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Príloha Oriešok

Slovo redaktora
  Prvý polrok roku 2013 nás prekvapil miernou, ale dlhotrvajú-
cou zimou, ktorá nepoľavila ani na Veľkú noc, prepožičiavajúc jej 
tak čaro Vianoc. Prvý júnový týždeň takmer bez prestania pršalo. 
Prišli povodne, ktoré zasiahli nielen Česko, ale i Bratislavu a jej 
okolie. S povodňovou katastrofou zápolilo Nemecko i Maďarsko. 
Hoci sme v tomto roku zažili veľa pomyselných studených spŕch zo 
strán našej politickej reprezen-
tácie a ako občianske združenie 
sme sa ocitli na samej hranici 
jestvovania, vyskytli sa aj vlny 
plné porozumenia medzi ľuď-
mi žijúcimi v rôznych štátoch. 
Možno je zásadnou skutoč-
nosťou zistenie, že ide práve 
o ľudí v iných štátoch, teda 
tých, ktorí si nekonkurujú. Ale 
aj tak je to skvelé zistenie ─ 
nie sme na svete sami. A hoci 
sme sa slovami jedného z nás vrátili do reality,  v ktorej sa musí-
me vyrovnávať so situáciou, že prítok peňazí na donedávna vcelku 
dostatočne podporovanú činnosť národnostných menšín ustal, je 
tu ešte stále niečo, čo udržiava túto záujmovú prácu malých spolo-
čenstiev. V prvom rade je to návyk, ochota stretávať sa a tvoriť niečo 
nové. Dôležitým impulzom, možno ešte dôležitejším ako návyk, 
je aktívny záujem čitateľov. Prejaví sa aj tým, že čitateľ zodvihne 
telefón či mobil a zavolá nám, že našiel v texte chybu. Alebo napíše 
mail. Veľká vďaka za túto pomoc! Chybu môžeme uviesť na pravú 
mieru v ďalšom čísle a veľa z nás si tak udržiava aktívne znalosti 
o svojej domovskej krajine.  
   V májovom čísle sme sa nevenovali výročiu Milana Rastislava 
Štefánika, pretože články o ňom vychádzali v ďalších slovenských 
časopisoch. Preto sme sa radšej zamerali na menej známe výročia 
a tak to budeme robiť aj naďalej. Budeme pripomínať osobnosti, 
ktorým sa nedostáva pozornosti.  Niektoré z nich sme chceli pred-
staviť na Múzejnej noci 8. júna. Prišli ale povodne, múzeá bojo-
vali s vodou vo svojich depozitároch a predpokladaní návštevníci 
s vodou vo svojich obydliach a okolí.
   Múzejná noc je odvolaná a odložená zrejme na začiatok sep-
tembra. V tom čase sa pripravuje aj parník k výročiu SNP. Termín 
zverejníme v budúcom čísle.

Príjemnú dovolenku a krásne letné dni
menom redakcie želá Helena Nosková    

    Ilustrácia Zuzana Štancelová 

Na prahu leta
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Čo si Česko odbavilo pred niekoľkými mesiacmi, čaká Slo-
vensko o rok. Niekedy na prelome marca až apríla 2014 sa 
uskutočnia prezidentské voľby. Zatiaľ čo v Česku si voliči 

užívali premiéru priamej voľby, na Slovensku o hlave štátu rozhod-
nú občania už po štvrtý raz. 
  S výnimkou prvých priamych volieb v roku 1999, v ktorých si 
Rudolf Schuster poistil spoločnú koaličnú podporu vládnych strán 
hneď na začiatku volebného obdobia v roku 1998, dvoje ďalšie voľ-
by boli doménou Smeru-SD a ich kandidáta a terajšieho prezidenta 
Ivana Gašparoviča. 
  Smer-SD patril v roku 2004 po ĽS-HZDS k druhej najväčšej opo-
zičnej strane. Nepodporil kandidatúru Vladimíra Mečiara, čo niek-
dajšieho trojnásobného premiéra pekne vytočilo a dal to v médiách 
aj patrične najavo. Strana Roberta Fica dlho váhala, čakalo sa, že sa 
prikloní k Rudolfovi Schusterovi, ktorý Smeru-SD vyšiel v ústrety, 
keď jeho referendum o skrátení volebného obdobia pravicovej vlá-
dy Mikuláša Dzurindu vypísal na ten istý termín, v akom sa konalo 
prvé kolo prezidentských volieb. Na poslednú chvíľu však Smer-
SD nepodporil Schustera, ale Ivana Gašparoviča, pre ktorého mala 
byť kandidatúra labuťou piesňou v politike. Gašparovičova strana 
Hnutie za demokraciu (HZD), ktorú založil po odchode z HZDS, 
sa v roku 2002 do parlamentu nedostala. Keď v roku 2003 Konfe-
derácia národných síl Slovenska, ktorá neformálne združovala päť 
pronárodne orientovaných mimoparlamentných politických strán, 

oznámila, že v prezidentských voľbách za ňu bude kandidovať Gaš-
parovič, veľké šance terajšej dvojnásobnej hlave štátu nikto nedával. 
Keď sa však vo finálne pridal Smer-SD, o povestný chlp nachýlil 
misky váh v prospech Gašparoviča. Samozrejme, minimálne dvoj-
násobne taký podiel má na zvolení dnešného prezidenta v roku 
2004 pravicová a vtedajšia najsilnejšia vládna strana SDKÚ-DS. 
Sebavedomý a v tom čase už arogantný Dzurinda bez akejkoľvek 
diskusie s koaličnými pravicovými stranami navrhol za preziden-
ta Eduarda Kukana. KDH preto do volieb nominovalo Františka 
Mikloška, ANO Ľuba Romana, ktorý neskôr odstúpil, ako občian-
sky kandidát sa o hlasy voličov uchádzal Martin Bútora a kandi-
doval aj vtedajší prezident Rudolf Schuster. Hlavným vyzývateľom 
nebol nikto iný ako Vladimír Mečiar. Dzurinda, celá pravica a s 
nimi aj pravicoví voliči dostali v týchto prezidentských voľbách 
pekne poza uši. Do druhého kola s Mečiarom postúpil Gašparovič, 
ktorý získal iba o 3645 hlasov viac ako Kukan. Mikloška s Bútorom 
pritom volilo v prvom kole spolu 258 tisíc voličov. Stredopravá 
scéna dokázala absolútne rozbiť svoje hlasy, Kukanovi neprospela 
ani prepálená kampaň s množstvom bilboardov a vtedy aktuálna 
aféra s financovaním SDKÚ-DS. Najčítanejší bulvárny denník 
na Slovensku Nový čas tri dni pred voľbami prišiel s bombastic-
kou správou o tom, že dvaja niekdajší členovia SDKÚ-DS popreli 
finančné dary pre stranu a kauza s fiktívnymi darcami bola na svete. 
Zo strany bulvárneho denníka naozaj náhodné načasovanie, keďže 

Aliancia fair play sa problémom 
zaoberala už niekoľko mesiacov, 
ucelené informácie však chcela 
zverejniť až niekoľko týždňov po 
prezidentských voľbách. Dzurindu 
novinári čakali do rána, s Kuka-
nom vyšiel zo straníckej centrály 
až na svitaní - zdrvený a bez slov. 
V druhom kole si tak ľudia podľa 
titulku Plus 7 dní vyberali medzi 
pánom a lokajom. Vyhral lokaj. 
Gašparovič bol totiž dlhoročná 
dvojka HZDS. Ani tento výprask 
Dzurindovi a spol. nepomohol, 
ďalšie roky ukázali, že dvojnásobný 
premiér, ale aj pravica ako taká sú 
nepoučiteľní.    
   Voľby v roku 2009 opäť zastihli 
stredopravú scénu nepripravenú. 
Dzurinda opätovne spravil prvý 
krok a ponúkol ako kandidátku 
Ivetu Radičovú, čo väčšina ana-
lytikov od Dzurindu považovala 
za čistenie stola. Buď Radičová 
uspeje a v strane sa jej zbaví, ale-
bo prehrá a stratí pozície. Neskôr 
podporu Radičovej vyjadrili aj vte-
dy opozičné KDH a SMK, mini-
málne podpora KDH však bola 
len symbolická a formálna. Nešlo 
teda o ozajstného spoločného opo-
zičného kandidáta. Radičová aj 
pre sériu podpásových úderov a zo 
strany vtedajšieho vládneho Sme-
ru premyslené ataky na najnižšie 
pudy voličov v druhom kole s 
Gašparovičom prehrala. Radičovej 
nepomohla ani stratégia slušnosti v 
kampani, keď na nej Fico and com-

Hľadá sa prezident  
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nom politickom pôsobení má za sebou viacero extempore, čím sa 
stal nečitateľný aj pre vlastných sympatizantov. Hoci s podporou 
celej pravicovej scény by mohlo ísť o novú sviežu krv - túto cestu si 
jednoznačne zahatal odchodom z KDH, chýba mu prvok ľudovosti 
a prívetivosti k masám. Na úspech je jednoducho príliš elitný. Vždy 
je tu však možnosť, že prípadný dobrý výsledok v prezidentských 
voľbách by zobchodoval ako opozičný líder s „miliónom hlasov“ po 
vzore Radičovej.   
  Nateraz zostávajú v hre dva hlavné otázniky a silné váhy. Iveta 
Radičová a Robert Fico. Expremiérka si svoju cestu k súboju o post 
hlavy štátu čiastočne zabetónovala zbytočnými vyjadreniami, keď 
v minulosti opakovane poprela, že by sa aj len hypoteticky o pre-
zidentský úrad uchádzala. Nedávno ale Radičovej partner Marián 
Balázs ohlásil vznik Občianskej platformy, čo môže predznamená-
vať pôdu pre Radičovej prípadný nástup. 
  Kandidatúra dlhodobo najpopulárnejšieho politika Roberta Fica 
je na Slovensku pri rastúcej nezamestnanosti otázka roka. Hospo-
dárske noviny už priniesli informáciu, že Fico vraj vedenie Smeru-
SD informoval o svojej kandidatúre. Teda, ak sa na obzore nezjaví 
potenciálne silnejší súper. Strana na druhý deň oficiálne všetko 
dementovala. Všetko však zatiaľ nasvedčuje tomu, že Fico do volieb 
pôjde. Hovoria o tom predovšetkým viaceré kauzy, ktoré sa v ostat-
ných týždňoch objavili v médiách. Ich spoločným menovateľom je 
súboj medzi dvomi hlavnými nástupníckymi krídlami - predsedu 
parlamentu Pavla Pašku a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. O 
Kaliňákovi sa dlhodobo hovorilo ako o korunnom princovi stra-
ny, neoficiálne sa s ním počíta ako s ďalším premiérom. Paška by 
zasa po Ficovi mohol prevziať stranu. Samotný Fico postupuje svo-
jou obľúbenou salámovou metódou a pripravuje si pôdu. Najprv 
dôrazne odmietal na voľby čo len pomyslieť, teraz začína púšťať 
balóniky o tom, že v politike už nadsluhuje a raz to v Smere po 
ňom beztak bude musieť niekto prebrať. Konečné rozhodnutie má 
zaznieť až koncom roka na sneme Smeru-SD, čo je pochopiteľné, 
aby súperi mali čo najmenší čas reagovať, hľadať kompromateriály a 
grilovať nominanta Smeru-SD z každej strany. „Ak chce byť niekto 
úspešný ako prezident, musí naozaj rok a pol, dva roky pred voľbou 
oznámiť kandidatúru a tvrdo na tejto kandidatúre pracovať. Čiže 
treba počkať, nech sa rozdajú karty v parlamentných voľbách. Bude 
veľmi korektné, aby sa potom postupne ozývali politické strany 
a predstavovali svoje nominácie na prezidenta. Určite to urobí aj 
Smer,“ povedal pritom Fico 8. januára 2012 pre agentúru SITA. 
Voľby, po ktorých chcel Smer kandidáta ohlásiť, sa konali pred ro-
kom a štvrť...
  Fico dnes vyzerá takmer ako neporaziteľný súper. Ak sa za trištvrte 
roka nezlomí verejná mienka v jeho neprospech, ako sa to pred ním 
stalo aj Mečiarovi a Dzurindovi, víťazstvo má vo vrecku. Smeru-SD 
po jeho odchode bude hroziť postupný rozklad na množstvo medzi 
sebou bojujúcich skupiniek, čo sa síce deje aj dnes, ale len pokiaľ 
povolí pevná Ficova ruka. Takto by stádo stratilo pána. Nech bude 
na čele strany po Ficovi ktokoľvek, bude vždy iba porovnateľné 
silný a porovnateľne populárny ako jeho najbližší spolustranícky 
súper. Ficovo čaro bolo v tom, že prečnieval všetkých o hlavu. 
  Druhou otázkou zostáva samotný výkon prezidentskej funkcie 
vo Ficovom podaní. Dvojnásobný premiér by bol pravým opakom 
nevýrazného a slabého Gašparoviča. K funkcii by pravdepodobne 
pristupoval aktívne, omnoho viac by vstupoval do politických pro-
blémov, či skôr, patril by, rovnako ako teraz, k osobám, ktoré by 
udávali siločiary, tón, farby aj témy. Po posledných rozhodnutiach 
ústavného súdu by to navyše vyzeralo, že Fico by do rúk dostal 
oveľa silnejší mandát a právomoci, než aký mali doterajšie hlavy 
štátu. To už je však téma na samostatný článok. V každom prípade 
Slovensko na budúci rok čaká hrmot minimálne v rozsahu, akým si 
teraz prešlo Česko, a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že aj s podobne 
silnými dôsledkami.  

Martin Guzi 
Ilustrácie Zuzana Štancelová      

pany nenechali ani nitku suchú, a napríklad Gašparovičov podiel 
na protizákonných škandáloch Mečiarovej éry vôbec nekomento-
vala ani nepripomínala. Smer-SD a Robert Fico sa pritom neštítili 
pred druhým kolom verejne zdôrazňovať, že o víťazstve Radičovej 
môžu rozhodnúť slovenskí Maďari z juhu republiky, čo by si národ 
nemal nechať páčiť.  
  Všetko nasvedčuje tomu, že pravicová opozícia dostane na frak 
aj po tretí raz za sebou. O spoločnom prezidentskom kandidátovi 
diskutujú strany už od konca minulého roka, zatiaľ bezvýsledne a 
akákoľvek možná dohoda nie je ani len vo výhľade. Nie sú mená, 
okruh mien, nič. 
  Kandidatúru oficiálne odštartovali dvaja kandidáti - bývalý pre-
miér a šéf KDH Ján Čarnogurský, ktorého šance na zvolenie sa 
pohybujú ďaleko za teoretickou hranicou. Vážnejším kandidátom 
vyzerá nestraník Andrej Kiska. Kiska v deväťdesiatych rokoch 
založil a úspešne viedol splátkové spoločnosti Triangel a Quatro, 
ktoré neskôr predal Všeobecnej úverovej banke. Potom založil 
populárnu neziskovku Dobrý anjel, ktorá pomáha občanom v núd-
zi. Na mediálnych Kiskových výstupoch vidieť, že na sebe pracuje, 
zatiaľ však nie je široko známy. Hoci do volieb ide ako občiansky 
kandidát a kampaň bude financovať výlučne z vlastného vrecka, 
bez podpory politických strán bude mať ťažkú situáciu. Minimálne 
Pavol Frešo, líder SDKÚ-DS, sa už vyslovil, že Kiska mu je sympa-
tický, všetko je však stále otvorené. 
  V KDH sa dlhodobo pokúša ako oficiálny nominant presadiť 
bývalý predseda parlamentu Pavol Hrušovský. Ten by však bol 
neprijateľný pre Obyčajných ľudí Igora Matoviča, SaS a aj pre časť 
SDKÚ-DS i samotného KDH.
  Ambíciu uchádzať sa o post hlavy štátu prezentoval i odídenec z 
KDH, elitný právnik Radoslav Procházka. Hoci jeho názory na rôz-
ne politické problémy a kauzy sú dlhodobo konzistentné, v samot-
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Diamantové  jubileum, 
časť II.
Ako v mnohých iných dôležitých vynálezoch či objavoch 
vyžadovala aj televízia svoj evolučný vývoj.   
   Obdobie poskladané z čiastkových objavov, patentov zo základné-
ho (bádateľského) výskumu,  práve tak ako aj rôznych technických 
vylepšení  z aplikácie už fungujúcich konštrukčných prvkov v tom 
dlhom reťazci  od rozkladu obrazu cez jeho riadkovanie a chrono-
logické vyslanie do priestoru, najprv po drôte, neskôr do  éteru cez 
vysielač, aby mohol byť pomocou elektromagnetických vĺn šírený 
do územia a aby ho  ako ozvučený obraz prijal divák, bolo neľahké. 
K syntéze televízie prispievali predovšetkým výskumné centrá vo 
vyspelých štátoch sveta. Využívali pritom schopnosti zahraničných 
vedcov. Aspoň viac ako stručne: v Berlíne s Braunom a Karolu-
som spolupracoval aj Maďar Dénes von Mihaly, alebo v Londýne 
s Bairdom aj Marconi a v USA s Jenkinsom aj Tesla a Zvorykin, 
ruský exulant z roku 1919. Každý z nich priniesol pre kompleti-
záciu televízie čo-to zo svojich sfér bádania. Tento evolučný proces 
výskumov pre televíziu obsahuje v sebe aj overený aspekt náväznos-
ti na predchádzajúce, už existujúce technológie dorozumievania 
a spravodajstva i kultúry, ako napr. bezdrôtová telegrafia, telefón, 
rozhlas a pod. V r. 1907 profesor Rozing v Petrohrade uviedol do 
prevádzky prijímacie zariadenie  s  katódovou trubicou a v r. 1911 
uskutočnil v laboratórnych podmienkach prvý prenos obrazu, či 
ako prísnejší analytici histórie televízie hovoria, že to boli iba akési 
geometrické obrazce. Pokračoval tak v rádiovýskumoch vedecké-
ho centra A.S. Popova, ktorého vetvy zasiahli aj k nám. Zvorykin, 
ako pôvodne mladší kolega po vysťahovaní do USA patentoval v r. 
1923 prvú snímaciu elektrónku, ktorú nazval ikonoskop ako srdce, 
či vlastne oko televíznej kamery, ktoré elektronickou cestou  sní-
malo a do riadkového systému vysielania presúvalo televízny sig-
nál. To bol základ pre konštruovanie plne elektronickej televízie. 

Vylepšovanie snímacej elektrónky – superikonoskop, superortikon, 
vidikon a v ďalších rokoch plumbikon, setikon - poskytovalo mož-
nosť stavby stále dokonalejších kamier s väčším počtom riadkov 
na tv obrazovke a tým dávalo lepší, ostrejší  obraz až u televízne-
ho diváka. Stále sa zmenšujúce elektrónky dobre slúžili po mnoho 
desaťročí konštruktérom televíznych kamier aj u nás, a to prakticky 
až do 80-tych rokov, keď bola zvládnutá (Tesla  Piešťany) aj výroba 
snímacích kryštálov.
     Vo svete sa „živé obrázky na diaľku“ začali poskytovať neskôr, v 
USA už vraj na 50-riadkovom zariadení v r. 1928  a okolo r. 1930  
Bairdove signály na dlhých vlnách vyšli taktiež do éteru. Z histo-
rickej retrospektívy tu nemôže vypadnúť  skutočnosť, že talentova-
ný študent VUT v Brne si amatérsky postavil prijímaciu anténu a 
„zariadeníčko“, ktorým prijal televízne obrázky z Londýna. Keď sa 
o tom  dozvedela odborná  verejnosť  z  rádioamatérskeho časopisu 
– a to aj v Británii – bol tak trocha oheň na streche. Ako je možné, 
že v ďalekej Bohémii na kontinente sa prijímajú naše televízne sig-
nály a my doma nevieme, že sa niečo robí, či pripravuje!? Z úcty k 
brnenskému študentovi (Ing. Pilát) treba uviesť, že z takýchto nad-
šencov televízie vznikali v rámci amatérskych rádioklubov aj prvé 
hniezda odborníkov pre rozvoj myšlienok o televízii a jej prípravu. 
Tá sa aj u nás odohrala v lone, či priamo pod strechou  staršieho 
brata, rozhlasu. A pán Pilát až do našich dní - snáď do 80-tych 
rokov – zostal verný aj televízii, keď ako vyšší riadiaci pracovník 
v technicko vývojovej oblasti na Barrandove zabezpečil výrobu aj 
televíznych filmových snímačov, ktoré dobre slúžili nielen v štú-
diách Československej televízie, ale aj v zahraničí.  
    Najúspešnejšia výskumná televízna skupina sa už v predvojno-
vom  období vytvorila okolo docenta Šafránka  na Karlovej uni-
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verzite. Nielen bádala, ale aj konštruovala a propagovala televíziu 
po celej republike. So skromným 30-riadkovým televíznym zaria-
dením precestovali asi 15 tisíc km po celej republike (od Ašu až po 
Košice). Posledné vraj overené správy  tvrdia, že pri ďalšej okružnej 
ceste navštívili Šafránkovci aj Užhorod. A v roku 1936 už mali 240-
riadkovú aparatúru. To bol veľmi perspektívny výhľad s televíziou u 
nás, keď si uvedomíme, že televízne vysielanie vo Francúzsku  začalo 
v apríli 1935 na normalizovanej 180-riadkovej súprave  a historicky 
jednoznačne zafixované prvé verejné vysielanie  v Európe z Olym-
piády v Berlíne 1936 malo obraz rozložený do 375 prekladaných 
riadkov s 50 polsnímkami za sekundu. Nuž a prečo nevytiahnuť z 
historických análov tiež skutočnosť, že britská televízia BBC, ktorá 
o pár dní či týždňov prehrala závod o prvenstvo s nemeckou ARD, 
začala vysielať hneď na dvoch sústavách, a to kvôli tvrdohlavosti 
Bairda. Jeho mechanické štúdio s 240/25 riadkovaním a konku-
renčné Marconiho elektronické štúdio so systémom 405 riadkov a 
50 polsnímkov za sekundu  vysielali striedavo po týždni  z Alexan-
drinho paláca, asi 10 km od Londýna. Je veľmi ťažké posudzovať, 
či naozaj iba tvrdohlavosť tohto významného  vedca, alebo aj snaha 
úradov eliminovať dopredu  možný neúspech pri štarte televízie  v 
Británii spôsobili duplicitné vysielanie. V odborných kruhoch sa 
pri debatách o tejto historickej realite občas objavuje úsmev  „pod 
fúzom“.  Nie však u Angličanov. Pri veľkých  oslavách  50. výro-
čia  začiatku televízneho vysielania BBC v r. 1986 v Brightone bola 
vydaná pro-memory brožúra, ktorej záverečná myšlienka znie, že 
kto nám to vlastne tú našu televíziu pripravil, stvoril? Samotný ten-
to fakt už nie je na posmievanie. Veď aj keď mechanická televízia 
prehrala súboj s elektronickou, predsa len anglickí vedci - výskum-
níci ako aj váhajúce verejné  kruhy potvrdili vtedy v r. 1936 v pra-
xi to známe, že aj negatívny výsledok výskumu má svoj pozitívny  
význam, že týmto smerom ďalej nejsť !  
    Už sme vyššie povedali, že najväčšiu zásluhu na príprave televízie 
u nás má výskumná skupina okolo doc. Jaroslava Šafránka v Prahe. 
Neboli to iba erudovaní výskumníci, ale aj televízni nadšenci bez 
pracovného pomeru, ktorí pomáhali pri vylepšovaní televíznej apa-
ratúry i pri propagácii televízie medzi záujemcami o televíziu najmä 
v radáchrádio amatérskych a elektronických klubov. Táto propa-

Vysielač na Suchej hore pri Banskej Bystrici

Československá súprava na individuálny príjem televízie 
z družíc v pásme 12 GHz s priemerom parabolickej antény 1 m

gačná  činnosť Šafránkovcov natoľko podnietila verejnú mienku v 
republike, že v r. 1937 sa posielali petície na Ministerstvo pôšt a 
telegrafie, aby čo najskôr začala vysielať „amatérska“ televízia. Doc. 
Šafránek dával vo svojich prednáškach nádej do 2 rokov s vylep-
šeným  vlastným  zariadením. Sám navštívil výskumné inštitúcie 
a vlastne aj vysielacie štúdiá v štátoch, kde už bolo verejné vysie-
lanie. Z nadšencov okolo Šafránka sa sformovali skupinky, kto-
ré aj v neskorších rokoch, po vojne vytvárali základ vznikajúcich 
výskumných ústavov – napr. rozhlasu a televízie, rádiokomuniká-
cií,  alebo zvukovej a obrazovej techniky. Niektorí z nich pracovali 
vo významných riadiacich funkciách a pomáhali vo vede aj v praxi 
posúvať rozvoj televízie na vyššiu úroveň. Jeden z nich napr. čerstvý 
elektrotechnický inžinier (Kubec) nastúpil tesne pred vojnou do 
Šafránkových laboratórií, po vojne riadil výskumný ústav, koordi-
noval technickú spoluprácu so zahraničím a ešte v r. 70-tych rokoch 
viedol medzirezortnú  pracovnú skupinu pre prípravu  a zavedenie 
farebnej televízie. Nielen v ČST, ale aj výroba a výstavba nových 
vysielačov, farebných televízorov či aj ich dovoz. Neboli to úlohy 
ľahké, vznikali takpovediac denne, ale aj vďaka takýmto „Šafrán-
kovcom“, ktorí sa nebáli náročných a historicky motivačných  úloh 
už od svojej mladosti, podarilo sa ich plniť úspešne. Bolo by možné 
priniesť celý rad príkladov. Vernosť televíznej veci a ich pracovitosť 
hodno obdivovať.
    Jeden  z mnohých  významných pionierov pri vylepšovaní  techni-
ky a technológie  televízie  je František Holeček, prapodivný vyná-
lezca, samotár, žijúci na „zapadákove“ ako roľník vo Vracoviciach 
pri Vlašimi a v problematike elektroniky vlastne plný samouk. Mal 
iba základné vzdelanie a meštiansku školu. Robil pokusy s elektric-
kým televíznym zariadením  na svojom roľníckom dvore  a v dedi-
ne, kde vôbec nebol elektrický  prúd. Postavil si vlastnú veternú 
elektráreň, takže keď vietor fúkal, mal elektrinu a mohol kumštovať  
nad televíznym zariadením. Aj keď mu úradné miesta nedôverovali, 
predsa mu v r. 1936  prijali 2 patenty, veľmi prospešné  pre vysie-
lanie a príjem televízie a na vylepšenie Zvorykinovho ikonosko-
pu pomocou prijímacej  televíznej lampy, ktorý patent mu najprv 
prijali na patentovom úrade v Paríži. A tesne po Mníchove doc. Šaf-
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ránek si schoval u p. Holečka časť svojho, mož-
no už vylepšeného zariadenia.  S veľkou úctou k 
tomuto géniovi sa môžem priznať, že začiatkom 
80-tych rokov  pri plnení služobných povinností 
v okolí Vlašimi a Blaníku sme s kolegom zare-
gistrovali cestnú smerovku na Vracovice. Ako 
nevychovanci bez predchádzajúceho ohlásenia 
sme zaklepali na bránu Holečkových. A po legi-
timovaní sa služobnými preukazmi a vyslovení 
pár slov, že o ich predkovi niečo vieme (zomrel  
v r. 1957), prijal nás syn Holeček tak srdečne, 
ako keby sme boli starí známi a ukázal nám v 
uzatvorenom nádvorí zvyšky veternej elektrár-
ne. Snáď 10 m vysoký, silnejší ako telegrafný 
stĺp mal odebnenie z dosák, ako väčší holubník  
a z neho vyčnievalo jedno  rameno „veternej“ 
vrtule s dvoma  lopatkami. Ľutovať nepresta-
nem, že sme neboli predvídaví a neobjednali  sa 
na návštevu u Holečkových  a nesfotografova-
li zvyšky veternej elektrárne ich otca či starého 
otca. Tak nádherná, skromná rodina Holečko-
vých sa o svojom predkovi géniovi vyjadrova-
la, že oni sami nevedeli, odkiaľ to všetko mal a 
prečo sa s tým „hral“ a že na okolí sa priatelil 
iba s nejakým učiteľom, s ktorým sa vzájomne 
navštevovali, lebo akiste mali spoločné záujmy... 
Bolo by naozaj prejavom úcty, keby sa našiel profe-
sionál historik, alebo literát scenárista, ktorý by 
o výskumoch televízie okolo Šafránka a Holečka 
spísal nejaké kapitálne a profesionálne dielo.
   V povojnových pomeroch vznikol pre televí-
ziu priaznivejší priestor aj u nás. Vznikli štátne 
výskumné ústavy a z vysokých škôl vychádzali 
noví odborníci,  ktorí  absolvovali štúdium a 
stáže aj  v zahraničí. Pripravili na pôde rozhla-
su – MEVRO 1948, Medzinárodná výstava 
rozhlasu  - prvé verejné  predvedenie televízie. 
Návštevníci výstavy boli vo vytržení a hlavne z 
nich sa potom stávali najvierohodnejší propagá-
tori televízie.

František Kajniak
Repro Jiří Nosek
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Kontrola tašek
zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. 
Pokud k takové situaci dojde a člen ochranky omezí osobní svo-
bodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezpro-
středně poté, je povinen tuto osobu předat ihned policii. Nelze-li 
ji ihned předat, je třeba policii takové omezení osobní svobody bez 
odkladu oznámit.
  To sice leccos objasňuje, ale stále jsme se ještě nedozvěděli to pod-
statné. Je, či není „pípání“ zvukového rámu možno vykládat jako 
trestný čin? To by mohlo být chápáno spíš jako podezření. 
  V tomto případě nemůže člen bezpečnostní agentury zákazníka 
zadržet, protože nejde o situaci, kdy je osoba přistižena při páchání 
trestného činu nebo bezprostředně poté. Pokud by například členo-
vé bezpečnostní agentury viděli, jak si zákazník schovává zboží do 
kapes, o trestný čin by se jednalo.

Jak se zachovat, pokud nás ochranka 
nutí ukázat obsah tašek?
  Ačkoliv zákon některé věci definuje jasně, bývá praxe často jiná. 
Většina obyčejných lidí vnímá ochranku jako příslušníky jakési 
organizace, která má větší pravomoci, než tomu ve skutečnosti je. 
Proto se také většinou zákazníci bez odporu podrobují a svolí k 
prohlídce. A to přesto, že na to vždy nemají právo. V případě, že 
se členové ochranky bezdůvodně pokusí zákazníky supermarketu 
zadržet a omezit jejich osobní svobodu, mohou se sami dopouštět 
trestného činu omezování osobní svobody. V takovém případě mají 
zákazníci možnost podat trestní oznámení a orgány činné v trest-
ním řízení se pak věcí budou zabývat.

Musí si zákazník v obchodě odkládat 
tašky do skříněk?

  Mnozí si myslí, že zákazníka 
nemůže nikdo k takové činnos-
ti nutit. Problém je to složitěj-
ší, než by jeden myslel. Soudy 
zpravidla nepovažují prodej v 
obchodě se samoobslužným 
provozem za činnost, která by 
vyžadovala, nebo se kterou by 
bylo spojeno odkládání věcí. 
Ale jedním dechem dodávají, 
že o provozování takové čin-
nosti v případě tohoto způsobu 
prodeje v obchodě půjde jen 
tehdy, jestliže je služba orga-
nizací poskytována občanům s 
tím, že se požaduje, aby na mís-
tě k tomu určeném odkládali v 
provozovně se samoobslužným 
provozem nákupní tašky a jiná 
zavazadla.“
   Snad se takovým šalamoun-
ským řešením vyhneme, když 
si s sebou do obchodu moc 
zavazadel brát nebudeme.

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová

Může ochrana supermarketu šacovat 
zákazníky? Ne!
  Byly doby, kdy příslušníci Veřejné bezpečnosti mohli v podsta-
tě kontrolovat kohokoli, kdykoli a jakkoli. Někteří z nás si ještě 
pamatují strach, který se v člověku probouzel při každém setkání 
s nimi.
  Pozice občana této země a spotřebitele je v současnosti docela 
silná. Ačkoliv vzpomínky na socializmus již blednou, dodnes v něk-
terých z nás vězí zbytek těch nepříjemných pocitů. Kvůli tomu si 
někdy necháme líbit věci, které bychom si podle litery zákona vůbec 
nechat líbit nemuseli. Jednou z nich jsou třeba kontroly zákazníků 
a jejich tašek v supermarketech. Mohou příslušníci ochranky legi-
timovat a zpovídat zákazníky, kteří jim přijdou podezřelí? Musíme 
je poslechnout, když nás vyzvou, abychom vyndali obsah z tašek? 
Jsme povinni akceptovat jejich výzvu, abychom je následovali do 
služební místnosti, kdesi ve vnitřním traktu provozovny?

Kdy mohou zaměstnanci ostrahy 
provádět osobní prohlídku?
  Jedním z bezpečnostních mechanizmů v prodejnách nejrůznější-
ho zaměření bývá zvuková signalizace při průchodu bezpečnostním 
rámem. Jsou známé případy, že tehdy vyzve příslušník ochranky 
zákazníka, aby mu ukázal obsah tašek. Provádět osobní prohlídku, 
nebo prohledávat někomu osobní věci může jedině policista, a to 
pouze za určitých okolností. Ochranka nemá ani právo kohokoliv 
legitimovat.
  Jiné je to v případě, že byla zadržena osoba podezřelá z trestné-
ho činu krádeže. Existuje ustanovení trestního řádu, které říká, 
že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 
nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 
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V predminulom čísle Listov (4/2013) sme uverejnili článok spisovateľa Igora Váleka o Jánošíkovi a historických 
súvislostiach obdobia jeho života. V článku sa vyskytla chyba, na ktorú nás pozorný čitateľ upozornil. Jánošík 
sa nezoznámil s Uhorčíkom na Budatínskom vodnom zámku, ktorý leží neďaleko sútoku Váhu a Kysuce, ale 
na Bytčianskom zámku, kde sa nachádza Štátny oblastný archív, v ktorom sú uložené archívne dokumenty k 
historickému obdobiu a Jánošíkovi. Za chybu sa ospravedlňujeme a pozornému čitateľovi ďakujeme. 
   Zhodou okolností článok o Janošíkovi v rovnakom čase napísala aj naša stála dopisovateľka Ingrid Hohošová. 
Aj tento článok prináša nové poznatky a upresnenia s ďalšími podrobnosťami životopisu Juraja Jánošíka.    

Tristoročná legenda Juraj 
Jánošík
   17. marca uplynulo 300 rokov od súdu a popravy terchovského 
rodáka, slávneho „zbojníckeho kapitána“ Juraja Jánošíka. Málo-
ktorá osobnosť slovenských dejín priťahovala a stále priťahuje takú 
pozornosť ako on.
    Toto výročie je, myslím, dostatočným dôvodom pripomenúť si 
túto osobnosť, ale tiež aj dejinné obdobie a spoločenské či politické 
pomery, do ktorých Juraj Jánošík prišiel na svet.
    Prelom 17. a 18. storočia bol pre Uhorsko ťažký. Krajina sa síce 
vymanila spod dlhotrvajúcej nadvlády Turkov, ale začala sa séria 
protihabsburských revolt uhorskej šľachty, čo život obyvateľstvu, 
vyčerpanému vojnou, ešte zhoršilo. Najväčšie stavovské povsta-
nia vypukli v rokoch 1703 až 1711 a zostali po nich spustošené 
celé oblasti Slovenska a ozbrojené zrážky si vyžiadali mnoho obetí. 
Ľudia sa preto snažili dostať z hroznej biedy a hladu akýmkoľvek 
spôsobom, hoci aj zbojom. To bol jeden z hlavných dôvodov, pre-
čo sa zbojníctvo rozrástlo do nebývalých rozmerov. Na zbojníc-
ke chodníčky sa občas dokonca vydali aj niektorí šľachtici. Cisár 
Leopold preto vydal osobitný prípis o postupe proti zbojníkom, 
odporúčal v ňom pomoc „špicľov“, infiltrovaných do zbojníckych 
skupín. Motiváciou mali byť odmeny za udávanie zbojníkov či pre-
zradenie ich úkrytov. Takto sa vlastne podarilo chytiť aj Jánošíka. 
   Ale nepredbiehajme. Vráťme sa do januára 1688, kedy sa na 
lazoch „u Janošouf“ povyše Terchovej, pod vrchom Pupovom naro-
dil Juraj Jánošík. Pokrstili ho 25. 1. 1688  vo Varínskom kostole. 
V matrike sa nachádza zápis v latinčine, ktorý zaznamenal miest-
ny kňaz Michal Smutko. Uvádza sa v ňom: Roku 1688 v janu-
ári dňa 25. tohože dňa pokrstené dieťa narodené z Martina Jáno-
šíka a Anny Cesnek (Čišnik, Cisnik), ktorému je dané meno Juraj. 
Krstní rodičia sú Jakub Merjad a Barbara Krištofik z Terchovej. 

   Poddanská obec Terchová prináležala strečnianskemu panstvu, 
ktorého centrum bolo v Tepličke nad Váhom. Majiteľmi panstva 
boli v tom čase Löwenburgovci.
   Juraj mal štyroch súrodencov – staršiu sestru Barboru a troch 
mladších bratov Jána, Martina a Adama. O jeho mladosti bohužiaľ 
nie je známe nič. 
   V roku 1707 sa nechal zverbovať do povstaleckého vojska Fran-
tiška Rákocziho. Jánošíkovi nešlo ani tak o boj za slobodu, bola to 
hlavne možnosť, ako získať zdroj obživy pre seba i rodinu. V augus-
te 1708 bojoval v bitke pri Trenčíne a po prehre v tejto bitke sa 
dostal do zajatia cisárskej armády, do ktorej potom vstúpil. Dostal 
sa do služby na Bytčiansky zámok ako člen strážnej posádky. Tam 
sa zoznámil a spriatelil s uväzneným zbojníckym kapitánom Tomá-
šom Uhorčíkom. Údajne mu pomohol utiecť z väzenia a po pre-
pustení z vojenskej služby sa Jánošík pridal k Uhorčíkovej zbojníc-
kej družine. V septembri 1711 zložil zbojnícku prísahu a čoskoro 
sa stal zbojníckym kapitánom, pretože Uhorčík sa oženil a odišiel 
žiť do Klenovca, zmenil si meno na Martin Mravec a pôsobil ako 
obecný pastier.
  Zbojnícke družiny sa schádzali vždy na jar. Zastavovali vozy 
a koče bohatých pánov a kupcov na cestách i plte na vodách. Pytlia-
čili, navštevovali salaše, rezali ovce, brali syr a obživu. Pred zimou 
sa rozchádzali, pôsobili ako valasi či paholkovia u gazdov, alebo 
prezimovali u svojich prechovávačov, ktorí im poskytli pomoc, 
úkryt, šatstvo, obstarávali im strelivo, ukrývali zbojnícku korisť. 
Informovali ich tiež o akciách hajdúchov a vojakov a o možnos-
tiach zboja. Jánošík takto trávil zimu práve aj u Tomáša Uhorčíka. 
   Jánošíkova zbojnícka „kariéra“ bola v podstate krátka a dosť bez-
významná. Trvala vlastne len jeden a pol roka. Údajne je legendou 
i to, že Jánošík bohatým bral a chudobným dával. Zbojníci si na 

Socha J. Jánošíka pred kaštieľom Vranov

Socha J. Jánošíka v Terchovej
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bohatých príliš netrúfali, prepadávali najmä kupcov a zemanov, 
občas nejakého baróna. A brať mohli len toľko, čo sami uniesli. 
Okrem peňazí a zbraní predovšetkým cennejšie predmety, kto-
ré neskôr predávali alebo vymieňali za stravu. Ďalší tovar (vrecia 
s múkou, súkno, plátno, remeselnícke výrobky) si rozobrali oby-
vatelia najbližšej dediny, ktorých možno zbojníci na miesto pre-
padu sami poslali. Takto mohla vzniknúť legenda o ich štedros-
ti, ľudia boli veľmi chudobní a vďační za čokoľvek komukoľvek. 
   Jánošíkov rajón sa nachádzal medzi Važcom a Východnou, jeho 
pôsobenie bolo ohraničené Malou a Veľkou Fatrou, Nízkymi Tatra-
mi a okolím jeho rodiska. Oblasť to bola na tie časy pomerne veľká, 
ak si uvedomíme, že sa premiestňoval predovšetkým pešo. Práve 
medzi Važcom a Východnou, pri Garajovom potoku ozbíjal Jáno-
šík grófku von Schardon a Liptovská stolica jej musela za ozbíjanie 
zaplatiť náhradu. Preto mala liptovská sedria (župný súd v stredo-
vekom Uhorsku) veľký záujem na jeho zlapaní. Predchádzalo mu 
polročné intenzívne pátranie, vystupňované ďalším prepadom, keď 
v Svätoanenskej doline Jánošík so svojou družinou prepadol orav-
ského zemana Ladislava Zmeškala. Liptovská sedria vyslala zveda 
Emericha Kubínyiho do Malohontu (dnešný Gemer), aby pátral 
po jeho stopách. 
   Ako som už spomínala, zimu Jánošík trávil v Kokave a blízkom 
Klenovci u svojho priateľa Uhorčíka. Koncom februára alebo začiatkom 
marca 1713 prišlo do Klenovca asi 30 drábov liptovskej sedrie pod 
vedením zemana Andreáskeho. V noci obkľúčili Uhorčíkov dom 
a Jánošíka chytili. Takže žiadny hrach pod nohami statného zbojní-
ka v krčme... Spolu s ním zlapali aj Martina Mravca netušiac, že je 
to Tomáš Uhorčík. Oboch odviedli do Liptova, kde sa miestom ich 
väzenia stal kaštieľ Vranov (Palúdzka pri Liptovskom Mikuláši).
  Stoličný súd sa konal vo Svätom Mikuláši v dňoch 16. a 17. mar-
ca. Súdu predsedal podžupan Liptovskej stolice Ladislav Okoličá-
nyi, prokurátorom (fiškusom) bol Alexander Čemický, úradne pri-
deleným obhajcom Baltazár Palugyay.
   Jánošíka obvinili ako buriča spojeného s povstalcami za zbíjanie 
v Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej, Liptovskej, Oravskej sto-
lici a v Sliezsku a za zabitie domanižského farára (čo spáchali dvaja 
členovia jeho družiny lúpežiaci na vlastnú päsť). V prvý deň súdu 
Jánošík odpovedal na sedemnásť otázok zástupcov trenčianskej sed-
rie. Na osem dal jasnú odpoveď, na deväť odpovedal nejasne alebo 
vyhýbavo. Ďalej mal odpovedať na dvadsaťdeväť otázok liptovskej 
sedrie. Z týchto odpovedal prijateľne na päť, na desať otázok dal 
nejasnú odpoveď a na štrnásť neodpovedal vôbec. Po vypočúva-
ní vystúpil prokurátor Čemický so žalobou, v ktorej žiadal pre 
odsúdeného trest smrti.
  Po ňom nasledoval s obhajobou Baltazár Palugyay. Poukázal na 
poľahčujúce okolnosti, na mladý vek obvineného (Jánošík mal len 
25 rokov), na skutočnosť, že nikoho nezabil ani nezranil, že ho 
na zboj nahovoril Uhorčík. Uviedol, že pri prepade domanižské-
ho farára nebol prítomný a žiadal jeho oslobodenie. V druhý deň 
súdu obžalovaného Jánošíka podrobili vypočúvaniu spojenému 
s mučením. Mučenie spočívalo v postupnom spaľovaní pokožky, 
v zapichovaní žeravých hrotov pod nechty, v drvení údov a kon-
čilo natiahnutím na škripec, pričom mučenému roztrhávali šľachy 
v údoch. V zázname o útrpnom vypočúvaní sa uvádza, že Jáno-
šík hovoril o svojich tovarišoch málo, a to tak, aby zmiatol súd.  
   Potom už stoličný súd vyniesol hrdelný rozsudok: „Poneváč prede-
psaný Obžalovaný Juro Janošak zavrhnúce prikázani jak božské, tak 
též zákon krajinský, prede dvema roky dal sa na zbojstvo a vúdcem 
aneb hajtmanem takovým se učinil, ktorý s tými tovariši svými na 
cestách zastavájíce mnohých lidí o statek (pripravil), áno i jako se z 
vlastného vyznania zdá, jeho tovariši, kde on též bol prítomný, pána 
pátera z Domaniže prestrelili a bezbožne zamordovali. Tak též i jin-
ších, jako jest predepsané, zlých skutkuv se dopustil. Potom pre takové 
veliké zlé účinky a prikázaní prestúpení má byť na hák na levem boku 
prehnatý a tak napríklad jinších takových zločincov má byť zavesený.“  
     Popravu vykonali verejne ešte v podvečer 17. marca 1713 na brehu 
Váhu na mikulášskom popravisku „Šibeničky“ na okraji mesta medzi 
Vrbicou a Okoličným. Jánošíka museli priviezť na káre, pretože po 
vypočúvaní a mučení už nebol schopný prísť na vlastných nohách... 
  Radovým zbojníkom odtínali hlavy alebo ich vešali na šibeni-

ci, lámali v kolese. Trest zavesenia za rebro na háku bol naj-
horší a dostávali ho iba vodcovia družín. Na Liptove ho v 
rokoch 1700 až 1715 vykonali len raz, a to práve na Jánošíkovi.  
  Mesiac po Jánošíkovej smrti sa vo Svätom Mikuláši začal proces 
aj s Tomášom Uhorčíkom. Rozsudok smrti nad ním vykonali 21. 
apríla 1713.
   Možno povedať, že Jánošíkov život sa skončil ešte skôr než začal. 
Hoci na obdobie, v ktorom žil, už jeho život ani nemôže byť zau-
jímavejší. Veď obyčajní ľudia žili vo veľkej biede, deň čo deň trávili 
ťažkou robotou, netušili, či prežijú ďalšiu zimu. Z tohto pohľadu sa 
Jánošík nemal zle. Najskôr si „zarábal“ ako vojak, neskôr ako zbojník.  
    A tak sa nám pripomína už 300 rokov. V mnohých literárnych die-
lach, ale ešte viac vo filmových spracovaniach, pretože tento námet 
láka filmových tvorcov už od roku 1921, kedy sa jeho zbojnícke 
osudy rozhodol sfilmovať americký Slovák Jaroslav Siakeľ. Mal síce 
k dispozícii iba dve kamery a tretinu scenára a hlavnú ženskú úlo-
hu mala stvárniť herečka, ktorej kamera naháňala strach, ale film 
sa nakoniec vydaril a dočkal sa slovenskej aj americkej premiéry. 
V roku 1935 vznikla mimoriadne úspešná Fričova snímka v hlav-
nej úlohe s Paľom Bielikom a práve v jeho hlave skrsla začiatkom 
60. rokov myšlienka natočiť tretiu filmovú verziu príbehu. Vznikol 
dvojdielny film Jánošík v hlavnej úlohe s Františkom Kuchtom. 
Režisérom a scenáristom bol Paľo Bielik. Postava Jánošíka oslovila 
aj poľských filmárov a v roku 1974 nakrútili celovečerný film a tri-
násťdielny televízny seriál s názvom Jánošík. Posledným slovensko-
poľsko-českým filmovým projektom o Jánošíkovi je film Pravdivá 
história o Jurajovi Jánošíkovi v réžii Agnieszky Holland.
  Okrem filmov, literatúry a hudby pripomínajú slávneho terchov-
ského rodáka aj dve sochy. 
   V roku 1985 bola v parku pred kaštieľom Vranov osadená veľká 
socha Jánošíka od akademického sochára Ladislava Polláka.
  Druhá sa nachádza na návrší nad obcou Terchová smerom do 
Vrátnej doliny. Je vyhotovená z ušľachtilého oceľového plechu 
a meria 7,5 metra. Bola postavená a odhalená v roku 1988 pri 
príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Jánošíka počas Jáno-
šíkovských dní. Jej autorom je akademický sochár Ján Kulich. 
 My dnes v podstate nevieme, aký v skutočnosti Juraj Jáno-
šík ako človek bol. A pochopiteľne sa to ani nikdy nedozvieme. 
  Podľa môjho názoru možno túto legendu chápať z viacerých 
hľadísk: Jánošík ako obeť vtedajšieho politického zriadenia, ktorá 
sa snaží prežiť; Jánošík ako obyčajný zlodej, nerešpektujúci žiad-
ne pravidlá, ktorý si pomáha, ako sa dá; Jánošík ako burič, ktorý 
protestuje proti útlaku a nespravodlivosti svojím vlastným spôso-
bom. Možno sa tieto hľadiská vylučujú, možno sa do určitej miery 
prelínajú, každopádne legenda je tu už tristo rokov a asi hneď tak 
nezanikne.

Ingrid Hohošová
Foto autorka     

Oslavy 300. výročia popravenia J. Jánošíka v Liptovskom 
Mikuláši
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Jubileum Žilinskej 
univerzity v Žiline

Obnova vojnou zničeného hospodárstva a neskoršia indus-
trializácia Československa si vyžiadali prudký rozvoj 
dopravy, pričom hlavný dôraz sa kládol na rozvoj želez-

ničnej dopravy. Zabezpečiť tieto úlohy nebolo možné bez zvýšenia 
počtu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti železničnej 
dopravy. Rozhodnutím vlády zo dňa 29.6.1952 bola na Českom 
vysokom učení technickom v Prahe zriadená od 1.10.1952 fakul-
ta železničného inžinierstva. Táto sa stala základom Vysokej školy 
železničnej (VSŽ) v Prahe, ktorá bola otvorená nasledujúci rok.1 

  VSŽ mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotech-
nickú a vojenskú. Študijné odbory boli zamerané na techniku, pre-
vádzkovú technológiu a ekonomiku železničnej dopravy. Do prvé-
ho ročníka bolo prijatých takmer 700 študentov, ktorých výučbu 
zabezpečovalo okrem externých približne 80 interných učiteľov.2

  Vzhľadom na prudký rozvoj aj ostatných druhov dopravy bolo 
potrebné zabezpečiť aj pre ne vysokoškolsky vzdelaných odborní-
kov. Preto v roku 1959 došlo k premenovaniu VSŽ na Vysokú školu 
dopravnú (VŠD) v Prahe, pričom nastali aj organizačné zmeny – z 
piatich fakúlt vznikli tri. Zlúčením dopravnej a stavebnej fakulty 
vznikla fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy (PED) a zlúčením 
strojníckej a elektrotechnickej fakulty vznikla fakulta strojnícka a 
elektrotechnická (SET).
  Nárast počtu študentov ako aj pracovníkov VŠD spôsoboval pro-
blémy s nedostatkom priestorov pre výučbu, ubytovanie a stravo-
vanie, ktoré boli rozmiestnené v rôznych častiach Prahy. Preto sa 
rozhodlo o presťahovaní VŠD do Žiliny, ktorá bola významným 
železničným uzlom.
   V roku 1960 bol v Žiline otvorený prvý akademický rok a v roku 
1962 sa VŠD definitívne presťahovala do Žiliny. Vedenie školy ako 
aj mesto zabezpečili ubytovanie pre pracovníkov školy a ich rodin-

ných príslušníkov. Nie všetci pracovníci VŠD však boli ochotní 
presťahovať sa do Žiliny.  Niektorí zvolili dochádzanie z Prahy do 
Žiliny, ostatných bolo potrebné nahradiť z iných vysokých škôl, 
výskumných ústavov a pod.3 

  Po presťahovaní školy do Žiliny sa prechodne zlepšili materiál-
ne podmienky. Hlavnou budovou bola budova bývalého reálneho 
gymnázia. Aj v Žiline bola škola umiestnená vo viacerých priesto-

Pôvodná budova VŠDS  v Žiline

V tomto roku si Žilinská univerzita v Žiline pripomína 60. výročie svojho 
založenia. Jej názov ako aj zameranie sa v priebehu uplynulého obdobia niekoľko-
krát menili v závislosti od ekonomických a spoločenských podmienok a potrieb. 
Cieľom tohto článku je priblížiť jej stručnú históriu.
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roch na území mesta. Toto riešenie bolo iba provizórne, plánovalo 
sa vybudovanie nového areálu školy. Základný kameň tohto areálu 
bol položený 30. apríla 1968. Ako prvé boli vybudované študent-
ské domovy, laboratóriá fakulty SET a Výskumný ústav dopravný 
(VUD) na Veľkom dieli.4  

  Zmena pôsobiska školy mala vplyv na pokles počtu študentov z 
Čiech, ale na druhej strane narastal celkový počet študentov. Na 
začiatku premiestňovania do Žiliny študovalo na VŠD 1360 štu-
dentov denného štúdia. V školskom roku 1977/78 študovalo na 
škole 4500 poslucháčov denného a 1800 diaľkového štúdia. Takisto 
narastal v uvedenom období aj počet interných učiteľov z počtu 
180 na 520.5 Aj naďalej pokračovalo budovanie materiálnej základ-
ne školy, budov, laboratórií a odborných učební. S rozvojom hos-
podárstva, vedy a techniky rástol význam spojov, čo sa prejavilo aj 
v profilácii nových študijných odborov na VŠD, napr. kybernetika 

v doprave a spojoch. V roku 1976 bola premenovaná fakulta PED 
na fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDaS). O 
štyri roky neskôr (v roku 1980) bola premenovaná aj VŠD na Vyso-
kú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS).
  Škola v priebehu svojho vývoja aktívne rozvíjala medzinárodnú 
spoluprácu predovšetkým s krajinami Rady vzájomnej hospodárs-
kej pomoci (RVHP). Okrem vedeckých pracovníkov, ktorí absol-
vovali stáže na univerzitách v zahraničí, realizovali sa aj zahraničné 
študijné bezdevízové praxe študentov v krajinách RVHP.6

   Významným medzníkom vo vývoji Československa, ktorý ovplyv-
nil všetky oblasti života, a teda aj školstvo, bol november 1989. V 
živote školy sa uskutočnili viaceré zmeny dotýkajúce sa personál-
nej ako aj študijnej oblasti. VŠDS pod novým vedením obnovila v 
roku 1990 stavebnú fakultu a vznikla fakulta riadenia, premenova-
ná v roku 1996 na Fakultu riadenia a informatiky.



12

  Ďalšími zmenami prešla fakulta SET, ktorá sa rozdelila na dve 
samostatné fakulty, strojnícku a elektrotechnickú. 
  V roku 1996 bol na základe zákona č. 324/1996 Z. z. zmene-
ný názov školy na Žilinská univerzita v Žiline (ŽU). V druhej 
polovici 90. rokov prechádzala škola ďalšími výraznými zmenami 
dotýkajúcimi sa študijných odborov a fakúlt. V roku 1996 bola 
založená Fakulta priemyselných technológií v Púchove, ktorá sa už 
v nasledujúcom roku stala zakladajúcou fakultou novovytvorenej 
Trenčianskej univerzity v Trenčíne. V roku 1997 vznikla Kateche-
ticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku, ktorá sa v 
roku 2000 stala základom Katolíckej univerzity v Ružomberku.7 
V roku 1998 bola založená Fakulta prírodných vied so zámerom 
rozšíriť profil univerzity v oblastiach matematiky, prírodných a 
humanitných vied a umenia. Pretože zameranie fakulty bolo stále 
viac orientované na humanitné a spoločenskovedné odbory, bola 
v roku 2010 premenovaná na Fakultu humanitných vied ŽU. Aj 
vojenská fakulta bola v roku 1998 premenovaná na Fakultu špeci-
álneho inžinierstva (FŠI), čím začala jej transformácia na civilnú 
fakultu, delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001.
  Po roku 2002 nastal dynamický rozvoj univerzitného kampusu 
na Veľkom dieli, kde sa sústredil Rektorát ŽU ako aj všetky fakul-
ty okrem fakulty FŠI. V rámci výstavby areálu boli vybudované a 
zariadené nové učebne, laboratóriá a vedeckovýskumné pracoviská, 
ústavy a centrá excelentnosti. 
  ŽU v Žiline poskytuje trojstupňový systém vzdelávania: bakalár-
ske, inžinierske/magisterské a doktorandské. Významnou súčasťou 
je aj oblasť celoživotného vzdelávania, ktorú zabezpečuje najmä 
Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, Univerzita tretieho veku ŽU 
a Univerzitná škola jazykov. Univerzita pôvodne orientovaná na 
dopravu a strojárstvo, stavebníctvo a telekomunikácie rozšírila svo-
je zameranie o manažment, marketing, informatiku, pedagogiku, 
špeciálne inžinierstvo, biomedicínske inžinierstvo, súdne inžinier-
stvo, vysokohorskú biológiu, štúdium jazykov, hudby a i. 8

   Žilinská univerzita v Žiline tiež spolupracuje so zahraničnými 
univerzitami. Táto spolupráca dáva študentom a učiteľom možnosť 
aktívne sa podieľať na medzinárodných vzdelávacích a výskumných 
programoch, ako napr. LPP/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEE-
PUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6. a 7. rámcovom 
programe a pod. 

  Počas existencie Žilinskej univerzity v Žiline vychovala škola vyše 
52 000 absolventov, z toho 1500 zahraničných. V súčasnosti je 
na škole sedem fakúlt a sedem ústavov, v ktorých pôsobí vyše 700 
vysokoškolských učiteľov a 150 vedeckovýskumných pracovníkov. 
Celkový počet pracovníkov dosahuje 1500. Vo všetkých formách 
štúdia študuje približne 12 000 poslucháčov.9

  Prioritou Žilinskej univerzity v Žiline je poskytovať vysokoškolské 
vzdelanie, vedeckovýskumná činnosť, prepojenie výučby s praxou 
s neustálym dôrazom na zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach. 
Nemenej dôležitou je medzinárodná spolupráca s vysokými škola-
mi ako aj ďalšími inštitúciami zameranými na vzdelávaciu a vedec-
kovýskumnú činnosť. Čoraz rýchlejší rozvoj vedy a techniky ako aj 
zmeny na trhu práce si vyžadujú celoživotné profesijné vzdelávanie 
ľudí, čo musí byť cieľom každej modernej vzdelávacej inštitúcie. 
Žilinská univerzita v Žiline má všetky predpoklady ďalšieho kva-
litatívneho rastu na to,  aby si vydobyla dôstojné miesto v európs-
kom vedeckovýskumnom a vzdelávacom priestore. 
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5   25 rokov Vysokej školy dopravnej v Žiline. Martin: Osveta, 1978, s.12-13.
6   Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline, ročník XXXI., 2/2013, s.9.
7   Žilinská univerzita 1953-2003. Absolventi. Žilina: EDIS, 2003. 
     ISBN80-8070-124-5. s.3.
8   Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline, ročník XXXI., 3/2013, s.8-9.
9   http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?menu=85&ver=sk&sub=historia_sk.htm       
     (21042013)

Pavel Virdzek
Autor je fyzik, informatik a pedagog

Foto autor
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Logické spojenie: prázdniny (dovolenka) – putovanie za dob-
rodružstvom a poznaním – mapa. A keď mapa knižná, tak 
potom Povesťová mapa Slovenska, čo je výborná knižná 

edícia z Vydavateľstva Matice slovenskej zapĺňajúca biele miesta 
na mape Slovenska. Počas rokov jej zmysluplnej existencie a s jej 
pribúdajúcimi knihami sa vynárajú tajomstvá dávnych čias, kto-
ré už mnohí pesimisti pokladali za nenávratne stratené. Optimisti 
nám však naservírovali ich návraty, knihy „pre čitateľov vo veku od 
7 do 777 rokov“.  
   Skúsená rozprávačka Hana Košková v druhej časti povestí a legiend (tiež 
z Novohradu) Poludnica z Čerepeša (nadväzujúcej na Maru med-
vediu) opäť hlboko načrela do bohatej studne archívov, obecných 
kroník i podaní ľudových rozprávačov. Pútavo vykresľuje imaginár-
ny svet z dôb, keď ľudia akosi intenzívnejšie vnímali nadprirodzené 
javy a tiež nezabúda na príbehy z čias tureckej okupácie i všakovaké 
záhady. Štefan Moravčík sa postaral o druhé vydanie originálnych 
Povestí o slovenských hradoch vyrozprávaných so šarmom, na aký 
sme u neho zvyknutí. Teraz ako sprievodca privedie čitateľa na viac 
ako pol stovku hradov a pútavo poodhalí tajomstvá z ich (a našej) 
dávnej minulosti. Čarovným prútikom vynikajúceho rozprávača 
oživí hradné truhlice, roztancuje biele panie, sprostredkuje tajom-
né zvuky z hradných pivníc. Poďme teda na najslávnejšie slovenské 
hrady a zámky v časoch ich najväčšieho rozkvetu! Karpatské poves-
ti autora Pavla Urbana nás zavedú až za hranice Slovenska a na tra-
se jej stránok prejdeme tisíce kilometrov najrozľahlejším pohorím 
Európy. Mohutný oblúk Karpát sa začína už za Dunajom v Dol-
nom Rakúsku, ako chrbát pravekého jaštera sa vinie Slovenskom, 
Ukrajinou, Rumunskom, jeho časti zasahujú do Čiech, Poľska, 
Maďarska. Zberateľ povestí nachystal kolekciu tridsiatich tajom-
ných príbehov napríklad o tom, ako sa Karpaty zrodili, alebo ako 
spolu s Balkánom šantili v Čiernom mori. Prečítame si o Jánošíkovi 
i slávnom Nikola Šuhajovi, navštívime čarokrásne rusalky na Visle, 
dozvieme sa, ako Vlad Tepeš, povestný Drakula, bojoval s Turkami. 
Neprezradím priveľa dopredu, keď napíšem, že odkryjeme mnoho 
ďalších tajomstiev krásneho pohoria s bohatou históriou. 
  Vieme, že vinohradnícke remeslo je odpradávna súčasťou ľud-
skej histórie a kultúry. Vyšľachtiť vínnu révu, dopestovať zlatisté 
či rubínovočervené bobule hrozna a urobiť z nich dobré víno, to 
je skutočné umenie. Slovensko, pravdaže, do dejín vinohradníc-
tva neodmysliteľne patrí, veď vieme, že tieto tradície na svahoch 
Malých Karpát siahajú až ku Keltom a Rimanom. A že sa za tie 
tisícročia udialo všeličo zaujímavé a že vinohrady aj vinohradníc-
ke dvory okrem starobylých vínnych pivníc, naplnených vzácnym 
mokom, skrývajú aj nespočetné množstvo neuveriteľných príhod 
a tajomstiev, o tom vinohradníci vedia rozprávať. Veľa prezradia aj 
Vinohradnícke povesti (Zuzana Kuglerová a Dobromila Novot-
ná). Nazrieme v nich do histórie jedného z najtradičnejších vino-
hradníckych regiónov Slovenska – starobylého Račišdorfu, dnešnej 
Rače. Viete, prečo zhorela chýrna krčma pri Račom potoku a prečo 
šenkár prekabátil zubatú a či pastier Viatek zbojníka preklial? Doz-
viete sa to práve tu, ako aj veľa ďalších tajomstiev. Nechýbajú staré 
vinohradnícke piesne, príslovia a množstvo zaujímavostí o čaroch 
remesla aj osudoch ľudí okolo neho.
  Od povesti je k rozprávke na skok. A tento skok som urobil a opäť 
raz doskočil i ja ako autor. Aj rozprávka má svoju cestu, neraz neľah-
kú a strašidelnú (ako hrdina v jednom z príbehov v knihe Nebojsa 
a iné hororozprávky, TRIO Publishing), ktorú musí zdolať, aby 

šťastne prišla ku čitateľom. Aby ich potešila, poučila, zabavila a či... 
príjemne postrašila. Tak to bolo aj s ľudovými slovenskými rozpráv-
kami a či povesťami, ako sa zvykli označovať v druhej polovici 19. 
storočia. Od tvorcov, našich predkov (zväčša ľudí každodennej prá-
ce, mnohých starostí a nemnohých radostí) museli príbehy prejsť 
nielen dolinami vekov, ale aj vrchmi prekážok, ba úspešne zdolať i 
nástrahy neprajníkov. Neboli by túto cestu prešli, keby im na dob-
rej pomoci (ako Radúzovi Ľudmila a či drotárovi rozum s vierou) 
neboli vzdelaní ľudia, často sami tiež dobrí rozprávači a spisovate-
lia. Mená viacerých z nich nájdete v „rodných listoch“ rozprávok na 
konci. Spolu s vydavateľom sme sa rozhodli takto čo najzreteľnejšie 
„nasvietiť“ cestu rozprávky kdesi od jej pramienkov (živej vody) 
až po riečku tejto knihy. Zároveň v poznámke po každej rozpráv-
ke nájdete údaj o dobovom mieste zachovania, prvom knižnom 
publikovaní a jej pôvodný názov. Z hlbín vekov až po dnešok je 
dlhá cesta. A rozprávka sa po nej prediera, poohýba sa i prispôso-
bí, aby prešla. Aj my sme jej pomohli a zvolili autorskú, trochu 
pozmenenú podobu. Veď i spomínaný Nebojsa bol pôvodne (ešte 
pred Dobšinského interpretáciou) Dragomírom a či Smelošom a 
– pozrime sa – ako smelý kráľ na stránkach knihy opäť víťazí nad 
zlom i časom. No a, samozrejme, nad strachom! Ide teda o zbierku 
trinástich naozaj tajomných príbehov o čertoch, černokňažníkoch, 
ježibabe, vlkolakovi i škriatkovi, ľudskej zlobe i závisti, ale aj láske 
a dobrote, čo porazí všetky strašidelné sily. Hoci to nie vždy tak 
spočiatku vyzerá... Namiesto bodky výstižné slová Pavla Dobšin-
ského, „slovenského Homéra“, najvytrvalejšieho zberateľa a vyda-
vateľa našich rozprávok: „... čo je vaše, to si vezmite, Slováci! To 
prijmite do každého domu... tak ako svoj vlastný drahý národný 
poklad!“ Vezmime si teda, čo je naše!

Príjemné čítanie praje Igor Válek 
Autor je spisovateľ a literárny publicista

Čítanie zo Slovenska 4
Redakcia LISTOV sa rozhodla očami pravidelnej rubriky skúmať slovenské literárne „luhy a háje“ a ukazovať, čo 
dobré na čítanie aktuálne ponúkajú. Priznajme si, potešme sa: prišlo leto a s ním dovolenky a prázdniny. Hurá! 
Máme viac času aj na čítanie, dnes teda poradíme predovšetkým detským čitateľom, čo si majú so sebou pribaliť. 
Na cesty aj na chatu, k starým rodičom na neďaleký vidiek a či hoci k šumiacemu moru na opačnej strane zeme-
gule. Ozaj, aby sme sa vyhli čo i len náznaku diskriminácie vekom: v budúcej časti zas neprídu skrátka ani starší 
čitatelia a dozviete sa o knihách určených pre nich...
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Liptovské dvojičky
  Hneď na úvod začnime radostným konštatovaním: nielen ázijský 
Siam má svoje obdivované dvojičky. Aj slovenský Liptov sa môže 
popýšiť prírodným skvostom, ktorému prischlo pomenovanie „lip-
tovské dvojičky“. Ide o dvojicu dolín – Prosiecku a Kvačiansku 
– ukrývajúcu sa v hlbinách lesov Chočských vrchov. Tieto doliny 
nespochybniteľne patria medzi najkrajšie takéto prírodné útvary na 
Slovensku a aj odborníci hovoria, že z hľadiska rozmanitosti nema-
jú seberovné. Strmé bralá, vysoké steny i vodopády, ponory, vyvie-
račky a jaskyne... To je iba niekoľko lákadiel, vábidiel pozývajúcich 
na návštevu a prechádzku, pookriatie i poznanie. Stačí sa z Liptov-
ského Mikuláša autom a či autobusom presunúť do Prosieka. Pro-
siecka dolina leží západne od Kvačianskej medzi masívmi vrchov: 
Lomného a Prosečného. Do vápencovo-dolomitových hornín sa tu 
kedysi vrezali vody Prosiečanky, priam ako povestný nôž do masla. 
Ako ostrý „krivák“ do mäkkej domáckej dobroty... Potok prenikol 
celým pohorím Chočských vrchov a vytvoril pôsobivú i výrazne 
zarezanú, zhruba 4 kilometre dlhú tiesňavu. Dnes dolinou stúpate 
po modro značkovanom turistickom chodníku (ktorý je zároveň 
i náučným) popri viacerých informačných paneloch. Informujú 

napríklad o geologických „pomeroch“ doliny, ale aj o jej flóre a fau-
ne. Zaujímavá trasa prechodu sa začína atraktívne hneď pri vstupe 
do doliny, ktorý tvorí skalný priesek Vrát. Nebojte sa, hoci majú 
svoje roky, nepočuť ich vŕzganie. Neďaleko nad ním totiž vyviera na 
povrch v mohutnom a hlasným žblnkotom sa ohlášajúcim prame-
ňom spomínaná Prosiečanka. Potom už čakajú prvé reťaze a lavičky. 
V strednej časti sa dolina rozširuje, z oboch jej strán hľadia skupiny 
brál s jasne zreteľnými zvieracími tvarmi, o čom svedčia aj ich zľu-
dovené pomenovania – Medveď, Sova, Ťava... Nájdete tam však aj 
legendárneho Jánošíka, stačí sa len dobre pozerať a nechať fantáziu, 
nech si poletuje. Veď je tiež na výlete... Na začiatku hornej časti sa 
dolina vetví na dolinu Červené piesky s 15 metrov vysokým vodo-
pádom a na kaňonovitú Nižný a Vyšný Straz. To sú najatraktívnej-
šie úseky, ktoré očaria strmosťou i divokosťou a kvôli ktorým sa 
oplatí prekonať i búšenie srdca pri strmšom kroku. Zážitok z výletu 
v závere doliny vyvrcholí navyše aj výstupmi po rebríkoch. Ozaj, 
Prosiecka dolina je národnou prírodnou rezerváciou s výskytom 
viacerých vzácnych a chránených rastlinných druhov. Turisti vedia 
napríklad, že sa sem treba vybrať niekedy na prelome mája a júna, 
keď kvitne endemický kvet, čarokrásny Črievičník papučka. Naša 
najkrajšia orchidea lákajúca hmyz svojimi žltými pyskami a človeka 
tajomným tvarom a krehkosťou...                                                                 
   Hneď po vynorení sa z Prosieckej doliny vychádzame na nádher-
né poľany na Svorade a odmenou za výstup sú ďalšie pekné výhľa-
dy na okolitú krajinu i chrbty Západných Tatier. Keď sa na lúky 
dostanete s domácimi, ukážu vám aj miesta, kde stáli koliby a či 
veľké senníky na sušenie pokoseného. Zo Svoradu môžete po zele-
nej značke pokračovať hoci cez Prosečné do Kvačianskej doliny ale-
bo sa po náučnom chodníku spustiť do Veľkého Borového a odtiaľ 
pokračovať do Kvačianskej doliny. 

Víťazný strom aj hľadanie meteoritu
  Veľké Borové spolu so susedným „menším bratom“ Malým 
Borovým a s neďalekými Hutami predstavujú oázu ticha a miesto 
pokoja v lone krásnej prírody. Akoby sa tu zastavilo kyvadlo času 
a v úžase hľadelo na okolitý svet. Domácich tu žije doslova pár, 
viaceré chalupy skúpili ľudia z miest. Vyrástli penzióny. No predsa 
len, dopravná izolácia a vzdialenosť od najbližších miest tu prispeli 
k spomínanému pokoju. Zamilovala si ho svojho času napríklad aj 
výborná slovenská herečka Mária Prechovská, a to až natoľko, že si 
priala svoj večný sen snívať na Veľkom Borovom. Jej jednoduchý 
hrob s dreveným krížom čupí na starom cintoríne, popri ktorom už 
schádzame do Kvačianskej doliny. Skôr ako sa však pustíme týmto 
smerom, treba pripomenúť, že v hornej časti dediny nájdeme maje-
státnu borovicu. Pozor, nie je to hocijaký strom, ale hrdý víťaz zau-
jímavej súťaže pýšiaci sa označením Strom roka 2004. Pre milov-
níkov meteoritov máme zas jeden tip na hľadanie. Niekde v tejto 
oblasti mal v roku 1895 spadnúť pomerne veľký kameň z vesmíru. 
Skúste ho nájsť, môžete byť prví...

Najskôr kríž a potom mlyny
  Kvačianska dolina je hlboko vrezaná do dolomitov a vápencov 
medzi masívmi Čiernej hory a Ostrého a tiahne sa paralelne s Pro-
sieckou. Tak vlastne obe doliny vytvárajú turistický okruh. Spo-

Prechádzky po Slovensku 1
Začína sa leto, stúpa teplota vzduchu, ale i počet dovolenkových dní v osobných a hlavne v rodinných kalendá-
roch, keďže sa začali aj prázdniny. Opäť nastal prajný čas na lepšie spoznávanie prírodných krás, historických 
pamätihodností, kultúrnych pamiatok... Na túlanie sa po vzácnych lokalitách i čarovných zákutiach, ktorých 
ponúka aj Slovensko viac ako dosť. Otvára náruč, plnými priehrštiami rozhadzuje lákavé čriepky a pozýva lepšie 
spoznávať krajinu i ľudí. A či navracať sa k rodinným koreňom, miestam spojeným s detstvom, spomienkam 
i snom... K tomuto všetkému – ba i ďalšiemu, veľakrát výsostne osobnému – sa budeme snažiť prispieť aj my 
v našom seriáli, ktorý otvárame na Liptove. 

Kríž pri vchode do Kvačianskej doliny                   
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mínaný náučný chodník s viacerými zastávkami pokračuje. Boli 
časy – a nie je to až tak dávno! –, čo sa stará vozová cesta vedúca 
dnom doliny hojne využívala. Veď bola vlastne jediným spojením 
Veľkého Borového a Hút s okolitým Slovenskom. A svetom vo vše-
obecnosti... Pustime sa teda po nej aj my Kvačianskou dolinou. Po 
niekoľkých minútach chôdze nás zaujme výrazný skalný výčnelok 
Roháč, ktorý je najvyšším bodom na tejto ceste. Aj dnes na ňom 
stojí slovenský dvojkríž, mladší „potomok“ kamenného kríža, kto-
rý tu údajne prvý raz postavili už roku 1860!  
  V lokalite Oblazy sa stretáva voda až z trojice potokov. Uznaj-
te, kde inde ako tu bolo miesto na postavenie mlyna?! Ba vlastne 
kvarteta mlynov. Z pôvodných štyroch tu dodnes stoja dva. (Ajhľa, 
ďalšie dvojičky!) Teda znovu stoja, vďaka dobrovoľným ochrancom 
prírody (podporovaným aj cestárom a neskôr známym ľudovým 
rezbárom Jozefom Smutniakom z neďalekého lazu Ráztoky medzi 
Veľkým Borovým a Hutami, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami), 
ktorí sa postarali o zrekonštruovanie Horného a Dolného mlyna. 
Počas letnej sezóny sú, samozrejme, sprístupnené turistom a život 
v ich bezprostrednom okolí opäť hrdo zdvihol hlavu. Kypí tu 
a buble ako voda pod mlynským náhonom. Pri pohľade do histó-
rie iba pripomeňme, že Horný mlyn postavili obyvatelia Malého 
Borového v prvej polovici 19. storočia. V roku 1920 si ho prenajal 
navrátilec z ruského frontu Pavel Gejdoš... Scenéria na prvý pohľad 
pripomína rozprávku. Teda nielen pripomína, veď si v rozprávke 
naozaj i zahrala, a to nie v hocijakej, ale v peknej ľudovej slovenskej. 
Tej o Plavčíkovi a Vratkovi z 80. rokov 20. storočia. Ba nechýba 
ani pútavá povesť o mlyne (pravdaže!), ktorý tu stál vďaka obrom, 
ich ochote pomôcť chudobnému človeku a sile potrebnej k prive-
deniu vody. 
  Čo ešte pridať na záver našej pozvánky? Azda len toľko, že sku-
penstvom, ktoré nás neopúšťa počas výletu v dolinách takmer ani 
na chvíľu, je voda. Najmä v jarnom období je jej v oboch dolinách 
dosť a zdá sa, že ani v tomto lete nebude chýbať. V horných 
častiach nájdeme aj vodopády, ktoré zvýrazňujú okolitú krásu. V 
doline Červené piesky hučí asi 15 metrov vysoký vodopád, v Ráz-
tockej doline zas z výšky 8 metrov na skalné podložie padajú vody 
Ráztockého vodopádu... 
  (V budúcom čísle navštívime pár skanzenov a ponúkneme niečo aj 
z ich bohatého programu.)

Text a foto Igor Válek

Pohľad na Veľké Borové cestou zo Svoradu     Vchod do Prosieckej doliny je dramatický a romantický 
zároveň  
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Mínus
   Všetko, čo dnes v súčasnom umení vidíme, je provokácia. Myšlien-
ka so sémantickým výrazom. Nedokonalá výpoveď o dokonalosti 
života. Strácajúca sa kritika v snahách po novom a sebaurčovacom 
vlastnení vlastného Ja. Dnešné umenie prešľapuje na mieste alebo 
stojí. Obklopujú ho snahy po renesancii, po maniere byť dokona-
lým, po všetkom tom, čo poznáme, ale čo nám už nestačí. Dnešok 
je blato a špina. Vulgárnosť a krv. Prvoplánová dekorácia bez zna-
losti techník a umeleckého majstrovstva. Dnešnému výtvarníkovi 
postačí nápad bez hĺbky, materiál bez tvorby a priestor, z ktorého 
spraví nečistý chodník.

Plus
  Všetko, čo dnes v súčasnom umení vidíme, je prejavom voľnosti 
a priestoru, ktorý skutočný tvorca dostáva. Dokáže v ňom objavovať 
nové dimenzie toho prejavu, ktorý sa v umelcoch skrýval. Otvára 
človeku oči a vedie ho do novej umeleckej záhrady, kde nie všetko 
pekné je iba pekné. Pozerá na túto spoločnosť reálne a bez hanby. 
Nazýva veci tak, ako sa doposiaľ iba šepkali medzi inteligentnými 
ľuďmi. Vraví o svete, kde sa hravosť presúva do chcenej nechcenej 
kritiky všetkého a seba. Dnešný výtvarník každou výstavou prekva-
pí. Tak ako každá avantgarda. Dnešné skutočné umenie je postmo-
dernistické v najširšom slova zmysle. Umenie je všetko, čo vytvára 
človek. Jeho hodnota je len niekde. Tak to vždy bolo a odborníci 
i diváci sa hádali a bili, aby ju našli a po stáročiach opäť redefinova-
li, lebo všetko, skutočne všetko rieši v živote iba čas, ktorý fakticky 
nejestvuje. 

Iné
  Ale je tu umelecká báza, základňa umenia pre mnohých, alebo 
pre všetkých. Umenie štandardných kvalít, tvorby, ktorá postačuje 
societe v jej majstrovstve. Je to umenie siahajúce od hodnoty ku 
nepeknej gýčovej páčivosti. Je tu veľa krásnych diel i takých, za kto-
ré sa len pri pozeraní hanbíme. Ako televízne inscenácie a sitcomy. 
Obrovský rozdiel medzi trilerom, romantickým filmom a horo-
rom. Je tu všetko. 
  Najväčším problémom je chýbajúca osveta. Moc peňazí ženie 
všetkých k predvádzaniu toho, čo ľudia chcú. Rozhoduje za nich, 
vnucuje im svoju kvalitu a svoje priority. Človek sa dostáva do bez-
sennej agónie šťastia a napätia, aby mu nič neušlo. Prestáva myslieť, 
učí sa konzumovať. To tu nebolo. To tu však je.

  Dobré umenie nikdy nebolo masovou záležitosťou. Preto je také 
drahé. Aj dnešné umenie vytvára predpoklady byť mimoriadnym 
a kvalitným, a teda byť drahým. Drahým v oboch zmysloch slova.

  Viktor Frešo práve silou talentu, ktorý sa u neho prestupuje so 
silou osobnosti, formuje so skupinami svojich rovesníkov nové ces-
ty, ktoré objavujú tú utáranú realitu, ktorej sa nevenuje pozornosť, 
lebo sa to nesluší. Ľudia si šepkajú pravdy v prítmí spální. Vykri-
kujú polopravdy-nepravdy pri pive s rumom, chcú si dokázať, že 
nepodľahnú duchu knihy Ako chutí moc. Svet bol vždy vulgárny, 
násilný, sadistický, hrubý, nechutný a špinavý a sprostý, falošný. 
Umenie ho chránilo estetikou a krásou. Aj dnes to robí. Už dáv-
no to však nie je presvedčivé. To morálne chránené terajší umelci 
odkrývajú. Preto, lebo treba.
  Viktor Frešo realizuje symbolické projekty, pritom nie je sym-
bolista. Jeho predstavenia sa volajú performance, lebo sa to dnes 
patrí. V inštaláciách je zrelým umelcom, ktorý dáva výraz do bodu. 
Ako bunka, ktorá sa za dobrých podmienok začína množiť. Jeho 
fotografia československého prezidenta Václava Havla so svätožia-
rou má mnoho významov. Preto je dnešný výtvarný prejav krásny. 

VIKTOR 
FREŠO
Osobnosť slovenskej maľby
Kto nepracuje, nech robí umenie

Giutar for Christopher McCandless,  2012
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Zoberte si to, čo je vám blízke, čomu rozumiete. Nedávno som 
videl premontovaný bicykel, ktorý je pri bližšom pohľade nefunkč-
ný. To nie je klasické umenie, ale úvaha. Viktor Frešo spravil niečo 
podobné, ale oveľa lepšie. 
  Jeho tvorbu ťažko zaradiť do kategórií maľba, plastika, grafika. 
Je v nej výraz autora, pohľad na dnešok a ťažké prijímanie doby 
falošnosti a pretvárky. Preto vytvára spojenie gitary a obrázka. Časti 
hudobného nástroja a plnosť ľúbivosti. Všetko dobré je sväté. 
   Viktor Frešo vymýšľa, zjednodušuje, komplikuje, objavuje, vždy 
však zostáva excelentným výtvarným umelcom. Kočíkuje umenie 
na kolieskach, koleso z auta na kolieskach, svet na kolieskach, lebo 
samotnej zemeguli sa už veľmi nechce. Hra sa mení na život. Život 
s ňou je aký?
  Autorove obrazy sú akčné, aktívne, nezaspaté, farebné. Špirály, 
kruhy, akoby akceptoval alebo kritizoval vývoj v špirále. Pri ich 
tvorbe využije krásne i zložité. Stavia tiež gýč nad gýč. Na umenie.
Každý jeho umenie vníma inak. Každý o ňom  píše inak. Jeho tvor-
ba sú výkriky a minimalizmus. Dada. Surrealizmus. Jemnosť pre-
krytá povrchnosťou. Silné umelecké cykly.
  „Nápisy (Writings)“ (2005), „Work with model“ (2008), „Who 
is the king?“ (2006). Robí v nich z celebrít robotníkov, paroduje 
nadutosť sexu, štylizovanosť modeliek a hlúposť biznisu a celého 
modelingového priemyslu. Zázračne nachádza svoje ego, ktoré 
predstavuje ako samoľúby monument, kde pravda je úplne inde.  
  Viktor Frešo je bravúrny organizátor výtvarnej spolupráce. Vytvo-
ril kolektív „Fifty-fifty Group“, ďalej „Egoart“ a „Binderfresh“. Pre-
zentovali svoju tvorbu na výstavách. Veľmi úspešne, najmä v Českej 
republike.

Μεταμορφώσεις Βσλ Χβλ, Metamorfózy Václava Havla

Mother & Child 05, 2013 

S9, 100 x100 x100 cm 
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  Autorova tvorba nie je rečou ulice. Iba stavia na sociologických 
myšlienkach. Ruší zabehané hodnotenia. Odkláňa sa od paušali-
zovania, je jedným zo zmyslov dnešného výtvarného prejavu. Je 
tvorivým mapovaním cesty dnešnej spoločnosti. Je dnešné umenie 
pekné?
  Aj na to Viktor Frešo odpovedá rozsiahlym cyklom kresieb, grafík 
a obrazov. Je v nich nová estetika dneška. Dokazujú, že autor nesta-
via na popularitu, ale na hodnoty umenia. Že vidí dnešnú fareb-
nosť, oázy pokoja a nadšenia. Svet je naozaj krásny. Zmyselný 
a čistý. Toto je ďalšia časť tvorby umelca, ktorý zaujme každého.  
Prečo patrí Viktor Frešo medzi špičkových umelcov?
   Lebo je výtvarník, ktorý ovláda históriu a spoznáva dnešok. Lebo 
vie tvoriť v starých umeleckých technikách. Lebo jeho kreativita 
objavuje originálne výrazy. Lebo jeho tvorba má viac plánov, dáva 
jej zmysel nielen vonkajší, ale aj vnútorný. Lebo tvorí, aby predsta-
vil všetko, čo nevidíme, aby presvedčil, že umenie je také zmyslu-
plné ako život.

   Narodil sa 22. júna 1974 v Bratislave. Študoval na bratislavskej 
Vysokej škole výtvarných umení a na pražskej Akadémii výtvar-
ných umení. Pripravil desiatky samostatných a zúčastnil sa stoviek 
kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Patrí medzi najprogresív-
nejších dnešných výtvarných umelcov. Jeho diela sa nachádzajú 
v zbierkach štátnych galérií (Národná galéria v Prahe a iné), ako aj 
u súkromných zberateľov u nás i v zahraničí.
   Žije a tvorí v Bratislave.

                                                                              Ľuboslav Moza
Autor je teoretik a historik umenia, 

galerista a umenovedec
Foto z archívu autora

Sg13, 40 x 40 x 40 cm, edition 6.

Jesus Guitar, 155 x 55 x 17 cm
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Váš tatínek Vojtech Kocian přišel se svojí rodinou ze Slovenska, 
když jste byl velmi malý, a na dlouhá léta se stal operním pěvcem 
Národního divadla v Praze. Snažili se vás rodiče také přivést k umě-
lecké dráze? Neměl jste tak trochu dilema jako dítě, čím se stát?
  Od raného dětství jsem byl vyhraněný, věděl jsem velmi přesně, že 
se chci věnovat hmyzu a stát se přírodovědcem. Hrál jsem sice tři 
roky na klavír, ale rodiče včas pochopili, že k tomu nemám předpo-
klady. Tedy mne nenutili a já jsem se po letech ke klavíru vrátil sám. 
Dokonce mne to chytlo a nějakou dobu velmi bavilo.
  Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zoo-
logie, jak jsem vždycky toužil. Po skončení studia jsem pracoval 
jako entomolog ve výzkumném ústavu Akademie věd ČR. Nako-
nec jsem už ve zralém věku nastoupil na studium teologie v Praze a 
poté absolvoval tříletá studia teologie na Papežské Lateránské uni-
verzitě v Římě. Co se týče výtvarného umění, jsem samouk.

K zobrazování brouků určitě přistupujete velmi zodpovědně a počí-
náte si jinak než obyčejný výtvarník, který zobrazuje bez znalosti 
problematiky?
  Pokud vím, většina ilustrátorů, kteří zhotovují obrázky pro 
odborné publikace, má malování přírody jako svůj koníček. Byl 
jsem nedávno pozván k účasti na výstavě Ilustrátoři přírody 2013, 
která putuje po českých univerzitách. Zorganizovali ji moji kole-
gové z České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Je nás tam 
jedenáct ilustrátorů a pouze jeden, Květoslav Hísek, je akademický 
malíř. Ostatní jsou třeba veterináři, přírodovědci nebo pedagogové. 
Vernisáž se konala na fakultě životního prostředí ČZU. Nyní se 
výstava přestěhovala do Litvínova a bude ještě na univerzitách v 
Českých Budějovicích a v Brně. 
  V současnosti vystavuji také v Podlipanském muzeu v Českém 
Brodě, a to až do konce října. Je to moje první samostatná výstava. 
Navíc právě ve zdejší farnosti působím už pět let jako administrá-
tor. Za tu dobu mne zde lidé znají, a proto snad pro ně může být i 
tato výstava zajímavá.

Viděla jsem na vašich internetových stránkách informace o knížce, 
do které jste přispěl, nikoliv jako ilustrátor, ale svým textem.
  Angažoval jsem se v ekologické sekci České křesťanské akademie. 
Mnohokrát jsem kázal na ekumenických bohoslužbách za přírodu, 
za stvoření. Byl jsem následně požádán, abych napsal příspěvek do 
knížky Neber zvíře do úst. Souvisí to s oborem, který přednáším.
V současné době je moje profese být farářem, jsem katolickým 
duchovním v Českém Brodě. Kromě toho již tři roky vyučuji Etiku 

životního prostředí na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze-
Suchdole. Vlastně jsem to byl já, kdo tam zavedl tento nový před-
mět. Většinu knih jsem si přivezl z Říma. Je to světová literatura 
přeložená do italštiny a odtud zase čerpám a překládám do češtiny. 
Nyní je právě vhodný čas, abych se pustil do tvorby původních 
českých skript.

Matúš Kocian,
kněz, entomolog a ilustrátor

Střevlík Abax, perokresba
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Vraťme se k vašemu milovanému koníčku. Říkal jste, že již jako 
dítě jste se věnoval kreslení brouků. Jakou techniku jste používal 
a používáte?
   Bylo mi asi dvanáct let, když jsem se pustil do svého prvního díla, 
atlasu motýlů. Ještě ho mám doma schovaný. Kreslil jsem fixami. 
To byl pro mne dostupný materiál, já jsem nic jiného neměl. Svůj 
druhý, i když nedokončený, atlas brouků ze své sbírky jsem kres-
lil pastelkami. V patnácti letech jsem zkoušel tempery a konečně 
ve dvaceti letech mi otec přivezl z ciziny kvalitní akvarelové barvy. 
Většina mých obrázků jsou perokresby, udělal jsem jich snad tisíce. 
Představovaly doprovodný materiál k vědeckým pracím. Perokresba 
je nejběžnější technika pro všechny přírodovědce, kteří jsou schopni 
výtvarného projevu a doprovázejí tak své práce. Kromě svých jsem 
ilustroval i pro své některé kolegy, pokud mne požádali o pomoc. 
Hlavně jsem se tomu věnoval, když jsem pracoval ve výzkumném 
ústavu. Tenkrát jsem měl čas na jemnou techniku perokresby, stí-
novat pomocí tečkování apod. V poslední monografii, kterou jsem 
vydal, jsem některé pasáže koloroval mastnou křídou.  

Český Brod je vaše první stanoviště jako kněze?
  Ne, dva roky jsem působil jako kaplan v holešovickém kostele sv. 
Antonína. A ještě předtím jsem byl rok jako jáhen v Kolíně. Tady 
jsem pátým rokem. Kromě svých standardních povinností faráře 
jsem zorganizoval spousty akcí, například výstavy hub. Rád houby 
sbírám, ale i zavařuji a zkouším nové možnosti a recepty. Měli jsme 
tu přednášky o houbách, dokonce několik koncertů hudebního 
skladatele Václava Hálka věnovaných houbám. 
   Pořádám i cestopisné přednášky. Povídal jsem třeba o své cestě do 
Francouzské Guayany.

Musí entomolog cestovat?
   Nemusí. Záleží na tom, čím se zabývá, v jakých oblastech provádí 
výzkum. Já osobně jsem trochu cestoval, protože mne vždy zajímala 
příroda, i ta cizokrajná. Přiznám se, že památek jsem si nikdy moc 
nevšímal ani třeba v Pergamonu nebo v Tróji.
   Po několikaleté pauze, kdy jsem nesbíral, se začínám k téhle práci 
vracet. Věnuji se drabčíkům, to je moje specializace. V červnu se 
kvůli nim vydám na Kavkaz do Gruzie. Drabčíci rodu Ischnosoma, akvarel
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Můžete popsat, co jsou vaši drabčíci?
   Drabčíci je čeleď brouků, která obsahuje nejvíc druhů na světě. 
Dosud bylo popsáno zhruba 45 000 druhů a mnohonásobně víc 
jich je nepopsaných. Jejich sbírku buduji odmalička a jak je vidět, 
mohu ještě dlouho v této práci pokračovat. Já sám se specializuji 
jen na dva rody ještě spolu s jedním německým kolegou. Takhle 
si odborníci dělí práci. Při sběru v terénu sbírám všechno, tepr-
ve doma brouky roztřídím do krabic. Každý exemplář je označen 
datem a místem, kde byl nalezen, také kým a za jakých podmínek. 
Sbírku si každý uloží do svého depozitáře, ale měl by ji nakonec 
poskytnout muzeu, kde bude přístupná každému vědci ke studij-
ním účelům. Já sám jsem si půjčoval materiál na svoji dizertační 
práci asi z deseti muzeí z celého světa, z Londýna, z Paříže, z Ottawy 
i z Japonska.
  Nejraději mám první fázi sběru v terénu, protože se podívám do 
přírody. Navíc získám zkušenost, kde se jednotlivé druhy nacházejí. 
Odnáším si třeba trochu hrabanky z lesa, ale teprve doma zjistím, 
co obsahuje, neboť drabčíci jsou většinou jen tři milimetry dlou-
zí, pouhým okem špatně viditelní. Detektivní práci zakončím pod 
mikroskopem a tak zjistím, co jsem skutečně našel.

Hovořil jste o svých aktivitách v Českém 
Brodě a já jsem si všimla na stránkách této 
farnosti i vaší fotografie se zvířaty. Můžete 
nám vysvětlit, o co jde?
   Jedná se o bohoslužbu, při které se žeh-
nají zvířátka. Spojil jsem tak svoje povolá-
ní přírodovědné s tím duchovním. Inspi-
roval jsem se v Římě, kde jsem viděl toto 
žehnání na svátek sv. Antonína. Mně je 
bližší sv. František z Assisi, a tak jsem to u 
nás zavedl na jeho svátek 4. října. Mnoho 
let jsem tuto bohoslužbu konal i u svých 
kolegů, když si mne pozvali.
   Lidé si na tuto bohoslužbu přivedou svo-
je zvířátka, čtou se úryvky z Písma, které se 
tohoto tématu týkají, čtou se i přímluvy, 
modlíme se, krátce promluvím o něčem 
ze života sv. Františka z Assisi či vztahu ke 
zvířatům a nakonec je požehnání.
   Zřejmě jsem jediný v Česku, kdo dal 
požehnání zvířat tuto formu a zdůrazňuji 
to, že zvířata jsou naši společníci, partneři 
a přátelé. Žehnání je úkonem, který lidem 
připomíná, že Pánem světa nejsme my, ale 
Bůh, a svět máme užívat k oslavě Boží, a 
s tím, co nám Bůh dává, máme s úctou 
zacházet. 

Děkuji za rozhovor.

Zuzana Štancelová
Obrázky a fotografie z archivu 

Matúše Kociana

Slunéčka, akvarel

Tropický pýchavkovník, perokresba





            Milí mladí čitatelia!
Tentoraz je Oriešok skôr pre staršie deti. Prináša vám rozprávku o 
ľudskej závisti, zlobe, nenávisti, ktorá vyústi vo vraždu. Dokonca 
vo vraždu vlastnej sestry. Takýto horor nenájdeme ani v súčasnej 
filmovej produkcii. Rozprávky sú vlastne rozprávané príhody, 
ktoré bývajú aj kruté. Ale v každej krutej rozprávke pravda vyjde 
na povrch a zlo je príkladne potrestané. Kiež by tak tomu bolo aj v 
našom súčasnom živote.
Rozprávka o zavraždenej sestre patrí medzi najznámejšie 
slovenské rozprávky a balady. V minulosti, ani nie tak dávnej sa 
nielen dospelí, ale i deti bežne stretávali s krutosťou a zlom. Zlo 
rozpoznávali už v útlom veku a dokázali mu odporovať. Vedeli, čo je 
to svedomie i akým trestom je zlé svedomie. Naše súcitné storočie 
sa snaží uchrániť deti pred zlom, ale ono neprestalo existovať a 
má mnohé podoby. Jednu z nich nájdete aj v tejto rozprávke.
                                                                        
                                                                        Vaša redakcia



   Podozvedali sme sa z doterajších 
rozprávok na stránkach našej 
knižky o mnohých strašidelných 
bytostiach i desivých miestach. 
Dočítali o tvoroch i netvoroch, 
často priam neuveriteľných 
démonoch. Predsa však veľakrát 
nie vonku, za dverami bezpečnej 
chalupy a či v hlbokom čiernom 
lese, ale priamo vo vnútri človeka 
sídlia tie najhoršie „bytosti“. 
Schovávajú sa, driemu, potajme 
prikladajú polienka do ohňa, 
ktorý nič netušiaceho človeka 
pomaličky, nenápadne spaľuje. 
No keď sa taký oheň naplno 
rozhorí, do posledného zrnka spáli 
jeho prirodzené Dobro a prinúti ho 
robiť strašné veci. Spomínanými 
nebezpečnými démonmi sú 
napríklad Lakomstvo, Zloba, 
Sebectvo a Závisť. Aj tá posledne 
menovaná, poväčšine sama slepá 
a oslepujúca i človeka, ktorého 
ovládne, raz schmatla do krivých 
pazúrov jednu z dvojice sestier 
a už ju nikdy nepustila...

  Prišlo leto, vybrali sa dve sestry zbierať do lesa dozrievajúce jahody. Staršia nazbierala 
menej, mladšia viac, a keďže ľudská závisť je hrozná vlastnosť, staršia dievka mladšiu zabila 
a zahrabala ju pod javor. Lebo jej závidela. Domov však prišla akoby sa nič nestalo a rodičom 
povedala, že sestra ostala ešte v lese zbierať jahody a vráti sa neskôr. K tomu nešťastnému 
javoru, schovávajúcemu pod koreňmi hrozné tajomstvo, prišiel onedlho akýsi drevorubač. Myslel, 
že si ho vyrúbe, aby mal čím v zime kúriť. Keď prvý raz zaťal, začala duša tej nešťastnice kričať: 
– Nerúb, veru nerúb, dosť čo ma moja sestra zahubila, srdiečko mi zarmútila a tu pred svetom 
schovala! 

ívery – třísky
kúriť – topit

  
nerúb – neštípej (dřevo)

neskôr – později

všakovakými – všelijakými
vyhovárala sa – vymlouvala se
zdúpneli – zkameneli hrůzou

  
zľakol sa – lekl se

ozlomkrky – o překot
 

rubač – dřevorubec
 

spomedzi – ze středu něčeho
 

vrahyňa – vražedkyně



   Prišli k stromu, drevorubač sa rozohnal a znova zaťal tak, až ívery odleteli na desať krokov. 
Vtedy sa ozvalo: – Nerúb, rubač, nerúb! Mňa sestra zabila, srdiečko mi zarmútila! 
   Zdúpneli všetci a zarúbal otec: – Nerúb, otec, nerúb! Mňa sestra zabila, srdiečko mi zarmútila!
   Pustila sa rúbať mať: – Nerúb, mati, nerúb! Mňa sestra zabila, srdiečko mi zarmútila!
  Rúbal syn: – Nerúb, braček, nerúb! Mňa sestra zabila, srdiečko mi zarmútila! Napokon dali 
rúbať aj sestre, hoci sa vzpierala, že ju ruky bolia. Len vtedy žalostne zakvílil hlások spod stromu: 
– Nerúb, sestra, nerúb! Ty si ma zabila, srdiečko mi zarmútila!
  Vtedy všetci pochopili hroznú pravdu a chuderu mladšiu sestru vyhrabali spomedzi koreňov 
javora. Nevládne telo vzali domov, poumývali a poriadne ho pochovali. Do poriadneho hrobu na 
cintoríne pod kríž, ako sa patrí. Staršiu dcéru, nemilosrdnú vrahyňu, ale vyhnali z domu preč! 
A ona, nešťastnica, čo ju slepá závisť až k toľkému hriechu priviedla, blúdila po hore, ale pokoj 
v duši už nenašla. Hnaná výčitkami svedomia a prenasledovaná všakovakými hroznými prízrakmi 
v černote lesa, hľadala stratený pokoj pre podlú dušu. Nakoniec však kdesi iba svoju vlastnú 
smrť našla. Stratila sa medzi starými stromami a dodnes tam straší a strašiť bude až do skonania 
sveta. Veru tak, vlastné svedomie vrahovi nikdy jeho hriech neodpustí!

   Zľakol sa drevorubač, ozlomkrky 
bežal k rodičom sestier a rozpovedal 
im, čo zažil i počul. Vybrali sa 
všetci k javoru: drevorubač, otec, 
matka, syn i staršia dcéra, vrahyňa. 
Tá, samozrejme, ísť nechcela, 
vyhovárala sa, že ju nohy bolia, ale 
ju prinútili. 

(z knihy Igora Váleka Nebojsa, ktorú na Slovensku vydalo vydavateľstvo TRIO Publishing)

Preložte do slovenčiny 
a podľa čísel vpíšte do hada. 
Keď prepíšete písmenká 
z hada do rámčeka, 
objaví sa jedna nepekná 
ľudská vlastnosť.
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Riešenie krížovky: závisť
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