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Milí čitatelia,

jeseň pre mnohých nebý-
va práve obľúbeným ročným 
obdobím – dni sa skracujú, 
počasie je čoraz chladnejšie 
a neprívetivejšie, žiakov a štu-
dentov opäť čaká škola… My 
v ČSÚZ Bratislava si však na-
priek tomu zachovávame po-
zitívne myslenie a dobrú nála-
du a jesenné vydanie bulletinu 
sme pre Vás naplnili množ-
stvom zaujímavých článkov. 
Koncom leta sa nám podarilo 
úspešne zrealizovať dlhodobo 
avizovanú Letnú školu sloven-
ského jazyka a kultúry, o ktorej 
priebehu a úspechoch sa do-
čítate v reportáži na strane 6. 
Prinášame Vám tiež článok 
o ďalšom z našich zrealizova-

ných projektov, ktorým je pod-
pora Slovenských národných 
slávností v srbskom Báčskom 
Petrovci. Rovnako sme v na-
šich priestoroch privítali dvoch 
vzácnych hostí, veľvyslanca 
štátu Izrael v Slovenskej re-
publike pána Alexandra Ben-
-Zvi a riaditeľa Výskumného 
centra Slovenskej spoločnosti 
pre zahraničnú politiku pána 
Alexandra Dulebu. O čom sme 
sa s oboma pánmi zhovárali, 
to sa už dočítate na stránkach 
Bulletinu. V našej tradičnej 
rubrike Rozhovor sme sa ten-
toraz zhovárali s úspešným 
mladým športovcom – cyklis-
tom Petrom Saganom, ktorý 
sa s nami podelil o tajomstvo 
svojho úspechu. Toto všetko 
a ešte omnoho viac na Vás 
čaká v našom jesennom vy-
daní, ku ktorému Vám prajeme 
príjemné a pohodové chvíle 
strávené pri jeho čítaní.

Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka

P.S.: A o tom, že jeseň nie je 
len pochmúrnym, ale i krás-
nym a farebným ročným ob-
dobím svedčia i slová slávneho 
francúzskeho spisovateľa Al-
berta Camusa: „Jeseň je dru-
hou jarou, v ktorej je každý list 
kvetom.“ Tak teda nádhernú 
jeseň, priatelia!

úvOdNé sLOvO
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Z tých sedemdesiatich piatich 
rokov života takmer tretinu ve-
noval Jaromír Šlápota Českoslo-
venskému ústavu zahraničnímu. 
Najprv jeho záchrane, dnes jeho 
rozvoju. Keď ho 25. júna 1992 
zvolilo valné zhromaždenie za 
predsedu ČSÚZ, neuvažoval 
o tom, ako dlho by túto činnosť 
vykonával. Nerátal však s tým, 
že to bude takmer štvrť storočia. 
S existenciou ČSÚZ sa oboznámil 
začiatkom deväťdesiatych rokov, 
kedy bol poslancom Federálneho 
zhromaždenia ČSFR. Ústav chcel 
vtedy zorganizovať pomoc pre 
krajanov v rumunskom Banáte 
a venovať im vybavenie dielní po 
zrušených ženijných jednotkách 

Československej armády. S ru-
munskou stranou i s colníkmi už 
boli dohodnuté všetky potrebné 
náležitosti, no všetko za zastavi-
lo u vtedajšieho ministra obrany, 
ktorý odmietal podpísať posledný 
nevyhnutný dokument. Ústavný 
právnik Federálneho zhromažde-
nia JUDr. Pšenička vtedy požiadal 
Jaromíra Šlápotu, či by minist-
ra obrany nepresvedčil, aby sa 
do Banátu mohlo odviezť skri-
ňové vozidlo V3S vybavené ako 
zámočnícka dielňa, čo by veľmi 
pomohlo tamojším českým ob-
ciam. Pán minister bol vtedy ne-
oblomný, poslanec Šlápota však 
začal s ČSÚZ úzko spolupracovať 
a robiť všetko pre jeho zacho-
vanie. Bolo logické, že členovia 
správneho výboru mu ponúkli 
funkciu predsedu. Kandidatúru 
prijal pod podmienkou, že nebude 
zmenený názov Československý 
ústav zahraniční na Český ústav 
zahraniční a do stanov bude zara-
dená povinnosť členov rešpekto-
vať zásadu rasovej, náboženskej 
a politickej znášanlivosti.

Predseda ČsÚZ Praha Jaromír 
ŠláPota oslavuJe 75 rokov

BlahoŽeláme

Keď sa s ním rozprávate, určite by ste nepovedali, že tento 
elegantný pán v neustálom pohybe a plný energie oslávi 29. ok-
tóbra už svoje sedemdesiate piate narodeniny. Akokoľvek sa 
to zdá byť neuveriteľné, je to tak.
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Ako býva zvykom, najťažšie v no-
vej funkcii boli začiatky. Nebolo 
jednoduché obmedziť predimen-
zovaný aparát ČSÚZ a zaobstarať 
finančné prostriedky. Predseda 
ČSÚZ zažíval ťažké chvíle. Ani 
zorganizovať v rozmedzí štyroch 
rokov výrobu, dopravu a umiest-
nenie pamätníkov Tomáša 
Garriqua Masaryka v Mexiko City, 
Užhorode, Petrohrade a Koši- 
ciach nebolo jednoduché. Poda-
rilo sa však. ČSÚZ získal vážnosť 
a mohol sa venovať príprave a re-
alizácii ďalších projektov.

Krajanské folklórne súbory v Chor-
vátsku tak majú nové hudobné 
nástroje, deväť tanečných súborov 
novú tanečnú obuv, deti v daruvar-
skej škole nové moderné ihrisko. 
V Končenici dostali novú školskú 
knižnicu s počítačmi a premieta-
cím zariadením, špeciálne skrine 
a stoly, vďaka čomu je ich knižnica 
jedna z najlepších školských kniž-
níc v Chorvátku. Česká škola vo 
Viedni sa vďaka projektom ČSÚZ 
pýši zrekonštruovanou telocvič-
ňou, školskou kuchyňou a je-
dálňou, interaktívnymi tabuľami, 
škôlka modernými „magic boxmi“. 
Projektov, ktoré ČSÚZ pod ve-
dením Jaromíra Šlápotu úspešne 
realizoval, je veľmi veľa. Predseda 
vždy dokázal nájsť správnych ľudí, 
ktorí projekt pripravili, a presvedčil 
ďalších o tom, že je prospešné 
tieto projekty financovať.

Pred piatimi rokmi dostal Ja-
romír Šlápota v rozhovore pri 
príležitosti svojich sedemdesia- 
tin otázku, aký by mal byť ide-
álny ČSÚZ. Odpovedal vtedy, 
že sa síce necíti byť povolaný 
na určovanie ideálov, ale pred-
sa priblížil svoju víziu: „ČSÚZ 
by mal predovšetkým pracovať 
s tými, ktorí sú schopní a ktorí 
v zahraničí už niečo konkrétne 
robia. Mal by sa snažiť zbaviť ich 
starostí o finančné prostriedky 
alebo ich spojiť s niekým, kto im 
pomôže.“ Za najprospešnejšiu 
označil prácu smerujúcu k de-
ťom krajanov.

HEBR
(článok prevzatý z českého bulletinu)

Vážený pán Šlápota,

k Vášmu významnému život-
nému jubileu Vám prajeme 
pevné zdravie, lásku a šťas-
tie. Zo srdca Vám želáme 
dni naplnené radostnými 
chvíľami v kruhu najbližšej 
rodiny, priateľov a spolu-
pracovníkov. Nech sa vám 
mnohonásobne vráti úcta, 
pokora a lásku, ktorú každý 
deň rozdávate.

Všetko najlepšie Vám praje 
kolektív ČSÚZ Bratislava
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NAŠe PROJeKTY

Cieľom projektu bolo šírenie slo-
venského jazyka a kultúry me- 
dzi mladými ľuďmi za hranicami  
republiky, či už medzi takými, 
ktorí majú korene na Slovensku, 
alebo takými, ktorí majú o našu 
reč a kultúru záujem a učia sa 
slovenčinu ako cudzí jazyk. Letná 

škola slovenského jazyka a kul- 
túry sa uskutočnila začiatkom 
septembra, aby dala študentom 
možnosť využiť posledné teplé 
dni na sklonku leta získavaním 
nových vedomostí, skúseností 
i zážitkov. Účastníkmi letnej ško-
ly boli trinásti študenti z rôznych 

zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, spoznať krásy slovenska, 
jeho históriu, prírodu, architektúru, tradície a zvyky… za tým 
všetkým prišli mladí ľudia z Macedónska, ukrajiny, Bieloruska či 
ďalekého uzbekistanu začiatkom septembra do Bratislavy, aby 
sa zúčastnili Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorú pre 
nich zorganizoval Československý ústav zahraniční Bratislava.

Slávnostné otvorenie Letnej školy slovenského jazyka a kultúry
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krajín sveta. Spája ich láska k slo-
venčine a Slovensku, ktoré prišli 
bližšie spoznať. Desaťdňový po-
byt v našej krajine mali rozdelený 
na dve časti, výučbovú a pozná-
vaciu. Počas prvých dní sa tak 
študenti zúčastnili intenzívneho 
jazykového kurzu v Bratislave 
kombinovaného s poznávaním 
krás hlavného mesta. „Študen-
ti sú veľmi šikovní a motivovaní, 
učia sa rýchlo a s chuťou, vidno 
na nich, že chcú tento kurz vyu-
žiť naplno,“ konštatovala jedna 
z učiteliek. Výučba bola vedená 
naozaj intenzívne, 8 vyučovacích 
hodín denne, ani takáto intenzívna 
študijná záťaž však účastníkom 
neubrala takmer nič z ich entu-
ziazmu. Po skončení vyučovania 
bol na každý deň naplánovaný 

zaujímavý program, ako napríklad 
prehliadka Bratislavského hradu 
či poznávacia jazda po meste vlá-
čikom Prešporáčikom.

Čo však účastníci ocenili naj- 
viac, bola druhá časť letnej školy, 
v rámci ktorej pre nich ČSÚZ 
Bratislava pripravil štvordňovú 
cestu za krásami Slovenska. Pr-
vou zastávkou bol Trenčiansky 
hrad, kde si so záujmom vypo-
čuli dávnu legendu o hrdinskom 
Omarovi, ktorý sa z lásky k svo-
jej milej odhodlal vlastnoručne 
vyhĺbiť studňu do tvrdej skaly 
Trenčianskeho hradu. Odtiaľ sa 
skupina presunula do Martina, 
pozrieť si Múzeum slovenskej de-
diny, kde majú návštevníci mož-
nosť oboznámiť sa so životom na 
vidieku v podobe, v akej ho žili 
naši predkovia pred desiatkami 
rokov. Druhý deň výletu patril 
Vysokým Tatrám. Študentov 
uchvátila majestátna krása hôr, 
ktorú obdivovali pri prechádzke 
k Studenovodským vodopádom. 
Nemenej výnimočným zážitkom 
bola i jazda tatranskou lanov-
kou na Hrebienok, na ktorej ich 
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zastihol pravý tatranský letný 
lejak. To však tiež patrí k neza-
meniteľnému čaru hôr, zhodli sa 
všetci so smiechom. Tretí deň 
pokračoval v horskom duchu, 
tentoraz sa však účastníci letnej 
školy presunuli do Pienin. Tam 
si pozreli bájny Červený kláštor, 
známy legendou o lietajúcom 
mníchovi Cypriánovi, a splavo-
vali na pltiach rieku Dunajec. 
Spoločnosť im robila rázovitá 
hudba a kultúra miestnych Go-
ralov. Na záver výletu skupina 
navštívila Donovaly a Banskú 

Bystricu, metropolu stredného 
Slovenska, s jej malebným his-
torickým centrom.

A ako sa k letnej škole vyjadrili 
samotní jej účastníci?

„Som veľmi šťastná, že som sa 
zúčastnila na výlete, ktorý bol 
pre mňa vynikajúcim spoznaním 
Slovenska, jeho kultúry a veľmi 
pekných obyvateľov. Veľmi ďa-
kujem všetkým, vďaka ktorým 
sme mali možnosť zúčastniť sa 
na letnej škole.“

Ruslana, Ukrajina

„Bol to veľmi pekný pocit, spo-
znať rozličné časti Slovenska 
a dozvedieť sa, čo v skutoč-
nosti znamenajú slová ‚sloven-
ská kultúra‘. V skupine sme boli 
z rôznych krajín, ale vyzeralo to, 
že sme zabudli, kto odkiaľ po-
chádza, snažili sme sa rozprávať 
po slovensky, aby sme si medzi 
sebou rozumeli. Tak nás sloven-
ský jazyk zlúčil do jednej veľkej 
medzinárodnej rodiny.“

Teodora, Macedónsko
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„Letná škola bola pre nás veľkým 
zážitkom. Zdokonalili sme si slo-
venčinu vďaka odborným a mi-
lým učiteľom. Rovnako sme 
mali možnosť zoznámiť sa so 
slovenskou kultúrou a krásami. 
Trenčiansky hrad, slovenská de-
dina v Martine, Vysoké Tatry boli 
najkrajšie miesta, aké sme kedy 
videli. Čo sa nám však najviac 

páčilo, bol splav Dunajca na plti. 
Ďakujeme Československému 
ústavu zahraničnímu Bratislava 
za zorganizovanie výučby slo-
venčiny a pekný výlet. Na tento 
zážitok nikdy nezabudneme.“

Yulduz a Akmal, Uzbekistan

A za celý tím ČSÚZ Bratislava 
mi zostáva dodať len toľko, že sa 
veľmi tešíme z úspechu prvého 
ročníka Letnej školy slovenské-
ho jazyka a kultúry a už teraz 
pracujeme na prípravách toho 
budúcoročného, na ktorom sa 
možno zúčastníte práve vy!

KCs 
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z tvojho životopisu vyplýva, 
že si nejaký čas trávila na slo-
vensku. Ako si spomínaš na 
túto etapu života?

Áno, na Slovensku som sa naro-
dila, začala som tu aj základnú 
školu, niekoľko rokov na fran-
cúzskom gymnáziu Jelačičova-
-Metodova a necelý rok na bilin-
gválnom talianskom gymnáziu 
Ladislava Sáru. Medzi spomína-
nými pobytmi sme kvôli otcovej 
práci (pôsobil ako diplomat) žili vo 

Švajčiarsku a USA. Strednú školu 
som absolvovala na francúzskom 
lýceu v Ríme a na vysoké školy 
som sa dostala so štipendiami 
v Anglicku a v USA. Pobyt na 
Slovensku pre mňa znamená čas 
strávený s rodinou a priateľmi. 
Je to môj domov a vždy som sa 
tešila na návrat.

Akí sme my, slováci, v porov-
naní s inými národmi, naprí-
klad s usA alebo krajinami 
západnej európy.

slovenská astrobiologička Mi-
chaela Musilová je absolvent-
kou bristolskej univerzity. Pre-
žila dvojtýždňový simulovaný 
experimentálny „pobyt na Mar-
se“. v skutočnosti išlo o pobyt 
v nehostinnom prostredí, vo 
veľkých nadmorských výškach 
v americkom štáte utah. účast-
níci prežívali v malom module 
a s obmedzeným množstvom 
jedla, elektriny, kyslíka a vody. 
von vychádzali v skafandroch. 

účelom bolo navodiť podobnú situáciu, v akej by sa ocitla 
skutočná posádka počas expedície na Mars, aj keď reálne 
podmienky budú zrejme podstatne náročnejšie. Cieľom misie 
bolo navrhnúť udržateľný spôsob života na Marse. úspešná 
a sympatická mladá slovenka odpovedala na naše otázky.

ROzhOvOR

PoByt na marse 
Je eŠte ďaleko

s Michaelou Musilovou

10



Hlavný rozdiel je v snahe. Slová-
ci a Česi majú v akademických 
kruhoch veľmi dobrú povesť. 
Sme mimoriadne ambiciózni 
a pracovití. Ideme pevne za 
svojimi cieľmi. Moji vedúci 
a kolegovia napríklad veľmi 
veria v moje schopnosti. Vždy 
sa snažím spraviť určitú prácu 
ešte pred termínmi a dosiahnuť 
vysoké ciele. Poznám veľa Slo-
vákov, ktorí vynikajú v zahraničí 
rovnakými prednosťami. Majú 
pozitívny prístup k povinnostiam 
a silný „drive“. Na druhej strane 
negatívnou stránkou, ktorú cu- 
dzinci často kritizujú, a aj sama 
som si to všimla, je typicky slo-
venský spôsob zaobchádzania 
s turistami a cudzincami na Slo-
vensku. Hovorím o turistickom 
ruchu. Skoro všetky európske 
krajiny vyvinuli dobre fungujú-
ce systémy na starostlivosť 
o turistov, množstvo informač-
ných stánkov, služby, priateľská 
obsluha v reštauráciách, veľa 
múzeí a atrakcií presne šitých 
na požiadavky turistov. To platí 
napríklad pre Poľsko (Krakov 
má úžasné turistické služby) 
a pobaltské štáty. Situácia sa 
zlepšuje aj na Slovensku, ale 
pomaly a vyrovnanie sa ostat-
ným krajinám je ešte veľmi ďa-
leko. Nikdy nezabudnem, ako 
som priateľa Angličana doviedla 
do slovenskej reštaurácie pred 
niekoľkými rokmi a div mu pivo 

a halušky čašníčka nehodila 
na hlavu.

Na slovensku prudko klesol 
záujem mládeže o štúdium 
technických smerov. Je po-
dobná situácia aj vo svete? 
Prečo si sa ty dala na techniku 
a nie na humánne vedy.

Našťastie, o vedu je veľký záu-
jem v zahraničí, od biológie po 
vesmírny výskum. V dnešnej 
dobe si stále viac a viac odborov 
a zamestnaní vyžaduje odborné 
a komplexné znalosti v prírod-
ných vedách. Dokonca banky 
napríklad radšej zamestnajú 
niekoho s bakalárskym alebo 
magisterským vzdelaním v astro- 
fyzike, pretože má neraz lepší 
prehlaď a rovnaké, či dokonca 
lepšie, matematické schopnos-
ti než absolvent bankovníctva. 
Tým pádom mládež vyhľadá-
va štúdium, ktoré im poskytne 
väčší rozhľad a viac možností. 
Taktiež zahraničné univerzity 
a množstvo organizácií pravidel-
ne organizujú festivaly vedy, dni 
otvorených dverí, noci v múze-
ách a podobne, aby podporili 
záujem mládeže o techniku.

Mňa síce vychovávali skôr k hu-
mánnym vedám, otec je diplomat 
a mama archeologička. Celý život 
som vďaka nim mala možnosť 
učiť sa cudzie jazyky (ovládam 
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päť), veľa histórie, umenia a poli-
tických vied. Ako osemročnú ma 
rodičia zobrali v USA do stredis-
ka NASA a mala som možnosť 
obliecť si skafander a stretnúť 
prvého slovenského kozmonauta 
Ivana Bellu. Od tej chvíle som sní-
vala o práci vo vesmírnom výsku-
me. Navyše v období, keď som 
sa na strednej škole rozhodovala, 
či sa budem venovať prírodným, 
alebo humánnym vedám, vyšiel 
dokumentárny film Mimozemšťa-
nia z hlbín od Jamesa Camerona. 
Od tej chvíle som si uvedomila, že 
je toho ešte toľko čo skúmať na 
našej Zemi, nieto ešte mimo nej. 
A tak som si radšej zvolila dráhu 
objavovania vo vede. Potom som 
zas musela neustále pracovať na 
tom, aby som si mohla dovoliť 
študovať vesmírny výskum v za-
hraničí, rovnako ako stále zháňať 
štipendiá a dokonca financie od 
charít. Ale stálo to za to!

v súčasnosti aj napriek fi-
nančným problémom prebie-
ha výber adeptov na program 
misia MARs ONe. ide o život 
prvých ľudí na tejto planéte. 
Prihlásili sa ja slováci. Neuva-
žovala si nad prihláškou? Čo 
všetko musí spĺňať úspešný 
kandidát na život na červenej 
planéte.

Na misiu Mars One som sa ne-
prihlásila, pretože to nie je vedec-

ká misia (aspoň nie zatiaľ). Ide 
o misiu organizovanú súkromnou 
spoločnosťou s cieľom jednodu-
cho dostať prvých ľudí na Mars 
a začať budovať kolóniu. Tým, že 
to organizuje súkromná spoloč-
nosť, mám obavy, že to nebude 
až tak technicky zabezpečené 
ako misie NASA, ESA a podob-
ne. Taktiež je to jednosmerná 
misia, na ktorú sa neplánujem 
vybrať až dovtedy, kým nebu-
dem staršia a nebudem mať tu 
na Zemi čo stratiť.

Pre misie mimo Zeme pod pat-
ronátom vesmírnych agentúr (či 
už astronauti alebo „marsonau-
ti“) hľadajú kandidátov, expertov 
v rôznych vedeckých odboroch 
(inžinieri, lekári, biológovia a po-
dobne), fyzicky zdatných a zdra-
vých, ktorí ovládajú niekoľko ja-
zykov, pretože podobné misie 
sú zastúpené medzinárodnými 
tímami. Doteraz bola napríklad 
ruština povinná kvôli prenosu 
astronautov na International 
Space Station v ruských rake-
tách. Musia tiež zvládať piloto-
vanie, scuba-diving a mnohé iné 
disciplíny. Ide o to, aby každý 
člen posádky bol užitočný vo 
všetkom, od opravy vesmírnej 
lode, zabezpečenia odborného 
výskumu, až po schopnosť po-
skytnúť prvú pomoc, atď. Preto 
astronautov nazývam aj najlepší 
z najlepších – super hrdinovia. 
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Zástupcovia súkromných mi-
sií ako Mars One robia chybu 
v tom, že nie sú až takí striktní vo 
výbere kandidátov. Takže ak sa 
vyskytnú vážne problémy, hrozí, 
že ich nebude mať kto riešiť.

Nedávno si ako jedna zo šies-
tich odborníkov skúmala reál-
ne možnosti života na Marse. 
Aký teda Mars je? Je misia člo-
veka na tejto planéte reálna?

Úlohou poslať ľudí na Mars a bu-
dovať tam kolónie sa zaoberá 
niekoľko vesmírnych agentúr. 
Misia, ktorej som sa zúčastnila, 
bola testom toho, či by sme dnes 
mohli poslať na Mars malú sku-
pinu ľudí, či by tam boli schopní 
prežiť a spolupracovať napriek 
mimoriadne stiesneným pries-
torom, limitovanému jedlu, ob-
medzeniam elektriny a vody, či 
by boli schopní pracovať na rôz-
nych vedeckých experimentoch 
(geologických, biochemických, 
astrobiologických a iných). Ne-
menej dôležitou je odpoveď na 
otázku, či by to zvládli psychicky. 
Naša misia sa, našťastie, poda-
rila, a preto verím, že by sa mi-
sie na Mars mohli tiež podariť. 
Hlavný problém je vo financiách. 
Momentálne žiadna krajina a ani 
vesmírna agentúra nemá dosta-
točné zdroje na to, aby sama 
prefinancovala takúto finančne 
náročnú misiu. Preto dúfam, že 

v budúcnosti, keď zodpoved-
ní spoja svoje sily, bude mož-
né poslať posádku, ktorá bude 
schopná prežiť v prvej kolónii. Ale 
dovtedy treba ešte vyriešiť množ-
stvo problémov, napríklad ochra-
nu proti nesmierne silnému žiare-
niu na povrchu Marsu, efektívne 
recyklovanie odpadov, pestova-
nie zeleniny a obilnín v skleníkoch 
(touto úlohou som sa zaoberala 
v misii), až po vyriešenie toho, 
ako vôbec dostať obrovitánsku 
nákladnú vesmírnu loď na Mars. 
Musela by mať dostatok paliva 
na prepravu posádky, ubytovní, 
jedla, vody, zdrojov elektriny na 
viac ako 500 dní a podobne. Tak-
že tak skoro to zrejme nebude.

GARI

Michaela Musilová.
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slaBnÚce rusko
Bude stále agresívneJŠie

Predseda ČSÚZ Bratislava Radoslav Baran a Alexander Duleba

NAvŠTíviLi Nás

Na pôde Československého ústavu zahraničného v Bratislave 
sme v polovici augusta privítali Alexandra dulebu z výskumné-
ho centra slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Je 
to odborník, ktorý dlhodobo sleduje vývoj na ukrajine. svojimi 
vedomosťami, výbornou schopnosťou interpretovať a logicky 
kombinovať dejinné udalosti nám mimoriadne pútavo komen-
toval nedávnu históriu tejto krajiny.
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Na úvod A. Duleba hovoril o zvy-
šujúcom sa napätí, pretože obid-
ve strany prekročili tzv. červenú 
líniu. Ako uviedol, po rokova- 
niach na jar tohto roka, ktoré sa 
začali v Ženeve a pokračova-
li medzi francúzskym, ruským 
a ukrajinským prezidentom Po-
rošenkom a nemeckou kancelár-
kou Merkelovou, sa naozaj zda-
lo, že sa napätie zmierni. Dohoda 
znela, že Rusko bude „spolu-
pracovať“ a že sa vynasnaží 
deeskalovať napätie. Naproti 
tomu Európska únia nepristúpi 
k tretiemu balíku ekonomických 
sankcií. Situácia sa ale radikálne 
zmenila zostrelením lietadla ma-
lajzijských aerolínií. EÚ nemohla 
dohodu splniť, pretože na palube 
lietadla zomreli jej občania. „To 
znamenalo prekročenie po-
myselnej červenej, teda hra-
ničnej línie. Predstavte si, že 
holandská vláda sa bude ne-
činne prizerať, ako jej zabíjajú 
občanov. A to ešte nehovorím 
o amatérskom vyšetrovaní ne-
šťastia a neľudskom zaobchá-
dzaní s pozostatkami,“ dodal 
A. Duleba.

Vo svojich úvahách pokračoval 
známymi faktami. Podľa neho 
už prvé vyšetrovanie ukázalo, 
že sa strieľalo z územia teroris-
tov a že protilietadlovú raketu 
odpálili zo zariadenia BUK (ide 
o drahé zariadenie protivzdušnej 

obrany schopné ničiť ciele vo 
výške viac ako 22 kilometrov: 
pozn. autora), čo znamená, že 
teroristom ho niekto musel do-
dať. Druhým a nemenej dôleži-
tým faktorom stupňujúceho sa 
napätia je fakt, že ruský prezi-
dent sa ocitol v ťažkej pozícii. 
Po uvalení sankcií na jeho krajinu 
totiž doma nikomu nevysvetlí, 
že súčasná situácia je ruským 
víťazstvom. A ustupovať EÚ je 
vlastne prehra, ktorú si Rusko 
nemôže dovoliť. „Obidve strany 
tak nemali racionálny dôvod 
dodržať dohodu, naopak, ra- 
cionálnejšia bola konfrontá-
cia,“ dodal A. Duleba a pokračo-
val, že Rusko robí všetko preto, 
aby dosiahlo autonómny štatút 
pre Donbas a Lugansk a strata 
Donecka by znamenala sym-
bolickú porážku. „vízia konfe-
deratívneho štatútu regiónu 
donbas, na základe ktorého 
môžete vstupovať do formo-
vania politického systému na 
tomto území, sa rozplývala. 
Rusko sa oň snaží od konca 
februára tohto roku, kedy bolo 
jasné, že vtedajší prezident 
Janukovič prehral,“ uviedol 
náš hosť.

Vo výpovedi A. Dulebu nás zau-
jala aj myšlienka o tzv. sovietskej 
nostalgii, ktorá na Ukrajine stále 
pretrváva. K nej náš hosť uviedol: 
„v regiónoch juhovýchodnej 
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ukrajiny je vysoké percento 
ruskojazyčného obyvateľstva. 
Mnohí z nich nie sú etnickými 
Rusmi, ale hovoria po rusky. 
Majú silne sovietsku identitu 
a ich nostalgia po sovietskej 
histórii je najsilnejšia v celom 
post sovietskom priestore. To 
preto, že juhovýchodná ukra-
jina bola v časoch socializmu 
industriálnym „pupkom“ so-
vietskeho zväzu. veľký migrač-
ný „boom“ zaznamenala najmä 
v 20. rokoch minulého storočia. 
Táto oblasť totiž bola ideálnym 
územím na rozvoj metalurgie 
a chemického priemyslu. Je tu 
dostatok čierneho uhlia, že-
leznej rudy a ďalších surovín, 
ktoré dávali tejto oblasti punc 
vysokej dôležitosti. Oblasti ako 
záporožie, dnepropetrovsk, 
Charkov a Odesa zazname-
nali príval obyvateľov z celé-
ho sovietskeho zväzu, a to 
nielen etnických Rusov, ale aj 
mnohých migrantov zo stred-
nej a východnej ázie. Ruština 
bola „lingua franka,“ čiže spo-
ločný jazyk. Rozvíjal sa pritom 
nielen priemysel, ale aj veda 
a výskum. v dnepropetrovsku 
sa napríklad rozvinul kozmic-
ký program. Aj Gagarin letel 
na rakete vyrobenej v tomto 
meste, vyrábali sa tu aj balis-
tické rakety. A politicky je ten-
to priestor nemenej význam-
ný, pretože po smrti stalina 

v roku 1953 jeho nástupcovia 
Chruščov a Brežnev a neskôr 
aj Černenko, začali svoju po-
litickú kariéru práve na ukra-
jine. z juhovýchodnej ukrajiny 
bolo najbližšie do Moskvy. No 
a je len samozrejmé, že sa tu 
v tých časoch žilo lepšie. ži-
votná úroveň bola neporovna-
teľne vyššia ako v iných čas-
tiach rozľahlej krajiny. Preto 
na juhovýchodnej ukrajine cí-
tiť nostalgiu aj dnes,“ uviedol 
A. Duleba a dodal, že jeho názor 
potvrdili aj marcové nepokoje na 
východe, kedy skupiny „Putino-
vých turistov“ obsadzovali vládne 
budovy v mestách juhovýchodnej 
Ukrajiny. Podporiť ich vtedy prišla 
väčšinou staršia generácia, starší 
občania, v ktorých slová Soviet-
sky zväz vyvolávajú najsilnejšie 
pozitívne emócie. Početná komu-
nita mladšej a strednej generácie 
chýbala. Darmo, starší ľudia tu 
majú najsilnejšie spomienky na 
dobrý život. Treba zároveň dodať, 
že Ukrajina najmä jej juhovýchod-
né regióny sú internacionálnym, 
etnicky rozmanitým priestorom, 
ktorý spojila spoločná minulosť 
a ruský jazyk. A Putinova rétorika 
o tom, že Rusko je nástupcom 
Sovietskeho zväzu, tu je chápaná 
pozitívne.

Náš hosť sa, samozrejme, nevy-
hol ani otázke, čo je podstatou 
rusko-ukrajinského konfliktu? 
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Podľa neho, podstata konfliktu 
sa nedá zhrnúť v jednej vete, t. j. 
že ide iba o ruský imperializmus 
a rozpínavosť jeho lídra alebo 
jeho lídrov. „v širšom kontexte 
je to o tom, že Rusko nemá 
čo ponúknuť ako modernú 
agendu pre svojich susedov 
vrátane ukrajiny. v Rusku to-
tiž ukrajinu stále považujú za 
súčasť historického ruského 
štátu, no a ruskí lídri spolu 
s Putinom vedia, že prehrá-
vajú v súťaži s modelom eú. 
veď sa len pozrime, kde sú 
dnes pobaltské krajiny? A kde 
sú sovietske bývalé republiky, 
v ktorých sa nepodarilo do-
končiť demokratickú trans-
formáciu a v ktorých dodnes 
prežívajú poloautoritatívne 
režimy. Máme tu teda v geo-
graficky malom priestore po-
liticky a ekonomicky rozdielne 
systémy, ktoré dlhodobo ne-
môžu žiť bezkonfliktne. Po-
pierajú sa svojou podstatou,“ 
ukončil A. Duleba.

Podľa jeho názoru je teda na 
jednej strane úspešný projekt 
EÚ a na strane druhej nemoder-
né autoritárske režimy bývalého 
Sovietskeho zväzu. „európsku 
úniu môžeme kritizovať za 
mnoho prešľapov, ale dnes je 
to stabilizovaný, ekonomicky 
silnejúci región, ktorý doká-
zal vyriešiť vnútorné, neraz 

neriešiteľné spory. upokojil 
napríklad situáciu na Balká-
ne. Ponúkol znepriateleným 
stranám prijateľné riešenie 
a akceptovateľné ekonomické 
vízie. eurozóna a schengen-
ský priestor je mimoriadnym 
pozitívom aj pre slovensko. 
Ani my slováci si vôbec nemô-
žeme sťažovať, veď od vstupu 
do eú sme strojnásobili hdP,“ 
uviedol A. Duleba.

Ako pokračoval, na strane 
druhej je postsovietske Rusko 
a postsovietske krajiny s výnim-
kou Pobaltia. Prevládajú tu tzv. 
klanové, rodinné autoritatívne 
režimy. To síce znamená stabi-
litu a poriadok, ale aj korupciu 
a vytláčanie veľkej skupiny ľudí 
na okraj spoločnosti. Je to uzav-
retý priestor, v ktorom kariéru 
dosiahnete iba vtedy, keď ak-
ceptujete postup cez stranícky 
a politický aparát. Prezidenti sa 
stali nielen výkonnou mocou, 
ale cez tvorbu dekrétov natoľko 
oslabili parlamentnú demokra-
ciu, že nakoniec totálne defor-
movali zmysel politických strán. 
Málokto napríklad vie, že Putin 
pri nástupe na prezidentské 
kreslo prvým dekrétom podpí-
sal doživotnú imunitu Jeľcinovi 
a jeho rodine a druhým zrušil 
1 700 jeľcinových dekrétov. „Je 
to podľa mňa totálna degra-
dácia parlamentnej demok-
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racie. systémy, ktoré vznikli 
v postsovieskych krajinách, 
nikdy neboli schopné sa do-
hodnúť nielen na integrácii, 
ale ani na rovnocennej spolu-
práci. Po rozpade sovietske-
ho zväzu tam bolo niekoľko 
projektov, napríklad spolo-
čenstvo nezávislých štátov 
(sNŠ), ale neboli schopné sa 
dohodnúť ani len na colnej 
únii. spomeňte si, slovensko 
a Česko sa dohodli na oboj-
stranne výhodnej colnej únii, 
aby sa nenarušili vzájomné 
ekonomické väzby. Rusko, 
naopak, trestuhodne rozbilo 
pôvodné obchodné dohody 
s bývalými postsovietskymi 
krajinami. Rozpadom kraji-
ny sa začalo súperenie au-
toritatívnych režimov. Rusko 
zvyšuje svoje ambície zostať 
lídrom regiónu, s čím autori-
tatívni lídri v okolitých kraji-
nách nemusia súhlasiť. A to 
už nie je ďaleko od hádok 
a politických roztržiek. Naprí-
klad Lukašenko a Putin v roku 
2004. Nasleduje zrušenie do-
dávok plynu pre Bielorusko 
a Putinove neadekvátne zvý-
šenie cien, po ktorom dochá-
dza k plynovej kríze,“ dodal 
A. Duleba a pokračoval, že Rus-
ko nie je schopné ponúknuť civi-
lizačnú, ekonomickú alternatívu 
ako protipól EÚ, hoci sa to do 
tejto pozície stavia. „No a keď 

únia ponúkla ukrajine aso-
ciačnú dohodu… Tej ukrajine, 
ktorú Rusi považujú za svoju. 
Neprijateľné! Lenže oni ako 
líder nedokážu ponúknuť nič 
zmysluplné, politicky a eko-
nomicky výhodnejšie. Kon-
flikt medzi dvomi európami 
je na svete. Čím bude Rusko 
slabšie, tým bude agresívnej-
šie,“ vysvetlil A. Duleba.

S A. Dulebom sme hovorili aj 
o otázke Slovákov na Ukraji-
ne. Posledné sčítanie ľudu sa 
u našich východných susedov 
uskutočnilo v roku 2001. Pre 
nedostatok finančných pros-
triedkov nezrealizovali pláno-
vané sčítanie v roku 2011, čiže 
máme k dispozícii údaje staré 
viac ako desať rokov. Podľa nich 
žije na Ukrajine asi 7 500 Slová-
kov. Ministerstvo zahraničných 
vecí SR však odhaduje, že ich 
počet môže byť oveľa väčší. 
Údaj zrejme neráta so Slovákmi, 
ktorí tam pracujú alebo študujú. 
V posledných týždňoch pribú-
dajú žiadosti o vydanie preu-
kazu zahraničného Slováka. Je 
zrejmé, že žiadatelia sa chcú 
vyhnúť mobilizácii. Preukaz za-
hraničného Slováka umožňuje 
ľahšie získať povolenie na pobyt 
u nás a vybavenie formalít na 
získanie občianstva.

GARI
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Československý ústav zahraniční Bratislava

ďakuje za podporu.

PARTNeRi
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NAvŠTíviLi Nás

v septembri prijal naše pozva-
nie na návštevu Čsúz aj veľ-
vyslanec štátu izrael v sloven-
skej republike J. e. Alexander 
Ben-zvi. v tejto funkcii pôsobí 
už od roku 2010 a na slovensku 
sa mu páči. slovákov považu-
je za vzdelaných a kultúrnych, 
ako sám hovorí, väzby a histó-
ria našich národov nás pred-
určujú k spoločnej spolupráci, 
a to nielen v obchodnej a kul-
túrnej oblasti.

Hneď na úvod stretnutia odzne-
li slová o tom, že väzba medzi 
ČSÚZ a obdobnou inštitúciou 
v Izraeli existuje už mnoho rokov. 

V Izraeli totiž funguje spolok pod 
názvom Združenie Židov pochá- 
dzajúcich z Československa. Volá 
sa HITACHADUT JOTSEJ CE-
CHOSLOVAKIA. Vzniklo v roku 
1934 a až do prerušenia diplo-
matických stykov medzi ČSSR 
a Izraelom v roku 1967 udržiavalo 
čulé kontakty s ČSÚZ. Problém 
nastal po židovsko-arabskej voj-
ne, ktorá vypukla 5. júna 1967. 
Do histórie sa zapísala ako šesť- 
dňová vojna (resp. tretia arab-
sko-izraelská vojna). Izrael vtedy 
napadol koalíciou Egypta, Sýrie 
a Jordánska. Arabi v nej utrpeli 
priam zahanbujúcu porážku. So-
cialistické Československo stálo 

J. E. Alexander Ben-Zvi pri podpise do Knihy návštev ČSÚZ Bratislava: „Ďakujem za krásne popoludnie 
a plodnú diskusiu.“

vo voJne Za neZávislosť  
Pomohlo aJ Československo

veľvyslanec izraela na slovensku J. e. Alexander Ben-zvi
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vtedy na strane arabských štátov 
a prerušilo diplomatické styky 
s Izraelom, ktoré sme potom až 
do roku 1990 udržiavali z Viedne. 
Styky so Slovenskom vznikli až 
po roku 1993. V dňoch 26. mája 
a 5. júna 1990 sa konal 1. svetový 
zjazd Židov z Československa. 
Zúčastnili sa na ňom aj vtedajší 
najvyšší politickí lídri štátu Izrael 
a Československa vrátane prezi-
denta Havla. Veľvyslanectvá sa 
otvorili neskôr – v roku 1993 v Iz-
raeli a v roku 2006 v Bratislave.

Ak sa pozrieme do vzdialenejšej 
histórie, zistíme, že prví prisťaho-
valci sa z Československa do Pa-
lestíny vysťahovali v 30. rokoch 
20. storočia. Prišli sem s ideou 
sionizmu – budovania spoločnej 
vlasti. Prvá hlava štátu z Česko-
slovenska, ktorá navštívila Pa-
lestínu, čo bolo mandátne územie 
Veľkej Británie, bol v roku 1927 
T. G. Masaryk. Dobová tlač vtedy 
priniesla fotografiu českosloven-
ského prezidenta v kibuci Beit 
Alfa. Žil v ňom aj súčasný veľvy-
slanec na Slovensku Ben-Zvi. 
Kibuc je forma vidieckej poľno-
hospodárskej alebo priemysel-
nej osady, v ktorej sa hospodári 
formou kolektívneho vlastníctva. 
Ide o akési sociálne usporiada-
nie obyvateľov na malom úze-
mí. O sebestačnú obec, v ktorej 
neexistuje osobné vlastníctvo. 
Všetko patrí všetkým a každý 

má, čo potrebuje. Teda komu-
nistický spôsob života. Každý 
pracuje podľa svojich schopností 
a dostáva podľa zásluh. Ľudia 
tu nemajú majetok, o všetko sa 
stará osada. O ošatenie, býva-
nie, dokonca aj o výchovu detí. 
V súčasnosti je v Izraeli viac ako 
270 kibucov, v ktorých žije asi 
127 tisíc ľudí.

Prvý izraelsko-arabský vojnový 
konflikt bol v roku 1948. V tom 
roku totiž vypukla prvá arabsko-
-izraelská vojna, v Izraeli označo-
vaná ako vojna za nezávislosť. Bol 
to prvý zo série izraelsko-arab-
ských konfliktov. Palestínčania 
pre ňu používajú označenie kata-
strofa. Po vyhlásení nezávislosti 
štátu Izrael (15. 5. 1948) arabské 
krajiny odmietli uznať jeho exis-
tenciu. Egyptské sýrske, libanon-
ské jordánske a iracké vojská, 
podporované jednotkami ďalších 
arabských krajín židovský štát 
okamžite napadli. Vojna sa skon-
čila víťazstvom Izraela – podarilo 
sa mu ochrániť nezávislosť a roz-
šíriť svoje územie o ďalšie oblasti. 
Dodnes sa v Izraeli spomína, že 
vojenskú pomoc mu vtedy po-
skytlo práve Československo. 
Nebyť tejto pomoci, zrejme by 
Izrael vojnu prehral a Arabi by 
mladý štát s najväčšou pravde-
podobnosťou vymazali z mapy 
sveta. Krutý osud by určite stihol 
aj jeho obyvateľov.
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Podľa slov izraelského veľvyslan-
ca, naše spoločné vzťahy umoc-
ňujú nielen obchodné a kultúrne 
styky. „v Košiciach študujú 
izraelskí študenti väčšinou 
medicínu a veterinárstvo. so 
štúdiom i starostlivosťou sú 
spokojní. doma sa im dostáva 
náležitého uznania a nachá-
dzajú uplatnenie v praxi, čo je 
najdôležitejšie pre ich ďalší ži-
vot,“ dodal veľvyslanec Ben-Zvi.

S naším hosťom sme hovorili aj 
o otázke armády v štáte Izrael. 
Kým u nás sa základná vojenská 
služba skončila, v Izraeli na ňu 
musia aj dievčatá. Oslobodení 
sú iba ortodoxní Židia a zdra-
votne hendikepovaní mladí ľudia. 
V praxi to znamená, že mladí 
ľudia si kariéru budujú najprv na 
strednej škole, potom si „odkrú- 

tia“ vojnu a po nej sa hlásia na 
vysokú školu. Ako veľvyslanec 
J. E. Alexander Ben-Zvi hovorí: 
„dievčatá s tým nemajú žiad-
ny problém. ide o prestíž. Kaž-
dý to považuje za svoju povin-
nosť. dokonca aj pri výbere do 
zamestnania zamestnávateľ 
uprednostní radšej človeka po 
vojenskej službe, než uchá-
dzača, ktorý vojenskú služ-
bu neabsolvoval. vidí za tým 
totiž možno horší zdravotný 
stav alebo malú odvahu obe-
tovať sa za národ. izraelčanov 
je 8 miliónov a proti presile, 
ktorej čelia, sa musia ubrá-
niť sami. Potrebujeme každú 
bojaschopnú ruku. všetci sa 
musia zapojiť do obrany vlas-
ti,“ dodal veľvyslanec.

GARI

Zľava: R. Paško, K. Hlatká, D. Ďuráková, Z. Balogh, P. Packaň, A. Ben-Zvi, K. Cséfalvayová, I. Zuzula, 
T. Habánik
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výzNAMNé udALOsTi

Po prvýkrát sa Slovenské ná-
rodné slávnosti uskutočnili 
28. augusta 1919. Aj po zrušení 
Matice slovenskej v Juhoslávii 
sa pokračovalo v ich organizá-
cii do roku 1953. Obnovené boli 
spolu s obnovením Matice v roku 
1990 a tento rok sa konali už 
53. raz. V termíne od 27. júla do 
3. augusta 2014 ich v srbskom 
Báčskom Petrovci už tradič-
ne zorganizovala Národnostná 
rada slovenskej národnostnej 
menšiny v Srbskej republike 

pod vedením jej predsedníčky 
Anny Tomanovej Makanovej, 
Matica slovenská v Srbsku na 
čele s predsedníčkou Katarínou 
Melegovou Melichovou a okres 
Báčsky Petrovec, ktorého pred-
sedom je Pavel Marčok.

Na Slovenských národných sláv-
nostiach sa stretávajú Slováci 
z celej Vojvodiny. Navštevujú ich 
Slováci z okolitých štátov a Slo-
venska, no i z ďalekej Austrálie 
a takmer celého sveta. Slávností 
sa zúčastnili aj predstavitelia vlá-
dy Slovenskej republiky, štátny 
tajomník Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky Branislav Ondruš, veľ-
vyslanec Slovenskej republiky 
v Srbskej republike Ján Varšo 
a podpredseda Úradu vlády Slo-
venskej republiky pre zahranič-
ných Slovákov Peter Prochácka. 
Delegáciu Československého 
ústavu zahraničního Bratislava 
viedol podpredseda Miloš Sobo-

slovenské národné slávnosti predstavujú pre vojvodinských 
slovákov spôsob, ako si pripomenúť svoju domovinu, jej 
kultúru, tradície a zvyky, osláviť príslušnosť k slovenskému 
národu, ktorú si i ďaleko od vlasti uchovávajú a ctia.

Podpredseda ČSÚZ Bratislava Miloš Soboňa 
a tajomník František Imrich sa stretli s veľvy-
slancom Slovenska v Srbsku Jánom Varšom 
a s Milinou Sklabinskou, riaditeľkou Ústavu pre 
kultúru vojvodinských Slovákov.
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ňa, ktorý sa spolu s tajomníkom 
Františkom Imrichom zúčastnil 
na oficiálnom otvorení Sloven-
ských národných slávností, ako 
aj Slávnostného zasadnutia Ma-
tice slovenskej v Srbsku. Česko-
slovenský ústav zahraniční Bra-
tislava zároveň finančne podporil 
Maticu slovenskú v Srbsku pri 
organizácii slávností.

Niekoľkodňová pestrá prehliadka 
sprievodných kultúrno-umelec-
kých programov poskytovala 
prierez všetkého, čo si generá-
cie Slovákov žijúcich v Báčskom 
Petrovci zachovali, rozvinuli 
a dodnes hrdo prezentujú z ob-

lasti kultúry, zvykov a tradícií. 
Výstavy v galériách, prezentácia 
kníh slovenských autoriek v or-
ganizácii Asociácia slovenských 

Galaprogram folklórnych súborov a sólistov 
Z maľovanej lády s príhovorom štátneho tajom-
níka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky Branislava Ondruša

V rámci 53. SNS sa konala 18. schôdza Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Slávnostného zasad-
nutia sa zúčastnil podpredseda ČSÚZ Miloš Soboňa
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spolkov žien, slávnostné boho-
služby i Deň otvorených dverí 
v chráme Božom SEAVC v Pet-
rovci, Jarmok umenia, folklór-
ne vystúpenia, rôzne stretnutia 
a zasadnutia spolkov nielen na 
lokálnej, ale i vyššej, celoštát-
nej či medzinárodnej úrovni. Sú-
časťou slávností bola i príprava 
kulinárskych špecialít či mnohé 
športové súťaže, ktoré ponúkali 
účastníkom uvoľnenie pri poze-
raní futbalu, tenisu či súťaženie 
poľovníkov, rybárov, ale i turnaj 
v šachu.

Otvárací program Slovenských 
národných slávností sa konal 
v sieni Slovenského vojvodin-
ského divadla v piatok 1. au-
gusta 2014. Slávnostný večer 
sa začal uvítaním hostí, prího-
vormi jednotlivých organizá-
torov a významných hostí po- 
dujatia. O kultúrny zážitok sa 
postarala Annamária Boldocka 
Grbičová, autorka otváracieho 
programu pod názvom Slovo 
ako hviezda stálica. Množstvo 
zúčastnených účinkujúcich, 
ochotníkov, ako aj profesioná-
lov, poskytlo divákom bohatý 
divadelný a hudobný program. 
Základ kultúrneho programu 
tvorili pripomenutia jednotli-
vých jubileí vojvodinských Slo-
vákov a ich inštitúcií – gymná-
zia, tlačiarne, písaného slova či 
samotných Slávností.

Je veľmi pôsobivé, ako si slo-
venská menšina v Srbsku doká-
že udržiavať slovenské tradície, 
jazyk, kultúru či gastronómiu. 
Slovenské národné slávnosti 
patria rozhodne k najvýznam-
nejším podujatiam v kultúrnom 
živote vojvodinských Slovákov 
odzrkadľujúcim ich hrdosť na 
svoj slovenský pôvod. Spĺňa-
jú významnú úlohu zachovania 
národnej identity vojvodinských 
Slovákov, za čo si celkom urči-
te zaslúžia našu poctu, obdiv 
a vďačnosť.

Zdroj: Hlas ľudu, Petrovské 
noviny, Matica slovenská 

v Srbsku.

Galaprogram detských folklórnych vystúpení 
Muška muške šušká

25



cyklista Peter sagan: 
„vŽdy sa s PrekáŽkou PoPasuJem!“
Profesionálna kariéra 24-ročné-
ho slovenského cyklistu Petra 
Sagana sa začala v tíme Duk-
la Trenčín Mérida pred piatimi 
rokmi. Do profesionálneho pe-
lotónu vstúpil ako člen talian-
skeho Liquigas-Doimo (neskôr 
Liquigas-Cannondale a teraz 
Cannondale Pro Cycling). Na 
Tour de France získal trikrát po 
sebe zelené tričko pre najaktív-
nejšieho jazdca! Na olympiáde 
v Londýne skončil na 34. mieste, 

v ankete Športovec roka vlani 
zvíťazil.

Počas Tour de France už po tretí 
raz zjednotil národ. Odvtedy ho 
pozná nielen celé Slovensko, ale 
získal si sympatie celého sve-
ta. Je nenápadný, so šibalským 
úsmevom na perách a túžbou 
vyhrávať. Vraj jeden z najväčších 
talentov histórie. Čoraz častejšie 
ho však prirovnávajú k Eddymu 
Merckxovi. „Držme sa pri zemi, 

ROzhOvOR
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uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ 
hovorí Peter Sagan.

Ako vyzeral váš prvý bicykel, 
bol iný ako bicykle ostatných 
rovesníkov – mali ste snahu si 
ho vylepšiť? Poznali ste si ho 
z diaľky?

„V tom čase boli bicykle asi viac-
-menej rovnaké, takže mal som 
taký ako každý…“

Kde sa vzala vaša dravosť – je 
to vaša prirodzená vlastnosť 
alebo ako najmladší zo štyroch 
súrodencov ste si museli vždy 
všetko vybojovať?

„Myslím si, že mi asi niečo nalo-
žil do vienka pánbožko… Je to 
talent, ale aj tvrdá drina, takže 
keď sa to dokopy skĺbi, môžu 
prísť aj výsledky!“

So svojou energiou a tempera-
mentom ste boli dobrým alebo 
problémovým dieťaťom?

„Neviem, to sa musíte opýtať 
rodičov… Ale myslím si, že ako 
každé dieťa: raz som robil rodi-
čom starosti, inokedy radosť…“

Niekedy iní majú pocit, že ve-
dia lepšie, ako by sme mali 
žiť. Dali ste si niekedy pora-
diť či máte svoj život pevne 
v rukách?

„Nie. Všetko je osud…“

Keď vás prepadne kríza, rieši-
te to fňukaním a strachom či, 
naopak, vtipom, ako sa zmo-
bilizujete?

„Nie som človek, ktorý narieka. 
To nerobím. Vždy sa s prekážkou 
popasujem!“

Siahli ste v pravý čas po všet-
kých možnostiach, čo vám ži-
vot ponúkol?

„Neviem…“

Chcete ovplyvniť dejiny cyk-
listiky (aj slovenskej)?

„Chcem zostať sám sebou, teda 
Peťom Saganom.“

Aké vlastnosti musí mať ide-
álny šprintér? Napríklad musí 
vedieť vo vysokej rýchlosti re-
agovať na akúkoľvek situáciu 
a prispôsobiť sa jej?

„Ideálny špurtér musí mať 
v prvom rade rýchlosť, inak 
nemôže konkurovať najrých-
lejším. Samozrejme, musí mať 
skvelú reakciu a dobrú pred-
vídavosť.“

Platí, že kto neráta s tým, že 
často spadne a zraní sa, ne-
môže byť šprintér?
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„Musí sa vždy prebojovať do 
popredia, inak nemôže vyhrať 
a hlavne v pravý čas sa roz-
hodnúť, kedy v posledných 
metroch zaútočiť. Pochopi-
teľne, že pády patria k cyklis-
tike, ale je lepšie, keď sa mi 
vyhýbajú, pretože nie je to nič 
príjemné…“

Platí, že Tour je nepredvídateľ-
ná, najmä pre vietor či stres. 
Je vypätejšia a cyklista sa ani 
na chvíľu nemôže uvoľniť?

„Každé preteky majú svoje ne-
predvídateľné veci… Každé sú 
v niečom špecifické, ale Tour 
patrí medzi top.“

Ako trénujete? Naznačíte de-
satoro dobrého tréningu?

„Trénujem dennodenne. Desa-
toro? Nie som tréner odborník, 
ale v prvom rade je to chcieť, 
niekedy sa aj premôcť, usilov-
nosť, vytrvalosť, chuť pracovať 
a množstvo ďalších faktorov, ale 
hlavne sa nikdy nevzdať a ísť si 
za svojím cieľom.“

Aký je rozdiel v príprave na 
jednodňové preteky a na eta-
pové preteky?

„Jednodňové sa rozhodnú 
v jeden deň, etapové vo via-
cerých…“

Ako často musíte počas dve-
stokilometrových pretekov 
niečo zjesť?

„Zjem niečo každú polhodinku.“

Koľko tekutín vypijete počas 
etapy?

„Podľa toho, či je leto, alebo 
zima… V zime je to počas pre-
tekov okolo päť i šesť fliaš, po-
chopiteľne, že v lete viac.“

Čo prináša byť lídrom tímu?

„V prvom rade je to veľká zod-
povednosť nielen za seba, ale 
aj za celý tím. Cyklistika je však 
kolektívny šport a všetci si mu-
síme navzájom pomáhať. Sa-
mozrejme, že je zvolený líder, 
ktorému ostatní musia na trati 
pomáhať, ale výsledok je dielo 
celého tímu.“

Prvá cyklistická spomienka?

„Haha, asi to, keď som sa ako 
malý chlapec nevedel bicyklovať 
a otec ma to naučil…“

Ako dlho vydržíte bez bicykla?

„Po skončenej sezóne niekedy 
v októbri dlhšie, asi tak mesiac.“

Čo rozhodlo, že ste horský bi-
cykel vymenili za cestný?
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„V horskej cyklistike som bol 
juniorským majstrom sveta. Čo 
rozhodlo potom? Jednoduchá 
vec: zobrali ma do Pro Tour, 
dostal som ponuku od talian-
skeho tímu Liquigas, čo som 
akceptoval.“

Čo by ste chceli s cyklistikou 
zažiť?

„Čo? Keďže som víťazný typ 
človeka, tak by som chcel zažiť 
víťazstvá! Veď preto pretekám, 
aby som víťazil. Každý robí niečo 
preto, aby bol úspešný.“

Čo je podľa vás najväčším 
problémom cyklistiky?

„Bol by som rád, keby u nás 
na Slovensku moje výsledky 
povzbudili mládež, aby začala 

v oveľa väčšej miere športovať 
a možno, aby postupne vyrástli 
noví Saganovci! Problém? To je 
otázka pre kompetentných…“

Ako oddychujete od cyklistiky? 
Platí, že počúvate punk rock, 
sledujete sci-fi filmy či hráte 
šach?

„Najradšej v kruhu rodiny, pria-
teľky a blízkych priateľov.“

Koľko času ročne trávite na 
Slovensku?

„Veľmi málo, ak to zrátam do-
kopy, možno dvadsať dní… 
Viac času trávim v Monaku, 
samozrejme, ak nie som na 
pretekoch.“

JOZEF KORBEL, foto archív
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Narodil sa 28. októbra 1815 v zay-uhrovci. v prvej polovici 
19. storočia sa postavil na čelo slovenského národného, po-
litického a kultúrneho obrodenia, bol vedúcou osobnosťou 
revolúcie v rokoch 1848 – 1849. Tento významný politik, jazy-
kovedec, spisovateľ a novinár zohral významnú úlohu v pro-
cese kodifikácie spisovnej slovenčiny. Bez neho by sme dnes 
na našom území zrejme na úradoch nehovorili po slovensky.  
Aj preto sa stal jednou z najvýznamnejších osobností sloven-
ských dejín. ľudovít Štúr.

výzNAMNé dáTuMY sLOveNsKA
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Svoje národné povedomie 
získal na gymnáziu v Rábe 
v Maďarsku, kde ho ovplyvnil 
najmä profesor Petz. Ten na 
hodinách nespomínal iba diela 
svetových a maďarských klasi-
kov, ale svojich žiakov upozor-
ňoval aj na diela slovanských 
autorov. Po dvoch rokoch sa 
Ľ. Štúr zapísal na evanjelické 
lýceum do Bratislavy na katedru 
reči a literatúry. Prednášali tu 
v biblickej češtine, ktorá bola 
jazykom slovenských evanje-
lických učencov. V tom období 
bolo bežnou praxou, že študenti 
zakladali spolky, ktorých úlohou 
bolo zachovať si a posilniť ná-
rodnú identitu doma i v zahra-
ničí. Slovanskí študenti založili 
Spoločnosť česko-slovenskú. 
Medzi jej hlavné úlohy patrilo 
aktívne sa vzdelávať v rodnej 
reči, cvičiť sa v gramatike, písať 
literárne práce a študovať dejiny 
slovanských národov. Po prí-
chode do Bratislavy sa Ľ. Štúr 
v roku 1829 stal jej členom. Jed-
ným z najdôležitejších podujatí, 
ktoré spoločnosť zorganizovala, 
bola v apríli 1836 národná sláv-
nosť na Devíne. Zaviazali sa tu 
k službe národu a prijali slovan-
ské mená. Historici túto udalosť 
považujú za dôležitú, pretože 
účasť Slovákov na podobných 
akciách zvyšovala ich národné 
povedomie a národnú hrdosť. 
Tým viac, že akcia bola vzhľa-

dom na spoločenskú situáciu 
pripravovaná v tajnosti. Štúr tu 
prijal slovanské meno Velislav.

Neskôr, po ukončení štúdia te-
ológie, dejín a filozofie v Halle 
sa vrátil do Bratislavy. V tomto 
období výrazne narastal tlak 
maďarských politických kru-
hov na Slovákov, čo prinútilo 
Ľ. Štúra a slovenských náro-
dovcov žiadať ochranu u pa-
novníka. V roku 1842 Ľ. Štúr 
zorganizoval podpisovú akciu 
pod Slovenský prestolný pros-
bopis, ktorý slovenskí národovci 
predložili cisárovi ako protest 
proti nútenej maďarizácii v cirkvi 
a v školách. Pre túto činnosť bol 
cirkevnou komisiou vyšetrovaný 
ako nepriateľ vlasti a zbavený 
prednášania na lýceu (požia-
davky Slovenského prestolného 
prosbopisu splnené neboli).

V štyridsiatych rokoch 19. sto-
ročia sa Ľ. Štúr začal venovať 
otázkam spisovného jazyka. 
Od 1. augusta 1845 vydával 
„Slovenskje národnje novini“ 
s prílohou Orol tatranský. Ďalší 
z jeho veľkých prínosov pre slo-
venský národ. Noviny sa totiž 
stali mobilizujúcou silou Slo-
vákov, propagátorom a silným 
buditeľom národného života. 
V roku 1847 sa Ľ. Štúr stal po-
slancom Uhorského snemu za 
slobodné kráľovské mesto Zvo-
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len. Svojimi vystúpeniami na 
sneme hájil záujmy slovenské-
ho národa a vystupoval proti 
maďarizácii. Svojho mandátu 
sa vzdal 13. marca 1848 po zis-
tení, že maďarská väčšina po-
slancov znemožňuje akúkoľvek 
parlamentnú iniciatívu na ob-
ranu slovenského národa. Zú-
častnil sa porady slovenských 
národovcov 10. – 11. mája 
v Liptovskom Sv. Mikuláši, 
na ktorej zostavili „Žiadosti 
slovenského národa“. Počas 
revolúcie v rokoch 1848/1849 
Ľ. Štúr pomáhal aj pri konci-
povaní Žiadostí slovenského 
národa, organizoval zasadnutie 
Slovanského zjazdu v Prahe, 
kde 2. júna 1848 kritizoval aus-
troslavistické postoje českých 
liberálov a protestoval proti ma-
ďarizačnému útlaku v Uhorsku. 
Zaslúžil sa o zrod Slovenskej 
národnej rady, ktorá vznikla 
vo Viedni a vyzvala Slovákov 
do ozbrojeného povstania za 
vydobytie svojich národných 
a sociálnych práv. Štúr vypove-
dal v mene SNR 19. septembra 
1848 poslušnosť uhorskej vlá-
de a vyhlásil štátnu nezávislosť 
Slovenska. Maďarský politik, 
právnik a neskorší predse-
da uhorskej vlády L. Kossuth 
17. októbra vydal zatykač na 
Štúra, Hurbana a Hodžu a vy-
písal odmenu 50 zlatých pre 
toho, kto pomôže pri ich dola-

pení. Pred smrťou stihol Štúr 
ešte dokončiť svoje filozofic-
ko-politické dielo „Slovanstvo 
a svet budúcnosti“.

Po revolúcii prežíval Ľ. Štúr 
mnoho sklamaní a osobných 
tragédií. Sklamaný bol z poráž-
ky revolúcie a z vtedajšej spolo-
čensko-politickej situácie. V ja-
nuári 1851 mu zomrel brat Karol 
(kňaz a učiteľ v Modre) a o pol 
roka otec. Ľ. Štúr sa po smrti 
brata presťahoval do Modry, 
kde sa sám (pod policajným do-
zorom) staral o deti zosnulého 
brata. V roku 1853 zomrela vo 
Viedni jeho duchovná priateľka 
Adela Ostrolúcka a v Trenčíne 
aj jeho matka. A v roku 1855 
sa začal ku koncu chýliť aj ži-
vot Ľ. Štúra – na poľovačke 
v decembri 1855 sa pri pokuse 
o preskočenie potoka neďale-
ko Modry nešťastne postrelil. 
Zomrel 12. januára 1856.

Historický význam práce Ľu-
dovíta Štúra v prospech Slo-
venska a Slovákov spočíval naj-
mä v jeho neochvejnej túžbe 
a iniciatívnej snahe uzákoniť 
spisovnú slovenčinu a zastaviť 
maďarizačný tlak na používanie 
maďarčiny v školách a úradoch. 
Ako múdry a rozhľadený učiteľ 
neustále vysvetľoval mládeži vý-
znam tohto kroku. Pripomínal, 
aby mladá generácia vzdelan-
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cov vytrvala v boji za slovenský 
národ. Ovládal desať jazykov 
a tieto vedomosti ho predurčo-
vali k tomu, aby sa postavil na 
čelo slovenských buditeľov. Ako 
novinár niekoľko rokov vydával 
„Slovenskje národnje novini“, 
ktoré boli zamerané na osve-
tu slovenčiny, sociálne práva, 
oboznamovali s kultúrnou tvor-
bou Slovanov, informovali o ak-
tuálnej politickej situácii doma 
a vo svete. V roku 1843 na fare 
v Hlbokom spolu s Jozefom Mi-
loslavom Hurbanom a Michalom 
Miloslavom Hodžom uzákonili 
nový spisovný jazyk. Základ-
nou kodifikačnou príručkou sa 
stala Nauka reči slovenskej. Za-
vedenie spisovnej slovenčiny 
odôvodnil aj v diele Nárečja slo-
venskuo alebo potreba písaňja 
v tomto nárečí.

Medzi základné pravidlá štúrov-
ského pravopisu patrí skutoč-
nosť, že vychádzal z kultúrnej 
stredoslovenčiny, používal tzv. 

fonetický pravopis – „píš, ako 
počuješ“, nepoužíval w, g pri 
zapisovaní v, j a g, ďalej, že dô-
sledne mäkčil ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, 
ťi, ňi, ľi, nepoznal totiž ypsilon, 
ale iba i, a tak sa mäkké slabiky 
museli označovať mäkčeňom 
(ďeďinka) a podobne.

Napriek námietkam proti štú-
rovej spisovnej slovenčine 
(M. M. Hodža, J. Kollár, M. Hat-
tala) sa začala spisovná sloven-
čina spontánne používať, aj keď 
v otázke spisovného jazyka vládol 
výrazný chaos (čeština u evanje-
likov, bernolákovčina, štúrovská 
slovenčina so snahou o opra-
vu – Hurban, Hodža, Hattala). 
O úspech štúrovčiny sa ale po-
starala literárna tvorba štúrovcov.

GARI

Použitá literatúra: 
www.stur.sk, www.osobnosti.sk, 

www.referaty.aktuality.sk

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Na stene uvedený citát Ľudovíta Štúra: „My chytili sme sa do služby 
ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“
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sPRávY zO sLOveNsKA

z dOMOvA

Predsedom siete
je Procházka
Predsedom novej politickej 
strany Sieť sa podľa očakávaní 
stal jej zakladateľ Radoslav Pro-
cházka, za prvého podpredse-
du si delegáti ustanovujúceho 
snemu v Žiline zvolili martin-
ského primátora Andreja Hrn-
čiara, ďalšími podpredsedami 
sú prodekanka Fakulty medzi-
národných vzťahov EU v Bra-
tislave Katarína Cséfalvayová, 
primátorka Prievidze Katarína 
Macháčková, poslanec NR SR 
Miroslav Beblavý a bývalý šéf 
košického kardioústavu Eduard 
Adamčík.

ukrajinci chcú preukaz
zahraničného slováka
Záujem o osvedčenie Slováka 
žijúceho v zahraničí je od ľudí 
žijúcich na Ukrajine väčší. V pr-
vom polroku tohto roku Úrad pre 
Slovákov v žijúcich v zahraničí 
(ÚSŽZ) prijal od ľudí z Ukrajiny 
147 žiadostí, v rovnakom období 
vlaňajška ich bolo 90, informo-
val hovorca úradu Igor Kováč. 
V roku 2013 vydal úrad žiadate-
ľom z Ukrajiny 148 preukazov, 
rok predtým 158.

Prahu povedie slovenka 
Krnáčová
Sympatická Slovenka Adriana 
Krnáčová sa stane novou pri-
mátorkou Prahy! Dohodli sa na 
tom ANO, ČSSD a trojkoalícia 
KDU-ČSL, Strany zelených (SZ) 
a hnutia Starostovia a nezávislí 
(STAN). 54-ročná rodáčka z Bra-
tislavy je absolventkou štúdia 
vedy o výtvarnom umení na Uni-
verzite Komenského v Bratislave 
a vyštudovala aj marketing na 
University DePaul v Chicagu. Má 
za sebou prácu v českej poboč-
ke Transparency International 
a pôsobila aj vo firme Johnson 
and Johnson.

Finančné problémy
v Matici slovenskej…
Nedoriešená kauza s národným 
pokladom, finančné problémy, 
chýbajúci tohtoročný rozpočet, 
ale aj kríza vo vnímaní a poslaní 
Matice slovenskej pred verej-
nosťou. To sú zásadné veci, kto-
ré vyčítali poslanci parlament-
ného výboru pre kultúru a médiá 
pri poslaneckom prieskume 
v tejto verejnoprávnej inštitúcii 
dotovanej aj zo štátnych peňazí. 
Aby Matica prežila tento rok, 
musí si podľa jej predsedu Ma-
riána Tkáča zobrať úver.

merkelová dostala  
u nás doktorát
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Pribudne 24 
klientskych centier
Stavebné povolenie, živnosten-
ský list či doklady o vlastníctve 
bytu sa budú dať vybaviť pod 
jednou strechou v ďalších 24 úra-
doch, ktoré by mali v mestách 
pribudnúť do konca tohto roka. 
V súčasnosti funguje deväť týchto 
klientskych centier a podľa minis-
terstva vnútra vybavovanie agen-
dy v nich sa pre ľudí zrýchlilo. 
Centrá vznikli ako súčasť reformy 
verejnej správy ESO.

Merkelová 
dostala u nás doktorát
Angela Merkelová prišla na Slo-
vensko tretíkrát vo funkcii ne-
meckej kancelárky. Ako fyzikálna 
chemička z niekdajšieho východ-
ného Nemecka totiž cestovala 
na slovenské územie bývalého 
spoločného štátu s Čechmi na 
vedecké podujatia. Na záver náv-
števy prevzala čestný doktorát. 
Titul Doctor honoris causa jej 
udelí Univerzita Komenského.

z eKONOMiKY

zlá ekonomika, zlý život
Stav slovenskej ekonomiky 
označilo v prieskume Euro-
barometer ako zlý 84 percent 
opýtaných Slovákov. Na druhej 
strane, 13 percent responden-
tov sa domnieva, že našej eko-
nomike sa darí dobre, zvyšné 
tri percentá nevedeli odpove-
dať. Slováci tak podľa výsled-
kov európskeho prieskumu vi-
dia stav hospodárstva svojho 
štátu pesimistickejšie, ako je 
priemer všetkých 28 štátov Eu-
rópskej únie.

Plyn stojí ukrajinu
330 dolárov
Ukrajina v súčasnosti nakupuje 
plyn cez Slovensko za 320 až 
330 amerických dolárov za ti-
síc metrov kubických. Informuje 
o tom agentúra Interfax Ukrajina 
s odvolaním na slová šéfa Ukr-
transgazu Igora Prokopiva. Ako 
dodáva, pre Ukrajinu tak v súčas-
nosti nie je výhodné nakupovať 
plyn z Maďarska, kde je cena 
400 amerických dolárov za tisíc 
metrov kubických.

Penta možno kúpi
aj denník sMe
Investičná skupina Penta In-
vestments je podľa informácií 
motejlek.com pomerne blízko 
k dohode o vstupe do sloven-
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ského vydavateľského domu 
Petit Press, ktorého vlajkovou 
loďou je denník Sme. Ďalšími 
kľúčovými aktívami sú portál 
sme.sk, Korzár, Új Szó, regio- 
nálne týždenníky MY. Inves-
tičná skupina minulý týždeň 
oznámila prevzatie vydavateľ-
stva Trend Holding a Spoloč-
nosti 7 Plus.

Polročný zisk 
J & T Banky stúpol
J & T Banka dosiahla v prvom 
polroku konsolidovaný čistý 
zisk 934 mil. českých korún 
(34,02 mil. eur). Bilančná suma 
sa zvýšila o 40 %, keď dosiah-
la viac než 125 mld. českých 
korún (4,55 mld. eur). Hlavným 
ťahúňom rastu bilančnej sumy 
bolo podľa vyjadrení J & T pre-
dovšetkým 35-percentné me-
dziročné zvýšenie klientskych 
vkladov, ktoré sa dostali takmer 
na hranicu 100 miliárd českých 
korún (3,64 mld. eur).

z KuLTúRY

dokument o hokejistovi 
demitrovi je dojímavý
Je to film určený najmä pre ho-
kejových fanúšikov. Veľké emó-
cie, našťastie, strieda s humo-
rom, a preto má šancu zaujať 
aj ostatných divákov. Nemal to 
byť chladný kalkul. Daniel Dangl 
a Lukáš Zednikovič, režiséri 

celovečerného dokumentu 38 
o živote hokejistu Pavla Demitru, 
chceli spomínať s úsmevom.

Šesťdesiatnik Jožo Ráž
Preslávil sa desiatkami hitov, kto-
ré si pospevuje niekoľko generá-
cií. Verejnosť si ho nepomýli ani 
vďaka láske k motorkám, cigarám 
a whisky. Jožo Ráž oslávil 24. ok-
tóbra okrúhlu šesťdesiatku. Aj 
do siedmeho desaťročia svojho 
života vstupuje s elánom – život-
ným aj tým s veľkým „E“, teda 
hudobnou skupinou, v ktorej je 
frontmanom už od roku 1968.
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Kirschner nahrala pre deti
Speváčka Jana Kirschner na-
hrala titulnú skladbu k novému 
slovenskému filmu! V septem-
bri mala premiéru pieseň DETI 
z rovnomenného filmu režiséra 
Jara Vojteka. Film si diváci môžu 
pozrieť v kinách po celom Slo-
vensku od 25. septembra 2014. 
Autormi piesne DETI sú Jana 
Kirschner a Eddie Stevens. Jana 
Kirschner spolu s partnerom, 
britským hudobníkom a pro-
ducentom, nahrávala skladbu 
v londýnskom štúdiu.

zO ŠPORTu

sagan získal na Tour
znova zelený dres
Jednou z najsledovanejších akcií 
posledných dní boli jednoznač-
ne slávne cyklistické preteky 
Tour de France. Sagan tento 
rok zelený dres oblieka už tretí 
raz v rade a dopĺňa históriu Tour 
– stáva sa druhým pretekárom 
v jej dejinách, ktorý bodovaciu 
súťaž vyhral trikrát za sebou. 
Prvenstvo v tejto kategórii drží 
Nemec Erik Zabel, ktorý má na 
konte dokonca až šesť takýchto 
triumfov v rade.

zlatá lopta FiFA
V nominácii na Zlatú loptu FIFA 
pre najlepšieho futbalistu sveta 
za rok 2014 sú už tradiční rivali 
a minuloroční finalisti Cristiano 

Ronaldo z Portugalska a Argen-
tínčan Lionel Messi, konkuren-
ciu im tentoraz robí okrem iného 
šesť majstrov sveta z Nemecka. 
O finálovej trojici rozhodnú hla-
sovaním kapitáni a tréneri repre-
zentačných celkov a tiež vybraní 
zástupcovia médií. Anketa vyvr-
cholí 12. januára v rámci galave-
čera v Zürichu.

strelec varga
majstrom sveta
Slovenský reprezentant v streľ-
be Erik Varga sa stal v španiel-
skej Granade majstrom sveta 
v trape mužov. V dramatickom 
finále zdolal člen SŠŠR MV SR 
Brita Edwarda Linga až v do-
datkovom rozstrele 5 : 4. Obaja 
trapisti zostrelili v základnom fi-
nálovom kole po dvanásť terčov. 
Varga dosiahol najväčší úspech 
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kariéry. V Granade vyhral už kva-
lifikáciu, v ktorej trafil 124 terčov.

sagan prestupuje
do Tinkoff-saxo
Slovenský cyklista Peter Sagan 
bude pôsobiť od nového roka 
v tíme Tinkoff-Saxo spoločne 
s bratom Jurajom. Jazdec tímu 
Cannondale po päťročnej ana-
báze v talianskom tíme poďako-
val všetkým, ktorí mu pomáhali 
počas päťročného pôsobenia. 
Zároveň sa veľmi teší z výziev, 
ktoré mu ponúka nový kontrakt 
s tímom Tinkoff-Saxo.

Platini vymýšľa
Prezident Európskej futbalovej 
únie Michel Platini chce zaviesť 
pre rozhodcov nové právomoci 
– udeľovanie bielych kariet. Fran-
cúz si myslí, že hráči by mali byť 
potrestaní pri nariekaní a nad-
merných protestoch u rozhod-
cov. Podľa Platiniho by hriešnik 
po inkasovaní bielej karty musel 
na desať minúť odstúpiť z ihris-
ka. Rozpor medzi významom 
žltej a bielej karty by nenastal…

Jozef Korbel

Náš priateľ, kolega a člen 
Československého ústavu 
zahraničního Bratislava Ivan 
Zuzula sa 21. októbra 2014 
dožil okrúhleho životné-
ho jubilea. Ku gratulantom 
sa pripája aj naša redakcia. 
K jeho šesťdesiatinám mu 
želáme veľa zdravia, šťastia, 
v práci úspech, doma pokoj 
a pohodu. Ivo, máme radi tvoj 
nadhľad, múdrosť a nezame-
niteľný zmysel pre humor. 
Buď naďalej veselý a spokojný 
tak ako doteraz.

redakcia ČSÚZ Bratislava

RNDr. Ivan Zuzula, CSc. 
oslávil 60 rokov
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Číslo účtu Československého ústavu zahraničního Bratislava 
vedeného v Tatra banka, a. s.: 

2928895584/1100

iBAN: SK7211000000002928895584

Ďakujeme za vašu podporu.

Aj prostredníctvom 
vAšich 2 % budeme 

môcť nAďAlej pomáhAť.

Československý ústav zahraniční Bratislava bol zaregis-
trovaný ako prijímateľ 2 % z dane na základe Osvedčenia 
(vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra ur-
čených právnických osôb) v Notárskom centrálnom registri 
dňa 04. 11. 2014 pod spisovou značkou NCRpo 1997/2014.

2 % 
z  D A N E
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