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úvodné slovo

Milí čitatelia,
asi nepoviem nič originálne,
keď Vám prezradím, že jar je
mojím najobľúbenejším ročným
obdobím. Milujem prvé hrejivé
lúče slnka, predlžujúce sa dni,
zazelenanie lesa a vôňu jari,
ktorú je neomylne cítiť vo vzduchu, len čo vyjdete von, či na
vidieku, alebo v meste. A áno,
milujem aj tých prvých pár májových dní, keď celé Slovensko
ožíva hokejom a je na chvíľu
spojené v súdržnej podpore
svojho tímu.
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Jarné vydanie bulletinu je presne také ako jar sama – hrejivé,
svieže a optimistické. Pričinili
sa o to najmä sympatickí mladí
ľudia z neziskovej organizácie
Euroatlantické centrum (EAC),
ktorí do ČSÚZ Bratislava zavítali
s návrhom na podporu ich pripravovaného projektu Danube

Bridges (Mosty cez Dunaj). Už
teraz sa tešíme na spoluprácu na
tomto projekte, o ktorom si môžete prečítať viac v tomto vydaní
bulletinu. Ďalej Vám predstavíme
Užhorodský spolok Slovákov,
poskytneme reportáž z návštevy
v Poľsku a dáme Vám nahliadnuť
i do našej „projektovej kuchyne“,
na aktivity, ktoré plánujeme na
najbližšie obdobie. A keďže jar je
i obdobím niekoľkých významných dní a výročí, rozhodli sme
sa toto vydanie venovať špeciálne spomienkam na významné
osobnosti československých dejín a prinášame Vám články venované pamiatke Milana Hodžu,
Janka Matúšku a Jana Amosa
Komenského. Príjemné čítanie
a príjemnú jar, priatelia!
Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka
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PRIPRAVUJEME

Letná škola slovenského jazyka
a kultúry 2015
Po úspešnom minuloročnom úvodnom ročníku Letnej školy
slovenského jazyka a kultúry pripravuje ČSÚZ Bratislava koncom leta jej 2. ročník. Letná škola sa tak stáva pravidelným
podujatím organizovaným ČSÚZ Bratislava.
bolo šírenie slovenského jazyka
a kultúry medzi mladými ľuďmi.

V

minulom roku tento projekt
umožnil trinástim študentom z rôznych kútov sveta
zažiť počas desiatich dní pobytu výučbu slovenského jazyka
a spoznávanie kultúrnych a prírodných krás Slovenska. Projektu sa zúčastnili študenti z Macedónska, Ukrajiny, Bieloruska
či Uzbekistanu. Cieľom projektu
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Letná škola bola rozdelená na
dve časti. Počas prvých dní
bola ponúknutá v priestoroch
ČSÚZ Bratislava intenzívna výučba slovenského jazyka (osem
hodín denne) prostredníctvom
kvalifikovaných jazykových lektoriek. Po skončení vyučovania
bol pre študentov naplánovaný
zaujímavý program zameraný
na spoznávanie hlavného mesta
Slovenska Bratislavy. Študenti
absolvovali prehliadku Bratislavského hradu, poznávaciu
jazdu vláčikom po meste, ako
aj prechádzku Starým mestom
s odborným výkladom sprievodcu. Druhá časť letnej školy
mala už dobrodružnejší charakter. ČSÚZ Bratislava umožnil študentom štvordňovú cestu za krásami Slovenska. Mohli
tak spoznať Trenčiansky hrad,
pozrieť si Múzeum slovenskej
dediny v Martine, mali príležitosť obdivovať krásu Vysokých

Tatier a Pienin. Študenti navštívili
i Donovaly a Banskú Bystricu.
Účastníci záverom svojho pobytu spontánne prejavili vysokú
spokojnosť a vďačnosť, že sa
mohli letnej školy zúčastniť, čo
bolo pre organizátorov najlepším
ocenením ich snahy pripraviť pre
účastníkov bohatý a plnohodnotný program.
ČSÚZ Bratislava preto teší, že
aj v tomto roku môže pozvať
mladých ľudí z rôznych krajín
sveta na Letnú školu slovenského jazyka a kultúry. Program
letnej školy bude podobný tomu
minuloročnému. Bude sa v ňom
spájať výučba slovenského jazyka s cestovaním po vybraných
regiónoch Slovenska. Umožní

študentom spoznať kultúrne
a historické pamiatky, prírodné
dominanty a iné zaujímavosti
Slovenska. Vítaný je každý, kto
dosiahol vek minimálne 18 rokov a má chuť a vôľu zdokonaliť sa v slovenskom jazyku. Už
v týchto dňoch máte možnosť
odoslať svoju prihlášku na Letnú školu slovenského jazyka
a kultúry 2015 organizovanú
ČSÚZ Bratislava. Bližšie informácie o podmienkach účasti sú
zverejnené aj na www.csuz.sk.
Veríme, že i tohtoroční účastníci budú s ponukou letnej školy
spokojní a domov odídu obohatení o nové poznatky a zážitky
zo Slovenska.
DĎ

Účastníci Letnej školy slovenského jazyka a kultúry 2014.
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Navštívili sme

V

druhej polovici marca,
za prvého jarného slnka, sme sa spolu s predsedom ČSÚZ Bratislava Radoslavom Baranom vybrali do
Varšavy na návštevu tunajšieho Slovenského inštitútu. Prijal
nás samotný riaditeľ inštitútu,
pán Milan Novotný, ktorý nám
predstavil ciele a fungovanie
tejto organizácie. Činnosť Slovenského inštitútu vo Varšave vychádza podľa slov pána
Novotného z trvalého a mimoriadneho významu vzájomných
vzťahov oboch krajín, z jazykovej a kultúrnej príbuznosti,
ktorá predurčuje k vzájomne
prospešnej spolupráci a hlbšiemu poznávaniu spoločenských
a kultúrnych hodnôt oboch národov. Nové zameranie činností inštitútu je okrem tradičnej
prezentácie slovenskej kultúry
rozšírené o širšiu propagáciu
Slovenska so zameraním na
prezentáciu regiónov, firiem,
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cestovného, turistického ruchu
a kúpeľníctva.
O tom, že Slovenský inštitút vo
Varšave je mimoriadne aktívny
a neustále sa venuje širokému
spektru činností spätých s prezentáciou slovenskej kultúry,
sme mali možnosť presvedčiť
sa na vlastné oči pri prehliadke
priestorov inštitútu, ktorý sa mimochodom nachádza v krásnej
historickej budove malebného
centra Varšavy. Okrem administratívnych priestorov, kde vládol čulý pracovný ruch, sme si
pozreli učebňu, kde sa každý
týždeň konajú kurzy slovenčiny pre začiatočníkov i pokročilých (a ako sme sa dozvedeli,
sú pomerne populárne a navštevované), najviac nás však
upútali hneď dve výstavy, ktoré Slovenský inštitút vo svojich
priestoroch hostil. Prvou bola
očarujúca výstava umeleckého
i úžitkového skla slovenského

Milan Novotný, Katarína Cséfalvayová a Radoslav Baran pri dielach karikaturistu Jozefa Hrušovského.

umelca Patrika Illa a mladej poľskej sklárky Aleksandry Stencel,
ktorá vyštudovala Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave
a momentálne pôsobí ako dizajnérka v sklárňach Rona v Lednických Rovniach, ktoré boli
spoluorganizátorom výstavy.
Plných dojmov z obdivuhodného sklárskeho umenia oboch
mladých dizajnérov nás pán
Novotný zaviedol o poschodie
nižšie na vtipnú a sviežu prezentáciu kresieb významného
slovenského karikaturistu Jozefa Hrušovského pod názvom
Slovenskí športovci. Táto výstava vraj mala u návštevníkov
mimoriadny úspech, a my sme
sa ani nečudovali, keďže nás
tiež v okamihu chytila za srdce.

S pánom Novotným sme sa
potom rozprávali o možnostiach spolupráce medzi našimi
inštitúciami, najmä o podpore
krajanov žijúcich v Poľsku zo
strany ČSÚZ Bratislava, ako aj
o podpore šírenia slovenskej
kultúry prostredníctvom pomoci
pri bohatých aktivitách Slovenského inštitútu. Prezradím vám,
že budúca spolupráca sa zatiaľ
javí veľmi sľubne a vyzerá to
tak, že v niektorom z ďalších
čísel nášho Bulletinu si už budete môcť prečítať aj o konkrétnom projekte, na ktorom sme
sa s pánom Novotným a Slovenským inštitútom vo Varšave
spolupodieľali.
Katarína Cséfalvayová
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Navštívili nás

DANUBE BRIDGES – konferencia
spájajúca Slovákov a Slovenky
z oboch brehov Dunaja

K

oncom marca sme na
pôde Československého ústavu zahraničního
privítali zaujímavých hostí. Boli
nimi nadšení študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave
Martina Bednáriková a Eduard
Schlesinger. Členom Československého ústavu zahraničního prišla dvojica prezentovať
mimoriadne pútavý projekt
Danube Bridges (Crossborder
cooperation). Ako na stretnutí uviedli, ide o konferenciu,
ktorá predstavuje vlajkovú loď
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aktivít šikovných študentov
Ekonomickej univerzity a tento rok v máji sa uskutoční už
jej tretí ročník. Takéto podujatia pripravujú študenti v rámci
Euroatlantického centra (EAC),
ktoré je študentskou mimovládnou organizáciou združujúcou mladých profesionálov
a akademikov zaoberajúcich
sa euroatlantickými vzťahmi,
bezpečnostnou politikou a medzinárodnou spoluprácou.
Zámer konferencie Danube
Bridges je ukrytý už v samot-

nom názve. Mosty cez Dunaj
podľa študentov symbolizujú
spoluprácu odborníkov, študentov, vedcov, podnikateľov
a diplomatov na oboch brehoch Dunaja. Pôvodný zámer
tohto milého podujatia, prehĺbenie bilaterálnej slovensko-maďarskej kooperácie, sa
postupne rozšíril na rozsiahlejší región. Konajúci sa ročník
Danube Bridges už obohatia aj
účastníci z Rakúska a chýbať
nebudú ani študenti z Českej
republiky a z Poľska.

Organizátori z EAC plánujú
v rámci konferencie participáciu
troch hlavných skupín aktérov
– podnikateľov, ekonomických
diplomatov a študentov. Z radov podnikateľov pôjde o predstaviteľov veľkých korporácií,
ktoré pôsobia na slovenskom,
maďarskom a rakúskom trhu,
ako aj predstaviteľov malých
a stredných podnikov pôsobiacich v cezhraničnej oblasti.
Obrovským prínosom pre slovenských aj zahraničných študentov konferencie je možnosť
nadviazať kontakty
Š tu d e n ti
nám
Ústredným výstu- so zúčastnenými
predstavili projekt
podnikateľmi. Na
pom konferencie
Danube Bridges
jednej strane štubude publikovanie denti načerpajú
ako úsilie o budovanie silnejšej
brožúry „Efektívne znalosti a nezaa efek tívnejšej prepojenie podnika- meniteľné skúsecezhraničnej sponosti, ktoré iste
teľskej sféry“
lupráce, z ktorej by
viacerých inšpirujú
profitovali jednak
k vlastným podnizúčastnené krajiny, ale aj región
kateľským aktivitám. Na druhej
ako celok. Okrem uvedeného
strane podnikatelia získajú
nás v Československom ústave
možnosť nájsť medzi študentmimoriadne zaujalo zameranie
mi nadaných mladých ľudí, ktorí
konferencie. V centre pozornosti
by svojím potenciálom mohli
by sa totiž mali ocitnúť mladí
prispieť v ich vlastných podniSlováci a Slovenky žijúci, prakateľských aktivitách.
cujúci alebo študujúci v BudaÚstredným výstupom konferenpešti či vo Viedni. Konferencia
Danube Bridges pre nich vytvorí
cie bude publikovanie brožúry
priestor na podporu vzájom„Efektívne prepojenie podniného spoznávania, vytvárania
kateľskej sféry“. Publikácia by
profesionálneho „networku“
mala zahŕňať príspevky účasta výmeny skúseností.
níkov (podnikateľov, ekonomic9

KRAJANSKÉ SPOLKY

kých diplomatov a študentov),
ale nemali by v nej chýbať ani
výstupy z panelových diskusií
a pracovných skupín. Zámerom
publikácie bude kriticky poukázať na nedostatky a problémy
cezhraničnej spolupráce krajín,
ako aj definovať nové možnosti,
nástroje a výzvy cezhraničnej
spolupráce. Sekundárnym výstupom projektu bude vytvorenie značky, tzv. brandu (logo,
video, slogan) schopností, znalostí a priateľskej spolupráce
mladých ľudí stredoeurópskeho
regiónu.
Pútavý projekt Danube Bridges organizujú študenti Eko-

nomickej Univerzity v Bratislave pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstva
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj členov
Československého ústavu
zahraničního mimoriadne zaujala študentská prezentácia
projektu Danube Bridges, preto sa rozhodli mladým organizátorom finančne pomôcť.
Samozrejme ich podporíme
aj svojou účasťou. Už teraz sa
tešíme na podnetné diskusie.
Kristína Šabíková

M. Bednáriková a E. Schlesinger pri prezentácii konferencie DANUBE BRIDGES.
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Užhorod je hlavným mestom najzápadnejšieho regiónu Ukrajiny Zakarpatskej oblasti, ktorá leží na hranici s Rumunskom,
Maďarskom, Slovenskom a Poľskom na území voľakedajšej
Podkarpatskej Rusi. V mieri tu žije a pracuje približne 1,2 milióna obyvateľov rôznych národností – Ukrajinci, Maďari, Rumuni,
Rómovia, Rusi, Slováci, Nemci a ďalší. Pri poslednom sčítaní
ľudu v roku 2002 sa na Ukrajine hlásilo k slovenskej národnosti
približne 7 tisíc obyvateľov. Podľa našich odhadov žije v krajine
asi 13 – 15 tisíc Slovákov.

V

súčasnosti na Ukrajine,
hlavne v Zakarpatskej
oblasti, funguje niekoľko
slovenských spolkov. Medzi najznámejšie patrí slovenský spolok
Ľudovíta Štúra, Matica slovenská na Zakarpatsku či Spolok
slovenskej inteligencie. Užho-

rodský spolok Slovákov (UZHSS)
funguje od roku 1996 a má celkom iný smer svojej činnosti
ako už spomínané slovenské
organizácie, ktoré viac organizujú folklórne festivaly – veselice,
študijné pobyty slovenských detí
na Slovensku, konferencie atď.

Výbor UZHSS.
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UZHSS sa počas svojej existencie podarilo splniť mnoho cieľov
v oblasti šírenia slovenskej kultúry. Boli uskutočnené výstavy
výtvarných prác umelcov pána
Jordana a pána Mikitu v Békešskej Čabe, Nyíregyháze a Užhorode. V spolupráci s Technickou
univerzitou v Košiciach, fakultou
umení, za pomoci Slovenského konzulátu v Užhorode boli
v Užhorode, Mukačeve, Košiciach a ďalších mestách organizované výstavy venované
známemu architektovi Ľudovítovi
Oelschlägerovi, ktorý projektoval
aj budovy v Užhorode, Mukačeve či Vinohradove.
UZHSS nadviazal priateľské kontakty s redakciami niektorých
novín a časopisov na Slovensku, napr. Michalovčan, SME,
Slovenské dotyky, ale i v Česku
a na Ukrajine. O činnosti a aktivitách UZHSS, o živote a problémoch Slovákov v regióne boli
odvysielané rozhovory s predsedom spolku v rádiu Slovensko
či v zakarpatskej televízii Tisa.
Užhorodský spolok Slovákov
v spolupráci so Slovenským
konzulátom v Užhorode organizoval pre aktivistov spolku,
krajanov a študentov – slovakistov z Užhorodskej štátnej univerzity – Týždeň slovenského
filmu v hoteli Užhorod, ktorý mal
obrovský úspech.
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Podkarpatská Rus 1919 – 1936,
Podkarpatská Rus 1936, Technická práca na Podkarpatskej
Rusi 1933, Mukačevský hrad
1929, Užhorod 1935, Chust
1933, Zveme Vás na Chustsko
1936, Mukačevo 1935, Jaroslav
Dostal „Podkarpatská Rus“ 1936
a veľa ďalších.
UZHSS odhalil 15. novembra
2013 bronzovú tabuľu na počesť
významného Slováka M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom.
Slávnostného odhalenia sa
zúčastnili i zástupcovia vlády
Slovenskej republiky, krajania
a predstavitelia vládnych štruktúr Ukrajiny. V minulosti UZHSS

v spolupráci s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode, krajským
spolkom na ochranu pamiatok,
odhalili 28. marca 2002 pamätnú
bustu T. G. Masaryka v Užhorode či pamätné tabule v Rachove
(2010) a vo Veľkom Bereznom
(2011). Aktuálne UZHSS pripravuje realizáciu ďalších projektov – odhalenie pamätných
tabúľ na počesť M. R. Štefánika
a T. G. Masaryka, zakladateľov
prvej Československej republiky,
v obci Perečín a pamätnej tabule na počesť J. A. Komenského
v Mukačeve.
Počas obdobia socializmu
slovenská menšina nemala

Predstavitelia UZHSS pri pamätnej buste
T. G. Masaryka v Užhorode, 2014.

Užhorodský spolok Slovákov
sa venuje predovšetkým publikačnej činnosti. Od roku 1996
vydávame ročenku Náš kultúrno-historický kalendár, kde informujeme o aktivitách spolku,
o kultúre a tradíciách Slovákov
v regióne. Taktiež boli vydané
publikácie Stopami slovenských
buditeľov, Koledy na Zakarpatí,
Lastovička, Milan Rastislav Štefánik. Veľký úspech majú reedície, publikácie, ktoré propagujú
prvú Československú republiku, kam patrila aj Podkarpatská
Rus. Medzi tieto reedície patria
napr. Podkarpatská Rus 1922,

Predstavitelia UZHSS pri Masarykovej škole v Svaľave.
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VÝZNAMNÉ DÁTUMY SLOVENSKA

možnosť hlásiť sa k svojim koreňom. Existencia slovenskej
menšiny sa neuznávala. Od
čias nezávislosti Ukrajiny majú
všetky národnostné menšiny
možnosť zakladať svoje spolky,
otvárať školy, mať rozhlasové
a televízne vysielanie a prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov slobodne
propagovať svoju kultúru. Podobne i UZHSS môže v súčasnosti slobodne, bez problémov,
propagovať na Ukrajine slovenskú kultúru. Na druhej strane,
musíme, žiaľ, konštatovať, že
ukrajinský štát prakticky finančne nepodporuje aktivity krajanských spolkov, a teda ani našu
organizáciu. Počas fungovania
UZHSS sme nikdy nedostali od
štátnych orgánov Ukrajiny ani
minimálnu finančnú podporu
na našu vydavateľskú či propagačnú činnosť. Vieme však,
že ukrajinská menšina na Slovensku takúto štátnu podporu
dostáva, napr. na vydávanie časopisu Dukla, novín Nove žitia,
ako aj na iné aktivity Ukrajincov
na Slovensku. Preto dúfame, že
po nových voľbách na Ukrajine
sa situácia zmení k lepšiemu.
V politickom smere nie sú Slováci na Ukrajine aktívni. Na rozdiel
napríklad od maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti, ktorá má až dve politické strany,
14

ZJEDNOTENÁ EURÓPA OČAMI
MILANA HODŽU
Medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín 20. storočia patrí nepochybne aj politik, štátnik, novinár, publicista
a prvý slovenský predseda vlády Československej republiky
v medzivojnovom období – Milan Hodža.

M
Predstavitelia UZHSS pri pamätnej buste
T. G. Masaryka v Svaľave.

ukrajinskí Slováci zatiaľ nemajú
žiadnu politickú stranu, ktorá
by bola ochotná a schopná hájiť záujmy slovenskej menšiny.
Dúfame však, že nastáva čas,
aby takáto strana na Ukrajine
vznikla. Samozrejme, záleží to na
samotných Slovákoch a slovenských spolkoch, ktoré pôsobia
na Ukrajine.
O aktivitách Užhorodského
spolku Slovákov sa môžete dozvedieť viac aj z internetových
stránok www.uzhss.sk a www.
facebook.com/uzhss.
Ivan Latko, predseda UZHSS
Fotografie: z archívu UZHSS

ilan Hodža sa narodil 1. februára
1878 v rodine
národne uvedomelého evanjelického
farára Ondreja
Hodžu. Vyštudoval právo
v Rumunsku
a v Budapešti,
vo Viedni študoval slavistiku a dejiny.
Ešte v období Rakúsko-Uhorska
pracoval ako
redaktor v tlačovej kancelárii
vo Viedni. Neskôr
v roku 1900 prevzal
pozíciu šéfredaktora prvého slovenského
denníka Slovenský denník.
V Slovenskom denníku našiel
Hodža priestor na šírenie svojich politických téz. V tom čase
išlo o jediný denník, ktorý bol
určený pre robotníkov, roľníkov

Milan Hodža. Zdroj: TASR.

a remeselníkov. Hodžovi sa teda
naskytla unikátna príležitosť na
vzbudenie záujmu o veci verejné medzi masami.
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v celom jeho rozsahu ako na
dôležitú súčasť celej európskej
situácie“.

Zaujímavým medzníkom Hodžovej profesionálnej kariéry bolo nepochybne aj pôsobenie v zbore
poradcov Františka Ferdinanda
d’Este. Hodža, ako jediný Slovák,
pracoval v tzv. Belvederskej dielni, ktorá riešila možnosti reformy
monarchie. Hlavnou myšlienkou
reformy bolo vytvorenie federácie
na etnickom princípe. Pretvorenie
habsburskej monarchie na federalizovanú monarchiu, v ktorej by
sa autonómne celky podieľali na
vládnutí v ríši, však zmaril sarajevský atentát. Napriek nerealizovanej vízii federalizovanej monarchie Hodža naďalej pokračoval
v úvahách o význame spolupráce
európskych národov.
Po celý svoj aktívny život bol Milan Hodža presvedčeným stúpencom spolupráce a neskôr aj
integrácie nielen stredoeurópskych národov, ale aj národov
celej Európy. Šírenie tejto vízie
mu uľahčovala znalosť cudzích
jazykov. Milan Hodža bol prirodzeným polyglotom a postupne
sa naučil ovládať sedem jazykov.
Hovoril po maďarsky, nemecky,
anglicky, francúzsky, rumunsky,
srbo-chorvátsky a poľsky. Na
rozdiel od množstva iných slovenských politikov Hodža sa
neobmedzoval na provinciálny
prístup k politike. Veľmi rýchlo
pochopil, že politiku malého národa, ako Slovensko, má zmysel
16

Hodžova politická kariéra sa
orientovala prevažne na zahraničnú politiku. Na poli medzinárodných vzťahov sa mimoriadne
angažoval a jeho aktivity sa zintenzívnili po vzniku Československa. Milan Hodža zastával
pozíciu ministra rôznych rezortov a v roku 1935 sa na krátky
čas stal ministerským predsedom i ministrom zahraničia. Na
jeseň roku 1938 opustil krajinu
a usadil sa nakrátko vo Francúzsku a neskôr v Spojených
štátoch amerických, kde strávil
zvyšok života.

Portrét Milana Hodžu v knihe Setona-Watsona
z roku 1908. Zdroj: wikipedia.

riešiť iba v európskom kontexte.
Vo svojich politických úvahách
vychádzal z vecnej analýzy
medzinárodných vzťahov, ktorá ho doviedla k presvedčeniu,
že o osudoch malých národov
rozhoduje Európa, nerozhodujú
o sebe samy. Hodžov dlhoročný
priateľ, britský historik Seton-Watson, o ňom napísal, že
„sa vymanil skôr než ktokoľvek
iný z provinciálneho nazerania
a hľadel na slovenský problém

Projekt európskej spolupráce
rozvíjal Hodža aj v emigrácii.
Vypracoval koncept federácie
slobodných štátov strednej Európy, ktorá mala vzniknúť po
skončení vojny. Podľa Hodžovej
vízie mala federácia pozostávať z ôsmich štátov (4 slovanské – Poľsko, ČSR, Bulharsko,
Juhoslávia a 4 neslovanské –
Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko a Grécko). Svoj projekt
dôsledne rozpracoval v práci
Federácia v strednej Európe.
Ako hlavný dôvod vzniku federácie uvádzal Hodža bezpečnosť, presnejšie obmedzenie
vonkajších mocenských tla-

kov. Hodža bol presvedčený,
že len jednotná stredná Európa
môže byť dostatočne silná na
to, aby sa zapojila do celoeurópskej politiky a najmä na to,
aby sa nestala obeťou veľmocí.
Hodžove obavy sa ukázali ako
opodstatnené, keď sa stredná Európa ocitla pod vplyvom
Stalinovej politiky. V tom čase
už z plánov stredoeurópskej
integrácie zostali len dlhodobo nerealizovateľné podnety.
Na rozdiel od strednej Európy,
v západnej časti starého kontinentu začali mnohé Hodžove
myšlienky naberať kontúry politickej reality pri vzniku Európskeho spoločenstva.
Hodžove myšlienky o potrebe integrácie malých krajín do
väčších politických celkov dnes
vnímame ako mimoriadne vizionárske. Rozvoj a prosperitu
Slovenska si dnes nedokážeme
predstaviť bez integrácie do európskych štruktúr. Budúcnosť
Slovenska v Európskej únii
však nezávisí len od kooperácie
v rámci celej Európy. Jednou
z možností, ak nie jedinou, na
zlepšenie vyjednávacej pozície
Slovenska v Európskom spoločenstve je práve Hodžom
preferovaná užšia spolupráca
s krajinami strednej Európy.
Kristína Šabíková
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NAŠA HYMNA MÁ UŽ 171 ROKOV
Slovenská republika oslávila tento rok v januári svoje 22. narodeniny. V porovnaní s väčšinou krajín je Slovensko pomerne
mladým štátom. S mladosťou sa spája aj príbeh vzniku slovenskej hymny. Hoci skladba Nad Tatrou sa blýska oslavuje už
171. narodeniny, v roku 1844 napísal slová hymny vtedy mladý,
len 23-ročný oravský študent Janko Matúška.

Janko Matúška.
Zdroj: puchovodedicstvo.sk.

18

H

udobne vychádza slovenská hymna z ľudových
piesní. Najčastejšie sa
so vznikom hymny spája nápev
slovenskej ľudovej piesne „Kopala studienku, pozerala do nej“.
V súvislosti s melódiou hymny sa
spomína aj pieseň „U studničky
stála, napájala páva“. Podobný
nápev mala aj pieseň „Počkaj ma
dievčatko na detvianskom moste, pošlem perečko po rybke na
chvoste“. Vo všeobecnosti dnes
môžeme konštatovať, že melódia,
ktorú poznáme ako slovenskú
hymnu, bola v minulosti populárna
vo viacerých regiónoch Slovenska.

predstavovali slová hymny výkrik
protestu mladých študentov, vášnivý odpor proti zosadeniu obľúbeného Ľudovíta Štúra. Slová
našej hymny sú vlastne vzburou
za Štúra.

Na prelome rokov 1843 a 1844,
presne počas silvestrovskej
noci podpísalo 22 slovenských
študentov bratislavského Evanjelického lýcea verejnú výzvu
proti porušovaniu ľudských
práv. V deklarácii stálo, že ak
konvent nepotvrdí Štúra za
suplenta, všetci, ktorí sa pod
ňu podpíšu, odídu na iné školy. Slovenský národ bol v rámci
Výročie vzniku hymRakúsko-Uhorska
ny je v prvom rade Nad Tatrou sa blýska, silno maďarizovaný
výročím jej textu.
a snahy Ľudovíta
hromy divo bijú.
Autor textu, štúrov- Zastavme ich bratia, Štúra predstavoský básnik Janko
vali v tejto neprajveď sa ony stratia, nej dobe nádej na
Matúška, napísal
„Nad Tatrou sa blýszmenu. BezdôvodSlováci ožijú.
ka“ v čase štúdia na
né stiahnutie Štúra
Evanjelickom lýceu v Bratislave.
z pozície zástupcu profesora
Okolnosti, vďaka ktorým báseň
bolo slovenskými študentmi
vznikla, sú úzko späté s pôsobepovažované za prejav aroganním Ľudovíta Štúra na bratislavcie maďarskej moci. Iniciatívu
skom Evanjelickom lýceu. Napätá
Ľudovíta Štúra, jeho aktivity
situácia v Uhorsku, ktorá vyústiv prospech slovenského národa
la do bezdôvodného odvolania
si mladí študenti vážili natoľko,
Ľudovíta Štúra z postu zástupže boli ochotní na protest opuscu profesora, spojila študentov
tiť Bratislavu. Spisovateľ Pavol
v protestných aktivitách. Jednou
Vongrej, znalec obdobia sloz týchto protestných aktivít bol aj
venského romantizmu, napísal:
vznik textu piesne „Nad Tatrou
„Z výstrahy sa stal skutok, že ak
sa blýska“. Koncom 19. storočia
im maďarónski mocipáni sus19

piesne, ktorú nazval „Prešporskí
Slowáci, budouci Lewočané“.
Keď študenti opúšťali Prešporok
(Bratislavu) zaspievali pôvodný
text Matúškovej piesne: „Ponad
Tatrou blýska, hromy divo bijou,
zastavme ich braťja, weť sa oni
stratia, Slowáci ožijou.“

Slovenská hymna na pomníku Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Zdroj: wikipedia.

pendujú z profesorského miesta
Ľudovíta Štúra – na protest proti
tomuto brutálnemu aktu – paktu svojvôle, opustia bratislavskú
školu a lyceálne štúdiá dokončia
v podtatranskej Levoči.“
Študenti Evanjelického lýcea
v Bratislave nasadli v roku 1844
na liptovské furmanské vozy,
opustili svoju alma mater a odišli
do Levoče. Boli medzi nimi Ľudovít Babylon, Pavol Bottka, Karol
Černo, Mikuláš Dohnány, Ľudovít
Gáber, Ľudovít Gál, Drahotín Hájiček, Samoslav Hanzlíček, Karol
Hrenčík, Peter Jamriška, Peter
Kellner, Andrej Klimo, Michal
Kolpaský, Gustáv Koričanský,
Janko Kráľ, Ján Kučera, Janko
Matúška, Daniel Minich, Ľudovít
20

Reuss, Eduard Škultéty, Samuel
Štefanovič a Štúrov brat Samuel.
Trinásť z menovaných študentov
v Levoči aj doštudovalo.
Silná maďarizácia síce zabránila Štúrovi pokračovať v rozvíjaní
akademickej kariéry na Katedre
reči a literatúry československej,
no pre budúcnosť slovenského
národa mali zásadný význam.
O exode študentov z Bratislavy
vzniklo množstvo básní a piesní,
ktorých autormi boli vtedy ešte
neznámi mladí študenti. Autori vo
svojich dielach na protest používali štúrovskú slovenčinu. V tejto revolučnej atmosfére vznikol
v rade protestných diel aj text Slovenskej hymny. V marci 1844 Janko Matúška zložil slová hymnickej

Pieseň sa veľmi rýchlo stala najobľúbenejšou skladbou štúrovskej mládeže. Šírila sa prostredníctvom prepisov a jej záznamy sú
dodnes zachované vo viacerých
rukopisných spevníkoch. Pôvodne mala báseň Janka Matúšku
6 strof, no neskôr prešla úpravou a bola skrátená na 4 strofy.
Prvá upravená strofa básne „Nad
Tatrou sa blýska“ sa od 12. decembra 1918 stala súčasťou
česko-slovenskej štátnej hymny
a prvé dve upravené strofy dnes
poznáme ako slovenskú štátnu
hymnu, podľa zákona č. 63/1993
Zbierky zákonov.

Okolnosti vzniku slovenskej hymny sú na jednej strane úzko späté s úctou mladých študentov
k Ľudovítovi Štúrovi, ale najmä
s aktívnym prejavom národného
cítenia mladých ľudí a s odporom
voči bezhraničnej svojvôli utláčateľov. Rozhodnutie študentov
opustiť Bratislavu s odstupom
rokov nevyznieva len ako chvíľkové vzplanutie mladých. Išlo
o premyslené rozhodnutie bojovať za národné záujmy, za právo
a spravodlivosť, a to bez ohľadu
na osobný prospech a súkromné
záujmy. Výročím vzniku štátnej
hymny si aj tento rok v marci
pripomíname revolučné aktivity
štúrovskej mládeže. Práve ony
stáli pri kolíske slovenského národného povedomia, ktoré v roku
1993 vyústilo do vzniku samostatného štátu.
Kristína Šabíková

Text slovenskej hymny vznikol
v hlavnom meste Slovenska, na
Jozefskej ulici č. 2 v Bratislave.
Na tejto adrese mal Janko Matúška prenajatý byt a v tom istom
dome býval počas štúdia i ďalší
romantický básnik Janko Kráľ.
V budove, kde hymna vznikla, sú
dodnes živé spomienky na obdobie štúdií oboch básnikov. Dnes
sa v nej nachádza reštaurácia
Divný Janko.
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oženil, za manželku si zobral
Magdalénu Vizovskú.

Deň učiteľov oslavujeme 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského – učiteľa národov. Bol pedagógom, filozofom,
teológom, spisovateľom a mysliteľom. Mnohé jeho myšlienky
a pedagogické postupy sú aktuálne dodnes, platia takmer
400 rokov. Deň učiteľov je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Aj v zahraničí existuje Svetový deň učiteľov.
Vyhlásila ho organizácia UNESCO v roku 1994 ako spomienku
na Chartu učiteľov z roku 1966. Oslavujú ho 5. októbra.

J

J. A. Komenský.
Zdroj: ahaonline.cz.
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an Amos Komenský sa
narodil 28. marca 1592
v českej obci Nivnice.
Obidvaja rodičia zomreli na
mor v čase, keď mal iba
dvanásť rokov. Ako žiak
bol veľmi nadaný, najprv študoval na bratských školách v Přerově
a v Strážnici, neskôr na
latinskej škole, kde prijal
meno Amos. Po štúdiu
odišiel do Nemecka,
kde ako nadaný kartograf vyrobil v roku 1627
mapu Moravy. Po štúdiu
v Nemecku sa vrátil do
Čiech a v roku 1614 učil
na škole v Přerově. V roku
1618 odišiel učiť do Fulneku, kde napísal dielo Listové
do nebe vydané v roku 1619.
Ide o päť fiktívnych listov pre
Ježiša Krista o meštianskej dokonalosti. Vo Fulneku sa prvýkrát

Komenský neustále prenasledovaný. Býval vtedy vo východných Čechách, kde v roku 1623
napísal alegorické dielo Labyrint
sveta a raj srdca. Spoločne so
ženou a deťmi v roku 1628 odišli
do vyhnanstva do poľského Lešna, kde pôsobil ako učiteľ a riaditeľ bratského gymnázia. V roku
1632 pracoval ako biskup.

Neskôr pôsobil v Anglicku, bol
účastníkom mierových rozhovorov medzi zástupcami katolíkov, luteránov a kalvinistov
uskutočnených počas vrcholiacej 30-ročnej vojny v Toruni.
Po pôsobení v sedmohradskom
Blatnom potoku (Sárospatak) vychádzali jeho zobrané didaktické
K dielu Labyrint sveta a raj
spisy pod názvom Opera didacsrdca sa vrátil aj neskôr a potica omnia. Boli v nich aj traktáty
stupne ho doplňoval, preto sa
a pedagogické diela Methodus
prvé tlačové vydanie objavilo až
linguarum novisv roku 1631 v Persima – Najnovšia „Človek sa môže stať ně a druhé vydametóda jazykov, človekom len pomo- nie v Amsterdame
1663. Dielo
Orbis sensualium
cou výchovy, nie je roku
pictus – Svet v obobsahuje 2 časti –
ničím, iba tým, čím v 1. časti podrorazoch, Schola
ludus – Škola hrou,
buje celú vtedajšiu
ho robí výchova“
Gentis felicitas –
spoločnosť alegoŠťastie národa, Sermo secretus
rickej kritike a v 2. časti sa zaNathanis ad Davidem – Tajná reč
chraňuje návratom do vlastného
Nathana k Davidovi.
srdca, kam ho zavolal sám Boh.
Celková myšlienka tohto diela je
Na mor mu zomrela žena aj jeho
odovzdanosť Bohu.
dve deti, a tak sa druhýkrát oženil roku 1624 s Dorotou CyrilPre učiteľov a žiakov sú najväčlovou, s ktorou mal štyri deti.
ším prínosom jeho pedagogicV tom období bol už jeho život
ké diela a navrhované reformy
vtedajšieho školstva. Ako prvý
vystavený ťažkým skúškam. Za
svoje pedagogické a teologicurčil školský rok a vyučovacie
ké názory musel opustiť svoju
hodiny. Rozdelil čas v škole na
vlasť a ukrývať sa vo viacerých
prácu a odpočinok, zaviedol do
života žiaka poriadok. Napísal
štátoch. Po bitke na Bielej hore
(1620) sa totiž Česko dostalo do
pre školu prvú učebnicu Orbis
rúk Habsburgovcov. Tými bol
pictus – Svet v obrazoch (1658).
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Správy zo Slovenska

môže žiak pochopiť. Vzdelávanie
nemajú sprevádzať údery, hnev,
mrzutosť. Škola má byť miestom
ľúbezným, vábiacim oči vnútri
i zvonku. Človek je najzložitejší
a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší
zo všetkých tvorov, tvrdil.
Jan Amos Komenský zomrel
15. novembra 1670 v holandskom Amsterdame vo veku
78 rokov, pochovali ho v neďalekom mestečku Naarden.
Počas svojho života prešiel
štyrikrát aj Slovenskom. Pôsobil v mestách Skalica, Trnava,
Holíč, Púchov, Levoča, Prešov,
Markušovce.
Busta J. A. Komenského v holandskom Naardene.
Zdroj: bmtypo.cz.

Navrhol postup, ktorý vniesol do
učenia zábavu a odstránil námahu – učenie hrou. Svoj vzdelávací
systém nazval panpaedia – vševýchova. Hovoril, že deti treba
učiť systémom krokov s pribúdajúcou náročnosťou, pričom
základné myšlienky majú viesť
k zložitejším. Presadzoval myšlienku, aby sa v prvých rokoch
školskej dochádzky používal materinský jazyk a nie jazyk latinský.
Škola by sa nemala sústreďovať len na vyučovanie mysle, ale
na vyučovanie celého človeka.
Učiteľ má „zostúpiť“ k žiakovi
a pomáhať mu pochopiť látku.
Učiteľ nemôže učiť toľko, koľko by
sám mohol, ale len toľko, koľko
24

Jedným z jeho najslávnejších výrokov je: „Človek sa môže stať
človekom len pomocou výchovy,
nie je ničím, iba tým, čím ho robí
výchova“.
Medzi jeho najznámejšie diela
patria: Labyrint světa a ráj srdce
(sociálne alegorické a kritické dielo), Kšaft umírající matky jednoty
bratrské, Didactica magna (Veľká
didaktika), Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená),
Informatorium školy mateřské,
Opera didactica omnia (Zobrané
didaktické diela), Schola ludus
(Škola hrou).
Zdroj: TASR
GARI

SLOVENSKÁ HUDBA V RÁDIÁCH
Z DOMOVA
Minister Pavlis skončil

Z vlády premiéra Roberta Fica
odchádza piaty minister. Ministrovi hospodárstva Pavlovi Pavlisovi zavarili zákazky v rezorte,
ktoré uzatvorila firma vlastnená
jeho švagrom. Pavlis nevydržal
vo funkcii ani rok, ministrom bol
od vlaňajšieho júla. Z pohľadu
vlády bude pred novým ministrom hospodárstva stáť neľahká
úloha posilnenia vplyvu v Slovenských elektrárňach.

nosti Váhostav a zároveň predseda strany Sieť R. Procházka predstavil plán ochrany živnostníkov,
ale aj malých a stredných firiem.
„Máme štyri legislatívne návrhy
a naliehavý apel na vládu, aby urobila skrátené legislatívne konanie
na zmenu zákona, podľa ktorej sa
má DPH platiť až po úhrade faktúry,“ podotkol Procházka s tým,
že strana ďalej navrhuje zaviesť
100-percentnú záruku pre veriteľov v reštrukturalizácii v podobe
podielu v dlžnej firme. Strana Sieť
vyzvala Juraja Širokého staršieho,
aby predal časť svojho majetku
a z výnosov uspokojil pohľadávky
poškodených nezabezpečených
veriteľov stavebnej spoločnosti
Váhostav – SK, a. s. (Váhostav).
OĽaNO chce zrušiť
financovanie strán

Sieť upozornila
na kauzu Váhostavu

Strana Sieť ako prvá poukázala na
vzniknuté problémy okolo spoloč-

Zrušiť financovanie politických
strán a politických hnutí zo štátneho rozpočtu navrhujú v novele
zákona o politických stranách
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a politických hnutiach poslanci
za OĽaNO. Akékoľvek peniaze
od štátu by podľa obyčajných
ľudí nemali politické strany dostávať od ďalšieho volebného
obdobia, teda od marca 2016.
OĽaNO tak chce ušetriť peniaze
štátu, napríklad v rokoch 2012 –
2016 vyplatí štát politickým stranám 48 miliónov eur.
Z EKONOMIKY
Kratšia platnosť
zbrojných pasov
Nie desať, ale už len päť. Toľko rokov by mala trvať platnosť
zbrojných preukazov a tým aj
na ne potrebných psychologických testov. Kratšiu platnosť
tohto druhu dokladov navrhuje
ministerstvo zdravotníctva spolu so Slovenskou komorou psychológov. Združenie vlastníkov
zbraní je však proti a za touto
snahou vidí biznis psychológov.
Akcie Telekomu
má strategický investor

Vláda nesplní svoj sľub o tom, že
časť zo 49 percent predávaných
akcií Slovak Telekomu dá aj bežným ľuďom. Ľudia sa historicky
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prvýkrát cez bratislavskú burzu
uchádzali o 10 percent z privatizovaných akcií. Tých sa vláda
rozhodla zbaviť, keďže väčšinový
akcionár spoločnosti často otáľal
s vyplácaním dividend. Predaj
cez burzy v Bratislave a Londýne
však napokon kabinet vo štvrtok na mimoriadnom rokovaní
v poslednej chvíli zrušil. Vláda
uprednostnila náhlu ponuku od
strategického investora.
O deficite Slovenska

Slovensko v minulom roku
hospodárilo s deficitom verejných financií na úrovni 2,87 %
hrubého domáceho produktu.
Vyplýva to z jarnej notifikácie
európskeho štatistického úradu
Eurostat. Schodok verejných financií tak v porovnaní s rokom
2013 stúpol 0,28 percentuálneho bodu. Schválený rozpočet na
tento rok pritom počíta opäť so
znížením deficitu verejných financií na úroveň 2,49 % hrubého domáceho produktu.

Z KULTúRY
Elán očakáva 100 000 ľudí

Kapela Elán sa v súčasnosti pripravuje na koncert, ktorý
sa bude konať 20. júna na letisku v Holíči. Formácia vybrala
miesto, kde sa môžu stretnúť
fanúšikovia zo Slovenska aj
Českej republiky, a vytvoriť tak
atmosféru pre výnimočný zážitok. Spevák a basgitarista zoskupenia Jožo Ráž prezradil, že
ľudia sa majú na čo tešiť a bude
to mega šou!
Slovenská hudba v rádiách

Rozruch okolo novely zákona prikazujúcej rádiám hrať

20 percent a neskôr 25 percent
slovenskej hudby vyvolal ďalšie diskusie. Dôležité je položiť
si otázku, prečo je slovenská
hudba v súčasnosti zastúpená v súkromných rádiách len
v podiele desiatich percent
a do akej miery má štát právo
zasahovať do formátu súkromných staníc.
Suzi Quatro
príde do Bratislavy

Americká speváčka Suzi Quatro
vystúpi 19. decembra v bratislavskej Aegon Aréne NTC, aby
oslávila s fanúšikmi 50. rokov
muzikantskej kariéry. Podľa slov
speváčky by malo ísť o jej posledné turné. Suzi Quatro je považovaná za prvú ženu, ktorá si
vydobyla dominantnú pozíciu na
rockovej scéne. Aj keď je slávna priekopníčka ženského rocku
stále plná energie, chystá sa na
odchod…
27

POZNÁMKY

ZO ŠPORTU
Slovenské kluby v pohároch

všetky generácie. Niektorí nešli
do práce, iní do školy. V miestnej
pekárni dokonca zlacneli tovar.
Je to neskutočné…
Škrtel zostáva v Liverpoole

Slovenský futbalový šampión
začne svoje účinkovanie v Lige
majstrov 2015/2016 v druhom
predkole. Miestenku v pohárovej
Európe budú mať aj víťaz národnej pohárovej súťaže Slovnaft
Cupu, vicemajster a tretí tím ligovej tabuľky. Všetky tri tímy sa
predstavia už v prvom predkole
Európskej ligy.
Českí majstri
pobláznili mesto

Litvínov je vo vytržení. Najmenšie mesto v českej hokejovej extralige (27 tisíc obyvateľov) sa
teší z premiérového majstrovského titulu. „V meste zavládla
eufória. Diváci sú nadšení. Na
štadión prišli privítať hráčov
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Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel zareagoval na špekulácie týkajúce sa
jeho budúcnosti vyhlásením, že
svoju budúcnosť naďalej spája
s anglickým klubom FC Liverpool.
„Nikam neodchádzam. Ani do
Wolfsburgu ani do Neapola,“ povedal Škrtel pre Liverpool Echo.
Slovan EBEL odmietol
Hokejový Slovan Bratislava nepodal prihlášku do rakúskej nadnárodnej EBEL a jeho príchod už
nie je pre vedenie súťaže témou.
Informuje o tom rakúsky denník Kurier, podľa ktorého zatiaľ
nie je isté, ako bude napokon
EBEL vyzerať v novej sezóne
2015/2016. Definitívne bude bez
Slovana, ale môže byť pokojne
ešte s chorvátskym Medveščakom Záhreb.
Jozef Korbel
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PARTNERI

Československý ústav zahraniční Bratislava
ďakuje za podporu.

Letná škoLa
sLovenského
jazyka a kuLtúry
2015

Termín konania: záver leta 2015
Všeobecná charakteristika: spojenie výučby
slovenského jazyka a literatúry s praktickým
poznávaním Slovenska a jeho kultúry z rôznych
aspektov.

Kritériá pre uchádzačov:
Vek od 18 rokov
Slovenský pôvod
Ovládanie slovenského jazyka na komunikačnej úrovni
Chuť a vôľa zdokonaliť sa v slovenskom jazyku
a spoznať kultúru a krásy svojej vlasti

Ako sa prihlásiť?
Vyplniť prihlášku (k stiahnutiu na www.csuz.sk)
Priložiť štrukturovaný životopis
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Napísať motivačný list na tému Prečo chcem
spoznať slovenskú kultúru? V rozsahu 1 – 2
normostrany
Prihlášku spolu s prílohami poslať do 15. 06. 2015
na adresu info@csuz.sk

Program letnej školy:
Pobyt na Slovensku bude rozdelený do dvoch
častí. Počas prvých dní sa študenti zúčastnia
intenzívneho jazykového kurzu v Bratislave kombinovaného s poznávaním krás hlavného mesta
Bratislava. Druhá časť bude pozostávať z cestovania
za prírodnými a kultúrnymi krásami Slovenska.
Výberová komisia na základe posúdenia prihlášok
vyberie maximálne 15 účastníkov letnej školy,
ktorým ČSÚZ Bratislava hradí náklady na pobyt,
vrátane ubytovania a stravy; účastníci hradia cestovné z a do svojej krajiny a vreckové.
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