov
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OĽGA BARTOŠÍKOVÁ
   Narodila sa 18. augusta 1922 v Holíči. Vysokoškolské štúdium 
absolvovala na pražskej  Akadémii výtvarných umení (1950). Jej 
učiteľom na tejto škole bol Ján Želibský, prvý a zároveň posled-
ný slovenský profesor pražskej AVU. V roku 1957 sa presťahovala  
do Bratislavy. 
   Oľga Bartošíková je spätá s našou kultúrou. S umením maľby, 
ktorej dala nové dimenzie, výraz a predovšetkým jej prepožičala 
svoj cit a originalitu. Jej tvorba je rozhovorom umelkyne so sebou. 
Vyrozprávaním zážitkov a vnemov o svete, ktorý nás obklopuje a 
ktorému tak ťažko rozumieme. Maľuje figurálne kompozície, záti-
šia, akty. Jej rozsiahlej tvorby sa jemne dotýka moderný realizmus, 
nová figurácia, pop-art, surrealistické impresie a expresívne farby. 
V celej tvorivej škále Oľgy Bartošíkovej však dominuje originalita 
jej rukopisu a imanentná skúsenosť v oslovení diváka. 

   Patrí medzi excelentné maliarky nášho umenia.
   Veľký priestor dala figurálnym témam. Dokonca personifikovala 
život prírody a diela vybudované človekom do príbehov ustavičnej 
komunikácie dobra a zla, do spoznávania  cesty, ktorá sa volá život. 
Jej obrazy milujú jablko. V jeho kráse, veľkoleposti i v symbolic-
kých výrazoch pre ľudský život a jeho príbehy. Jej jablká vedia pla-
kať, majú  ostne, túžia po poznaní a dajú sa pokúšať záhradami 
stratených rajov našej doby. 
   Oľga Bartošíková najkrajšie ako sa dá predstavuje jablkami ľudský 
život. 
   Život vnáša cez metaforu aj do skladania bežných kameňov, horia-
cich kostolov, vesmírnych myšlienok vyhasnutých planét a spále-
ných sĺnc.
   Dnes maľuje umelkyňa významovo silný most medzi tým, čo 

bolo a tým, čo je. Premaľúva vlastné obrazy. Mnohé 
staršie dokončieva. Maľuje históriu postáv života. 
Lapidárium žijúceho a spomienok. V roku 2006 
zreštaurovali na zámku v jej rodnom Holíči päť sál 
a v jednej z nich má autorka svoju stálu expozíciu, 
v ktorej sú obrazy venované mestu. 
   Diela Oľgy Bartošíkovej patrili vždy medzi zbe-
rateľsky najvzácnejšie. Nachádzajú sa v súkromných 
i štátnych zbierkových fondoch a sú súčasťou stoviek 
výstav, ktoré ako samostatné alebo kolektívne pre-
zentovali jej tvorbu u nás i v zahraničí. Je nositeľkou 
„Identifikačného kódu Slovenska“.
   Žije a tvorí v Bratislave.

Štyri
Návraty do histórie mali vždy neopakovateľné čaro. V objavo-

vaní a spoznávaní. Sprevádzali ich prekvapenia. 
Polovica 20. storočia je temer súčasnosť. Bola to doba pre     

Európu a pravdepodobne aj pre celý svet jedna z najvýznamnej-
ších. Rúcali sa staré konvencie, menil sa zabehnutý malomeštiac-
ky životný štýl a do života vstupovala nezakryte láska a mierová 
budúcnosť. 
   Československo prežívalo jedno z umelecky najvýznamnejších 
a najtvorivejších období. V každej oblasti bežal život tvorivejšie. 
Otvárali sa nové divadlá, vznikala originálna hudba, výtvarné ume-
nie vnímavo dávalo tradíciám nový svetový a moderný výraz. Náš 
film získal prvých Oscarov. Naši umelci tej doby boli aspoň európ-
ski. Dnes vieme, že ich umenie bolo svetové. Ďaleko predbehlo aj 
vyspelé krajiny, ktorých tvorba veľmi často nadviazala na tú našu, 
dovtedy nepoznanú, ale úžasne invenčnú a plodnú. 

   Pojem Generácia 1930 som zaviedol pre lepšiu orientáciu 
v umelecky najsilnejšom dianí v slovenskom výtvarnom umení. Jej 
príslušníci vstupovali do výtvarného života na prelome päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokov minulého storočia. Patrí sem jedinečná sku-
pina Mikuláša Galandu a vysoko rešpektovaná skupina Kontinuita, 
ktorú som verejnosti sprístupnil pred tromi rokmi vďaka unikát-
nemu katalógu, ktorý som objavil. 
   Galandovci usporiadali svoju prvú výstavu v roku 1957 ako 
výlučne mužské zoskupenie. V roku 1959 usporiadala svoju prvú 
výstavu prvá a pravdepodobne jediná čisto ženská skupina, ktorá si 
dala názov Štyri. 

    Výstavou v decembri 2012 a januári 2013 v bratislavskej komor-
nej galérii BCPB som tvorbu členiek tejto skupiny predstavil verej-
nosti po prvýkrát od čias jej existencie. Lebo si to zaslúži. Tvorili ju 
umelkyne uznávané nielen doma, ale aj v zahraničí. Každá z výtvar-
níčok vytvorila vo svojej dobe neopakovateľné umelecké skvosty, 
ktoré sú súčasťou tých najreprezentačnejších zbierok umenia vôbec. 
Štyri umelkyne, ktoré sa prevažne venovali maľbe, niektoré však aj 
grafike, knižnej ilustrácii, tapisérii, patria ku Generácii 1921. Ich 
umelecké výsledky presiahli dobu a ich tvorba až doposiaľ rezonuje 
na všetkých výstavách a tvorivých prezentáciách. 

    Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková Semianová, Tamara 
Klimová a Viera Kraicová vytvorili v slovenskej kultúre prvé 
tvorivé zoskupenie tohto druhu a zdá sa, že aj posledné.

   Čím pritiahli tieto ženy pozornosť na ich tvorbu? Predovšetkým 
mladosťou, kreativitou, pestrosťou a ojedinelosťou. Každá z nich 
mala už vtedy pomerne čisto a jasne sformovaný maliarsky ruko-
pis. Každá z nich tvorila v oblasti na Slovensku úplne novej, každá 
z nich bola prvá a jedinečná. 
    Oľga Bartošíková v orientácii na superrealizmus, hyperrealizmus. 
Živú prírodu. Jablko bolo ako u skupiny Beatles typickým pre jej 
tvorbu. 
    Jarmila Čihánková v celej svojej tvorbe experimentovala. Veno-
vala sa viacerým umelekým technikám, kde dominoval abstraktný 
geometrizmus. Tamara Klimová sa prezentovala predovšetkým geo-
metrickým konštruktivizmom.
    Viera Kraicová bola maliarkou jemnej ženskej abstrakcie, dušev-
ných impresií a výrazov. 

Portrét O. Bartošíkovej v ateliéri
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O. Bartošíková: Tvary, olej O. Bartošíková: Vykrojené jablko na bielom obruse, olej

Portrét J. Čihánkovej

JARMILA ČIHÁNKOVÁ
   Narodila sa 26. júna 1925 v Roštíne. V roku 1931 sa s rodičmi 
presťahovala do Bratislavy. 
   Po absolvovaní štúdia na oddelení kreslenia a maľovania brati-
slavskej Slovenskej vysokej školy technickej (prof. M. Schurmann 
a prof. J. Mudroch) ešte v tom istom roku (1945) začala študovať 
na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch 
a prof. A. Pelc), ktorú ukončila v roku 1950. 
  Jarmila Čihánková vniesla do slovenského výtvarného umenia 
aktuálny geometrický experiment. Budovala ho na výborne zvlád-
nutom maliarskom, grafickom a textilnom prejave. Vychádzala 
z realistických a ilustračných výtvarných princípov, aby sa dostala 
medzi  protagonistov konštruktivistických a neokonštruktivistic-
kých smerov v slovenskej výtvarnej tvorbe. V textilnej a maliarskej 
tvorbe rozšírila ich geometrický a výtvarný jazyk. Počas temer pol-
storočia kreatívnej a originálnej činnosti sa zapísala do povedomia 
slovenskej verejnosti ako maliarka, kresliarka, grafička i autorka 
priestorových objektov. Záber jej tvorby prechádza od plošných 
diel k statickým i kinetickým objektom až po environmenty. 
  Pre novátorstvo plné invencie a kreativity sa jej tvorbe dostalo 
trvalého uznania.

J. Čihánková: 
Tapiséria 
na zelenom 
podklade

Robotníčka, olej, 
1962 
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TAMARA KLIMOVÁ
  Narodila sa 19. januára 1922 v Moravskej Ostrave. Vysokoškolské 
štúdium absolvovala v Prahe v ateliéroch Emila Fillu a Jana Baucha. 
  Výtvarné dielo Tamary Klimovej je skutočne ojedinelé nielen 
v rámci moderného prejavu geometrie či neoštruktúr, ale aj v celom 
vývoji slovenského výtvarného prejavu. Jej tvorba sa ponárala do 
konštrukcií, hľadala a vytvárala sondy, aby sa opäť znalejšia a zrelšia 
vracala a chystala ďalšie prekvapenie. Na väčších obrazových, spra-
vidla olejových plátnach dávala vyznieť farbe. Veľké sýte farebné 
plochy prepájala s tvarovým minimalizmom a jasnosťou štruktúr.  
   Do svojej tvorby dokázala vložiť vlastnú identitu nazerania na svet 
a jeho vnímania. 
   Do zdanlivo lineárneho a farebného geometrického tvaru a jeho 
štruktúr vkladala niečo osobité – ľudskosť.
   Pri hlbšom pozorovaní je jej obraz rozprávkovo krásny a čistý. 
V tom je sila celého výtvarného diela Tamary Klimovej. Jeho objav-
nosť a vnímavosť. Tvorila život, tak ako ho sama žila a poznala. 
Iba preto sa pod jej rukou menila geometria na emócie.
    Tvorba Tamary Klimovej mala veľký záber. Citlivé kresby, v ceruzke 
jemne a husto sieťované, s vlnovkami, v akvareloch či v kombi-
novaní viacerých techník. Objekty vytvorené z fólie či skla alebo 
plexiskla. Vedela využiť čistú bielu. Jej tvorba dostávala v týchto 
periódach kinetické prívlastky. Dostávala sa do op-artu, aby sa vždy 
vrátila k svojmu základu, ktorý poskytuje nekonečné možnosti roz-
voja a poznávania. 
   Umelkyňa cítila svet pohľadom archetypov kruhu, trojuholníka 
a štvorca.
    Videla ho v jasných farbách. Často doň vkladala dynamiku, aby ju 
vymenila za pokoj a kľud. Veľa jej prác sa volá „Bez názvu“. Názov 
je pomôcka. Zavádza človeka, hľadajúceho svoje poznanie. Chro-
matická cesta sa u nej preplieta s expanzívnou. Je nad ňou úzkosť. 
Vlnovka neistoty. Držaná stále istou linkou poznania a sily.
   Jej diela sú zberateľsky stále viac vyhľadávané. Nachádzajú sa 
v súkromných i štátnych zbierkových fondoch a doposiaľ boli 
súčasťou stoviek výstav, ktoré ako samostatné alebo kolektívne pre-
zentovali jej tvorbu u nás i v zahraničí.
   Zomrela v roku 2004 v Bratislave.

Portrét T. Klimovej, 1962 Silno modrá, grafický originál 

Kompozícia, olej, 1962
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VIERA KRAICOVÁ
   Viera Kraicová sa narodila v roku 1920 v Modre. V roku 1944 
ukončila štúdium na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej 
vysokej školy technickej v Bratislave  u J. Mudrocha, M. Benku 
a G. Mallého. V roku 1950 absolvovala  Akadémiu výtvarných 
umení v Prahe u prof. J. Želibského. 
   Viera Kraicová vytvorila dielo, ktoré je súčasťou toho najcitli-
vejšieho maliarskeho prejavu v našom umení. Nie je stvorené na 
racionálne rozoberanie. Treba ho cítiť a vnímať. Takto zostáva stále 
živým. Tvorba umelkyne objavne a s veľkou mierou originality pre-
zentovala jej talent a invenciu v maľbe, kresbe a knižnej ilustrácii. 
Záhadný Kleeovský či Miróovský vánok v jej obrazoch sa prelína 
s poetikou a surrealitou. Jej umenie je fantáziou a lyrikou. Životom 
plným hravosti a pestrosti. Preto je autorkine dielo také obľúbené. 
Lebo je veselé. Nadšené z existencie bytia. Presýtené krásou exis-
tencie.
   Jej tvorba je vzťahom medzi predmetnosťou a nepredmetnosťou, 
medzi farebnou škvrnou a krehkou líniou. Záznamom maliarskych 
myšlienok, ktoré vkladá do obrazu. Nemožno ju preto deliť na figu-
rálnu či abstraktnú. Ona je viac ako reč. Vníma svet celou existen-
ciou seba.
  Umelkyňa totiž pochopila, že najdôležitejší v umení je výraz. Vnú-
torná sila obrazu. Jeho výpoveď a energia.
   Detské ilustrácie jej boli jednou z ciest k slobode tvorby. Dosiahla 
nimi veľké úspechy. Cestu k voľnosti ducha. Rozmerné dielo umel-
kyne bolo i zostane nadčasovým. Možno práve preto, že vnímala 
svet prirodzene, spontánne. Ľudsky a s dobrom v duši. 
  Pripravila viaceré samostatné výstavy, zúčastnila sa mnohých 
kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Je držiteľkou viacerých oce-
není. Jej obrazy patria medzi najžiadanejšie a nachádzajú sa v desiat-
kach súkromných či štátnych zbierkových fondov.
   Viera Kraicová je nositeľkou „Identifikačného kódu Slovenska“.
   Od roku 1966 žila a tvorila v Bratislave.
   Zomrela v roku 2012 v Bratislave.

Ľuboslav Moza
Foto archív autora

Autor je teoretik a historik umenia, galerista a umenovedec

Portét V. Kraicovej v ateliéri

Sesternica, olej, začiatok 80-tych rokov

Prvý obraz po presťahovaní do Bratislavy, olej, 1961

Ružový podklad, kresba, 
okolo roku 2005
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Pocházíte z Bratislavy a tam jste také studovala. Jaký byl váš studijní 
obor?
   Odmalička som maľovala a rodičia ma preto smerovali na výtvar-
nú školu. Absolvovala som strednú školu odevnú v Trenčíne, lebo 
som vo svojich 14-tich rokoch chcela byť „veľká módna návrhárka“. 
Nestala som sa ňou, šitie a navrhovanie odevov mi zostalo iba ako 
koníček. Textil ma však stále zaujíma, – aj keď v iných súvislostiach. 
Nakoniec som študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave, odbor Voľná textilná tvorba u pani docentky Evy Cisárovej-
Minárikovej. Toto štúdium som skončila v roku 1999. Už vtedy 
som si kúpila vyšívací stroj, ktorý som využila na svoju záverečnú 
diplomovú prácu. Urobila som kolekciu vyšívaných masiek vyjad-
rujúcich šialenstvo vo výraze tváre.
   Baví ma maľba výšivkou. Môžem takto vytvárať obrazy. Je to 
technika, ktorá vyzerá zastaralo, ale má svoje čaro rovnako ako ľu-
dová, ako historická; každá krajina mala svoj osobitý štýl vyšívania. 
To veľmi obdivujem. Po škole som vytvorila kolekciu vyšívaných 
šálov a šiat. Teraz už sa k tejto technike vraciam len niekedy. Pred 
dvomi rokmi som urobila veľkú dvojmetrovú tapisériu ako zákazku 
s témou Apokalypsy.

   Posúvam sa ďalej k iným technikám, viacej maľujem, pracujem 
aj s papierom. Rada striedam materiály, netrvám na jednom. Som 
textilná výtvarníčka, ktorá už utiekla tak ďaleko od textilu, že mož-
no len štruktúra maľby pripomína textil.

Od roku 2007 žijete v Mělníku. Proč jste se přestěhovala, a proč 
zrovna do Mělníka?
  V Prahe som bola prvýkrát ako šestnásťročná na koncerte a bola 
som skutočne nadšená. Odvtedy som Prahu pravidelne navštevovala, 
až som sa roku 2004 do Prahy natrvalo presťahovala. Vydala som sa a 
porodila dieťa. S manželom sme hľadali nejaké zázemie pre rodinu. V 
meste Mělník sme našli dom na sútoku Labe a Vltavy. Prijali sme toto 
mesto za svoje. Pravidelne jazdím do Prahy na koncerty, mám tam 
priateľov, skúšky kapely, skrátka mi toto mesto prirástlo k srdcu. 
   Mělník má iné výhody, keď to porovnávam. Nebojím sa tam 
jazdiť autom, všetko je blízko ako na dlani. Bývam v samom centre 
a každý deň, keď chodím von so psom, sa kochám nad sútokom 
Labe a Vltavy pohľadom na Říp. Vždy ráno o pol siedmej sa nabí-
jam energiou, aby som potom mala dosť síl na osem hodín v práci. 
Po skončení materskej dovolenky som sa zamestnala v mělnickom 
Centre seniorov, kde robím vedúcu aktivizačného úseku. Venujem 

Rozhovor

Adriana 
Rohde Kabele
textilní výtvarnice, zpěvačka a energická žena, 
točící se ve víru mezi Prahou a Mělníkem

Príbehy z Babylonu, rok 2010, kombinovaná technika: akryl, 
rezavé hřebíky a rez na plátně. Foto Miroslav Mateńko
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sa klientom, tvorím s nimi, cvičím, trénujem pamäť, vymýšľam pre 
nich akcie, chodíme na výlety, založila som aj spevácky zbor našich 
seniorov – Cesmínu a pravidelne koncertujeme v spriatelených 
domovoch pre seniorov v Stredočeskom kraji.
 
Na své vernisáži v lednu tohoto roku jste v Městském muzeu v 
Mělníku dokonce vystupovala a zpívala se svojí hudební skupinou. 
Znamená to, že jste zároveň hudebnicí a zpěvačkou?
   Na základnej škole som spievala v zbore, na strednej som si spie-
vala len tak pre seba a na vysokej som sa začala venovať vážnej hud-
be. Rodičia ma viedli k výtvarnému umeniu, ale ja som mala hudbu 
stále v hlave. Milujem starú renesančnú aj barokovú hudbu. V Bra-
tislave som spievala päť rokov v zbore Chorus Seraphicus. Potom 
sme si s dievčatami založili renesančný kvintet Fidelitas a spievali 
sme na rôznych akciách a na vernisážach. 
   Keď som sa odsťahovala do Mělníka, prvé, čo mi napadlo, či 
tu je nejaký zbor. Objavila som spevácky zbor Chrapot, ktorý má 
široký repertoár od ľudovej piesne až po spirituály. Ale to nie je 
všetko, ešte spievam v takzvanom „veľkom“ Mělnickom speváckom 
zbore Františka Šťastného ml. sakrálnu hudbu, napríklad na Via-
noce vystupujeme tradične s Vianočnou omšou Jakuba Jana Rybu 
v Chráme svätého Petra a Pavla v Mělníku. Milujem byť súčasťou 
tohto veľkého telesa, ktoré vedie dirigent a od prvých tónov nechá-
vam tiecť hudbu sebou samou, stávam sa nepostrádateľným kús-
kom celku. Tak ako mám rada svoju samotu pri maľovaní, tak mám 
rada aj spoločnosť ľudí utvárajúcich jeden harmonický umelecký 
zážitok. Keď zaznie na záver potlesk, je to pre mňa spätná väzba. 
Vydarené koncerty s aplauzom vám vrátia všetok vynaložený čas a 
námahu pri skúškach, ktoré trvajú i pol roka.

Zdá se, že vám ani tohle nestačí, založila jste si další skupinu, Tři od sto-
lu? Hledala jsem nějaké informace na internetu, ale nic jsem nenašla.
   Pred rokom a pol sme sa s mojimi dvomi kamarátmi z Prahy dali 
dohromady a začali nacvičovať slovenské ľudové, rómske, židovské, 

renesančné a staropražské piesne, proste všetko, čo sa dá hrať -  ľu-
dovo povedané -  „od stola“.  Skutočne ešte nie sme verejne známi, 
ešte stále sa vyvíjame, pribrali sme dvoch nových hudobníkov. Teraz 
je nás päť, ale názov sme zatiaľ nezmenili. Rozšírili sme repertoár 
o moravské ľudovky, sefardské, anglické a írske piesne. Verím, že 
čoskoro z nás bude slušné zoskupenie muzikantov, hrajúce hudbu 
zo starej dobrej Európy. 

V lednu tohoto roku jste vystavovala v Městském muzeu v Mělní-
ku své práce. Čím byla tato výstava pro vás významná, jaké měla 
téma?
   Moja výstava Príbehy z Babylonu tento rok zavŕšila svoju putovnú 
cestu od roku 2010 cez Litoměřice, Lysú nad Labem, Prahu, Brati-
slavu a Trenčín práve v Mělníku, čo ma veľmi teší. 
   Názov výstavy nie je náhodný. Babylon symbolizuje zmätenie jazy-

Adriana 
Rohde Kabele

Zberateľ z archívu autorky
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kov, ktoré mňa osobne sprevádza po celý život. Pochádzam z mnoho-
jazyčnej rodiny. V žilách mi prúdi česko-poľsko-ruská krv. Hovorím 
po slovensky, teraz aj po česky, menej po poľsky, lebo moja mamička 
z Poľska sa so mnou rozprávala po slovensky, po rusky hovorím tiež, 
dopisujem si so svojou sesternicou zo Sankt Peterburgu. Moja babič-
ka bola Ruska a jej sestra v Rusku stále ešte žije. 
   V období Československa sa moji prarodičia presťahovali za prá-
cou z Čiech na Slovensko – do Bratislavy. Napríklad otec má stále 
českú národnosť, i keď je Slovák. Po otcovi by som mala byť Češka 
a teraz, keď tu žijem, cítim, že tu mám naozaj korene svojho rodu 
Kabele.

Teď už začínám rozumět vašemu jménu, které působí velmi zvlášt-
ně. Vy jste si nechala své rodné příjmení?
   Nechala som si priezvisko za slobodna - Kabele, pretože náš rod 
vymiera „po praslici“. Tatinovi sa podarili len tri dcéry. Kabele je 
staré meno, možno do tejto krajiny doputovalo z Francúzska, ale 
nevieme to isto. S mojím bratrancom v Bratislave sme sa rozhodli 
bádať o našich predkoch, čomu sa zatiaľ nikto z našej rodiny do 
hĺbky nevenoval.
   Prvé priezvisko Rohde som získala po sobáši s manželom, ktorý je 
Nemec. Tak sa stalo, že moja dcéra má dve národnosti – slovenskú 
a nemeckú, to kedysi nebolo možné. So svojím otcom hovorí po 
nemecky, so mnou po slovensky, v škole po česky a k tomu sa učí i 
po anglicky už od škôlky.  Toto je môj súkromný Babylon.
   Názov výstavy predstavuje aj druhý pohľad na komunikáciu. 
Môžete hovoriť perfektne niekoľkými jazykmi, no ak sa nechcete 
dohovoriť, ak tu nie je vôľa, nepôjde to v žiadnej reči. To sa priho-
dilo aj mne a môjmu manželovi; už spolu nežijeme.

Zdá se, že vy jste dostatečně silná a energická a o sebe se umíte 
postarat. Je to pravda?
   Niekedy pátram sama v sebe, hľadám korene svojho charakteru. 
Sledujem, čo všetko som podedila a čo to spôsobuje v mojom živo-
te. Niekedy v sebe vidím môjho dedka z Čiech, ktorý bol veľmi tvr-
dohlavý. Počas 2. svetovej vojny sa zoznámil s mojou ruskou babič-

Pražská skupina „Tři od stolu“.  Foto Miroslav Mateńko 

kou. Tá vo veľkých mrazoch takmer naboso utekala pred fašistami 
z rodnej dedinky kúsok od niekdajšieho Petrohradu a zatvorili ju do 
pracovného tábora, kde bol práve aj môj dedko. Bojovnosť môjho 
deda a statočnosť mojej babičky sa u mňa miešajú s ďalšou krvou 
po mamine. Môj otec si priviedol domov Poľku. Oficiálne poľsko-
ruské vzťahy nikdy neboli ideálne.  Ako dieťa som niekedy zažívala 
napätú atmosféru medzi ruskou babičkou a mamou. Bolo pre mňa 
zaujímavé pozorovať, kvôli čomu sa môžu ľudia pohádať.
   Pozorovateľom som doteraz. Baví ma počúvať príbehy, alebo ich 
sama zažívam. Keď ma téma silne osloví, musím s tým niečo urobiť, 
či už formou zápisku do denníka, alebo to zo seba vymaľovať.

Na výstavě představujete především abstraktní díla. Kde jsou ty 
příběhy?
   Áno, pretože ja rada šifrujem. Výtvarné diela nie sú popisné, 
ale vystavujem aj úryvky z mojich denníkov na papieri. To je tá 
čitateľná poloha, kde pracujem s písmom v čitateľnej forme. Urči-
té veci šifrujem, to sú tie obrazy z klinčekov, tomu nemusí každý 
rozumieť. 
   Prvé, čo by som mala povedať, že úplne na začiatku bol môj 
otec, ktorý prerábal podkrovie. Spálil staré trámy a na zemi zosta-
la hromada starých klincov. Vysypali sa von z pohrebiska a naozaj 
vyzerali ako písmo. V tom okamihu som vedela, že z toho urobím 
svoje písmo, ale že texty budú zašifrované. Tak vznikol nápad uro-
biť kolekciu obrazov Príbehy z Babylonu.
   V priebehu práce som otehotnela a ďalej sa venovala materstvu. 
Vrátila som sa k dielu až po šiestich rokoch. Kolekciu som dorobila 
v roku 2010. Neľutujem, že som na čas dala prednosť materstvu. 
Neponáhľam sa. Čo je to pár rokov oproti večnosti?

Máte po završení tohoto svého projektu konceptuálního umění 
připravený v záloze ještě nějaký sen, který si chcete splnit?
   Momentálne veľmi rada fotím. Zaujímam sa o detaily a chcem 
zachycovať rôzne štruktúry, možno z diaľky pripomínajúce môj 
obľúbený textil. Okrem fotografovania by som sa chcela vrátiť k 
ilustrovaniu knižiek. Už som aj bola oslovená. Mňa to priťahuje 
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RC Jablíčkov právě otevirá:
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preto, že sa táto práca dá skĺbiť s výchovou dieťaťa. Venujem sa aj 
iným deťom v Rodinnom centre Kašpárek v Mělníku, kde robím 
lektorku výtvarného krúžku pre najmenšie deti. Pracujem so seni-
ormi, s ľuďmi, ktorí sú chorí. Aj s nimi niekedy usporiadam výstavu 
a to je pre mňa taká malá radosť. 
   Sociálna sféra ma zatiaľ baví, pretože to nie je len to umenie 
samé pre seba. Rada robím veci, ktoré odrážajú skutočnosť a naviac 
ovplyvňujú okolie. Umenie zvyšuje kvalitu života. Teraz nemyslím 
len seniorov, ale všetci ľudia by sa ním nejakým spôsobom mali 
zaoberať. Hovorím „umenie“, ale nemyslím len výtvarné, napokon 
je dôležité aj umenie žiť, existovať, tešiť sa. Ľuďom chýba estetické 
ponímanie života. Všetci dávajú na prvý dojem: „To je lacné, to 
si kúpim.“ A je im jedno čím si preplnia byt, že sú to plastové 
nekvalitné veci na jedno použitie. Kúpia lacnú reprodukciu skôr 
ako originál u maliara zo svojho susedstva. Kultúru sme si zamenili 
s nakupovaním v obchodných centrách, ktoré zavŕšime návštevou 
Mekáča a možno ešte s deťmi skončíme v kine, aby sa mohli pozrieť 
na najväčšiu blbosť na svete. Čo mi medzi ľuďmi veľmi chýba: Uro-
biť niečo len tak, aby sme niekoho potešili. Dobrovoľníctvo ako 
keby vymizlo zo spoločnosti, ako keby sme len stále rátali, čo z 
toho. To mi tu v Čechách chýba.

Vidíte vy sama, z pohledu člověka, který se sám snaží estetizovat život 
kolem sebe, kde se dá něco s tímto společenským fenoménem dělat?
   Kde je tá chyba? Možno by bolo najlepšie hovoriť priamo o Měl-
níku, ktorý poznám dobre. Vidím tu chybu v tom, že všetci, čo 
vyštudujú, sa nevracajú späť domov. Podľa mňa by sa mali vracať 

a podržať mesto, aby bolo kultúrne silné. Ja mám pocit, že je nás 
tu málo. Na druhej strane tu ľudia dali dokopy trebárs „Občan-
ské sdružení přátel Želvy“, čo je kníhkupectvo s kaviarňou „Želví 
doupě“ a organizujú akcie, rovnako aj Masarykův kulturní dům a 
občianske združenia ako Tmelník a Studio Eko-Logika pripravujú 
rôzne kultúrne podujatia po celý rok. 

Možná jste teď někoho zaujala svou životní filozofií, svými nápady. 
Chystáte něco v nejbližší době? Můžete nás na něco pozvat?
   Všetkých srdečne pozývam na svoje webové stránky www.rohde-
kabele.cz , ktoré sú práve dohotovené a na nich sa ktokoľvek môže 
informovať, čo práve chystám v oblasti výtvarného umenia a čo sa 
týka našej hudobnej skupiny.
   So svojimi priateľmi z kapely „Tři od stolu“ budeme vystupovať 
na akcii „Kokořínskem s párou“, ktorá sa tento rok bude konať 
8. júna. Výletníkov bude voziť parná lokomotíva z mesta Mšeno na 
zaujímavé miesta na Kokořínsku, kde bude aj sprievodný program 
so živou hudbou, výtvarnými dielňami, výstavami a prehliadkou 
mesta Mšeno. 
   V kníhkupectvách sa má objaviť knižka Vladislava Vančuru Roz-
marné léto s mojimi ilustráciami, ktorú vydáva v reedícii Naklada-
teľstvo Maťa.

Děkuji za rozhovor. 
Zuzana Štancelová 

Foto portrét v záhlaví Jan Lhotský  
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Z VÝSKUMOV DOKUMENTAČNÉHO 
A MÚZEJNÉHO STREDISKA SLOVENSKEJ 
MENŠINY V ČR

Slovenčina a jej podoby 
vo vybraných regiónoch 
Čiech, Moravy a Sliezska     

Priebeh výskumu
   Dotazníkový výskum  sa uskutočnil  v júli  až septembri  2012.  
S ohľadom na  vekovú  štruktúru  sme do výskumu zaradili prís-
lušníkov strednej a staršej generácie, predovšetkým však najmlad-
šiu generáciu, t.j. stredoškolskú študujúcu mládež. Dotazníky sme 
distribuovali vo vybraných mestách (Bruntál, Karlovy Vary, Jese-
ník, Chodov, Králiky, Semily, Brno a Praha). Pri výbere miest sme 
mali na zreteli štatistické údaje o zložení obyvateľstva s ohľadom 
na zastúpenie slovenskej menšiny i ďalších národnostných men-
šín. Dotazníky sme distribuovali buď osobne, alebo s pomocou 
niekoľkých vyškolených pracovníkov. Pri vyplňovaní dotazníka 
bola zachovaná anonymita respondenta, na záver dotazníka sme 
požiadali respondentov o identifi kačné údaje, t.j. dátum a miesto 
narodenia a zamestnanie. Vyplnenie dotazníka trvalo okolo 20 
minút a takto sme získali celkom 743 vyplnených dotazníkov. 
Vzhľadom na osobnú distribúciu dotazníkov bola dosiahnutá temer 
stopercentná návratnosť. Dotazník obsahoval 18 otázok, ktoré boli 
formulované ako uzavreté, tzn. že respondent si vybral z možných 
odpovedí tú, s ktorou sa najviac identifi koval, a zároveň sme použili 
aj niekoľko polootvorených otázok, kde mohol respondent dopísať 
odpoveď vlastnými slovami. Súčasne, aby bolo možné porovnanie, 
bol distribuovaný aj dotazník zameraný na ostatné národnostné 
menšiny žijúce v danom regióne.    

Výsledky výskumu
   Položené otázky sa zamerali na vnímanie prítomnosti Slovákov 
zo strany majoritného obyvateľstva, na vnímanie a užívanie sloven-
činy, znalosť slovenského jazyka v bežnej praxi, čítanie kníh a časo-
pisov v slovenskom jazyku. Ďalší okruh otázok sledoval poznatky 
o slovenskej kultúre a jej osobnostiach, záujem o politické dianie na 
Slovensku, orientáciu v slovenských zvykoch a tradíciách, informo-
vanosť o slovenských spolkoch v ČR a ich činnosti.

   V časopise Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac, č.12. roč.2012 sme zverejnili prvú časť nášho 
výskumu. Zamerali sme sa v nej na lokality, v ktorých prebiehal výskum v roku 2012, pripomenuli sme časté mig-
rácie Slovákov, ich usídľovanie sa v pohraničných regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska najmä po roku 1945, ale i 
v rokoch šesťdesiatych a v období po zamatovej revolúcii.  
   V rámci projektu sme v rôznych regiónoch distribuovali dotazník ako podklad rozsiahleho výskumu o znalosti, 
aktívnom používaní slovenského jazyka, o prostredí, v ktorom sa slovenčina užíva a kde sa s ňou možno stretnúť. 
Ďalšie otázky boli zamerané na zistenie, do akej miery sú slovenskí krajania, česká populácia a národnostné men-
šiny informovaní o dianí na Slovensku. 

II. časť
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   V prvej otázke sme sa zamerali na to, do akej miery sú respon-
dentovi sympatickí/nesympatickí príslušníci jednotlivých 
národností – slovenskej, nemeckej, ruskej a ukrajinskej. Výber 
uvedených národností nebol náhodný, pretože napr. v mestách 
Karlovy Vary, Králiky, Bruntál, Praha sú, alebo boli  zastúpené 
vo výraznej miere. Podľa predpokladu boli ako najviac sympa-
tickí označení Slováci: ¾ opýtaných uviedlo „sympatickí“, 22 
% uviedlo „ľahostajní“ a len 2 % „nesympatickí“, 1 % zostalo 
bez odpovede.
   Príslušníci národnosti nemeckej, ruskej i ukrajinskej boli pre 
polovicu respondentov ľahostajní. Nemci boli z ¼ označení ako 
sympatickí a z ¼ nesympatickí, zatiaľ čo Rusi a Ukrajinci boli 
pre respondentov  častejšie nesympatickí (33 %). Pri  otázke o 
vzťahu k týmto trom národnostiam bolo i vyššie percento tých, 
ktorí neodpovedali (3 %, 5 %). 

   O politické dianie na Slovensku sa zaujíma 63 % respondentov 
(z toho 58 % len príležitostne a 5 % sa veľmi zaujíma). Zhruba 
tretina sa o politické dianie nezaujíma. Podobná tendencia odpo-
vedí je aj u otázky sledovanosti slovenských médií: 69 % respon-
dentov sa prihlásilo k sledovaniu slovenských médií (z nich prí-
ležitostne ich sleduje 47 % a často 22 %). Jedna tretina slovenské 
médiá nesleduje.
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   V dotazníku sme niekoľko otázok venovali vzťahu respondentov k 
slovenskému jazyku. Podľa ich výpovedí sa so slovenčinou stretáva  
46 % v médiách, 30 % vo svojej rodine, 10 % v škole. Zvyšok, 
t.j. 14 %, neuviedlo, kde. Avšak aj  to značí, že v podstate všetci 
respondenti  majú možnosť stretnúť sa so slovenčinou. S tým súvisí 
otázka, ako tomuto jazyku rozumejú. 64 % respondentov uviedlo 
jednoznačne áno a 36 % s výhradami, t.j. že rozumejú, ale niektoré 
slová nepoznajú. Schopnosť  hovoriť po  slovensky je už slabšia, 55 
% odpovedalo, že sú schopní hovoriť po slovensky, no zle, 
29 % dobre a 16 % respondentov podľa svojho vyjadrenia nevie 
hovoriť po slovensky.

   Pri porovnávaní slovenčiny a češtiny hodnotili ¾ respondentov  
slovenčinu ako ľubozvučný jazyk, iba 4 % ju hodnotili ako neprí-
jemný. 20 % uviedlo, že nevníma, čo sa zvukomalebnosti týka, 
rozdiel medzi slovenčinou a češtinou. Obľube slovenského jazyka 
zrejme napomáha aj osobný kontakt respondentov – Slovensko 
navštevuje polovica respondentov (44 % občas, 9 % pravidelne). 

   Na obecnú otázku, či by mali cudzinci prijať zvyklosti spoločnos-
ti, do ktorej sa včlenili, odpovedala  väčšina, že áno. Pri podrobnej-
šom bádaní je ale vidieť istá miera tolerancie: 62 % respondentov 
zastáva názor, že by sa cudzinci, teda aj novo prichádzajúci Slováci 
majúci štatút cudzincov mali prispôsobiť, ale zároveň si zachovať 
v oblasti kultúry svoje zvyky a tradície. 27 % je pre bezvýhradné 
prispôsobenie, 7 % odpovedalo neprispôsobovať sa, 4 % nevedia.
O tom, či a ako sa Slováci prispôsobili životu v ČR, vypovedajú 
respondenti takto: áno, Slováci sa prispôsobili takmer vo všet-
kých oblastiach (52 %), prispôsobili sa len v niektorých oblasti-
ach (28 %), neprispôsobili sa (1 %). 19 % respondentov nevie, 
nedokáže túto vec posúdiť.

Semily - mesto s najvyššou mierou tolerantnosti k menšinám 
a záujmu o ne

'
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Ludmila Jirásková, Helena Nosková
Grafy Ing. arch. Markéta Jirásková

Foto Helena Nosková

   Záverom si dovoľujeme zhodnotiť priebeh dotazníkového 
výskumu. Pri výskume sme sa stretávali so záujmom o danú 
problematiku a tiež s ústretovým prístupom vedenia škôl,  kto-
ré sme v niekoľkých prípadoch zahrnuli do výskumu. Výsledky 
z výskumu nie sú a ani nemôžu byť vyjadrením názoru celej 
populácie, čo nebolo naším zámerom a ani to nebolo v našich 
možnostiach. Zdôrazňujeme to preto, že sa k skúmanej proble-
matike vyjadrovali z veľkej časti mladí ľudia, ktorých názory sú 
istým spôsobom špecifické. 
   V priebehu výskumu si stredná a staršia generácia uvedomo-
vala, že sa vzdialila od bežného používania slovenčiny. Potom-
kovia Slovákov a miestni Česi napr. v Jeseníku vyjadrovali 
prekvapenie nad tým, koľko toho zabudli, ako sa znížila zrozu-
miteľnosť jazyka, koľko slov im vypadlo z pamäti. Za alarmujúcu 
úprimne považovali svoju neznalosť súčasných osobností kul-
túry, vedy, športu a bolo zrejmé, že si svoje medzery doplnia. 
Keď sa vyjadrovali k ostatným národnostiam (nemeckej, ruskej) 
neznalosti boli tiež značné, ale záujem o nové načerpanie vedo-
mostí sa neprejavil. V Sliezsku bol zrejmý výraznejší príklon 
k Slovákom, Slovensku i k slovenskej kultúre, daný aj pociťova-
nou blízkosťou územnou, možnosťou návštev a vôbec predvída-
nou pravdepodobnosťou kontaktov do budúcna.
   Obdobne tomu bolo i v Králikoch. V Semiloch a okolí si ľu-
dia sťažovali na vzdialenosť a nemožnosť častejších návštev. 
Požadovali však slovenské časopisy a knihy, ktoré si budú čítať, 
aby si Slovensko takto sprítomnili. Na Semilsku bol ale aj výraz-
nejší záujem o jazyk a kultúru ďalších národností, či už to boli 
Nemci alebo Rusi. Veľkou neznámou všade bola ukrajinská kul-
túra, reálie a vôbec dianie v krajine. V Karlových Varoch a Cho-
mutove neprejavovali výraznejší záujem o slovenčinu, kultúru, 
zvyky a tradície. Vyskytli sa ale výnimky, ktoré ani po dlhšom 
čase nepodľahli bežnej konzumnej kultúre a v pamäti si ucho-
vali osobitosti slovenčiny, zvykov a tradícií. Súčasne prejavili 
vyhranenejšie, menej ústretové postoje k ďalším národnostiam 
– Nemcom a Rusom.
   Iné prostredie bolo v Prahe a v Brne. Respondenti boli viacej 
orientovaní vo všetkých otázkach, ich odpovede boli obsiahlej-
šie, poznali sčasti i slovenské ľudové zvyky a tradície. Obdobné 
znalosti mali aj o ostatných národnostných menšinách     
  V ďalších rokoch sa sústredíme na výskum slovenských ľu-
dových zvykov a tradícií kalendárnej a rodinnej obradnosti. 
Zvyky a obradnosť sú okrem jazyka ďalším dokladom etnicity. 
Slovenské ľudové zvyky a tradície v minulosti znamenali pre 
niektoré z uvedených regiónov veľa. Do kultúrne vyprázdne-
ných regiónov po odsune Nemcov prinášali nové kultúrne zdro-
je, ktoré ozvláštňovali dni sviatočné i dni každodenné. Výskumy 
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia zazna-
menali ešte žijúce ľudové zvykoslovie. Nie však vo všetkých 
oblastiach. V súčasnosti sa núka rozšírenie ďalšieho výskumu 
na regióny Sliezska v súvislosti v prebiehajúcimi výskumami 
sliezskej kultúry, ktoré realizuje Štátny okresný archív Jeseník, 
Múzeum Jeseník, Štátny oblastný archív v Opave a ďalšie kul-
túrne a vzdelávacie inštitúcie v Sliezsku. Naším cieľom bude 
zaradiť poznatky o slovenskej etnicite v Sliezsku do celej škály 
výskumov o národnostiach tam žijúcich obyvateľov v minu-
losti i v súčasnosti. Obdobným spôsobom hodláme pracovať 
v Podkrušnohorsku, kde sa dosiaľ výskumy zamerané na etni-
citu takmer neuskutočnili – Mostecko, Chomutovsko, Ústí nad 
Labem, Děčínsko i Liberecko.                
   Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Úradu vlády 
ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Semilsku našli svoj nový domov presídlenci zo zátopových 
oblastí Oravy

Múzeum v Bruntále opatruje a prezentuje zbierky o hmotnej 
kultúre Slovákov v Českej republike

Študenti Gymnázia v Jeseníku sledujú prednášku H. Noskovej 
o prenose slovenskej kultúry na Jesenicko

Účastníci medzinárodnej konferencie o kultúrnom pluralizme 
a Slovákoch na Bruntálsku pred Múzeom Bruntál
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