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milí čitatelia,

zimné obdobie sa spája s Viano-
cami a radostným očakávaním 
najkrajších sviatkov v roku. I na-
priek nezvyčajne teplému počasiu 
je všade navôkol neomylne cítiť 
blížiace sa sviatky. Vianočná at-
mosféra zavládla aj u nás v ČSÚZ 
Bratislava a stupňuje sa s pribú-
dajúcimi sviečkami horiacimi na 
adventnom venci. Časť z nej sa 
nám (veríme) podarilo pretaviť i do 
najnovšieho čísla Bulletinu, ktoré 
práve držíte v rukách. 

Aj napriek blížiacim sa Viano-
ciam je však toto číslo zamerané 
predovšetkým na Slovenskú re-
publiku, jej históriu i súčasnosť. 
Zvláštnu pozornosť venujeme 

Nežnej revolúcii, ktorej dvadsiate 
piate výročie sme si pripomínali 
17. novembra, i vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky, ktorá 
na Nový rok oslávi svoje dvad-
siate druhé narodeniny. 

I jedno z našich tradičných dis-
kusných popoludní s hosťom 
bolo tentoraz ešte viac ako ino-
kedy zamerané na tému blízku 
Slovákom, a to na život a dielo 
Milana Rastislava Štefánika, jed-
nej z najvýznamnejších osobností 
našich dejín. Porozprávať nám 
o ňom prišiel naslovovzatý od-
borník, historik a autor literatúry 
faktu Miroslav Musil. Výber toho 
najzaujímavejšieho z jeho rozprá-
vania si môžete prečítať v rubrike 
Navštívili nás na strane 14. 

Naším ďalším hosťom bol mar-
ketingový odborník a zároveň 
i Slovák žijúci v zahraničí, profe-
sor Dr. Peter Littmann. Rozprá-
vali sme sa s ním o jeho živote 
v Nemecku, práci a skúsenos-
tiach, ale i na tému propagácie 
Slovenskej republiky v zahraničí.

V témach o Slovensku pokraču-
jeme i reportážou pod názvom 
Slovensko sa lúči s volebným 
rokom, v ktorej si pripomína-
me a analyzujeme všetky tri 
príležitosti, ktoré za posledné 
mesiace pritiahli Slovákov k vo-
lebným urnám. 

úvodné Slovo
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Aby sme Vám však sprostred-
kovali i spomínanú vianočnú 
náladu, pripravili sme článok 
o vianočných zvykoch a tradí-
ciách, ktoré sa vo viac či menej 
zmenenej podobe zachovali na 
našom území dodnes. No a na-
pokon sme pre Vás vyspovedali 
podpredsedu ČSÚZ Bratislava 
Branka Šmilňáka, ktorý ochot-
ne odpovedal na naše zvedavé 
otázky. 

Priatelia, prajem Vám príjemné 
čítanie a v mene celej redakcie 
Bulletinu ČSÚZ i krásne, pokojné 
a pohodové vianočné sviatky. 
Na zdravie!

Katarína Cséfalvayová
šéfredaktorka
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rozhovor

čSúz pripravuje aktivity v rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských oblastiach. zameriava 
sa na rôzne vekové skupiny 
Slovákov. ktoré podujatia im-
ponujú tebe?

Každá podpora, resp. poduja-
tie sa cení. Mne sa najviac páči 
pomoc, ktorá posilňuje a pod-
poruje národné povedomie 
Slovákov doma i v zahraničí. 
Imponuje mi aj pomoc mladým 
ľuďom, ktorí nemajú dostatok 

peňazí na realizáciu svojich snov 
a uplatnenie sa v praxi. Sú však 
ambiciózni, cieľavedomí a zá-
roveň majú záujem o jazyk, kul-
túru, históriu, rodný kraj svojich 
rodičov a prarodičov. Veľmi sa 
mi páči už zrealizovaný projekt 
letná škola slovenského jazyka 
a kultúry, ktorý sme zorganizo-
vali začiatkom septembra. Mladí 
ľudia z rôznych krajín – Ukrajiny, 
Bieloruska či Macedónska sa 
učili slovenčinu, ale aj spoznávali 
kultúrne a prírodné krásy Slo-
venska. Z letnej školy si účastníci 
odnášali nezabudnuteľné zážitky 
a už teraz sa teším na organizá-
ciu ďalšej v roku 2015.

na tvojich zahraničných ces-
tách sa isto neraz stretávaš 
s krajanmi, ktorí žijú a pracujú 
mimo svojej vlasti. ako hodno-
tia Slovensko – krajinu, ktorú 
opustili? čo sú najčastejšie 
dôvody odchodu z rodnej 
vlasti? akú pomoc by najčas-
tejšie uvítali?

Stretol som veľa Slovákov žijú-
cich mimo Slovenska. Sú medzi 
nimi aj takí, ktorí sa vyjadrujú 
o Slovenku pohŕdavo, ale väč-
šina našich krajanov sa hlási 
k svojej domovine a má k nej 

Hrozí odliv mozgov zo SlovenSka
s podpredsedom čSúz bratislava brankom Šmilňákom

B. Šmilňák
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pozitívny vzťah. Patriotizmus 
a cítenie istej nostalgie pri slo-
vách domovina a Slovensko sú 
u nich veľmi výrazné. Dôvody 
ich odchodu boli v minulosti 
politické, ale teraz sú už najmä 
ekonomické. Stretol som Slová-
kov, ktorí sa dokázali presadiť 
v náročnej konkurencii v cudzine, 
a napriek tomu majú v sebe veľa 
pokory a aj najmenšiu pomoc 
oceňujú a vítajú.

Niektorí moji známi dlhodobo 
žijúci v zahraničí sú členmi slo-
venských krajanských spolkov. 
Najmä takéto komunity oceňujú 
každú pomoc. Sú vďační za aké-
koľvek slovenské učebnice či za 
podporu slovenských festivalov 
a iných podujatí. Každá pomoc 
je pre nich vítaná.

Slovensko je súčasťou eú už 
desať rokov. čoraz viac mla-
dých ľudí odchádza zo svojej 
domoviny za hranice. ako ty 
vnímaš tento fenomén?

Mladí majú obrovské možnosti 
spoznávať svet, veľa cestovať 
a študovať. Je to pre nich ob-
rovská príležitosť a skúsenosť. 
Dôležité ale je, aby sa po štúdi-
ách opäť vracali domov a svoje 
vzdelanie a skúsenosti zo živo-
ta v ekonomicky a demokratic-
ky vyspelých krajinách zúročili 
doma. Inak hrozí odliv mladých 

mozgov do zahraničia, čo sa 
môže v budúcnosti Slovensku 
vypomstiť. Naša vlasť je preto 
povinná pripraviť im pôdu na lep-
ší život a realizáciu vlastných ideí 
a predsavzatí. Mňa veľmi teší, 
že aj my ako malá organizácia 
prispievame a pomáhame na-
šimi projektmi, aj keď len malou 
mierou, ale o to srdečnejšie k ší-
reniu slovenského povedomia 
v zahraničí. 

GARI

B. Šmilňák
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na pôde československého ústavu zahraničního v bratislave 
sme na konci novembra prijali ďalšiu vzácnu návštevu. prof. dr. 
petra littmanna, ktorý je od roku 2005 honorárnym konzulom 
Slovenskej republiky v hamburgu (www.slovakia-hamburg.de) 
a zároveň poradcom ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky. o stretnutie s ním bol na 
Slovensku mimoriadny záujem.

Narodil sa v roku 1947 v Prahe, 
vyštudoval strojárstvo na prie-
myslovke v Bratislave a v roku 
1968 emigroval do Nemecka. Pri-
vyrábal si ako asistent réžie v te-
levízii WDR v Kolíne nad Rýnom, 

neskôr študoval filozofiu a podni-
kové hospodárstvo a získal titul 
diplomovaného ekonóma. Počas 
svojej profesionálnej kariéry za-
stával početné riadiace pozície 
v oblastiach manažmentu, mar-

Prof. Dr. Peter Littmann

navŠTÍvili náS

SlovenSko má veľkú PríleŽiToSŤ 
zabodovaŤ v zaHraničí

peter littmann 
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ketingu, predaja a financií. V ro-
koch 1992 až 1997 bol predse-
dom predstavenstva spoločnosti 
Hugo Boss AG, ktorú doviedol 
až k úspešnému presadeniu sa 
na svetovom trhu. Práve toto ob-
dobie svojej profesionálnej ka-
riéry považuje za svoj najväčší 
pracovný úspech. Stálo za ním 
zavedenie nového strategického 
smerovania spoločnosti a zmena 
politiky riadenia, spojená so za-
vedením troch nových značiek, 
ako aj premiestnenie časti pro-
dukcie do zahraničia (offshoring) 
a dôsledná internacionalizácia 
predaja. Hugo Boss tak patrí 
medzi nadpriemerne úspešné 
a svetovo uznávané značky.

Dnes má vlastnú spoločnosť, kto-
rá sa sústreďuje na poradenstvo 
v otázkach „brandingu“  a mar-
ketingu. Ako sám hovorí, rozdiel 
medzi „brandingom“ a marketin-
gom dnes mnohým ľuďom nie je 
jasný. A to ani vysokopostaveným 
riaditeľom a členom predstaven-
stiev známych, veľkých podnikov. 
Zastávajú názor, že marketing je 
reklama a nevidia rozdiel medzi 
marketingom a „brandingom“. 
„a pritom definícia je úplne 
jasná. „branding“ je všetko, čo 
súvisí s budovaním a vedením 
značky, samozrejme, prelína 
sa to s marketingom, ale je to 
dlhodobá aktivita. a podstatné 
je, či pri podnikaní rozmýšľame 

krátkodobo, alebo dlhodobo. 
podnikanie je totiž beh na dlhé 
trate. mnohí úspešní podnika-
telia tvrdia, že práci vo vlastnej 
firme venujú viac pozornosti 
ako vlastnej rodine,“ dodal. 
P. Littmann.

Náš hosť pokračoval vo svojom 
monológu zaujímavou myšlien-
kou. „viete, prečo máme dnes 
toľko problémov v hospodár-
stve? lebo svetom vládne 
uniformita. Týka sa to mno-
hých výrobkov, od áut až po 
chlieb. väčšina automobiliek 
napríklad vyrába autá, ktoré 
sú viac či menej podobné kon-
kurenčným výrobkom. keby 
ste vymenili značku, často 
nevidíte rozdiel. všetky typy 
sú skoro rovnaké. česť výnim-
kám, samozrejme. ešte horšie 
je to v bankách. riaditeľ banky 
vám na otázku, čo jeho inšti-
túciu odlišuje od konkurencie, 
vymenuje množstvo kritérií, 
o ktorých si myslí, že prevyšujú 
ponuku iných bánk. neuvedo-
muje si, že iné banky ponúkajú 
takmer to isté. môžeme pokra-
čovať napríklad jogurtmi. ruku 
na srdce, kto dnes dokáže roz-
líšiť jednu značku od druhej? 
obchodníci a podnikatelia sa 
potom čudujú, prečo je cena 
výrobku jediným kritériom roz-
hodovania sa zákazníka. moja 
rada? najdôležitejšie je odlíšiť 
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sa od konkurencie a kvalitou 
si krok za krokom získavať 
zákazníka,“ dodal P. Littmann.

Ďalšími slovami nás náš hosť 
nepotešil. Slovensko totiž podľa 
neho nemá imidž. Je to dobrá aj 
zlá správa zároveň. Dobrá je, že 
sú krajiny neďaleko od našich 
hraníc, ktoré majú doslova zlý 
imidž a taký Slovensko nemá. 
Zlá správa ale je, že naša krajina 
nepatrí medzi destinácie, ktoré 
by napríklad Nemci preferova-
li alebo ktoré by si vyberali za 
miesto podnikania. „ide o to, aby 
nielen Slovensko ako také bolo 
vo svete známe, ale aby naj-
mä správna, pozitívna „mes-
sage“ (správa, informácia) 
bola vo svete známa,“ dodal 
P. Littmann.

Ako ďalej povedal, na Sloven-
sku sa podnikatelia, majitelia 
známych firiem často pýtajú, 
prečo sa nedokážu presadiť 
na trhu v zahraničí, napríklad 
v Rakúsku, keď majú výrobky 
skoro také kvalitné ako rakúske, 
ale lacnejšie. Odpoveď je podľa 
P. Litmanna veľmi jednoduchá, 
„... lebo ak hľadáte cieľovú 
skupinu zákazníkov, pre kto-
rých je prvoradá cena, ľahko 
sa vám môže stať, že si vás 
nevyberú, lebo na trhu sú vý-
robky z číny, Taiwanu alebo 
indie, ktoré sú síce menej 

kvalitné, ale ešte oveľa, oveľa 
lacnejšie.“

Presadiť sa na západnom trhu nie 
je pre slovenské podniky a slo-
venské výrobky jednoduché. 
Musia sa odlíšiť od konkurencie 
nielen kvalitou a značkou, ale tiež 
istou výnimočnosťou. P. Littmann 
to dokumentoval na príklade istej 
slovenskej značky čaju. „uro-
bili sme všetko pre to, aby sa 
presadila na nemeckom trhu. 
neúspešne. nemci sa s čajom 
vôbec nestotožnili. na druhej 
strane slovenský výrobca ná-
bytku sa tam dokázal presadiť 
v nabitej konkurencii renomo-
vaných zahraničných výrob-
cov. na presadenie sa potre-
bujete trochu času a zrejme aj 
štipku šťastia,“ dodal náš hosť.

Podľa neho má Slovensko na-
priek spomínaným negatívam 
veľkú nádej „zabodovať“ v zahra-
ničí. A to aj potom, čo slovenskí 
politici, bývalí aj súčasní, urobili 
na zlepšenie imidžu našej kraji-
ny veľmi málo. „podľa mňa má 
naša krajina dostatok potenci-
álu presadiť sa. Treba si však 
uvedomiť, že známa kompara-
tívna výhoda, ktorou je lacná 
pracovná sila, sa pomaly strá-
ca. viem, o čom hovorím. Sna-
žil som sa presvedčiť nemec-
kého podnikateľa, aby si otvoril 
odevnú fabriku na Slovensku. 
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odišiel radšej do bulharska. 
Tam sú náklady na zamestnan-
cov ešte nižšie. na môj pro-
tiargument, že u nás sú šičky 
skúsenejšie a lepšie ako tam, 
mi odpovedal, že do bulharska 
pošle tím odborníkov, ktorí to 
bulharské ženy naučí a o nie-
koľko mesiacov budú porov-
nateľné s kýmkoľvek v európe. 
hotovo, rozhodol sa a nedal sa 
už ovplyvniť. mal pred sebou 
čísla z mimoriadne presných 
analýz,“ dodal P. Littmann a na 
záver povedal: „už nie sme tig-
rom európy. musíme byť preto 
kvalitnejší a podnikavejší. viac, 
ako kedykoľvek predtým. iba 
tak na nás svet opäť upriami 
svoju pozornosť.“

Na našu otázku, čo treba v kraji-
ne urobiť, aby sa jej imidž v zahra-
ničí zlepšil, P. Littmann povedal: 
„musí mať zdravé a prosperu-
júce hospodárstvo. vezmite 
si napríklad severské krajiny: 
dánsko, Fínsko, Švédsko. ne-
musia tak usilovne pracovať 
na svojom imidži. Celý svet 
ich pozná ako krajiny so zdra-
vým, prosperujúcim hospodár-
stvom, čo zvyšuje dôveru v ich 
výrobky. na druhej strane, 
krajinám so slabým hospo-
dárstvom, s neutešenou, zlou 
sociálnou situáciou obyvate-
ľov sa len ťažko presadzuje na 
svetových trhoch.“

GARI

P. Littmann a R. Baran, predseda ČSÚZ BA
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začiatkom novembra sme v priestoroch československého 
ústavu zahraničního v bratislave privítali vzácneho hosťa. bol 
ním miroslav musil, diplomat, historik a pedagóg, publicista 
a scenárista, literát a cestovateľ, ktorý sa venuje literatúre fak-
tu, najmä osobnostiam m. r. Štefánika, Š. osuského a m. be-
ňovského. Spolu s nedávno zosnulým Františkom kelem vydal 
knihu návraty do polynézie – po stopách m. r. Štefánika (1996, 
1999) a madagaskarský denník – za kráľom zo Slovenska cez 
tri oceány (1997), medzi jeho najaktuálnejšie výstupy patrí 
kniha m. r. Štefánik vo svetle talianskych archívov.

Miroslav Musil

navŠTÍvili náS

ŠTefánik – SveTobeŽník, 
kToréHo dámy zboŽňovali

miroslav musil, autor literatúry faktu
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Náš hosť nám rozprával o osu-
de jednej z najväčších osobností 
slovenských dejín Milana Ras-
tislava Štefánika, ktorý sa stal 
renomovaným francúzskym ved-
com. „vybudoval sieť meteoro-
logických a astronomických 
staníc vo francúzskej polyné-
zii. vtedy prišiel s myšlienkou 
založiť tam československú 
kolóniu. na jeho podnet pri-
šlo do polynézie veľa čechov 
aj Slovákov. počas mojej ex-
pedície po stopách Štefánika 
som stretával potomkov vte-
dajších prisťahovalcov – „kolo-
nistov“. asimilovali sa s pôvod-
ným obyvateľstvom a zostali 
po nich vydarení potomkovia. 
napríklad miriam prokopová, 
ktorá si zahrala po boku mar-
lona branda vo filme vzbura na 
lodi bounty a stala sa aj miss 
Tahiti aj World,“ dodal M. Musil.

Pri ďalšej misii na Tonge v roku 
1911 sa Štefánikovi podarili, 
popri medzinárodných tímoch, 
najúspešnejšie pozorovania 
zatmenia Slnka. Miroslav Mu-
sil poukázal na to, že hoci je 
všeobecne známa Štefánikova 
talianska snúbenica Giuliana 
Benzoni, takmer neznámou je 
jeho prvá snúbenica Yvonne 
Chautemps, dcéra vplyvného 
senátora. Jej brat Camille Chau-
temps bol trojnásobným fran-
cúzskym premiérom, takže išlo 

o mimoriadne prestížnu rodinu. 
Ako M. Musil uviedol: „yvonne 
ho šialene milovala, ale neskôr 
vzťah ukončila a dala prednosť 
rodine. Štefánika však jej otec 
uviedol do najvyšších politic-
kých a slobodomurárskych 
kruhov, čo neskôr diplomat 
Štefánik obratne využil.“ Fran-
cúzska vláda ho poverila nezvy-
čajným diplomatickým poslaním. 
Mal, akože z pozície astronóma, 
nadviazať strategické kontakty 
medzi Ekvádorom a Francúz-
skom v predvečer I. svetovej 
vojny (Francúzsko tam potre-
bovalo námornú aj telegrafic-
kú základňu). „Svoje poslanie 
bravúrne splnil, lenže prišla 
1. svetová vojna a jeho misia 
sa skončila,“ ukončil myšlienku 
M. Musil a dodal, že Štefánik 
za túto prácu dostal svoje prvé 
veľké vyznamenanie – Rytier 
čestnej légie. Mal ho pri sebe 
aj pri tragickom páde lietadla 
v Bratislave v roku 1919.
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V roku 1914 bol povolaný do 
francúzskej armády. Pridelili ho 
do pechoty, ktorá bola najmä 
„potravou pre kanóny“. Vďaka 
nádejnému svokrovi, senátoro-
vi, sa dostal k letectvu. Preslávil 
sa ako odvážny pilot, začo bol 
vyznamenaný. „Generála jani-
na, s ktorým ostal priateľom 
na celý život, zaujal nápadom 
založiť slovenskú pilotnú es-
kadru. aj preto sa Štefánik 
prihlásil na srbský front, aby 
robil nábor dobrovoľníkov – 
Slovákov, resp. Slovanov z ra-
kúskej armády. dostal tam 
rád sv. juraja za hrdinstvo, 
no zostrelili ho a zraneného ho 
previezli do ríma. Tam sa zo-
známil s druhou snúbenicou, 
no nemenej vplyvnou Giulia-
nou benzoniovou.“

„keď sa vystrábil zo zranení,“ 
pokračoval náš hosť v zaujíma-
vom rozprávaní, „išiel sa osob-
ne poďakovať dáme, ktorá ho 
z paríža podporovala cez jej 
kontakty v ríme, madame de 
jouvenelle (čerstvo rozvede-
nej manželke senátora a ma-
jiteľke salóna). v jej salóne sa 
schádzala vládna a diploma-
tická elita. zrejme nezostalo 
iba pri ďakovných frázach, 
pretože pani de jouvenelle 
sa do nášho krajana vášnivo 
zamilovala, o čom svedčí celý 
rad zaľúbenej korešponden-

cie. pri jednej z recepcií v jej 
salóne potom hosťom ukázala 
spálňu, kde „strávila nezabud-
nuteľnú noc so Štefánikom“, 
konštatuje M. Musil. „Štefá-
nik vzťah zrejme chápal viac 
pragmaticky a využil ho ako 
skvelú príležitosť na zozna-
movanie sa s vplyvnými ľuďmi. 
bol to predovšetkým francúz-
sky premiér aristide briand,“ 
pokračoval M. Musil. Na dobo-
vých fotografiách nám ukázal 
ďalšiu ženskú tvár, tentoraz Lo-
uise Weiss, tiež veľmi dôležitej 
dámy v živote M. R. Štefánika. 
„ako vôbec prvá feministka 
v európe sa úspešne či me-
nej úspešne snažila presadiť 
myšlienky feminizmu. mimo-
chodom budova európskeho 
parlamentu v Štrasburgu ne-
sie jej meno.“ V prezentácii Mu-
sila sa zároveň objaví list slečny 
Weisovej, v ktorom Štefánikovi 
píše, citujem: „pane, ponúkam 
sa vám stať sa vašou snúbe-
nicou…, a okrem iného pokra-
čuje, že v blízkosti Štefánika 
akoby strácala kontrolu nad 
sebou“ – ozaj pozoruhodné 
pre top feministku!“ dodal  
M. Musil.

Na našu otázku, čím bol Šte-
fánik pre dámy taký atraktívny, 
M. Musil povedal: „podľa vy-
jadrenia jeho „zbožňovateľky“ 
louisy to bol muž s „poďoba-
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nou“ tvárou, ale s nádherný-
mi modrými očami, z ktorých 
vyžarovala charizma.“

Bežne sa tvrdí, že M. R. Štefánik 
pri stretnutí s francúzskym pre-
miérom Aristidom Briandom pri-
pravoval pôdu pre jeho stretnutie 
s T. G. Masarykom. Ďakovný list 
Štefánika Briandovi následne po 
stretnutí to však nepotvrdzuje. 
Podľa slov M. Musila Štefánik 
rozhodne nebol ten, ktorý „otvá-
ral dvere Masarykovi a Bene-
šovi“ k popredným európskym 
predstaviteľom – Štefánik bol pri 
týchto rokovaniach kľúčovým 
vyjednávačom, už len z hľadis-

ka ovládania francúzštiny. No 
podstatné je to, že práve Šte-
fánik predložil kľúčové idey pre 
vznik spoločnej krajiny Čechov 
a Slovákov.

•  Namiesto akademických vý-
ziev, ktoré politici brali málo 
vážne, rokovať priamo s pred-
staviteľmi Dohody. Príkladne 
rokoval s lídrami Francúzska, 
Talianska aj USA.

•  Vytvoriť Národnú radu ako 
celosvetový strešný orgán 
budúceho štátu Čechov 
a Slovákov.

•  Ponúknuť Dohode vytvore-
nie česko-slovenskej armády, 
ktorá mala zohrať rozhodujú-
cu úlohu na fronte.

•  Navrhnúť Dohode, aby na-
miesto Rakúsko-Uhorska 
vznikla v strednej Európe 
sieť nových štátov (de facto 
neskoršia Malá dohoda) vrá-
tane Česko-Slovenska, ktoré 
budú spoľahlivým politickým, 
vojenským aj ekonomickým 
spojencom Dohody.

Jeho významná úspešná mi-
sia bola v roku 1916 v Rusku, 
kde sa mu podarilo presvedčiť 
vojenskú generalitu o význame 
česko-slovenských légií. V tom 
istom roku presadzoval projekt 
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čs. légií v Taliansku. A to do-
slova osobným príkladom, keď 
s talianskou letkou v priamej 
paľbe nepriateľa z lietadla vy-
hadzoval letáky, ktorými bur-
coval Čechov a Slovákov, aby 
prebehli na druhú stranu frontu 
a pridali sa do česko-sloven-
ských légií.

Prostredníctvom jeho talian-
skej snúbenice sa dostal pria-
mo k talianskemu premiérovi 
Vittoriovi Orlandovi. Podari-
lo sa mu presvedčiť ho, aby 
podpísal dohovor medzi Ta-
lianskom a Česko-slovenskou 
národnou radou. „išlo teda 
o prvý medzinárodný do-
kument, v ktorom sa čes-
ko-Slovensko uznáva skôr, 
než oficiálne vzniklo,“ dodal 
M. Musil. „podstatné boli aj 
diplomatické nóty krajín do-
hody, ktoré zdôrazňovali, že 
česko-Slovensko uznávajú 
ako krajinu spolubojujúcu 
proti krajinám nepriateľa. 
práve takto sa potvrdilo, že 
Štefánik zohral rozhodujúcu 
úlohu pre vznik nového štá-
tu vytvorením česko-sloven-
ských légií.“

Pri vyratúvaní mimoriadnych 
zásluh Štefánika, ktoré viedli 
k vzniku Československa, by sme 
mohli pokračovať ešte dlho. Dôle-
žité je, že Štefánik bol geniálnym 

diplomatom, ktorý využil všet-
ky svoje schopnosti a možnosti, 
aby na stretnutiach s najvyššími 
európskymi štátnikmi pomohol 
svojmu milovanému národu ži-
júcemu v strede veľkej Európy, 
vo vtedajšom Rakúsko-Uhor-
sku. M. Musil zvlášť poukázal 
na to, že Štefánik bol jediný zo 
zakladateľov ČSR, ktorý prejavil 
záujem a stretol sa s pápežom 
Benediktom XV. Vďaka tomuto 
stretnutiu sa Svätý otec pravde-
podobne dozvedel o politických, 
národnostných aj religióznych 
špecifikách Slovenska. Toto sa 
potom aj potvrdilo v následnej 
komunikácii Svätej stolice s Čes-
ko-Slovenskom.

Štefánikovým záverečným dip-
lomatickým úspechom bola 
dohoda medzi Francúzskom 
a Talianskom o pôsobení ich 
vojenských jednotiek na území 
novo vzniknutého štátu ČSR. 
Vďaka Štefánikovi sa dohodlo, 
že talianske vojská sa postup-
ne stiahnu, takže francúzske 
prevezmú kontrolu nad územím 
krajiny. Úspešného finále sa, žiaľ, 
Štefánik nedočkal. Pri návrate 
do milovanej vlasti tragicky za-
hynul, spolu s tromi talianskymi 
letcami, 4. mája 1919.

Česť jeho pamiatke!

GARI
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československý ústav zahraniční bratislava

ďakuje za podporu.

parTneri
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začiatkom decembra sme v čSúz bratislava opäť prijali 
vzácnu návštevu z blízkeho zahraničia. bola ňou Stála ko-
misia Senátu českej republiky pre krajanov žijúcich v za-
hraničí v sprievode pani veľvyslankyne českej republiky 
na Slovensku lívie klausovej, ktorá do priestorov čSúz 
bratislava prišla už po druhýkrát.

krajanSké SPolky: dôleŽiTá 
je komunikácia a konTinuiTa

Ústrednou témou stretnutia 
zástupcov oboch inštitúcií 
bola výmena skúseností z ich 
činnosti a prerokovanie mož-
nosti vzájomnej spolupráce 
a podpory v oblasti starostli-

vosti o krajanov žijúcich v za-
hraničí. Rozhovor uskutočnený 
v príjemnej atmosfére sa týkal 
najmä českých a slovenských 
krajanov žijúcich za hranicami 
oboch krajín, či už Slovákov 

Zľava: M. Soboňa, D. Ďuráková, J. Jermář, S. Brouček, F. Imrich, B. Šmilňák, R. Baran, T. Grulich,  
J. Čunek, K. Cséfalvayová

navŠTÍvili náS
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v Českej republike, Čechov 
na Slovensku alebo jedných 
i druhých v tretích krajinách. 
„Ťažko zovšeobecniť, hľadať 
niečo spoločné medzi krajan-
mi žijúcimi v zahraničí okrem 
toho, že majú niečo spoločné 
s Českou alebo Slovenskou 
republikou,“ konštatoval pred-
seda Stálej komisie Senátu pre 
krajanov žijúcich v zahraničí To-
máš Grulich na margo udržia-
vania kultúry, jazyka a tradícií 
v krajanských spolkoch v cu-
dzine. Rozhovor sa tiež dotkol 
témy rozdelenia oboch republík 
a identity krajanov, korí emigro-
vali z bývalého Československa 
a dnes len ťažko odpovedajú 
na otázku, či sa cítia byť skôr 
Čechmi, alebo Slovákmi. „Ne-
máme záujem niečo deliť, po-
kiaľ je spolok Čechov a Slová-
kov spoločný,“ vyjadril sa pán 
Grulich k otázke čechoslovakiz-
mu krajanských spolkov. „Česi 
a Slováci dodnes ostávajú 

bratmi, najbližšími národmi, je 
preto prirodzené, že i v zahra-
ničí k sebe zástupcovia oboch 
národov navzájom inklinujú,“ 
povedal predseda ČSÚZ Brati-
slava Radoslav Baran. Nastole-
ná bola i téma ďalšieho pokra-
čovania a rozvoja krajanských 
spolkov. „Mali by sme sa po-
hnúť ďalej, nielen udržiavať tra-
dície,“ vyhlásil Tomáš Grulich 
a dodal, že kľúčovú úlohu pri 
tom, aby boli krajanské spolky 
schopné čeliť novým úlohám 
a výzvam, zohráva komuniká-
cia s domácimi organizáciami. 
V tomto smere sa pochvalne 
vyjadril na adresu Slovenskej 
republiky, ktorá má podľa jeho 
názoru podporu krajanov ži-
júcich v zahraničí kvalitnejšie 
inštitucionálne zastrešenú. „My 
sme sa sem vlastne prišli od 
vás učiť,“ priznal úprimne na 
záver rozhovoru.

KCs

Zľava: veľvyslankyňa ČR v SR L. Klausová  
a J. Jermář, senátor a člen Stálej komisie

Zľava: S. Brouček, externý spolupracovník Stálej 
komisie a T. Grulich, predseda Stálej komisie
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Žiadny zo sviatkov v roku nie je opradený toľkými poverami, 
tradíciami a ľudovými zvykmi ako obdobie vianoc. aj keď si 
gazdinky v predvianočnom období právom ťažkajú na množ-
stvo povinností, uznajte, že pozorovať vzrušené tváre detí pri 
štedrovečernom stole a radosť v ich očiach pri rozbaľovaní 
darčekov stojí za námahu. pripomeňme si v krátkosti zaují-
mavé zvyky, ktoré v slovenských rodinách prežili stáročia.

čaro vianoc 
a vianočné čary

SlovenSké zvyky a TradÍCie

Vianoce majú svoj pôvod v pred-
kresťanskej oslave zimného 
slnovratu. Postupom času si 
Slovania zvyky na Štedrý deň 
menili a prispôsobovali prostre-
diu, v ktorom žili. Na Štedrý deň 
kresťania tradične držali pôst, 
ktorý sa končil zjavením prvej 
hviezdy na nebi. Cirkev chápe 
pôst ako prostriedok na lepšiu 
koncentráciu pri modlitbách 

a vážnych rozhodnutiach. Svia-
točné dni, ako ich poznáme dnes, 
určil pápež Gregor VIII. v rámci 
kalendárnej reformy v roku 1582. 
Nový rok stanovil na 1. januára. 
Dovtedy ho oslavovali 1. marca, 
25. decembra alebo na veľko-
nočné sviatky.

Štedrovečerná večera sa pod-
ľa slovenských tradícií začínala 
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predkrmom, oblátkou natretou 
cesnakom a poliatou medom, 
aby boli všetci zdraví. Vianoč-
ným oblátkam sa pripisovali ma-
gické účinky. Do 18. storočia ich 
piekli a roznášali kňazi a učitelia. 
Omrvinky z nich gazdinky odkla-
dali do siatin, mali totiž silu liečiť, 
chrániť pred požiarom a podob-
ne. Neskôr na stôl pribudlo aj 
ovocie. Ak bolo rozkrojené jablko 
zdravé a čerstvé, tieto vlastnosti 
sa preniesli aj na členov rodi-
ny. S jedným kusom sa podelili 
všetci pri stole, aby ich lakomosť 
obchádzala. Hlavných chodom 
slávnostnej večere v sloven-
ských rodinách boli polievky, 
najčastejšie z kyslej kapusty 
alebo strukovín, šošovice, fazule, 
hrachu a sušených húb. Po nej 
si hodovníci pochutili na ope-
kancoch, malých buchtičkách 
z kysnutého cesta. Gazdinky 
ich podávali sparené horúcim 
mliekom a posypané makom. 
Kúsok cesta hospodár odniesol 
aj do maštale a podelil sa oň so 
statkom. Nezabudol pritom ani 
cesnak a šípky. Samozrejme, že 
neobišiel ani služobníctvo, ktoré 
obdaroval jedlom a ovocím. Vša-
de panovala príjemná sviatočná 
atmosféra.

Štedrovečerný stôl naši pred-
kovia umiestnili vždy do rohu 
izby a považovali ho za posvät-
né miesto. Všetko, čo bolo v jeho 

okolí, malo mystický význam. 
Nohy stola zviazali reťazou, 
aby sa nepostrácal dobytok 
na paši a aby aj rodina zostala 
pokope. Pod stôl dávali poľ-
nohospodárske nástroje. Mali 
zabezpečiť dobrú úrodu a silu 
ľuďom, ktorí sedeli pri štedrove-
černom stole. Pred slávnostnou 
večerou urobil gazda každému 
medom krížik na čelo, aby ich 
chránil pred zlom. Rodina si 
sadla k slávnostne prestreté-
mu stolu až potom, keď jeho 
čelné miesto obsadil gazda. 
Po ňom sa mohli usadiť ďalší 
chlapi postupne podľa veku. 
Ženy obsluhovali a prisadnúť si 
mohli, iba ak zostalo miesto. Stôl 
zdobili strúčiky cesnaku, aby 
bola celá rodina zdravá, sed-
liaci pridali aj strukoviny, kvôli 
bohatej úrode. Oriešok na stole 
mal priniesť dobré myšlienky. 
Súčasťou výzdoby bola lojová 
sviečka. Počas roka ňou gaz-
dinky liečili zranenia. Pri stole 
ležala aj puška, aby počas roka 
neminula svoj cieľ. Pod stolom 
nechýbalo seno, podobne ako 
v Betleheme. Aj dnes pretrvá-
va v niektorých rodinách zvyk 
ponechať jedno miesto pri stole 
symbolicky voľné pre náhodné-
ho hosťa alebo pocestného. Zo 
stola počas večere nikdy nič ne-
spratávali, aby sa „majetok ne-
roztrepal.“ Ani po večeri sa jedlá 
zo stola neodkladali, ostali tam 
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do druhého dňa. Slávnostný ob-
rus aj s odrobinkami starostlivo 
zabalili a schovali. V niektorých 
krajoch vysypali jeho obsah na 
pole až pred jarnou výsadbou. 
Úrody sa vraj potom nedotkol 
žiadny škodca, ani hmyz a vtáci.

Ryby na štedrovečernom stole 
boli výsadou bohatého mest-
ského obyvateľstva a na vidiek 
sa dostali až začiatkom 20. sto-
ročia. Boli považované za pôstne 
jedlo. Na záver tradičnej večere 
sa v slovenských rodinách podá-
vali koláče, makové a orechové 
záviny, vianočka alebo figúrky 
z vody a múky, ktoré sa neskôr 
dostali aj na vianočný stromček, 
ale tiež na dvere maštale, kur-
níka a psej búdy, aby mal kaž-
dý živý tvor na gazdovstve svoj 
vianočný symbol nablízku. Ho-
dovníci popíjali hriate, pálenku 
varenú s medom alebo cukrom, 
vanilkou, klinčekmi, škoricou 
a citrónovou kôrou.

Štedrý večer sprevádzali aj čary 
a veštby. Vydajachtivé dievčence 
sa zvykli pozerať do studne, aby 
na hladine videli tvár budúceho 
ženícha, alebo kopali do dverí 
chlieva. Koľkokrát sa prasiat-
ko ozvalo, toľko rokov musela 
dievčina so svadbou počkať. 
Alebo hádzali opekance na dve-
re do sväteničky (pri kostolných 
dverách). Povera totiž hovorila, 

že „ak tieto odtiaľ skoro skapali 
(zmizli), dievča sa medzi rokom 
vydá.“

Medzi obľúbené čary patrilo aj 
liatie olova. Nad pecou rozta-
vené kúsky olova sa naliali do 
vody a po vychladnutí vytvárali 
obrazce, z ktorých sa pri tro-
che fantázie dalo kadečo vyčí-
tať. V niektorých krajoch zvykli 
po večeri nasypať na podlahu 
kôpky hrachu, pšenice a ďalších 
plodín, ktoré chcel gazda na jar 
zasiať. Do izby vpustili čierneho 
kohúta. Z hromady, z ktorej zo-
bal najskôr, mohol gazda oča-
kávať dobrú úrodu, no plodinu, 
do ktorej nezobol vôbec, bolo 
zbytočné siať. Do skleného po-
hára naplneného vodou nasypal 
gazda dvanásť jadierok z jablka. 
Koľko z nich vyplávalo na hla-
dinu, toľko suchých mesiacov 
mohol v budúcom roku očaká-
vať. Na Štedrý večer gazdovia 
nikomu nič nepožičiavali. Verili 
totiž, že s požičaným predmetom 
z domu odíde šťastie.

Stromček sa stal symbolom Via-
noc až na začiatku 19. storočia. 
Dovtedy ním bol Betlehem. Prvé 
stromčeky si Slovania zhotovo-
vali z klasov. Zvyk zdobiť vianoč-
ný stromček prišiel na naše úze-
mie z Rakúska a Nemecka okolo 
roku 1815. Od cudzej šľachty ho 
odpozorovali bohaté meštianske 
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rodiny. V roľníckych rodinách sa 
udomácnil pred prvou svetovou 
vojnou. Ľudia si ich upevňovali 
pod strop, neskôr na nábytok, 
nakoniec na zem.

K Prvému vianočnému sviatku 
sa viažu skôr zákazy, ako zá-
bavné a milé povery či čary. 
Nechodilo sa na návštevy do 
cudzích domov, nejedli sa kolá-
če posypané makom a makové 
opekance, aby ľudia nemali bl-
chy. Nemohli sa tiež rozbíjať ore-
chy, aby sa gazdinám nerozbíjal 
hlinený riad. Ak do domu zavítala 
návšteva z blízkej rodiny, prvý 
musel vojsť chlap a nie žena. Na 
Štefana sa chodilo vinšovať. Na 
Tri krále sa svätila krieda, kto-
rou napísali nad dvere skratku 
C+M+B, čo bola skratka z la-

tinského: Christus mansionem 
benedicat (Kristus nech žehná 
tento dom). Neskôr tento nápis 
ľudia zmenili na G+M+B, čo je 
skratka z mien troch kráľov.

Na Silvestra sa večeralo to, čo 
na Štedrý deň, len slávnostné 
menu obohatili mäsom. Po veče-
ri nasledovala zábava. Na Nový 
rok sa nesmela jesť hydina, aby 
domácim neuletelo šťastie.

Zvyky našich predkov prežili 
s malými obmenami dodnes. 
Mnohé sa počas stáročí zme-
nili, ale duch Vianoc pretrval 
bez zmien. Vianočný čas zostal 
kresťanským symbolom rodinnej 
súdržnosti, pokoja a lásky.

GARI
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uplynutie štvrťstoročia od nežnej revolúcie otvára 
priestor na bilancovanie. v počiatočných dňoch re-
volúcie si pravdepodobne väčšina obyvateľov čes-
koslovenska neuvedomovala, že sa stávajú súčasťou 
historického medzníka, ktorý vtedajšiu spoločnosť od 
základov zmení.

Netušili to však ani hlavní aktéri 
novembrových udalostí. Svojou 
aktívnou a hlasnou kritikou sa 
zapísali do dejín ako revolucio-
nári, ktorí sa odvážili hrať vabank 
v mene slobody, rešpektovania 
ľudských práv a demokracie. 
V novembri 1989 pritom ešte 
nemohli vedieť, či sa ich bu-
dúcnosťou nestane perzekúcia, 
alebo emigrácia.

Revolučné prejavy intelektuá-
lov a chytľavé slogany o pravde 
a láske prijímali ľudia s nadše-
ním. Angažovanosť, ktorou sa 
prejavili davy ľudí na námestiach 
československých miest, bola 
vyvolaná pocitom spolupatrič-
nosti. Po dlhých rokoch sa verej-
nosti totiž neprihovárali stranícki 
funkcionári. V novembri 1989 sa 
z tribún začali ozývať hlasy ľudí, 
ktorých verejnosť vnímala ako 
svojich. Bez náročného pre-

sviedčania a zložitej argumen-
tácie intelektuálov sa protestu-
júci dav stotožnil s požiadavkami 
slobody a demokracie. Ľudia sa 
rozhodli vziať svoju budúcnosť 
do vlastných rúk.

Rozklad komunistickej totali-
ty priniesol uvoľnenie napätia, 
v ktorom sa žilo v Európe od 
konca druhej svetovej vojny. No-
vember umožnil nebývalé prú-
denie kapitálu a investícií a pre-
dovšetkým ponúkol miliónom 
obyvateľov strednej a východnej 
Európy šancu na slobodný život.

Počas štvrťstoročia od revolúcie 
prešla slovenská spoločnosť vý-
raznými zmenami. Pôvodné sna-
hy o politickú zmenu, formova-
nie silnej občianskej spoločnosti 
a otvorenie sa svetu vyvolali v ľu-
ďoch vlnu nadšenia z možnosti 
slobodne sa rozhodovať o bu-

17. november 

významné dáTumy SlovenSka
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dúcom smerovaní krajiny. Vstup 
do európskych štruktúr si však 
vyžadoval aj prijatie právnych 
noriem v oblasti ľudských práv 
a slobôd. Z pohľadu občanov 
malo preto veľký význam prijatie 
Listiny základných práv a slo-
bôd 9. januára 1991, ktorá bola 
obsiahnutá v ústavnom zákone 
č. 23/1991 Zb. Po odstránení 
„železnej opony“ sa tak mohol 
naštartovať proces nadnárod-
nej solidarity a spolupráce na 
obnove Európy.

Vďaka otvoreniu hraníc politic-
ká emigrácia prestala existovať. 
Ľudia začali slobodným cesto-
vaním do zahraničia spoznávať 
okolité aj vzdialené krajiny. Po 
dlhých rokoch vycestovali s ve-
domím, že sa môžu vrátiť naspäť 
domov. Otvorenie hraníc do urči-
tej miery prispelo k rozšíreniu zá-
ujmu o otázku vlastnej národnej 

identity. Presadzovanie ideálov 
slobody a demokracie tak po-
sunulo verejný dialóg smerom 
k národným témam a v koneč-
nom dôsledku aj k vzniku sa-
mostatného štátu.

Pokojné rozdelenie federácie 
a vznik samostatnej Slovenskej 
republiky síce vychádzalo zo za-
merania na národnú identitu, jej 
výsledkom však bol aj zisk novej 
pozície v medzinárodných vzťa-
hoch. Novovzniknutý samostat-
ný štát sa stretol s pozitívnym 
ohlasom v zahraničí. Ten sa pre-
javil v nekomplikovanom uznaní 
Slovenska. Slovenská republika 
si ako suverénny štát od prvé-
ho dňa svojej existencie začala 
úspešne budovať medzinárod-
né vzťahy a stala účastníckym 
štátom KBSE (neskôr OBSE), 
19. januára sa stala členom OSN 
a 30. júna 1993 pribudlo členstvo 
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v Rade Európy. Pomerne rýchlo 
tak dosiahla medzinárodný šta-
tút, aký mali jej bezprostrední 
susedia s dlhšou tradíciou za-
hraničnej politiky. Slovensko sa 
v ponovembrovom vývoji po-
stupne integrovalo do medziná-
rodného spoločenstva, pričom 
za najvýznamnejší moment in-

tegrácie je v krajine považovaný 
vstup do Európskej únie v roku 
2004. Vstupu do Európskej únie 
predchádzalo aj úspešné vyu-
žitie práv získaných revolúciou, 
pretože si ho Slováci odsúhlasili 
v referende.

Napriek rozmanitým názorom 
17. november v konečnom dô-
sledku priniesol Slovensku mno-

ho výhod. Jedným z nich je už 
len fakt, že svoj názor na zisky 
a straty z revolúcie môžeme 
bez obáv prezentovať verejne. 
Občianska spoločnosť, ktorá sa 
u nás dodnes formuje ako vý-
sledok novembra 1989, otvára 
priestor na slobodné vyjadrenia 
vlastných názorov na fungova-

nie spoločnosti a otvára priestor 
na občiansku aktivitu. Práve 
občiansky aktívny, zodpovedný 
prístup ku krajine je a veríme, že 
aj bude nielen spomienkou na 
november 1989, ale jeho potvr-
dzovaním, pretože spája revoluč-
né ideály s reálnym fungovaním 
politiky a celej spoločnosti.

Kristína Šabíková
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vznik Slovenskej republiky je výsledkom dlhodobého procesu, 
v ktorom sa vyvíjalo národné povedomie Slovákov. niektoré 
etapy dejín priali jeho rozvoju viac, iné menej.

Historickým medzníkom na ceste 
Slovenska k samostatnosti bola 
Nežná revolúcia a udalosti, kto-
ré po nej nasledovali. S pádom 
socializmu prišiel čas na bližšie 
zoznámenie sa s ideami demok-
racie. Spoločenská transformácia 
v Československu vyústila do bu-
dovania právneho štátu na demo-
kratických princípoch, ktorý mal 
všetkým svojim občanom garan-
tovať dodržiavanie základných 
ľudských práv, občianskych práv 
a slobôd. S otvorenými možnos-

ťami slobodne prejavovať svoj ná-
zor sa začali kryštalizovať názo-
rové rozdiely Čechov a Slovákov 
na správu vecí verejných. Kým 
Česi preferovali riešenie ekono-
mickej otázky a vyrovnávanie sa 
s minulosťou, Slováci sa zaoberali 
otázkou svojho postavenia v spo-
ločnom štáte. Demokratizačné 
procesy tak značnou mierou 
prispeli k narastaniu národné-
ho povedomia, čím v konečnom 
dôsledku ovplyvnili ďalšie štátno-
-právne vzťahy v rámci federácie.

významné dáTumy SlovenSka

1. január
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Rozdelenie federácie sa udia-
lo bez výraznejších problémov 
a zavŕšilo sa 1. januára 1993 
vznikom samostatných repub-
lík. Ak porovnáme vznik samo-
statnej Slovenskej republiky 
a Českej republiky s rozdelením 
iných štátov, musíme konštato-
vať, že navzdory silným emóci-
ám k nemu došlo bezkonfliktne. 
Napriek počiatočnej skepse sa 
napokon stretlo s priaznivou 
odozvou aj v zahraničí.

A ako sa na vznik samostatné-
ho štátu pozeráme dnes? Aj po 
rokoch samostatnosti sa Česi aj 
Slováci tešia z mimoriadne dob-
rých vzájomných vzťahov. Tieto 
sú dnes najviac viditeľné v kul-
túre, no nemenej partnerských 

aktivít pozorujeme v rovine ob-
chodu, občianskych združení, 
v akademickej sfére a v nepo-
slednom rade aj v politike.

V priebehu 22 rokov samo-
statnosti Českej a Slovenskej 
republiky robili renomované 
vedecko-výskumné inštitúcie 
oboch krajín mnoho výskumov, 
ktoré porovnávali názory Če-
chov a Slovákov na rôzne spo-
ločenské témy. Hľadanie názo-
rových podobností a rozdielov 
už dlhšie obdobie poukazuje 
na vznik samostatných štátov 
ako prospešného riešenia pre 
obe krajiny. Iste, aj dnes si zopár 
Čechov a Slovákov povzdych-
ne za spoločným štátom, no 
hodnotenie histórie a vysporia-
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danie sa s vlastnou minulosťou 
má v oboch krajinách odlišnú 
podobu.

V ostatnom období si získali 
pozornosť verejnosti výsledky 
výskumného projektu Inštitútu 
pre verejné otázky a Sociolo-
gického ústavu AV ČR „25 ro-
kov od Nežnej revolúcie očami 
občanov“. Výskum obidve inšti-
túcie realizovali v októbri 2014. 
Výskumníci v ňom porovnávali 
hodnotenie vybraných histo-
rických udalostí a etáp Čechmi 
a Slovákmi. Z výsledkov výsku-
mu vyplýva, že kým v Čechách 
sa považuje za najpozitívnejšie 
obdobie 1. ČSR, na Slovensku 
jednoznačne zvíťazil vznik sa-
mostatnej Slovenskej republiky 
v roku 1993. Pre Čechov je vznik 
samostatného štátu až treťou 
pozitívne vnímanou historickou 
udalosťou (druhou je Nežná re-
volúcia). Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že výskum odhaľuje 
silnejší nacionalizmus Slovákov. 
Hodnotenie tohto zistenia už 
prenechám na čitateľa…

Samostatnosť nebola pre Slo-
vákov len dočasným rozmarom, 
ako sa ukázalo aj v ďalšom spo-
ločnom prieskume IVO a Socio-
logického Ústavu AV ČR, ktorý 
skúmal hodnotenie najväčších 
prínosov rozdelenia. Z výsledkov 
prieskumu dokonca vyplynulo, 

že budovanie samostatného štá-
tu Slováci nevnímali ako pros-
triedok (na dosiahnutie niečoho 
iného), ale ako cieľ. Za najväčšie 
plus vzniku republiky totiž dlho-
dobo považujú získanie samo-
statnosti, nezávislosti, slobody 
a suverenity. Na druhom mies-
te sa vo výsledkoch prieskumu 
umiestnilo uznanie Slovenska na 
medzinárodnej scéne.

Snahy slovenského národa 
o získanie uznania, suverenity 
a vlastnej štátnosti boli v roku 
1993 korunované úspechom 
a s odstupom rokov sú väčšinou 
spoločnosti ako úspech stále 
vnímané. V budovaní samostat-
ného štátu sme však v porovna-
ní s inými európskymi krajinami 
len na začiatku. Úsilie, ktoré 
bolo v minulosti vynaložené na 
vznik samostatného Slovenska, 
musíme dnes pretaviť do úsilia 
budovať silnejšiu občiansku spo-
ločnosť. Takú, ktorá nás posunie 
od emócií k racionalite a zodpo-
vednosti za našu krajinu. Už sa 
totiž niet na koho vyhovárať…

Kristína Šabíková

Zdroj: www.ivo.sk/buxus/
docs//prezentacie/prezenta-
cia_20_rokov_samostatnosti_
SR_CR.pdf, www.ivo.sk/buxus/
docs//vyskum/subor/dvadsatpat_
rokov_novembra_prezentacia.pdf
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Správy zo SlovenSka

Komunálne voľby už tradične 
sprevádzala nízka účasť voli-
čov. Počet oprávnených voličov, 
ktorí prišli k urnám, nepresiahol 
hranicu 50 %. V najväčších slo-
venských mestách, v Bratislave 
a v Košiciach, volilo primátorov, 
starostov a poslancov menej ako 
35 % oprávnených voličov. Nízku 
volebnú účasť najviac ovplyvni-
li dva faktory. Prvým bola ce-
loplošne rozšírená občianska 
skepsa, druhým faktorom bol 
termín volieb počas predĺženého 

víkendu. Komunálne voľby potvr-
dili, že frustrácia občanov z po-
litiky a sklamanie voličov z po-
litikov v slovenskej spoločnosti 
neustále narastá (a to najmä od 
prepuknutia kauzy Gorila). Slo-
váci postupne strácajú vieru v to, 
že demokratické voľby môžu sú-
časný stav zmeniť k lepšiemu. 
Rozširujú sa rady občanov, ktorí 
rezignovali na uplatnenie svojho 
voličského práva. Podľa priesku-
mov verejnej mienky, ktoré sa 
realizovali v priebehu troch me-

rok 2014 môžu občania Slovenskej republiky pokojne nazvať 
volebným rokom. začal sa dvoma kolami prezidentských vo-
lieb, pokračoval májovými „eurovoľbami“ a 15. novembra sa 
zavŕšil komunálnymi voľbami.
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siacov pred komunálnymi voľba-
mi, až 10 – 15 % respondentov 
(v závislosti od miesta zberu dát) 
o účasti na novembrových voľ-
bách ani neuvažovalo.

Ak existuje celoplošný víťaz ko-
munálnych volieb, je ním nepo-
chybne nezávislý kandidát. Ne-
závislí kandidáti obsadili 37,95 % 
primátorských a starostovských 
kresiel. Už v predchádzajúcich 
voľbách sa ukazovalo, že na 
úrovni miest a obcí má väčší 
význam lokálna popularita osob-
nosti, než stranícka príslušnosť. 
V novembrových komunálnych 
voľbách bola však idea nezá-
vislosti kandidáta dotiahnutá 
do absurdnosti. Mnohí nezávislí 
kandidáti sa totiž stali nezávis-
lými iba pár mesiacov pred voľ-
bami. Táto novinka slovenského 
politického marketingu sa uká-
zala ako mimoriadne efektívna 
a priniesla nejedno víťazstvo 
kandidátom, ktorí by si v straníc-
kych tričkách získavali sympatie 
voličov len veľmi problematicky. 
Úspech nezávislých kandidá-
tov možno podobne ako nízku 
volebnú účasť interpretovať vo 
svetle nedôvery voči etablova-
ným politickým stranám a ich 
regionálnym predstaviteľom.

Jedna z mála strán, ktorá sa 
na Slovensku teší popularite 
napriek občianskej dezilúzii 

a sérii korupčných škandálov, je 
Smer-SD. Vládna strana potvr-
dila v komunálnych voľbách, že 
okrem charizmatického vodcu 
disponuje aj kvalitnými regionál-
nymi štruktúrami. Zvýšila podiel 
svojich nominantov na miestach 
vedúcich predstaviteľov miest 
a obcí takmer o 10 %. Tento 
výsledok azda ťažko prekvapil 
niekoho, kto sleduje politické 
dianie na Slovensku. Predseda 
strany Smer-SD, premiér Ro-
bert Fico, sa totiž pred voľbami 
vyjadril, že obce, v ktorých si 
zvolia starostov blízkych strane 
Smer-SD, budú mať lepšie pod-
mienky pri vyjednávaní s vlá-
dou. Svojím prísľubom si získal 
okrem menších miest a obcí aj 
krajské mesto Žilina, na ktorom 
demonštroval lojalitu voči sta-
rostom zo Smeru-SD v praxi 
(odpustil mestu dlh za pozem-
ky pre spoločnosť Kia a jeho 
nominant bol následne zvolený 
za primátora Žiliny). Voľby pre-
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ukázali, že strana Smer-SD má 
väčšinu svojich sympatizantov 
v menších obciach, preto jej 
kandidáti zaznamenali v po-
rovnaní s ostatnými stranami 
početnú prevahu.

Druhým najúspešnejším poli-
tickým zoskupením, ktoré v ko-
munálnych voľbách získalo 4 % 
zvolených primátorov a staros-
tov, bolo Kresťanskodemokra-
tické hnutie. Úspech hnutia na 
regionálnej úrovni má na Slo-
vensku dlhšiu tradíciu. Spája sa 
s vplyvom strany na nábožensky 
orientovaných voličov žijúcich 
prevažne v menších obciach. 
Už tradične v komunálnych voľ-
bách potvrdili svoje pozície aj 
národnostne orientované strany 

Most-Híd a SMK. Ich kandidá-
ti uspeli najmä v národnostne 
zmiešaných obciach, kde žije vy-
soký podiel občanov maďarskej 
národnosti.

Rozporuplné výsledky dosiahli 
v komunálnych voľbách pravico-
vé strany. Ich aktivity sa zamerali 
skôr na väčšie mestá. Z pohľa-
du predvolebnej kampane sa 
najatraktívnejšie boje pravice so 
stranou Smer-SD zvádzali v Bra-
tislave a v Košiciach. Obe mestá 
viedli od roka 2010 nominanti 
strany Smer-SD. Pravica mala 
ambíciu tento stav zmeniť. Po-
darilo sa jej to len v Bratislave, 
aj keď… Pravicové strany pod-
porili v boji proti bratislavskému 
primátorovi Milanovi Ftáčnikovi 
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lídra Nežnej revolúcie Milana 
Kňažka. Voľby sa však niesli 
v znamení príslovia: „kde sa 
dvaja bijú, tretí vyhráva“. Novým 
bratislavským primátorom sa 
15. novembra stal prieskumový 
outsider, kandidát, ktorý len tri 
mesiace pred voľbami vystúpil 
zo strany SDKÚ-DS a označil 
sa za nezávislého kandidáta, Ivo 
Nesrovnal.

Pravicové iniciatívy v metropole 
východu poznačilo odhalenie 
korupčnej kauzy (predražené-
ho nákupu CT v Piešťanoch), 
ktorá nepriamo siahala až ku 
košickým predstaviteľom strany 
Smer-SD, konkrétne k vtedaj-
šiemu predsedovi NR SR Pav-
lovi Paškovi. Najúspešnejšia 
pravicová kandidátka na pri-
mátorku Košíc Alena Bašisto-
vá (kandidovala za stranu Sieť 
a v posledných prieskumoch sa 
umiestnila na druhom mieste za 
Richardom Rašim zo Smeru-
-SD) sa vo svetle tejto kauzy 
odhodlala spojiť pravicu. Ako 

silnejšia kandidátka odstúpila 
v prospech spoločného kan-
didáta ostatných pravicových 
strán Rudolfa Bauera a vyhlásila 
voľby za referendum o tieňovom 
primátorovi Košíc Pavlovi Paš-
kovi. Napriek obrovskej snahe 
sa však pravici v Košiciach ne-
podarilo zvíťaziť.

Za kuriozitu komunálnych volieb, 
ktorá sa pravdepodobne zapíše 
do dejín, možno považovať nasa-
denie kandidátov novovzniknutej 
strany Sieť. V novembri uplynuli 
len dva mesiace od zakladajúce-
ho snemu strany. Jej regionálne 
štruktúry sa ešte stále iba formu-
jú, napriek tomu kandidáti Siete 
presvedčili o svojich kvalitách 
voličov v 52 mestách a obciach. 
Prekvapujúcim výsledkom pred-
behli väčšinu pravicových strán.

Predvolebná kampaň poukáza-
la na mnohé neduhy slovenskej 
politiky. Želáme preto novým 
primátorom a starostom, aby 
sa čím skôr pustili do ich od-
straňovania. Pri troche šťastia 
nám potom z komunálnych vo-
lieb ostatne aj niečo viac, ako 
len zvyšky plagátov a nesplnené 
sľuby…

Kristína Šabíková

Zdroj: http://oso2014.statistics.
sk/oso2014/sk/
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Správy zo SlovenSka

z domova

Služby dopravnej polície 
cez internet
Hodiny čakania na dopravnom 
inšpektoráte kvôli vydaniu do-
kladov či prevzatiu evidenčného 
čísla na nové auto by už mali 
byť minulosťou. Umožní to nová 
bezplatná elektronická služba 
ministerstva vnútra, cez ktorú 
si bude možné u „dopravákov“ 
rezervovať presný termín. Tí, čo 
majú elektronické občianske 
preukazy s overeným podpisom, 
si budú môcť nové auto navyše 
prihlásiť do evidencie sami cez 
internet. Na dopravných inšpek-
torátoch funguje od decembra 
25 služieb v elektronickej forme.

Schválili novelu obstará-
vania proti schránkovým 
firmám
Poslanci schválili v skrátenom 
konaní vládny návrh novely Zá-
kona o verejnom obstarávaní, 
ktorý by mal znemožniť schrán-
kovým firmám s neznámymi 
vlastníkmi získavať verejné zá-
kazky. Zmeny v zákone podpo-
rilo 85 poslancov, z toho 79 za 
Smer, piati nezaradení a jeden za 
OĽaNO, proti nebol nikto a zdr-
žalo sa dvadsať poslancov.

rektorom STu zostáva 
robert redhammer
Slovenskú technickú univerzitu 
(STU) aj naďalej povedie súčasný 
rektor Robert Redhammer. Do 
funkcie ho na obdobie 2015 až 
2019 zvolil akademický senát 
univerzity. Staronového rekto-
ra vybral akademický senát zo 
štyroch kandidátov. Opätovne 
zvolený rektor STU Redhammer 
postavil svoj program na pokra-
čujúcej podpore výnimočných 
talentov na škole, a to vedcov, 
pedagógov a študentov.

niki bude lieTaŤ 
aj z braTiSlavy
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kwaśniewski si prevzal  
v Trnave čestný doktorát
Bývalý prezident Poľskej re-
publiky Aleksander Kwaś-
niewski si v Trnave prevzal 
čestný vedecký titul doctor 
honoris causa. Udelila mu ho 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave „za zásluhy o rozvoj 
slovensko-poľských vzťahov, 
aktívnu pomoc v prístupovom 
procese Slovenskej republiky 
do Európskej únie a za rozvíja-
nie spolupráce v stredoeuróp-
skom regióne“. Kwaśniewski 
bol prezidentom Poľska dve 
funkčné obdobia, od roku 1995 
do roku 2005.

z ekonomiky

S ruskou ropou 
na ďalších pätnásť rokov
Slovensko bude môcť využívať 
ruskú ropu ďalších 15 rokov. 
Dohodli sa na tom v Moskve 
zástupcovia slovenského 
a ruského rezortu hospodár-
stva. Slovensko bude mať na 
základe tejto rámcovej dohody 
k dispozícii šesť miliónov ton 
ropy ročne. Rovnaké množstvo 
má ísť cez slovenské územie 
do ďalších európskych krajín. 
Sto percent z objemu pre Slo-
vensko potrebuje súkromná 
spoločnosť Slovnaft, ktorá je 
súčasťou maďarskej skupiny 
MOL.

Superrýchle pendolino 
na trase praha – košice
Superrýchly vlak Pendolino, 
ktorý dokáže ísť rýchlosťou 
až 230 kilometrov za hodinu, 
budú prevádzkovať Železnice 
Slovenskej republiky spoločne 
s Českými dráhami na trase 
Praha – Košice. Pendolino bude 
jazdiť podľa nového grafikonu 
raz denne a za lístok do Prahy 
zaplatia cestujúci z Košíc 18 eur. 
Východniari sa do Prahy dosta-
nú za 7,5 hodiny.

niki bude lietať 
aj z bratislavy
Rakúska letecká spoločnosť Niki, 
dcéra nemeckého prepravcu Air 
Berlin, začne od 1. apríla 2015 
pravidelne lietať z Bratislavy do 
Viedne, Bruselu a do Palmy de 
Mallorca. Na trase z Bratislavy 
do Bruselu bude Niki prevádz-
kovať 11 spiatočných letov týž-
denne, z toho dva denne v pon-
delok až piatok a jeden v nedeľu. 
Krátke spojenie do Viedne bude 
fungovať denne a do Palmy de 
Mallorca trikrát týždenne, v uto-
rok, vo štvrtok a v sobotu.

brusel zaplatí diaľnice
Európska komisia v najbližších 
troch rokoch napumpuje do 
investícií v členských štátoch 
EÚ až 315 miliárd eur. Novým 
programom chce podporiť naj-
mä dobudovanie infraštruktúry či 

35



začínajúcich podnikateľov. Slo-
venský rezort financií už potvrdil, 
že prvými projektmi, ktorými sa 
bude uchádzať o finančnú pod-
poru z Bruselu, budú dostavba 
bratislavského diaľničného ob-
chvatu D4 a južnej rýchlostnej 
cesty R7, smerujúcej tiež do 
hlavného mesta.

z kulTúry

na Topfeste 
aj česká kapela kryštof
Na podujatí Topfest, ktoré sa bude 
konať 26. až 27. júna na letisku 
v Piešťanoch, vystúpi aj česká ka-
pela Kryštof a slovenské formácie 
Tublatanka a IMT Smile. Posled-
né menované zoskupenie okolo 
speváka a gitaristu Ivana Táslera 
ponúkne spoločný koncert s ume-
leckým súborom Lúčnica. IMT 
Smile sa predstavia v špeciálnom 
programe so súborom Lúčnica, 
na čo sa už teraz veľmi tešíme. 
Veď ich tohtoročné spoločné vy-
stúpenia sú už takmer vypredané!

víťazkou Czechoslovak 
Topmodel 2014 je krůželová
Víťazkou súťaže Czechoslovak 
TopModel 2014 sa stala Niko-
la Krůželová. Rozhodla o tom 
porota, ktorú tvorili jedenás-
ti zástupcovia zahraničných 
agentúr. Okrem iných o víťazke 
rozhodovali napríklad predsta-
vitelia milánskej agentúry Brave 

Model Management, tokijskej 
Image Models, parížskej a new-
yorskej Marilyn Agency či vie-
denskej Tempo Models. Na dru-
hom mieste skončila Michaela 
Petrečková a na treťom Karin 
Závodská.

hegerová prekonala infarkt
Česká speváčka Hana Hegero-
vá leží v jednej z pražských ne-
mocníc v umelom spánku. Portál 
idnes.cz informoval, že 83-ročná 
umelkyňa prekonala začiatkom 
decembra srdcovú príhodu. 
Speváčka Hana Hegerová leží 
v umelom spánku vo Všeobec-
nej fakultnej nemocnici v Prahe. 
Podľa českého portálu idnes.cz, 
ktorý o tom informoval, speváč-
ku do nemocnice previezli z jej 
bytu po srdcovej príhode.

Slnečný cirkus oslavuje
Už tridsať rokov uplynulo od 
prvého predstavenia vtedy 
ešte neznámeho zoskupenia 
Cirque du Soleil, ktoré v roku 
1984 uviedlo šou s názvom 
La Grand Tour v quebeckom 
mestečku Gaspé. Svoje pred-
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stavenie Quidam (Príbeh) uvedie 
v bratislavskej Slovnaft aréne od 
5. do 8. februára 2015. S pred-
stavením Quidam príde do Brati-
slavy 52 akrobatov, hudobníkov 
a spevákov.

zo ŠporTu

halák ašpiruje na trofej
Brankár Jaroslav Halák zatiaľ 
napĺňa očakávania vedenia i fa-
núšikov klubu NHL New York 
Islanders a stihol sa už zapísať 
do historických štatistík organi-
zácie. Bratislavčan Halák dosia-
hol desiate víťazstvo za sebou, 
čím vyrovnal klubový rekord 
legendárneho Billyho Smitha. 
Doterajšiemu držiteľovi maxi-
ma sa to podarilo v roku 1982, 
keď Islanders napokon získa-
li aj Stanleyho pohár. Halák je 
po úvodnej časti sezóny podľa 
zámorských médií najväčším 
adeptom na Vezinovu trofej pre 
najlepšieho brankára súťaže.

národný štadión začnú stavať
Výstavba Národného futbalového 
štadióna na Tehelnom poli s ka-

pacitou viac ako 20-tisíc miest 
sa začne v decembri. Bratislavskí 
mestskí poslanci výstavbu v sep-
tembri odblokovali, keď investoro-
vi Ivanovi Kmotríkovi schválili pre-
nájom pozemku na vybudovanie 
odbočky na Bajkalskej ulici, ktorý 
potrebuje na dokončenie projektu. 
Na postavenie Národného futba-
lového štadióna v Bratislave má 
investor tri roky, futbalový stánok 
musí byť dostavaný a skolaudova-
ný do 31. decembra 2017.

klobučník skončil na mS piaty
Slovenský reprezentant Tomáš 
Klobučník obsadil 5. miesto vo 
finále prsiarskej dvojstovky na 
majstrovstvách sveta v pláva-
ní v krátkom bazéne v katar-
skej Dauhe. Jeho výsledný čas 
2:04,29 min je výrazným preko-
naním doterajšieho slovenského 
rekordu (2:04,97), ktorého bol 
tiež držiteľom. Klobučník postú-
pil do finále časom 2:05,01 min 
z posledného ôsmeho miesta.

Jozef Korbel
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Číslo účtu československého ústavu zahraničního bratislava 
vedeného v Tatra banke, 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 na zápis do registra urče-
ných 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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