
Spravodaj c 159 
Motto 59: „ Náš je ten kus zeme pod Tatrami – nám preto z nej patrí výnos celý!“ 

Matúš Černák 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

- -Rád by som Vás pozval na prezentáciu knih prof. Dudáša -  Absurdity vysokých škol a 
inteligencie na Slovensku, ktorá sa uskutoční na Bibliotéke 6.11 o 12.00. Bol by som rád 
ak by tam prišlo čo najviac ľudí z akademického prostredia. Ak teda budete môcť budem 
rád ak prídete. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vyhlásenie Evanjelíckej cirkvi a. v.  
dňa 3.11.2011 

Vyhlásenie k snahám odstrániť súsošie 
štúrovcov z Nám. Ľ. Štúra v Bratislave 
So znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré chcú presadiť, aby súsošie štúrovcov na 
Námestí Ľ. Štúra bolo nahradené kópiou pôvodného súsošia cisárovnej Márie Terézie. 
Osobnosť Ľudovíta Štúra a hnutie štúrovcov reprezentuje v slovenskej spoločnosti 
hodnoty humanity, demokratickosti, úcty k slobode všetkých národov, no najmä hodnotu 
sebažertvy za slobodu slovenského národa. Štúrov čin z 19. septembra 1848, keď na 
Myjave vyhlásil Deň slovenskej nezávislosti a spoločne s J. M. Hurbanom a M. M. 
Hodžom založili prvú Slovenskú národnú radu, inšpiroval celé generácie Slovákov v boji 
za svojbytnosť a za vytvorenie vlastného, demokratického štátu. Nie sme za 
premiestnenie súsošia štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra. Návrh na jeho premiestnenie 
na Námestie slobody nie je adekvátny ani z odborného architektonického hľadiska, 
nakoľko toto súsošie bolo vytvorené pre proporčne menšie námestie a tvorí jeho centrum 
už dlhé roky. 
Blíži sa 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (r. 2015), ktorý svojimi aktivitami tvorivo 
rozvíjal myšlienky reformácie. Jeho kodifikácia spisovného slovenského jazyka naplnila 
Lutherovu myšlienku sprístupniť slovo Božie všetkým veriacim v ich národnom jazyku. 
Štúrova slovenčina sa zároveň stala rozhodujúcim prvkom integrácie Slovákov ako 
moderného európskeho národa. 
Vážime si zásluhy osvietenských panovníkov cisárovnej Márie Terézie a jej syna Jozefa 
II., 
za ktorého panovania vzišiel Tolerančný patent, a máme pochopenie pre vznik novej, 
dôstojnej sochy Márie Terézie, sme však proti jej inštalovaniu v podobe, ktorá 
symbolizuje útlak z konca 19. storočia. 
Proti inštalácii repliky sochy Márie Terézie na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave sa postavili 
nielen poprední odborníci, architekti, umelci a spisovatelia, Bratislavčania i Matica 
slovenská, ale aj občania z celého Slovenska. V Bratislave je možné nájsť iné, primerané 
miesto na umiestnenie novej sochy panovníčky. 
Každý pokus vedome vnášať do slovenskej spoločnosti rozbroje kvôli reminiscenciám v 
súvislosti s bývalou monarchiou v našej novej, nezávislej Slovenskej republike 
považujeme za neprimeraný. 



Žiadame predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavy-Starého Mesta, aby 
sa navrhované premiestnenie súsošia štúrovcov nerealizovalo. 
Bratislava 28. október 2011 
Miloš Klátik, generálny biskup, v. r. 
Pavel Delinga, generálny dozorca, v. r. 
Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 3.11.2011 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

- Počas Sviatku všetkých svätých až do 8. novembra môžu veriaci pri návšteve cintorína 
alebo krypty získať odpustky. 

V Dome sv. Martina krypty tvoria tajomné podzemie kostola vystavané na 
niekdajšom cintoríne. Doposiaľ sú nám známe tri krypty v hĺbke takmer šesť 
metrov. Do dvoch je vstup už z spomínanej kaplnky sv. Anny, tretia - krypta 
rodiny Pálffy umiestnená pred hlavným oltárom má vstup z exteriéru. Tento je na 
severnej stene dómu prikrytý bielou mramorovou doskou s erbom rodiny Pálffy 
(tá bola bratislavským snemom v roku 1599 zvolená za dedičných županov 
hradu), nad ktorým sa nachádza pohrebná plastika Jána Draškovcha z roku 1613 
zobrazujúca rytiera v zbroji umiestneného v nike ukončenej vo vrchnej časti 
mušľou. Z kaplnky sv. Anny sa vchádza do tzv. Jezuitskej krypty, ktorá je 
situovaná pod cestou medzi dómom a kňazským seminárom. Tiež je tu vchod do 
jedinej sprístupnenej časti podzemia, tzv. Arcibiskupskej krypty rozvetvenej do 
štyroch chodieb. Nachádza sa tu viac ako 90 hrobov. Poslednými troma tu 
pochovanými sú: prepošt Jozef Dankó (†1895), kanonik Gejza Navrátil ( †1984 ) 
a správca farnosti Jozef Beitl (†1991). Hroby sú v troch radoch nad sebou. 
Taktiež sú tu dočasne uložené pozostatky biskupa Buzalku. Pod kaplnkou sv. Jána 
Almužníka sú voľne uložené rakvy arcibiskupov Imricha Esterházyho (†1745), 
Mikuláša Csákyho (†1757), Františka Barkóczyho (†1765) a kardinála Jozefa 
Batthyányho (†1799). Pri rekonštrukčných prácach 12. septembra 1859 našli pod 
dlažbou svätyne hroby arcibiskupov Pázmána, Lippayho a Szecsényho. V 
šesťdesiatych rokoch sa našli hroby arcibiskupov Fejerköviho (†1596) a Kristiána 
Augustína (†1721). Pri hrobe bratislavského kanonika J. I. Bajzu (1754-1836) sa 
nachádzala do leta 2003 aj prázdna presklená rakva katolíckeho kňaza, národovca 
Andreja Hlinku. Krypty su otvorene medzi 13.00 az 17.00 hod. do 7.11.2011. 
Trojicny kostol otvara krypty pred omsou o 17.30 hod.  
Frantiskani pred omsou o 19.30. 
Uršulinky asi pred rannou omsou. 

Vstup do trnavských krýpt od 1. do 8. novembra 2011 8.30-9.00, od 10.30-11.00 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
(Prislo tam asi 300 ludi) 
- nakoľko sa blíži termín protestného zhromaždenia proti ostráneniu súsošia 
štúrovcov, dovoľujem si Vám zaslať pozvánku ešte raz. Prosím Vás, aby ste 
informovali všetkých členov, aby sme sa v čo najhojnejšom počte zúčastnili tohto 
protestného zhromaždenia. Petičné hárky, prosím Vás, odovzdajte na sekretariáte 
Matice slovenskej do piatku 4.11.2011 alebo  ich prineste v sobotu 5.11.2011 so 
sebou. 



 ako iste viete, v poslednom čase sa výrazne vystupňovala kampaň za odstránenie 
súsošia štúrovcov z Námestia Ľ. Štúra v Bratislave a jeho nahradenie replikou sochy 
Márie Terézie z roku 1897. Z toho dôvodu je potrebné spojiť sily všetkých národne 
a demokraticky zmýšľajúcich ľudí, aby sme takémuto nehoráznemu činu zabránili. 

Zasielam Vám preto výzvu vedenia MS, aby sme spoločne vyjadrili svoj nesúhlas 
voči tomuto projektu. 

Zároveň Vás prosím o zorganizovanie čo najväčšej účasti na podpornom 
zhromaždení (v rámci Vašich možností), ktoré sa uskutoční dňa  

 5. novembra 2011 o 14.00 na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave. 

 Nesúhlas s odstránením súsošia štúrovcov z Námestia Ľ. Štúra v Bratislave a jeho 
nahradením replikou sochy Márie Terézie môžu občania vyjadriť aj 
prostredníctvom organizovanej petície na priložených petičných hárkoch. 

–––––––––––- 

Definitívne som proti nahradeniu sochy Štúrovcou sochou Marie Terezie.  
Dr. Cyril A. Hromník    Historian/Researcher 
–––––––––––––- 
Hlas zo Saudskej Arabie 
Ak Slováci dopustite aby sochu Štúrovcov v Bratislave nahradila socha 
Márie Terézie,   tak si nezaslúžite nič iného ako napľuť do tváre.  
 
Nezaslúžite si vlastnú zem, lebo tých ktorí ju pre vás za ťažkých obetí 
vybojovávali,  tých dovoľujete aby boli pred Vašimi očami ponižovaní, 
ničení a vraždení. 
 
Nech Vám je Vaša zem odobraná a nech ste rozprášení pomedzi iných. 
 
Nie ste hodní vlastnej existencie.   
 
 
Koalícia protislovenských rasistov a apatických bláznov vládne 
Slovensku. Na námestí Ľudovíta Šťúra bude stáť socha Márie Terézie. Len 
blázna také niečo môže napadnúť a len blázni také niečo môžu dovoliť. 
Kde ostali normálni Slováci, kde sa podeli zo Slovenska normálni ľudia? 
Kto vyženie braniborov zo Slovenska, kto nakope do riti ich quislingov, 
aby sa krajina očistila od hnoja a aby každý podlízavec dopredu vedel 
cenu svojho pätolízačstva? Slovensko je za Čechami päťsto rokov, lebo 
stále sa nenašli na ňom chlapi čo by mali silu povyhadzovať zlých a 
cudzích pánov z okna radnice.        Škoda slov.  V. 

––––––––––––- 

Odporucam do pozornosti clanok "My, ja a ty" zo SME: 
http://komentare.sme.sk/c/6117580/my-ja-a-ty.html 



Odporucam do pozornosti clanok "Umelecký šíp hodený do ďalekej budúcnosti" zo 
SME: http://kultura.sme.sk/c/6107168/umelecky-sip-hodeny-do-dalekej-buducnosti.html 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Odporucam do pozornosti clanok "V Dubline bude pôsobiť slovenský kňaz" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6118291/v-dubline-bude-posobit-slovensky-knaz.html 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

- KONFERENCIA ÚROVEŇ SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA A JEHO ĎALŠIE 
SMEROVANIE  

Nižšie uverejňujeme dokumenty Stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia plus, 
klub Košice z konferencie na tému 

"Úroveň slovenského školstva a jeho ďalšie smerovanie" 

-          Vyhlásenie účastníkov 1. časti konferencie SKSI Slovakia plus v Košiciach 

-          Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.: Pohnútky, zámery a súvislosti tvorby knihy reflexií 
školstva a celej spoločnosti 

-          Akad. mal. Viliam Hornáček: Dedičné absurdity slovenského školstva a jeho 
ďalšie smerovanie 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 7.11.2011 15.30, Primacialny palac (Justiho sien na prizemi) Prava vlastnikov bytov pri 
pouzivani sluzby spravcovskych spolocnosti.   www.sebaobrana.103.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
- Paul Lendvai predstaví v Bratislave svoju knihu 

V utorok, 8. Novembra 2011 o 17:00 v Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 

Vydavateľstvo Kalligram srdečne pozýva na prezentáciu novej knihy známeho 
maďarsko-rakúskeho publicistu Paula Lendvaia  "Maďari - víťazstvá a prehry", 
ktorú v slovenskom preklade Marty B. Zágoršekovej spolu s autorom predstavia  
páni Rudolf Chmel a Martin Bútora už v utorok 8. Novembra 2011 o 17 hod. v 
kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej. Podujatie z/do nemeckého jazyka tlmočí 
Marta Šimečková. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 8.11.2011 o 18.00 hod. Budova Doprastav, Kosicka 52, prezentacia novej kolekcie 
magnetických šperkov. Katarina Rasmanova, mobil: 0949 181 786 



++++++++++++++++++++++++++++++ 

- V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá 
sa uskutoční 09.11.2011 o 14.00 hod. v Klube zamestnancov, prízemie B blok ,  FEI 
STU, Ilkovičova 3,. 

„ S o l á r n e   s y s t é m y  a  i c h  v y u ž i t i e “  
- prejavy solárnej energie na zemi 

- možnosti využívania solárnej energie 

- premena solárnej energie na tepelnú a elektrickú energiu 

- ekonomika prevádzky tepelných solárnych systémov 

- možnosti získania štátnych dotácii 

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

- TS - V Madarsku sa uskutocni vyznamna prezentacia slovenskej kinematografie 
Vazeni kolegovia,  
na buduci tyzden v dnoch od 7. do 13. novembra sa v Madarsku uskutocnia tri vyznamne 
podujatia, zamerane na prezentaciu slovenskej kinematografie. Najdolezitejsim z nich je 
prehliadka Tyzden slovenskeho filmu v Budapesti, pocas nej sa bude konat aj tradicny 
filmovy seminar, spojeny s dalsim podujatim - prehliadkou v Segedine. Cele podujatie 
otvori snimka Marhulovy ostrov Petra Bebjaka, ktoru osobne uvedu reziser a producent 
filmu.  
Pri tejto prilezitosti si vam dovolujem poslat kompletnu tlacovu spravu o vsetkych troch 
podujatiach. V prilohe najdete aj fotografiu z filmu Marhulovy ostrov, pri jej 
publikovani, prosim, uvedte ako zdroj: archiv SFU. Budem rada, ked o tejto vyznamnej 
prezentacii slovenskej kinematografie v Madarsku, ktora je aj jednou z prilezitosti 
vzajomneho zblizovania nasich kultur, budete informovat vo svojich mediach.        
Prajem Vam prijemny zvysok tyzdna.  Simona Nôtova 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
_  http://szcpv.org/index.html 
 
_  V tieni času-spomienka na politického väzňa Emila Šveca  
Blíži sa november, výročie onoho času povstania "nových bojovníkov", povedal by som 
"prvej vlny privatizácie" národného odboja proti komunizmu. Jednou z "obetí" tejto 
"privatizácie" bol aj pilot Emil Švec, ktorý zomrel nedávno a dožil paradoxne v zápase s 
demokratickou justíciou, ktorá mu nie a nie priznať pravdu…. Jozef Múdry, agent 
komunistickej Štátnej bezpečnosti pod krycím menom Vranovský, ktorý dostal Emila 
Šveca únosom naspäť do Československa a de facto aj do väzenia, bol manželom 
krasokorčuliarskej trénerky Hildy Múdrej, ktorá trénovala aj olympijského víťaza 
Ondreja Nepelu (Saporro 1972).  



++++++++++++++++++++++++++++++ 
- Historický odbor Matice slovenskej 
Vás pozýva na prezentáciu kníh člena Historického odboru Matice slovenskej 
Hromjak, Ľ. (zost.): Z dejín spišského prepošstva. Studia theologica Scepusiensia X. 
Spišské Podhradie 2010 
* 
Hromjak, Ľ.(zost.): Mons. Štefan Náhalka – prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme. Spišské Podhradie 2011 Prezentácia sa uskutoční v Bratislave 
v Jozefínskej knižnici Matica slovenská Grösslingova 23 15. novembra 2011 o 18.00 
hod. 
Historický odbor Matice slovenskej, Grösslingova 23, 
812 51 Bratislava, tel.: 02/5292 7113, 5296 
5754, mobil: 0905 560 386, e-mail: shums1@matica.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
- POZVANKA NA KRST KNIHY-- Hrať bude Ján (Bobo) Hangoni, YPS 2010 + disco 
party - DJ Majling 
To:  
Po krstoch v Kanadskej Ottawe 11. 10. 2011 a Toronte 13. 11. 2011 , Pozývame Vás na 
krst knihy  1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA -  VELVET REVOLUTION 

JOZEF MÝTNY na Slovensku. (Hrať bude Ján (Bobo) Hangoni, YPS_2010 + disco 
party - DJ Majling) 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kanadský krst knihy Nežná revolúcia - 1989 - Velvet Revolution 

Nežná Revolúcia: New ... - European External Action Service - Europa 

 Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ottawe pokrstia knihu ... 

 v roku 2 011 vychádza dvojjazyčná (slovenčina, angličtina) historická fotografická 
kniha: 

na 128 stranách formát A4 (170g papier) 

 obsahuje viac ako 380 historických fotografií z Nežnej Revolúcie viac ako 250 ks.  

 Obsah - Content 

 Od ľudskej tváre po nežný zamat / From Human Face to Velvet 

Muž, ktorý zostával v úzadí - The Man Who Stayed in the Background 

JUDr. Ján Čarnogurský 



V jednote je sila. Námestie SNP / In Unity There is Strength, SNP Square, November 
1989 

Smrť v priamom prenose / Execution Broadcast Live, Nicolae and Elena Ceauşescu 

Pokrokový konzervatívec: Ján Pavol II. / The Progressive Conservative, John Paul II. 

(na 16 stranách aj s fotografiami) 

Koncert, ktorý najsilnejšie rezonoval v tichu / The Concert That Resonated Strongest in 
Silence 

Joan Baez 

 (Bratislavská Lýra 1989) 

Nosil som ju na rukách, dostal som facku - I carried her in my arms, I got slapped 

Martin Valent 

Treba padnúť, aby ste mohli ísť hore: Ján „Bobo” Hangoni, Taktici a YPS / To Go Up, 
First One Has to Be Down, Ján “Bobo” Hangoni, Taktici and YPS 

(14 str. aj s fotografiami) 

Vrak lietadla uprostred jazera / Airplane wreck in the middle of the lake 

Kórejské pokušenia / Korean Temptation 

 V rokoch 1989 – 1990 boli niektoré z fotografií, ktoré budú publikované v knihe, 
vystavované v 18 mestách Kanady a USA a jedna z nich bola ocenená aj cenou “Award 
Academy” (prvý krát udelená cena za fotografiu - dievčatko so zvončekom) Titulná 
strana knihy. (google-jozef mytny /hurgada sme/) 

V roku 2009 sa mi podarilo v spolupráci s Kanadskou ambasádou zrealizovať priamo v 
Kanade výstavu fotografií k 20. výročiu Nežnej revolúcie a tiež na Slovensku: 
Smolenický zámok za účasti 220 prítomných hostí (možno vidieť - STV Extra, 21. 11. 
2009 a Markíza - Smotánka 05. 12. 2009) 

 / jozef mytny - photomytny - www.photomytny.eu - profil / 

 Na fotografiách z NEŽNEJ REVOLÚCIE sa nachádzajú: Joan Baez, pápež Ján Pavol II. 
(pri návšteve Slovenska apríl 1990), JUDr. J. Čarnogurský, K. Kryl, I. Hoffman, M. 
Kňažko s manž., J. Budaj, V. Havel s manž. Oľgou, A. Dubček, J. Dientsbier, Snopko, L. 
Chudík s manž., M. Vašáryová, M. Žbirka, M. Lasica, P. Dvorský, J. Filip, L. Haverl, J. 
Slezáček, Z. Studenková, K. Magálová, M. Huba, M. Gombitová, V. Lučenič, Š. Bučko, 



A. Hryc, Šebastián Lábo, P. Hnilica, M. Filková, H. Zilk, R. Kaliský, Ľ. Roman, prof. M. 
Kusý, Csc - politológ, J. Kamenistý, V. Ondruš, JUDr. M. Čič, R. Šuster,J. Markuš, V. 
Lexa, M. Kováč, študenti v školách, atď., kňazi (A. Srholec, J. Ch. Korec), biskupi 
(Rudof Baláž), Slovenska a mnohí ďaľší predstavitelia kultúrneho a politického života. 

Niektoré fotografie možno vidieť aj na: www.photomytny.eu - fotogaléria - udalosti - 
Nežná revolúcia 

 Krst knihy: Otawa Oktober 11, Toronto Oktober 13, Bratislava 17. novembra 2011 

                                   ( Penzión Grémium o 1700 hod. /reštaurácia/) Gorkého 11, 
Bratislava I,  

Kniha bude distribuovaná do Kanady a USA, Slovensko a niektoré štáty EU 

V pamätný deň, dňa 17. 11. 2011 sa bude konať  krst knihy na Slovensku, Hrať bude Ján 
(Bobo) Hangoni, YPS_2010 + disco party (DJ Majling) 

    - nemocnice sú verejnou sluľbou, nie predmetom podnikania 
 
Pekný deń Vám prajem, 
ja momentálne nepoľadujem od Vám informácie, mňa skôr teraz trápi, ľe tisíce lekárov 
dali výpoveď, aj a moľno najmä pre chystanú premenu nemocníc na obchodné 
spoločnosti, a nikto z kompetentných to nepovaľuje za ve?ký problém, hoci to na 
mnohých miestach spôsobí kolaps a hazardovanie so zdravím a ľivotmi občanov. Nie so 
vąetkým súhlasím s lekármi, ale súhlasím s nimi, ľe nemocnice majú osta> verejnou 
sluľbou, nie predmetom podnikania. Ako občan povaľujem za absolútne nemorálne, aby 
si majite? nemocnice odątepil z povinných odvodov čas> ako svoj zisk. Mal by po 
dohode so ątátom dosta> len úhradu nutných nákladov na správu a chod 
nemocníc. Počúvame rečičky, ľe vláda síce schválila moľný vstup súkromníkov do 
nemocníc, ale o privatizácii sa vraj neuvaľuje. Pritom je kaľdému jasné, ľe nemocnice sa 
budú ďalej zadlľova> (keďľe dostávajú málo peňazí za svoje výkony od ątátu - bolo to 
nedostatočných  5%, teraz uľ len 4%) a ątát im ako a.s. nebude môc> pomôc>, takľe 
hneď v najbliľąom období sa po podaných návrhoch na konkurz dostanú do súkromných 
rúk. Prečo inde vo svete nie sú vąetky nemocnice  ako a.s., prečo to nie je napríklad v 
susednom Rakúsku či Nemecku? Pretoľe ątát platí dostatok peňazí za výkony nemocníc 
vo forme odvodov za svoj okruh obyvate?ov a pretoľe v nemocniciach je kvalitný 
manaľment, ktorý tam nie je stále obmieňaný za stranícky blízkych ?uďí, ktorým politici 
vąeličo v zlom hospodárení odpustia. 
Prosím, postúpte tento môj e-mail kancelárii pána prezidenta a zoh?adnite ho vo 
zvaľovaní, či pán prezident podpíąe súhlas s transformáciou nemocníc na a.s.  
Ďakujem Vám, s pozdravom PhDr. Ladislav Khandl, 65-ročný Ladislav Khandl 
<ladislav.khandl@zoznam.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 



                                                                                                                                Jozef 
Mýtny  

-  Slovensko v rokoch 1938 – 1945 hostia Valerián Bystrický, Ján Hlavinka, Katarína 
Hradská, Ivan Kamenec a Michal Schvarc Moderuje: Milan Zemko 24. 11. 2011 o 17,00 
hod. Univerzitná knižnica v Bratislave, seminárna miestnosť, Klariská 5 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
- POZVANKA: Bratislova - streda 2. 11. o 19,00 KC Dunaj 
2. 11. 2011, 19:00 streda  KC Dunaj (Nedbalova 3, 4. posch.) 

Bratislová na tému "Kto zachráni Bratislavu?" 

Diskutujú: 

Ľubica Trubíniová - Bratislava otvorene 

Maroš Mačuha - Bratislavský okrášľovací spolok 

Tomáš Peciar - Cyklokoalícia 

Matúš Vallo - Mestské zásahy 

VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS 
Ing. arch. Matúš Vallo 
www.vallosadovsky.sk 
www.mestskezasahy.sk 
Trosku blizsia info: 
Hlavnou temou bude obcianska aktivita/aktivizmus (v Bratislave) vo vztahu k mestskej 
samosprave. Diskutovat sa bude o tom, co robia aktivne obcianske zdruzenia, resp. ludia 
v nich zdruzeni pre Bratislavu, preco to robia a ako vlastne vedia, co mesto potrebuje 
(resp. preco si myslia, ze prave oni to naozaj vedia), ale aj o tom, ako mesto na 
dobrovolnicke aktivity reaguje a ako s nimi dokaze "zaobchadzat" . 
Verim, ze vas aktualna tematika aj samotna diskusia zaujmu. 
Tesim sa na stretnutie v stredu,            Luba Trubiniova 

******* 
Ing. Ľubica Trubíniová 
mediálna manažérka ODZ 
0905 271 888 
trubiniova@oad.sk 
 Občan, demokracia a zodpovednosť 
29. augusta 38, 811 09 Bratislava 
tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568 
www.oad.sk 
www.diskriminacia.sk 
Iniciatíva Bratislava otvorene 



info@bratislava-otvorene.sk 
www.pko.estranky.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ako reagovať na toto neskonalé klamstvo výsledkov vyjadrenia bratislavčanov k 

inštalácii súsošia.  
Posielam ti bohapusté lži Maroša Mačuhu uverejnené v Bratislavských novinách 

20.10.2011.  
  Pekný deň  Palo  

Väčšina je za návrat súsošia Márie Terézie (DNES, 09:00)  
Petíciu za návrat súsošia Márie Terézie do Bratislavy podpísalo vyše 5000 ľudí. V 

ankete, ktorú súčasne s petíciou robil Bratislavský okrášľovací spolok, sa 3540 opýtaných 
vyslovilo za návrat kópie súsošia na niekdajšie Korunovačné námestie, dnes Námestie Ľ. 

Štúra, a za dôstojné premiestnenie súsošia Štúrovcov na Námestie slobody.  
Ako ďalej informoval Bratislavský okrášľovací spolok, petíciu aj anketu pri tretinovom 

modeli  
sochy Márie Terézie na nábreží uzavreli, petícia však bude pokračovať v elektronickej 

podobe.  
Spolok požiadal mestskú časť Bratislava - Staré  

Mesto o predĺženie možnosti vystaviť model sochy na dunajskom nábreží do konca  
apríla 2012. „Dovtedy chceme ďalej komunikovať s predstaviteľmi mesta o projekte  
, ktorý má podľa týchto výsledkov jasnú podporu Bratislavčanov," uviedol výkonný 

riaditeľ spolku Maroš Mačuha.           (brn)  
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-

skolstvo/vacsina-je-za-navrat-susosia-marie-terezie.html?page_id=259379  
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/nazory/mariu-tereziu-

mozu-vratit-len-osvieteni-politici.html?page_id=259382  
   

Toto sú výsledky elektronickej ankety na web stránke "Bratislavského okrášľovacieho 
spolku" k dnešnému dňu 20.10.2011  

http://www.bos-bratislava.sk/projekt_-_susosie_marie_terezie.html  
 ++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://jakubholman.blog.idnes.cz/c/223647/K-cemu-se-chce-prezident-Klaus-vracet.html 
K čemu se chce prezident Klaus vracet? 
Oslava 28. října je pro řadu populace vždy tak nějak záhadou. Internet je plný otázek, 
proč vlastně slavíme vznik státu, který už neexistuje apod. V letošním roce toto klubko 
záhad navíc ještě posílil prezident Klaus, nití svého projevu. 
Prezident ve svém projevu zdůraznil, že krom přítomnosti a budoucnosti je třeba mít na 
paměti i minulost a poučit se z ní. Řekl také, že problémy současné společnosti vycházejí 
z ideového chaosu. Hovořil o tom, jak si současná západní civilizace sama ničí vlastní 
identitu...A že k nápravě toho všeho stačí vrátit se k osvědčeným systémům hodnot, 
tradic, modelům a ctnostem... 
Někteří praví, že by projev byl skvělý, pokud by vyšel z jiných úst. Připomíná se 
Klausovo permanentní opomíjení korupce – základního problému České republiky -, 
připomíná se Klausovo rozdělení Československa, připomíná se to, že Klaus nepodepsal 
smlouvu s Vatikánem... Názory se však mohou s věkem měnit, avšak základní problém 



zůstává. Jaké jsou to ty osvědčené hodnoty? Jaké myslí prezident tradice? Co míní 
osvědčenými modely? Jaké má na mysli ctnosti a z čeho tyto ctnosti vyvěrají? 
Klaus totiž řekl, že 28. říjen je největším českým svátkem. Můžeme se opět ptát: proč? 
Máme snad oslavovat českou samostatnost? Poslední český král Karel tuto vyhlásil už 
16. října. Máme tedy oslavovat vznik Československa? Vzniklo bez referenda a bez 
referenda také zaniklo. Zbývá tedy snad republikánské zřízení, které nahradilo tisícileté 
České království. Jenomže...republikánská forma státu byla vyhlášena Národním 
shromážděním až 14. listopadu, a to ještě za dosti prapodivných okolností, s 
neopomenutelným vlivem zahraničí a bez toho, že by král vůbec abdikoval...Je tedy 
zřejmé, že od tohoto data konkrétní význam čekat nelze a že se chtě nechtě musíme 
zaměřit až na to, co následovalo – tedy na první republiku. Protože také jedině od toho 
snad můžeme odvodit to, co je nazýváno v současných projevech moderní státností. 
Avšak vezmeme-li první republiku pohledem tradičních hodnot, osvědčených modelů a 
tradic, nevychází nám z toho tato moderní státnost právě s nejlepším vysvědčením. 
Přesněji řečeno, naše současná čtvrtá republika by mohla být té první učitelkou v oblasti 
svobody konzervativního přesvědčení. Konzervativní, osvědčené a tradiční bylo v první 
republice všechno to, co symbolizovalo nepřítele státu č. 1! Ostatně si nelze nepoložit 
zásadní otázku. Proč nezůstalo nové Československo monarchií? Jestliže zde skutečně šlo 
pouze o státní samostatnost, jak se do dnešní doby deklaruje, nebyl jediný důvod, proč 
vyhlašovat republiku. Císař Karel byl totiž jeden z nejoblíbenějších Habsburských 
panovníků a zvláště v Čechách. Ostatně sám Karel choval k Čechám takový vztah, že si z 
celé Rakousko-Uherské říše zvolil sídlo právě v Brandýse n. Labem... 
A tak jedním z prvních počinů nové československé vlády bylo zrušení tisíciletého 
Českého království, zrušení šlechtických titulů a sekularizace. Svatováclavská koruna – 
snad největší symbol české státní suverenity vůbec – byla degradována na extra drahý 
muzejní exponát, po celém státě padaly k zemi sochy králů a svatých, padaly kříže s 
ukřižovaným Kristem. Na Pražském hradě zavlál husitský prapor a všude byla slyšet 
hesla, že už nebude králů ani papežů, odčiňme Bílou horu a Tábor je náš program... Vive 
la revolution! Dnes můžeme jen těžko říci, do jaké míry tehdy skutečně existovala 
celonárodní vůle žít ve světě, kde již nebudou žádní králové, žádné tradice a žádná čest. 
Protože navzdory tomu, že první republiku máme za zakladatelku demokracie, žádné 
referendum o těchto událostech neproběhlo, všeobecné volební právo bylo uzákoněno 
ještě za Františka Josefa a zákony první republiky byly poznatelně méně liberální, než za 
monarchie. Odpor vůči všemu tradičnímu existoval v první republice do té míry, že její 
druhý prezident Beneš reagoval na anšlus Rakouska následující větou: „Raději Hitler, než 
Habsburk.“ Vzhledem k tomu jaký se psal rok, jedná se o dost těžko pochopitelná slova i 
v kontextu doby. 
Jakže to říkal prezident Klaus? „Obáváme se civilizačních ataků přicházejících například 
od fundamentalistického islámu, ale přitom sami děláme, co můžeme, abychom si svou 
vlastní kulturně-civilizační základnu rozvrátili.“ Nedělala však přesně toto první 
republika? Následnou historii známe, takže víme, že následky tohoto vykořenění hodnot 
a tradic na sebe nenechaly dlouho čekat a draze jsme za to zaplatili takřka půl stoletím 
diktatury. 
K čemu se tedy vlastně chce prezident Klaus vracet? K těm hodnotám, které se 
prosazovaly po roce 1918? K revolučnímu konceptu hysterického antikatolicismu a 
antiaristokratismu? Nová „šlechta“ stojící dnes v čele státu nemá modré krve a nedělní 



škola také není pro nikoho povinná. Ne! Tento koncept hodnost už má (naštěstí) asi své 
nejlepší dny za sebou. 
Chce se tedy prezident Klaus vracet k hodnotám, které zde byly před rokem 1918? Proč 
tedy označuje 28. říjen za největší státní svátek? Je to totéž jako chtít sedět současně na 
dvou židlích. Stal se prezident Klaus také obětí onoho – jím nazvaného – ideového 
chaosu? Nebo nezná historii naší země? Anebo prostě jen sleduje „Jiné“ cíle? Proč se stal 
z ekonomického liberála zastánce konzervativních hodnot, ze člena Církve 
československé husitské advokát katolického tradicionalismu...? Je to skutečně změna 
žebříčku hodnot...anebo prostě jen stále platí to, že účel světí prostředky? 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Združenie pre integrálne vzdelávanie,       Association of Integral Education  

www.ziv.sk,   ziv@ziv.sk,   0905 255 585,   0903 110 228,   02/502 304 39 

Darčekové poukážky 

Rozmýšlate nad hodnotným darčekom pre svojich blízkych? Ponúkame Vám darčekové 
poukážky na vybraný kurz, osobnú konzultáciu v oblasti zdravia a osobného rozvoja, či 
terapiu. Vystavíme a upravíme podľa želania.  

 Srdečne Vás pozývame na zážitkové kurzy v novembri a decembri: 
November 
4.11. Kurz Základy portrétnej a figurálnej kresby – kresba podľa živého modelu, 
17.00 - 20.00 h  
5. - 6.11. Kurz maľovania Umením k harmónii – výučba základov výtvarnej tvorby 
pre každého, 9.00 - 17.00 h 
7.11. Energie vzťahov 1 – Vzťah k sebe samému a rodinné energetické vzorce, 17.00 - 
20.00 h 
8.11. Energie vzťahov 2 – Partnerské vzťahy a ich harmonizácia, 17.00 - 20.00 h 
12.11. Relaxačné techniky I – základné meditačné techniky (uvoľnenie, koncentrácia, 
vizualizácia), 9.00 - 11.00 h   
12.11. Relaxačné techniky II – práca s mandalami, osobná mandala života, meditačné 
techniky, 12.00 - 14.00 h  
14.11. Energie vzťahov 3 – Sociálne vzťahy a ochrana energie, 17.00 - 20.00 h 
17.11. Kurz kryštaloterapie I pre začiatočníkov – liečivé kamene v každodennom 
živote, 9.00 - 12.00 h 
17.11. Kurz kryštaloterapie II pre pokročilých – číre kryštály a kamene nového veku, 
orákulum, 14.00 - 17.00 h 
21.11. Kurz Kreslenia a krajinomaľby – tvorba krajinomaľby pre začiatočníkov i 
pokročilejších, 17.00 - 20.00 h 
22.11. Kurz abstraktnej maľby: technika akryl – novinka, pre každého, 17.00 - 20.00 
h 

December 



2.12. Kurz Základy portrétnej a figurálnej kresby – kresba podľa živého modelu, 
17.00 - 20.00 h  
3. - 4.12. Kurz maľovania Umením k harmónii – výučba základov výtvarnej tvorby 
pre každého, 9.00 - 17.00 h 
5.12. Relaxačné techniky I – základné meditačné techniky (uvoľnenie, koncentrácia, 
vizualizácia), 17.00 - 19.00 h   
5.12. Relaxačné techniky II – práca s mandalami, osobná mandala života, meditačné 
techniky, 19.00 - 21.00 h  
 
 
Pravidelné výtvarné stretnutia 
ZIV ateliér (30.11.,14.12.) – ateliér pre absolventov kurzu Umením k harmónii, 17.00 - 
20.00 
Otvorený ateliér  
– každý štvrtok relaxačné kreslenie a maľovanie pre každého, 18.00 - 20.00 h 
Meditatívne maľovanie - arteterapia – vyučujeme individuálne alebo v uzavretej 
skupine, ktorú si vytvoríte. Termín dohodou.    
Špeciálna ponuka kurzov rozvoja vedomia 
 
Mini semináre Modrá planéta - duchovný rozvoj a kultúra mieru. Systém meditácií a 
prednášok pre každého. 
Koná sa každý posledný piatok v mesiaci od 18.00 do 20.00 h: 25.11., 21.12. (vianočný 
mini seminár po prvýkrát spojený aj s oslavou Zimného slnovratu). Netreba sa 
prihlasovať, môžete prísť aj jednorázovo na ktorýkoľvek termín.  
  
Meditačný workshop Modrej planéty - dvojhodinový seminár zameraný na praktické 
precvičovanie mentálnych a meditačných techník pre každého. Každý druhý piatok v 
mesiaci od 18.00 do 20.00 h.: 11.11., 9.12.  Môžete prísť aj jednorázovo na ktorýkoľvek 
termín. Je potrebné sa vopred prihlásiť. 
  
Modrá planéta - cesta k svetlu je dvojdňový intenzívny seminár s uceleným systémom 
pre duchovný rozvoj pre každého. 26. - 27.11. od 9.00 do 17.00 h.  Je potrebné sa vopred 
prihlásiť.  
 
Pre firmy ponúkame balík programov podľa výberu pod názvom Integrálny manažment  
(štandard: Energie vzťahov, Alternatívna prevencia zdravia, Kreativita a stres). 

 ZIV Facebook – uvítame Vaše názory, inšpirácie, či pozvánky na zaujímavé akcie 
Kreslenie a maľovanie pre radosť na Facebooku – stránka pre milovníkov výtvarného 
umenia 
Modrá planéta Facebook – staňte sa fanúšikom a pomôžte nám, prosím, šíriť myšlienku 
ďalej 

 Pestré jesenné dni želá ZIV 



ZIV už desať rokov spolu s profesionálnymi lektormi pripravuje kvalitné kurzy pre 
verejnosť  
v oblasti relaxácie, umenia, vzdelávania a rozvoja talentov človeka. 

 ! V prípade, že si ZIV Novinky dostávať neželáte, dajte nám prosím vedieť na 
zivbratislava@gmail.com !  
Ďakujeme za pochopenie. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Turul           Z Necyklopédia 
         
Mrchožrút v nadživotnej veľkosti, Budapešť. 
 

Turul, často aj Sv. Turul, posvätný vták všetkých 
starých aj nových Maďarov, jeden z najmocnejších 
potvorov na svete, hneď po Godzille a Chuckovi 
Norrisovi. Možno priamo boh, predok maďarských 
kráľov.  
 
 
Vzhľad  
Pravý výzor vtáka je už dnes zabudnutý. Dnešní 
Turulovi potomkovia už nevedia ako ich predok 

vyzeral a často ani to, aký mýtus vlastne turul 
predstavuje. Pod vplyvom europeizácie si 
mnoho Maďarov predstavuje, že šlo o nejakého orla 
či sokola, či iného vznešeného dravca a nové 
sochy ho tak aj zobrazujú, hoci občas sa autorom 
miesto orla podarí vypŕchnuté kura.  
 
Detail Turula z Užhorodu - typická supia 
hlava. 
 
Stačí však preskúmať staršie sochy a vyobrazenia tohto vtáka a zistíme, že šlo 
jednoznačne o supa-mrchožrúta, tibetsky kan-ťuha, vtáka požierajúceho mŕtvoly, čo 
kočovníkom imponovalo. Vták bol dosť odpudivého vzhľadu, hoci vylepšený korunou a 
Attilovým mečom v pazúroch. Jeho postoj je vždy postojom supa hašteriaceho sa o 
zdochlinu, nikdy nie postojom striehnúceho orla.  
V rámci legiend o Turulovi sa zachovala aj legenda, že orly napádali maďarské škaredé 
chlpaté koníky a Turul ich zchránil. Aj táto legenda naznačuje, že Turul nebol orol. 
Nemohol byť ani sokolom, pretože ten je na orlov primalý. Muselo ísť len o prerasteného 
mrchožrúta.  
 
Legenda a skutočnosť  
 



Podľa legendy sa osud Turula spojil s osudom údajných hunských predkov Maďarov v 
dobe, keď po smrti Attilu jeho syn Ernak (brat Dengizichov a Elacov), ktorý sa nechal v 
náhlom pohnutí mysle premenovať na Csabu a tak sa stal z Huna Maďarom, odviedol 
svoj ľud na kamsi východ. Na východ ich odviedol, samozrejme, len s cieľom vrátiť sa 
do zeme zasľúbenej, teda do Karpatskej kotliny. Legenda nevysvetľuje, prečo vlastne 
odchádzal, pretože hunský (či už vlastne maďarský) ľud bol stále mocný a hravo porážal 
všetkých nepriateľov. Ale tak, či onak, odišli na východ a tam žili takmer 400 rokov.  
Tu na východe sa podľa legendy princeznej Emese prisnilo, že ju pretiahol, priam 
znásilnil, tento sup-mrchožrút a ráno zistila, že je naozaj tehotná. Takže to asi nebol sen, 
ale mrchožrút si ju splietol s družkou, pretože nejaká podoba medzi princeznou a supicou 
tu bola. Bol tu však ešte jeden problém - Emese nebola slobodná, ale bola manželkou 
Őgeka, Attilovho  
vnuka (nadľudia žili dlhšie ako obyčajní ľudovia). Keď mu však vytrvalo tvrdila, že šlo o 
nepoškvrnené počatie vo sne, pomerne jednoduchý Őgek tomu uveril. Čo je horšie, 
vylepšila ten sen rečami o tom, ako z nej po tom znásilnení tiekla krištáľovo čistá rieka, a 
smerom na západ mohutnela a mohutnela. Skrátka, nahuckala Őgeka na výboje smerom 
na západ. Chlapcovi, čo sa z tohto znásilnenia narodil, dali meno Álmos, chlapec zo sna. 
Turul mať byť aj predkom samotného Attilu, šlo teda svojim spôsobom nielen o 
znásilnenie, ale aj o incest.  
Jedného dňa, keď už vyrástol, uvidel na oblohe poletovať supa, a keďže považoval 
každého supa za svojho otca, zavelil k postupu za ním a teda na Karpaty. Tam však 
Álmos umrel a krížencov supa a prostitútky doviedol do zeme zasľúbenej až Arpádko, 
ktorého dodnes spomínajú naše vtipy. 
 
Paralely legendy  
 
Vyobrazenie sexuálneho aktu Emese a Turula. 
 

Je nápadné, že táto legenda má silné paralely s kresťanskými 
legendami - "nepoškvrnené" počatie kýmsi, koho zobrazujeme ako 
vtáka (Mária s Duchom Svätým, často zobrazovaným ako biely vták, 
Emese zo supom), cesta do zasľúbenej zeme a smrť vodcu pred jej 
hranicami (Mojžiš aj Álmos). Táto legeneda vlastne naznačuje, že 
mrchožrút je Bohom, resp. jedným z jeho vtelení.  

 
Etymológia slova Turul  
Jazykovedci sa domnievajú, že názov Turul má pôvod v slovenskom Truľo. 
Staromaďarčina bola totiž jazykom mimoriadne chudobným a preto starí Maďari nemali 
pre svojho vtáka žiadne meno. A keď k nám prišli, nejaký našinec sa ich spýtal "A to ký 
truľo vás sem došikoval?". Maďari ukázali na mrchožrúta, za ktorým tiahli, využívajúc 
jeho cit pre vyhľadávanie zdochlín, zo slovami "Izé!" a následne si osvojili názov turulyo, 
neskôr skomolený na turul.  
Maďarskí jazykovedci s týmto nesúhlasia, pretože vychádzajú z axiómy, že maďarčina je 
matkou všetkých jazykov. Podľa ich teórie starí Maďari používali názov "Turul" už pre 
ich príchodom do Karpatskej kotliny, a nevedia si vysvetliť, ako a prečo sa stal základom 
slovenského slova truľo. Predpokladajú, že to spôsobilo neobvyklé správanie sa 



staromaďarských bojovníkov (napr. aj ich uctievanie supov), ktorému nevzdelaní 
Slovania nerozumeli.  
Existuje aj tretia možnosť a to, že Emese pretiahol nejaký slovanský truľo, ktorý sa tam 
zatúlal a tá si potom vymyslela celú legendu o Turulovi.  
 
Súčasnosť  
Dnes si Maďari uctievajú svojho mrchožrúta stavaním sôch. Najväčšie postavali koncom 
19. storočia, rozpätie krídel príšery bývalo aj cez 15 metrov. Dodnes ťažko nesú, že časť 
týchto monštier bola po tom, ako Sv. Trianon vybojoval Maďarom slobodu a roztrhal na 
kusy Uhorsko, v ktorom toľko trpeli, inými národmi odstránená a vypisujú o tom napr. na 
Wikipediu vo všetkých jazykoch. Dnes sa snažia stratu nahradiť stavaním čo najväčšieho 
množstva nových Turulov, ale odnárodnení príslušníci menšín si už poriadne nepamätajú, 
že má ísť o supa a nie o kadejakých orlov a sokolov. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
NEPREHLIADNI a trpezlivo precitaj! Postihne to celý národ, aj Teba!!! 
Pozorne prečítaj a pošli  to ďalej - aj s prílohami článkov 
z novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení 
na národe dozvedelo čo najviac ľudí. 
Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho "scenára". Ďalšími krokmi majú 
byť: 
- platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú 
   učtáreň zamestnávateľa. 
 - zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné 
   poistenie, ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude: 
> neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; 

> následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, 
   pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí 
   potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov. 
> Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by 
   to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa 

  by na to nemala - ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa 
  absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto 
  má Sulík vymyslený ďalší krok: 
> 
  Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému 
  sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne 
  zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší "geniálny" 

  krok: 
  Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR - bez ohľadu na 
  výšku príjmov- tzv. "odvodový bonus" , čo je v podstate štátna 
  sociálna dávka v sume 113 eur! 
  Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne 
  sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské 



  dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj 
  všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa ( 
  starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v 
  nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.). 
  Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to 
  netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok 
  finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude 
  z čoho  dôchodky vyplácať. 
 (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som 
  vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť 
  sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí,  invalidi, 
  chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho 
  problém, že si mali šetriť po celý život). 
  Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) 
  lákať ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať ľúbivé šlágre 
  o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde 
  len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej 
  hre. No "blbý a dôverčivý" národ im na to zaiste naletí. 
 V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať 
 zastavenie financovania  nemocníc, polikliník a iných 
  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými 
  poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať 
  komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj  sú  komerčnými 
  poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. 
  s tým, čo im každý mesiac odvádzame). 
  Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej 
  starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú 
  exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť  finančných žralokov typu 
  Penta (preto sa ja pripravuje premena  verejných nemocníc na 
  obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes 
  zadlžených nemocníc). 
  Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach  verejného 
  zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie 
  zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej 
  zdravotnej starostlivosti. 
  Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné 
  komerčné zdravotné poistenie - ale POZOR: poistia výlučne mladých a 
  zdravých ľudí - ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec 
  nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú 
  sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, 
  pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí - bude mať 
 svoje vnútorné dokumenty po limitoch úhrad. 

POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom 
  nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve 
  zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) 



  usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť 
  financií ; je to preto, aby tieto po transformácii  na akciové (čiže 
  obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom 
  PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia 
  "nelukratívne" oddelenia a zavedú vysoké platby za  liečbu (pozor: 
  nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby 
  riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť! 
> 
  Suma sumárum: len naozaj bohatí   - miliardári (zlodeji, ktorí 
  rozkradli tento štát a špekulanti)  budú mať na platenie liečby. 
  Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky - pôjdu za svoje peniaze 

  do Švajčiarska. 
> 
  Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom 
  bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém 
  sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti. 
> 
  Priatelia, skúste si položiť otázky: 
  Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť 
  prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate 
  zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú 
  hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných 
  turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré ako 
  predpovedajú odborníci budú najmenej 20 rokov permanentné? 
> 
   Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby 
   alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske 
   zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo 
   niekoľko miliónov korún? 
> 
  Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy 
  tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej 
   vrstvy?? 

S pozdravom 
JUDr. Emília Kršíková 

Nezabudni pozrieť video na tejto stránke: 
http://www.ta3.com/clanok/1564/diskusia-dane-a-odvody.html 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Rozpočet a jeho vzťah k občanovi 
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Rozpočet štátu je základný finančný zákon, ktorý každý rok pripravuje 
ministerstvo financií a predkladá zákonodarnému zhromaždeniu, v našom prípade 
Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie. V histórii ľudstva to vždy tak nebolo. 
Na internete som dostal  správu, ktorá hovorí o tom, ako to bolo, keď to ešte takto 
nebolo. Redaktor New York Times urobil takýto rozhovor so starým indiánskym 
náčelníkom. Položil mu jedinú otázku: „Už 90 rokov žijete a pozorujete belochov akých 
úspechov dosiahli, aké škody napáchali, keď to zvážite, kde urobili chybu.“. A starý 
Indián odpovedal: „Keď prišli bieli muži, Indiáni boli vládcami krajiny. Žiadne dane, 
žiadne dlhy, žiadne úvery, bolo veľa byvolov, bobrov, voda čistá. Ženy robili všetky 
práce. Šaman zadarmo. Indiáni celý deň lovili, chytali ryby, celú noc sa milovali.“. 
Potom sa náčelník trochu pousmial a povedal: „Len biely muž bol dosť kretén aby si 
myslel, že tento systém môže vylepšiť.“. 

Položme si my otázku, kedy vlastne vznikol rozpočet a aký má význam. Keď 
ľudia vynašli peniaze, a začali ich používať v každodennom živote ako platidlo, museli sa 
naučiť s nimi hospodáriť. A tak vznikli dve strany rozpočtu:  PRÍJMOVÁ  
a VÝDAVKOVÁ. Toto je základ každého rozpočtu, a základný jeho zákon, ktorý 
spočíva v tom, že tieto dve strany sa musia rovnať. Vtedy tomuto  hovoríme, že je 
rozpočet vyrovnaný. Každému musí byť predsa jasné, že vydať môžem iba toľko, koľko 
som prijal. Rozpočet môže byť i nevyrovnaný a to je vtedy, keď jedna strana prevyšuje 
druhú. Keď sú vyššie príjmy, to je ten lepší prípad. Horšie je, keď sú vyššie výdaje. Keď 
chceme viacej vydať, ako sme prijali, musíme si niekde požičať. Toto je predsa tak 
jednoduché a samozrejmé a každému pochopiteľné, tieto pravidlá sú každodennou 
súčasťou nášho života a denne ich používa každý občan od útleho veku, každá rodina, 
každá obec, mesto, štát. I napriek tomu, že tieto pravidlá všetci dokonale poznáme, 
vedome a dobrovoľne ich porušujeme a keď je to na úrovni štátu, tak sme sa dostali tam, 
kde dnes sa nachádza celý svet – na pokraji svetovej finančnej katastrofy. 

V čom spočívajú príčiny tohto vážneho, celosvetového problému, čo viedlo vlády 
štátov k takejto finančnej politike, týmito otázkami a hlavne ako sa z tejto situácie dostať, 
to dnes zaujíma celý ekonomický a finančný mozgový potenciál.  

Pravidlá každého rozpočtu sú teda jasné. Rozpočet musí mať také príjmy, ktoré 
pokryjú všetky výdaje. Pozrime sa na štátny rozpočet z pohľadu nášho občana, ako 
vplýva na jeho finančnú situáciu a tým bezprostredne na jeho životnú úroveň a vôbec 
existenciu. Pracujúci občan sa podieľa na tvorbe rozpočtu, na jeho príjmovej časti. Výdaj 
občana vo forme dane z príjmu, zo závislej činnosti je zároveň príjmom do rozpočtu. V 
celkových príjmoch to netvorí veľkú čiastku. Oveľa väčšiu čiastku, až 25 násobok dane 
zo závislej činnosti tvorí daň z príjmu právnických osôb. Je to daň z podnikateľskej 
činnosti. Táto sa podieľa na celkových príjmoch približne 20 percentami. Je to vlastne 
daň zo zisku podnikateľov. I táto daň sa priamo dotýka nášho občana, ale nie 
pracujúceho, ale podnikateľa. Potom sú tu nepriame dane. Najväčšiu položku tvorí daň 
z pridanej hodnoty, viacej ako polovinu všetkých príjmov. A túto daň zaplatíme všetci, 
pretože sa týka všetkého tovaru, ktorý spotrebiteľ nakupuje bez rozdielu, pri priamej 
spotrebe alebo v poskytovaných službách. A na koniec je tu spotrebiteľská daň. Tvorí 
približne 20 % z celkových príjmov.  

Keď si z uvedených vybraných položiek štátneho rozpočtu urobíme rekapituláciu, 
tak občan sa bezprostredne podieľa na príjmoch štátneho rozpočtu a to formou dane 
z príjmu, dane z podnikateľskej činnosti, zaplatí DPH a spotrebiteľskú daň a tieto príjmy 



v štátnom rozpočte predstavujú podiel 98 percent. Je tu jedno porovnanie. Kým pracujúci 
a podnikatelia, teda pracovne aktívne obyvateľstvo sa na príjmoch rozpočtu zúčastňuje 
podielom 21 %, tak v š e t c i  občania, spotrebitelia, sa zúčastňujú na tvorbe príjmov 
štátneho rozpočtu čiastkou 77 %! 

Týmto som chcel poukázať na to, aby sme si všetci uvedomili, že peniaze, ktoré 
tvoria príjmovú časť štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú N A Š E peniaze, teda 
peniaze nás občanov tejto republiky. A podívajme sa na to, ako s nimi nakladajú a ako s 
nimi hospodária  naši zástupcovia v parlamente, ktorých sme si zvolili v slobodných 
a demokratických voľbách. A propos, sú to vôbec naši zástupcovia? Nie sú to 
zástupcovia a nominanti vládnucich politických strán? Pozrime sa na to, ako s našimi 
peniazmi naši politici hospodária. Aby sme lepšie pochopili výdajovú časť rozpočtu, 
pripomeňme si známu legendu o troch grošoch. Aby som mohol prežiť, musím zarobiť tri 
groše. Jeden požičiavam, svojim deťom druhý vraciam mojim rodičom a z tretieho žijem. 
Prvý požičiavam, mojim deťom, mojím nástupcom, potomkom, našim budúcim, našej 
novej generácii. V štátnom rozpočte to znamená výdaje na školy, na celý vyučovací 
proces, na prípravu novej, nastupujúcej generácie, ktorá príde po nás. Tejto generácii 
musíme vytvoriť podmienky, aby ich život bol lepší ako náš, ktorý rodič praje svojim 
deťom lepší život ako mal on. Je to naša prvoradá povinnosť. Rozpočet tieto priority 
nedostatočne pokrýva. Vidíme to na nespokojnosti učiteľov a nielen s platmi ale 
i s podmienkami, aké majú vytvorené pri výchove mladej generácie. Pri priemernom 
zárobku v národnom hospodárstve 729 Eur je plat nastupujúceho učiteľa 499 eur a plat 
po tridsaťročnej praxe 720 eur. Pritom je potrebné pripomenúť, že učitelia na školách to 
majú s dnešnými dospievajúcimi veľmi sťažené. Absentuje tu výchova v rodine, nie je 
vzácnosťou školopovinné deti vidieť fajčiť i na ulici, na školy prichádzajú drogy, neúcta 
voči učiteľovi a všetky neduhy, ktoré táto demokracia priniesla. 

Druhý groš vraciam. Vraciam ho mojím rodičom, ktorí ma vychovali, pripravili  
do života. V štátnom rozpočte sú to výdaje na zdravotníctvo, na sociálne služby. Naša 
staršia generácia celý pracovný život odvádzala nie malé príspevky do štátneho rozpočtu, 
my sme si na naše dôchodky zarobili, odviedli a určite to neboli také čiastky, aké nám 
dnes  rozpočet vracia. Celá starostlivosť o dožívajúcu generáciu v rozpočte je 
dehonestujúca. Naše dôchodky sú na úrovni chudoby a sotva prežitia. Priemerný 
dôchodok je 329 eur. Dvojčlenná rodina, ktorá žije na dedine vo vlastnom rodinnom 
domčeku z tohto dôchodku zaplatí za plyn mesačne 100 eur, za elektrinu 60, za vodu, 
telefón ďalších 30, za lieky 80, koľko jej ostáva na živobytie? Je to žobračenka. A to je 
priemer. Poznám takéto rodiny, ktoré majú dôchodok spolu 350 eur. Je neuveriteľné, ako 
sa dá z toho vyžiť. 

Osobitnú kapitolu tvorí zdravotníctvo. Lekári sú nespokojní s platmi, s 
privatizáciou nemocníc, s podmienkami. Celé odmeňovanie v zdravotníctve 
a financovanie nemocníc je zahmlené a verejnosti nedostupné. Ako je odmeňovaný lekár 
v ambulancii, v nemocnici, aké úkony sú a ako zaplatené, kto to všetko na lekárov 
vymyslel, celá hmotná zainteresovanosť je pre pacienta neznáma, kto normuje lekára za 
úkony, ktoré pacient potrebuje, kto ich, a na základe čoho, vedel tak vynikajúco 
ohodnotiť a oceniť. Celé odmeňovanie lekárov a zdravotníkov je postavené zle, 
netransparentne, nezodpovedne a na postavenie lekárskeho stavu dehonestujúco. Na 
druhej strane je potrebné povedať i na adresu lekárov, že vyštudovali za peniaze svojich 
rodičov, že na niečo prisahali a je vrcholne nemorálne, aby hlavne staršiu generáciu, 



svojich rodičov nechali tu ,napospas osudu a k vôli vyššiemu grajciaru odišli slúžiť do 
cudziny. Štátne nemocnice sú údajne stratové. A pýtam sa, mali by byť ziskové? 
Nemocnice musia zostať štátne, ale štát ich musí finančne zabezpečiť, musí pokryť 
všetky ich potreby, vybaviť najmodernejšou technikou, musí sa postarať o zdravie tejto 
generácie, musí vrátiť požičaný groš svojim dožívajúcim občanom. Súkromné nemocnice 
zarábajú na pacientoch, pacient je pre nich tovar, ktorý im prinesie zisky. Nie je chorá 
celá táto spoločnosť a ľudia, ktorí ju riadia? Na druhej strane vedenie nemocníc musí 
dobre hospodáriť so zverenými prostriedkami. Všetky služby v nemocniciach 
zabezpečujú súkromné firmy. Upratovanie, pranie a ďalšie obslužné činnosti, sú 
v nemocniciach sprivatizované. To predsa nie je možné, každá privatizovaná činnosť pre 
tú firmu musí byť zisková. Najväčší biznis v zdravotníctve tvoria lekárne. Výroba 
a predaj liekov je najlukratívnejšie podnikanie. Spotreba liekov je  u nás jedna 
z najvyšších v EÚ. Zdravotníctvo je financované z iných zdrojov, ktoré tvoria odvody do 
poisťovní. Ale keď tie nepostačujú na pokrytie potrieb, musí nastúpiť rozpočet. Je otázne, 
prečo rozpočet má dotovať  súkromné poisťovne, ktoré pôsobia ako  podnikateľské 
subjekty. Preto by mala byť iba jedna štátna poisťovňa, napojená na rozpočet 
ministerstva zdravotníctva. 

Približne 60 % výdajov z rozpočtu tvoria výdaje na činnosť ministerstiev 
a približne 25 % tvoria výdaje ostatných 26 kapitol. Každý rok sa pripravuje rozpočet 
s deficitom, to znamená, že výdaje prekračujú príjmy. Je nepochopiteľné, prečo sa toto 
stalo pravidlom, a to nielen u nás. Rozpočet je preto rozpočtom, že má byť vyrovnaný. 
Zakryme sa iba s takou perinou, na akú máme. To bol zákon našich predkov a tento by 
mal platiť ako všeobecne platný základný zákon o rozpočte. Má to však jeden nie háčik, 
ale poriadny hák. Keby boli všetky rozpočty vyrovnané, z čoho by profitovali banky? 
A tu je podstata celého problému. Príjmami nekryté výdaje sa riešia úvermi. A čo je 
najhoršie i na štátnej úrovni. A takto dopadlo Grécko a takto dopadnú všetci, ktorí žili 
nad svoje pomery, to znamená, že príjmy im nepostačovali na pokrytie výdajov. Gréci si 
požičiavali hlavne vo francúzskych a nemeckých bankách a teraz štáty eurozóny budú 
dotovať tieto banky, ktoré ochotne Grékom dlhy odpíšu. Tak toto je skutočne postavené 
na hlavu. Vo všetkých ukazovateľoch životnej úrovne v EU najhoršie sú na tom štáty 
bývalého východného bloku. Západná Európa nemá záujem vytiahnuť tieto štáty na svoju 
úroveň, ale požaduje od týchto chudákov prispieť na zabezpečenie ich vysokého 
štandardu. 

Vráťme sa k nášmu rozpočtu a pokúsme sa  hľadať možnosti a oblasti na 
dosiahnutie maximálnych úspor. Bolo by potrebné navýšiť príjmovú oblasť. Dane 
z príjmov zo závislej činnosti, i keď netvoria významný podiel na príjmoch, sú dôležité 
z dôvodu, že je to kúpyschopnosť rozhodujúcej časti obyvateľstva. Čím viacej porastú 
zárobky, tým sa zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva, čo bude mať priamy dopad na rast 
nepriamych daní, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu rozhodujúce. Sú rezervy v daniach 
z príjmov právnických osôb. Tu by sa žiadalo túto položku navýšiť, ale nie paušálne. 
Drobných podnikateľov podržať a veľkopodnikateľov výrazne zaťažiť. Podnikateľská 
sféra sa takýmto opatreniam bráni hrozbou, že budú musieť zvýšiť ceny napr. banky 
hrozia zvýšením bankových poplatkov, čo ide na úkor spotrebiteľov. Správanie našich 
veľkopodnikateľov je v tomto smere absurdné. SPP ide zvýšiť cenu plynu pre 
domácnosti, lebo tento produkt je stratový. To, že u veľkoodberateľov dosahujú obrovské 
zisky, to je v poriadku a pritom je to jeden podnik.  



Vláda musí prijať radikálne úsporné opatrenia a musí začať u seba. Ministerstvá, 
rôzne ústredné úrady, celá oblasť štátnej správy je prebyrokratizovaná tak, ako ešte nikdy 
nebola. 85% rozpočtu pohltia úradníci. Štát, ktorý má 5,3 mil. obyvateľov má 14 
ministerstiev, 33 štátnych úradov, 8 krajských úradov, 72 okresov, ktoré síce boli zrušené 
ale úradníkov pohltili  obvodné úrady. Tu sú obrovské rezervy vo výdajovej 
časti štátneho rozpočtu. 

Samostatnú kapitolu tvorí samospráva. Má svoje rozpočty, občania sa poskladajú 
svojimi daňami na obecný rozpočet, ktorý pohltia platy zamestnancov a na rozvoj obce sa 
nedostane ani cent. Bola prijatá novela zákona o platoch starostov a primátorov, ale 
úspory sa nedosiahli. V obciach je zbytočný riadiaci aparát. Mestečko s 9 tis. obyvateľmi 
zamestnáva 27 úradníkov a mestskú políciu. Primátor, jeho zástupca, prednosta úradu, 
vedúci oddelení. Na dedinách okrem starostu sú prednostovia úradu , obecná polícia. 

Žijeme si skutočne nad pomery. Podívajme sa na parlament - 150 poslancov. 
Koľko je tam takých, ktorí za celé volebné obdobie ani raz nevystúpili, sú tam iba do 
počtu – hovorí sa im parlamentné nemé tváre. Nie je to luxus? Koho zastupujú, nás 
občanov? Presadzujú v parlamente naše potreby, vedia vôbec o tom, že na 5,3 mil. 
obyvateľov máme 14 percentnú nezamestnanosť, že máme 601 tisíc občanov pod 
hranicou chudoby? Aká je účinnosť vlády a parlamentu pri riešení týchto problémov?  

Pri nástupe novej vlády minister Mihál sa pustil do šetrenia. A začal u dôchodcov, 
žien na materskej a predkladal návrhy na šetrenie v celej sociálnej oblasti. Tak toto je 
úroveň riadenia! A to je obraz celej, teraz už chvála Bohu len poverenej, vlády. Ale 
nielen tejto, ale i ostatných od roku 1990. Áno, chceli sme zmenu, ale za takýchto obetí 
určite nie. Za dvadsať rokov života v kapitalizme takýto osud tohto národa nikto nečakal 
a tento národ si to ani nezaslúži! 

Ten starý Indián sa pousmial. Naši politici týmto kapitalizmom za 20 rokov ten 40 
ročný socializmus nevylepšili. My sa usmievať nemôžeme, nám je skôr do plaču. 
Ing. Ján Trungel 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Mimoriadne Valné zhromaždenie SZSZ. 
V sobotu 15. 10. 2011 o 14:00 hod., konalo sa v Budapešti Mimoriadne Valné 
zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (MVZ SZSZ), ktorého jediným 
bodom pracovného programu bola novelizácia Stanov SZSZ. Zasadanie sa uskutočnilo 
v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapešť. 
Pretože vedenie SZSZ nemalo dostatok finančných prostriedkov zabezpečiť potrebné 
priestory v Bratislave, kde má táto strešná organizácia Slovákov zo zahraničia sídlo, 
museli sa delegáti Mimoriadneho VZ stretnúť v Budapešti. 
V úvode rokovania, prišiel pozdraviť delegátov MVZ veľvyslanec SR v Maďarsku, pán 
Peter Weiss, ktorý okrem iného, vyslovil presvedčenie, že toto budapeštianské zasadanie 
delegátov Slovákov žijúcich v zahraničí iste povzbudí slovenskú národnostnú menšinu 
v Maďarsku, vleje im väčšieho sebavedomia i odhodlania hlasiť sa a pracovať pre 
tunajšiu slovenskú menšinu. 
Pracovné rokovanie potom viedol predseda SZSZ, pán Vladimír Skalský, ktorému 
asistovali podpredseda SZSZ p. Jan Fúzik – predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy 
v Maďarsku (hostiteľ MVZ) a p. Peter Lipták - predseda legislatívnej komisie SZSZ 
(spracovateľ Návrhu novelizácie Stanov SZSZ). Ako bolo členom SZSZ vopred 
oznámené, Návrh novelizácie Stanov, bol niekoľko týždňov vopred zverejnený na 



webovej stránke SZSZ (slovenskézahraničie.sk). Každý člen (kolektívny, aj individuálny) 
mal teda dostatok času preštudovať si Návrh novelizácie a pripraviť si prípadné 
pozmeňovacie, alebo doplňovacie návrhy. 
Prvým prerokovávaným bodom bol doplnok čl. 3, Hlava II. - navrhnutý Generálnou 
radou SZSZ, ktorý bol po mojich námietkach upresnený a následne schválený. 
Následne som sa prihlásil s mojími jednástimi pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi. 
Po ich prednesení, prebehla ku každému návrhu živá diskúsia a po nej prebehlo 
hlasovanie jednotlivo ku každému návrhu. Výsledky hlasovania neboli pre mňa 
priaznivé. Z mojích jednástich návrhov bolo 5 prijatých a 6 zamietnutých. Žiaľ 
v prijatých piatich návrhoch (Hl.VII., čl.1c,d,e ; Hl.VII., čl. 13 ; Hl.VIII., čl. 6e ; Hl.XIII., 
čl. 6c ; Hl.XVI., čl. 1) išlo o nepodstatné doplnky a úpravy. V skratke uvediem mojích 6 
podstatných, avšak neprijatých návrhov. 

- V Hl.II., čl.2b, som navrhol, aby kolektívny člen (právnicka osoba), mal 
minimalne 10 členov, pretože podľa novelizovaných Stanov, individuálny člen 
bude mať pri hlasovaní 1 hlas a kolektívny člen 10 hlasov. Stanovy pritom nijako 
nevylučujú prihlásiť sa napr. trojčlennej skupine za kolektívneho člena. 

- V Hl.II., čl. 2c, novela Stanov uvádza : Individuálnym členom SZSZ môže byť 
iba osoba, ktorá má ..... trvalý pobyt v inej krajine než v SR. Môj návrh bol : 
...osoba, ktorá dlhodobo posobí (pôsobila) v inej ...... 

- V Hl.VII., čl. 10, som navrhoval doplniť článok vetou : Jedna osoba môže ako 
delegát zastupovať maximálne dve členské organizácie (dvoch kolektívných 
členov). Prax na MVZ v Budapešti ukázala, že jedna fizycká osoba bola 
delegátom za 13 organizácii a pre učel hlasovania dostala (podľa pôvodných 
Stanov) hlasovací listok s čislicou (13), teda 13 hlasov. Ja, ako delgat iba za 
Združenie Slovákov vo Švajčiarsku som mal hlasovací lístok s čislicou (1), teda 
iba jeden hlas. 

- V Hl.VIII., čl. 3, som navrhoval doplniť článok vetou : Tá istá osoba môže byť 
zvolená do funkcie predsedu najviac na dve po sebe nasledujúce volebné 
obdobia. Kladiem si otázku prečo súčasný predseda SZSZ p. Skalský bol proti 
môjmu doplnku, keď má dnes za sebou prakticky už dve volebné obdobia a aj 
prijatím doplnku by môhol byť zvolený ešte na ďalšie dve trojročné volebné 
obdobia. Chce byť azda zabetonovaný v tejto funkcii a túži zomrieť ako predseda 
SZSZ? 

- V Hl.IX., čl. 10b, som navrhoval aby v Generálnej rade bola zastúpená západná 
Europa tromi (3) zástupcami, nie iba dvomi (2), pretože práve do tejto oblasti 
migruje v súčasnosti najviac mladých Slovákov. 

- V Hl.X., čl. 10b, som navrhol, aby Výkonný výbor (VV)  SZSZ navrhoval 
rámcový rozpočet, a nie schvaľoval rámcový rozpočet SZSZ. Novelizované 
Stanovy umožnia v budúcnosti VV nielen navrhnúť rozpočet, teda navrhnúť kam 
a komu peniaze SZSZ pôjdu, ale hneď si návrh prerozdelenia peňazí aj 
odsúhlasiť. Trochu zvláštne - nemyslíte? 

Posledný pozmeňujúci návrh predniesol z pléna pán Rudolf Bosák, zastupujúci 
Spoločnosť Michala Bosáka, ktorý navrhoval doplniť v Hl. VII., čl. 3 nasledovne : 
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, iba ak je prítomných minimálne 13 
delegátov zastupujúcich kolektívnych členov (členské organizácie). Pán Bosák 
argumentoval skutočnostou, že na MVZ v Budapešti bolo menej ako 20 delegátov, 



zastupujúcich asi 50 kolektívnych členov (členských organizácii), pričom pri neprijatí 
môjho vyššie uvedeného návrhu (jedna osoba – delegát môže zastupovať maximálne 
dve (2) členské organizácie, môže teda nastať extrémny prípad že dve, alebo tri osoby 
zastupujúce ako delegáti potrebnú štvrtinu členských organizácií, a títo môžu potom v 
budúcnosti zmanipulovať VZ tak, ako sa im len bude chcieť. Žiaľ, ani tento návrh 
nebol prijatý. 
Program MVZ predpokladal ukončiť zasadanie o 17:00 hodine, avšak diskúsia a 
hlasovanie k uvedeným návrhom sa predľžilo až do 18:00 hodiny. Ja, spolu s dvomi 
priateľmi zo Švédska sme po 18:00 hodine museli zasadanie opustiť, aby sme 
nezmeškali posledné vlakové spojenie z Budapešti do Bratislavy. Po našom odchode 
bolo ešte posledné, záverečné hlasovanie o celkovom prijatí, navrhovanej, aj 
prejednávanej novelizácií Stanov SZSZ. 
Záverom chcem vyjadriť moje presvedčenie, že potrebná novelizácia Stanov SZSZ 
prijatá 15.10.2011 v Budapešti, bola pre strešnú organizáciu Slovákov žijúcich 
v zahraničí pozitívnym krokom vpred. Aj keď sa nepodarilo dosiahnúť všetky 
potrebné zmeny a úpravy v novelizovaných stanovách, doplnený a poopravený text 
Stanov bezosporu v mnohom zprehľadní štruktúru aj budúcu činnost tejto strešnej 
organizácie. Je teraz najmä na Slovákoch žijúcich dnes v krajinách na západ od 
niekdajšiej Železnej opony, aby sa stali aktívni v SZSZ a vniesli do neho nielen 
silnejšieho národného ducha a vyššiu etiku, ale aj ďalšie, budúce zmeny, ktoré sa pri 
novelizácii Stanov v Budapešti nepodarilo dosiahnúť. 
Bohumil Šťastný.  

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Príspevok k problematike maďarského dvojakého občianstva. 
 Po prevzatí vlády v Maďarsku Orbanovým pravicovým kabinetom a po prijatí novej 
ústavy v maďaskom parlamente, dostalo sa Maďarsko do politicko diplomatického sporu 
s jeho susedmi, spôsobeného udeľovaním maďarského občianstva občanom maďarskej 
národnosti susediacich štátov bez predchádzajúcich bilaterálnych dohôd, teda v rozpore s 
dohodami o vzájomnej dvojstrannej medzištátnej spolupráci i dobrých susedských 
vzťahoch, a v rozpore s platným medzinárodným právom. 
Prirodzene, že tieto kroky vyvolali vážne politické napätie, najmä vo vzťahoch medzi SR 
a Maďarskom. Žiaľ, súčasná vládna koalícia SR, ani dnešná NR SR v tejto veci 
v podstate nič nekoná a narýchlo robené protiopatrenie ešte predchádzajúceho vládneho 
kabinete Roberta Fica nie je dobré. Ako čas plynie, nielen politici, ale aj jednoduchí 
občania SR si uvedomujú, že maďarskí vládni a legislatívni činitelia žiadne ústupky v 
otázkach udeľovania dvojakého občiansta pre zahraničných Maďarov robiť nebudú. Je 
teda viac ako isté, že prípadné slovenské prosbopisy, sťažnosti, či žaloby v Budapešti, 
v Brusseli, v Štrasburgu, v NATO, či v OSN, nič nevyriešia, na veci nič nezmenia 
a Slovákom a SR nič nepomôžu. V danej situácií si musíme my Slováci pomôcť v prvom 
rade sami a až v druhom rade potrebujeme hladať spojencov, najmä v krajinách 
susediacich s Maďarskom. 
Ako chce riešiť tieto otázky dnešná vládna koalícia nie je v celku známe. Predbežný 
návrh opozície, ktorý bol uvádzaný v médiách, teda riešiť problém doplnkom do ústavy 
SR, v ktorej by sa menšinové práva upresnili, že sú to práva iba idividuálne a nie 
kolektívne, sa taktiež javí ako rešenie nedostačujúce, veľmi málo účinné a preto pre SR 
a jej občanov zlé, až nebezpečné. Situácia si vyžaduje, aby hlavne v legislatívnej, ale aj 



oganizačnej oblasti, boli vykonané rázne, dôsledné a nekompromisné opatrenia 
vzťahujúce sa na politicko právne istoty občanov SR. Ak sa tak nestane, časom sa 
história 19. storočia na Slovensku môže zopakovať s následkami ďaleko vážnejšími, ako 
tomu bolo pred 150. rokmi. Čo teda treba robiť? Ako postupovať? 
Skôr ako rámcovo uvediem niektoré konkrétne návrhy politicko legislatívných 
protiopatrení nutných k zamedzeniu budúcich nebezpečných vývojových trendov, 
vyvolaných udelovaním maďarského občianstva občanom SR, chcel by som pripomenúť 
a zdôrazniť tieto dôležité skutočnosti:  

-         SR je malá krajina s malým počtom obyvateľov v ktorej demografický vývoj 
má skôr negatívny trend, teda počet obyvateľov tu skôr klesá. 

-         Svetová hospodárska kríza i nestabilná ekonomika SR spôsobuje vysokú 
nezamestnanosť, preto mnoho mladých občanov SR hladá prácu v zahraničí, kam 
sa často vysťahujú aj s novozaloženou rodinou. 

-         Tendencie vysťahovalectva mladých, vzdelaných občanov SR zvyšujú aj nízke 
priemerné zárobky v SR. 

-         Okolo 80% občanov SR sa hlási k slovenskej národnosti a túto väčšinu, 
súčasné, napäté, Slovensko - Maďarské vzťahy vážne znepokojujú. 

-         Mimo SR trvalo žijú stá tisíce ľudí (podľa odhadov 1,5 a_ 3 miliony ľudí), 
pôvodu zo Slovenska, z ktorých mnoho sa hlási k slovenskej národnosti. 

-         Koľko je osôb trvalo žijúcich mimo územia SR, majúcich štátne občianstvo 
SR, nie ja štatisticky známe, čo tiež svečí o slabej a chaotickej štátnej politike SR 
vo vzťaku k občanom SR trvalo žijúcim v zahraničí. 

-         Ľudský, aj ekonomický potenciál osôb slovenského pôvodu, hlásiacich sa k 
slovenskej národnosti, žijúcich v zahraničí, bez slovenského, alebo aj so 
slovenským štátnym občianstvom, je pre SR veľký a túto skutočnosť politickí aj 
vládní predstavitelia SR podceňujú. 

-         Mnoho osôb trvalo žijúcich v zahraničí, majúcich štátne občianstvo SR má 
legálne dvojaké občianstvo. 

-         Platný zákon o štátnom občianstve SR v podstate ignoruje veľkú časť osôb 
slovenského pôvodu v zahraničí, keďže im neumožňuje legálne získať občianstvo 
SR. Ide tu hlavne o potomkov slovenských rodičov narodených v zahraničí, 
z ktorých iba minimálny počet jednotlivcov ziskalo občianstvo SR a to vo väčšine 
prípadov nelegálne, teda v rozpore s platným zákonom. 

-         Politicko hospodárským štátným záujmom SR musí byť zvyšovanie počtu 
obyvateľstva SR všetkými legálnymi cestami, teda aj cestou prisťahovalectva. 
Vyhľadávanými a privilegovanými prisťahovalcami na Slovensko by mali byť 
osôby, ktoré už majú občianstvo SR.   

-         Uvedené skutočnosti o SR platia aj pre Maďarsko, avšak s tým rozdielom, že 
politika Maďarska dlhodobo smeruje k maximálnemu využitiu ľudských aj 
ekonomických zdrojov hlásiacich sa k maďarskej národnosti v zahraničí a ak 
tomu okolité štáty nezabránia, tak aj k maximálnemu využitiu ľudských 
a ekonomických zdrojov nemaďarských národností susedných štátov. 

Aké opatrenia by teda bolo traba prijať? V nasledujúcich riadkoch uvediem niekoľko 
návrhov opatrení vo veľmi stručnej forme, ktorých prijatie a nekompromisné zavedenie 
do života by dali politickým predstaviteľom Maďarska jasnú odpoveď na ich 
neakceptovateľné spôsoby jednania v bilaterálnych vzťahoh so SR a občanov SR by 



uistili, že najmä na južnom Slovensku vládne vláda a parlament z Bratislavy a nie vláda 
a parlament z Budapešti. 
Osobne teda navrhujem: 

1.)    Novelizovať volebný zákon v ktorom by bolo umožnené na území SR 
kandidovať a byť zvolený vo všeobecných (ľudových) voľbach do okresných, do 
krajských (župných) a do celoštátnych funkcií iba občanom SR bez dvojakého 
občianstva. Zvolení predstavitlia budú teda môcť mať iba jedno občianstvo, to 
znamená iba štátne občianstvo SR. 

2.)    Volebným zákonom (ako aj ďalšími zákonmi SR) zakázať akúkoľvek reklamu 
v médiach SR, ako aj bilbordovú reklamu viditeľnú z akýchkoľvek priestorov 
prístupných verejnosti  na území SR o zahraničných voľbách. Taktiež zakázať 
predvolebné zhromaždenia, mítingy, alebo konferencie, na ktorých by sa konali 
volebné kampane pre voľby organizované mimo územia SR.  

3.)    Novelizovať jazykový zákon, v ktorom požadovať povinné použivanie 
slovenského jazyka, ako štátneho jazyka, všade v úradnom styku, v štátnej správe 
a administratíve, a to v ústnom aj písomnom styku. Hranicu možností používania 
menšinového jazyka vo formulároch a písomnom označovaní vratiť na pôvodnú 
minimálnu hranici 20% , pričom všetky úradné dokumenty verejnej správy musia 
byť v štátnom jazyku, prípadne dvojjazyčne v slovenskom a až 
potom v menšinovom jazyku a aj to poskytovať stránkam iba na požiadanie 
občana. Označenia, teda informačné tabule viditeľné z verejných priestorov musia 
byť najskôr uvedené v štátnom jazyku a písané písmom o 10 až 15% vyšším 
a hrubším.  

4.)    Zastaviť akékoľvek financovanie stredného a vysokého školstva s maďarským 
vyučovacím jazykom na Slovensku zo štátnych zdrojov SR.  

5.)    Kontrolovať a podľa možností prehodnotiť štátne financovanie ostatných 
vedeckých, kultúrnych, vzdelávacích, športových, sociálnych a iných inštitúcií 
maďarskej menšiny na území SR. 

6.)    Novelizovať zákon o štátnom občianstve SR tak, aby umožnoval získať 
občianstvo osobám slovenského pôvodu (utečencom, vysťahovalcom a ich 
potomkom) žijúcim v zahraničí a to napríklad tak, ako to robia Švajčiari; teda 
umožniť získanie občianstva osobám, ktoré preukážu že minimálne jeden z ich 
starých rodičov mal slovenskú národnosť a žil minimálne 15 rokov na území 
1.ČSR, 1.SR, 2.ČSR, ČSSR, alebo dnešnej SR. Podobne riešiť aj možnosť 
získania občianstva SR pre osoby slovenského pôvodu zo slovenských menšín 
v Česku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine, v Rumúnsku, Srbsku, Chorvatsku 
prípadne aj v Rakúsku.  

Záverom chcem zdôrazniť, že súčasne s novelizáciou dotknutých zákonov, je nutné 
venovať náležitú pozornosť aj dostatočne prísnym sankciam, ktorými by boli 
porušovatelia zákonných ustanovení nekompromisne trestaní. Domnievam sa, že 
najvyššiu dôležitosť majú prvé tri opatrenia. Nasledujúce 4. a 5. opatrenie pravdepodobne 
čas vyrieši sám aj bez legislativno administratívnych nariadení. 
Posledný 6. bod priamo nesúvisí s opatreniami navrhovanými proti ilegálnemu 
udelovaniu maďarského občianstva občanom SR s trvalým pobytom v SR. Toto opatrenie 
naznačuje nedostatoky súčasného zákona o štátnom občianstve SR i potreby jeho úpravy. 
Zároveň tento bod naznačuje, čo možno navrhnúť ako prípadné zakonné rieľenie 



udeľovania dvojakého občianstva maďarskej strane, prirodzene iba za podmienky, že by 
prišlo v týchto otázkach k Slovensko maďarským bilaterálnym jednaniam a dohodám.  
Nakoniec uvediem môj názor na odoberanie štátne občianstvo SR. Odobratie občiansta 
SR osobe, ktorá sa narodila na Slovensku, ktorá má trvalý pobyt na území SR a mala 
občianstvo SR ako prvé, i keď nemá slovenskú národnosť, by zákon o občianstve SR 
nemal v žiadnom prípade umožňovať. Takéto osoby v prípade získania druhého (iného) 
štátneho občianstva môžu sami rozhodnúť a sami požiadať o prepustenie zo 
štátneho občianstva SR. Možnosť zákonného odobratia občianstva SR občanom, ktorí 
občianstvo SR získali ako druhé, by mohla byť akceptovaná iba pre prípady osôb 
usvedčených z trestnej činnosti počas istej prechodnej, či skúšobnej doby (napríklad 10 
rokov), po nadobudnutí občianstvo SR. Autor úvahy (B.Š.) je Slovák, žijúci v zahraničí s 
legálnym dvojakým občianstvom.   

++++++++++++++++++++++++++++++ 
O knižke Miroslava Demka  

TOTENTANZ Franza Liszta 
(Bratislava, Lisztova spoločnosť na Slovensku, 2010) 

 Kniha Totentanz Franza Liszta nás inšpiruje k úvahám o zásadných zložkách, na 
ktorých stojí dielo M. Demka. Autor cituje Remy Strickera, že ak Lisztove hudobné 
skladby obsahujú tematické ťažiská, potom to určite platí aj o skladbe Totentanz, ktorá 
vedie ku kardinálnemu prehodnoteniu slovenskej kultúry v jej historických súvislostiach. 
Podľa M. Demka je to  otázka,  či sa z hudobnej kompozície Totentanza F. Liszta dá 
vyčítať to, na čo sú  stereotypne sústredení naši muzikológovia. 

  Až prekvapujúco jasne poukazuje na doteraz viac-menej neznámy, možno 
zanedbaný, alebo ešte skôr ignorovaný komponent v histórii slovenskej kultúry: národ, 
ktorý sa dnes nazýva slovenský, mal totiž v minulosti viacero pomenovaní. Ešte aj v čase 
Lisztovho života boli používané pomenovania ako Uhor, Slavon, Sklavon, Tót a až 
nakoniec Slovák. Dokonca ani v druhej polovici 19. storočia sa bežne nepoužívalo už 
ustálené pomenovanie Slovák, čo sa odzrkadlilo aj v tom, že ako Franz Liszt, tak Magin, 
Bajza, Papánek, Štúr a ďalší štúrovci seba nazývali Uhrami, čo však neznamená, že sa 
neidentifikovali ako Slováci. Nielen západoeurópska, ale ani slovenská literárna veda, ani 
historiografia, ani školstvo tento stav dostatočne nevysvetľujú.  

 
 Otto von Habsburg  o Slovákoch 
 Naopak, túto skutočnosť si dobre uvedomoval Otto von Habsburg, syn 
posledného rakúsko-uhorského cisára Karola a jeho manželky Zity. Svedčí o tom jeho 
vynikajúca historická štúdia Die Slowaken – oder das langsame Werden einer Nation. (1) 
Píše: 
  „Za dlhý čas boli Slováci nositeľmi uhorskej štátnej myšlienky (des ungarischen 
Staatsgedankens). Keď Turci po moháčskej bitke roku 1526 obsadili väčšiu časť územia 
Uhorska, zvyšok Uhorska, ktorý zdedil Ferdinand I. na základe dedičných dohôd s 
Jagelovcami, tvorilo už len severné Uhorsko a úzky pás v západnom Uhorsku. 
Pozostávalo teda z teritória dnešného Slovenska bez jeho maďarských častí. Väčšina 
obyvateľov tohto zvyškového Uhorska boli Slováci a nezanedbateľný počet Nemcov. Tak 
sa stalo slovensko-nemecké zvyškové Uhorsko (das SLOWAKISCH-DEUTSCHE 
Rest-Ungarn) nositeľom štátnych uhorských funkcií. Túto vládnucu šľachtu západného a 
severného Uhorska netvorila maďarská, ale slovenská šľachta. Je úplne prirodzené, že 



existovala aj slovenská šľachta, nižšia aj vyššia šľachta. Existuje dostatok dokumentov z 
tohto obdobia, ktoré dokazujú, ako dobre táto šľachta ovládala slovenský jazyk a bola si 
plne vedomá svojej slovenskosti. To však slovenskej šľachte nebránilo myslieť 
„uhorsky“ (ungarisch zu denken),, pretože v tomto období pojem uhorský (ungarisch) 
nebol identický s pojmom maďarský (magyarisch)“ (Podčiarkol M. H.) Pod pojmom 
Uhor (Ungar) sa teda vtedy nerozumel Maďar, ale Uhor – Slovák!  

V maďarskom jazyku sa vyskytoval iba pojem Maďar (Magyar), pre pojem Uhor 
(Ungar) maďačina neprijala a nepozná ekvivalent. (2) Pojmy Ungar – Magyar (Uhor – 
Maďar) urobili identickými Nemci v ich jazyku až v procese stupňujúceho sa 
antislovanského, t. j. i antislovenského politického ťaženia, kde Maďarov používali ako 
akýsi antislovanský nárazník. Bola a je to úloha, ktorú Maďari vďačne prijali... Túto 
terminologickú falzifikáciu i dnešní Maďari vehementne zneužívajú najmä na 
promaďarskú falzifikáciu dejín multietnického Uhorska. Najnovšou ukážkou je 
orbánovský veľkomaďarský koberec v Bruseli s veľkým portrétom Franza Liszta! 
Nepočul som o žiadnom proteste muzikológov zo Slovenskej akadémie vied! Prečo asi? 
A aj nová ústava Maďarska sa nesie v nacistickom duchu, obracajúc sa do 
vykonštruovanej minulosti, keď predstavuje mnohonárodné Uhorsko ako čisto maďarskú 
štátnosť!!! 
 Nuž, všimnite si mapu, ktorá nám predstavuje zostávajúce slovensko-nemecké 
Uhorsko (das SLOWAKISCH-DEUTSCHE Restungarn) (príloha I.), ako toto územie 
nazval Otto von Habsburg, teda územie, ktoré Turci okupujúci maďarskú časť Uhorska 
nazývali Tót vijálet (t. j. Slovenský štát!). 
 Na maďarských mapách Uhorska – ešte i v 19. storočí – nebolo označenie 
„Slováci“, ale „Tóti“ (!), čo sa, žiaľ, dodnes nedostalo do školských učebníc dejepisu a 
literatúry. M. Scott Peck, významný severoamerický psychiater, má o týchto 
ignorantských praktikách celkom priliehavú mienku: „Pokiaľ chcete zistiť prítomnosť či 
absenciu čestnosti, stačí, aby ste položili jedinú otázku – čo chýba? Bolo niečo 
vynechané?“ (3) 
 
 V. V. Stasov o F. Lisztovi 
 Ďalším silným argumentom hovoriacim v prospech slovenského pôvodu Franza 
Liszta je štúdia Vladimíra V. Stasova, známeho ruského historika umenia 19. storočia. O 
skladbe Franza Liszta „Uhorská fantázia“ (Vengerskaja fantazija) jasne hovorí, že by sa 
mala volať Slovenská fantázia, pretože je to fantázia na slovenské témy. Píše o tom pri 
príležitosti všeslovanského koncertu na počesť ruského skladateľa M. A. Balakireva 
konaného 12. mája 1867. V tom čase v Petrohrade prebiehal Slovanský etnografický 
kongres. Stasov 13. mája 1867 v Petrohradských novostiach (Peterburgskije izvestija) (4) 
píše, že skladby, ktoré na spomínanom koncerte odzneli, vytvorili výlučne slovanskí 
skladatelia, z čoho jasne vyplýva, že i Liszta pokladal za slovanského skladateľa. Stasov 
doslova píše, že na koncerte „zaznela i Lisztova  Slovenská fantázia. Bolo jasné, že 
Slovania sa veľmi rýchlo stretli v rovnakom vkuse a hneď bolo cítiť, že sú to ľudia, 
ktorým je národné umenie drahé a hudba je ich rodný jazyk“. Z týchto riadkov tiež jasne 
vysvitá, že Slovan – Rus V . V. Stasov - presne identifikoval iného Slovana, Slováka 
Franza Liszta: „...Stasov imagined that ´Hungarian´ was synonymous with ´Slovak´!“ 
(Porov.: Francis Maes http://books.google.ru/books2id=Maes+geschichte+russische&hl). 
Keďže Franz Liszt až demonštratívne a opakovane o sebe vyhlasoval „Je suis Hongrois“, 



tak musí predsa už v každej, aj iba čiastočne normálnej hlave svitať, k akému národu sa 
asi takto hlásil! Nemalej časti slovenských muzikológov, akademikov, to nestačí? 
 
 W. Ross, A. Einstein, H. v.d. Pfordten o F. Lisztovi 
 Veľmi zaujímavé sú aj analýzy neslovanských muzikológov týkajúce sa Franza 
Liszta. Napríklad nemecký muzikológ Werner Ross (5) vo svoje knihe Der ängstliche  
Adler – Friedrich Nietzsches  Leben napísal: „Ako literárno – muzikologický inšpirátor  
pôsobil na Nietzscheho i Franz Liszt, jeho Fantasia Hungarica ovplyvnila Nietzscheho 
kompozíciu Ermanarich..., kde popri texte najmä hudba dôrazne vyjadruje stupňujúcu sa 
náruživosť, potom náhly, nečakaný a prudký výkrik zúfalstva a hneď vzápätí zdesenie... 
To hrôzostrašné sa ho náhle zmocnilo ako vzdúvajúce sa more... Nato sa huslista  chytá 
so žiaľom a pokorou témy, ale slovansky vzdorovito, neústupčivo... “ (Podčiarkol M. H.)  
A ďalej: “Uhri (die Ungarn) prispeli k Fantázii oveľa viac ako Germáni. Platí tu ako 
v Lisztovej Fantasia Hungarica, že chce  objať celý pocitový svet Slovanov do jedného 
kompozičného celku“. 
 W. Ross možno nepochopil celú intuíciu a encyklopedické znalosti filozofického 
génia Nietzscheho, ktorý o Lisztovom pôvode vedel. No W. Ross pravdepodobne 
o Slovákoch - ako to bolo u väčšiny Nemcov bežné ešte i v 20. storočí - nevedel nič. 
Hovorí o tom napríklad historik Wolfgang Venohr: „Jahrzehntelang kannte man den 
Namen der Slowaken in Deutschland gar nicht. Diese Unkentnis herrschte nicht nur in 
der wesdeutchen BRD, sondern genauso in der DDR. Ein mitteleuropäisches 
Nachbarvolk von fünf Millionen Menschen wurde von den Deutschen einfach ignoriert!“ 
(Mnohé desaťročia v Nemecku pojem Slovák nepoznali. Táto neznalosť bola bežná 
nielen v Spolkovej republike, ale aj v NDR. Nemci jednoducho jeden susedný 
päťmiliónový stredoeurópsky národ ignorovali!) (6) 
 Ak teda Slováci na mape vtedajšej Európy neexistovali ako Slováci (t. j. s 
pomenovaním „Slováci“), ani Liszt nemohol existovať ako Slovák. Všetko ostatné je to 
len dôsledok tejto skutočnosti! No Werner Ross zo skladieb aspoň vycítil, že akísi 
Slovania  existujú a že sa slovanské prvky jasne dajú rozoznať ako u Nietzscheho, tak 
i v Lisztových skladbách. K tejto vnímavosti nemeckého muzikológa Wolfganga Rossa 
niet čo dodať. Možno iba krátke citáty nemeckých muzikológov Alfreda Einsteina  
a Hermanna v.  d. Pfordtena. Alfred Einstein píše: „Liszt ist der Prototyp des 
internationalen ,wurzellosen‛ Musikers, er ist weder ganz deutsch, noch ganz französisch 
und am allerwenigsten magyarisch....(7) (Liszt je prototypom internacionálneho 
hudobníka bez koreňov, ktorý nie je ani celkom nemecký, ani celkom francúzsky 
a najmenej maďarský...) 
 Nuž, Franz Liszt  bude večnou hádankou bez koreňov dovtedy, kým budú večnou 
hádankou Slováci. No aj autor týchto riadkov stojí pred hádankou, zatiaľ iba veľkou, dúfa 
však, že nie večnou, ako je totiž možné, že bratislavská muzikologická „mocná hŕstka“ zo 
SAV dodnes nie je schopná v skladbách Franza Liszta počuť a cítiť slovensko-slovanské 
motívy, hoci mnohým významným neslovenským muzikológom to až také problémy 
nerobí.  
 A Herrman v. d. Pfordten: „Der Großmeister aller Pianisten Franz Liszt (1811 – 
1886) war kein Deutscher, weder seiner Geburt noch seinem Wesen nach.“ („Veľmajster 
všetkých klaviristov Franz Liszt (1811 – 1886) nebol Nemec ani rodom, ani povahou; 
univerzálnosť jeho výnimočného talentu nás nesmie mýliť. Všetkým skladateľom, ktorí 



komponovali hudbu na faustovskú tému, je Schumann rovnocenným poetom, no 
nemožno zamlčať ani Francúza Hectora Berlioza a Franza Liszta, ktorí sa s pranemeckou 
básňou vyrovnali svojimi nenemeckými pocitmi.“ (8) 
 
 Totentanz M. Demka a falšovanie dejín 
 Vráťme sa však k publikácii Totentanz. Jej autor M. Demko na viacerých 
miestach dokumentuje, že Franz Liszt sa podpisoval i ako Sklavón, čím sa identifikoval 
so starým národom Sklavóncov, ktorý žil v Uhorsku. Sklavón  je totiž jedným 
z pomenovaní Slovákov v Uhorsku. Dnes vďaka dôkladnému výskumu Miroslava 
Demka, autora tejto publikácie, vieme viac aj o pôsobení Adama Mickiewicza v Paríži, 
o jeho prednáškach, ktoré počúvala i Lisztova družka grófka Marie d’Agoult. Tento 
spisovateľ v nich tiež nazýval Slovákov Sklavonci. M. Demko ďalej pripomína, že oblasť 
dnešného Burgenlandu, miesto narodenia Franza Liszta, patrilo do Sklavónie.  
 Miroslav Demko vo svojej najnovšej knihe jednotlivé problémy spracoval 
v samostatných kapitolách, ktoré napokon vytvárajú mozaiku Lisztovho Totentanza. 
Autor poukazuje na významový rozdiel medzi Todtentanzom (tak sa v 19. storočí 
v nemčine písal „Tanec mŕtvych“) a Totentanzom. Všíma si dôsledky takéhoto zápisu, 
zamýšľa sa nad tým, či v takomto „posune“ netreba vidieť akúsi iróniu alebo výsmešný 
tón, či vlastne v prípade Slovákov, a teda aj F. Liszta, ide ešte o živý, alebo už skoro 
mŕtvy národ. Vec svojím spôsobom dokresľuje aj R. W. Seton-Watson v knihe Racial 
problems in Hungary, kde cituje maďarskú povrávku „Tót nem ember“, Slovák nie je 
človek a potom - podľa tejto „logiky“ - by ani F. Liszt nemal byť človekom...(9) 
 Nemôžeme si nevšimnúť obrovské množstvo dokumentov a literatúry, z ktorých 
autor čerpá a ktoré bratislavská muzikologická scéna s najväčšou pravdepodobnosťou, 
bohužiaľ, ani nepozná. Dokazuje to nesmiernu usilovnosť a vedeckú poctivosť autora, 
obrovskú prácu, ktorú vykonal v rozličných európskych archívoch, kam iba na Slovensku 
žijúci muzikológovia, (znova, bohužiaľ) nikdy nenahliadli. 
 Spomínaná dokumentácia a literatúra nielen dopĺňa obraz o Lisztovej skladbe 
Totentanz, ale vykresľuje aj historické a spoločenské pozadie celého problému; ani jedno, 
ani druhé doteraz na Slovensku nebolo známe. V tejto súvislosti by som chcel čitateľovu 
pozornosť upriamiť na päť skutočností: 
 

1. Autor v 2. kapitole pri Todtentanzi (Dance macabre) pripomína historickú realitu 
14. a 15. storočia, Françoisa Villona a Pierra Ronsarda. Do 19. a 20. storočia sa 
dostali tie predstavy o makabrickom tanci, aké sa ustálili v 14. a 15. storočí. 
Ukážkou literárno-historického dialógu je vzťah makabrického Todtentanza 
s Totentazom Slovákov. Je stále aktuálnejšie dokazovať a na základe dokumentov 
formovať vzťahy k historickým faktom a zároveň pochopiť silný, akoby finálny 
konflikt i na poli estetiky v 19. storočí. Dokumentoval to už Johan Huizinga, 
významný holandský historik. Bol to práve on, čo zasadil informácie a kritické 
postrehy do oveľa širších súvislostí, ako to bývalo zvykom. 

2. Výklad skladby Totentanz v tom zmysle, že Dies irae sa dostáva do podtitulu ako 
parafráza k niečomu: F. Liszt však toto dielo venoval svojej rodine! Preto je 
absolútne oprávnená poznámka M: Demka, že je celkom neprijateľné, aby Liszt 
venoval Tanec smrti svojim najbližším. 

3. Podľa Miroslava Demka tradičný preklad „Und wir dachten der Toten“ sa dá 



akceptovať len pod jednou podmienkou: že sa pod pojmom Tot neskrýva nijaký  
národ. No na druhej strane vieme, že Slovákov nazývali Tótmi, čím preklad Tót 
ako smrť stráca zmysel. Totentanz (Tanec Slovákov) sa od čias Baudelaira 
a Saint-Saënsa násilne a proti vôli Liszta zaužíval ako Todtentanz, teda Dance 
macabre. Lisztovou odpoveďou bola skladba Csardás macabre, ktorú zložil 
v rokoch 1881 – 1882. Chcel ňou poukázať na obrovský významový rozdiel 
medzi názvami Totentanz a Todtentanz. Saint-Saëns to napokon pochopil a po 
smrti Franza Liszta roku 1886 zložil svoju tretiu symfóniu e-mol „organová“ (à la 
memoire de Franz Liszt), čím potvrdil, že uznáva jeho slovenský (slovanský) 
pôvod. Zároveň tým potvrdil, že pochopil spojitosť Totentanza so Slovákmi. 
Makabrické tance Saint-Saënsa, ktoré Liszt upravoval, by si v tejto súvislosti 
zaslúžili väčšiu pozornosť. Pre Slovákov je totiž Saint-Saëns preto taký dôležitý, 
lebo nikto na Západe nepotvrdil tak jasne slovenský (slovanský) pôvod Franza 
Liszta ako práve on. 

4. Pozornosti M. Demka neušiel ani vzťah medzi Lisztovým Totentanzom 
a Medicejským glagolským kódexom pochádzajúcim z Florencie (objavil ho V. 
Gajdoš). Ide o doteraz zanedbanú súvislosť v náboženských dejinách, najmä 
pokiaľ ide o cyrilo-metodský odkaz. Aj to svedčí o širokom kultúrnom zábere M. 
Demka. 

5. Kulturologické dôsledky dialógu medzi Baudelairom a Lisztom, ktoré sú 
viditeľné aj v  slovenskej literatúre (I. Krasko), prinášajú v oblasti estetiky silné 
argumenty. 

 
 Publikácia „Totentanz Franza Liszta“ je novátorská aj v tom zmysle, že sa v nej 
dozvedáme o takých problémoch, ktoré doteraz ani slovenská literárna veda, ani 
jazykoveda neriešili. Možno dokonca hovoriť o novom pohľade na slovenskú kultúrnu 
históriu. Aby sme pochopili pozíciu Franza Liszta, musíme sa nanovo pozrieť na históriu 
Slovákov v Uhorsku ako v podstate neuznávaného národa, z ktorého tento geniálny 
skladateľ pochádzal. Že si tieto skutočnosti uvedomoval, svedčí okrem iného aj to, ako sa 
v posledných rokoch svojho života podpisoval – Sclavissimo (teda otrok). Keďže bol 
členom neuznávaného národa, cítil sa ako vydedenec zo spoločnosti... 
 Je teda nevyhnutné zaoberať sa skutočnou (nie cudzincami naoktrojovanou) 
históriou Slovákov v Uhorsku, aby sme porozumeli celému zápasu tohto kolonizovaného 
a v podstate neuznávaného národa, ktorý bojoval o svoje základné práva, či dokonca o 
prežitie v 19. storočí! Bez poznania reálnych slovenských dejín a slovenskej kultúrnej 
minulosti, ako aj jazykových, terminologických zvláštností jednotlivých národov 
Uhorska nemôžeme pochopiť historické názvy národov v strednej Európe, ani Lisztov 
život a ani jeho diela, hudobné, ani literárne. 
 Apropos „terminologické zvláštnosti jednotlivých národov“: K tomu priam 
smrteľne rezignované slová Titusa Kolníka (Literárny týždenník č. 20/1996): „Celý svet 
si zvykol na neprimeranosť oficiálneho označenia krajiny: V názvoch Hungaria, 
Hungary, Ungarn, Hongrie... dnešné Maďarsko cieľavedome splýva s predtrianonským 
multietnickým Uhorskom. S týmto fenoménom (čo ja nazvem trefnejšie „šovinistickou 
perverziou“) zrejme nikdy nikto nepohne.“ 
 Nuž, ak by s týmto perverzným fenoménom nikto nikdy nepohol, tak by sa 
navždy presadzovala falzifikovaná história – a s tým nemožno NIKDY súhlasiť!!! Ako 



uviedol G. Winkler, „Liszt und Hummel sind durch ihre Herkunft ´Ungarn´, ohne 
´Magyaren´zu sein.“ (Liszt a Hummel sú Uhri bez toho, že by boli Maďari...) (10) 
 Väčšina muzikológov, žiaľ, nebrala - daktorí nechcú ani dnes - brať do úvahy 
geografické a historické zvláštnosti, historické názvy národov v multietnickom Uhorsku, 
a preto ani nemohla reagovať na Lisztovu terminológiu v jeho dokumentoch alebo na 
jeho podpis v posledných rokoch jeho života: „Sklavissimo“ (= otrok)! 
 
 Maďarská perzekúcia - vydedenec F. Liszt  
 Latinským výrazom pre slovo maska je výraz persona a z tohto pojmu pochádza i 
slovo vyjadrujúce individualitu človeka. Tento výraz vyjadruje i to, že individuálne 
prejavovanie sa je v podstate akousi maskou širšej reality. Najprv sa to vzťahovalo na 
veľké divadelné masky, ktoré grécki herci používali na to, čo sa nazývalo „hovoriť cez 
niečo“ (per-sonare). Masky pritom mali dodať hlasom silu, či zreteľnejšie zvýraznenie. 
Podobne to bolo i v talianskej Comedia dell´arte. Koniec-koncov, výraz persona 
používali i kresťanskí filozofi a teológovia, aby definovali indivíduum – ako vyňaté zo 
skupiny. Každá osoba – persona bola Božou maskou, každá osoba dýchala, hovorila, 
tvorila cez masku ako  zobrazovanie ďaleko širšej pravdy. V tejto polohe vidím pred 
sebou jasne i geniálnu slovenskú personu Franza Liszta, ktorý bol zreteľným 
„vydedencom“ zo skupiny ako člen neuznávaného, de jure neexistujúceho slovenského 
národa! A tí občania Uhorska, ktorí si odmietajúc maďarizáciu dovolili tvrdiť o sebe, že 
sú Slováci, boli tvrdo trestaní, dokonca často i zavraždení „na štátnu objednávku“!!!  

Môj starý otec, ktorý bol v úzkom kontakte so štúrovcami, ušiel pred perzekúciou 
z uhorskej časti monarchie do rakúskej časti monarchie, do Bukoviny, keď Maďari 
zavreli martinské gymnázium, ktoré navštevoval, a proti jeho zrušeniu protestoval. Taká 
to bola doba pre Slovákov v 19. storočí!!! Na svetoznámeho Franza Liszta si maďarskí 
nacisti a šovinisti predsa len netrúfali reagovať perzekúciou; neodpustili si však aspoň 
výsmešné traktáty v tlači i falzifikovanie jeho písomnosti, najmä po jeho smrti. 
Nedokázali mu „odpustiť“, že sa nikdy nehlásil za Maďara, a ministerský predseda Tisza 
dokonca preto opovržlivo vyhlasoval: „Liszt, významný skladateľ? Kdeže, bol to 
obyčajný komediant!“. 
 Skočil by som parafrázou citátu Johna Talbota z knihy Hudba – radosť i služba: 
„Hovorí sa, že Bach nám dal Božie slovo, Mozart Boží smiech, Beethoven Boží oheň a 
Liszt Boží súcit – ako výzvu k odvahe na revoltu, kde treba stáť na strane utláčaných, 
ignorovaných, na strane kvantitatívne malých národov!“ Lisztova revolta sa zrkadlí v 
jeho kompozíciách, v jeho literatúre i v jeho vedomí veriaceho človeka, že „Boh nám 
daroval hudbu, aby sme sa mohli aktívne modliť i bez slov!“ 
 
 M. Demko – vydedenec zo slovenskej muzikológie?  

A už len ako malé, ale smutné post scriptum: v dňoch 17. – 19. mája 2011 sa 
v Bratislave konala medzinárodná konferencia o Franzovi Lisztovi, ktorú organizovala 
okrem iných aj Slovenská akadémia vied. Na konferenciu Miroslava Demka, autora 
viacerých publikácií o Franzovi Lisztovi, nepozvali! Je to vôbec uveriteľné? No aby toho 
nebolo dosť, na príkaz organizátorov museli byť odstránené aj jeho knihy, ktoré ktosi 
vystavil v priestoroch, kde sa konferencia konala. Nemusíme pripomínať, že na 
konferencii sa ani slovom nespomenul pôvod Franza Liszta. Organizátorov (zo 
Slovenskej (!) akadémie vied) iste tešilo, že sa im z tejto veci podarilo spraviť tabu. No 



už menej ich muselo tešiť, keď na koncerte Diabolských huslí, na jednom zo 
sprievodných podujatí tejto konferencie,  

Paul Gulda, slávny rakúsky klavírny virtuóz, na plné ústa vyhlásil, že dnes už niet 
pochýb o tom, že Franz Liszt mal slovenský pôvod.  

Pravda nakoniec vždy vyjde najavo... Pravda je často nepríjemná. Vedeli by to 
potvrdiť aj organizátori konferencie o Franzovi Lisztovi, samozrejme, keby boli aspoň 
trochu úprimní. 

Martin Hrivnák 
Poznámky a literatúra: 
 
1) 
Otto von Habsburg „Die Slowaken – oder das langsame Werden einer Nation“, In: 
Slowakei, Zeitschrift des Slowakischen Matúš Černák Instituts, München 1979/80. 
 
2) 
Petr Pithart „Národný alebo občiansky?“, In: Práca 9. 1. 1993 a Lidové noviny 6. 1. 1993. 
 
3) 
From the Road Less Traveled and the Different Drum. 
 
4) 
Peterburskije izvestija, no. 130, 13. máj 1867 
 
5) 
Der ängstliche Adler – Friedrich Nietzsches Leben, Taschenbuchverlag, Mníchov 1980. 
 
6) 
Wolfgang Venohr, Der Aufstand der Slowaken (Povstanie Slovákov), Berlín 1992. 
 
7) 
Everett Helm, Franz Liszt, das ewige Enigma – Warum? (Prečo je Franz Liszt večná 
hádanka?), referát prednesený na Druhom európskom sympóziu o Lisztovi v Asolo roku 
1986. 
 
8) 
Hermann v.d. Pfordten: Deutsche Musik – auf geschichtlicher und nationaler Grunglage, 
zweite Auflage, Quelle E Mayer Leipzig 1920. 
 
9) 
R. W. Seton-Watson: Racial Problems in Hungary, London, Archibald Constable & co 
1908. 
 
10) 
Gerhard Winkler: J. N. Hummel und Franz Liszt, In: Auf den Spuren von Johann 
Nepomuk Hummel, DIVIS Slovakia, Bratislava 2009. 
I. 



Das slowakisch-deutsche Restungarn (mapka). 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ad: "Permamentna revolucia"... resp. "Vedy o cloveku, spolocnosti a kulture"... 
Niekolko  otazok k nizsie uvedenej vyzve (jej autora nepoznam, ale ani 

to nie je velmi podstatne, ide o vecnu stranku): 
 

1.Ako Slovensko od roku 1989 dospelo do stavu, ako je popisany nizsie? 
 

2.Ako  sa  Slovensko  pred  rokom  1989  dopracovalo  k  "stabilite  a 
blahobytu",  ako  je  popisany  nizsie?  Preco  potom  ta "stabilita a 
blahobyt" volala ludi na namestia postavit sa proti nej v tzv. "neznej 
revolucii"?  Kto a preco opusta stabilitu a blahobyt, ked mu je v nich 

tak dobre? 
 

3.  Ako vznikli po neznej revolucii "nenormalne prijmy - velke i male" 
atd...? 

 
4. Kto bol v zastupitelskych a vladnych funkciach po roku 1989 a kto v 

nich  (alebo ich "kadrovych rezervach") bol aj pred rokom 1989? 
 

5.  Komu  bezny obcan vdaci za dosiahnuty dnesny stav Slovenska? On sa 
do  demokraticky  zvolenych  postov  nevnucoval,  doveroval politikom. 
Preco  by  vsak  nemal  bezny  obcan  doverovat medialne tak seriozne, 
presvedcivo  a  poctivo  vyzerajucim tvaram, ktore sa ponukali po roku 
1989 viest ho do este "krajsich zajtrajskov" svojim verejnym posobenim 

na prospech vsetkych, nie iba pre seba?! 
 

6.  Preco  sa  tento  "obeznik"  obracia  s  vyzvou  na "budicek" voci 
"Slovaci" - bez rozlisovania, kto Slovensko za 20 rokov tak doriadil a 
pred  rokom  1989  tak "harmonicky" utvaral jeho stabilitu a blahobyt? 

Bezny obcan to nebol, pausalna to "Slovac" nebola. Kto teda konkretne? 
 

7.  Vyzva naozaj moze posobit na siroke masy nespokojnych, lebo v roku 
2011  maju  byt  preco  velmi  mnohi  nespokojni,  azda drviva vacsina 

populacie   Slovenska. 
 

8.  Populisticke  hesla a lahko zruzumitelne, demagogicky zjednodusene 
formulacie  mozu  padnut  na  urodnu  podu.  Pripravovala  sa dlhodobo 
zamerne,  aby  v  pravy  cas  "permanentne"  opat prisla na "revolucnu 

scenu"? 
 

9.  Zhruba  20  rokov,  teda  cas jednej generacie, sa aj po roku 1989 
ukazal  ako  ten,  v  ktorom  mozno  "vyformovat" novu generaciu - bez 

znalosti  historickej kontinuity ci diskontinuity. Staci si premietnut 
len  podstatne historicke medzniky za "ostatnych 100 rokov". Co o nich 

kto vie? 



 
10. O to, ze "revolucna poda" je po dvoch desatrociach opať pripravena, 
sa  po  roku 1989 dosledne starali aj verejnopravne, aj sukromne media 

(pred  rokom  1989  to  boli  media  mocensky  ovladane  komunistickou 
ideologiou  a  propagandou). Kontinulane prehlbovali mravny prepad, do 

ktoreho  sa  dostala  znacna  cast  populacie, nezakotvena v pre zivot 
jednotlivca a spolocnosti spolahlivych hodnotach. 

J.  
Viac aj na: http://www.usap.sav.sk/index.php?id=svidron 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
dna 28. októbra 2011, , v ktorej ste napísali: 
> My comment k obdrzanemu...: 
> Len my chyba este nieco, co sme tu pred rokom 1989 tiez mali... 
> J. 
> ---------------------------------------------------------------- 
> Odpovedam na spravu zo dna 28. októbra 2011, 15:26:21, v ktorej ste napísali 
> ...... 
>>> ---- 
>>> B U D Í Č E K     S L O V A Č ! ! ! 
>>> ČESKOSLOVENSKO PATRILO DO ROKU 1989 MEDZI VYSPELÉ ŠTÁTY 
SVETA 
>>> Mali sme, ale už nemáme: 
>>> Vyspelé poľnohospodárstvo. 
>>> Svetoznáme sklárstvo a porcelán, lacný benzín, naftu, uhlie. 
>>> Bezplatné zdravotníctvo, školstvo. 
>>> Vyspelý strojárenský priemysel. 
>>> Lacnú hromadnú dopravu. 
>>> Textilný a kožiarsky priemysel. 
>>> Kultúru a šport pre všetkých. 
>>> Lacné a zdravé potraviny. 
>>> Lacnú elektrinu a plyn. 
>>> Lacnú pitnú vodu. 
>>> Prácu pre všetkých. 
>>> Sociálne istoty. 
>>> Lacné bývanie   a služby. 
>>> Nemali sme... a ...už máme: 
>>> Nezamestnanosť. 
>>> Žoldnierov v zahraničí. 
>>> Tunelárov a biele Kone . 
>>> Novodobých zbohatlíkov. 
>>> Rozkradnutú a zdevastovanú republiku. 
>>> Bezdomovcov a žobrákov. 
>>> Štátny dlh v miliónoch eur. 
>>> Strach z toho čo bude zajtra. 
>>> Morálne zdevastovaný národ. 
>>> Nenormálne príjmy - veľké i malé. 



>>> Zlaté padáky pre vyvolených. 
>>> Samovrahov z existenčných dôvodov. 
>>> TOTO nám priniesla DEMOKRACIA za 20 rokov od tzv. nežnej revolúcie. 
>>> TOTO spôsobili Vlády spájajúce sa do rôznych zlodejských spolkov aby 
>>> mohli čo najviac rozkrádať štát a ožobračovať tento národ. 
>>> D O K E D Y  EŠTE ? ? ? 
>>> B U D Í Č E K,   S L O V A Č ! ! ! 
>>>    Je to poznanie, alebo poučenie  !!! 
>>>    Jean Bodin píše v Les six Livres  De la république z roku 1576 , že 
>>>    demokracia je najhoršie štátne zriadenie , lebo je veľmi reálne , že sa 
>>>    k moci dostanú hlupáci alebo prospechári. 
>>>    Keby chudák, tušil, že za štyri storočia bude existovať krajina, kde sa 
>>>    tieto dva druhy spoja dohromady v jednú ohávnu mutáciu, teda aj na 
>>>    Slovensku. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Aj Vy ste dostali email od Penty a Mikloša?  
http://martinhalas.blog.sme.sk/c/277513/Aj-Vy-ste-dostali-email-od-Penty-a-
Miklosa.html 

Len par slov k ekonomii. Myslim si, ze hlavny problem dnesnej ekonomie je to, ze to 
vobec nie je ekonomia, ale penazokazectvo. Viete, co to je. Kriminalna cinnost – 
penazokazec. A tymi su nielen bankari, poistovne a vselijaki ini spekulanti, ale aj politici. 
Pocnuc predsedami vlad, ministrami financii, casto aj guvernermi narodnych bank a 
podobne. Totiz slovo “ekonomia” je od greckych slov domace hospodarstvo. A ako 
vieme, domace hospodarstvo nespociva na prehadzovani penazi spod koberca do hrnca 
pod sporakom, ani z banky do pancuchy... Domace hospodarstvo spociva vo vareni, prani 
bielizne, upratovani, platani puncoch atd; cize v kazdodennej uzitocnej praci. Moja zena 
pracuje aj v zahrade, ja sa prizivujem, podobne ako bankari. Tak aj narodna i svetova 
ekonomika: to je vyrobny, tvorivy proces, vytvaranie najma materialnych, ale v urcitom 
ohlade aj nematerialnych “statkov”. Cize vytvaranie, poctovnicky vyjadrene, domaceho 
alebo narodneho produktu, co oznacujeme ako HDP a HNP. O tom som napisal clanok, 
uverejneny aj  v nedavno vydanej knizke Kvadratura kruhu, myslim dost podrobny a 
zrozumitelny aj tupsim hlavam. A co sa tyka svetovej ekonomiky, tak ide o jeden velky a 
podstatny problem, resp. jav. Tak ako niekolko krat v minulosti, aj teraz, v sucasnosti, sa 
vyrobne sily dostali do protirecenia s vyrobnymi vztahmi. O tom nemusim a nebudem 
pisat, lebo je to v starsich knizkach a vedeli to studenti uz prveho ci druheho rocnika 
volakedajsich univerzit. Teda aspon na nasej pravnickej fakulte, o ekonomoch 
nehovoriac. Lenze dnesni tzv. “ekonomovia”, ako trebars, dajsami minister financii, o 
tom nemaju ani potuchy. Nie preto, zeby boli od prirody hlupi, hoci aj to moze byt, ale 
preto, ze studovali na zapadnych, prepytujem “slavnych” univerzitach, kde ich dokanale 
zmagorili, takze dnesny tiez-ekonom nevie, aky je rozdiel medzi dolarom a sliepkou. Tie 
vselijake papieriky, nielen bankovky, ale najma vselijake prepytujem ”cenne” papiere im 
uplne zaslepili oci a zatemnili mozgy, ak nejaky vobec maju. Cenne papiere? Nuz veru, 
vacsina dnesnych cennych papierov je cenna, alebo bola by cenna, keby bol ten papier 
maksi a dal sa kdesi pouzit po velmi dolezitej biologickej cinnosti. Ale toto pani, ako 
Miklos. Kanik a spol. ani za svet nepochopia, tym menej panie ako, prepytujem, 



sociologicka (vraj to dosiahla podvodom, neviem) Radicova. V Topolcanoch, za mojej 
mladosti, sme mali jedneho knihkupca a obchodnika so skolskymi potrebami, Radica. 
Myslim, ze mu isiel obchod dobre, lebo mu rozumel. Panej toho isteho mena odporucam, 
aby sa aj ona chytila takeho obchodu, asi by sa uzivila, a svojim amaterskym 
ekononicenim by dalej nenicila Slovensku republiku a slovensky narod. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Zabudame ze  oficialny vznik  Cesko-Slovenska ? Z hladiska Slovenska je  to 30. oktober 
1918 (legalizacia bola az ked sa Slovaci prihlasili k Cesko-Slovensku, Martinskou 
deklaraciou). 
Vznik Československa  
Samostatný československý stát byl vyhlášen dne 28. října 1918. 
 
Petr Svoboda Ing  ..školil, nebo skolil ? :o))) 
15 hours ago · Like. 
 
Jozef Janek V tomto pripade platia obydva vyrazy. 
13 hours ago · Like. 
 
Jozef Janek  9.Aprila 1919 Minister zahranicnych veci Dr. E. Benes pisal v dovernom 
liste Dr. Rudolfovi Markovicovi: " Se Stefanikem se mel konflikt. Je treba, abyste to 
viedel, ale to je len pro Vas. Je mezi nami konec- myslim uplne. zachovejte vec vylucne 
pro sebe". Kratko po tom bol Dr. Markovic vymenovany za zupana s pravomocou 
vladneho komisara pre Zvolensku zupu. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  4. maja 1919 Francuzky general Milan R. Stefanik po navrate do vlasti bo 
zabity na Vajnoroch, lebo Stefanik svojimi postojmi voco Masarykovi a Benesovi v 
poslednej faze odboja najme v otazke postoja Slovenska. V novom state sa stal 
nepohodlnym partnerom, s ktorym si nevedeli rady. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  5. juna 1919 Ceskoslovenska vlada vyhlasila vojensku diktaturu na 
Slovensku. Aj politicky diktator Srobar so vsetkymi svojimi uradnikmi presiel pod 
pravomoc francuzkeho sefa vojenskej misie generala Hennocque. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  18. august 1921 v Hlohovci ceski cetnici ostrou strelbou zasiahli proti 
demonstracii robotnikov za zvysenie platov. Na mieste zavrazdili jedneho robotnika a 
sedem dalsich robotnikov tazko poranili. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  10. oktobra 1921. Na zhromazdeni Slovenskej ludovej strany v Namestove 
ceski cetnici strelali do asi 3 000 zhromazdenych obcanov a zavrazdili dvoh privrzencov 
Slovenskej ludovej strany: Ignaca Fenika z Klina a Antona Jackulika zo Slanice.Ostalo 
po nich osem nezaopatrenych deti. 



about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  21. Januara 1921. V Krompachoch{Hladova dolina}demonstrovali robotnici 
proti znizeniu pridelu muky.Cetnici strielali do demonstrantov a zavrazdili styroch 
robotnikov-jeden s nich bol 19 rocny chlapec menom Semendak z Velkeho Sarisa- a 
strnastich tazko zranili. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  5. augusta 1921. Cetnici v Monceku strielali do slovenskych robotnikov, 
ktori chceli oslobodit troch uvaznenych organizatorov ich strajku. Zavrazdili jedneho 
robotnika a jedneho tazko poranili. 
about an hour ago · Like. 
 
Jozef Janek  16.-22.aprila 1922 Strajkovalo vyse 3 000 robotnikov v slovenskych 
celulozok a papierni. 
57 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  14.juna 1922. Ceski Cetnici strielali do slovenskych robotnikov v Novom 
Meste nad Vahom a jedneho zavrazdili. 
54 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  1. maja 1923. Prazska vlada odmietla vydat cestovny pas spisskemu 
biskupovi Janovi Vojtasskovi,ktoreho americke slovenske organizacie pozvali na 
navstevu Spojenych Statov Americkych 
47 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek Vo februari 1924. Slovenska liga v Amerike opetovne vyzvala prezidenta 
Masaryka a najvyssie atatne organy Ceskoslovenska{ Bez pomlcky}, aby zaclenili 
Pittsbursku dohodu do ustavy. Masaryk odmietol. 
43 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek Do oktobra 1924 vyse 104 000 Slovakov bolo nutenych opustit 
ceskoslovensko a odist za pracou do zahranicia a hlavne USA. 
39 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  10. oktober 1926 Robotnici strajkovali vo svetkych slovenskych 
kukrovaroch.Strajk trval dva tyzdne a zucastnilo sa na nom 3 150 strajkujucich. 
36 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  2. Maj 1928. Pocas strajku polnohospodarskych robotnikov v Dolnych 
Krskanoch pri Nitre ceski cetnici zavrazdili Klaru Jasikovu a poranili Mariu Mataskovu a 
Jozefa Hohsara. 
30 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  25. maja 1931. Ceski cetnici strielali do strajkujucich robotnikov na 
verejnom zhromazdeni v Kosutoch, pricom troch robotnikov zavrazdili: J. Denatha,A. 



Zabku a S. Thurzu, tiez niekolko desiatok ludi poranili. 
25 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  8.-9.juna 1932.Cetnici strielali do strajkujucich robotnikov na vystavbe trate 
Cervena skala- Margecany, pricom zavrazdili jedneho robotnika. 
22 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  16. juna 1932. V Polomke cetnici strielali do protestujucich obcanov a 
zavrazdili dve osoby. 
19 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  12,-16.novembra 1932.Obyvatelstvo mnohych obci na Horehroni sa vzburilo 
proti neludskym exekuciam aj najchudobnejsich ludi. 
17 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  11.februara 1933. Cetnici strielali do demonstrujucich robotnikov v 
Gemerskej Horke. Zavrazdili jedneho robotnika. 
14 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek  14. marca 1939. Predseda slovenskeho snemu Dr. Martin Sokol vyhlasil:" 
Zistujem, ze Slovensky snem, ako jediny kompetentny organ politickej vole slovenskeho 
naroda sa uzniesol, ze je za samostatny slovensky stat.Tymto poslanci otvorili novu 
epochu slovenskych dejin zaspievanim historickej hymny slovenskeho naroda " Hej 
Slovaci". 
3 minutes ago · Like. 
 
Jozef Janek A toto je pravda o slavnej Ceskoslovenskej republike. Teda ju oslavujme 
vsetci spolocne. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
J.K. .Líbyia 
Barbarstvo v Líbyi; Kde je objektívnosť médií? 

24.10.2011    blog.sme.sk    Strana 0    Blog SME / Médiá 

    Jozef Kurty        Posledné mesiace si pripadám ako v hlbokom socializme. 

„Bratský a mierumilovný Sovietsky zväz okamžite odsúdil hitlerovskú agresiu a hrdinsky 
sa postavil na stranu napadnutého poľského národa!“  

 A čo dnes? „Mierumilovné NATO pod záštitou humanitárneho bombardovania pomáha 
hrdinským rebelom,  

 ktorým sa konečne podarilo barbarsky zabiť toho hnusného tyrana, despotu, masového 
vraha, teroristu a neviem čo ešte.  

 Za spravodlivosť a demokraciu!“ 



     *Dnes s odstupom času vieme, že Sovietsky zväz nebol v žiadnom prípade hrdinský, 
ale spolu s Hitlerom si rozdelili zbedačené Poľsko.  

 Pre istotu ešte vystrieľali pri Katyni všetkých poľských dôstojníkov.  

 Ako budú budúce generácie pozerať na tieto dnešné správy o šírení  

  „demokracie“ prostredníctvom „humanitárneho“ bombardovania?  

 Ako budú pozerať na brutálnu vraždu Kaddáfiho a vystavovanie jeho mŕtveho tela v 
mrazáku?   

 Nebudú nás rovnako odsudzovať, ako my odsudzujeme sovietske monštrum?  

 Veď robíme presne to isté. Média nám ukazujú len pohľad z jednej strany.  

Za komunizmu to boli zlí imperialisti a dobrí komunisti, dnes sú tu zlí teroristi a dobrí 
šíritelia demokracie a prosperity.. 

Komunisti púšťali Angeliku a dnes nám púšťajú Šeherezádu... 

   *Chcem preto napísať to, čoho naše média neboli schopné. Nechcem sa nijako zastávať 
Kaddáfiho a nemyslím si, že bol svätec.  

Chcem len napísať pár vecí o ňom a o tom, čo urobil pre Líbyu a či si za to zaslúžil si 
takú smrť?  

Všetky moje poznatky pochádzajú od ľudí, ktorí v Líbyi žili a pôsobili. 

Napr. slovenský lekár Pavol Vencel pracoval v Líbyi niekoľko rokov a osobne sa 
niekoľkokrát rozprával aj s Kaddáfim.  

O krajine napísal knihu. (Salám Alejkum Líbya). 

O čom teda títo ľudia hovoria? 

  *Zaujímavosti:   Kaddáfi sa dostal k moci po prevrate v roku 1969, kráľ Idris I. utiekol 
do Turecka. 

                       Kaddáfi znárodnil ropný priemysel a vybudoval z Líbye najvyspelejší štát 
v Afrike.  

                      Líbyjčania nikdy nekradnú a nedokázali pochopiť, ako niekto môže niečo 
ukradnúť z obchodu. 



                       V Líbyi nie sú žobráci a bezdomovci. Autá ľudia nezamykajú. Skoro každá 
rodina má auto.  

                  Benzín je 5x lacnejší ako šálka kávy. Krajina nemá železnice. Potraviny sa 
dovážajú z Európy  

                 (Španielsko, Švajčiarsko, Holandsko) Holanďania tu vybudovali aj 
zavlažovacie poľnohospodárstvo.  

                Potraviny sa dovážajú z rôznych kútov sveta, pre zaujímavosť človek ktorý žil 
v Líbyi napísal:  

              „Maslo som jedol z 28 krajín sveta, dokonca aj z Nového Zealandu.“  

            Krajina má dlh 3,3% HDP najnižší na svete.  

               (Slovensko po prijatí Eurovalu 70%) 

  *Školstvo:   Je na vysokej úrovni. Pred Kaddáfim bola negramotnosť na úrovni 95%.  

      Kaddáfi dal do školstva v rokoch 1970 - 77 takmer 500  mil. dinárov.  

     Školstvo je zadarmo ako aj všetky pomôcky a učebnice (žiaci majú učebnice aj v 
škole aj doma, takže ich nemusia nosiť v taškách).  

      Rodičia, ktorých deti chodia na vysokú školu dostávajú príspevok od štátu. 

  *Zdravotníctvo:    Pred Kaddáfim ľudia v Líbyi bežne zomierali na infekčné choroby.   

                            Dojčenská úmrtnosť bola obrovská. Na jedného lekára pripadalo 10 000 
obyvateľov r. 1955.  

                           Po príchode Kaddáfiho už v roku 1985 na jedného lekára pripadalo 450 
pacientov.  

                           Zdravotníctvo je na vysokej úrovni, lekári sú prevažne z Maďarska.  

                          Všetky lieky musí predpísať lekár a sú zadarmo.  

                          Ak niekto potrebuje nejaký zákrok, ktorý v Líbyi nie je dostupný, 

                        štát preplatil všetky náklady na liečbu v zahraničí. (prevažne v Taliansku) 

  *Bývanie:    Pred Kaddáfim väčšina obyvateľov bývalá v chatrčiach a stanoch, resp. 
rozbitých domoch.  



              Starý režim to riešil tak, že žobrákov skrýval pred očami zahraničných návštev.  

                 Počet bytov bol sotva 300 000. Po Kaddáfim sa právo na dom v Líbyi 
uzákonilo ako zákl. ľudské právo. 

                 (Sám Kaddáfi sa narodil do rodiny bez domova) Zároveň sa vystavil zoznam 
bytov, ktoré sa nevyužívali,  

               alebo ich majiteľ nezákonne zbohatol. Tieto byty boli pridelené chudobným.  

               Tým ktorí mali mzdu pod 100 dinárov boli odpustené všetky dlhy voči štátu. 

              V roku 1990 sa skončila výstavba komplexu 460 000 bytov.  

                  Týchto komplexov bolo po celej Líbyi asi 16.  

            Na bývanie Kaddáfi vyčlenil 7-10% HDP. 

 *Osobný život Kaddáfiho:     Narodil sa v malej dedine neďaleko Sirty, v chudobnej, 
beduínskej rodine.  

                                          Do školy chodil každý týždeň pešo 20Km. Bol jeden z 
najlepších študentov.  

                                        Kaddáfi mal jedinú manželku Safiu, s ktorou mal 7 vlastných a 5 
adoptívnych detí.  

                                    Jedno adoptívne dievčatko zomrelo v roku 1986 po americkom 
bombardovaní Líbye. 

 *Média najmä v posledných dňoch zdôrazňujú Kaddáfiho teroristickú minulosť a útoky 
na lietadlo Lockerbie,  

pri ktorom zahynulo 270 nevinných ľudí. Bol to ohavný čin, ktorý s obľubou novinári 
momentálne využívajú. 

Napriek tomu aj v tejto oblasti sú pochybnosti. Objavujú sa iné teórie.  

Na palube boli totižto 4 agenti CIA, ktorí údajne prevážali heroín a veľký obnos peňazí.  

Americká tajná služba oficiálne obvinila z tohto činu Irán. Briti však Líbyu. (zdroj: 
wikipedia)  

V každom prípade Kaddáfi mal motív na tento čin – bombardovanie Líbye, pri ktorom 
zahynul aj člen jeho rodiny.  



Zrejme to aj urobil, no ak chceme byť objektívni, mali by sme spomenúť aj tieto 
skutočnosti nevyhlasovať to za 100% fakt.  

Médiám založeným na senzácií je to očividne jedno. 

 *Nepriatelia Kaddáfiho:       Oficiálna podpora diktátora sa pohybovala na úrovni 70%.  

   Ľudí si Kaddáfi získal najmä sociálnymi výhodami, ktoré im poskytol. Proti Kaddáfimu 
boli najmä ľudia,  

   z oblasti tzv. arabských socialistov. Do Líbye chodili černosi za prácou z celej Afriky.  

   Títo nacionalisti nenávideli černochov. (Všimnite si, že medzi rebelmi nie sú takmer 
žiadni černosi).  

   Napriek tomu média tento fakt ignorovali a všetky zábery boli len na zopár rebelov,  

    pričom dominantné obyvateľstvo podporujúce Kaddáfiho nám neukázali.  

    Napriek tomu o rebeloch si môžete urobiť vlastnú mienku už zo samotnej barbarskej 
popravy Kaddáfiho. 

   *** 

  Chcem sa len opýtať všetkých kompetentných či je toto objektívnosť médií?  

  Odsudzovať diktátora za jeho činy je jedná vec, no objektívne spomenúť všetky fakty a 
ukázať aj druhú stranu mince je vec druhá.  

  Čo bude s Líbyou teraz nevedno.  

  Ako prebiehajú masívne oslavy v krajine si môžete pozrieť tu. 

 „Zisky z ropy nepoznajú morálku. 

Cesty k miliardám pokrývajú strašné obete.“ Kaddáfi 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. novembra                    o 17.00 hod.                     stredа 
Tvorivý večer s herečkou, filmovou režisérkou,  
scenáristkou, zaslúženou umelkyňou RSFSR  
NATÁLIOU BONDARČUK. 
PREMIÉRA FILMU GOGOĽ. NAJBLIŽŠÍ. 
Podujatie organizuje RCVK, MÚ mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto, filmová spoločnosť Bioskop. 
Miesto podujatia: 



kinosála kina Mladosť v Bratislave 
4. novembra                                                               piatok 
Tvorivé stretnutie so spisovateľmi  
Vladimirom Sotnikovom a Annou Bersenevou. 
Miesto podujatia: 
Súkromné slovanské gymnázium a 
Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave 
............-–––––––––––––––– 
Biblikoteka 3.-6.11.2011 
4.11.2011, 12.00 h. Podium 3 Pascal Janovjak Neviditelny – beseda s francuzskym  
spisovatelom 
4.11.2011, 14.00 h. Podium 3 Michal Chuda  Som s tebou v slove 

Útek sestry Cecílie 
Vzrušujúci príbeh hrdinskej rehoľníčky   
Podľa rozprávanie sestry Cecílie napísal William Brinkley 

 

Skutočný príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorá v prestrojení unikla desiatke 
policajtov a niekoľko mesiacov sa skrývala, až sa jej v januári 1952 podarilo ujsť cez 
rieku Moravu do Rakúska. V roku 1954 sa dostala do USA, kde mala možnosť 
rozpovedať svoj životný príbeh známemu publicistovi – tak vznikla kniha, ktorá získala 
veľký úspech a vyšla vo viacerých vydaniach.   
            

Cecília Kondrcová sa narodila r. 1911 v Brestovanoch. Po skončení 
stredoškolského štúdia u uršulínok v Trnave sa rozhodla pre zasvätený život a vstúpila do 
kláštora Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zvolila si rehoľné meno sr. Makária. 
Zložila opatrovateľské a učiteľské skúšky a pôsobila ako učiteľka materskej školy, ktorú 
spravovala jej rehoľa. Činnosť cirkevných inštitúcií a zariadení bola po roku 1945 
postupne obmedzovaná. Dostala sa do kontaktu s aktivistami tajnej cirkvi, pomáhala 
prenasledovaným kňazom a podieľala sa na organizovaní ich útekov za hranice. Táto 
činnosť nezostala bez povšimnutia polície a štátnej bezpečnosti...  Sestra Cecília – vďaka 
publicite v Amerike sa stala známou pod týmto menom − horlivo a vytrvalo apoštolovala 
o osude náboženstva, veriacich i Slovákoch všeobecne. Zomrela r. 1985, pohrebnú svätú 
omšu a obrady odslúžil biskup Andrej Grutka.   
13,5x20,5 cm, 272 strán, brož., 2011, ISBN 978-80-970489-7-6 
Kontakt: 
Vydavateľstvo Post Scriptum 
Rajecká 36, 821 07 Bratislava 
Tel.: 0903442679 
www.postscriptum.sk, info@postscriptum.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vážení matičiari a celá slovenská verejnosť, 
Matica slovenská vás 5. novembra 2011 (sobota) o 14.00 h pozýva na Námestie Ľudovíta 
Štúra 
v Bratislave, aby sme spoločne vyjadrili svoj nesúhlas s premiestením súsošia štúrovcov 
a jeho 
nahradením replikou sochy Márie Terézie z roku 1897. 



V Martine 17. októbra 2011 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

- Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Prameň života ktorá sa bude 
konať v stredu  2.11. 2011 o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v Bratislave (konečná 
trolejbusu č. 208 na Šulekovej ulici). Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
26.10.2010  o 20,00 na STV2 bol film o Viliamovi Sirokom. Este dnes mi je z toho nanic. 
Zda sa mi, ze na to uz ludia zabudli. Draho zaplatene vydobytky socializmu. Kruta 
bolsevizacia na sovietsky sposob, donca az na zakrok sovietov po Stalinovej smrti a 
nastupe Chruscova u nas odstavili Sirokeho, Bacilka a spol. Myslim, ze dodnes sme sa z 
toho nedostali. Podla mna chybaju studie o vplyve bolsevizacie  u nas od roku 1917 az 
dodnes. A. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Odporúčam Ti prečítať si knižku od Laca Zrubeca : Franz LIST - a jeho najmilšie. Vyšla 
v roku 2010. Vydavateľ: Spolok slovenských spisovateľov - Nitrianska odbočka.. J. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava I, Dunajská 18, 812 51 Bratislava 1 

          Milé matičiarky, milí matičiari, 
                     V 2. polroku 2011 v duchu tradície nášho MO budeme pokračovať v 
stretnutiach našich členov so zaujímavými osobnosťami politického a spoločenského 
života realizovaním prednášok z cyklu Slovensko 2011, tak ako aj v prechádzajúcich 
rokoch,  každú poslednú  stredu v mesiaci o 17. 00 s nasledovnými osobnosťami: 
Streda 30. novembra 2011  

Mgr. Art. Dušan Jarjabek,  poslanec NR SR, operný spevák 
Streda 14. decembra 2011 

Vianočný večierok 
Streda 25. januára 2012 

JUDr. Milan Janičina, exminister privatizácie, predseda Panslovanskej únie 
 

         Miestom konania prednášok  ostávajú prednáškové priestory v suteréne 
kostola saleziánov na rohu Miletičovej a Záhradníckej ulice, do ktorých sa vchádza 
stredným vchodom kostola za sochou dona Bosca, od ktorého vedú schody smerom do 
suterénu, kde sa prednáškové priestory nachádzajú.  
!!!! Pozor zmena !!!!   
       Vedenie Matice slovenskej vypovedalo nájomnú zmluvu majiteľom priestorov na 6. 
poschodí budovy Dunajská č.18, a preto od septembra 2011 pre administratívno-
konzultačné potreby som Vám k dispozícii tak ako doteraz každý utorok v čase od 
15.00 do 17.00 hod. na Grösslingovej ul. č. 23, t.j. v zasadačke sídla Matice 
slovenskej alebo v prípade, že zasadačka nebude voľná, na Grösslingovej ul. č. 6 
vchod vedľa predajne UNICEF, zvonček Ing. Magdaléna Sulanová-Marketing 
servis, o čom bude v takom prípade vždy oznam na dverách hlavného vchodu do 
Matice.  
        Je možné aj individuálne stretnutie mimo tohto termínu na základe telefonického 
dohovoru so mnou (tel. 0903/431 518, 44 88 24 88).  



              Aktuálnou zostáva  požiadavka na tých členov, ktorým vznikne nejaká možnosť 
prístupu na internet, aby ste mi oznámili e-mailovú adresu, na ktorú by Vám bolo možné 
posielať informácie MO, a síce oznámením na moju e-mailovú adresu: 
realityms@realityms.com alebo telefonicky na vyššie uvedené telefónne čísla, resp. 
osobne. Môžeme tak jednak ušetriť finančné prostriedky vynaložené na poštovné, ale aj 
flexibilnejšie Vás informovať o dianí a akciách nielen v rámci nášho MO, ale aj 
o celomatičných podujatiach.    
       Úspešný štart 2. polovice našich matičných aktivít roku 2011 Vám praje a na 
spoločné stretnutia a podujatia v 2. polroku s Vami sa teší 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
ČT1: Ďábel z originálního cyklu Nesmrtelní – 30. 10. 
________________________________________________________________________
________ 
Když posedlost chtíčem ovládne tělo i rozum… Cyklus Nesmrtelní uzavře v neděli 30. 
října na Jedničce od 22.25 premiéra slovenského filmu Ďábel na motivy novely L. N. 
Tolstého.  
________________________________________________________________________
________ 
Nedělní večer 30. října nabídne na ČT1 od 22:25 hodin poslední film desetidílného 
cyklu televizních adaptací, které rozehrávají dramatické příběhy inspirované literárními 
klasiky. Tentokrát drama Ďábel režiséra Roman Polák na motivy stejnojmenné novely 
L. N. Tolstého. Ve slovenském znění hrají: M. Mikulčík, J. Kukura, V. Kerekeš, Z. 
Norisová, I. Palúch, J. Oľhová a další.  
Mladý podnikatel Adam se po otcově smrti vrátí do domů a ujme se vedení rodinné 
firmy. Návrat do rodné vsi nevyvolá jen vzpomínky na dětství, ale také osudové 
pokušení. Adam se totiž nedovede obejít bez sexu. Starý rodinný přítel Wágner mu 
dohodí milenku, nevzdělanou, ale krásnou a živočišnou Hanu. I když se Adam později 
opravdově zamiluje a ožení se sympatickou Theou, Hana se stane jeho posedlostí. Adama 
začne stále víc ovládat ďábel v podobě chtíče... 
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910) byl ruský spisovatel a filozof píšící se stylu 
kritického realismu. Ve svých prózách se často věnoval otázce výchovy, nenásilí a 
konvencím. Intimní vztahy mezi mužem a ženou řeší ve svých románech Anna Karenina 
nebo Vzkříšení. Ďábel v novele L. N. Tolstého není fyzická postava, je to přízrak, který 
prostupuje lidskou myslí. Jsou to hříšné sexuální myšlenky, které hlavního hrdinu 
Jevgenije svádí a nutí chovat se tak, jak si sám nepřeje. Jednoho dne se po letech znovu 
setká se Stěpanidou – ženou, se kterou měl kdysi poměr, a jeho sexuální zájem o ni mu 
zkomplikuje poklidné a šťastné manželství s milovanou Lízou. 
Ďábel nemohl být zařazen s dalšími devíti úspěšnými snímky série do letního programu. 
Vzhledem k obsahu film nelze vysílat před dvaadvacátou hodinou. 
Nesmrtelní na webu České televize: www.ceskatelevize.cz/nesmrtelni 
Informace o filmech, rozhovory s herci a tvůrci, fotogalerie, video bonusy, videoarchiv 
  
Ladislav Šticha, tiskový mluvčí ČT 

 ++++++++++++++++++++++++++++++ 
Program Ruskeho centra 



zaujímavé podujatia 

• 4.11. o 19.00 otvárame v Staromestskom klube 10 x 10 cyklus diskusných 
klubových večerov s názvom Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám 
možnosti? Témou prvého večera sú Nezodpovedané otázky o našom pôvode. 
Viac... 

• 11.11. o 19.00 otvárame folkovú scénu v Staromestskom klube G19 prvým 
koncertom, kde vystúpia hneď tri folkové skupiny – Mysami, Pathetic 
Hypermarket band a Jednofázové kvasenie. Viac...  

• 19.11. o 20:30 sa v Staromestskom klube 10 x 10 v rámci podujatia Noc divadiel 
uskutoční predstavenie Dych Lukavických zápiskov – divadlo faktu na motívy 
pamätí Hany Ponickej. Po predstavení budete mať jedinečnú príležitosť 
konfrontovať svoj zážitok priamo s osobnosťami, ktorých hlasy v inscenácii znejú 
a ktorí pani Ponickú osobne poznali. Viac... 

• 20.11. o 20:00 uvedie TICHO a spol. premiéru inscenácie Izrafel alebo Cúvanie 
do pamäti, ktorá je zároveň otvorením línie divadla bá-snenia. Účinkujú: Judita 
Hansman, Pavol Plevčík, Michal János a Daniel Heriban; réžia: Róbert Horňák. 
Viac... 

• Galéria FAICA v Staromestskom klube F7 uvedie výstavu slovenského autora 
Mr. Bra Toto je Mr. BRA. Výstava trvá od 3.11. do 7.1. 2012 Viac...  

Kompletný program si môžete pozrieť na našej webovej stránke 
www.kulturastaremesto.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Beseda s p. prof. Novákom na Bibliotéke  
Milí priatelia,  
dovoľujeme si vás informovať, že  
v sobotu dňa 5.11.2011 o 13.00 hod. sa v rámci medzinárodného knižného  
veľtrhu Bibliotéka 2011 v Bratislave  
uskutoční prezentácia víťaznej knihy regionálnej čitateľskej súťaže  
Kniha Turca 2010:  
Jozef Novák-Juraj Roháč: Heraldik bez erbu.  
Súčasťou prezentácie bude beseda s autorom - pánom profesorom Novákom.  
Podujatie sa uskutoční na pódiu č. 2 v grarancii Žilinského  
samosprávneho kraja a Turčianskej knižnice v Martine.  
Bibliotéka 2011 sa koná  v INCHEBE Bratislava, hala D, hala A1  
v dňoch od 3. do 6.11.2011, otváracie hodiny 10.00-18.00 hod.  
Bližšie informácie o veľtrhu a celkovom programe sú na www.incheba.sk  
Srdečne vás na podujatie pozývame.  
Viac o knihe na http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/heraldik.html  
Publikáciu si budete môcť zakúpiť so zľavou aj na blížiacej sa  
genealogickej konferencii v Martine (viac v prílohe)  
Milan Šišmiš,  
tajomník  



Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť  
Nám. J. C. Hronského 1  
036 01 Martin  
www.genealogy-heraldry.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dovolujeme si pozvat Vas na Stredoeuropske forum 2011 , ktore sa bude  
konat v dnoch 16., 17. a 18. novembra v priestoroch bratislavskeho  
divadla Astorka na namesti SNP v Bratislave.  
Spolocnou temou vsetkych jeho diskusii je "Koniec buducnosti", ako sme  
ju poznali, otazka, ako zit v nepredvidatelnom svete. Medzi priblizne  
dvadsiatimi diskutujucimi budu tento rok Viktor Jerofejev, Pascal Bruckner,  
Vaclav Belohradsky, Dubravka Ugresic, Peter Esterhazy, Iveta Radicova,  
Gideon Rachman, Frederik Stjernfelt, Jeremy Rifkin, ci Ivan Krastev.  
O zlozeni jednotlivych panelov, o ich definitivnom poradi, o sprievodnom  
programe, o registracii a vsetkom, co sa bude v tychto troch dnoch konat  
v divadle Astorka, Vas budeme coskoro informovat.  
Dakujeme a tesime sa na Vas,  
Tim Stredoeuropskeho fora 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
www.oslovma.hu Slovák v Maďarsku  -  Magyarországi Szlovák        Nezávislý 
slovenský portál v Maďarsku 
 
 Gregor Papuček: Modlitba - za reč našu  

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť nám našu slovenčinu. 
A neuveď nás do pokušenia 
vymeniť si ju za reč inú. 

Buď vôľa Tvoja pomáhať nám, 
jak v nebi tak na tejto zemi, 
chrániť si, ctiť si a milovať 
náš jazyk Tebou vysvätený. 

Nech naša pravda, naše slová 
nemusia žobrať predo dvermi. 
Daj nám sily chrániť ich vždycky 
ako ten chlieb náš každodenný. 

Daj aby v srdci všetkých Slovákov 
horel k ním vernej lásky plameň. 
Nech je jak bolo na počiatku 
na večné veky vekov. Amen. 



Budín, 16. jún 2009 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Móric Beňovský v Slovenskom inštitúte v Budapešti a v Széchényiho knižnici na 
Budínskom hrade 

V kinosále Slovenského inštitútu v Budapešti si 29. septembra, pri príležitosti 265. 
výročia narodenia a 225. výročia úmrtia Mórica Beňovského, pripomenuli túto osobnosť. 
Čestnými hosťami večera, ktorý zorganizoval Slovenský inštitút spolu so Spoločnosťou 
Mórica Beňovského v Maďarsku, bol známy slovenský herec Jozef Adamovič s 
manželkou Božidarou Turzonovovou. Adamovič v rozhovore vyzdvihol osobnosť 
dobrodruha so zmyslom pre česť. Vrbovského rodáka predstavili maďarskému publiku 
priamo odborníci z rodiska cestovateľa a dobrodruha - Ľubomír Bosák a Patrik Kýška.  
 
Hostí pozdravil aj honorárny konzul Madagaskaru Richard Randniasolo, ktorý 
pripomenul, že navzdory snahám v strednej Európe uzurpovať si osobnosť Mórica 
Beňovského, je madagaskarský kráľ považovaný za „Európana“. Riaditeľka Slovenského 
inštitútu Jana Tomková zdôraznila, že napriek rozličným názorom v slovensko-
maďarských vzťahoch, by osobnosť Beňovského mohla byť pozitívnym bodom 
spoločného pohľadu do našej histórie. 
 
Podujatia, ktoré bolo doplnené premietaním pasáží zo seriálu Vivat Beňovský! , sa 
zúčastnili nielen potomkovia Beňovského rodu v Budapešti, ale aj manželka úradujúceho 
predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána – pani Anikó Lévai. 
 
V Széchényiho knižnici na Budínskom Hrade sa 30. septembra zároveň konala vedecká 
konferencia na tému života Mórica Beňovského, na ktorej vystúpili nielen poprední 
maďarskí, ale aj zahraniční odborníci. 

Maďarské publikum zaujala kniha mladého historika Józsefa Demmela o 
Ľudovítovi Štúrovi 

V Slovenskom inštitúte v Budapešti prezentovali 20. októbra najnovšiu knihu mladého 
maďarského historika Józsefa Demmela Zrodenie slovenského národa, Ľudovít Štúr a 
slovenská spoločnosť v Uhorsku v 19. storočí. Ústredným motívom knihy je osobnosť a 
činnosť Ľudovíta Štúra v 19. storočí a pohľad maďarskej historickej vedy na jeho úlohu v 
slovenskom hnutí. 
 
Publikáciu predstavil literárny historik z budapeštianskej univerzity ELTE Márton 
Szilágyi a historik-slovakista Abrahám Barna z Katolíckej Univerzity Pétera Pázmanya. 
Diskusiu o jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín usmerňoval dlhoročne 
uznávaný umelecký prekladateľ Karol Wlachovský.  
 
Odbornú monografiu postavenú na štúdiu dostupných prameňov vydalo slovenské 



vydavateľstvo Kalligram, ktoré tiež pripravuje slovenský preklad druhej monografie 
historika Józsefa Demmela k problematike vývoja slovenského hnutia v Uhorsku. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Socha Esterházyho v Lučenci        22. októbra 2011 - (Új Szó / mti) 

János Esterházy, bývalý politik hornozemského maďarstva, včera dostal sochu v 
Maďarskom kultúrnom stredisku mesta. Život a prácu Jánosa Esterházyho ocenil bývalý 
podpredseda SMK, publicista Miklós Duray. „Jánosa Esterházyho by naša verejnosť 
mohla považovať za príklad, za vzor. Do našej pamäte sa zapísal v prvom rade tým, že 
medzi dvoma svetovými vojnami v roku 1936 dokázal politicky rozbité maďarstvo 
zjednotiť do jednej politickej strany. A v neposlednom rade tým, že v parlamente prvej 
Slovenskej republiky, 15. mája 1942, ako jediný poslanec nehlasoval za zákon o 
deportácii Židov,” podčiarkol bývalý podpredseda SMK pre stratégiu. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
EU a ZSSR to iste 
http://www.youtube.com/watch?v=yuW0pf7k_I0 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Labutie jazero 
www.nzwide.com/swanlake.htm 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.topky.sk/cl/100371/1289700/Sokujuce-tajnosti-z-Weissovej-zmluvy--
Odmena-700-tisic--odstupne-1-3-miliona-eur- 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
kritický pohľad na EU poslancov  
http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.a15a.net/uploaded/764_1214566470.swf 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://beo.sk/domace-udalosti/1362-bol-to-cestny-clovek-kricali-na-chmelara-
hanobiaceho-durcanskeho-bustu-obcania-rajca 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hájnikova žena a iné diela P. O. Hviezdoslava 
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/18/Hviezdoslav_Hajnikova-zena/1 
-----  
1555 digitalizovaných literárnych diel 
http://zlatyfond.sme.sk/  
http://zlatyfond.sme.sk/autori 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hviezda Bruselu 
Tu je to ale musite vyckat zaciatok je  na 11 minute a 42 sekunde. 
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/69734 

++++++++++++++++++++++++++++++ 



Krasne 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EVwlMVYqMu4&vq=medium#t=125 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nevzdáme sa... - Register na „mobilizáciu maďarstva“ 

18. októbra 2011 - (ŠPORT) 
Oslovenie Maďarov žijúcich vo svete a prípadné „zmobilizovanie celého maďarstva” je 
cieľom Národného registra Maďarov (http://www.nemzetiregiszter.hu/), ktorého 
internetovú stránku spustili 17. októbra. Informoval o tom v Budapešti podpredseda 
vlády Zsolt Semjén. Druhým cieľom je patričnou silou presadzovať záujmy Maďarov. 
„Ak ktorejkoľvek časti maďarského národa ublížia, prípadne na ňu zaútočia, tak 
prostredníctvom registra Maďarov je možné zmobilizovať celé maďarstvo a informovať 
o tom celý svet. Ide o zdravý spôsob vyvíjania tlaku v záujme národných cieľov,” dodal 
Zsolt Semjén. Stránka je aj v angličtine a bude aj v španielčine, pretože podľa Semjéna 
„nechcú stratiť” ani generácie Maďarov žijúcich v emigrácii. Vlani v novembri Semjén 
povedal, že register bude slúžiť aj na mobilizovanie Maďarov v prípadoch, akým bolo 
napríklad prijatie slovenského jazykového zákona. 

Nevzdáme sa žiadneho Maďara 
Maďarská vláda sa spojí prostredníctvom 2500 maďarských organizácií s Maďarmi 
celého sveta, vyhlásil podpredseda maďarskej vlády zodpovedný za národnú politiku 
Zsolt Semjén. Vicepremiér povedal, že Maďari žijúci v emigrácii dostanú informácie v 
anglickom a neskôr aj v španielskom jazyku. „Nevzdáme sa žiadneho Maďara. 
Nevzdáme sa ani tých, ktorí nehovoria po maďarsky tak, ako Maďari žijúci v materskej 
krajine,“ dodal Semjén, ktorý vyjadril názor, že maďarský národ sa z historických 
dôvodov stal svetovým národom. „Ak niektorú časť národa postihne príkorie, ako v 
prípade slovenského jazykového zákona, tak prostredníctvom registra bude možné 
Maďarov vo svete o tom informovať a požiadať o pomoc,” poznamenal podpredseda 
maďarskej vlády. Register podľa Semjéna poskytne obrovskú možnosť na vyvíjanie 
nátlaku, pretože bude možné zmobilizovať celé maďarstvo. Semjén, ktorý je predsedom 
Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), tiež konštatoval, že zachovanie 
maďarského národa je ohrozované demografickými problémami a u zahraničných 
Maďarov migráciou a asimiláciou. K vyriešeniu týchto problémov je podľa neho 
potrebná odhodlaná národná politika a silný štát. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.sns.sk/aktuality/jan-slota-na-stretnuti-lidrov-parlamentnych-stran-s-
prezidentom-sr/ 

A. Jozef Lang z Odborného kabinetu SNS: Vlčia tma maďarskej politiky a zhubná 
doktrína revizionizmu              24.10.2011  

Bratislava, 24. októbra 2011 – Odborný kabinet pre zahraničnú politiku Slovenskej 
národnej strany vyjadruje vážne znepokojenie k pokračujúcej politike Maďarska, ktorá 
predstavuje vážnu hrozbu stabilite a povojnovému usporiadaniu v strednej Európe. 



Od svojho nástupu do úradu sa maďarský prezident Pál Smitt v piatok 21. októbra 2011 
prvý raz stretol na spoločnom zasadnutí s predsedami členských organizácií Maďarskej 
rady Karpatskej kotliny pre autonómiu /KMAT/. Nechýbal ani zástupca SMK zo 
Slovenska. Išlo v podstate o koordinačnú poradu s budapeštianskou vládou a 
formulovanie stratégie rozbitia Trianonskej stability a statusu quo po II. svetovej vojne. 
Úroveň vlčej tmy, ktorou historicky trpí maďarský politický „puszta fenomén“, stelesňuje 
nasledovné vyhlásenie prezidenta susedného „spriateleného“ štátu, na margo maďarských 
autonómií: „Maďarsko je obklopené Maďarmi“. Snahy o autonómiu nemajú 
alternatívu, ak chceme, aby bol národ spolu. Maďarská vláda si stojí za svojou 
národnou stratégiou. Prebrali sme všetky varianty autonómií vo vzťahu ku každej 
krajine……  

Túto diagnózu nemôžeme nazvať inak ako vlčiu tmu. Maďarský prezident vidí svoj štát 
obklopený Maďarmi a nie je schopný svojou politickou optikou rozoznať a vidieť 
Srbov, Chorvátov, Slovákov, Ukrajincov, Slovincov a ani Rakúšanov, ktorí žijú vo 
svojich národných štátoch ako susedia. A to vyhlásil prezident štátu patriaceho do 
Európskej únie. Štátu, kde pri poslednom sčítaní ľudu v chorvátskej obci sčítavali 
komisári obyvateľstvo tak, že na jednej strane ulice sčítaval chorvátsky komisár a na 
druhej strane ulice dával hárky komisár maďarskej národnosti. Tak sa stalo, že u 
chorvátskeho komisára sa prihlásili obyvatelia k chorvátskej národnosti, a na druhej 
strane tej istej ulice v chorvátskej obci u maďarského komisára boli všetci prihlásení ako 
Maďari. Vlčou tmou trpel len jeden komisár.  

Budapešť zakladá nebezpečné ohne nacionalistických vášní, ktoré spaľujú dôveru v 
krajinách susediacich s Maďarskom. Zahraničná tlač, najmä nemecká, prináša na túto 
tému početné informácie a analýzy. Médiá na Slovensku praktizujú tichú cenzúru, aby 
ľudia nechápali v koľkých krajinách sa rozbehol Budapešťou režírovaný politický stroj 
zjednocovania Maďarov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. 

Pozrime sa bližšie na niektoré politické avantúry kaspicko-stepnej stratégie rozbíjania 
štátnej zvrchovanosti u susedov Maďarska. Maďarská vláda a ich piata kolóna tvrdo útočí 
na vládu Rumunska, aby zastavilo proces reformy územnosprávneho členenia štátu. 
Arogancia zašla tak ďaleko, že predseda maďarského parlamentu László Kovér sa stal 
čestným predsedom autonomistickej Maďarskej občianskej strany v Rumunsku. 
Rumunský politici zareagovali veľmi ostro potom, ako si táto strana otvorila svoje 
teritoriálne zastúpenie v Brusely. Následne maďarský štát vybudoval za peniaze zo 
štátneho LOTTA Médiacentrum v Rumunsku a pri jeho otvorení sa hovorilo o 
logistickom a ideologickom centre autonómneho štátu Maďarov v Rumunsku. 

Rumunskí vlastenci a patrioti začali vlnu protestov a demonštrácií /čo sa u nás 
samozrejme nemohlo písať/. Pri jednej z demonštrácií v Alba lilia pred Maďarskou 
teologickou fakultou, traja Rumuni zaútočili a zbili do bezvedomia Dekana Zoltána 
Oláha, ktorý si išiel s arogantnými poznámkami protest Rumunov filmovať . Okrem toho 
bol prevezený do nemocnice aj ďalší človek z fakulty. 



Aj Slovinsko sa ozvalo na obranu svojej menšiny v Maďarsku. Počas poslednej návštevy 
maďarského prezidenta P. Šmitta, slovinský prezident na spoločnej tlačovej konferencii 
protestoval proti potláčaniu menšinových práv Slovincov v Maďarsku. Povedal, zavreli 
ste im škôlku, zastavili omše v rodnom jazyku, čo nebudeme tolerovať.  

Aj Rakúsku sa ušlo pred nedávnom veľkouhorského prefackania, keď podpredseda 
vlády Zsolt Semjén vyhlásil, že nový zákon tejto krajiny obmedzí používanie jazyka 
maďarskej menšiny, hlavne v úradnom styku. Budeme protestovať. 

Najnovší konflikt roztočili maďarský politici voči Srbsku, keď žiadajú zmenu 
reštitučného zákona, ktorý Srbsko prijalo. Minister zahraničných vecí tvrdí, že ide o 
uplatnenie princípu kolektívnej viny na Maďaroch. Nátlak sa zmenil na vydieranie: „Ak 
nezmeníte zákon zabránime, aby vám bol udelený štatút kandidátskej krajiny Európskej 
únie. 

Je veľkým prekvapením, že tí ktorí doposiaľ prehliadali a nevideli nebezpečenstvo 
maďarskej politiky sa tiež ozvali a varujú pred jej zhubným vplyvom. Vplyvné americké 
noviny Financial Times napísali, že Maďarsko ohrozuje „európsku značku“ tým, že 
neplní demokratické princípy, čo znamená riziko pre Európsku úniu. Spochybňuje tým 
hodnotu integrácie krajín do EÚ.  

Ostrejšie sa však voči spasiteľom z puszty vyjadrili ďalšie noviny v USA. Washington 
Post prirovnáva Orbána dokonca k politike bieloruského prezidenta Lukašenka, čo si 
Lukašenko podľa nás ani nezaslúži.  

Slovenská národná strana pozorne sleduje a analyzuje celoplošnú stredoeurópsku 
revizionistickú doktrínu Orbánovej Budapešti. Keď Európska únia kritizovala novo 
prijatú maďarskú ústavu, Orbán reagoval, že nechceme aby Moskvu nahradil Brusel. 
Politika Fideszu na čele s Orbánom však robí všetko tak, aby u susedných štátov 
nahradila Moskvu jeho Budapešť. Slová maďarského prezidenta P. Smitta tak vyznievajú 
nasledovne – kto neposlúcha nás, toho nevidíme že existuje.  

Slovenská národná strana bude naďalej brániť zvrchovanosť a záujmy Slovenska a 
odhaľovať nebezpečenstvo politiky, ktorú, žiaľ, odchádzajúca vláda ignorovala, nechcela 
vidieť a tolerovala kolaborantskú politiku Hídu vo svojich radoch.  

Kabinet pre zahraničnú politiku SNS 
Augustín Jozef Lang 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Marián Burík, štvrť Sihoť č. 181/9, 019 01 ILAVA.  

V á ž e n á    r e d a k c i a ,  
milí   a   vzácni   priatelia.  
                   Dnes, t. j. v pondelok 24. 10. 2011, som listoval v teletexte TV Markíza 
(strana 115), kde bola táto  šokujúca informácia !  
Citujem :  



„ Republikové predsedníctvo SMK s prekvapením vzalo na vedomie.... RP SMK 
zdôrazňuje, že rozhodnutie týkajúce sa jej politiky pred voľbami mienila vytvoriť až po 
vypočutí si názorov maďarských občanov žijúcich na Slovensku...... SMK  vyhlasuje, že 
chce urobiť všetko preto, aby sa vo voľbách 10. 03. 2012 „maďarská komunita“ na 
Slovensku „dostala k čo najsilnejšiemu a voči jej nárokom čo najoddanejšiemu 
parlamentnému zastúpeniu . „ .... 
                   Pavla Čákyho som od počiatku považoval za „hlásnu trúbu“ 
budapešťianského šovinizmu, revizionizmu  a iredentizmu. Vojtecha Bugára za 
vykonávateľa šovinizmu, revizionizmu a iredenty.  
Neosvojil som si ich spoločnú rétoriku, že štátni občania Slovenskej republiky  
maďarskej národnostnej menšiny sú „Maďari“.  
Ich chorobná závislosť na podpísanú mierovú zmluvu z TRIANONU (1918), ich 
neschopnosť vžiť sa do reality aj súčasného sveta je príčinou, že susedné štáty Maďarska 
majú problémy. Deväťdesiat  tri rokov od TRIANONU je dostatočne dlhá doba k tomu, 
aby prišlo k zmiereniu zo strany Maďarska voči susedným štátom. Je preto 
nepochopiteľné, že politické strany registrované v Slovenskej republike zastupujúce 
slovenských štátnych občanov maďarskej národnostnej menšiny vyvíjajú úsilie, ktoré 
presahuje existujúce štátne hranice, čo je možno považovať za úmyselný akt rušenia 
týchto štátnych hraníc v prospech maďarského štátu.  
Ak teda  „SMK“ a „MOST – HÍD“ nahlas hovoria že zastupujú „maďarských občanov“ 
žijúcich na Slovensku – hrubo porušujú ÚSTAVU SR !!! Tzv. Zákon o slovenskom 
štátnom občianstve jednoznačne určuje presnú definíciu. Ak teda „SMK“ a „MOST 
– HÍD“ zastupujú maďarských občanov – chápem to tak, že sú to štátni občania 
Maďarska, žijúcich na Slovensku a nie slovenských štátnych občanov maďarskej 
národnostnej menšiny, Ministerstvo vnútra by malo zrušiť registráciu týchto dvoch 
politických strán pre nezlučiteľnosť s právnym poriadkom nášho štátu. Štátni 
občania Slovenskej republiky maďarskej národnostnej menšiny by si mali založiť 
takú politickú stranu, ktorá by pôsobila v medziach zákonov nášho štátu 
a prispievala ku kultúrnemu a spoločenskému spolužitiu všetkých občanov nášho 
štátu.  
Žijeme vo veľmi zložitých súvislostiach a problémoch, u nás doma, v Európe i vo 
svete. Iba dobrá politická , spoločenská a kultúrne vyspelá spoločnosť dokáže 
zdolávať všetky zložité problémy.  
To, že sa nachádzame v období príprav na predčasné voľby do slovenského snemu, 
nie je dôvodom k tomu, aby sa aktivizovali šovinisti, revizionisti a iredentisti. Ak 
Ministerstvo vnútra je milosrdné k šovinistom, revizionistom a iredentistom, 
občania nášho štátu majú jedinečnú možnosť v predčasných voľbách rozhodnúť 
o tom, koľko bude v slovenskom sneme národne orientovaných a cítiacich poslancov 
nového slovenského snemu. Prvým a dôležitým krokom bude to, aby si čo najskôr za 
jeden stôl sadli všetci predstavitelia politických strán, spoločenských organizácií 
a kultúrnych spoločností a našli vzácnu zhodu k jednote všetkých tých, ktorí budú 
na najbližšie štyri roky dôsledne a dôkladne hájiť slovenské a národné záujmy 
všetkých štátnych občanov Slovenska a aj národnostných menšín.  
S pozdravom ,  
                                                                                                         Marián Burík       

++++++++++++++++++++++++++++++ 



Telo v Hybiach, noha v Ostrihome 
Spomienka na Bálinta Balassiho, čiže na Valentína Balašu 

15. októbra 2011 - (ĽUBOMÍR FELDEK - PRAVDA) 
Stalo sa raz, že sme sa ja a moja žena ocitli na besede medzi školákmi v Ostrihome a keď 
sme rozmýšľali, čím ich zaujať, spomenuli sme si na Bálinta Balassiho, čiže na Valentína 
Balašu. Tento Shakespearov súčasník (narodený 20. októbra 1554 na zvolenskom zámku) 
písal totiž po slovensky aj po maďarsky. Maďari ho pokladajú za zakladateľa svojej 
lyriky (v roku 2004 oslavovali Balassiho rok). Takisto my ho považujeme za jedného z 
prvých slovenských básnikov - vďaka jeho slovenským veršom, zachovaným vo 
Fanchaliho kódexe. Na ostrihomskej besede sme však porozprávali deťom hlavne o jeho 
hrdinskej smrti v boji proti Turkom - padol 30. mája 1594, práve v Ostrihome. Jeho telo 
síce preniesli do rodinnej hrobky v Hybiach, no legenda hovorí, že telu chýbala jedna 
noha - ostala vraj na bojisku. Ostrihomské deti príbeh nadchol a sľúbili nám, že budú tú 
nohu hľadať, a ak ju nájdu, dôstojne ju pochovajú. Nielen noha - nadšeného obdivuje 
hoden aj samotný básnik. Už napríklad len to, ako si popri obsahu dával záležať aj na 
vybrúsenej forme. Jeho obľúbená deväťveršová strofa, rýmovaná systémom a-a-b-c-c-b-
d-d-b, vstúpila aj do slovníka poetiky ako Balašova / Balassiho stanca. Nezaslúžil by si, 
aby sme si aj jeho maďarské básne preložili do slovenčiny? Urobil som v tomto smere 
aspoň prvý krok a už dávnejšie som sa o preklad jednej z nich (v spolupráci s priateľom 
Lacom Koncsolom) pokúsil. Preklad ostal v rukopise - jeho prvými čitateľmi sú teda 
čitatelia tohto fejtónu: 
O večnej a trvalej povahe mojej lásky 
Domy aj paláce / aj hrady strmiace / aj mestá sa zrútia raz, / mocenské výsady, / majetky, 
poklady - / všetko si to vezme čas, / ruže, čo voňali, / ľalie, fialy / budú skaze napospas. // 
Doznie cveng medailí, / z polí aj maštali / nepretrvá ani pach, / z brál piesok ostane / a z 
piesku povstane / čosi iné na mapách, / anjelsky krásny zjav, / sláva i dobrý mrav, / 
zanechajú iba prach. // 
Zem zhúžva staroba, / hory sa rozdrobia, / more vyschne ako pec, / stemnejú nebesá / aj 
slnko skryje sa, / všetko príde na koniec, / aj písmo v mramore / pluh času rozorie, / z veci 
vznikne iná vec. // 
Aj tvrdé obmäkne, / škaredé opeknie, / závisť zmizne ako dym, / všetko je predmet zmien / 
a všetko má svoj deň, / keď sa treba lúčiť s tým - / len moja láska nie, / tá ďalej poplanie / 
spolu s ohňom pekelným. // 
Nuž, ak je skutočne / aj snívať zbytočné, / že ma lásky zbaví vek, / a darmo Júliu / prosím, 
nech lieči ju - / skôr mi Lazár podá liek - / tak aspoň ako dar / Júlii pošlem pár / 
nesmrteľných básničiek. 
 
O slovách: Telo v Hybiach, noha v Ostrihome 
Ľubomír Feldek | 17. októbra 2011  8:00  
Stalo sa raz, že sme sa ja a moja žena ocitli na besede medzi školákmi v Ostrihome a keď 
sme rozmýšľali, čím ich zaujať, spomenuli sme si na Balassiho Bálinta, čiže na Valentína 
Balašu. 
Spisovateľ Ľubomír Feldek.  
Autor: Ivan Majerský, Pravda 



Tento Shakespearov súčasník (narodený 20. októbra 1554 na zvolenskom zámku) písal 
totiž po slovensky aj po maďarsky. Maďari ho pokladajú za zakladateľa svojej lyriky (v 
roku 2004 oslavovali Balassiho rok). Takisto my ho považujeme za jedného z prvých 
slovenských básnikov – vďaka jeho slovenským veršom, zachovaným vo Fanchaliho 
kódexe. 

Na ostrihomskej besede sme však porozprávali deťom hlavne o jeho hrdinskej smrti v 
boji proti Turkom – padol 30. mája 1594, práve v Ostrihome. Jeho telo síce preniesli do 
rodinnej hrobky v Hybiach, no legenda hovorí, že telu chýbala jedna noha – ostala vraj na 
bojisku. 

Ostrihomské deti príbeh nadchol a sľúbili nám, že budú tú nohu hľadať, a ak ju nájdu, 
dôstojne ju pochovajú. 

Nielen noha – nadšeného obdivu je hoden aj samotný básnik. Už napríklad len to, ako si 
popri obsahu dával záležať aj na vybrúsenej forme. Jeho obľúbená deväťveršová strofa, 
rýmovaná systémom a-a-b-c-c-b-d-d-b, vstúpila aj do slovníka poetiky ako 
Balašova/Balassiho stanca. Nezaslúžil by si, aby sme si aj jeho maďarské básne preložili 
do slovenčiny? Urobil som v tomto smere aspoň prvý krok a už dávnejšie som sa o 
preklad jednej z nich (v spolupráci s priateľom Lacom Koncsolom) pokúsil. Preklad ostal 
v rukopise - jeho prvými čitateľmi sú teda čitatelia tohto fejtónu: 

O večnej a trvalej povahe mojej lásky 
Domy aj paláce 
aj hrady strmiace 
aj mestá sa zrútia raz, 
mocenské výsady, 
majetky, poklady – 
všetko si to vezme čas, 
ruže, čo voňali, 
ľalie, fialy 
budú skaze napospas. 

Doznie cveng medailí, 
z polí aj maštalí 
nepretrvá ani pach, 
z brál piesok ostane 
a z piesku povstane 
čosi iné na mapách, 
anjelsky krásny zjav, 
sláva i dobrý mrav, 
zanechajú iba prach. 

Zem zhúžva staroba, 
hory sa rozdrobia, 
more vyschne ako pec, 



stemnejú nebesá 
aj slnko skryje sa, 
všetko príde na koniec, 
aj písmo v mramore 
pluh času rozorie, 
z veci vznikne iná vec. 

Aj tvrdé obmäkne, 
škaredé opeknie, 
závisť zmizne ako dym, 
všetko je predmet zmien 
a všetko má svoj deň, 
keď sa treba lúčiť s tým – 
len moja láska nie, 
tá ďalej poplanie 
spolu s ohňom pekelným. 

Nuž, ak je skutočne 
aj snívať zbytočné, 
že ma lásky zbaví vek, 
a darmo Júliu 
prosím, nech lieči ju – 
skôr mi Lazár podá liek – 
tak aspoň ako dar 
Júlii pošlem pár 
nesmrteľných básničiek. 

Čítajte viac: http://kultura.pravda.sk/o-slovach-telo-v-hybiach-noha-v-ostrihome-ff9-/sk-
kcitanie.asp?c=A111014_150250_sk-kcitanie_p46#ixzz1byUvRIaZ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vážení matičiari a celá slovenská verejnosť, 
Matica slovenská vás 5. novembra 2011 (sobota) o 14.00 h pozýva na Námestie Ľudovíta 
Štúra 
v Bratislave, aby sme spoločne vyjadrili svoj nesúhlas s premiestením súsošia štúrovcov 
a jeho 
nahradením replikou sochy Márie Terézie z roku 1897. 
V Martine 17. októbra 2011 
 
PETÍCIA OBČANOV 
My občania Slovenskej republiky 
obraciame sa na zainteresované orgány štátnej správy a samosprávy Hlavného 
mesta 
SR Bratislava so zásadným protestom proti premiestneniu súsošia štúrovcov 
z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave. 
Por. 
č. 

Meno a priezvisko Bydlisko Podpis 
 



 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 
Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných 
údajov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých 
osobných údajov výlučne 
na účely súvisiace s podaním petície. 
Za petičný výbor: Marián Tkáč, Drahoslav Machala, Marián Gešper, Jaroslav Rezník, 
Ján 
Eštok, Imrich Sedlák, Pavol Mačala, Jaroslava Môcová, Dagmar Matiašková Ferencová. 
Petičné hárky zasielajte na adresu petičného výboru: Matica slovenská, Mudroňova 1, 
036 52 Martin 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Chcieť deložovať národovca Ľudovíta Štúra kvôli Márii Terézii je choré“ 

16. októbra 2011 - (TASR) 
Snaha Bratislavského okrášľovacieho spolku (BOS) dosiahnuť presunutie súsošia 
Štúrovci z bratislavského námestia Ľudovíta Štúra a jeho nahradenie replikou sochy 
Márie Terézie z konca 19. storočia je podľa predsedu SNS Jána Slotu „chorá”. Uviedol to 
pre TASR. „Som šokovaný, čo všetko dnes dokážu extrémistické sily navrhnúť. A že sa 
takými hlúposťami aj vôbec niekto vážne zaoberá. Dochádza u nás zrejme k oslabovaniu 
historickej pamäti a ohlupovaniu národa. Chcieť deložovať národovca Ľudovíta Štúra 
symbolom maďarizácie Máriou Teréziou je choré,” vyhlásil Slota. Socha Márie Terézie 
bola v Bratislave na dnešnom námestí Ľudovíta Štúra postavená pri príležitosti tisíceho 
výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 1897 a už v roku 1921 ju 
pročeskoslovensky orientovaní Bratislavčania rozbili. Petíciu za umiestnenie repliky 
súsošia Márie Terézie na pôvodné miesto, ktorú inicioval Bratislavský okrášľovací 
spolok (BOS), podpísalo do 8. októbra viac ako 5000 ľudí. Naopak, proti sa vyslovil 
bratislavský primátor Milan Ftáčnik, podľa ktorého nie je vhodné kvôli vystaveniu tejto 
sochy odstraňovať z námestia aktuálne súsošie Štúrovci. Podobné stanovisko poskytol 
pre TASR aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB). SZPB v minulosti 
protestoval aj proti inštalovaniu sochy Jánosa Esterházyho v Košiciach, Slovenská 
národná strana však upozorňuje, že ďalší pomník tohto kontroverzného politika odhalili v 
Dunajskej Strede. „Ide už o druhú sochu tomuto vojnovému zločincovi na území 
Slovenska - je to škandalózny jav, no neprekvapuje nás, že dosluhujúca vláda s takýmito 
aktivitami niekoľkých extrémistov ticho súhlasí,” vyhlásil prvý podpredseda SNS Andrej 
Danko. „V súvislosti s pamätníkmi Esterházymu vyzývam samosprávy a kompetentných, 



aby sa zaoberali riešením tejto anomálie, ak nie sú zástancami stavania pamätníkov 
vojnovým zločincom na Slovensku,” dodal Danko. „V ostatných dňoch Slovensko 
navštívili z najvyšších predstaviteľov Maďarskej republiky prezident a minister 
zahraničných vecí. Tieto výlety maďarských politikov na územie Slovenska pôsobia, 
akoby si chodili pozerať a kontrolovať vlastné územie, o ktorého získaní dlhodobo 
snívajú. Verím, že Slovensko bude mať nasledujúcu vládu schopnú obhajovať naše 
národnoštátne záujmy a nebude kolaborovať s Maďarskom pri vytváraní ich kolónie na 
slovenskom území,” uzavrel svoje stanovisko prvý podpredseda SNS. 
Socha Esterházyho v Lučenci 

22. októbra 2011 - (ÚJ SZÓ / MTI) 
János Esterházy, bývalý politik hornozemského maďarstva, včera dostal sochu v 
Maďarskom kultúrnom stredisku mesta. Život a prácu Jánosa Esterházyho ocenil bývalý 
podpredseda SMK, publicista Miklós Duray. „Jánosa Esterházyho by naša verejnosť 
mohla považovať za príklad, za vzor. Do našej pamäte sa zapísal v prvom rade tým, že 
medzi dvoma svetovými vojnami v roku 1936 dokázal politicky rozbité maďarstvo 
zjednotiť do jednej politickej strany. A v neposlednom rade tým, že v parlamente prvej 
Slovenskej republiky, 15. mája 1942, ako jediný poslanec nehlasoval za zákon o 
deportácii Židov,” podčiarkol bývalý podpredseda SMK pre stratégiu. 
 
Vážení predsedovia MO MS, 

ako iste viete, v poslednom čase sa výrazne vystupňovala kampaň za odstránenie súsošia 
štúrovcov z Námestia Ľ. Štúra v Bratislave a jeho nahradenie replikou sochy Márie 
Terézie z roku 1897. Z toho dôvodu je potrebné spojiť sily všetkých národne 
a demokraticky zmýšľajúcich ľudí, aby sme takémuto nehoráznemu činu zabránili. 

Zasielam Vám preto výzvu vedenia MS, aby sme spoločne vyjadrili svoj nesúhlas voči 
tomuto projektu. 

Zároveň Vás prosím o zorganizovanie čo najväčšej účasti na podpornom zhromaždení 
(v rámci Vašich možností), ktoré sa uskutoční dňa  

 5. novembra 2011 o 14.00 na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave. 

 Nesúhlas s odstránením súsošia štúrovcov z Námestia Ľ. Štúra v Bratislave a jeho 
nahradením replikou sochy Márie Terézie môžu občania vyjadriť aj prostredníctvom 
organizovanej petície na priložených petičných hárkoch. 

Za Vašu pomoc a podporu vopred ďakujem 

 Daniela Suchá 

Riaditeľka DMS Bratislava 



 Zároveň Vám preposielam pozvánku MO MS Ivanky pri Dunaji, na spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 196. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktorá sa uskutoční 
dňa 25. októbra 2011 v Ivanke pri Dunaji. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vôbec nejde o lekárov.  
Tu ide o privatizáciu zdravotníckych zariadení postavených z daní občanov ešte za 
socializmu. Ide o megabiznis, ide o miliardy Eur, ide o moc nad politickými stranami, 
politikou, parlamentom a vládou. Ide omoc nad človekom. 
 
Privatizovať bude PENTA . 
 
Tá Penta, ktorá financuje SDKÚ a KDH. 
Tá Penta, pre ciele ktorej vznikla možnosť vzniku súkromných zdravotných poisťovní. 
Penta sľubovala špičkové zdravotníctvo. No v skutočnosti potrebovala iba peniaze 
poistencov. Penta koncentrovala svojich poistencov do Dôvery s kmeňom tuším 1,4 
milióna poistencov. 
Tá Penta, ktorá ovláda sieť lekární Dr. Max. 
Tá Penta, ktorá ovláda časť laboratórií. 
Tá Penta, ktoré vstupuje do farmaceutických spoločností. 
 
Kruh sa uzatvára. Penta ovláda poisťovňu, lekárne, laboratóriá, lekárov aovládne 
nemocnice. Doterajšie peňažné toky v zdravotníctve sa usmernia jednýmsmerom - do 
pokladne Penty. 
 
Pre Pentu je zdravie tovar a občan zdroj poistného, teda príjmov. 
Cieľom Penty nie je kvalitné zdravotníctvo, ale zisk. Čím nižšie výdavky bude mať Penta 
na občana -pacienta, tým vyšší bude mať Penta zisk. 
 
To, čo sa na Slovensku deje, je amerikanizácia zdravotníctva. Občan -pacient zanedlho 
dostane za základné zdravotné poistenie iba ošetrenie v prípade život ohrozujúcich 
úrazov a ochorení. Na to naozaj Slovensko nepotrebuje toľko lekárov. 
Ibaže za všetko ostatné sa bude platiť. A nepôjde o eurá, pôjde o stovky, ba tisícky Eur. 
Zanedlho vzniknú poisťovne na priplatenie si k povinnému zdravotnému poisteniu. 
Zrejme sa dovtípite, že aj Penta aspoň jednu zriadi. 
 
Normálne by bolo bývalo, aby pre každého bolo povinné zdravotné poistenie v štátnej 
poisťovni a nadštandard si mohol každý priplatí podľa hrúbky jeho peňaženky. Sú 
vyspelé krajiny sveta, kde to tak funguje. 
 
Z pohľadu obyčajného občana ide, čo sa reformy zdravotníctva týka, o brutálny krok 
späť. Ja si pamätám časy, keď v našej školskej detskej ambulancii ordinoval lekár denne 
od 7.00 do 8.30 a zubný lekár ordinoval dvakrát týždenne od 7.00 do 10.00. Pamätám si 
závodné ambulancie priamo v podnikoch. Pamätám si povinné štítkovanie a povinné 
zdravotné prehliadky, kúpeľnú liečbu a sanatóriá.....Kto vtedy nežil, ten neuverí. 



 
 
V novembri 1989 išlo o zmenu pre lepší život. Ibaže život väčšiny občanov sa podstatne 
zhoršil. O stave zdravotníctva a školstva to platí stonásobne. 
 
Toto sme chceli? 
 
Tu nejde o nostalgiu za "starými dobrými časmi", tu ide o krutú pravdu. Nepodsúvajte mi 
kydy o tom, že vtedy sme si my prejedli svoju budúcnosť. Lebo potom si krajiny 
západnej Európy svoju budúcnosť doslovne prežrali! A teraz chcú, aby sme im to my 
zaplatili! Všetko ide podľa dávno pripraveného scenára.. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
JE TO SKUTOCNE PRAVDA???? janam 
 Šok v lekárni, informujte VŠETKY !!!!!! Do minulého týždňa som to netušil, ale 
Rómovia nemusia platiť za lieky. Bol som v lekárni kúpiť deťom kvapky na kašeľ a do 
nosa atď. Predo mnou boli ONI, vybrali si lieky a potom vytiahli papier zo sociálky, ... 
lekárnička ho potvrdila a odišli. Pýtal som sa, čo to bolo a ona mi povedala, že sú 
sociálne slabí, tak im štát platí lieky. Skoro to so mnou sekol, zaplatil som 20? a naštvaný 
išiel domov. Pracujem, platím SP, ZP, dane - a to všetko na nich a im podobným. 
PROSÍM, ZDIEĽAJTE TO ĎALEJ, S TÝM UŽ SA MUSÍ NIEČO UROBIŤ!  
  Mať za otroka čierneho - to je take africké ..... ale robiť na čierneho jak otrok - to je také 
slovenské  
––––––––––––––––– 
Ale to dostavaju asi vsetci co su v HMOTNEJ NUDZI (ake cudne slovo nahradzujuce 
chudobu-ved aj v Biblii sa hovori o CHUDOBE). Ale tie potvrdenia asi dostavaju asi 
vsetci bez rozdielu etnicity. Inak v Amerike deti z chudobnych rodin dostavaju  take 
listocky, ktore ked nastupia do autobusu, vodic im vyda oficialny listok a mozu takto 
chodit aj na svoje zaujmove kruzky. V lekarni takyto ludia zaplatia symbolicky 1 USD 
a dostanu lieky, bez rozdielu ci prispievali do socialneho systemu, alebo nie. Zvysok 
pracujucich zlati za lieky. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
MY AMERICKI SLOVACI. 
Zijuci v state Michigan, hlavne v Detroitskej okolici. A sustredeni v 34. zbore Slovenskej 
ligy v Amerike 
sa tiez povazujeme za cast SLOVENSKEHO NARODA, ktoreho vacsina z nas su aj 
obcanmi Slovenskej 
republiky . Povazujeme a myslime si, ze mame aj na to pravo podIa ustavy nasej 
republiky. A preto 
vyslovujeme svoju nespokojnost nad planom mesta Bratislavy, tykajuci sa odstranenia 
sochy L. Stura z 
terajsieho miesta na namesti Bratislavskom. Nahradit sochu Stura za sochu Marie- terezie 
a madarskeho 
husara. Z pozicie predstavitelov mesta Bratislavy je to nemoralne a ponizujuce. 
Bratislava je hlavne mesto 



povacsine Slovakov a preto by mala respektovat v prvom rade zaujmi slovenske a 
Slovakov. Aj ked ma 
socha madarskeho husara a rakuskej kralovny svoj historicky vyznam, ale to Vam nedava 
ziadne pravo na 
zneuctenie symbolu 
nasho slovenskeho narodovca. Stur pre nas americkych Slovakov ma vacsi historicky 
vyznam ako madarsky 
husar a rakuska kralovna.Socha tato podIa nasho nazoruje symbol Madarsko-Rakuskej 
neznasanlivosti a 
nie jednoty rise. Ci toto chceme propagovat aj v Slovenskej republike? Anijedno hlavne 
mesto na svete 
nedava prednost ozdobovat si svoje mesto cudzimi symbolmi, iba Bratislava. Takto nam 
cudzina dava na 
vedomie okolnosti ako v tonto pripade.My verime, ze nas nazor je aj nazorom vacsiny 
Slovakov doma a v 
cudzine. 
S bratskou uctou a respektom Slovaci zijuci s state Michigan. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nasledujúce by ste mohli dať do vášho Spravodaja. 
CAH 

Reakcia z Noveho Zelandu 
[Vložte sem meno pisateľa z Nového Zealandu.] 

Myslim si ze je zbytocnou spekulaciou uvazovat o terminoch Slovaks, Slovakia a 
Slovenes Slovenia (resp Slovenians). Slovaks a Slovakia to sme my a 
Slovenes(Slovenians) a Slovenia to su Slovinci a Slovinsko. Tu netreba nic menit, lebo 
by to narobilo viac zmetkov a skody, nez osoh. Ved dokonca uz aj Madari nazyvaju juzne 
Slovensko, Del- Szlovakia co je obrovsky pokrok oproti Felvideku, akym nazyvali cele 
Slovensko. Co sa vsak tyka nazvov Madarsko a Uhorsko tak tu treba urobit poriadok v 
nazvoslovi. 
Dnesne Madarsko od roku 1918 je Madarsko a anglicky a medzinarodne by malo byt 
Magyaria- ako aj etnicke madarske uzemie za Uhorska. Byvale Uhorsko od slova ugro- 
fini by malo byt medzinarodne oznacovane ako Ugria. Nie Hungaria, lebo to navodzuje 
slovne na Hunov. Nechce sa mi verit ze by v madarcine aj ugr-finov nazyvali ako 
madaro-finov? Ake oznacenie ma v madarcine termin ugro-fin? Ak rovnake ako v 
slovencine, tak potom Uhorsko sa moze v madarcine volat Ugria. Ja osobne si myslim ze 
po vzore mena Cierna Hora, Cerna Gora, macedonsky Crna Gara anglicky Monte Negro, 
ma podobny zaklad aj meno Uhorsko, od toho ze krajina lezala pod Karpatskym 
oblukom, cize U-hory, macedonsky U-gary, z toho nemecke Ungarn, kde obe n boli 
vsunute s fonetickeho dovodu  a cize U(n)gar(n), aleb U-gar, U - hor, U hory, 
U - gar, z toho Ungarn, Ugorsca v Ukrajincine, termin Hungaria je politicky, koli tomu ze 
niektori Madarski predstavitelia odvadzali povod od Hunov a tak sa z Ungarn stala 
Hungaria, ci Hungary, zoberte to H z anglickeho slova a mate Ungary, cize U(n)gary,  U-
hory. Netreba zabudat ze macedonske narecie prislo k nam z Cyrilom a Metodom a toto 
ovplyvnovalo aj pomenovania este aj pri prechode od Velkej Moravy, k U- hory, U-gary. 



Moze byt len cistov zhodou okolnosti ze madarske kmene sa nazyvali Uhorske kmene, 
toto pomohlo vytvorit symbiozu dvoch etnik pocas formovania lepsie nez bez toho. 
Avsak 
su castejsie v inych pramenoch nazyvany turci- turkoi! Cize tolko rad by som zistil ake 
pomenovanie maju v madarcine pre termin ugro-fin? 
Jeden madar mi napisal ze ak moja teoria, ze meno Uhorsko vzniklo podobne ako 
meno Cierna Hora, a cize krajina leziaca U-hory, U-gory, U-gary, U(n)gar(n), U 
(n) gary potom by sa Uhorsko v madarcine malo neformalne volat Hegynelia. 
 
Tento názor aj bez nejakej vedeckej argumentácie, a nezaťažený predsudkami, 
 potvrdzuje, ako  pomenovanie Uhorsko vznikalo, t.j. zo spojenia u+ gora alebo z 
príslovky  "o(n)gor", nahor tak ako z  "o(n)dol" vzniklo údol(ie).    
Keby som mal jeho mailovú adr., poslal by som mu svoj článok o etymológii tohto 
pomenovania. 
 
Predpokladam, ze ste predposlali moj email panu Hromnikovi. Hoci mi islo o to aby moj 
list bol uverejneny v Spravodaji 
Moj koment k tomu ako chce pan Hromnik presadit aby sa nase Slovensko, Slovakia 
medzinarodne volalo Slovenia? A my Slovaks- Slovenes, ci Slovenians?  Uz je to tak 
zauzivane a vyvolalo by to zbytocne komplikacie. A ako by sa podla neho mali volat 
Slovinci a Slovinsko? Slovaks a Slovakia? Cize vymenime si nazvy medzi sebou? Ja som 
nikde nepovedal ze Uhorsko vzniklo od slova Ugrofin, ja stale tvrdim ze Uhorsko vzniklo 
od slova U-hory, a z toho nemecke Ungarn kde n je koli fonetike cize U(n)gar(n), hora je 
gara v macedoncine Cierna Horaj je Crna Gora, bez makcena na c- v macedoncine. 
Kedze sv.Cyril a Metod priniesli k nam tuto formu slovanskeho narecia zauzivalo sa to. 
Ja som reagoval na moznost v tom prispevku ze islo o Uhorske kmene ktore prisli do 
strednej Europy v ktorych zvaze boli Madari veduci kmen. Hoci som spomenul ze v 
dobovych archivoch sa pouziva termin turci- turkoi, nez uhri- ugri-ugroi. Ale ak existuje 
takyto termin a najma,  az madari maju v madarcine termin pre ugro-finske jazyky termin 
ugro-finske a nie madaro-finske, preco cast tohto termin Ugro nepouziju na pomenovanie 
stareho Uhorska? Preco v madarcine pouzivaju pre Uhorsko termin Magyar? 
Ide mi o to aby sa tak v Madarcine, ako aj v svetovych jazykoch rozlisovalo v pojmoch 
Madarsko a Uhorsko. Neviem co je na tom tak tazke ze to Dr. Hromnik nepochopil? Ale 
termin Hungaria to neriesi pretoze doslovny preklad tohto slova spat do slovenciny je 
Hunhorsko, a takze tento termin Hungaria, Hungary, Hongrois, vznikol kedysi v historii z 
politickych dovodov, aby zamerne evokoval pribuznost tzv. vladnuceho madarskeho 
naroda k Hunom len slepy to nevidi a hluchy nepocuje. A kedze ja osobne som 
presvedceny ze nazov Uhorsko vznikol z rovnakeho slovneho zakladu ako Cierna Hora, 
Crna Gara, spravny preklad do svetovych jazykov to musi evokovat, tj. Ungarn ci 
U(n)gar(n) v nemcine ale v latincine by to malo byt Ugaria resp. koli fonetike U(n)garia, 
v anglictine U(n)gary vo francuzstine U(n)grois, zrovna tak ako je Uhorsko v ukrajincine 
Ugorsca (z makcenami na s a c). To ze niekto, niekde davno v historii s politickych 
dovodov zamerne zmenil Uhorsko na Hunhorsko, a ujalo sa to neznamena ze je to 
spravne a  korektne. Je to asi tak ako by niekto dnes s podobnych dovodov chcel 
premnovat Ukrajinu v anglictine z Ukraine, ci v spanielcine Unkraine na Hunkraine!!!!- 
cize Hunkrajina!!! 



Cize vysvetlil som to dost polopatisticky aby to mohol kazdy pochopit!!! Ak sa Uhorsko 
takymto podvodom v niektorych svetovych jazykoch vdaka falosnemu podvodnemu 
prekladu ujalo ako Hunhorsko-Hungaria,Hungary, neznamena ze tento falosny a 
podvodny preklad treba prijat len preto ze sa ujal? A je nad slnko jasnejsie ze tak v 
Madarcine ako aj v inych jazykoch je nutne prijat pre Uhorsko a Madarsko dve rozlicne 
pomenovania, pretoze ide o dve rozlicne politicke entity. A vieme velmi dobre co 
zamerne zjednocovanie pojmov Hungaria=Magayrorzsagh sleduje! Preto treba tieto 
pojmy rozdelit Madarsko je dnesny stat madarov a pripadne etnicke madarske uzemie v 
Uhorsku. Ako tuto vetu napisete v madarcine, respektive v anglictine? A Uhorsko neni 
Hungaria- cize Hunhorsko! Ale U(n)garia! 
Co sa tyka nasho Slovenska je prekladane ako Slovakia, my si ho nazyvame Slovensko a 
my muzi sa mozeme nazyvat tiez Sloveni ale nas nazyvaju Slovak a aj zeny Slovenky su 
v anglictine Slovak women. Neviem ako inac by sa dalo Slovensko dnes prelozit do 
anglictiny ked sa Slovinsko preklada ako Slovenia? Slovenakia? a my by sme mali byt 
Slovenaks? 
Len preto aby sme vyhoveli tejto poziadavke? Slovinci by boli rozhodne proti aby sme 
my Slovensko zrazu zacali prekladat miesto Slovakia, ako Slovenia! A ak by sa obe 
krajiny zhodne prekladali ako Slovenia vyvolalo by to zbytocnu konfuziu.Kedze vsak 
viem z jeho knihy Dr. Hromnik ma averziu k pripone ak, takze ani Slovenakia by mu 
nevyhovalo ako preklad pre nase Slovensko a ani preklad Slovenaks, hoci v anglictine 
priponu ak nemaju a tak pmenovania ako darebak, hlupak sa podobnym sposobom 
nevytvaraju, cize tam to nema podobnu formu. Skutocne vsak neviem ako inac prelozit 
nase Slovensko do anglictini zo zachovanim mena Sloven? Tak aby sme sa vyhli menu 
Slovenia ktore patri Slovinsku. 
 
Asi len neobyčajná izolovanosť Nového Zealandu, odkiaľ táto “reakcia” prišla, 
dokáže vysvetliť popletenosť tohoto argumentu. Na jednej strane, zo 
Slovenom/Slovákom aj všetkým iným tzv. Slovanom dobre zrozumiteľného slova 
“U-hory” vraj vznikli mená Ungary, Ungarn, Hungary a Hungaria, ale na druhej 
strane “Uhorsko” vraj vzniklo “od slova ugro-fini.” Ten Novozealanďan zrejme 
nevie, že “ugro-fin” je len linguistický terminus tecnicus bez historického 
pozadia a ten je pre historikov a pre národy prislušnej histórie celkom 
zbytočný. A prečo by Magyari (Maďari) mali nazývať Uhorsku (U-horskú) zem 
ukradnutú Slovenom (vtedy ešte meno Slovák neexistovalo!) menom Magyaria, keď 
počas mnohých storočí jej administrácie v latinčine ich nikdy nenapadlo ju tak 
nazvať. Veď vždycky ju volali len historickým Hungaria (latinizované meno 
azijského pôvodu), ktoré nemá nič spoločného so slovenským U Hory a Uhry. A je 
absolutným nezmyslom tvrdiť, že “Moze byt len cistov zhodou okolnosti ze 
madarske kmene sa nazyvali Uhorske kmene.” 
 
A nakoniec: Čo s našimi Slovenkami, keď Sloveni a Slovenia patria len 
Slovincom? Máme ich pekne zabalené a bezcolne odovzdať Slovincom? 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.magnificat.sk/2011/10/vzbura-sveta-proti-bankam-kto-to-organizuje-a-preco/ 
http://www.magnificat.sk/2011/10/eurofasizmus-na-dosah/ 
 



http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._(Uhorsko) 
Svätý Štefan I. alebo Štefan Veľký, pred pokrstením Vajk, (po maďarsky I. István / Szent 
István király) (*979 (970/975/980?) – † 15. august 1038) bol v rokoch 995 – 997 knieža 
Nitrianskeho kniežatstva, v rokoch 997 – 1000/1001 veľkoknieža Uhorska a v rokoch 
1000/1001 – 1038 prvý kráľ Uhorska. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
macuha@bos-bratislava.sk ,  
Vážený pán Mačuha, 
Je pravdou, v že v demokracii súčasného typu môžu vznikať spolky 
akéhokoľvek druhu a  
> zamerania. Mnohých však pri tom zamrzí, že v našom štáte, v ktorom  
> Slováci storočia bojovali o svoju reč, samostatnosť, autonómiu a  
> nakoniec vlastný štát, ako štátotvorný národ, vznikajú spolky ako váš,  
> ktorý silou a peniazmi presadzujú názory, ktoré Slovákov zraňujú a  
> urážajú. Vari nikto nepochybuje o tom, že Mária Terézia bola veľká  
> panovníčka európskeho významu a bola svojim spôsobom aj našou  
> panovníčkou. Až na to, že pre ňu boli poddaní občania Uhorska, ktorí  
> neboli národnostne definovaní a ešte dodnes veľa ľudí a dokonca i  
> štátnikov považuje Uhorsko za Maďarsko vďaka propagande, ku ktorej sa  
> svojou aktivitou nepriamo podieľate. Pre Máriu Teréziu a jej dvor boli  
> Slováci ničím, lebo ani jednej žiadosti tohto národa nevyhoveli. Hoci  
> zamestnávali priamo na cisárskom dvore významných ľudí slovenského  
> pôvodu, z hľadiska slovenského národa to pre nich nebol nijaký signál.  
> Slovensko má iných hrdinov, osobnosti a skupiny vlastencov, ktorých  
> pomníky nie a nie postaviť. Teraz sa vyskytujú rozličné  
> pseudoargumenty, pre ktoré nemožno pripomínať Svätopluka, Pribinu,  
> Koceľa, ale ani iné osobnosti, ktoré pre slovenský národ vykonali veľa  
> tým, že zakladali národné vzdelávacie spolky, gymnázia atď. Tietro  
> osobnosti boli Uhorskou, čiže maďarskou administratívou  
> prenasledované, zatvárané, trestané a nimi založené spolky a gymnáziá  
> boli zakázané, či zatvárané. Pri tom všetkom táto administratíva  
> pôsobila pod ochranou, alebo s vedomím Viedne a cisárskeho dvora. 
 
Odstránenie, či premiestnenie súsošia Ľudovíta Štúra je zo slovenského 
hľadiska nehorázny čin, plný neúcty nielen k našim národným buditeľom a 
politickým zástancom, ale tým aj neúcty k národu, ktorý týchto buditeľov 
nosí v srdci. Píše sa, že na sochu M. Terézie budete potrebovať zbierku. A 
kto zaplatí premiestnenie Ľ. Štúra? Dúfam, verím, ba som presvedčený, že to 
nebude treba, lebo ľudia a najmä kompetentní činitelia to nedovolia, aj keď 
dnes medzi kompetentnými nie je veľa zástancov slovenských hodnôt.  
 
Ano, M. Terézia bola často v Bratislave a má zásluhy o hrad atď., ale 
to nie pre lásku k Slovákom, ale preto, lebo maďarské autority pred náporom 
Turkov utiekli, a z Bratislavy na dlhú dobu urobili korunovačné mesto 
Uhorského kráľovstva. Cisárovnú nikdy ani nenapadlo, že je panovníčkou aj 
Slovákov. Habsburgskú ríšu nemožno vymazať z histórie, so všetkými jej 



plusmi a zápormi, teda ani jej významnú panovníčku. A takto ju treba vnímať. 
To, že bola aj panovníčkou Slovákov bola a je historicky i politicky úplne 
malicherná záležitosť. Takou panovníčkou bola aj pre Srbov, Slovincov i 
Chorvátov. Proti Srbom Viedeň dokonca Viedla vojnu, aj keď Mária Terézia s 
tým samozrejme osobne nesúvisí, ale súvisí s tým túžba po moci 
Habsburgovcov, ku ktorým patrila. S touto túžbou súvisí aj prehratá vojna s 
Pruskom, ktorej dôsledky, po Rakúsko - Uhorskom vyrovnaní si odniesli práve 
Slováci podrobení nehoráznemu útlaku a odnárodňovaniu, proti ktorému sa 
stavali aj význačné európske osobnosti. 
 
Osobnosť tejto panovníčky napriek tomu nespochybňujem, ani jej istú 
súvislosť so Slovenskom. Jej socha by však pripomínala práve tých maďarských 
husárov, o ktorých sa opierala, a ktorých hrubá sila pomáhala udržiavať 
feudalizmus na území Slovenska dávno po tom, čo inde už neexistoval, napriek 
patentom jej syna o zrušení nevoľníctva a zrušení mnohých šľachtických 
výsad. 
 
Ak má teda Bratislava "mať česť" umiesniť na svojom území jej sochu, tak 
by som odporúčal priestor primeraný jej európskemu formátu, a tým je napr. 
areál EUROVEA a prípadne priľahlé pozemky. Je to dôstojné a k Slovensku to 
má minimálny vzťah, takže prítomnosť M. Terézie na tomto území by nikoho 
neurážala!!! 
 
Mimochodom, súsošie Ľ. Štúra na svojom mieste stojí zhruba dvakrát tak 
dlho ako na ňom stála M. Terézia. No a nakoniec. Štúra si Slováci postavili 
z vlastnej vôle a zo závažných dôvodov. Máriu Teréziu nám sem postavili tí, 
čo si predstavovali, že na tomto území budú vládnuť ďaľších 1000 rokov. Bolo 
by rozumné, aby ste sa k nim nezaraďovali, nehovoriac už o tom, kto všetko 
je , alebo môže byť skrytý za vašou iniciatívou. A to nechcem dávať do 
súvislosti ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádzame, a v ktorej sú oveľa 
dôležitejšie iné priority!!! 
 
So zdvorilým pozdravom, Ľ. Kovačič, Bratislavčan už viac ako 75 rokov a 
ktorého rod tu žije od r. 1620! 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Odporucam do pozornosti clanok "Euroval je megapodvod, SNS to povedala prvá" z 
BLOG.SME.SK: http://janslota.blog.sme.sk/c/278284/Euroval-je-megapodvod-SNS-to-
povedala-prva.html 
Autorom clanku je Ján Slota. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
DUK Vás pozýva na INCHEBU do stánku A100 na výstavu umenia ART 2011 /v rámci 
MODDOM2011/ , kde máte možnosť zakúpiť hodnotné umelecké diela od členov DUK 
a ich hostí. 



Otvorené je až do nedele, každý deň od 10,00hod do 19,00hod. 

Máte možnosť vidieť i kúpiť diela majstrov Vidu, Gwerkovej, Bohóa, Šubjakovej, 
Rusinkovičovej, Hermanovej, Balkovej, Králikovej, Hegeduša, Greinerovej, 
Boleslavskej,  

Insitných umelcov Cicku, Hajka, Markova, Povolného-Juhásza, Širku, Kotvašovej, 
Jankovskej, 

A zahraničných umelcov a našich hostí Rjabčikova, Čaginy, Begmy, Szliackej, Palyi, 
Mezřického,Johna, Sokola, Spiktorenko, Založnaja, Manjesko a ďalších. 

Radi Vás v našom stánku uvidíme. 

Ak prídete v rámci tohto pozvania garantujeme Vám min.10% zľavu. 

  

  

DUK 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

ZDARMA Bratislava M E S T O   F R A N Z A   L I S Z T A   MATICA 
SLOVENSKÁ INŠTITÚT VZDELÁVANIA MATICE SLOVENSKEJ, N.O. DOM 
MATICE SLOVENSKEJ BRATISLAVA MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA imo no eni oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia F. Liszta 
Program: 14:00 Slávnostné otvorenie osláv: Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy, Marián 
Tkáč, preseda Matice slovenskej, Daniela Sabatini, muzikologička (Zrkadlová sála 
Primaciálneho paláca) 15:10 Hudobné vystúpenie študentov Konzervatória Bratislava: 
Júlia Novosedlíková, Norbert Daniš 15:30 Premietanie dokumentárneho filmu „Lis(z)t vo 
vetre“ (Zrkadlová sála Primaciálneho paláca) 16:30 Vernisáž výstavy „Slavimo Slavno 
Slaveni“ (Justiho sieň Primaciálneho paláca) 18:00 Klavírny koncert z diel F. Liszta 
Daniela a Raffaella Sabatini, Taliansko 22. OKTÓBER – 1. NOVEMBER 2011 
PRIMACIÁLNY PALÁC BRATISLAVA 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 www.szsu.sk  
Vás srdečne pozývajú na  
J U B I L E J N É K O N C E R T Y  
ktoré sa uskutočnia z príležitostí  
90. výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov  
130. výročia narodenia jeho zakladateľa Miloša Ruppeldta  
ú č i n k u je  
d i r i g e n t  
Š t e f a n S e d l i c k ý  
21. októbra 2011 piatok,  
o 19:00 hod.  



Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca  
Záštitu nad koncertom prijal  
Eugen Jurzyca  
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
22. októbra 2011 sobota,  
o 19:00 hod.  
Dóm svätého Martina  
Záštitu nad koncertom prijal  
Stanislav Zvolenský  
bratislavský arcibiskup a metropolita 
 
VSTUP NA UVEDENÉ PODUJATIA ZDARMA Bratislava M E S T O F R A N Z A L 
I S Z T A MATICA SLOVENSKÁ INŠTITÚT VZDELÁVANIA MATICE 
SLOVENSKEJ, N.O. DOM MATICE SLOVENSKEJ BRATISLAVA MAGISTRÁT 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA imo no eni oslavy pri príležitosti 200. výročia 
narodenia F. Liszta Program: 14:00 Slávnostné otvorenie osláv: Milan Ftáčnik, primátor 
Bratislavy, Marián Tkáč, preseda Matice slovenskej, Daniela Sabatini, muzikologička 
(Zrkadlová sála Primaciálneho paláca) 15:10 Hudobné vystúpenie študentov 
Konzervatória Bratislava: Júlia Novosedlíková, Norbert Daniš 15:30 Premietanie 
dokumentárneho filmu „Lis(z)t vo vetre“ (Zrkadlová sála Primaciálneho paláca) 16:30 
Vernisáž výstavy „Slavimo Slavno Slaveni“ (Justiho sieň Primaciálneho paláca) 18:00 
Klavírny koncert z diel F. Liszta Daniela a Raffaella Sabatini, Taliansko 
 
 
dovoľujem si zaslať vám v prílohe pozvánku na sobotu 5. novembra 2011 o 10.00 hod. 
do Čadce, úvodné stretnutie bude na parkovisku pri Lidli (pod sídliskom Kýčerka, 
smerom na Rakovú). Minulý rok sme urobili dve takéto cyklo akcie a mali úspech (vždy 
bolo okolo 50 účastníkov na 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Blondína naznačila, že pán prezident na samite EU by mohol mať ťažkosti, pretože 
okrem ruštiny neovláda cudzie reči...    Syndróm svetlých vlasov: neznalosť a hlúposť? 
Alebo len zabudla(?????), že slovenčina je plnoprávnym rokovacím jazykom EÚ a okrem 
toho prezidenti mávajú aj tlomočníkov... 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Dr, Marian Tkac predseda Matice 
> Slovenskej napisal tento zaujimavy clanok o ktorom by mal 
> vediet Slovak.Na tuto temu aj prof. Demko zo Svajciarska mal 
> velmi zaujimavu prednasku. Pan Demko napisal aj knihu na 
> tuto temu vo francustine zatial len.Kniha ma nazov " Som Uhor a po madarsky 
neviem". 
Pre Bulletin Svatopluk pripravil Jozef Janek. 
> http://www.matica.sk/user-data-matica.sk/gallery/TS/liszt.pdf 

+++++++++++++++++++++++. 
Nigel Farage: Chyceni v ekonomické pasti (Trapped inside EU) 



http://www.youtube.com/watch?v=OU8K6oCm2w8&feature=share 
+++++++++++++++++++++++. 

Tu ná! 
http://tv.sme.sk/v/22101/eurovalu-nik-nerozumie-vysvetlime-vam-ho.html 
+++++++++++++++++++++++. 
Ďakujeme, smradi! 
http://tv.sme.sk/v/22257/dakujeme-smradi.html 

+++++++++++++++++++++++. 
najnovšia nahrávka: prof. M. Demko: F. Liszt  Stratený syn Slovenska - 200. výr. 
narodenia (10. okt. 2011  Považská knižnica  Považská Bystrica) 
http://www.youtube.com/user/lubosko1983#p/u/0/y6hTxe3Gv-A 
http://www.youtube.com/user/lubosko1983#g/u 
ale už aj na stránke knižnice: 
 http://www.kniznicapb.sk/videogaleria.html 

+++++++++++++++++++++++. 
Telegraph: Sulík je hrdinom nespokojných Európanov 
http://www.sme.sk/c/6094013/telegraph-sulik-je-hrdinom-nespokojnych-europanov.html 

Dielna: o euroválove a Romigovi 

 http://dielnasj.blogspot.com/2011/10/euroval-eurovalov-sudruh-sulik.html 

 http://dielnasj.blogspot.com/2011/10/zmysel-dejin-der-sinn-der-geschichte.html 

+++++++++++++++++++++++. 
ako sa jazdí v uliciach Moskvy. 
В том, что вы увидите - для меня нет ничего удивительного - если и таксисты и 
родственики возили меня по улицам Москвы со скоростью 120-140 км - и нас ещё и 
обгоняли, то ничего ошеломляющег в этих кадрах для меня уже нет. Но может 
быть для вас. 
 http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=21663 

+++++++++++++++++++++++ 
Technika 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium 

+++++++++++++++++++++++. 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
POKRAČUJEME a budeme pokračovať, kým si raz nesadnem so svojou ženou a deťmi 
do kaviarne vedľa Palka a jeho rodiny s vedomím, že sme si rovní. 
http://schlesinger.blog.sme.sk/c/267874/Ako-som-prezila-Lampu-s-Vladimirom-
Palkom.html 

Romana Schlesinger 

Priezvisko je riešené legislatívne: 
Zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 



Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrike v znení neskorších predpisov  
 

Podľa toho je aj vydaný občiansky preukaz. Ak má autorka tohto blogu napísané meno v 
tomto tvare, treba ju tak oslovovať. Na druhej strane, prechyľovanie priezvisk je 

slovanskou tradíciou určenia príslušnosti k rodu otca. A to iste už nie je moderné a treba 
to zrušiť, lebo je to určite ďalší druh nejakej diskriminácie a porušenie pravidiel rodovej 

rovnosti?  
+++++++++++++++++++++++. 

http://technet.idnes.cz/z-mlhy-vyjely-kovove-obludy-prvni-tanky-nemce-zaskocily-pec-
/vojenstvi.aspx?c=A111007_164051_vojenstvi_vse 

+++++++++++++++++++++++. 
Blbost 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium 
                                              +++++++++++++++++++++++. 
Luciano Pavarotti - Una Furtiva Lagrima - Donizetti 
http://www.youtube.com/watch?v=Fh2Vh8jwyQA&feature=related 
ENRICO CARUSO "Una furtiva lagrima" 1902 
http://www.youtube.com/watch?v=QDmfWq-3QUw&feature=related 
Placido Domingo - Una furtiva lagrima from L'Elisir d'amore 
http://www.youtube.com/watch?v=JgIUsiD-o8M&feature=related 
Andrea Bocelli - Una Furtiva Lagrima 
http://www.youtube.com/watch?v=h5m6mg6TBKE&feature=related 
José Carreras Sings - Una Furtiva Lagrima (Donizetti) 
http://www.youtube.com/watch?v=qWJDAjfW6Hk&feature=related 
Una furtiva lágrima - Mario Lanza (tenor) 

http://www.youtube.com/watch?v=jTHUSMDfVvE&feature=related 

                                              +++++++++++++++++++++++. 
 Neznáme fakty o Lisztovi  
V súvislosti s 200. výročím narodenia Franza Liszta sa nanovo objavila aj otázka jeho 
pôvodu. Komplikovaná a zložitá rovnako, aká bola zložitá národnostná štruktúra 
Rakúskej monarchie, v ktorej prežil Franz Liszt svoje detstvo i mladosť. Zatiaľ čo 
donedáva si ho jednoznačne privlastňovali Maďari, dnes sa vynárajú nové fakty. Bol 
naozaj Maďarom? Bol Nemcom (Rakúšanom)? Bol Slovákom?  
Sám Franz Liszt niekoľko krát zopakoval: „Som Uhor,“ vo francúzštine „Je sui 
Hongrois.“ Vyhlasoval sa za Uhra, ktorý nevie po maďarsky. Dodnes máme jazykový 
problém: maďarčina a podľa nej aj iné jazyky nerozlišujú Uhra od Maďara a Uhorsko od 
Maďarska. Pritom ešte v 18. storočí stáli tieto dve pomenovania vedľa seba: Uhor nebol 
(a ani nie je) synonymom Maďara, k Uhrom sa hlásili aj Slováci, Srbi, Rumuni, Rusíni. 
Pripomeňme, že Uhorsko je geografický pojem v strednej Európe dávno známy pred 
príchodom Maďarov, rovnako ako pomenovanie Uhor či Tót pre najstarších obyvateľov 
Uhorska. Maďari na sklonku 9. storočia neprišli sem, do Uhorska, do krajiny U hôr, Pri 
horách ako Uhri, ale ako Maďari, Tajráni, Gyrmatovia..., ani jeden z maďarských 
kmeňov sa nemenoval Uhor (ani Panon), ako teda mohli dať niečo, čo sami nemali? 



Franz Liszt teda patril medzi tých, čo ostávali verní menu Uhor v pôvodnom zmysle: 
pôvodný obyvateľ Uhorska, teda Tót, Slovák.  
Rakúske noviny Salzburger Nachrichten uverejnili 17. októbra 2006 text označený 
agentúrnou skratkou APA pod názvom „Ein Haus für Franz Liszt im Burgenland“ (Dom 
pre Franza Liszta v Burgenlande). Informujú v ňom o otvorení nového Franz-Liszt-
Konzerthaus(u) pre 600 návštevníkov v Raidingu. Jeho autormi sú holandskí architekti 
Kempe a Thill a výstavba stála 6,8 mil. eur. Pri jeho otvorení zaznelo dielo 
burgenlandského skladateľa Gerharda Krammera LISZ(:T)RAUM. Text ďalej pokračuje: 
„Franz Liszt wurde am 22. Oktober 1811 in Raiding als Sohn des Verwaltungsbeamten 
Adam Liszt und seiner Frau Maria Anna geboren. Raiding gehörte damals zu Ungarn; 
gleichwohl wurde bei den Liszts, die der slowakischen Minderheit angehörten, zu Hause 
slowakisch gesprochen. 1821 übersiedelte die Familie nach Wien und 1823 nach Paris.“ 
(Franz Liszt sa narodil 22. októbra 1811 v Raidingu ako syn účtovníka Adama Liszta a 
jeho manželky Márie Anny. Raiding vtedy prináležal k Uhorsku; jednako Liszt patril k 
slovenskej menšine, doma sa rozprávajúcej po slovensky.)  
A je tu ešte informácia, ktorú mi z Ameriky poslal Dr. Mikuláš Haľko (Courtesy, archiv 
Dr.Mikulas A. Halko): „Franz Liszt vo svojej francúzsky písanej knihe Frederic Chopin 
z roku 1852 sa prejavuje ako znalec posvätného cirkevného staroslovenského jazyka. Na 
strane 128 ho charakterizuje takto: „Staroslovenský jazyk východnej cirkvi obsahuje a 
prechováva mohutnosť, veľkosť, ktorá vyvoláva úctu a rešpekt. Je viac hrdelný, než iné 
jazyky, ktoré sa z neho vyvinuli. Je tvrdý, neohybný, monotónny, vyžarujúci veľkoleposť 
a vznešenosť. Pripomína a podobá sa maľbám, ikonám vyjadrujúcim vieru, ktorej sú 
zasvätené. Má vskutku výraz posvätného jazyka, ktorý slúžil iba jednému cieľu a nebol 
nikdy prispôsobený alebo upravený znesväcujúcimi všednými potrebami.“ (Preklad do 
slovenčiny Nadežda Haľková)  Ak toto napísal génius Franz Liszt o staroslovenčine, a 
jedenásť rokov na to skomponoval na oslavu príchodu sv. Cyrila a Metoda skladbu 
Slavime Slavno Slaveni na slová srbského básnika Meda Pudiča, je ešte aj naďalej dôvod 
pochybovať o jeho slovenskom pôvode? Prečo by sme nemali veriť váženým novinám 
Salzburger Nachrichten?  
Marián Tkáč  
Predseda Matice Slovenskej  
20. 10. 2011. 

+++++++++++++++++++++++. 
Začal sa proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov 

27. septembra  

sa začal proces blahorečenia Tom{ša a Františka Munkovcov, ktorí zomreli  

n{silnou smrťou 23. marca 1945 pri pochode do koncentračného t{bora neďaleko 
Berlína. 

Rodina Munkovcov bola židovského pôvodu. Jej členovia konvertovali a prijali sviatosť 

krstu v 1939 v  



Ružomberku. Od krstu dávala cel{ rodina všetkým príklad hlboko  

prežívanej katolíckej viery. Tom{š vstúpil do novici{tu  

SJ v Ružomberku. V decembri 1944  

ich Gestapo násilne odvlieklo a  

uväznilo. Proces blahorečenia na diecéznej úrovni dnes  

o 16. hodine otvoril bratislavský arcibiskup a metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský, 

v kostole  

Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Rozhovor so sóciom provinciála  

Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, P. Jozefom Bartkovjakom SJ  

na túto tému TU. 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Už v túto sobotu 15. októbra 2011 sa v Kempinski Hotel River Park Bratislava, 
v sále Mária Terézia bude konať 1. medzinárodná aukcia s celosvetovou účasťou na 
parkete aj on-line cez internet, pod taktovkou spoločnosti Numizmatika 
Macho&Chlapovič, a.s.. Priebeh aukcie bude zároveň premietaný na veľkoplošné plátno 
a cez internet vysielaný do celého sveta, aby sa mohli zúčastniť aj zahraniční dražitelia. 

Účasťou na tlačovej konferencii, konajúcej sa  v utorok dňa 11-októbra 2011 ste mali 
príležitosť dozvedieť sa všetky informácie, od myšlienky až po realizáciu daného 
podujatia, a to vrátane všetkých zaujímavostí. Získali ste aj katalóg predmetného 
draženého materiálu. Ak budete mať záujem o akékoľvek dodatočné informácie 
alebo podklady, neváhajte nás prosím kontaktovať. 

Ak ste na tlačovej konferencii z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili a radi by ste sa 
zúčastniť priamo na podujatí AUKCIA #1, nechceme vás nijako obmedzovať  a tak vám 
dávame k dispozícii inšpiráciu v rámci možného smerovania výstupných rozhovorov vo 
forme dostatočne obšírnej tlačovej správy.  Radi vám samozrejme budeme akokoľvek aj 
neskôr k dispozícii. 

 S pozdravom              Miriam Veterníková za 

Numizmatika Macho&CHlapovič 

Email: info@numizmatikamch.sk 

Mobil: +421 911 115 842 



                                              +++++++++++++++++++++++. 

dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti vyhlásenie 6. ročníka súťaže Študentská esej 
a zároveň Vás poprosili o láskavosť, rozšírenie tejto informácie medzi študentmi z Vášho 
okolia. 

Téma:    Spravodlivosť a právny systém   /Pocta Ernestovi Valkovi/ 

Čo si má občan predstaviť pod pojmami ako ústavnosť, právny štát a vláda zákona? 
Sú nevyhnutné pre slobodnú spoločnosť? Potrebujeme na Slovensku skutočnú 
reformu súdnictva? Je právo výrazom spravodlivosti? 

Porota: Peter ZAJAC, predseda poroty, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. 
Štefánika; Pavol HOLLÄNDER, podpredseda Ústavného súdu Českej republiky; 
Jozef VOZÁR, Ústav štátu a práva SAV; Ľuba LESNÁ, publicistka; Lukáš 
KRIVOŠÍK, týždenník .týždeň, zástupca mediálneho partnera súťaže 

CENY PRE SÚŤAŽIACICH 

1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň 

2. miesto: iPod 

3. miesto: externý pevný disk  

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a.s. a internetový 
obchod Realshop 

PARTNERI 

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2011“ je spoločnosť 
Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop. 

 
 
 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

1. Súťaže „Študentská esej 2011“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, 
vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2011 
menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1981). 

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf 
alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 31. októbra 2011 (vrátane). 
Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, 
ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje 
nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom 



dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou 
formou (poštou, faxom) nebudú akceptované. 

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať 
vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov. 

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený 
rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude 
mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do 
hodnotenia. 

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca 
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať 
e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo. 

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné: 
Peter ZAJAC, predseda poroty, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika; 
Pavol HOLLÄNDER, podpredseda Ústavného súdu Českej republiky; 
Jozef VOZÁR, Ústav štátu a práva SAV; 
Ľuba LESNÁ, publicistka; 
Lukáš KRIVOŠÍK, týždenník .týždeň, zástupca mediálneho partnera súťaže; 

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota 
bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že 
autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný 
ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude 
obsahovať prvky plagiátorstva. 

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že 
prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota. 

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby 
predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň 
vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na 
webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a 
v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená v 
Konzervatívnych listoch /mesačník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika/. 

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE A MEDIALIZÁCIA 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého 
z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).  

KONZERVATÍVNY  
INŠTITÚT  
M. R. ŠTEFÁNIKA  
M. R. STEFANIK  



CONSERVATIVE  
INSTITUTE 

 

                                                       +++++++++++++++++++++++. 
PravDADAizmus 

 Trpíte súčasnou politickou situáciou? Trpíte primitivizmom neoboľševických 

predajných politikov z toho najnižšieho suterénu? Ide vás poraziť z nekultúrnych lží, 

ktoré sa ako riava valia na vás každodenne z masmédií? Chce sa vám  

                       KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ 

                       KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ 

                       KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ 

                       KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ 

                       KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ ? 

Netreba čakať na odpoveď, každému ako tak normálnemu človeku je z toho až zle, ako sa 

tu masívne rozkladajú všetky tradičné európske hodnoty a ako sa spoločenský život stáva 

pomaly neznesiteľný. 

 Poctivý človek s perom na to reaguje rôzne. Jeden sa snaží o hĺbkovú analýzu 

problémov a všetko pekne popíše a argumentovane vysvetlí, kým druhý už nevládze 

skryť rozhorčenie a tragicky si rozodiera hruď vášnivou obžalobou... Buďme však 

realisti, pri súčasnom úpadku, aj politickom, keď už neexistuje ani jedna parlamentná 

strana, ktorá by stála na strane slovenských kresťanov, nepomáha ani jedno ani druhé. 

S tými prvými sa jednoducho nediskutuje, veď aj tak to ani nemajú kde uverejniť, no a tí 

druhí sú v dnešnej dobe, keď treba byť hlavne „cool“, už úplne na posmech. 

 Zostáva nám len jediné – otočiť to a začať sa vysmievať z nich. Niežeby ich to pri 

ich hrošej koži nejako veľmi ranilo. Veď určite väčšinu z toho ani nepochopia. Ale keď 

sa vysmieva bezmocný vládcom, je to aj provokácia. Tá najväčšia, pretože držitelia 

pravdy, usadení vo svojich strážnych búdkach, nič tak nenávidia, ako rozruch 

a provokáciu. Tušia, že provokácia je prejav života zdanlivo mŕtvych a pripomína nádej 

karnevalovou formou. Taktiež veľmi nedúfame, že raz niekto z nich objaví aj čaro 

myslenia, nie len stráženia korektných myšlienok. Ale potrebujeme to hlavne pre našu 

duševnú hygienu, aby sme si aspoň trochu prečistili hlavy „olympským“ smiechom 



a nedusili sa v zlých šťavách vlastného resentimentu. Ešte náš čaká veľa bojov, 

a potrebujeme byť čo najzdravší. 

 Napríklad: Mohli by sme začať s novým spôsobom písania, ktorý by som 

pracovne nazval pravDADAizmus. Veď máme začiatok tisícročia a pred sto rokmi 

prelom storočí nezatriasol len letopočtom, ale aj umením a nové smery vznikali prakticky 

s každým číslom nového časopisu. Teraz len nové televízne show. Tlačené slovo ako 

keby dodýchavalo. Na jeden z tých prastarých smerov, DADA, by som rád upozornil 

a ukázal jeho možnosti pre rozpútanie síl, ktoré sa vtedy snažilo uvoľniť. Síl nezmyslu, 

ktoré sú jedny z najväčších. A provokácie. My tie potencie však chceme použiť pre 

hľadanie pravdy. A zároveň ukázať, ako sa dadaistickými zásadami riadia naši politici. 

Veď aj všetko čo povedia, je pravDADA. 

 DADA vzniklo v roku 1916 vo Švajčiarsku a traduje sa, že trvalo veľmi krátko. 

Čo je veľký omyl, ako si postupne ukážeme,  pretože v dobrom zdraví pretrvalo až do 

dnešných čias. Stačí si len pozrieť mexické telenovely či českoDADAslovenské talentové 

TV show. Ale poďme zaradom. Už v roku 1917 vzniklo ďalšie veľkodadaistické hnutie, 

tentoraz v Rusku, v preklade „bóľšodadaističeskije proletarskije dviženie“, ktoré si svoju 

vysokú úroveň držalo zhruba do roku 1985. Potom síce trochu stratilo lesk, ale zďaleka 

ešte nehodilo flintu do žita. Dodnes vychádza jeho tlačový orgán Pravda, pôvodne 

Pravdada. 

 Možno najdôslednejšie vystihli DADA nemeckí dadaisti. A najprorockejšie. 

V časopise „Der Dada“ v júni 1919 uverejňujú manifest, kde píšu o zjednotení  všetkých 

tvorivých ľudí na pôde radikálneho komunizmu, o zavedení progresívnej 

nezamestnanosti pomocou obsiahlej mechanizácie, o okamžitom vyvlastnení majetku 

a o zriadení svetelných a záhradných miest, ktorými sa človek rozvinie k slobode... 

Zároveň požadovali uskutočňovanie veľkodadaistickej propagandy s pomocou 150 

cirkusov na vzdelávanie proletariátu. 

 Ako vidíme, celkom im to vychádza, len reálie sa trošku menia, veď v roku 1919 

nemohli ešte nič tušiť o nejakých nákupných centrách, či o televízii... 

 Jeden z hermetických významov slova DADA je „chvost soba“. V jeho závese sa 

nám tu dosť dlho motal Dedo Mráz. Ale ten tiež úplne neskončil, ako by si niekto mohol 

myslieť, promptne ho nahradil Santa Claus a slovo DADA už má odvtedy význam 



„chvost losa“. Ako žije DADA v súčasnom  modernistickom umení sa hádam ani netreba 

zmieňovať. Stačí si prečítať v manifeste DADA, že „každé maliarske a sochárske dielo je 

zbytočné“ a hneď vidíme, čo bolo hlavnou inšpiráciou súčasných „umelcov“. Aj 

literatúra XX. storočia je prakticky celá dadaistická. Tých pár románov, čo sa ešte dalo 

čítať (Bulgakov, Hesse, Hamsun, Márquez, Hronský či Vonnegut), to boli iba náhrobné 

kamene odumierajúcej veľkej románovej spisby XIX. storočia. 

 Ak dnes ešte chceme písať, a chceme písať o politikoch, musíme písať o DADA. 

Pretože všetci naši politici sú dadaisti a usilovne pracujú na ideáloch dadaistického 

manifestu. Možno majú skrytý cieľ, premenovať raz Slovensko na DADAistan. 

Pomenovaniu „Tátokrajina“ predsa len trošku chýba ten správny „drive“. Najstrmšie a 

bez okľuky k DADA smerujú boľšoDADAisti na čele s Ficom, ktorý má vodiace lanká 

na každej končatine, aby udržal dokonalý Smer. Potom tu máme Dzurindových 

dadaDADAistov, od ruského slova da – súhlas. (Presnejšie by bolo yesyesDADAistov, 

no nevyzerá to tak pekne.) SuperDADAman Sulík do volebných programov strany 

SloboDADArita odpisoval celé pasáže z dadaistickej literatúry. Veľkí ctitelia 

dadaistických ideálov sú aj naši ľavičiari z neokominterny, ktorí svojej strane dali názov 

„konzervatívna“. To keby si Eskimáci založili „Černošskú stranu“, tak by stále ešte 

nedosahovali výšiny tohto čistého DADA. UltraDADAistická SNS so svojim pilotom 

Slotom sa tiež pohybuje v tých najvyšších sférach, kde obyčajný zrak už pomaly ani 

nedovidí a pritom – dialekticky videné – je to také DADA pre ľud. (Aj tu by sa núkalo 

presnejšie pomenovanie, ale nechcem sa pridať k tým, ktorí nám znečisťujú prostredie 

neustálymi vulgarizmami.) No a najmenej veselí, ale bezkonkurenčne najškodlivejší sú 

káDADAhaisti. 

 Nič nevzniká vo vzduchoprázdne, preto aj pravDADAizumus zákonite preberá 

niektoré prvky spomenuté v DADA. Stačí si zacitovať z Manifestu: „rozčuľovať sa 

a nabrúsiť krídla... prispôsobiť neviazanú reč tak, aby bola načisto jasná, 

nepopierateľná...“ „Existuje literatúra, ktorá sa nedostane až k žravej mase. Dielo 

tvorcov, zrodené z pravej nutnosti autora a samo pre seba.“ „Sloboda: ...pletenec 

protikladov a všetkých protirečení, čudáctva, nedôsledností: Život.“ DADA však 

študujeme hlavne preto, aby sme vedeli, čo máme robiť ináč, aby sme boli aspoň trošku 

menej DADA ako naši politici a ich komedianti. 



            Ako umelecký smer si dokonca ani nemusí robiť veľké starosti s politickou 

korektnosťou. Veď dnes sa už môžete akokoľvek rúhať, či chŕliť tie najprimitívnejšie lži, 

stačí, ak to prehlásite za „umenie“. No pravDADAisti, ako ozajstní umelci, radšej budú 

uprednostňovať nekorektnú pravdu pred korektnou lžou, ktorú vyžaduje „duch doby“. 

Nakoniec, v zasvätených kruhoch honduraských kunsthistorikov sa dodnes traduje, že 

politickú korektnosť ako najrevolučnejšie a najdadaistickejšie učenie súčasnosti už 

definoval jeden z prvých dadaistických manifestov, ktorý z neznámych dôvodov skončil 

v ústrednom archíve Honduraských železníc, kde po ňom usilovne pátrajú. 

 PravDADAizmus – to je výsmech banality prízemne faktického, na konci ktorého 

je nádej. Mal by mať vlastnosti grotesky, a nie len obyčajnej komiky. Ako geniálne 

povedal Baudelaire: „smiech vyvolaný groteskným má v sebe niečo hlboké, axiomatické 

a primitívne, čo sa blíži nevinnému životu a absolútnej radosti oveľa viac ako smiech 

vyvolaný mravokárnou komikou“. 

 Keď sme už pri tomto katolíckom hriešnikovi, nedá mi neuviesť jeden citát 

z knihy Rakety, ktorý by sme mohli považovať za taký prapravDADAizmus: 

 „Keby básnik požiadal Štát, aby smel mať vo svojej stajni pár  filistrov, to by bolo 

počudovanie, ale keby si filister objednal pečeného básnika, nikto by ani nehlesol.“  

 Pravoslávny hriešnik a ďalší prapravDADAista Dostojevskij zase píše v Denníku 

spisovateľa o svojom kúpeľnom pobyte v Emse, kde v zošite darcov na deti zbadal sumu 

5 fenigov: 

 „Tu už končia všetky žarty. „A kto by dal maličkému čo i len pohár vody 

studenej, nestratí svoju odplatu.“ Ale radšej už mlčím: pohár vody rozhodne nestojí 

v Emse viac než 5 fenigov, takže je celkom dobre možné, dostať sa i za ne rovno do neba. 

Darca si jednoducho vypočítal minimálnu taxu za vstup do neba, tak „prečo by to mal 

preplatiť?“ Je jednoducho dieťa svojej doby; dnes sa, kamarát, nikto nedá oblafnúť.“ 

 Na záver zdôrazním už len jeden rozdiel. Pokiaľ DADA, ten výtvor kupčíkov 

s umeleckými ideami, dáva dôraz na trhové KRIČAŤ KRIČAŤ KRIČAŤ, 

pravDADAizmus by mal všetko čo najpresnejšie pomenovať, občas s nenápadným 

smieškom, z hĺbky a potichu, pretože to býva ešte účinnejšie ako výbuch granátu. 

                                                                                                                                 Ján 

Litecký Šveda 



                                                       +++++++++++++++++++++++. 
 
HOVORY "M" - Vladimír Mečiar: Zlyhali pri vzniku štátu a zlyhali opäť 
Cena za integráciu bola neprimerane veľká pre ich neschopnosť 
vyjednávať * Vyryžoval z toho akurát Figeľ miesto eurokomisára * Za 
pád vlády môžu všetky koaličné strany * Nezlyhali sme v integrácii ani 
vtedy, keď to bolo pre nás nevýhodné 
 
* Dopredu ste upozorňovali, že Radičovej vláda musí padnúť a je 
potrebné vypísať predčasné voľby. Prvá podmienka je splnená. Ako 
vidíte vývoj ďalej, existuje šanca, že v NR SR bude dostatok 90 
poslancov za vypísanie nových volieb? 
 
V. Mečiar: Ešte nepredbiehajme. Fakt je, že Radičová ako predsedkyňa 
vlády bola predurčená na neúspech. Nebol to človek, ktorý by vedel 
vyjednávať. Nebola schopná zjednocovať. Naopak. Mnohými postojmi až 
hysterickými, rozdeľovala. Absolútne nezvládla koncovku. Založila v 
štáte množstvo sporných tém. A jej koaliční partneri ju tak objímali, 
až ju pridusili. Samozrejme, že nie je v tom sama. Sú s ňou v tom 
všetci štyria koaliční partneri. Jej pád je výsledkom tlaku všetkých. 
 
* Takže to nie je len SaS? 
 
V. Mečiar: Keď dnes hovoria všetci, že SaS, tak z Most-Híd sa 
postarali traja, aby neprešla. Kresťanskí demokrati boli prví, ktorí 
volali, aby odišla z funkacie premiérky. Potom vo vedení povedali, že 
to nebudú iniciovať, nech si to vyrieši jej strana. Vo vnútri jej 
strany bol mocenský konflikt, ktorý sa ešte ani týmto nevyriešil. 
Takže veľmi veľa chýb, ktoré urobila, boli logickým vyústením toho, že 
teraz. 
 
* Čo vás v tom vývoji prekvapilo? 
 
V. Mečiar: Čo bolo nečakané, že tak urýchli ten pád. Čo ešte mohlo 
trvať niekoľko mesiacov, tak urobila z toho niekoľko hodín. Všetky 
varianty, ktoré v koncovke volila, boli zlé. 
 
* Aké riešenia sú teraz možné? 
 
V. Mečiar: Sú len dve. Rekonštrukcia vlády v troch podobách. Obnoví sa 
terajšia koalícia. Rekonštrukcia, pri ktorej Smer vstupuje do vlády. 
Rekonštrukcia úradníckou vládou. Po vyriešení tejto otázky je otázka 
predčasných volieb. 
 
* Môžete zhodnotiť posledné udalosti? 
 



V. Mečiar: Keď hodnotíme posledné chvíle včerajšieho dňa, tak aj tam 
urobila v závere Radičová dve hrubé chyby. Na tlačovke sa priznala, že 
klamala pred voľbami v kampani o eure, keď povedala, že to nie je o 
Grécku, ale o niečom inom. To znamená, že celé obdobie kampane, aj 
moja konfrontácia s ňou v televízii, bola z jej strany lož. Druhá 
chyba, vyzvala ministrov za SaS, aby odstúpili. Ministri, ktorí 
dostali ako vláda nedôveru od parlamentu, už nemôžu odstúpiť 
druhýkrát. Je to riešené už aj Ústavným súdom a vec je rozhodnutá, že 
kým nenastúpi nová vláda, budú títo poverení vedením rezortov tam, kde 
boli. Závisí od vývoja politickej situácie, ako dlho to bude. Môže to 
trvať rôzne obdobie. Záleží niečo na prezidentovi a niečo závisí na 
dohode politických strán. Každý má svoju úlohu a nastupujú krízové 
mechanizmy. 
 
* Pokiaľ ide o riešenie spoločenských problémov? 
 
V. Mečiar: Odchodom Radičovej sa ani jeden spoločenský problém 
nevyriešil. Nevznikla ani možnosť ich riešiť. Odchodom Radičovej sa 
nič nevyriešilo. 
 
* Euroval bola najdôležitejšia otázka nielen našej domácej politickej 
scény a predsa sa náš prezident Ivan Gašparovič rozhodol v takýto 
dôležitý čas odcestovať do ďalekého zahraničia. Nebola to z jeho 
strany príliš neprezieravá zahraničná cesta? 
 
V. Mečiar: Prvá vec, prezident sa v oblasti eurovalu angažoval. Tie 
návštevy, ktoré tu boli zo zahraničia, najmä z Nemeckej spolkovej 
republiky, ani jedna nebola náhodilá. Každá reagovala predovšetkým v 
zákulisí na euroval a vytvorenie podmienok. Prezident vyhodnotil 
situáciu. Zrejme nečakal pád vlády. Odišiel na služobnú cestu, pričom 
oznámil, že ak sa situácia bude vyvíjať inak, okamžite sa vráti a ujme 
sa svojich ústavných funkcií. Okamihom, ako mu NR SR doručí výsledok 
hlasovania o dôvere, je povinný vládu odvolať a poveriť výkonom až do 
nastúpenia novej vlády. To je jeho ústavná úloha. Druhé, čo musí 
urobiť, je poveriť zostavením vlády niekoho. A koho, je otázka trošku 
dlhšia, lebo toho, koho poverí, musí mať predpoklad, že vytvorí 
koalíciu a nemôže mu dať krátky časový limit. Teraz bude zrejme 
vyjednávať dlhšie, lebo sa musí prebrať celý komplex vzťahov. Zrejme 
tú urýchlenú koncovku, ktorú tak Radičová unáhlila aj v spolupráci s 
jej partnermi asi nečakal. 
 
* Pre neschválenie eurovalu sa rozkývali aj americké finančné trhy. Na 
svedomí má túto zlú reklamu Slovenska jedna politická strana SaS, pred 
ktorou ste už od začiatku Slovensko varovali. Je to pre vás 
zadosťučinenie, že sa to potvrdilo? 
 



V. Mečiar: Ono je to trošku naopak, lebo americké finančné trhy 
rozkývali svet, musí byť euroval. Je to trošku inak ako v diskusii v 
NR SR. Vôbec nič nezaznelo mimo Európy o vonkajších vzťahoch. A to 
rozmer euro - americký a euro - ázijský. Ak nevidia tieto 
súvzťažnosti, tak nevedia robiť dobré rozhodnutia vo vnútri Európy. 
SaS šla so svojou agendou nespokojná aj s vnútornými vzťahmi v 
koalícii, o čom som hovoril minule. Išla aj s tým, že táto téma - 
napodiv - ju udrží v politike. Ak sa predtým zdal jej koniec 
neodvratný, toto jej umožní prežiť. Síce nebudú vo vláde, ale udržia 
sa v politike. Pritom dočasne môžu získať aj väčšie percento hlasov. 
Tie názory za a proti euru, nedá sa povedať, že tie argumenty boli 
nelogické. Iba to boli argumenty, ktoré sa nedajú riešiť na pôde SR. 
Všetky majú riešenie vo vonkajšom priestore. A bola naivná predstava, 
že ak sa niečo deklamuje na pôde NR SR, tak to zatrasie Európou. 
Naopak, tie mechanizmy sú iné. Tento rozmer SaS nezvládla. Ešte tam 
nedovidia, aj keď niektorí vystupovali kvalifikovanejšie. Mohli si 
odpustiť osem hodín agitky pred verejnosťou, kto je vinný, lebo vinní 
sú všetci za pád vlády rovnakou mierou. V prípade eurovalu je situácia 
iná. Preň sa nemohli rozkývať žiadne zahraničné trhy, lebo je dávno v 
celej Európe známe, že po vyriešení prvého problému - pád vlády - bude 
nasledovať krátka medzihra a schválenie eurovalu očakávam zhruba 115 
hlasmi. 
 
* Doteraz vládne strany v dejinách Slovenska neustále kritizovali v 
zahraničí vaše vlády a politiku ĽS-HZDS, momentálne sa však pravda 
ukázala, že najviac poškodili imidž nášho štátu, keď nedokázali 
dodržať slovo v takej vážnej veci. Myslíte si, že už aj v zahraničí 
pochopili, ako sa mýlili v hodnotení našej scény, alebo tá hanba padla 
na všetkých Slovákov? 
 
V. Mečiar: pri hodnotení udalostí do roku 1989 som pochopil aj zo 
včerajších vystúpení, že toto obdobie by niektorí z histórie SR 
najradšej vymazali. Ale urobili by to preto, lebo to bolo neúspešné 
obdobie? Alebo preto, že oni vtedy fatálne zlyhali vo všetkom? Myslím 
si, že vtedy zlyhali. Preto nechcú, aby sa o týchto rokoch rozprávalo. 
A rozprávalo aj o nich. Prečo mám byť nositeľom ich zlyhaní a ich 
historických chýb? Preto sa k tomu treba vracať. A pekne povedať, ako 
to bolo. Za prvé, do EÚ nebol nik skôr prijatý ako Slovensko. Za 
druhé, keby HZDS nepodporilo referendum o vstupe do EÚ, tak neprejde. 
A my sme ho podporovali vtedy, keď KDH a Smer vajatali. Za tretie, 
celé obdobie mojej vlády sme plnili kritériá, ktoré boli nastavené pre 
oblasť práva. Boli sme najlepší. V oblasti ekonomiky sme boli tiež 
najlepší. Problémy boli v súhre strán. A súhra strán bola v tom, že 
okrem nás všetci ostatní hovorili: ešte nie EÚ, najprv vyriešiť 
vnútorné problémy. My sme hovorili: už EÚ. Ale aj tak toto nemalo 
dopad. Dzurindová vláda, ktorá nastúpila potom, je zodpovedná za to, 



že na úkor rýchlosti urobila strašné množstvo vecných chýb. Figeľovi 
to vynieslo kreslo eurokomisára, ale je hrobárom slovenského 
poľnohospodárstva. A tých chýb bolo viac vo viacerých odvetviach. Cena 
za integráciu bola neprimerane veľká. Už sa to pripúšťa. Až teraz po 
veľa rokoch sa zisky a straty začínajú pomaly vyrovnávať. Preto je 
dnes vzťah zahraničia k nám taký, že sme jediná strana na Slovensku, 
ktorá nezlyhala v otázkach európskej integrácie ani vtedy, keď to bolo 
pre nás nevýhodné. Ostatní tento kredit v zahraničí nemajú. Preto sú 
postoje k nám iné a hovoriť v tomto zmysle o vzťahu zahraničia k nám 
je smiešne. A kto to hovorí je hlupák. 
 
* Aým spôsobom máme šancu napraviť to, čo odstupujúca Radičovej vláda pokazila? 
 
V. Mečiar: Máme možnosť napraviť. Rozlišujem verejnosť a rozlišujem 
ĽS-HZDS. My končíme konsolidáciu vnútorných pomerov. Ideme do 
otvorenej diskusie so všetkými občanmi. I s tými, čo nás nemajú radi, 
aby sme si povedali, v akom stave sa vlastne nachádza Slovensko? V 
akom stave je Európa a svet okolo nás? Ak si budeme klamať, že je to 
lepšie a budeme dávať ľuďom nové sľuby, čo sa sľúbiť nedá, tak tam my 
nebudeme. Naše rozhovory budú veľmi úprimné o východiskách z tejto 
situácie. Nie je jeden krok. Je veľa postupných, boľavých, ale 
rozhodných krokov, ktoré nám chýbajú. Na to, aby sme dopady krízy 
zmenšili a vo vhodnom okamihu obrátili krízu na zisk. Je to možné, ale 
môže to urobiť len ten, kto to vie. Už sme to v deväťdesiatych rokoch 
dokázali pri možno ešte väčšej kríze. Teraz je globálna kríza, preto 
aj strachy z nej sú rôzne, ale dopady z nej na naše územie musíme 
eliminovať a riešiť sami. O tom bude naša budúca politika. Teda o 
zápase s krízou, o zápase o vedomie a podporu ľudí tak aby to, čo pre 
nich vieme urobiť, sme mohli urobiť. Zostávame mimoparlamentnou 
opozičnou stranou. Náš opozičný postoj bude verejný a spojený aj s 
organizačnou činnosťou voči ktorejkoľvek vláde, ktorá teraz bude. 
 
Stanislav Háber www.hzds.sk 
–––––––––––––––––––––- 

Mečiar dokázal vždy krízu riešiť k spokojnosti ľudí 
Vystúpenie Ivety Radičovej po hlasovaní v parlamente, ktorý ju poslal 
vďaka Richardovi Sulíkovi do minulosti, bolo v podstate zábavným 
programom. A to nielen preto, že jej hlas v hysterickom tóne zabiehal 
do fistuly. Jednoducho stačil rok aj niečo na to, aby sa z politických 
blízkych priateľov stali hlbokí nepriatelia, keď už expremiérka 
vyzývala predsedu SaS, aby odstúpil z funkcie predsedu parlamentu a 
jeho ministri z vládnych postov. 
 
Rovnako boli komické aj ďalšie súvislosti. Trebárs tá, že v takých 
dôležitých chvíľach pre Slovensko, keď malý štátik v Európe rozkýval 
svojim rozhodnutím americké akciové trhy, sa jeho prezident rozhodol 



cestovať po ďalekej Ázii. Iste by sme si mohli vypočuť množstvo 
výhovoriek z Prezidentskej kancelárie, že cesta Ivana Gašparoviča bola 
dôležitá a dlhodobo plánovaná v období, keď nemohlo byť jasné, kedy sa 
bude o eurovale u nás rozhodovať. 
 
Lenže fakt, že sa tak bude diať tento týždeň, je minimálne týždeň 
známy. Ak by naša hlava štátu odložila cestu, bol by to prijateľný 
dôvod aj pre zahraničných partnerov. Ale Slovensko bude asi naozaj 
inou planétou o akej hovorila Radičová. Žiaľ, jej partneri sa za jej 
chrbtom dobre spolu bavili aj v takej vážnej chvíli. Svedčí to nielen 
o politickej kultúre, ale aj o úcte, akú práve vtedy preukazovali 
odstupujúcej premiérke. 
 
Vážnejšie je, ako sme negatívne rozkývali finančný a politický svet. 
Sulík sa ukázal ako nezrelý politik, ktorého hazard s celým štátom 
vrhá do budúcna na Slovensko v očiach sveta nepekný pohľad. Máme teda 
všetci občania za čo SaS ďakovať. Jediným čistým riešením sú v takejto 
situácii predčasné voľby, ktoré avizoval Vladimír Mečiar. 
 
Predsedu ĽS-HZDS počas jeho vlád strany tvoriace dnešnú vládnu 
koalíciu dlhodobo v zahraničí očierňovali. Dnes sa im všetky 
ohováračské kampane vrátili v podobe zníženia kreditu Slovenska, čo 
nie je pozitívne poznanie. Mečiar so svojou stranou už viackrát 
ukázal, že dokáže krízu štátu riešiť bravúrnym a suverénnym spôsobom. 
Je teda načase, aby sa občania zamysleli, kto a ako nám doteraz 
vládol. To je jediná pozitívna správa. Ľudia majú šancu pochopiť, čo 
môžu očakávať od ktorej politickej garnitúry, keď jej dajú vo voľbách 
dôveru. 
Stanislav Háber 
                                                       +++++++++++++++++++++++. 
Výzva za referendum o eurovaloch. 
My občania, 
1) Žiadame, aby poslanci a Vláda SR zamietli prijatie Rozšíreného eurovalu (EFSF) a 
obdobných medzinárodných dohôd, ktoré neúnosne a nespravodlivo zaťažujú občanov 
Slovenskej republiky dlhmi iných krajín a inštitúcií nad ktorými slovenskí občania 
nemajú legálny demokratický dosah. Darovanie 7 200 000 000 EUR z úspor daňových 
poplatníkov cudzím mocnostiam, či priamo alebo v podobe nesplatitelných pôžičiek, je 
neospravedlniteľný morálny zločin na občanoch SR. [1], [5], [3], [7] 
2) Žiadame, aby Slovenský parlament za žiadnych okolností neratifikoval politické 
plány, tzv. Európsky Stabilizačný Mechanizmus (ESM) a Európska Hospodárska 
Vláda (EHV), ani nijaké ďaľšie medzinárodné dohovory, ktoré odovzdávajú zvrchované 
práva a vládnu suverenitu Slovenskej republiky - zostavovať nezávislú hospodársku, 
daňovú a fiškálnu politiku - cudzím mocnostiam. [2], [3], [4], [1] 

• Odovzdanie vládnej moci v predloženom rozsahu (ESM a EHV) [2] [8],  do rúk 
cudzích inštitúcií, zásadne obmedzuje demokratické vládnutie občanov krajiny, 



skrze parlament, nad slovenským štátom. Tento zásah predstavuje výraznú zmenu 
charakteru štátneho zriadenia a predstavuje vytvorenie novej podstaty štátneho 
zväzku medzi SR a EU. [2], [6].  

• Navrhované zmeny, prijaté v bežnom schvalovacom procese bez potrebnej 
legitimity od občanov, znamenajú porušenie spoločenskej dohody medzi občanmi 
a vládnou mocou, ktorá je zárukou parlamentnej demokracie (viď. Ústava SR čl. 
7.1 a 7.2). [6] 

3) Preto žiadame, aby v otázkach prijatia Rozšíreného eurovalu (rámcová zmluva o 
EFSF), Európskeho Stabilizačného Mechanizmu (ESM) či Európskej Hospodárskej 
Vlády (EHV) bolo vyhlásené legitímne, slobodné občianské referendum. 
  
Podpíš petíciu 
www.lifenews.sk/euroval 
 ***** 
Túto internetovú petíciu sme sa rozhodli zriadiť na základe mnohých vašich podnetov po 
poslednom emaile. Písali ste nám, že by ste radi podpísali nejakú verejnú výzvu, keby 
bolo kde. Tak sme sa toho ujali a na poslednú chvíľu sme pripravili túto podpisovú 
kampaň. Pevne dúfam, že splní svoj účel. Ak nás bude dosť, stále máme šancu dať silné 
znamenie politiko pred utorkovým hlasovaním o rozšírenom eurovale - teda "solidárnom" 
zadlžení Slovenska. 
  
Pomôžte nám rozšíriť túto výzvu. Vďaka.        S pozdravom,    Robert Mátéffy    
predseda 
 P.S. - Balíčky s filmom Sovietsky príbeh budú  rozposlané 15.októbra. 
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté omeškanie. Mali sme personálne zmeny v našom 
realizačnom týme, ktoré spôsobili toto oneskorenie. Aktuálne informácie nájdete na  
www.sovietskypribeh.sk. Vďaka za pochopenie. 
 Inštitút Leva XIII. 
Email: r.mateffy@instituteofleoxiii.org 
Č.ú.: 0633856183/0900  
Naše stránky: 
www.instituteofleoxiii.org 
www.sovietskypribeh.sk 
www.lifenews.sk 
  
LifeNews Slovensko 
Spravodajstvo 
  
Legenda: 
modrá - kultúra života 
červená - kultúra smrti 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Veľmi pomôžete aj kliknutím na Vybrali.SME: 
http://vybrali.sme.sk/c/Verejna-vyzva-za-referendum-o-eurovaloch 
  



najnovší odborný hlas: http://finweb.hnonline.sk/c3-53124890-kP0000_d-slovensko-by-
malo-zamietnut-euroval 
  
uvidíme, čo zmôže Vox populi na posledných 4 nerozhodnutých poslancov  OKS ... 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sloboda prejavu? 

Číslo 2/2011 · Vladimír Palko · Čítanosť článku: 4689  
  V septembri 2010 ohlásil protestantský pastor Terry Jones z mestečka Gainesville na 
Floride, že hodlá slávnostne verejne spáliť výtlačok koránu. Podľa neho islam nie je 
náboženstvom mieru, ale šíriteľom násilia a nenávisti. Hodlal tak urobiť na výročie 
teroristických útokov na Washington a New York, ku ktorým došlo 11. septembra 2001.  

Vďaka zverejneniu tohto zámeru sa neznámy pojašený pastor, ktorý sa staral o svojich 
niekoľko desiatok veriacich, ocitol v centre svetovej verejnosti. V moslimskom svete, ale i v 
USA, sa konali demonštrácie proti jeho zámeru. Experti upozorňovali na hrozbu masového 
násilia zo strany pobúrených moslimov. Zámer Terryho Jonesa odsúdil prezident Barack 
Obama a ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová. Funkcionári amerického 
ministerstva obrany upozorňovali, že spálenie koránu zhorší bezpečnostnú situáciu v 
Afganistane, kde stále pokračuje vojna afganskej armády, USA a ich spojencov, vrátane 
Slovenska, proti Talibanu. Sám minister obrany Robert Gates zatelefonoval Terrymu 
Jonesovi a požiadal ho, aby korán nepálil.  

Terry Jones sľúbil, že korán nespáli. Svet si vydýchol a na chvíľu naňho zabudol.  

Terry Jones si to o pár mesiacov rozmyslel a oznámil, že korán predsa len spáli. Aj tak 
urobil. Stalo sa tak v marci 2011. V kostole pred pár desiatkami veriacich usporiadal nad 
koránom akýsi bizarný súd a potom korán „popravil“. Do veľkého kovového lavóra položili 
knihu nasiaknutú benzínom a pastorov pomocník ju zapálil iskrou z elektrického 
zapaľovača. Korán horel niekoľko minút. Video z tejto bizarnej udalosti možno nájsť na 
internete.  

Vášne v moslimskom svete však horeli o niečo dlhšie. Keď sa správa o Jonesovom čine 
rozšírila do sveta, rozzúrený dav moslimov v afganskom Kábule vtrhol do miestnej pobočky 
Organizácie spojených národov a zabil sedem ľudí. Kauzálna súvislosť týchto udalostí 
nikoho neprekvapila. Dalo sa to čakať.  

Moslimovia vo svete nechápu, že americký prezident môže rozkázať najmocnejšej armáde 
sveta, aby okamžite bombardovala krajinu na druhom konci sveta, ale že nemôže zakázať 
bláznivému človeku spáliť ich posvätnú knihu. My to chápeme. Nechápeme však, ako sa 
Amerika mohla dostať do takéhoto stavu. Veď Američania sa tešili slobode prejavu od 
vzniku USA, ale chápali slobodu prejavu ako slobodu kultivovane vysloviť politický názor. 
Nechápalo sa to ako právo na neslušné správanie alebo na exhibicionizmus.  

Autor tohto článku má sklon súhlasiť s kritikou islamu, ako ju sformuloval Terry Jones a 



pred ním mnohí iní. Spálenie koránu je však ďaleko za hranicou kritiky islamu. Je to gesto 
exhibície, gesto šírenia negatívnych emócií, je to niečo zraňujúce a urážajúce. Nie je to 
odhaľovanie pravdy, preto ho majestát pravdy neospravedlňuje.  

Kedysi to bolo Američanom jasné. Nikoho by nenapadlo páliť korán, bibliu či americkú 
vlajku alebo požadovať právo vydávať pornografiu. Až po revolúcii v šesťdesiatych rokoch 
sa považovalo pálenie vlajky, posvätných kníh alebo vydávanie pornografie za právo 
vyplývajúce z princípu slobody prejavu. Právo na vyslovenie politického názoru sa tak 
rozšírilo na právo na neslušné správanie.  

Slovensko zatiaľ nemá za sebou žiadnu domácu diskusiu o pálení posvätných kníh, ale 
absolvovalo diskusiu o práve páliť na verejnosti niečiu vlajku, čo je analogická situácia. V 
roku 2005 pálili dvaja Česi americkú vlajku v Bratislave počas návštevy Georga W. Busha. 
Polícia ich vyhostila, ako minister vnútra som stál na strane polície, a preto som sa stal 
terčom kritiky. Zásah polície vraj bol ohrozením slobody prejavu.  

Keby ste sa spýtali obyčajného bratislavského pravičiara, voliča SaS, SDKÚ alebo OKS, či 
je verejné spálenie vlajky výrazom slobody prejavu, a teda neodňateľným ľudským právom, 
s najväčšou pravdepodobnosťou odpovie, že áno. Nanajvýš povie, že on osobne by to nikdy 
neurobil, ale že zakázať sa to nemôže. Zákaz – to by bol komunizmus. Bratislavský 
pravičiar sa cíti byť antikomunistickým a proamerickým a vie, že v Amerike sa páliť vlajka 
smie. Tak je za pálenie. Ak dôjde k páleniu slovenskej vlajky maďarskými chuligánmi v 
Budapešti, náš mestský pravičiar ostane v rozpakoch a radšej je ticho. Názor však nezmení.  

Pred pár rokmi sa bývalý komunista Robert Fico vyslovoval za zákon, ktorý by spálenie 
vlajky zakázal. Tragickosť tejto situácie spočíva v tom, že Robert Fico nevie, že sa správa 
ako normálny Američan v období pred kultúrnou revolúciou posledných desaťročí, a náš 
mestský pravičiar nevie, že rozmýšľa ako americký komunista.  

V roku 1862, počas občianskej vojny vojská Únie po dobytí New Orleansu vztýčili vlajku 
Únie. Priaznivec južanskej Konfederácie William Bruce Mumford vlajku strhol, za čo ho dal 
generál Únie Benjamin Butler popraviť obesením. Vlajka Únie je doteraz vlajkou USA. Ako 
sa za sto rokov Amerika dostala do stavu, že právo na spálenie posvätného predmetu je 
dôležitejšie ako ľudské životy?  

Postarala sa o to Revolučná komunistická mládežnícka brigáda, mládežnícka organizácia 
Komunistickej strany USA. Jej člen Gregory Lee Johnson v osemdesiatych rokoch 20. 
storočia verejne spálil americkú vlajku. Bolo to v roku 1984 na demonštrácii v Dallase počas 
konventu Republikánskej strany, ktorý potvrdzoval opätovnú kandidatúru Ronalda Reagana 
do funkcie prezidenta. Niet väčšieho bojovníka za slobodu prejavu ako komunisti v krajine, 
kde ešte neuchvátili moc. Po uchvátení moci je to samozrejme presne naopak.  

Po tomto Johnsonovom čine prebehla séria súdnych procesov, keď bol Johnson najprv 
nižším súdom odsúdený na rok väzenia a potom oslobodený. Bodku za kauzou dal verdikt 
Najvyššieho súdu USA v roku 1989, ktorý uviedol, že páliť vlajku je právo vyplývajúce zo 



slobody prejavu. Najvyšší súd rozhodol najtesnejšou prevahou jedného hlasu, 5 ku 4. Na 
zákaz pálenia vlajky by bolo potrebné prijať dodatok k ústave, ktorý sa zatiaľ prijať 
nepodarilo.  

Revolučná komunistická mládežnícka brigáda už medzitým zanikla, ale jej výklad slobody 
prejavu sa rozšíril do celého sveta, aj medzi bratislavských „pravičiarov“, ktorí netušia, že 
obhajujú marxistický koncept.  

Podobné je to so šírením pornografie a obscénností rôzneho druhu. Ich najväčším obhajcom 
v USA je už desaťročia ACLU – American Civil Liberties Union, ktorú založili americkí 
komunisti ešte pred druhou svetovou vojnou. Ak sa niekto domnieva, že vyššie popísaný 
široký výklad slobody prejavu je protipólom komunizmu, tragicky sa mýli. Je to naopak. 
Marxisti na Západe dávno pochopili, že najprv musia zlegalizovať obscénnosť, nezriadené a 
neslušné verejné správanie a pornografiu, aby podkopali tradičnú kresťanskú morálku. Bez 
toho sa totiž moc nedá získať.  

„Pravičiarom“ na Slovensku sa to ťažko vysvetľuje a platí to i o katolíkoch, ktorí sa v tomto 
novom prostredí pohybujú ako námesační. Dôkazom toho bola i výstava „umeleckých“ diel 
talianskeho sochára Paola Schmidlina v máji 2011 v Bratislave. Jeho socha „Slečna Kitty“ v 
spodnej bielizni a podväzkami má tvár pápeža Benedikta XVI. Britská kráľovná je 
zobrazená ako akási obnažená ľahká žena.  

Zatiaľ čo bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vyjadril zhrozenie a verejne proti 
výstave protestoval, katolícky kňaz, brat Šavol, ktorého si pamätáme z 90. rokov ako 
mladého redaktora rádia Twist, zaujal vo svojom blogu na stránke SME iný prístup. Napísal, 
že Schmidlinova výstava je pre nás výzvou na zamyslenie. Ľahšie je zakazovať, ako sa 
zamyslieť, píše tento katolícky kňaz. A koniec koncov aj gypsové sošky Panny Márie nie sú 
až také skvelé umenie, ale gýč. A treba si položiť otázku, čo chcel Schmidlin nám katolíkom 
povedať?  

Nuž jedna z možných odpovedí je to, že Schmidlin hovorí, že nám katolíkom možno 
donekonečna kydať na hlavu a ani si to nevšimneme. Keď sa brat Šavol ako mladý novinár 
stal v 90. rokoch brutálnym terčom mediálneho ponižujúceho útoku zo strany HZDS, tak 
sme sa ho vtedy v KDH verejne zastali. Prečo sa dnes nevie jasne zastať svojho pápeža, keď 
je pápež urážaný? Pretože je v pasci tolerancie. To, čo je v prvom rade výzvou na protest a 
striktnú požiadavku, že hanebnosť má zmiznúť, je preňho výzvou na zamyslenie nad 
cirkvou.  

Pritom táto kauza dáva ponaučenie, že protest má zmysel. Organizátori výstavy reagovali na 
arcibiskupov protest tak, že „Slečnu Kitty“ dali do vedľajšej miestnosti a návštevníkom bola 
ukazovaná len na požiadanie. Úplné víťazstvo nebolo dosiahnuté, ale čiastočné áno.  

Omámenosť katolíkov a nielen ich bolo vidieť v tomto roku počas priebehu speváckej 
súťaže Česko Slovenskej SuperStar 2. Pozerali ju milióny divákov, státisíce mladých 
tínedžerov. Tri mesiace, týždeň čo týždeň. O tom, že tento program prináša radosť z 



poznania, koľko talentovaných mladých ľudí máme, niet pochýb. Program však prináša i 
niečo iné.  

Už v prvých ročníkoch SuperStar bolo vidieť, že k formátu programu patrí neustála 
sexualizácia mládeže. Neustále narážky moderátorov a členov poroty na existujúce či 
neexistujúce erotické vzťahy, štylizácia dievčat do erotického výzoru návrhom ich odevu, 
účesu či mejkapu boli vždy neodmysliteľné. V tomto ročníku sa výrazne pridružila 
homosexualizácia mládeže. Narážky na homosexualitu sa dali počítať pravdepodobne na 
desiatky. Tento ročník dosiahol nové „hĺbky“ najmä však v snahe urobiť vulgárne 
vyjadrovanie a brutálne správanie spoločensky akceptovateľným.  

Najväčšou mierou prispieval člen poroty raper Rytmus. Pred miliónmi divákov neváhal 
používať vulgarizmy označujúce súlož. Pavol Habera sa obmedzil iba na vulgarizmy 
označujúce ľudské vylučovanie. Rytmus však urobil podlosť dovtedy nevídanú. Zámerne 
skomolil meno súťažiacej dievčiny Simony Feckovej na Fuckovú v narážke na anglický 
vulgarizmus. Toto urobiť pre peniaze pred očami obyvateľov dvoch štátov mladej dievčine 
si vyžaduje nevídanú dávku cynizmu. Nie že by bol Rytmus primitívny človek. Urobil to pre 
peniaze. K tomu programu to proste patrí. Výzva moderátora Leoša Mareša, aby sa 
ospravedlnil, pôsobila dosť umelo, ako keby to mali obaja dopredu pripravené. Brutalita a 
tolerancia začínajú byť od seba nerozoznateľné.  

A čo si máme myslieť o tom, keď členka poroty Gábina Osvaldová, päťdesiatnička, používa 
vo vysielaní vulgarizmy označujúce mužský pohlavný orgán, a chce nám nahovoriť, že 
všetko je zachránené tým, že vyslovila iba prvú slabiku onoho slova a potom povedala 
„píííp“. Tento ročník SuperStar bol masovou výchovou mládeže k vulgárnosti, brutalite a 
zanechaniu normálneho zdržanlivého správania.  

Prvou obeťou tejto „výchovy“ sú učitelia, ktorí nebudú schopní vysvetliť deťom a mladým 
ľuďom, prečo sú povinné správať sa v škole slušne a prečo by vlastne nemali používať 
neslušné výrazy. A ono sa to ani vysvetliť nedá, keď v televízii kraľujú celebrity, ktoré sa 
správajú presne naopak. Konanie televíznych rád, ktoré majú na starosti ustrážiť 
elementárnu slušnosť v médiách, pripomína skôr kapituláciu. A od členov rád ani nemožno 
žiadať nejaké mimoriadne výkony. Tiež sú ovplyvnení svojím okolím a to okolie tiež 
rezignovalo. Dochádza k zvláštnemu paradoxu, keď v oblasti materiálneho životného 
prostredia dochádza k zavádzaniu stále nových alebo prísnejších štandardov a pravidiel, ale 
v oblasti duchovného životného prostredia sa štandardy odbúravajú.  

Ale napriek všetkej rezignácii bude treba zápas o slušnosť a civilizované správanie opäť 
vybojovať. Bude treba začať s uznaním toho, že niektoré doteraz akceptované tvrdenia, 
tváriace sa múdro, až takými múdrymi nie sú. Miloš Forman, česko-americký režisér 
obhajoval legálnosť pornografie tým, že bez nej by bola ohrozená sloboda prejavu. „Aj 
nacisti a komunisti viedli ťaženie proti pornografii,“ hovoril.  

No iste. Vlastne je pre slobodu nebezpečné i to, keď zatvárame zločincov do väzenia. Lebo 
veď keď dnes zatvárame zločincov, zajtra by sme mohli zatvárať slušných ľudí, však?  
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Ano, tu sme po dvoch desatrociach od "neznej revolucie" aj na Slovensku dospeli...  
Co tomu predchadzalo dlhodobo predtym je takisto zname. 
 
http://blog.tyzden.sk/vladimir-palko/ 
 
http://blog.tyzden.sk/vladimir-palko/2010/07/17/pojdes-do-basy-homofob/ 
 
http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/vladimir-palko-.php 
 
Toto je jeho syn 
http://palko.blog.sme.sk/ 
 
http://www.ktotoje.sk/person/600/palko/vladimir/ 
 
Tu je jeho facebook 
http://www.facebook.com/pages/Vladim%C3%ADr-Palko/193675764419 
 
http://zapalka.sk/article.php?45 
 
Korešpondenčná adresa: 
 
Konzervatívni demokrati Slovenska 
 
Belinského 9 
 
851 01 Bratislava 
Vladimír Palko, doc. RNDr., CSc.  
email: vpalko57@gmail.com 
telefon: 0905 594 806 
 
Utoky nanho 
http://patarak.blog.sme.sk/c/272931/Vladimir-Palko-a-triumvirat-jeho-
homoparanoidnych-vyrokov.html 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
V. Mečiar: Obnoviť dôveru v štát u občanov 
Dnes sa v Bratislave predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar zúčastnil 
stretnutia s občanmi na historickom mieste pre stranu v hoteli Kyjev, 
ktorý sa pre rekonštrukciu zatvára na dlhšie obdobie. 
 
Historické miesto pre ĽS-HZDS je to preto, lebo sa tu tradične dvadsať 
rokov schádzali priaznivci Vladimíra Mečiara. Predseda ĽS-HZDS v 
týchto priestoroch dával pravidelné odpočty zo svojej činnosti, 



oznamoval nové historické kroky pred i po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky. 
 
Dnešné stretnutie však nebolo nostalgickým spomínaním, naopak, ako 
zdôraznil Vladimír Mečiar, ĽS-HZDS od minuloročných volieb prešla 
viacerými zmenami tak, aby predstavila občanom v predčasných voľbách 
nový program ako i odborníkov, ktorí sú jeho garantmi. 
 
Na krajských a okresných organizáciách za rok od volieb došlo k 
výrazným personálnym zmenám, keď do funkcii nastupujú nové tváre. V 
priemere došlo k obmene 60 až 75 percent funkcionárov strany. 
 
Po roku odvolanej vlády Ivety Radičovej sú rozvrátené celé hospodárske 
a sociálne systému štátu, ktoré boli budované posledných dvadsať rokov 
a ich základy položili vlády Vladimíra Mečiara. Dnes je preto úlohou 
strany zakladateľov štátu, aby znova predstúpili pred občanov s 
programom obnovy. 
 
Vladimír Mečiar zdôraznil, že medzi svojimi si nenatiera nik oči 
slávnou minulosťou, lebo aj zajtra musí ĽS-HZDS dokázať, že "nám tá 
sláva patrí". Vývoj je ovplyvnený krízou od roku 2008, ktorá sa z USA 
dostala do Európy, kde sa prehodnocuje pomoc bankám od štátov, ktoré 
zistili, že sa im odtiaľ peniaze nevracajú. Preto sa uvažuje o 
navýšení príjmov a o znížení výdavkov na úkor sociálnej situácie ľudí. 
 
K situácii u nás Mečiar dodal, že chybou bolo, ak vôbec Radičovej 
vláda vznikla. Strany, ktoré ju tvoria, natierajú ľuďom oči na ružovo, 
hoci naprávať treba dnes po nich všetko. Preto treba ľuďom otvorene 
povedať, že dopady krízy u nás za takejto vlády budú v skutočnosti v 
podobe spomalenia vývoja, rastu nezamestnanosti a v znížení sociálnych 
istôt. 
 
ĽS-HZDS hovorí roky, čo treba urobiť, ale je to podľa Mečiara 
"rozhovor s hluchými". Problém je, že Slovensko nemá regionálnu 
politiku rozvoja. Poľnohospodárska politika dnes u nás neexistuje. A 
nik nemá takých odborníkov, ako ĽS-HZDS ako túto situáciu riešiť. Za 
20 rokov zaostávajú regióny Slovenska o 20 rokov za Bratislavou. Ľudia 
sú tak oprávnene nespokojní, lebo vláda tvorená dnešnou koalíciou 
nevie dať na tieto problémy žiadne odpovede. 
 
V sociálnej situácii Mečiar poukázal na fakt, že za ťažkých čias pre 
štát v rokoch jeho troch vlád sa im darilo znížiť nezamestnanosť pod 
10 percent vytváraním nových pracovných miest, dve Dzurindove 
nasledujúce vlády vyvážali mladých pracovať von do zahraničia. Ale 
dnes už za hranicami nehľadajú prácu len mladí. Hľadajú ju všetci, 
ktorí sa doma nedokážu uplatniť, čím chýbajú pri rozvoji vlastného 



štátu, kde vládne strany nedokážu vytvárať príležitosti. Historická a 
faktická pravda je podľa Mečiara: "na našej strane". A o tom bude 
terajšia predvolebná kampaň. 
 
ĽS-HZDS si trúfa nielen na návrat do parlamentu, ale aj na prevzatie 
vládnej zodpovednosti. Terajšie vládne strany sa budú v kampani 
vyhovárať, že oni za to nemôžu, čo sa v štáte deje a na zodpovednosť 
budú podľa Mečiara volať Radičovú, ktorá už nekandiduje. Tak sa budú 
maskovať za zhoršenú situáciu ľudí, na čo Mečiar dopredu upozornil. 
Zmeny v spoločnosti dokáže urobiť v tejto súvislosti len ĽS-HZDS, 
keďže to viackrát dokázali. 
 
Stanislav Háber 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Jan Kraus: Přemluvili jsme bábu, dědka a teď to máme 

Praha /ROZHOVOR/ – Člen správní rady Nadačního fondu proti korupci a herec Jan 
Kraus působí v posledních dnech velmi rozezleně. Svou páteční show na Primě uvedl 
slovy anglického vojevůdce a politika Olivera Cromwella.  

Moderátor a herec Jan Kraus             Autor: Deník/Divíšek Martin 

Ten, když v dubnu 1653 rozpustil parlament, řekl: „ Za to, co jste učinili dobrého, zde 
sedíte již příliš dlouho. Odejděte, prosím, a nechte nás zde samotné pracovat. Ve jménu 
božím, odejděte.“ Kraus stejnou výzvu adresuje dnešní politické reprezentaci. 

Před měsícem jste s několika známými osobnostmi založil Nadační fond proti 
korupci. Od té doby se na české politické scéně dějí dramatické věci. Máte dojem, že 
korupce je stále tím hlavním problémem naší společnosti? 

To nepochybně, protože všechno, co se teď objevuje, je důsledkem korupce, která je 
především neregulérní získávání výhod. Většina loupeží v Česku se odehrává buď ve 
velkých institucích patřících státu nebo v rámci výběrových řízení. 

Ale to přece není žádná novinka. Jak to, že kauzy jako Gross a jeho zbohatnutí přes 
noc, Řebíček a jeho Viamont nepřinesly žádný otřes a teď najednou kolem ABL je 
takový povyk? 

Kauzy Gross a Řebíček stály u počátku odhalení, jak to všechno funguje. Korupční 
mechanismy se od té doby dál systematizovaly. Česká demokracie je jen kamufláž 
mafiánského systému, poklop, který zakrývá ohromný zločin propletený do celé země. A 
bude možná velmi překvapivé zjišťovat, jak velká část lidí se na něm účastní. 

Česká republika jako odnož Cosa nostra? 



Důkazy mluví jednoznačně o tom, že spíš jsme zločinná mafiánská společnost s jistou 
demokratickou kamufláží než demokratická společnost s určitými mafiánskými ostrůvky. 

Chcete říct, že politická reprezentace od komunálu až po vládu je zapletena do 
mafiánských sítí? 

Politika je tady vnímaná jako penězovod, prostředek na získávání peněz. Vezměte si, že 
ve stranách je asi sto tisíc lidí, něco mezi kastou a etnickou skupinou. Volební kampaně 
stojí stovky milionů a co za ně ty užvaněné strany vyprodukují? Zaplácají životní 
prostředí billboardy, které na výsledek voleb ale příliš velký vliv nemají. Zato jde o 
fantastickou příležitost pro zlodějnu. Nebo nákup zbraní. Nakupuje se jich tolik, že to 
vypadá, jako bychom byli ve válce. Pak se zjistí, že nová letadla nemůžou letět do Libye, 
protože se na to nehodí. A auta, která se koupila pro mise do Afghánistánu tam taky 
nemůžou, protože nevyhovují podmínkám. To ale nikoho nezajímá, protože prvotní je 
příležitost ke zlodějně. 

KASTA POLITICKO-FINANČNÍCH ZLOČINCŮ 

Proto třeba obrněných aut Iveco místo požadovaných dvaceti koupili 112. Jak je 
možné, že konkrétně v armádě se pořídili životu nebezpečné padáky, nepotřebné 
letouny CASA, předražené Pandury a Iveca, ale nikdo za to nejde sedět? 

No protože tady vyrostla nepropustná bariéra mezi prostým občanem a touhletou kastou 
politicko-finančních zločinců. A patří tam z velké části i justice. 

Opravdu mrazí ze slov Kristýny Kočí, která na tajné nahrávce říká: Mně je jedno, 
jestli Bárta ovládá policii, protože my držíme celou justici. 

To ale nemusí říkat Kristýna Kočí. To všichni víme, viz čunkiáda. Taky si vzpomeňte na 
událost starou šest let, kdy se šéf pražské kriminálky sám podřezal předtím, než se oběsil. 
Čili to má svou tradici, ten systém se tady vyvíjí patnáct let, když odečtu prvních pět 
nadšeneckých let. 

Loňské sněmovní a komunální volby ale přece znamenaly velké občanské vzepětí, 
lidé kroužkovali, křížkovali. A dokonce se angažovali i zahraniční podnikatelé, kteří 
řekli, že už mají dost povinných desátků pro výběrčí politiků. 

Jenže to se ještě zvýraznilo. Poslední zprávy mluví o tom, že Česko se v rámci zájmu o 
zahraniční investice propadlo hlouběji. Pro investory jsme jistým pelechem nepořádku. A 
ty volby? No to je legrace. Třeba hesla Volte nové strany. Lidi samozřejmě nemohli 
dopředu tušit, že vlastně volej jinou formu zločinu. Druhá věc je, že současná koalice je 
vládou většiny českých novin, magazínů, týdeníků. Čili chlapci, tohle jste nám 
doporučovali. Přemluvili jsme bábu, dědka – a máme to. K zodpovědnosti je tedy třeba 
volat hlavně média, protože mezi občanem a politikem jsou jenom ona. 



Já bych ale přece jen odpovědnost za stav vládnutí nechala hlavně na politicích. Je 
přece směšné, že se dnes ODS a TOP 09 svatouškovsky diví, koho to mají ve vládě. 
O propojení ABL a VV přece každý věděl. 

Já vím, ale odnepaměti je praxe taková, že když politiky necháte, tak dojdou tam, kam 
chtějí. Vždycky je to nepřijatelné pro většinu občanů. Jediná obrana jsou média. Že 
kousek na západ od nás politici odstupují z našeho pohledu kvůli banálním prohřeškům je 
důsledek politické kultury, která se vypěstovala i díky médiím. Když pan Kalousek tvrdí, 
že oni jsou čistí a nesou náklady aféry VV, tak bych mu řekl: Ale pane Kalousku, 
především vy nejste čistej. Jeden z velkých triků české politické scény je v tom, že její 
představitelé se hlásí jen k trestněprávní odpovědnosti. 

Což je dost k ničemu vzhledem k tomu, že u nás se nikdy nic nevyšetří. 

No ale především je tu politická odpovědnost a česká média se tváří, že není. Je asi fakt, 
že pan Vondra nekradl, ale je mi líto, odpovědnost za resort nese on a jestli mu tam kradli 
podřízení mafiáni, pak je tam neměl mít. 

VÍTĚZÍ ZDODĚJŠTÍ NENÁVISTNÍCI 

Má tedy vůbec smysl se snažit o nějakou nápravu, třeba zakládat Nadační fond 
proti korupci? 

Tady nejde jen o fond. My žijeme ve společnosti, kde člověk, který ohlásí korupci, je 
dokonce některými médii označen za práskače. Přece je nutné postavit se za lidi, kteří se 
chovají statečně. Zlodějští nenávistníci, kteří se posmívají pravdě a lásce, vítězí. Ty 
pojmy za nic nemůžou, i když se k nim třeba někdo hlásí neoprávněně nebo je nevhodně 
používá. Nelze je zpochybňovat. V Česku se to ale děje s velkou vervou. 

Nejen to. Na pana Michálka, kterému váš fond vyplatil půlmilionovou cenu za 
statečnost, podává exministr životního prostředí Pavel Drobil trestní oznámení. Pan 
Drobil se možná vrátí do vlády a pan Michálek půjde sedět. 

Ne, to nepůjde. My mu jednak najmeme vynikajícího právníka, jednak ho nemají za co 
zavřít. Myslím, že pan Drobil bude bez šance, i když v českém právním prostředí to není 
samozřejmost. Tohle je prostě snaha očistit pana Drobila, aby ho mohli dát zpátky do 
vlády. 

Poslankyně Kočí dokonce říká, že už ho „vrátili zpátky do hry“. 

Myslím, že se jim to nepovede. Mimochodem pan Michálek v rámci návštěvy Evropské 
unie podal zprávu o nakládání s jejími penězi u nás, takže Brusel zastavil podporu z 
fondu životního prostředí. No a jeden z titulků v Parlamentních listech, tedy lobbistickém 
plátku pánů Voráčka a Janouška, byl, že Michálek napráskal svého šéfa. Víte, my jsme z 
velké části společností vězňů a lokajů. A ta nebude schopna vypěstovat nic jiného než 
druh kriminálu. 



TRHLINY V MAFIÁNSKÉM SYSTÉMU 

Vývoj posledních dnů je sice turbulentní, ale zatím to vypadá, že modla 118členné 
většiny ve sněmovně převálcuje vše ostatní a po kosmetických změnách se pofrčí 
dál. 

To je dost dobře možné. Oni se také dohodnou o to líp, o co víc jsou namočení v jednom 
maléru. Ale já věřím v evoluční vývoj společnosti. I když je poničena historií, postupně 
se přece jen vygeneruje k lepší budoucnosti. Hlavní principy demokracie umožňují, aby i 
v tom mafiánském systému vznikly trhliny. 

Kde je vidíte dnes? 

Ta celá aféra je sama o sobě trhlinou. Občané ale musí umě říct, co politikům dovolí 
udělat. Tady prostě lidi musej chodit do ulic, vymyslet způsob, jak se bránit. Pokud si to 
necháme líbit, nebude to mít konec. 

Vy byste šel do ulic? 

Ale to víte, že jo. Když na radnici udělali pražskou šmelinářskou prasárnu, šel jsem. To je 
legitimní nástroj a taky jediná věc, která je trošku zbrzdí. Dneska se lidi v rámci 
sociálních sítí můžou pohodlně domluvit, nejsou organizačně závislí na oficiálních 
médiích. Ta síla už se prokázala, nejen tady, ale třeba i na severu Afriky. Když se 
podíváte na příčinu nepokojů v arabském světě, tak jsou stejné jako u nás, akorát my 
jsme daleko bohatší společnost. Takže jediný rozdíl je, že doba dnů hněvu je u nás delší 
než u nich. Jinak korupce, oligarchie, snižování životní úrovně, nezaměstnanost, to 
všechno tam je. Stejně jako tady. 

V posledním průzkumu veřejného mínění dvě třetiny lidí vyjádřily nedůvěru vládě. 
K předčasným volbám se jim ale moc nechce. 

To se jim nedivte. Volby vám způsoběj kus hnusnýho života – odporný billboardy, 
nekonečné debaty v televizi a rádiu, noviny přijdou se špinavejma článkama a fotkama. 
Já už to taky nesnáším. Druhá pravda je, že kdyby se to, co se teď děje u nás, stalo na 
Západě, podá premiér okamžitě demisi a celá ta vláda jde od válu. 

KULTIVOVANÍ SRABI JSOU K NIČEMU 

Proč to neudělal? Vždyť Nečas je kultivovaný a stále poměrně čistý člověk. 

Tak na to musíte mít i sílu. Já znám kultivovanejch srabů! To je k ničemu. Navíc Klaus je 
tlačí k tomu, aby zůstali spolu, a neodvolává ministry, které mu premiér navrhl. To je 
taky kontraproduktivní. Znechucenost lidí je tedy pochopitelná. Vždyť po nových 
volbách by za pár měsíců zase mohly být další. 

A možná by ta nová parta nebyla o moc lepší než ta stávající. 



Je pravda, že vláda, která přijde, nebude o moc lepší než tahle. Ale máte aspoň chvíli 
iluzi, než postupně zjistíte, že jste tam, kde jste byla. 

Co takhle trochu věřit slovům koaličních lídrů o nutnosti reforem? Nebo je to fakt 
jen mantra a pláštík pro to, aby si mohli dělat svoje kšefty? 

To nevím, ale že je to prolhaná mantra, jsem přesvědčený už od předvolební kampaně a 
la Řecko. To je důkaz arogance politické reprezentace, která se za ty lži ani nestydí. První 
reformu, kterou potřebujeme, je reforma politická, tedy proměna vlády. Pokud zjistíte na 
policii, že náčelník lže a krade, tak ho nejdřív musíte vyměnit, a ne že ho necháte došetřit 
nějaké případy. 

Kde by se ta nová politická garnitura zjeví? 

Nezjeví, protože může být jen z přítomných Čechů, a tam není kvality dostatek. 

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vyjádřil nad současnou politickou 
scénou znechucení. Navíc řekl, že strany dnes fungují jako uzavřené sekty, které 
mezi sebe ani nechtějí pustit novou krev. 

S tím bych souhlasil. Vezměte si, že za posledních pár let se nám tady objevily fenomény 
jako kmotři, velrybáři. To přece není slučitelné s demokratickou politikou, ale my si na to 
postupně zvykáme. Tady se potulují autobusy potulných voličů, kteří vás odhlasují a 
delegují, kam je potřeba. Čili my jsme až po krk v mafiánském doupěti, kterému 
předstíraně říkáme demokracie. 

BAHNEM NELZE PROJÍT V ČISTÝCH BOTÁCH 

Přišla teď chvíle pro lidi jako Karel Schwarzenberg nebo Miroslava Němcová, aby 
se od toho probíhajícího humusu distancovali? 

To by museli udělat už dávno, jenže to by ihned vyletěli z politiky. Pokud jdete řešit 
kauzu na pole, kde je metr bahna, nedá se předpokládat, že tam dojdete v čistých botách. 
Důvod, proč české elity nechtějí do politiky, je, že jdete do šmelinářského bahna, kde s 
vámi nakládají podle svých zájmů a kolektivního rozhodování, jak si zamanou. Tam jako 
jednotlivec nic nezmůžete. Jedině můžete rychle vypadnout, ale s nálepkou neúspěšné 
naivky. Nečas měl na billboardu, že vymýtí korupci ve vládě a ve straně, ale nakonec 
korupce vymýtí Nečase. Tady se objevila strategie pana Bárty a jeho ABL, a on klidně 
kandiduje na předsedu strany. Nikomu to nevadí. Ten pán přece nemůže být předsedou 
strany. 

Kdo by mu to měl říct? 

No přece noviny. 

Ty jsou toho plné. 



Víte, dokud tu byl Paroubek, byl to pro novináře ideální zločinec. Oni proti němu tak 
srdnatě a smečkovitě bojovali, že z těch všech ostatních udělali zlatíčka. Tak teď to 
máme. Ale noviny přece mají být nad tím, pokud nejsou přímým stranickým tiskem. 
Vezměte si, kolik má televize pořadů, kde mluví političtí komentátoři? 

Nula. 

Právě. Je to normální? Je někde na světě země, kde by v televizi žvanili jen politici? 
Komerční televize řeknou, že by na tom nevydělaly, ale nemá to ani ta veřejnoprávní, 
která tu je od toho. 

Vy jste měl ve svém pořadu pana Bártu. Jak na vás působil? On totiž umí 
okouzlovat, třeba prvotní razancí, s jakou přišel šetřit na ministerstvo dopravy. 

Na začátku každý nějak působí. On byl sympatický tou svou razancí. Ale každý se 
projeví až za nějakou dobu. Hlavně ale v politickém prostředí se pochopitelně dávno 
vědělo o jeho propojení s ABL. A nikomu to nevadilo, dokud mohli doufat, že s nimi 
Bárta bude budovat tu mafiánskou věž. 

Co s tím tedy dělat? 

Já recept nemám. Ale přece i v osobním životě se rozhodujete, jakou formu protestu 
zvolíte proti něčemu, co se vám nelíbí. Jde o to, o jaký zásah do vašich svobod jde. A v 
naší společnosti už jde o život. Proto není možné držet ten oblíbený postoj oni a my. Oni 
jsou my a my jsme oni. Jediné, z čeho mají politici strach, jsou média, protože ta mohou 
způsobit nějaké hnutí mysli lidí. Pak cítí i fyzické nebezpečí a to na ně platí. Z hněvu, 
který by mohl překročit kontrolovatelnou mez, mají respekt. Jinak z ničeho. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Spojené štáty európske – vízia za dverami  

Anton Hykisch 

Harmatanec okolo schválenia Eurovalu v slovenskom parlamente ostane dlhodobou 

hanbou modernej slovenskej politiky. Väčšina politickej garnitúry Slovenska ukázala 

Európe a svetu ako hlboko nerozumie nielen histórii, ale ani trendom budúcnosti. Naplno 

sa odkrylo provincionálne chytráctvo hráčov politickej scény, ktoré spôsobmi okresného 

formátu chce zatĺcť neschopnosť plniť dané slovo.  Slovo dané dvadsiatim šiestim 

partnerom elitného klubu, s ktorým ako malý štát ekonomicky i politicky vstávame 

a padáme. 

Tu vôbec nejde o Grécko. Je jasné, že si zaslúži riadený bankrot. Je jasné, že sa grécky 

kolaps sú zodpovedné nielen grécke vlády, grécki občania, ale aj  trestuhodná blahovôľa 

lídrov Európskej únie a ľahkomyseľnosť európskych bánk.  Azda i to je pravda, že 



v gréckom  požiari môže euroval pôsobiť ako ventilátor a nie hasiaci prístroj. Napriek 

tomu všetkému predstavitelia Slovenskej republiky, členského štátu EÚ, sa nemôžu 

správať ako zle maskovaní mafiáni kdesi v dunajskostredskom okrese.  

Ide o princípy. O dôveryhodnosť. Ide o víziu. Mravnú víziu. 

Ha-ha, poviete si. Mravnosť v politike? A najmä na Slovensku...? 

Pravdou však je, že cynici nepostavili Európsku úniu. Cynik sa môže chechtať, neveriť 

v budúcnosť, dívať sa z boku a vypočítavo sa pridať na stranu, kde je väčšina. („Veď si 

počkáme, kým všetky parlamenty zahlasujú, my až potom...“) 

 Chytráci nepostavili zjednotenú Európu. Postavili ju vizionári. Povedzme, blázni, 

nereálni rojkovia. O zjednotenej Európe bez vojen, bez hraníc snívali králi, pápeži, 

spisovatelia, politici. Od  Jiřího z Poděbrad, cez utopického socialistu grófa Saint-

Simona, Victora Huga, až po Coudenhove-Calergiho, Aristida Brianda, Thomasa Manna 

– až po trocha prepitého Winstona Churchilla. Vo voľbách porazený britský expremiér  

poldruha roka po konci druhej svetovej vojny, na univerzite v Zurichu slovami básnika-

vizionára po prvý raz použil výraz, ktorý vháňa dnešných politikárov u nás do hystérie -  

Spojené štáty európske. Churchill 19. septembra 1946 medzi iným povedal:  

„ Chcem k vám prehovoriť o tragédii Európy. 

Tento vznešený kontinent s príjemne znesiteľnou klímou a s najkultivovanejšími 

regiónmi zemegule ,je domovom všetkých veľkých etník západného sveta. Je zdrojom 

kresťanskej viery a kresťanskej etiky. Znamená počiatok väčšiny kultúry, umenia, filozofie 

a vedy od staroveku po moderné časy. 

Ak sa Európa raz zjednotí v mene spoločného dedičstva, prosperita a sláva tristo či 

štyristo miliónov Európanov nebude mať hraníc.“ 

Vznešené, na politika nezvyklé slová. Prejav sa končí nasledovne: 

„Musím vás však varovať. Čas sa kráti. Ak chceme utvoriť Spojené štátu európske 

alebo niečo podobné pomenovaním či formou, musíme začať ihneď“. 

O dva roky  vstúpila do platnosti colná únia medzi Belgickom, Luxemburskom 

a Holandskom (Benelux). 9. mája 1950  francúzsky minister zahraničia Robert Schuman 

predložil plán na integráciu priemyslu uhlia a ocele západnej Európy  Európske 

zjednotenie sa síce nezačalo ideami a ideálmi, ale plánom, ako odňať nedávnym 



nepriateľom Nemcom a Francúzom ich ťažký priemysel, materiálnu základňu pre nové 

zbrojenie a vraždenie. Zdroje Európy mali byť spoločné.   

Základy európskeho zjednotenia položili desiatky a stovky poslancov národných 

parlamentov. Neváhali odhlasovať rad zákonov, ktorými sa postupne zbavili časti 

suverenity svojho štátu. Nerátali centy a nezadúšali sa, že na lenivú Európu („na hnusné 

spupné-  konečne porazené Nemecko“) nedajú ani cent. Viete si predstaviť  ako by 

dopadli tie všetky parížske, rímske, maastrichské zmluvy, keby sa  vtedajší 

západoeurópski lídri a poslanci správali tak, ako niektorí Slováci v októbri 2011?  

Skutočný pokrok, skutočnú politiku môžu iniciovať iba vizionári  a nie kšeftári 

okresného formátu.  

Pravdaže, vízia  sa do reality vpasúva ťažko. Dejiny európskej integrácie sú aj dejinami 

neustálych sporov, rebélií a kríz. Občas zahaprovalo Francúzsko, keď odsabotovalo plány 

spoločnej európskej obrany. Temer tradičným neposlušným dieťaťom bola Británia, 

s ktorou pôvodne  Churchill vôbec nerátal vo vysnených Spojených štátoch európskych. 

Pristupovali nové členské štáty, a s nimi nové problémy, pokusy o výnimky, ohľady, 

špecifiká. Čoraz viacej sa robilo kompromisov, vízia sa stenčovala. 

Tak vyrástla dnešná Európska únia – z hľadiska klasickej štátovedy akýsi mačko-pes, 

ani federácia, ani konfederácia, ani voľné spoločenstvo suverénnych štátov, akési 

spoločenstvo štátov zviazané zmluvami. S parlamentom, ktorý sa zaoberá  poplatkami za 

služby mobilných operátorov, rodovou rovnosťou a starosťami homosexuálov alebo 

legendárnymi rozmermi uhoriek na trhu.  Európska únia, otesaná kompromismi sa stáva 

obeťou vlastných ústupkov, stráca vlastnú víziu.  

Vtedy nastáva čas fanfarónov, kšeftárov, politikárov, populistov.  Bez rozpakov vezmú 

z Bruselu príspevky na škody  spôsobené povodňami (zaplatené inými štátmi) , ale 

nechcú  ručiť sa debakel iného štátu. Azda logické, ale vonkoncom nie mravné. A možno 

ani nie racionálne. Čo keď o rok padneme do studne my? Kto nás bude vyťahovať?  

Peking alebo Moskva či Budapešť? 

 

Voľná kompromisnícka Európska únia sa naozaj potápa. Chytráci bez vízie radia 

vyskočiť z paluby. Do akých vĺn? Kde sú záchranné člny? Kam, na ktorú loď sa máme 

znova driapať? 



Tí čestnejší si spomenú, že treba zapchať diery.  Spomenú si na otcov zakladateľov.  

V skúsených USA si uctievajú svojich otcov zakladateľov. John F. Kennedy  si tiež 

ujasnil minulosť  federácie, ktorú mal ako prezident  riadiť a napísal peknú knihu Profily 

odvahy.  Len dnešní rýchlokvasení  europolitici sa nechcú učiť.  Zbabelcom sa nechce 

čítať príbehy ľudí ako Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Paul-Henri 

Spaak, Alcide de Gasperi. Neškodilo by, keby naši páni poslanci počas prestávok 

namiesto bulváru čítali aj príbehy európskeho zjednocovania.  

Ako vravel starý Churchill v roku 1946 – čas sa kráti. Nemožno zastať na pol ceste. 

Integrácia Európy sa musí dovŕšiť. Spojené štáty európske sú za dverami. Vízia znova 

zaklepala na dvere. Síce až 60 rokoch  – ale prišla.  

Je tragikomickým paradoxom, že veľká vízia Spojených štátov európskych sa dostáva 

na program (ako sa módne vraví „stáva sa agendou“) nie vďaka aktivite vizionárov, ale 

ako výsledok globálnej ekonomickej krízy. Jednoducho, nemožno mať spoločnú menu, 

eurozónu, centrálnu európsku banku bez fiškálneho dozoru. Bez federálneho ministra 

financií, bez federálneho ministra hospodárstva. Aká hrôza! 

Nemožno byť efektívnym globálnym hráčom, partnerom aj konkurentom USA, ale aj 

Číny, Indie, Ruska, Brazílie, Japonska bez  silnej vlády, bez efektívnej exekutívy.   

Spolok 27 členských štátov rôznej veľkosti, počtu obyvateľstva, ekonomickej 

výkonnosti nemôže mať Európsky parlament, ktorý sa zaoberá poväčšine „prkotinami“ – 

nech mi páni europoslanci odpustia.  A musí mať účinnejšiu exekutívu, prísne 

kontrolovanú parlamentom. Do lode zateká a treba  rozhodnúť ako zaplátať diery. Zdravý 

rozum a historická skúsenosť mnohých konfederatívnych zoskupení ukazuje, že 

Európsky parlament by mal mať dve komory. Okrem Snemovne občanov aj  druhú 

komoru (senát) – Snemovňu štátov, kde bude každý členský štát, zastúpený, povedzme, 2 

senátormi.  Európania by iste privítali, ak doterajší europoslanci budú mať o polovičku 

menšie platy – aby sa dostalo na platy  aj senátorom. 54 senátorov Snemovne štátov by 

predstavovalo jednoduchú záruku, že  napr. Malta, Cyprus a poldruhamiliónové Estónsko 

nebudú prehlasované  Nemeckom, Francúzskom či Talianskom. Vláda EÚ, (kabinet) by 

zodpovedala dvojkomorovému parlamentu, ktorý  pošle dočerta takú vládu EÚ, čo dovolí 

lajdákom či podvodníkom nezodpovedného členského štátu klamať „federál“, nás 

všetkých. 



Pravdaže, my Slováci sme mimoriadne alergickí na slovo „federál“. Máme zlé 

skúsenosti, z atypickej dvojčlennej federácie, ktorá nikde na svete nefungovala ani 

nemôže fungovať. Každá životaschopná federácia – a tým skôr  konfederácia - čerpá silu 

z prirodzenej rovnováhy členských štátov. Členovia musia byť aspoň traja. Fantázii sa 

medze nekladú. Spolková republika Nemecko  - 16 spolkových krajín,  USA – 50 štátov,  

Kanada  13 provincíí-teritórií.  Reči o tom, že Slovensko či Slovinsko a Nemecko 

nemôžu pospolu fungovať vo fungujúcej európskej konfederácii, sú zavádzajúce. Žil som 

päť rokov v Kanade a poznám mechanizmus fungovania ústrednej vlády Kanady, 

 dvojkomorového parlamentu a legislatívnych zhromaždení (parlamentov) a vlád 

jednotlivých provincií. Medzi členmi kanadskej konfederácie (34 mil. obyvateľov) sú 

značné rozdiely. Historickým aj ekonomickým jadrom Kanady sú dve najstaršie 

a najväčšie, kultúrne a etnicky diametrálne rozdielne provincie:   prevažne anglofónne 

Ontario (13,3 mil. obyvateľov), susediace  s 8 miliónovým frankofónnym Quebecom, za 

nimi novátorská 4,5 mil. Britská Kolumbia a tri prérijné provincie, každá po milióne 

obyvateľov (Manitoba, Saskatchewan, Alberta). Popri týchto „gigantoch“  sú mini-

členovia -  atlantické provincie (Nova Scotia, New Brunswick, Ostrov princa Edwarda, 

New Foundland a Labrador).  Osobitné miniparlamenty, premiérov a vlády majú aj tri 

riedko obývané severné polárne oblasti: Yukon, Severozápadné teritóriá a odnedávna aj 

Nunavut – provincia pôvodných Inuitov („Eskymákov“). Každý tento štátik-provincia má 

menej obyvateľov ako Žilina či Nitra. A to celé existuje už vyše sto rokov a funguje to. 

Provinčné vlády sú výsledkom volieb a vládnu v nich rozdielne politické strany. 

Provincie majú osobitné sadzby daní. Je prepracovaný systém prerozdeľovania v rámci 

konfederácie. Iba nevzdelaný hlupák môže označiť takýto systém v dvestoročnej 

kapitalistickej Kanade za „socializmus“. Premiéri členských provincií sa schádzajú raz 

dvakrát za rok, neraz sa sporia sa, hádajú sa, ale Kanada stále ostáva na svetovej špičke 

najbohatších štátov sveta. Nikto nehodlá z takejto konfederácie vystúpiť, dnes už ani 

kedysi odbojný Quebec.  

Som hlboko presvedčený, že Európska únia v priebehu nasledujúceho desaťročia bude 

kráčať smerom k spolkovému štátu – konfederácii, lebo inak jej hrozí postupná 

deštrukcia. Motormi zosilnenej integrácie budú stĺpy EÚ, Nemecko a Francúzsko. Všetci 

tí, čo sa ich budú nasledovať, budú v prvom slede a tým aj vo výhode. Nevidím inú 



alternatívu pre Slovensko, len  aby sa spolu s vyšehradskou štvorkou pridalo k rýchlemu 

jadru ďalšej integrácie. Inak riskujeme odstrčenie do priekopy, obrovské problémy. 

V rámci V-4 máme  náskok (jediný člen eurozóny) a bolo by fatálnou nezodpovednosťou 

hociktorej vlády Slovenskej republiky, keby tento náskok nezužitkovala. 

Maturitnou skúškou každej politickej strany na Slovensku by mala byť poctivá 

odpoveď na základné otázky: Chceme naozaj plne zjednotenú Európu ako úspešného 

globálneho hráča? Chceme byť – aj so svojimi stredoeurópskymi susedmi - členmi 

fungujúcich Spojených štátov európskych? Ak čestne odpovieme ÁNO,  podľa toho 

konajme. Kto odpovie NIE – je povinný ponúknuť inú alternatívu. (Za alternatívu 

nepovažujem členstvo v  elitnom klube solidarity, do ktorého nedáme ani cent.)  

Z idúceho vlaku sa ťažko vyskakuje. 

 

Pravdaže, je tu aj iná obava. Centralizovanejšia EÚ nám nanúti iný hodnotový systém. 

To je najčastejší argument kresťansky či pravicovo orientovaných lídrov. Na to možno 

odpovedať jednoducho, že politika je kontinuálny proces. Ak sa nám nepáči ľavicová či 

liberálna orientácia dnešnej EÚ, musíme urobiť všetko, aby sme ľudí získali pre našu 

orientáciu. Doma na Slovensku – aj na ústredí v Bruseli či Štrasburgu.  

Na náhrobku Mahátma Gándhího v Naj Dillí, hlavnom meste Indie zloženej zo stoviek 

etník, jazykov a náboženstiev (miliardová Indická republika je tiež konfederáciou), sú 

vytesané Gándhího slová o siedmych hriechoch modernej spoločnosti: 

„Politika bez zásad. Bohatstvo bez práce. Radosť bez svedomia. Vedomosti bez 

charakteru. Obchod bez morálky. Veda bez ľudskosti. Náboženstvo bez obete.“ 

 Skutočne efektívnu politiku nemožno robiť bez zásad. Aj keď sú to zásady 

vizionárske. 

Neveriť v úspech spoločnej Európy – nato má právo každý. Mal by to však jasne 

deklarovať pred všetkými a – ako sa vraví – mal by ísť z kola von. 

Tí však, čo iba predstierajú, že uverili v spoločnú prosperujúcu Európu ako globálneho 

hráča,  čoskoro sa dostanú do pasce a padnú až na dno. Mali by si uvedomiť, že so sebou 

strhnú aj milióny svojich spoluobčanov. Za dverami EÚ sú nové výzvy, ktoré si budú 

žiadať pevnú vôľu, veľa vytrvalosti.  Prezident Ronald Reagan v máji 1985 pri 40. výročí 

ukončenia druhej svetovej vojny v prejave pred Európskym parlamentom prirovnal prácu 



pri integrácii Európy k stavbe katedrály. Ide o dlhotrvajúci proces, kde generácia po 

generácii odovzdáva kus svojej práce, aby nakoniec  slobodná demokratická Európa – 

kolíska veľkej civilizácie – zažiarila aj našim deťom a vnukom.  

Vízia znova klope na dvere. Ako povedal starý Winston Churchill: Čas sa kráti.  

 

(Október 2011)                                                                                       Anton Hykisch 

    

 

   tá slovenská politika je hnus, tu nikto neskúma pravdu alebo aspoň podstatu. Pravda 

podľa nich = vplyv a moc... Dvakrát mi bol Sulík sympatický a dokázal mi, že je v ňom 

predsa len čosi čestnejšie ako u všetkej tej bandy, a to pri soche Svätopluka, keď ju de 

facto obhájil, hoci urobil trápne ústupky, a teraz, keď spáchal politickú samovraždu... 

Pozerám sa na správanie kádehákov, nehovoriac o Dzurindovi, ale aj na konanie Fica, 

ktorý nemá nijaké zásady a ničím sa nelíši od Mečiara, hádam len kultivovanejším 

slovníkom, a je mi veľmi, veľmi smutno a otupno. Ukazuje sa, že Sulík i Radičová, tá 

nešťastná žena, mali predsa len aspoň dajakú česť... 

 

No ak by Mečiar a Fico poslúchali  a v kritických chvíľach behali na rozkazy do USA, 
tak ako Radičová (aj pred mesiacom v USA), tak by naši čitatelia "slovenských" 
denníkov a diváci "slovenských" televíznych staníc aj o nich hovorili ináč. Neviem ako 
môže niekto, kto žije na Slovensku a nie je zradca vlastného národa chváliť Radičovú 
(po politickej stránke!), ktorá robila všetko možné (a nebudem tu vymenovávať čo 
všetko robila ....) preto, aby sme si neobnovili vlastnú slovenskú štátnosť!!!!!!!  Viete si 
predstaviť takého premiera kdekoľvek okolo nás, čo verejne pracuje proti obnoveniu 
vlastnému štátu a potom s veľkou podporou tých (čechoslovákov) čo nechceli vlastný 
štát ide do politiky, robí premiera a chce vládnuť - 100 x fuj! Všetci okolo mňa čo 
nechceli Slovákom dopriať obnovenie vlastného štátu a ktorí aj dnes hovoria táto krajina 
- teraz plačú aká bola dobrá a čestná. Ešte si toho chválospevu na Radičovú cez SME 
tiarov a im podobným užijeme - veď chcú z nej (aj za pomoci USA)  
urobiť  prezidentku SR.  
L 
Tá politika je hnus všade! a kto nemá rád Slovensko s radosťou hovorí a prizvukuje že tá 
"slovenská politika je hnus" lebo tie politiky polské, české, maďarské, nemecké, 
anglické, francúzske to nie je hnus - presne ako to ten Korda z Markízy čo neustálym 
opakovaním učil "Na Slovensku je to tak", lebo okolo nás je to asi dobré!  

     ++++++++++++++++++++++++++++++ 



 Tajemství pití vody - CO NÁM DOKTOŘI UTAJUJÍ - velmi zajímavé a hodně důležité 
! 
Unikátny článok-spoveď a práca lekára, ktorému už došla trpezlivosť a pohlo sa 
svedomie!!!!!!!!!!!!!!!  
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, 
autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) 
udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National 
Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a 
autorem knihy Your Body's Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). 
Otiskujeme zkrácenou část rozhovoru.   
 
 
Poďakovanie od nemeckých a rakúskych občanov 
Ďakujeme vám, že nekupujete vaše domáce slovenské výrobky. 
Srdečne vám ďakujeme, že kupujete naše – nemecké a rakúske. Aj vďaka vám naše 
firmy zvyšujú výrobu, zamestnávajú viac pracovníkov a odvádzajú viac do štátnej 
kasy. Aj vy prispievate k tomu, že máme kvalitné zdravotníctvo, školstvo, sociálny 
program a vysoké dôchodky. Danke schön! 
Určite si uvedomujete, že nekupovaním vašich domácich výrobkov postupne 
prispievate k znižovaniu výroby vo vašich firmách, k prepúšťaniu ich zamestnancov, 
zatváraniu vašich firiem, k celkovému poklesu vašej ekonomiky, k znižovaniu 
výdavkov na zdravotníctvo, školstvo a sociálnu politiku. O to viac si ceníme váš 
postoj. Nehľadíte na seba, ale doprajete nám. Wunderbar! 
Povzbudzujeme vás, nekupujte žiadne slovenské výrobky, jedine naše... My sme si 
už na náš vysoký životný štandard zvykli, radi cestujeme po svete a v dôchodku si 
chceme naďalej užívať zaslúžený odpočinok na plážach na Mallorce alebo 
Kanárskych ostrovoch. 
Ďalšie obrovské DANKE vám patrí za to, že napriek takmer najnižším platom 
v Európskej únii, ste schopní a hlavne ochotní kupovať tak draho. Neuveriteľné, máte 
niekoľkokrát nižšie platy ako my a nakupujete drahšie alebo za porovnateľnú cenu 
ako u nás. Máte náš obdiv. 
Vďaka vám, že si opakovane volíte také vlády, ktoré programovo nerobia nič proti 
tejto situácii, ale ju svojimi rozhodnutiami ešte zlepšujú (naturlich ... pre nás). Vďaka 
vašim vládam, ktoré nepodporia váš domáci rozvoj, ale o to štedrejší sú k našim 
investorom. Ani ony nehľadia na vás, ale doprajú nám. 
Danke schön! 
Ak sa po prečítaní týchto seba-ironizujúcich riadkov rozhodneš kúpiť slovenský 
výrobok, nájdeš ho takto označený (dôležité je SK v ovále). 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Este raz  
B U D Í Č E K   S L O V A Č ! ! !   
ČESKOSLOVENSKO PATRILO DO ROKU 1989 MEDZI VYSPELÉ ŠTÁTY SVETA 
Mali sme, ale už nemáme: 
Vyspelé poľnohospodárstvo. 
 
Svetoznáme sklárstvo a porcelán, lacný benzín, naftu, uhlie. 



 
Bezplatné zdravotníctvo, školstvo. 
 
Vyspelý strojárenský priemysel. 
 
Lacnú hromadnú dopravu. 
 
Textilný a kožiarsky priemysel. 
 
Kultúru a šport pre všetkých. 
 
Lacné a zdravé potraviny. 
 
Lacnú elektrinu a plyn. 
 
Lacnú pitnú vodu. 
 
Prácu pre všetkých. 
 
Sociálne istoty. 
 
Lacné bývanie  a služby. 
 
 
Nemali sme... a ...už máme: 
 
 
Nezamestnanosť. 
 
Žoldnierov v zahraničí. 
 
Tunelárov a Biele kone. 
 
Novodobých zbohatlíkov. 
 
Rozkradnutú a zdevastovanú republiku. 
 
Bezdomovcov a žobrákov. 
 
Štátny dlh v miliónoch eur. 
 
Strach z toho čo bude zajtra. 
 
Morálne zdevastovaný národ. 
 
Nenormálne príjmy - veľké i malé. 



 
Zlaté padáky pre vyvolených. 
 
Samovrahov z existenčných dôvodov. 
  
TOTO nám priniesla DEMOKRACIA za 20 rokov od tzv. nežnej revolúcie. 
 
TOTO spôsobili VLÁDY spájajúce sa do rôznych zlodejských spolkov aby mohli 
čo najviac rozkrádať štát a ožobračovať tento národ. 
 
 
D O K E D Y   E Š T E  ? ? ? 
 
B U D Í Č E K,   S L O V A Č ! ! ! 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
S Európskou úniou na večné časy! 

14. októbra 2011 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
Keď sme, svojho času, budovali šťastné zajtrajšky, pod vedením komunistickej 

strany, dialo sa tak v „v nerozbornom spojenectve s najpokrokovejšou krajinou sveta – 
Sovietskym zväzom“. Sovietsky ľud nám bol vzorom vo všetkom. Hovorilo sa vtedy: 
„dobrý, lepší najlepší, sovietsky“. O názoroch sovietskych odborníkov sa nepochybovalo 
– nesmelo sa to. Kto si to dovolil, ten bol nepriateľom pracujúceho ľudu, čo bol takmer 
ešte väčší zločin ako vražda. Vrahovia občas dostali milosť, ale nepriatelia pracujúceho 
ľudu takmer nikdy. Komunistická strana mala, podľa jej vlastného tvrdenia, vedecký 
svetonázor, teda ich názory boli vedecké a tak automaticky správne. Z tohto dôvodu 
všetky ostatné názory boli nevedecké a teda nesprávne. 

O eurovale sa vedú spory v celej Európe a vlastne aj na celom svete. Ako však 
vieme, jednotný a neotrasiteľný názor neexistuje. Okrem Malty, kde zmeny eurovalu boli 
schválené jednomyseľne, prebiehali vo zvyšných parlamentoch krajín eurozóny za 
prudkých výmen názorov a v niektorých štátoch (napr. Rakúsko. Slovinsko, Nemecko, 
Holandsko, či Fínsko) to schválili, ako sa hovorí „s odratými ušami“. Podľa našich 
eurohujerov to ale je v priadku. To je predsa také európske. Ale ak si pri schvaľovaní 
dovolilo uši odrať Slovensko, tak to je katastrofa, to je také slovenské. A čo je slovenské, 
to je zlé. Našiel sa dokonca jeden politológ, ktorý mal tú drzosť, že v priamom 
televíznom prenose vyhlásil, že odporcovia eurovalu svojim vystúpením v parlamente 
štvali päť miliónov Slovákov proti tristo miliónom Európanov. Som presvedčený, že 
v jeho prípade to bolo príznačné. Nemôžem si totiž pomôcť, ale mám často dojem, ako 
keby nás chcel niekto presvedčiť, že v záujme akejsi vesmírnej symetrie, či v záujme 
dodržania princípov jing a jang, okrem vyvoleného národa (židovského) musí existovať 
aj prekliaty národ (slovenský). A ten prekliaty národ má vždy držať hubu a krok. Už 
chýba len to, aby niekto položil otázku, či vôbec, má taký národ právo na existenciu. 

Nechcem a nebudem sa vyjadrovať k meritu sporu, teda či sú zmeny v eurovale 
správne, a pre nás pozitívne, alebo nie. Ako povedal jeden múdry človek: „Dnešné 
pravdy sú zajtrajšími omylmi“. Rozsúdi to až budúcnosť. Dnes sa môžeme len 



domnievať, čo je v tomto prípade dobré a čo je zlé. Čo mi ale prekáža sú jednoznačné 
imperiálne snahy vedúcich predstaviteľov hlavných dedičov Franskej ríše, t.j. Nemecka 
a Francúzka. A prekáža mi tiež demagógia slovenských pravicových boľševikov. 

O tom, že Európska únia je v podstate obnovenou Franskou ríšou som písal 
v príspevku Nová franská ríša (pozri www.pansu.sk sekcia „Stála konferencia“). 
V skratke len toľko. To, čo sa nepodarilo Karolovi Veľkému, Napoleonovi, či Hitlerovi, 
realizujú teraz Nemci a Francúzi bez jediného seku mečom, či jediného výstrelu. Je to 
politika Drang nach Osten v podmienkach počiatku 21. storočia. Z ich hľadiska je síce 
táto politika legitímna avšak je otázne, či im to musíme vždy a bez odporu spapať. Som 
presvedčený, že by sme mali byť opatrní, a neprijímať nekriticky všetko, čo príde z 
Bruselu. Servilná, kolenačková politika nám nepomôže a v konečnom dôsledku nám 
ublíži. 

Všimnime si ale dlhoročnú argumentáciu I. Mikloša. Nikdy sa neunúva predložiť 
relevantný dôkaz pravdy. Vždy, alebo prinajmenšom takmer vždy, sa uchyľuje 
k tvrdeniu, že taký názor (ako má on) majú všetci odborníci, alebo aspoň väčšina 
odborníkov. V danom prípade k tomu ešte dodal, že zmeny v eurovale už schválilo 
šestnásť zo sedemnástich členských krajín eurozóny a preto to musí schváliť aj 
Slovensko. Ani jeden odborný argument – samá (pravicovo)boľševická demagógia. Ako 
keby bolo možné správnosť akejkoľvek tézy dokázať hlasovaním. Ako keby to, čo bolo 
schválené hlasovaním bola vždy neotrasiteľná pravda, ktorú treba vytesať do kameňa 
Ako keby sme nevedeli, že ak je hlupákov, či podvodníkov väčšina, tak si hlasovaním 
vždy schvália čo chcú, a to bez ohľadu na to, čo je správne. A úplne „najfamóznejšie“ 
argumentoval M. Dzurinda. Zmeny v eurovale mali poslanci schváliť preto, lebo si to 
želá on. To je „lenon“‼! To si snáď nedovolil ani nebohý Adolf. 

Takže priatelia, pamätajme si hlavné heslo týchto čias: „S Európskou úniou na 
večné časy a nikdy inak!“. 
JUDr, Milan Janičina, 
predseda PanSÚ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Odborný pohľad do útrob ekonomiky chýba 

25. októbra 2011 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
Dnes 26.10.2011 sa rozhoduje o veľkej veci, o záchrane eura. Politici v Bruseli 

schvaľujú euroval – termín naozaj adekvátne vypovedá o ekonómoch, ktorí hľadajú 
východisko. Vôbec ich nemrzí, že odborný pohľad do útrob fungovania ekonomiky, 
odbornejšie  povedané, ekonomického systému, im naozaj chýba. Dôkladne ovládajú 
techniku odkladania summitov. 

Už som písal o tom, že ak sú na mape sveta iba Slovensko a Maďarsko a 
Slovensko má export vo výške 100 euro a Maďari export vo výške 80 euro (pri 
akceptovanom výmennom kurze), potom Maďarom chýba v HDP príjem vo výške 20 
euro. Musia nám ponúknuť, napr. štátne pokladničné poukážky (obligácie), čím získajú 
peniaze a my „papier“, sľub, zmluvu. Ak skrachujú, máme po 20 euro. Vidíme aká je 
dôležitá úverová (kapitálová) politika ekonomiky.  Úverová politika (čo je jasné dobrému 
ekonómovi) sa týka podstaty, druhov a spôsobov poskytovania úveru – čo asi nevedeli tí, 
čo tak mohutne poskytovali úvery v USA – a vzťahuje sa na podniky, ktoré sa zaoberajú 



poskytovaním úveru, t. j. peňažné ústavy; ale patrí ta aj úprava jej tvorby v bankách, ale 
aj v poisťovniach a na burzách. To sa už učili študenti za čias Keynesa a za čias nášho 
velikána prof. Brišku, ktorý o tom píše v knihe z roku 1943! Úverová politika predstavuje 
všetky verejné a záujmové opatrenia, ktoré smerujú k uľahčeniu platobného (aj 
kapitálového) styku a tvorby rastu v záujme hospodárstva, národného hospodárstva. Len 
uľahčenie sa môže zneužiť, a aj sa zneužilo. 

Rozmach finančných trhov (hlavne osoby) po roku 1980 akoby zabudol, že 
úver je prevod kapitálu do cudzej hospodárskej dispozície s nárokom na spätné platenie. 
(Hovoria o tom zrušené pravidlá a zákony). Aby som to zvýraznil, je to výmena 
prítomnej veci (nielen peňazí) za vec budúcu. To  musí študent  povedať na skúške; 
inak ju nedostane. Je tu teda časový rozdiel, diferencia, medzi plnením a 
protiplnením. A počas toho obdobia sa môže udiať všeličo. A preto dlžník nemôže 
vrátiť iba 20 euro (v našom príklade), ale viac. Plnenie a protiplnenie sa časovo 
nekryje! Dlžník by mal splatiť požičanú kúpnu silu. A tu vzniká naozaj veľa 
problémov, vrátane napr. inflácie, ale aj zmena výmenného kurzu, ak je úver 
medzinárodný. Nebudem to rozoberať, lebo to je v knihách. Škoda, že nie aj v 
hlavách niektorých ekonómov a politikov v SR a EÚ. Alebo inak, týmito vetami 
načrtnutý potrebný vhľad do ekonomiky chýba, niet odborného pohľadu, ktorý 
zabezpečuje, že správnym uvažovaním prídeme k správnym záverom. Preto je tu aj 
kríza globálneho kapitalizmu. Teda, chápanie sveta, v ktorom žijeme je, prirodzene, 
nedokonalé, ale ak už niečo vieme, musíme sa toho držať. Nie ignorovať. To sa 
vypomstí. Úverová politika je nezávislá od toho, kto si čo myslí; ona je poznatkom 
ekonomickej vedy o správaní sa domácností, podnikov, vlády a zahraničia. Ona zvlášť si 
žiada odborný pohľad do svojich útrob a útrob ekonomiky. Škoda, že chýba. 
Nemôžem nespomenúť, že v mojej makroekonómii pri výklade platobnej bilancie 
hovorím o mnohých problémoch. Naznačujem aj to, že hranice medzi krajinami sú 
deravé a peniaze často opustia krajinu nelegálne. Dobre to vedia G. Soros,  John 
Paulson, či iní guruovia z Wall Streetu. 
Prof. Jaroslav Husár 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.aktuality.sk/clanok/195960/univerzity-ktore-vyrabaju-nezamestnanych-vedu-
vysoka-skola-z-presova-a-univerzita-z-trencina/ 
Univerzity, ktoré vyrábajú nezamestnaných! Vedú vysoká škola z Prešova a 
univerzita z Trenčína 

Spomedzi verejných vysokých škôl vedie v počte nezamestnaných absolventov 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka. Zo študentov, ktorí tu v rokoch 2008 a 2009 skončili 
štúdiá, nemá prácu 12,5 percenta. Nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre s 11,3 percenta nezamestnaných absolventov. 

Najviac absolventov bez práce má súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania 
ISM v Prešove. Prácu nemá viac ako štvrtina študentov, ktorá tu ukončila štúdium.       

Prehľad o absolventskej miere nezamestnanosti pripravilo ministerstvo školstva s 
využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií 
a prognóz v školstve (ÚIPŠ). "Absolventská miera nezamestnanosti sa počíta ako podiel 



počtu nezamestnaných absolventov školy k 30. septembru 2009 a počtu absolventov tejto 
vysokej školy v rokoch 2008 a 2009," objasňuje ministerstvo školstva na svojej 
internetovej stránke. Informácie, ktoré rezort zverejnil na svojom webe, by mali pomôcť 
uchádzačom o štúdium na vysokej škole pri rozhodovaní.   

Na druhej strane ministerstvo upozorňuje, že štatistika zatiaľ pokrýva len absolventov 
denného štúdia mladších ako 26 rokov. "Toto obmedzenie môže do istej miery ovplyvniť 
výsledky škôl, ktoré majú napríklad viac starších absolventov alebo viac externých 
študentov." Poukazuje tiež na regionálny pohľad, keďže vyššia miera nezamestnanosti na 
niektorých školách môže súvisieť s vysokou mierou nezamestnanosti v regióne, kde sa 
škola nachádza.       

Najmenej absolventov bez práce je na umeleckých vysokých školách a akadémiách 
Policajného zboru či ozbrojených síl. Bratislavská Vysoká škola výtvarných umení 
eviduje napríklad iba 0,3 percenta nezamestnaných, na Vysokej škole múzických umení 
v hlavnom meste tento údaj dosahuje úroveň 2,5 percenta.        

Nízkou mierou nezamestnanosti sa môže pochváliť Slovenská technická univerzita 
v Bratislave. V rokoch 2008 a 2009 tu ukončilo štúdium takmer 8000 absolventov, 
nezamestnaných bolo k 30. septembru 2009 viac ako tristo z nich, čo je 3,9 percenta. Na 
Univerzite Komenského v Bratislave sa miera nezamestnanosti pohybuje na úrovni 4,7 
percenta. Najviac nezamestnaných absolventov na UK vyštudovalo ochranu životného 
prostredia, filologické, psychologické vedy či nelekárske zdravotnícke vedy. Na 
Ekonomickej univerzite zo 7233 študentov, ktorí tu promovali, v roku 2009 nemalo prácu 
6,4 percenta absolventov - teda 462 mladých.       

Pomerne vysoká miera nezamestnanosti sa na viacerých školách vyskytuje medzi 
absolventmi enviro odborov, pri niektorých školách v zdravotníckych či filozofických 
odboroch. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici registruje takmer 15 percent 
nezamestnaných absolventov, ktorí vyštudovali odbory súvisiace s ochranárstvom. 
Naopak, málo nezamestnaných je medzi študentmi, ktorí vyštudovali informatické smery. 



skoly_poradie 

 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pracoval som 3 roky pre istu znamu farma firmu na SK ako repre. Mal som# kufrik s 
obalkami a hotovostou, ktoru sme davali lekarom a lekarnikom za 

# to,ze predpisali dostatocny pocet tych,ci onych liekov. Rozdavali sme 
# pocitace, tlaciarne, dovolenky,ci bytove prislusenstvo.Niektori tzv 
# ''kolegovia''sa nestitili otvorene poziadat o istu sumu, za kt. predpisu 
# pozadovane mnoztvo liekov mesacne.Mali sme objemove ''bonusy'', bonusy za 



# konkretne pripravky, vernostne bonusy za to, ze sa kupuje od nas a nie od 
# inej farma firmy. Cisty hnus a obchod s chemikaliami, ktore robia ludstvo 
# zavislymi na preskripcii. No a o tom, aky biznis funguje medzi lekarmi a 
# lekarnikmi, by som tu mohol pisat hodinu.. Iba jedna vec: KAZDY lekar ma 
# svojho lekarnika, ktoremu dava mesacne recepty za lieky, ktore pacienti 
ani 
# nevedia,ze maju predpisane. A lekarnik za ne inkasuje peniaze z poistovni. 
# Peniaze si potom delia a lieky, ktore uz boli oficialne predane sa 
predavaju 
# na ciernom trhu a peniaze z nich si zase delia... Keby vsetci lekari a 
# lekarnici museli zdokladovat do haliera svoj prijem za poslednych 20 rokov 
a 
# potom by sa spocital ich hnutelny a nehnutelny majetok, tak by sme tu 
nemali 
# zdravotnictvo. VSETCI by boli totiz v base... **** 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
you must see this,may be some will understand eventually what the Americans have 
planed for this region 
 Subject: Gen. Wesley Clark speaks 

http://www.informationclearinghouse.info/article29129.htm  

++++++++++++++++++++++++++++++ 
O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ 

Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem,  
autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život 

Mike:  Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?  
Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních 
lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera 
Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl 
pohroužen do studia medicíny a výzkumu.  A o několik let později jsem musel podat 
muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože 
jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou 
bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest 
zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a 
nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu 
a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více 
vody.“  Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice 
vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.  
To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit 
bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v 
následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda 
účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se 
může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při 
vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel 



v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, 
abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest. Ptal 
jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro 
tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu 
a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a 
řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. 
Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace 
usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející 
host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo 
dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a 
nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. 
Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik 
různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti 
jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla 
moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu 
mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v 
Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v 
těle.  
 
Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten 
druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec 
pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem 
možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda 
vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…  
 
Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena 
na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do 
mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem 
je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského 
těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem 
rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou 
odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy 
cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak 
farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak 
budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti 
zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo 
vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými 
tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám 
a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby 
zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by 
okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby 
se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. 
Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to 
zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc. 
 
Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…  



 
Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující 
hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí 
představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl 
lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém. 
 
Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány 
při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste 
zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to 
dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu 
takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.  
 
Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v 
rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné 
membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to 
jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat 
do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu. 
 
Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když 
konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje… 
 
Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro 
lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci 
inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití 
Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný 
sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste 
pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – 
žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich 
má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program 
nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva 
druhy vody. Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové 
funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce 
vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v 
těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody. 
 
Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…  
 
Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o 
čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy 
přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu 
reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní 
osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z 
buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci 
objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. 
Alkohol zastavuje filtrační systém. 
 



Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi 
konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete 
ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát 
našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se 
zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.  
 
Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny 
lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před 
jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. 
Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z 
užívání léků zabijáka číslo tři - chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění 
zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.  
 
Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí 
nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.  
 
Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, zakrývá 
příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský organismus projevuje 
dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci 
či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení - to 
je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky 
dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací 
vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace. Pak má 
tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také 
onemocnění imunitního systému. 
 
Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou 
dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.  
 
Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. 
Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se do něj nedostává 
dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tělo špatná situace. Vtip v 
designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví 
alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení 
vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete 
astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v 
alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je vytlačen. A v 
tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten 
potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu 
říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to 
pojmem astma. Velmi rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela 
normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno 
jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl 
bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za 
Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto 
dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou 



spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by 
se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky 
komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit tak 
jednoduché řešení? 
 
Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k 
léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. 
Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto 
informace rozšířily.  
 
Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady 
o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli 
bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, 
než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali 
žízeň. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než 
zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve 
stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby 
dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody 
denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva 
litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v 
potravinách. Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, 
aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč 
bezbarvá, je to dobré znamení.  
 
Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, 
přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním 
místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která 
konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.  
 
Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé – zpočátku 
jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy, byla to reklama 
proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v 
lidském těle a měli byste pít vodu. Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: 
„Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem 
říká: „Pálení žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“  Tak vidíte, takto farmaceutický 
průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří zjistili, že voda 
mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek. 
 
Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. 
Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý 
symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, 
kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v 
potravinách, cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, 
která se zvětšuje.  
 



Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí 
dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně 
přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body's Many Cries for Water (Mnohá volání 
Vašeho těla po vodě). A tak jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v 
rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický 
průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato 
reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o programech 
řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, 
nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z 
prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému.  Ale cévní systém je 
pružný – stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk 
Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé 
pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření 
kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.  Existuje 60 milionů Američanů, kteří si 
neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v 
těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, 
které trpí z 66% nedostatkem vody.  Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a 
nevědomě léčí hypertenzi diuretiky. 
 
Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít 
vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické 
příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl 
průměrný člověk vypít? 
 
Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel, 
Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali, počkejte, až dostanete 
žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem 
Walter Bradford Cannon.  V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo 
žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, 
žízeň je jen otázkou sucha v ústech.  Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je 
arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme 
nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme 
dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli.  Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se 
dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto 
nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.  Toto bylo 
děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin 
nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí.  Po 24 hodinách, když byla voda k 
dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.  
 
Mike: I po 24 hodinách bez vody?  
 
Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale 
mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci.  Toto je velký problém a důvod, proč je 
tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají 
to.  Takže, čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně 
název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, 



Národní asociace pro čestnost v medicíně.  Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby 
dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když 
pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.  
Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, 
pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.  
 
Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat 
pozornost?  
 
Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude 
zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na obličeji starších 
lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace. Takže, 
když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně 
zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje 
dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto 
tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v 
různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času 
vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když se postupně stáváme 
dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Vysvětlil jsem, jak 
dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině 
onemocnění, včetně rakoviny. 
 
Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo do 
restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, 
nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že 
jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána 
Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili 
nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.  
 
Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho 
jiného.  Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co 
tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je 
to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. 
Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile 
jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se 
stala dvojka. Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně 
to,  protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka.  Cokoliv, co by ji 
snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a 
stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce. 
 
Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.  
 
Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu 
léků – neurotoxických látek.??? 
 



Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro 
posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?  
 
Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové 
stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. 
Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny.  Protože, když jsou 
to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské 
praxe zranitelní. 
 
Mike: Tato stránka je…   
 
Dr. B: http://www.watercure.com.  
 
Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org  ?  
 
Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com  mají možnost přejít i na tuto druhou 
stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské 
vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a 
mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A 
informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám 
žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy. 
 
VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke 
kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k 
nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v 
Asii - jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. "Ve většině měst - vyjma subsaharské 
Afriky - jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody 
problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým 
zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na 
vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku 
průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou 
nebo chybějící sanitací. Důsledky jsou však mnohem širší - například řada dětí musí 
každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného 
vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou - výdělečnou - 
činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je 
jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit - při 
současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076[4]. 
Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na 
osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.     
                                                                                                                             
Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky. Podléhá 
přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a 
provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané vyhláškou MZd. 
ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů 
kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U 
vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně 



kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky. 
Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským standardům. Víte, co pijete - 
vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, 
výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických 
centrech či v informačních materiálech. (Veolia) 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
LÍPA: 
Působí léčivě na spousty chorob. Lipové listy se dříve vkládaly do úst, aby se zabránilo 
tvorbě puchýřků, šťáva z nich měla zabránit vypadávání vlasů. Ano, jistý drobný efekt v 
tomto případě lípa má. My ale víme, že aftů v ústech se daleko lépe zbavíme pomocí 
borůvek. Listy spařené vodou a smíchané s vínem se přikládaly na končetiny při 
svalových křečích a na popáleniny (k těmto účelům se listy - jen bez přídavku vína - 
používají i dnes).  
Koupel v odvaru z lipového květu dá kůži jemný zlatavý nádech.  
Lipový květ vyvolává pocení a rozpouští hleny. Proto se používá především jako 
podpůrný prostředek při horečnatých onemocněních, jako je nachlazení nebo onemocnění 
chřipkou. Nejúčinnější je čaj - pojďme se ho naučit připravit... 
Na chřipku je nejlepší lipový čaj 

Příprava čaje: 
1 lžičku lipového květu přelijeme šálkem horké vody a necháme asi 15 minut louhovat. 
Můžeme osladit medem. Užívá se 3 až 5x denně. 
 
LIPOVÉ BONBONY PROTI KAŠLI 
Ingredience: 
120 g medu, 100 g krystalového cukru, 2 lžíce velmi silného lipového čaje, šťáva z 
poloviny citronu. 
Postup: 
Med, krystalový cukr, lipový čaj a citronovou šťávu vaříme tak dlouho, až při zkoušce 
drátěným očkem získáme tzv. velkou perlu. To znamená, že kapka cukru s medem na 
talíři tvrdne. Pak hmotu vylijeme na navlhčenou nebo namaštěnou desku, mokrým nebo 
namaštěným nožem krájíme na kostičky a po ztuhnutí ji ukládáme do sklenic pod víčko, 
aby nezvlhly. Lipové bonbony jsou velmi dobré proti kašli a při nachlazení. 
Co ještě pomáhá proti nachlazení? 
Při chřipce a nachlazení doporučují lékaři dodat tělu co největší množství vitaminů. 
Většinou jíme pomeranče, citrony nebo kiwi. Opravdovou bombou je ale obyčejný celer. 
Kromě vitaminů skupiny B, C, K, A, E, obsahuje i draslík, hořčík, chrom, sodík, železo, 
zinek a vápník. A vybíráte-li čajovou směs, dbejte na to, aby obsahovala podběl lékařský. 
Jeho léčebné účinky znal už starořecký lékař Hippokrates - tišil jím prý suchý kašel. 
 
NA POSILNENIE SRDCA    
Ingredience: 
0,5 kg medu, šťavu zo 7 citrónov, šťavu z piatich veľkých hlavičiek cesnaku. 
Postup: 
Med, citrónovú šťavu a šťavu z cesnaku zmiešame a necháme odstáť v tme. Užívame tri 
až 4 krát denne dve lyžice asi 30 minút pred jedlom. Kúra by mala trvať 1 mesiac. 
 



CITRUS NA VYČIŠTĚNÍ STŘEV 
Na ideální vyčistění střev je jednoduchý přírodní produkt – citrusový plod. Každý večer 
cca dvě hodiny po posledním jídle zkonzumujeme jeden celý citrusový plod, nejlépe 
grep, ale nejčastěji se užívá pomeranč , (i citrón) vše bez kůry . Ne jen šťávu ! Pak už nic 
nejíme !!! Dužina citrusových plodů neprovádí detoxikaci, ale čistí veškeré toxické 
nálepy, usazeniny i parazity a působí ve střevech jako štětka na vymývání sklenic. 
Ideálně čistí klky ve střevech a na rozdíl od léků, se pak nemusíme v těle doplňovat 
vzácné bakterie, které jsou součástí imunitního systému. Lidé užívající pravidelně denně 
potvrdili, že v minulosti trpěli zácpou, syndromem dráždivého tračníku, těžkou plynatostí 
a nadmutím, obezitou, chronickou vyčerpaností, bolestmi žaludku. Odstranili i problémy 
s kůží a vlasy, jakož i dalšími častými nemocemi. Chci jen podotknout, že během 
několika měsíců došlo k jejich váhovému úbytku až o 6 kg , ale pozor, ne na objemu v 
pase, ale na váze! Prostě zbavili se odpadů - fekálií, zahnívajících ve střevech a 
způsobujících tak výše uvedené problémy, z nichž nejvážnější je rakovina konečníku. Je 
to dlouhodobá – doživotní kůra, ale jeden citrus denně není skoro žádná finanční 
investice. Bez další změny stravovacích návyků. Zvažte sami, co je lepší.  
 
 
KŘEN 
Velmi posilující účinek na naši obranyschopnost má například křen. Obsahuje dostatek 
důležitých živin a má antibiotický účinek. Křen dokáže v našem těle účinně eliminovat 
infekce a je výborným doplňkem léčby při nachlazení, angíně a chřipce.V případě nemocí 
spojených s kašlem a rýmou nám ale křen prokáže ještě jednu skvělou službu. Jeho silice 
rozpouštějí usazený sekret na sliznicích dýchacích cest - jak v nosních dutinách, tak v 
plicích a průduškách. Tento účinek pocítíme už při jeho krájení či strouhání, projevuje se 
typickým slzením, stejně jako u cibule.  
 
Křen s medem 
Křen najemno nastrouháme a 2 lžíce křenu smícháme se lžící medu. Užívat bychom pak 
měli 3 x denně jednu čajovou lžičku, u dětí dávku raději o něco snížíme. Už za moment 
po jeho konzumaci pocítíme, že se nám "spouští rýma", snadněji odkašláváme a lépe se 
nám dýchá.  
 
Jablečný křen 
3 lžíce strouhaného křenu, 2 nastrouhaná jablka, šťáva z půlky citronu. Vše promícháme 
a podáváme jako přílohu k vařenému masu 
 
Křenová šlehačka 
250 ml smetany ke šlehání, 4 lžíce nastrouhaného křenu 
Ušleháme tuhou šlehačku a lehce do ní vmícháme křen. Podává se šunkou jako šunkové 
rolky nebo s tenkými plátky hovězího uzeného jazyka. 
 
CIBULE 
Nejlepším lékem proti nachlazení a následnému kašli je cibule.  
 
Cibulový sirup 



Nakrájíme 3 cibule na kolečka. Postupně je vrstvíme do nádoby a prosypáváme cukrem 
(nejlépe třtinovým). Nakonec přikryjeme a necháme odstát. Za několik hodin pustí cibule 
šťávu, kterou slijeme do skleničky. Sirup podáváme při kašli několikrát denně po 
lžičkách.  
 
Cibulový čaj 
Do 200 ml vroucí vody dáme na 5 minut vařit 2 nadrobno nakrájené cibule. Necháme 10 
minut vyluhovat, scedíme a osladíme medem. Pijeme několikrát denně. 
 
MED 
Při onemocnění je med neocenitelný. Nejenže dodává tělu dostatek důležitých  látek, 
energie, ale navíc na rozdíl od rafinovaného cukru, nezatěžuje náš organizmus.  
 
Řepový med 
Z černé řepy seřízneme špičku. Vnitřek řepy vydlabeme a do třetiny objemu nalijeme 
med. Necháme stát přes noc. Med do rána vytáhne z řepy šťávu. Lžíci směsi 5 x denně 
smícháme s teplým mlékem a vypijeme. 
 
LIEČEBNÉ ÚČINKY BRAMBOR: 
Je to vynikajúca diétna potravina s vynikajúcou kvalitou bielkoviny.  
Čerstvá šťava zo surových zemiakov spolu so šťavou zo surovej kapusty v množstve asi 
0,5 l za deň lieči žalúdkové a dvanástnikové vredy, zápaly žalúdka, hemoroidy 
a prekyslenie organizmu vrátane záhy. 
Kaša z čerstvo postrúhaných zemiakov priložená zvonka lieči popáleniny a je aj 
výbornou pleťovou maskou. Pomáha tiež pri rôznych ekzémoch. 
Pôsobia preventívne proti rakovine vírusového pôvodu, ale aj proti iným vírusovým 
ochoreniam ( takéto látky majú najmä v šupke ). 
Ich pravidelná konzumácia pomáha odvodňovať organizmus, znižovať krvný tlak, 
posilňuje srdce. 
Surové pomáhajú liečiť dnu a reumatické ochorenia. 
V zemiakoch ( podobne ako v  kapuste a  mrkve ) sa nachádza určitý druh pektínu, ktorý 
na seba viaže až 80 % ťažkých kovov a vylučuje ich z tela von. 
 
ČESNEK 
Nejuniverzálnějším lékem se zdá být česnek, který dokáže jako přírodní účinné 
antibiotikum snadno zatočit s kdejakou chorobou. Česnek bychom měli v období 
zvýšeného výskytu infekce konzumovat co nejčastěji. Ať už jako speciální česnekovou 
pochoutku, nebo přidáním do polévek, omáček či salátů. Jeho nepříjemný odér můžeme 
zmírnit tím, že se po jeho konzumaci napijeme mléka. 
Super zdravá česnečka  
200 g brambor, 2 lžíce sádla, 12 stroužků česneku, 1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 2 
cibule, svazek petrželky, toustový chléb, máslo. 
Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme 
na tenké proužky a cibule na drobné kousky. V kastrole rozehřejeme sádlo, osmahneme 
na něm brambory se zeleninou a zalijeme vodou. Vaříme doměkka. Mezitím nakrájíme 



na kostičky toustový chléb a osmahneme ho na másle. Česnek oloupeme a prolisujeme do 
hotové polévky. Dobře promícháme, přidáme nasekanou petrželku a osmažené tousty. 
 
CITRÓNY 
Během infekce je velmi důležitý přísun dostatečného množství vitaminu C. Nejlepší je, 
je-li podávám formou zvýšené konzumace citronu, kiwi, pomerančů a kysaného zelí. 
 
Citrónové kloktadlo 
Vymačkáme štávu z jednoho středně velkého citronu a kloktá ji. Nakonec polykneme. 
Opakujeme 2 až 3x denně  
 
Teplá citronáda 
Šťávu ze 2 citronu smícháme ve vysoké sklenici s 2 lžícemi třtinového cukru a zalijeme 
teplou vodou. Přidat můžeme i šťávu z jednoho pomeranče. Pijeme každé ráno před 
snídaní během celého zimního období. 
 
Citronóvé rozinky 
Balíček rozinek spaříme horkou vodou a dáme do malé misky. Na ně vymačkáme šťávu 
ze 2 citronů a necháme několik hodin nasáknout a nabobtnat. Vitamin C  se naváže na 
hroznový cukr a má pak větší účinek v našem organismu. Každodenní "zobání" těchto 
rozinek je skvělou prevencí proti infekci. 
 
 
 
 
 
DALŠÍ "BABSKÉ" RECEPTY "RYCHLÉ POMOCI" 
 
Sádlový obklad 
Při bolestech v krku si připravíme jednoduchý zábal. Na pruh plátýnka namažeme tenkou 
vrstvu vepřového sádla. Na něj nastrouháme trochu muškátového oříšku (aby se utvořila 
tenounká vrstvička). Přikryjeme dalším plátýnkem. Dáme na krk a ovážeme teplým 
šátkem. Ráno je po bolesti.  
 
Medvědí mléko 
Teď jeden typ pouze pro dospělé. Je výborný a velmi účinný při počátečních příznacích 
nachlazení. Ohřejeme 200 ml mléka, přidáme panáka rumu a 2 lžíce medu. Stačí vypít 2 
sklenice za večer a ráno se cítíte jak rybička.  
 
Máslový čaj 
Bolest při polknutí, pálení a škrabání v krku. Nejlépe zažene tento jednoduchý recept. 
Uvaříme 250 ml černého čaje, přidáme polévkovou lžíci medu a polévkovou lžíci másla. 
Dobře promícháme a ihned vypijeme. 
 
Zázvorový čaj 



10g čerstvého strouhaného zázvoru.vaříme 5 minut v 1 litru vody. Poté ho přes cedník 
vymačkáme. Do vzniklého čaje se přidáme šťávu z jednoho citrónu či pomeranče, 
osladíme a pijeme horké. 
 
PRO UNAVENÁ JÁTRA 
Při jakémkoli oslabení našeho organizmu jsou  nadměrně zatěžovaná naše játra. Při 
infekci bychom jim proto měli dopřát trochu úlevy v podobě stravy, ve které omezíme 
všechna tučná, příliš kořeněná a smažená jídla. A naopak přidáme více nízkotučných 
mléčných výrobků a mrkve. 
 
Mrkvový tvaroh 
Nastrouháme 3 mrkve, smícháme je s 250 g nízkotučného tvarohu a naředíme 1 lžící 
kefíru. Dobře promícháme. Můžeme osladit nebo trochu osolit, podle chuti.  
 
Mrkvové hranolky 
2 mrkve nakrájíme na malé hranolky, pokapeme je šťávou z 1 citronu a 1 lžičkou 
olivového oleje. Jíme místo  čipsů či slaných buráků. 
 
MED A SKOŘICE 
 
Je zjištěno, že směs medu a skořice pomáhá léčit spoustu nemocí. Med může být užíván 
bez jakýchkoliv vedlejších účinků a je snadno dostupný. Dnešní vědci jej doporučují jako 
velmi účinný lék. 
 
Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký, jestliže se bere ve správných dávkách jako lék, 
nemůže ublížit ani diabetickým pacientům. Týdeník World News, vycházející v Kanadě, 
ve svém vydání datovaném 17. ledna uveřejnil následující seznam nemocí, které mohou 
být léčeny medem a skořicí jako výsledek studií západních vědců. 
Nemoci srdce 
Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb (samozřejmě nejlépe celozrnný) místo 
džemu nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu v 
krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou 
denně jíst tuto snídani, budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně 
tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a Kanadě, různé 
domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy a žíly 
ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich 
pružnost. 
Artritida 
Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer jeden šálek horké teplé vody s 2 lžičkami 
medu a 1 malou lžičkou skořice. Užívají-li tuto medicínu pravidelně, může se vyléčit 
dokonce i chronická artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v 
Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice 
před snídaní, bylo 73 nemocných úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se 
nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí. 
Infekce močového měchýře 



Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní 
infekce měchýře a močových cest. 
Cholesterol 
2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dl horké teplé vody, které podávali 
pacientům s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% 
do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou 
cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je – li užíván 
denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu. 
Nachlazení 
Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky 
skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky. 
Potíže se žaludkem 
Med se skořicí úspěšně léčí i bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních 
vředů. 
Plynatost 
Dle studií prováděných v Indii a Japonsku, med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných 
plynů při trávení. 
Posílení imunitního systému 
Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a 
bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Med obsahuje obrovské množství železa a 
vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi. 
Těžký žaludek 
1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u 
nejtěžších jídel. 
Chřipka 
Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky 
a chrání před ní pacienty. 
Pupínky 
3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se aplikuje na pupínky před spaním 
a ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně, pupínky do týdne zmizí i s kořeny. 
Kožní infekce 
Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy 
kožních infekcí. 
Hubnutí 
Každý den ráno, 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte 
šálek čaje nebo vody s medem a skořicí. Pravidelné užívaní pomáhá snížit váhu i u 
mimořádně obézních osob. 
Rakovina 
Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázali, že i pokročilá rakovina 
kostí, žaludku a střev může být s úspěchem léčena. Pacienti trpící těmito druhy rakoviny 
by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice měsíc 3x denně. 
Chronická únava 
Nedávné studie ukazují, že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci 
tělesných sil. Pacienti - senioři užívající med a skořici v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a 
ohebnější. Dr Milton, který tyto výzkumy prováděl, říká, že 1 lžíce medu a malá lžička 



skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodiny odpoledne, 
kdy začíná klesat tělesná vitalita, obnoví do týdne vitalitu těla. 
Zápach z úst 
Lidé v Jižní Africe už odedávna první co ráno udělají, je to, že kloktají 1 lžíci medu a 
lžíci skořice smíchané s teplou vodou. Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den. 
Zcela určitě vám medová kůra neublíží a bude asi nejlepší to vyzkoušet. Co myslíte? 
MRTVICE 
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být 

zachráněný. Tvrdí, že trik je vtom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i 

dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který může pomoci. 

Jak rozpoznat mrtvici:  
Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto: 

1) poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen  

2) poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně  

3) poprosit ho, aby zvednul obě ruce - což mu nepůjde, anebo jen velmi těžko  

4) poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na 

stranu, je to znak mrtvice  

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden zhora vyjmenovaných kroků, 
je třeba ihned zavolat záchranku! 
 

NABANÁNUJTE SE! 
Profesor na hodině fyziologie hovořil se studenty o banánech. Použil slovní spojení 
,,nabanánovat se,,  které vychází z účinků banánů na mozek. Čti:  
 
Nikdy nedávej banán do chladničky!!!  
 
Toto je zajímavé.  
Když si přečteš článek, už se nikdy nebudeš dívat na banán jinýma očima. Banán 
obsahuje tři přírodní cukry - cukrózu, fruktózu a glukózu kombinovanou s vlákninou. 
Banán dává okamžitou podpůrnou dávku energie.  
Výzkum potvrdil, že pouhé dva banány poskytují dostačující dávku energie potřebnou na 
výdání 90-minutového cvičení. Není divu, že banán je ovoce číslo jedna u všech 
světových atletů. Banán dokáže také pomoci překonat podstatné množství chorob a 
nežádoucích stavů, tvořící tak prvek který by měl být přidaný do naší stravy.  
 
Deprese: Podle výzkumů mezi lidmi trpících depresí velká část se cítí výrazně lépe po 
požití banánu. To je proto, že banán obsahuje tryptophan, druh proteinu  který tělo 
přemění na serotonin, a ten uvolňuje relaxační prvek a zlepšuje náladu a celkově vás činí 
šťastnější.  
 
Pro menstruační Syndromy: Zapomeňte na tabletky  - nabanánujte se.  Vitamín B6, 
který se v banáně nachází vám zreguluje hladinu glukózy v krvi, což kladně učínkuje na 
vaši náladu. 
 



Anémie : Vysoký obsah železa v banánech dokáže stimulovať hemoglobín v krvi a 
pomáhá v případě anémie.  
 
Krevní tlak: Toto jedinečné tropické ovoce má extrémně vysoký obsah Potasia a přitom 
nízký obsah soli, a to dělá banán perfektním nástrojem v boji proti krevnímu tlaku. 
Navíc, US Food and Drug Administration právě povolila banánovému průmyslu, aby 
mohla oficiálně vyhlašovat schopnosti tohto ovoce na snižovaní rizik krevního tlaku a 
infarktu.  
 
Mozková síla: 200 studentů na škole dostávalo tento rok po dobu zkoušek  banánovou 
potravu: na sní dani, svačinu a oběd jako prostředku na zvýšení výkonnosti jejich mozku. 
Výzkum dokázal, že toto ovoce, dokáže pomáhat a dělat studenty mnohem 
soustředěnějšími.  
 
Trávení: Vysoký obsah vlákniny v stravě tvořený banány pomáhá upravit  činnost 
trávicího traktu do normálu a pomáha překonat problémy bez použití laxativ.  
 
Kocovina: Jeden z nejrychlejších zabírajících způsobů odstranění poopi-cových stavů je 
udělat si banánovo mléčný  šejk oslazený  medem. Banán utíší žaludek a s pomocí medu 
vybuduje nazpět zničenou hladinu cukru v těle, zatím co mléko utíší a znovu  zavodní váš 
systém. 

Pálení na srdci: Banány mají účinek jako přírodní antacid v těle, takže pokud máte 
problémy s pálením na srdci, snězte banán na úlevu.  
 
Ranní bolesti: pár kousků banánu mezi jídlem pomáhá udržet hladinu cukru ve vyvážení 
a odstraňuje ranní bolesti.  
 
Komáří bodnutí : Předtím než sáhnete pro krém na ošetření bolestivého vpichu po 
komárech, vyzkoušejte potřít bolestivé místo vnitřkem z banánové šlupky. Velké 
množství lidí zjistilo, že banán je neuvěřitelně účinný ve snížení pálení a podrážděnosti 
pokožky.  
 
Nervy: Banány mají vysoký obsah B vitamínů co tiší nervový systém.  
 
Nadváha:   Práce pod tlakem? Studie psychológie dokázala, že práce pod tlakem často 
vede k přecpávání se uklidňujícími  doplňky jako je čokoláda nebo čipsy. Při průzkumu 
hospitalizovaných pacientů vědci zjistili, že nejobéznějšími byli skupiny osob, pracující v 
práci pod vysokým nátlakem. Správy v závěru, aby jsme dokázali vyloučit požívání jídla 
vzniklé panikou, potřebujeme kontrolovat naši hladinu cukru v těle. Kus banánu s 
vysokým podílem uhlohydrátů požitý každé dvě hodiny vám pomůže udržet tuto hladinu.  

Žaludeční vředy: Banán je používaný jako dietní jídlo při zažívacích problémech pro 
svou hladkou texturu a jemnost. Je to jediné ovoce, které může být používané bez bolestí 
i v chronických případech. Banán dokáže neutralizovat nadměrnou kyselinu a snižuje 
podráždní tím, že jemně obalí stěny žaludku.  



 
Kontrola teploty: banán je uznávaný jako chladící ovoce, které dokáže snížit obě, jak 
tělesnou tak i emociální teplotu nastávajících maminek. Například v Thajsku, těhotné 
ženy pojídají banány aby zajistily, že jejich dítě se narodí s normální teplotou.  
 
Problém se sezónní citlivostí (SAD): Banány dokáží pomoci lidem trpícím na  SAD 
protože obsahují přírodní  tryptophan který zlepšuje náladu.  
 
Kouření a používání tabáku: Banány dokáží pomoci lidem, kteří se pokouší přestat 
kouřit. Vitamíny B6, B12 obsažené v banánech - potasium a magnézium pomáhají tělu 
 se dostat z nikotínového absťáku.  
 
Stres: V banánu je životně důležitý minerál pomáhající normalizovat srdečný rytmus, 
pomáhá dodávat kyslík do mozku a reguluje vaši tělesnou hladinu vody. Když jsme ve 
stresu náš metabolický poměr se zvyšuje a tak snižuje naši hladinu potasia. To může být 
vyvážené nazpět s pomocí s vysoko potasiovým ,,nabanáněním .,,  
 
Infarkt: Podle výsledků zveřejněných v TV, jedině banány jako součást pravidelné 
stravy může snížit riziko infarktu až o 40%!  
 
Bradavice: Tato jednoduchá přírodní alternativa potvrzuje, že když se chceš zbavit 
bradavice, vem kus banánové šlupky a přilož na bradavici žlutou stranou ven. Zlehka 
připevni slupku náplastí (isolepou)   
 
Takže, banán je skutečně přírodní prostředek na mnoho nemocí. Když  porovnáš 
banán s jablkem, má v sobě čtyřnásobně více proteinů, dvojnásobně více 
uhlohydrátů, tři krát víc fosforu, pět krát více vitamínu A a železa, a dvojnásobek 
jiných vitamínů a minerálů.  Bohatost na potasium ho činí ovocem s nejvyšší 
hodnotou.  Je právě čas nato, aby ste změnili svoje staré zvyky ,,Jeden banán denně 
drží vašeho lékaře v nedohlednu!'  
 
A přidám ještě něco; chcete mít vaše boty rychle lesklé?  Vem vnitřní stranu banánu 
a  přetři slupkou svoje botky...nakonec zlehka přelešti suchou látkou. Neuvěritelné 
ovoce !!!  

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Založenie strany Magnificat Slovakia 
Importance: High 
 Milí priatelia,  aj keď narýchlo, ale posielam  vám našu výzvu a podpisový hárok na 
urýchlené založenie politickej strany. Dospeli sme k tomu po pochopení a zvážení celej 
situácie na Slovensku. Ak môžete,  vytlačte si podpisový hárok a môžete ho dať 
popodpisovať tým, ktorí by súhlasili so založením politickej strany Magnificat 
Slovakia. Hárok nám potom urýchlene pošlite na uvedenú adresu. Potrebujeme sa 
zaregistrovať do 15. novembra 2011.  
Môžete hárok preposlať aj svojím spoľahlivým známym. Za pomoc a ochotu vám 
všetkým vopred ďakujeme!    Anton Selecký 



Magnificat Slovakia, politická strana, Belinského 24, 851 01 Bratislava  
Zoznam občanov, ktorí súhlasia aby politická strana MAGNIFICAT SLOVAKIA 

vznikla. 
Súhlasím so vznikom politickej strany MAGNIFICAT SLOVAKIA.  

(Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, podpis.) 
Nepíšte skratky, dbajte, prosím, na čitateľnosť a úplnosť Vašich údajov. Ďakujeme!  

MENO PRIEZVISKO ULICA ČÍSLO PSČ 
MESTO 
/ OBEC 

Č. 
OBČIANSKEHO 

PREUKAZU 
PODPIS 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Splnomocnenec príp. výboru:  Anton Selecký, Belinského 24, 851 01 Bratislava   Hárky 
prosíme zasielať na adresu:                                                            Magnificat Slovakia, 
Belinského ul. č. 24, 851 01 Bratislava. 
Magnificat Slovakia, Belinského 24, 851 01 Bratislava 

Buďte silní a rozhodní! 

“Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože 

satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala celý svet. Mnohí 

prijali moje pozvanie, a ohromný je počet tých, ktorí nechcú počuť ani prijať moje 

pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní.” 

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. augusta 2011 

 

Milý brat, milá sestra! 



Posielam ti tento list s hárkami na podpisy.  Možno je to prekvapujúce. Ale táto iniciatíva 

je vážna. Prichádza z viacerých strán. Najdôležitejšie však je to, aby sme sa rozhodli hájiť 

Božie záujmy v tejto dobe, v ktorej je veľký útok na Cirkev, kresťanov, a Evanjelium.  

To čo nastalo na Slovensku, nie je náhoda. Je to pozvanie, aby si sa aj ty zúčastnil na 

Božom pláne záchrany duší.  

 Je málo času. Preto ťa prosím, ak môžeš a súhlasíš, daj vo svojom okolí popodpisovať 

tieto hárky. Treba to urobiť dôsledne, aby podpisy boli platné.  

Panna Mária vo svojom posolstve hovorí:  „Buďte rozhodní a silní!“  Znamená to, že sa 

máme zasadiť za Boha a Evanjelium na všetkých úsekoch života. Ide o celú našu 

spoločnosť. A ako povedal aj blahoslavený sv. Otec Ján Pavol II. - „Slovensko má 

osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte!“ 

Boh pozval náš národ aj tým,  že k nám poslal Pannu Máriu. Urobme preto všetko, aby 

sme Jej hlas preniesli do celej spoločnosti, každému jednému z nás. Rozhodujúca je 

viera, nádej a láska. A preto, ako to povedal sv. Otec Ján Pavol II, - „Nebojte sa!“ 

                                                                                         Anton Selecký 

V Bratislave, dňa 19. októbra 2011              za o.z. Magnificat Slovakia  

 

P.S. Prosím, ak sa rozhodneš, daj vyplniť hárky ľuďom vo svojom okolí čo najskôr 

a taktiež čo najskôr (najneskôr do 10 dní) nám ich pošli na adresu:   

Magnificat Slovakia, Belinského 24, 851 01 Bratislava. m_orol@stonline.sk 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ako si  lieči chrípku Angličan, Francúz a Slovák? 

 ·        Angličan si vezme fľašku svojej  obľúbenej whisky a zájde si ju vypiť do 

svojho klubu, kde strávi celý  deň. 

 ·        Francúz si zoberie fľašku dobrého koňaku a zájde si ju vypiť k  svojej 

milenke s ktorou strávi celý deň. 

 ·        Slovák si zoberie fľašku svojho moču a zájde s ním na zdravotné stredisko, kde 
strávi celý deň čakaním  na výsledky. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 



http://www.youtube.com/watch?v=c2Ddoz-Ew_g&feature=related 
> MATKE. 
>  
> Viem ako si ma cakala, 
> ake to boli boje! 
> A kolko si len plakala! 
> kdeze si,dieta moje? 
>  
> Ked porozkvital orgovan 
> vysla si na podstienku, 
> krvacajuca zo sto ran 
> pohladit Boziu lienku. 
>  
> A hladela si do sveta, 
> do dialok,do neznama, 
> kym v rodnej zemi vendetta 
> horela ako slama. 
>  
> To nebol viac svet pre teba, 
> to srdce na pahrebe, 
> nuz volala si do neba 
> aby ta Boh vzal k sebe. 
>  
> Stalo sa. Zhasli bolesti 
> a zavrela sa brana. 
> To bola chvila milosti 
> a ja sa modlim zateba 
> bys'bola v rukach Pana. 
> http://www.youtube.com/watch?v=3Vi3kcDiwmY&NR=1 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Lekcia č. 1 
 
      Vrana sedí na strome a celé dni nič nerobí. Zbadá ju zajačik a  
      pýta sa: "môžem tiež tak sedieť ako ty a nič nerobiť?" 
      Vrana mu odpovedá: "samozrejme, prečo by si nemohol?". 
      Zajačik sa posadil na zem pod vranu a odpočíval. Naraz sa objavila 
      líška, skočila na zajačika a zožrala ho. 
 
      Manažérske poučenie: Na to, aby si mohol iba sedieť a nič nerobiť,  
      musíš sedieť veľmi veľmi vysoko. 
 
      Lekcia č. 2  
 
      Moriak sa rozpráva s býkom: "veľmi rád by som sa dostal až na  
      vrchol tohto stromu, ale nemám na to dosť síl". 



      Býk mu na to: "ja mám pásomnicu. Je plná živín. Skús ju 
      vytiahnuť a zhltnúť". 
      Moriak teda strčil hlavu hlboko do býkovho zadku, vybral pásomnicu a 
      celú ju zožral. 
 
      Zistil, že mu naozaj dodala veľa energie, tak vyletel na vrchol  
      stromu. Zbadal ho farmár a zostrelil ho dole. 
 
      Manažérske poučenie: To, že lezieš veľkému zvieraťu do zadku,  
      ťa síce môže dostať až na samý vrchol.  
      Ešte to však neznamená, že sa tam udržíš. 
 
 
      Lekcia č. 3  
 
      Malý vtáčik letel v zime na juh. Bola taká zima, že vtáčik  
      premrzol a spadol uprostred poľa. 
 
      Ako tam tak ležal, išla okolo krava a vykadila sa priamo na neho  
 
      Ako tam vtáčik v lajne ležal, začal si uvedomovať, že ho príjemne  
      hreje a od radosti si začal pospevovať. 
 
      Začula ho mačka a zisťovala, odkiaľ sa spev ozýva. Išla za zvukom  
      a v lajne zbadala vtáčika. Vybrala ho a zožrala. 
 
      Manažérske poučenia:  
      1) nie každý, kto sa na teba vyserie, je tvoj nepriateľ. 
      2) nie každý, kto ťa zo sračky vytiahne, je tvoj priateľ. 
      3) keď už ti je dobre a teplo, aspoň drž hubu. 
 
 
      Lekcia č. 4 
 
      Päťkilový kapor plával po rybníčku a stretol polkilového  
      kapríka, ktorý ho úctivo pozdravil. Veľký kapor mu neodzdravil, 
 
      iba sa mu zvysoka vysral na hlavu. Nevšimol si, že za malým kapríkom  
      plával obrovský sumec, ktorého nechtiac tiež zašpinil. 
 
      Sumca to naštvalo a veľkého kapra zožral.  
 
      Manažérske poučenie: Aj keď si veľká ryba, nesmieš tým malým srať na 
hlavu.  
      Nikdy nevieš, či za nimi nestojí ryba väčšia, než si ty! 
 



 
      Lekcia č. 5 
 
      Vodca vlčej svorky sa pohádal na život a na smrť s malým vĺčkom. 
      Mladý vlk ho premohol a zabil. Aby svorke dokázal svoju silu, tak ho 
      aj zožral. Starý vlk mal veľmi dlhé pazúry a keď mladý vlk kadil,  
      veľmi ho to bolelo a škriabalo. 
 
      Manažérske poučenie: Skôr než si začneš niečo so svojím 
      predstaveným, pozri sa, ako dlhé má prsty.  
      Čím má dlhšie prsty, tým väčšie problémy budeš mať, keď ho začneš 
srať. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Panboh si povola Obamu, Medvedeva a Klausa a po jednom si ich vola k sebe do svojej 
pracovne. 
Prvy vyjde Obama, ostatni sa na neho zosypu a pytaju sa  co a jako? 
Obmaa, viditelne bledy, hovori: 
„Chcel po mne, aby som ukoncil vsetky vojny, ktore vedieme, inak stiskne take zelene 
tlacitko a Amerika prestane existovat....“ 
 
Druhy vojde Medvedev. Podobna situacia. 
„Chcel po mne odstavit komunistov od moci v celom Rusku, inak zelene tlacitko...... 
vobec neviem co s tym.“ 
 
Treti ide Klaus. Vyjde von  so sibalskym usmevom. „Chcel po mne, aby sa v Cechach 
prestalo kradnut“, siahne do vrecka: „Tu je to tlacitko.“  

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hadka 

Wikipedia: "Já vím všechno!" 
Google: "Najdu všechno!" 
Facebook: "Já znám všechny." 
Internet: "Beze mě, jste v prdeli." 
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"  

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Keď "ruka ruku umýva" a zrejme vedia dávať "všimné" tým rozhodujúcim. 
  Mail od Penty 
"Rozpredali a rozkradli sme Vám celý majetok štátu beztrestne za 21 rokov. Pýtate sa, 
prečo sme takí obľúbení na západe, veď vďaka privatizácií strategických podnikov 
prispievame im do ich štátneho rozpočtu. Zisky totiž prúdia im. 
> Zadlžili sme štát ako nikdy nebol, ale peniaze sa nestratili, máme ich na svojich účtoch, 
len Vy budete splácať dlhy. 
> Mzdy sme vám nastavili na úroveň vreckového tak, aby sme podliezli ešte aj mzdy v 
Číne. 



> Vašu prácu sme zaťažili odvodmi a daňami nad 50% z hrubého príjmu. 
> Právnické osoby platia dane iba symbolicky, oslobodili sme ich od dane z dividend a 
progresívnej dane z príjmu právnických osôb. My to považujeme za spravodlivé. 
Zákonník práce urobil zo Slovenska otrokáreň. 
> Vygenerovali sme 380 tis. nezamestnaných a 300 tis. pracujúcich v zahraničí, čiže pre 
700 tisíc obyvateľov nemáme prácu. Ich osud nás nezaujíma. 
> Z Vašej mzdy poslušné posielate každý mesiac peniaze na naše účty do súkromných 
zdravotných poisťovní a  do II piliera DSS s tým, že si myslíte, že budete mať zdravotnú 
starostlivosť a aj dôchodok. Myslieť si to môžete. 
> Zlikvidujeme zdravotný a sociálny systém krajiny novou daňovo odvodovou reformou. 
> Veríme, že sa k moci dostaneme zas. Veď klamať a kradnúť vieme a Vy uveríte 
každému klamstvu, čo je naša výhoda. 
> KDH má v rámci kresťanskej poslušnosti zabezpečené, že farári im účasť v parlamente 
zabezpečia. 
> Pýtate sa, prečo nám to média dovolia? Veľmi jednoducho - vlastníme ich a preto oni 
napíšu len to, čo chceme my. 
> Vaša PENTA a  Ivan Mikloš" 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bankéři pomohli Hitlerovi a nacistům k moci 

Článek ve Zvědavci (http://www.zvedavec.org) 
Filmový režisér Oliver Stone (Wall Street – Peníze nikdy nespí) uvedl v rámci interview 

pro Canadian Press v roce 2010, že „bankéři pomohli Hitlerovi a nacistům k moci“. 
Michael Casey k tomu poznamenal: 

„Hollywoodský filmový tvůrce v pondělí prohlásil, že Adolf Hitler byl zcela jistě zrůdný 
psychopat, jenž se však dostal k moci díky pomoci vlivných osob z oblasti hospodářství, 
jakož i díky pomoci dalších význačných osob, které jej finančně podporovaly a které si 

vážily jeho slibu, že zničí komunismus a získá kontrolu nad pracujícími“. 
Oliver Stone zamlčel několik důležitých detailů. Bankéři podporovali nejen Hitlera a 

nacisty, ale stvořili rovněž základy komunismu, jenž chtěl německý diktátor zničit. Bez 
podpory německého průmyslového kartelu I.G.Farben by Hitler zůstal pouze obskurní 
marginálií v dějinách a miliony lidí by by nepřišly o život během druhé světové války. 

Koncern Farben však nebyl ve svých snahách přivést Hitlera k moci osamocený. Antony 
C.Sutton uvedl ve své knize ‚Wall Street a Hitlerův vzestup‘:  

„Bez kapitálu, jenž dala Wall Street k dispozici by nevznikl koncern I.G.Farben a téměř 
zcela jistě by nedošlo k uchopení moci Adolfem Hitlerem a k druhé světové válce“.  

„Mezi německé bankéře v dozorčí radě I.G.Farben v pozdních XX.letech 20.století patřili 
hamburský bankéř Max Warburg, jehož bratr Paul Warburg byl spoluzakladatelem 

Federálního rezervního systému v USA“.  
Idustriální kartel Farben byl vytvořen prostřednictvím následujících bankovních domů na 

Wall Street: Dillon, Read & Co., Harris, Forbes & Co. a National City. 
Ve 30.letech napsal William Dodd, tehdejší americký velvyslanec v Německu z Berlína 

Rooseveltovi, aby mu objasnil důležitou úlohu, kterou sehráli američtí bankéři a 
průmyslníci, kteří dali Hitlerovi a nacistům „plnou moc“. Dodd napsal:  

“DuPontové mají své spojence v Německu, kteří jim pomáhají v obchodu se zbraněmi. 
Jejich hlavním spojencem je podnik I.G.Farben”. 

Vedle DuPontům to byly společnosti Standard Oil, International Harvester, General 



Motors a Ford, jež byly kontrolované bankou J.P.Morgan. Všechny tyto společnosti 
usnadnily vyzbrojení Německa po první světové válce. Další společnosti, které se na tom 

rovněž podílely byly International Telephone and Telegraph, General Electric, 
International Business Machines, Alcoa a Dow Chemical. Mnohé z těchto podniků 

pokračovaly v podpoře Hitlera i poté co Spojené státy vyhlásily Německu válku. Sutton o 
tom píše: 

“Ministr financí Morgenthau byl hluboce znepokojen důsledky tohoto monopolu, jenž 
měla Wall Street, která tak ovlivnila osud nacistického Německa. Ministr o tom 

vypracoval memorandum, které poté předložil prezidentu Rooseveltovi.” 
Dědeček bývalého prezidenta George W.Bushe, senátor Prescott Bush byl ředitelem a 

akcionářem podniku, který profitoval na svém podílnictví na finanční podpoře 
nacistického Německa. The Guardian k tomu v září 2004 napsal: 

“Obchodní vazby Prescotta Bushe trvaly do roku 1942. Poté byly zastaveny zákonem 
nazvaným Trading With The Enemy Act /zákonem, jenž zakazoval obchodování s 
nepřítelem/. Tyto obchodní vazby vedly o 60 let později k civilní žalobě, která byla 

podána v Německu na rodinu Bushových”.  
Vzájemné vazby mezi rodinou Bushových, Hitlerem a nacistickým Německem, jež vedly 

následně k úmyslnému zavraždění milionů lidí neměly ovšem žádný primární vliv na 
zvolení Bushe do prezidentského úřadu, protože tento fakt byl médii, jež jsou vlastněna 

koncerny, jednoduše ignorován. Toby Rogers k tomu poznamenal: 
“Po celá desetiletí kdy je Bushova rodina veřejně známá přehlížel americký tisk důležitou 
historickou skutečnost – a sice to, že Prescott Bush a jeho tchán George Herbert Walker 
financovali společně s německým průmyslníkem Fritzem Tuyssenem prostřednictvím 

Union Banking Corporation (UBC) Adolfa Hitlera před a v průběhu druhé světové 
války”. 

Bankéři a průmyslníci nejen že vytvořili frankensteinskou obludu Hitlera, ale rovněž od 
samého počátku financovali a podporovali Sověty. Ve své knize ‘Wall Street and The 

Bolshevik Revolution’ /Wall Street a revoluce bolševiků/ popsal Antony Sutton důkladně 
vztah, jenž mezi bankéři, průmyslníky a bolševiky panoval. Sutton se odvolává na 

materiály amerického ministerstva zahraniči, na osobní dokumenty klíčových osob Wall 
Street, na biografie a na všeobecný historický popis, aby poukázal na to, že bankéři a 
takzvaní kapitalisté v tajnosti a ilegálně podporovali bolševiky, když v téže době na 

veřejnosti vychvalovali antibolševické hnutí.  
Podle Suttonova zkoumání nechávali čelní Morganovi bankéři zlato pocházející od 
bolševiků ilegálně přepravovat do Spojených států, intervenovali za propuštění Lva 

Trockého /který byl zastáncem permanentní revoluce/ a poslali Lenina v “zapečetěném” 
vlaku napříč Evropou (společně s 5 až 6 miliony dolarů, aby byla umožněno uskutečnění 

revoluce v Rusku). Německý bankéř Max Warburg byl klíčovou osobou v rámci 
financování Lenina a ruské revoluce.  

Anthony J.Hilder toto objasňuje: 
“Komunismus není /a nikdy nebyl/ něčím co vychází z lidových mas a neslouží k tomu, 

aby bylo možné svrhnout nadvládu bankovní vrchnosti, ale je daleko spíše výtvorem 
samotných bankéřů, jejichž cílem je prostřednictvím komunismu podrobení a zotročení 

lidu”.  
R.E.McMaster poznamenal v časopise ‘The Reaper’: 

“Cílem mezinárodního komunismu není zničení kapitalismu západního světa, jenž je 



založený na dluhu, ale zotročení lidstva z pověření právě tohoto na dluhu založeného 
kapitalismu západního světa”.  

Ve své knize ‘Western Technology and Soviet Economic Development’ /Západní 
technologie a rozvoj sovětského hospodářství/ vysvětluje Sutton na podkladě dokumentů 
amerického ministerstva zahraničí jak bankéři po revoluci nadále financovali a pomáhali 

s výstavbou Sovětského svazu.  
Gary Allen napsal v roce 1971: 

“Sutton jednoznačně dokazuje, že téměř vše co Sovětský svaz vlastní bylo získáno na 
západě. Tvrzení, že SSSR byl vytvořený v USA není přehnané”.  

Allen to vysvětluje takto: 
“Během bolševické revoluce jsme měli možnost vidět jak jedni z nejbohatších a 

nejmocnějších mužů světa financují hnutí, které samo o sobě tvrdí, že má ve svém 
programu odebrání majetků lidem jako jsou Rothschildové, Schiffové, Warburgové, 
Morganové, Harrimanové a Milnerové. Ale tito lidé očividně nemají žádný strach z 

mezinárodního komunismu. Logickým vývodem tedy je, že pokud toto hnutí financovali 
a neměli z něho žádný strach, museli toto hnutí sami kontrolovat. Existuje pro to snad 
nějaké jiné vysvětlení, které by dávalo smysl? Vzpomeňte si na to, že již po 150 let je 

běžnou praxí Rothschildů a jejich spojenců ovládat obě strany každého konfliktu”.  
Komunismus i fašismus byl vytvořen mezinárodními bankéři jako stroj na peníze, ale 
ještě důležitější než peníze byly pro bankéře kontrolní mechanismy v těchto hnutích 

obsažené. 
“Wall-Steet”-Regisseur Oliver Stone: Banker Ermachtigten Hitler Und Die Nazis, vyšel 

22.července 2011 na www.infokrieg.tv, překlad R.Václav  
 ++++++++++++++++++++++++++++++ 

SLOVNÍČEK - naučme sa, že staré profesie sa už nazývajú podľa Smernice EÚ 
č.2011/L/01 takto : 
 
manažérka podlahových krytín - upratovačka  

referent ekologického hospodárstva obytných budov - smetiar 

odborníčka na hygienu jedálenských súprav - umývačka riadu 

administrátor neinformačných tokov a rozvodov - údržbár 

vstupno-výstupný supervízor - vrátnik 

distribútor analógových mailov - poštár 

odborný referent pre likvidáciu dlhov - výpalník 

rozlúčkový spoločník - vyhadzovač 

pomocný asistent pomocného asistenta - "dievča pre všetko" 

 



* * * 

Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutuji. 
Katolík: mám takové jmění, ze se chystám koupit Citibank. 
Protestant: Já jsem tak bohatý, že si koupím General Motors. 
Muslim: Já jsem pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft. 
Potom se všichni obrátí na žida. 

Ten si míchá kafe, potom opatrně položí lžičku na stůl, 
upije trochu, podívá se na všechny a ledabyle prohodí: 
já ale nic z toho neprodávám...   

++++++++++++++++++++++++++++++ 
"Huri, brehi vsadzi, sem-tam i dolina, 
no ale zato se najdze i rovina, 
lesi dookola, jak dajaka krisa, 
hlavne vody: Topla, Sekcov i Torysa. 
 
Bohati kraj je na mineral - pramene, 
esce i v cudzine znaju jich po mene: 
Cigelka, Sultanka, potom Salvatorka, 
slana, abo kvasna a dachtora i horka. 
 
Presov hlavne mesto naseho Sarisa, 
z jednej strany Sekcov, po druhej Torisa, 
jak najlepse vino je v Borkuce voda, 
lem vino ma plane a to vera skoda. 
 
Zvlastni znak Presova, ma velo ulice, 
na kazdej vonkoncom pulno garadice, 
dze clovek lem stupi, ta se v nich pospoci, 
najme ked tak idze z karcmi domu v noci. 
 
Na troch raritoch tu kazdi se cuduje: 
persa, ze takoj furt ostri viter duje, 
druha, ked neduje, ta vtedi disc pada, 
najme ked je vonka dajaka parada; 
ked vitru a dizdu v Presove nemaju, 
ta treca rarita, vsadzi vyzvanaju. 
 
V Solivaru v bani maju dobrej soli 
a v Cervenici zas opalove doli, 
Bardiov barz dobre lecive kupele, 
v Herlanoch hiresni gejzir eruptuje. 
 
Okrem tich i druhe dobre zname mesta. 
Na Sabinov hvari raz jedna nevesta, 



ked Sabinov mesto, stromom je i kracek, 
ale povedzme, vtedy i mucha vtacek. 
 
Kolo Sabinova neziju po psoce, 
lebo v tej doline najlepse ovoce, 
ceresne, breskine, hruski a jabluka 
vo Velkim Sarisu zas najlepsa muka. 
 
Starodavne zamki straza nad hurami, 
Zborov, Velki saris, potom Kapusany, 
pod nima v doline su urodne zeme, 
na chtorich se zrodzi sicko, co lem chceme. 
 
Nasemu Sarisu daleko nit pari, 
dobre se tu cuje i mladi i stari, 
jeden raz druhemu hvaril: clovece, 
ja v Sarisu chcem buc i na druhim svece. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vtip 
Manželský pár z Prahy se rozhodl odletět na Floridu, aby 
se vyhnul obzvlášť studené zimě doma. Manželka potřebovala 
zaměstnání něco dokončit, tak se dohodli, že manžel poletí ve 
středu a jeho žena jej bude následovat až příští den. 
 
Manžel po příletu do Miami v hotelu zjistil, že 
má  ve svém apartmá k dispozici i počítač s internetovým připojením. 
Rozhodl se tedy poslat manželce e-mail. Při psaní adresy ale vynechal jedno 
písmenko, chybu nepostřehl, a e-mail tak odeslal na špatnou adresu. 
 
Mezitím, kdesi na Zlínsku, se vracela jedna žena z pohřbu svého 
zesnulého manžela. Její manžel byl po mnoho let vládní činitel, 
a  tudíž přišlo velké množství kondolencí a některé i e-mailem. 
 
Vdova se rozhodla poštu přečíst a už po přečtení prvního 
e-mailu hlasitě vykřikla a v mdlobách se sesunula k zemi. 
Výkřik zaslechl její syn, vběhl do místnosti, uviděl matku 
ležící na zemi a na stole běžící počítač. Na monitoru pak četl 
následující: 
Komu: Mé milované ženušce 
Předmět: Jsem na místě 
Datum: 18.01.2011 
Vím, že budeš mým e-mailem překvapena. Tady totiž jsou počítače 
taky a já ti tedy můžu o sobě poslat zprávu. Právě jse dorazil 
a jak vidím, vše je tu připravené i pro tvůj zítřejší příchod. 
Moc se těším, až tě zase uvidím! Doufám, že tvá cesta sem 
bude stejně bezproblémová jako byla moje. 



Tvůj milující manžel 
P.S.: Tady dole je opravdu horko. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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++++++++++++++++++++++++++++++ 
Uboziak co to filmoval a ako sa nakoniec vyhovaral ze to je len slaba kvalita z mobilu. 
Co v Amerike nie su taketo akcie? 

Kultúra na Slovensku ustúpila materiálnemu konzumu. 
http://kormidlo.blog.pravda.sk/2011/10/29/slovaci-v-malackach-predviedli-ak 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUFI 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EqKwrusqbTc 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
teraz niečo inteligentného 
 
Think you will enjoy this one.  
 
http://www.youtube.com/embed/nbrTOcUnjNY 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
AHOJ,  Ahoj! To je jeden z najčastejších pozdravov. Dávno už u nás zdomácnel.  
 
Zdravia sa ním nielen deti, ale aj dospelí. Kto však pozná jeho pôvodný význam?  
Dnes už málokto vie, že to býval obľúbený pozdrav námorníkov.  
Slovíčko AHOJ  bolo napísané na prove každej lode.  
Je skratkou týchto slov  "Ad Honorem Jesu"   (Ku cti Ježiša ).  
   
Tak Ahojte moji milí.... 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Štefánik po pristátí zastrelený?                   Stanislav Háber 

Venujem manželke Júlii, deťom Jánovi, Dominike a Jurajovi   Prvý letec lietal bosý 

 Medzi slovenskými letcami je veľa osobností. Z tých navždy zapísaných v histórii 

majú osobitné miesto pre mňa prví dvaja. Mal som možnosť poznať ich blízkych 

príbuzných. Vyše dvadsať rokov som sa priatelil s praneterou prvého slovenského letca 

Ondreja Kvasa a synovca generála Milana Rastislava Štefánika som spoznal tesne pred 

jeho smrťou. 



 Stavebná inžinierka Karin Lalinská (narodená v roku 1924) si na prastrýka 

pamätala veľmi živo, aj keď jej ťahalo na deviaty krížik. Ondrej Kvas sa stal pre ľudí 

hrdinom. A v rodine boli na slávneho príbuzného náležite hrdí. Teta Karin opatrovala 

vzácnu kvasovskú rodinnú králickú bibliu, ktorá mala viac ako dvestopäťdesiat rokov. O 

prastrýkovi mi vravela, že ako dieťa sa naňho hnevala. Chlapcov brával do lietadla 

povoziť sa, ale dievčatá nie. Ani vlastnú neter. Nelietal s nimi po oblohe. Iba ich posadil 

do lietadla, ktorým jazdil po zemi. Do vzduchu brať deti by sa Kvas bál, veď lietanie 

nebola nevinná zábavka. 

 Nehovoriac o takej kuriozite, že Ondrej Kvas mal lietať bosý. Vraj z toho boli 

klebety, že je taký chudobný. V skutočnosti šiel do lietadla bez topánok preto, lebo sa ho 

snažil maximálne odľahčiť. A každé kilo bolo pre éroplán dôležité. Kvas lietal bosý, aby 

mu to šlo do neba ľahšie a aby mal nižšiu spotrebu, či aby ďalej doletel. Teta Karin mi 

však vravela, že ona strýka v lietadle nikdy bosého nevidela. Ťažko dnes povedať, čo je 

pravda a čo legenda. 

 Karin Lalinskú som spoznal v jej dome v Bratislave neďaleko letiska generála 

Milana Rastislava Štefánika. Narodila sa v Békešskej Čabe. V slovenskom meste v 

Uhorsku, ktoré sa po vzniku Česko-Slovenska nie vlastnou vinou ocitlo v Maďarsku. 

Slovenčinu si tam chránia z generácie na generáciu už od 18. storočia, kedy sa Slováci 

sťahovali v rámci jedného štátu Uhorska na dolnú zem. 

 Čabiansku župu dostal do správy viedenský pekár. Získal ju za dlhy, ktoré mu 

armáda nevedela splatiť. Verboval Slovákov do kraja, kde mohli získať pozemky na 

obrábanie. Bola to pustatina s nekvalitnými močarinatými pôdami. Pracovití Slováci zem 

zveľadili a stali sa z nich zámožní statkári. A Békešská Čaba prosperovala. Onedlho tu 



vyrástla radnica od známeho architekta Mikuláša Ybla. Čaba mala v roku 1716 len 110 

duší, ale už v roku 1810 trinásťtisíc! A v roku 1865 dokonca tridsaťtisíc obyvateľov. 

Väčšinou Slovákov. Prví prisťahovalci zbohatli a s vidinou zárobku prichádzali ďalší. 

 Teta Karin mi zdôrazňovala, že Čaba zostala vždy slovenská a veriaca. V roku 

1824 tu vysvätili najväčší evanjelický chrám v strednej Európe s osemtisíc miestami na 

sedenie. Preto Békešskú Čabu prezývali aj evanjelický Rím. A Ondrej Kvas, či Bandy 

báči ako ho volala pani Lalinská, má dnes v Budapešti po ňom pomenovanú ulicu. 

 Slovenský pilot na oblohu prvýkrát vyletel v roku 1910. Rok potom, čo Budapešť 

navštívil legendárny francúzsky letec Louis Blériot. Predviedol na vojenskom cvičisku 

Rákoš ukážkové cvičné lety. Ondrej Kvas mal vtedy 33 rokov. A lietadlá staval pre 

kamaráta inžiniera Aladára Zsélyiho. Zsélyi sa narodil v obci Čeláry, ktorá je dnes v 

okrese Veľký Krtíš na Slovensku a mal maďarský pôvod. Zsélyi je v skutočnosti prvým 

maďarským letcom, lenže vážne havaroval a prestal lietať. Odvtedy staval lietadlá Kvas 

sám. 

 Predtým mal Bandy báči v Čabe servis na opravu bicyklov. V tých časoch autá 

nejazdili ako dnes. Kto mal bicykel, bol už takmer motorizovaný. Tak mi Karin Lalinská 

logicky dôvodila, ako sa jej prastrýko dostal k lietaniu. 

 Na tú dobu bol vysoko technicky vzdelaný. Do prvého lietadla na svete letiacom s 

motorom v roku 1903 bratia Wilbur a Orwille Wrightovci z USA použili tiež súčiastky z 

bicykla. Ondrej Kvas bol na pulze svetového vývoja, keď lietal len sedem rokov od tejto 

historickej udalosti. Vyštudoval Priemyselnú školu v Pešti ako mechanik. A lietanie ho 

zaujímalo až do smrti v roku 1974, kedy zomrel vo veku 91 rokov. 



 Jeho slovenský pôvod mi pani Karin dokumentovala autentickými čabianskymi 

záznamami z roku 1864. Spísal ich kňaz evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

Ľudevít Haan v tlačenej knižnej podobe pod názvom Pametnosti békeščabanské. 

 A v tejto historickej knihe mi ukazovala pani Lalinská zápis z roku 1744, kedy v 

Békešskej Čabe bol jej a prastrýkov predok Ondrej Kvas kurátorom evanjelickej cirkvi, 

kam sa prisťahoval zo slovenskej dediny z malohontského Vrbovca a v roku 1785 

zomrel. Pani Karin šlo o to, aby mi dokázala, že letec Ondrej Kvas bol Slovákom a teda 

ulica v Budapešti pomenovaná ako ulica Andrása Kvasza je označená pomaďarčením 

slovenského mena nesprávne. 

 Ondrej Kvas ako jeho priateľ Aladár Zsélyi tiež zažil viacero leteckých havárii, 

ale z každej šťastlivo vyviazol. Preto lietal ďalej. Pre rodákov po Slovensku chodil 

prezentovať lietanie na leteckých dňoch od Bratislavy, cez Trnavu, Trenčín, Košice až po 

Spišskú Novú Ves, kde raz núdzovo pristál v rieke Hornád. Až do smrti bol veľkým 

fanúšikom lietania. Vedel o ňom všetko do najjemnejších detailov, veď Ondrej Kvas bol 

prvým letcom na slovenskom nebi a aj na svete, či v Európe patril k priekopníkom 

lietania. Čo vieme o ňom my jeho rodáci? Len že bol prvým slovenským pilotom? 

Vzdávajú mu úctu a privlastňujú si ho Maďari, prípadne to, že lietal bosý? 

Z komunistov čechoslovakisti 

 Milan Rastislav Štefánik je niekedy nesprávne uvádzaný ako prvý slovenský pilot 

zrejme preto, lebo je známejší než Ondrej Kvas. Boli súputníci. Štefánik sa narodil v roku 

1880 a o tri roky neskôr Kvas. Generál sa nedožil štyridsiatich rokov, Kvas prežil všetko. 

Havárie, závisť, problémy, intrigy a dožil sa 91 rokov. Štefánika pozná u nás hádam 

každý za posledných sto rokov, Kvasa len zasvätení odborníci. 



 O Kvasovi vieme málo. Jeho lietadlá používala armáda v prvej svetovej vojne na 

prieskum, hoci on ich skladal v mene pokroku a vedy. S generálom mali veľa 

spoločného, lebo Štefánik bol astronómom - vedcom, lenže na rozdiel od Kvasa nechal 

po sebe veľkú záhadu. Je ňou Štefánikova smrť. Zabili ho? Bol zavraždený? Šlo o 

náhodu? 

 Slovenskí historici po roku 1989 vykresľujú generála ako čechoslovakistu. Ide 

väčšinou o bývalých marxistických vedcov verných komunistickému videniu sveta. 

Komunistickú stranu nahradili ídeou čechoslovakizmu, cez ktorú sa na Štefánika 

pozerajú dodnes. Vďaka slovenskému historikovi žijúcemu v USA Tomášovi J. 

Veteškovi som sa dozvedel, čo o záhadnom lete generála prezradil Jan Masaryk, syn 

prezidenta T. G. Masaryka deň pred Štefánikovou smrťou, teda 3. mája 1919: „Podľa 

svedectva českého akademického maliara Kohouta, vpadol Jan Masaryk celý vydesený 

do jeho pracovne so slovami: Práve prichádzam od otca. Som vystrašený, lebo zajtra 

bude ponorená celá republika v čiernych zástavách. Obávam sa, že tomu už nik nemôže 

zabrániť.“ 

 Kto hovorí o vražde, je u nás roky označovaný za nacionalistu. Také je 

zjednodušené videnie tohto problému od 4. mája 1919 v Česku, ale aj na Slovensku. Prvá 

Česko-Slovenská republika je opradená mýtmi. A ak sa búrajú, nuž sa autori týchto 

mýtov a ich nasledovníci bránia. Je to zbytočné minimálne preto, že o zabití Štefánika 

nepochybovali ani najvyššie miesta tých čias, keď generál zomrel. 

 Rovnakým mýtom je jeho čechoslovakistická orientácia. Zbúrať túto predstavu je 

horšie, než hovoriť o Štefánikovej vražde. Vo všetkých medzinárodných dohodách, ktoré 

Milan Rastislav pripravil, alebo ich podpisoval, uvádzal v názve Česko – Slovensko s 



rozdeľovníkom, alebo obidve krajiny písal osobitne Česko a Slovensko. 

Čechoslovakistom sa podľa zistení historika Tomáša J. Vetešku stal generál až vďaka 

pokrútenej interpretácii jeho pozostalosti po smrti. Štefánik podpísal dohodu s talianskym 

premiérom Orlandom, v ktorej sa až na dvadsiatich miestach v taliančine uvádza „Czeco 

– Slovaco“ a „CzechieSlovachi“. 

 Synovec generála Pavel Štefánik sa so mnou stretol na leteckom dni v Piešťanoch 

v roku 1992. Tu ma pozvali ako bývalého vojenského stíhača moji spolužiaci na čele so 

špičkovým pilotom Petrom Švecom. Ten ma so synovcom zoznámil. A Pavel Štefánik sa 

rozhovoril o tom, ako sa nesmela po desaťročiach ani po zmene režimu v roku 1989 

hovoriť na verejnosti pravda o smrti jeho strýka. 

 Výpoveď Pavla Štefánika bola prvou z radu tých, ktoré som neskôr ako novinár 

získal. Na množstvo záhad generálovej smrti upozorňoval dlhé desaťročia v exile Tomáš 

J. Veteška, s ktorým som bol v písomnom styku, až do jeho smrti v USA. Mnohé 

odpovede dal Emil Karol Kautský v knihe Kauza Štefánik - legendy, fakty a otázniky 

okolo vzniku Česko-Slovenskej republiky, ktorá vyšla vo vydavateľstve Matice 

slovenskej v roku 2004. A aj o tejto knihe sa mlčí, hoci ju lektorovala vedecká kapacita z 

oblasti dejín doc. PhDr. Ladislav Deák, DrSc. 

Tomáš J. Veteška mi po zmenách v roku 1989 posielal vlastné práce o kauze 

Štefánik. S Emilom Karolom Kautským sme nami nezávisle na sebe zistené skutočnosti 

neraz v spoločných debatách preberali z rôznych uhlov pohľadu. O smrti generála som 

prvé zistenia publikoval v knihe Reportážna inventúra (1997), v ktorej som hovoril úplne 

iné informácie, než aké boli dovtedy zverejňované. To som ešte nepoznal Veteškove 

argumenty, ktoré boli v mnohom podobné. A nezávisle na mojom poznaní, keďže moju 



prácu nepoznal, k rovnakým výsledkom dospel aj Kautský. Dohodli sme sa, že napíšeme 

spoločný text. V ňom sme chceli zhrnúť dôkazy. Na čo prišiel Kautský, čo som získal 

rokmi novinárčenia ja a čo Veteška, ktorého otec patril medzi Štefánikom zverbovaných 

vojakov do prvej Česko – Slovenskej armády. Chceli sme vytvoriť dielo obsahujúce 

jednotlivé dôkazy. Žiaľ, Tomáš J. Veteška a Emil Karol Kautský zomreli v roku 2009. 

Preto využívam Veteškove, Kautského a moje zistenia, ako aj poznanie ďalších 

historikov i svedkov na vytvorenie celkového obrazu o tom, ako náš generál Štefánik 

zahynul pri prílete na Slovensko. 

Francúzsky víťaz nad Nemcami v prvej svetovej vojne maršál Foch o Štefánikovi 

povedal: „C´est un de plus brillants soldats que j´ai connus cette guere,“ - je to jeden z 

najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne spoznal. Náš astronóm hľadal vo 

Francúzsku možnosti využitia svojej odbornosti, keďže žiadne miesto v domovine so 

svojím vzdelaním nemohol nájsť. V roku 1912 prijal francúzske štátne občianstvo, keďže 

nová vlasť využila jeho vedomosti naplno. Na začiatku prvej svetovej vojny sa generál 

vrátil z Maroka, nastúpil k letectvu a v októbri 1915 prvýkrát havaroval na srbskom 

fronte. Z Mitrovice ho previezli do Talianska a odtiaľ do Francúzska. Tu získal pre svoj 

plán ako oslobodiť Slovákov spod monarchie vytvorením armády s Čechmi vplyvné 

francúzske kruhy. 

Takto na jeho misiu spomínal Raoul Blondel, ktorý mu sprostredkoval dôležité 

stretnutie s francúzskym prezidentom Deschanelom: „Mal som 7. februára 1916 ako 

hlavný lekár službu v kasárňach vojenskej ošetrovne v Clingnancourte. Posledným 

dôstojníkom prehliadky bol mladý letec, ktorý mal na dokumente uvedenú národnosť 

„uhorský Slovan“. Slovák z predvojnového Uhorska. Rozprával krásnou francúzštinou. 



Povedal mi, že sa dobrovoľne prihlásil do francúzskej armády hneď po vypuknutí vojny a 

bol odvelený na srbský front, lebo ovládal slovanské reči. Bol svedkom hrozného ústupu 

srbskej armády ustupujúcej pred útokmi Nemcov. Časť Srbov ušla pred Nemcami 

ťahajúc sa bosí po snehu, zanechávajúc za sebou na ceste mŕtvoly. Potom sa stalo niečo 

veľkolepé. Srbskí letci, ktorým asistovali viacerí inonárodní piloti, medzi nimi Štefánik, 

začali transportovať ponad končiare Álp bezvládnych ranených a pristávať s nimi na 

druhej strane pohoria dalmatského pobrežia.“ 

A vtedy Štefánik havaroval. Leteckému mechanikovi Bourdonovi hlásil: „Som 

stratený. Vrtuľa môjho lietadla sa zlomila. Spadol som niekoľko kilometrov odtiaľto.“ 

Kolegom letcom sa podarilo Štefánika zachrániť. 

Raoul Blondel hovoril o Štefánikovi vždy s obdivom: „Bolo príjemné sa s ním 

zhovárať a počúvať jeho zážitky z malej krajiny jeho pôvodu, lebo bol zápalistým 

patriotom. Hovoril mi, že v Quai d´Orsay sa pripravujú podmienky pre mierové dohody. 

Zdôrazňoval, že je nutné, aby jeho krajina bola oslobodená. Vedel, že prezident 

Deschanel sa staval proti rozdeleniu Rakúsko – Uhorska z dôvodov rovnováhy síl v 

Európe. Štefánika som počúval s veľkým záujmom. Navrhol, že mi predstaví Masaryka, 

a aby som sa pokúsil zariadiť schôdzku s prezidentom Deschanelom. Masaryk prišiel so 

Štefánikom 9. februára. Jeho prítomnosť bola zrejme potrebná, hoci francúzštinu 

neovládal.“ 

Amerického prezidenta Česi pobúrili 

Lekár Blondel opísal Masaryka ako chladného muža. Úplný opak Štefánika, ktorý 

Masaryka obhajoval, že má zložitý osud, keďže ako bývalý poslanec rakúskeho 

parlamentu má manželku a dcéru uväznené v Rakúsku, pričom sám žil vo Francúzsku v 



chudobe bez toho, aby tamojšia politika javila o jeho osud záujem. Blondelovi sa 

podarilo do týždňa dohodnúť stretnutie s francúzskym prezidentom Deschanelom. Podľa 

jeho slov, Štefánik na Blondela naliehal, aby mohol francúzskemu štátnikovi predstaviť 

založenie nezávislých štátov Slovenska a Česka: „Prezident nás pozval 15. februára 1916 

do svojej kancelárie na druhom poschodí prezidentského paláca. Rozprávať začal 

Štefánik a prezentoval svoj návrh na oslobodenie Slovenska od Maďarska a Česka od 

Rakúska. Zdôraznil, že je absolútne potrebné vyhlásiť nezávislosť týchto krajín a 

garantovať ju v mierovej zmluve. Nezabudnem na jeho nadšené slová: Pán prezident, v 

deň, v ktorom vyhlásite na parlamentnej tribúne nezávislosť našich krajín, 

stopäťdesiattisíc Slovákov a Čechov zdezertuje z maďarskej a rakúskej armády s celou 

výzbrojou a výstrojom prebehnú na talianskom fronte k Spojencom a pridajú sa k našej 

armáde a vojna bude zakrátko skončená.“ 

Hoci Štefánik organizoval armádu Česka a Slovenska, od začiatku upozorňoval na 

rovnoprávnosť oboch národov v spoločnom štátnom zväzku. Svedčia o tom rokovania 

Štefánika s vtedajším americkým prezidentom Woodrowom Wilsonom. Svedectvo o ich 

obsahu priniesol plukovník americkej spravodajskej služby Stephen Bonsal, ktorý bol po 

vojne členom americkej delegácie na mierovej konferencii v Paríži. 

Bonsal bol očitým svedkom postoja prezidenta Wilsona k právu Slovákov na 

sebaurčenie: „Keď Štefánik prišiel začiatkom roka 1919 zo Sibíri do Paríža, otvorene 

vyjadroval svoje pochybnosti o cene dohôd dojednaných medzi českými a slovenskými 

reprezentáciami pod predsedníctvom Masaryka v Pittsburghu a vo Philadelphii v roku 

1918. Vyjednávaním sa sformovala federácia dvoch národov s rovnakými právami a 

povinnosťami. V tom čase prakticky všetci delegáti na Mierovej konferencii boli proti 



štiepeniu štátov, aby sa predišlo balkanizácii východnej Európy. Konečne po silnom 

nátlaku, najmä americkej delegácie, gen. Štefánik napriek svojim obavám, súhlasil s 

plánom za podmienky, že usporiadanie Česko – Slovenského štátu bude sa považovať iba 

za pokusné manželstvo, z ktorého Slováci môžu odísť hneď po realizovaní svojich obáv.“ 

Bonsalove svedectvo odznelo aj na pôde amerického parlamentu a bolo zapísané 

v oficiálnej zápisnici US kongresu v Congressions, čo bolo zverejnené v East Europe 

Magazin č. 4 – 5, roč. 24, august – september 1975: „Keď sa Štefánik po dvoch 

mesiacoch vrátil z Talianska, informoval našu delegáciu, že jeho obavy sa stali 

skutočnosťou, lebo ľudia z Prahy zaobchádzajú so Slovákmi nie ako so seberovným 

národom, ale ako s africkou kolóniou alebo kmeňom, ktorému je nutné kruto vládnuť a 

vzdelávať ho. Prezident Wilson bol pobúrený týmto vývojom.“ 

V tom čase neexistoval internet. A ani zverejňovanie tajných diplomatických 

depeší. Máme však viac v podobe hodnovernej výpovede amerického diplomata, ktorý sa 

rokovaní prezidenta Wilsona so Štefánikom zúčastňoval: „Prezident Wilson Štefánikovi 

otvorene povedal, že sa v prvom rade musíme sústrediť v tej chvíli na zaistenie dohôd, 

ale pred ich ratifikáciou nebude súd. Jedine až po náprave prípadných chýb a 

nedostatkov, ktoré sa objavia v praxi. Preto prezident Wilson požiadal Štefánika, aby 

zatiaľ netrval na zmenách, lebo taký postoj by komplikoval aj tak už sťaženú situáciu. 

Uistil ho však a dal mu svoje slovo, že keď bude v novembri (1919) zasadať Liga 

národov, osobne pred ňou vznesie Štefánikove sťažnosti a Wilson dodal, že nepochybuje, 

že príde k náprave a vyrovnaniu.“ 

Lenže USA v čase zasadania v novembri 1919 už neboli členom Ligy národov, 

takže žiadne námietky nemohli na rokovaní nadniesť. Navyše, Štefánik už nebol medzi 



živými. Stephen Bonsal vo svojom svedectve dodal: „V závere chcem zdôrazniť, že 

manželstvo na skúšku vstúpilo do platnosti iba na naliehanie americkej delegácie, ktorá 

verila, že organizovanie federálneho Česko – Slovenska v skutočnosti už prebiehalo a 

všetky prípadné nezrovnalosti sa budú korigovať počas budúceho zasadania mierovej 

konferencie v Paríži. Nádejám sa, že Slovákom svitne deň vypočutia a všetky prísľuby im 

dané v Paríži zaručené prezidentom Wilsonom sa uskutočnia.“ 

...a predsa sa strieľalo! 

Generál Štefánik protestoval proti falšovaniu jeho podpisu na Philadelfskej 

deklarácii nezávislosti Česko – Slovenska, ktorý Česi dali na dokument bez jeho súhlasu. 

Tomáš J. Veteška dodal: „Štefánik predvídal, že Česi Pittsburskú dohodu nedodržia.“ 

Francúzska publicistka a Štefánikova dôverna priateľka Louise Weissová vo 

svojich memoároch (Memoires d´une Europeene, Paris, Payot, 1969) hodnotila generála 

ako génia. Zdôrazňovala, že Edvard Beneš nášho Štefánika nemohol zniesť. Pre Beneša 

bol sedliakom zosobňujúcim aristokrata. Keď Masaryk ponúkol Štefánikovi miesto 

veľvyslanca pri talianskej vláde, generál pochopil, že ide o pokus sa ho zbaviť. Ponuku 

odmietol. Pri jeho poslednej návšteve na Rue Bonaparte v apríli 1919 mal Štefánik s 

Benešom prudkú výmenu názorov, ktorá sa podľa Louise Weissovej skončila totálnym 

zlomením všetkých priateľkých pút. Amerika bola ďaleko aj s americkými Slovákmi, 

ktorí spolu so Štefánikom, kým žil, trvali na splnení prísľubov amerického prezidenta. 

Keď generál 4. mája 1919 zahynul, nebolo toho, kto by podobne odborne trval na splnení 

týchto požiadaviek rovnoprávnosti okrem kňaza a politika Andreja Hlinku. Komu 

poslúžila teda Štefánikova smrť najlepšie? Prečo sa nemáme pravdu o nej dozvedieť ani 

dnes, ale každý, kto hovorí o vražde, je označovaný za nacionalistu? 



 Mamička Milana Rastislava Albertína Štefánikova hneď po havárii 4. mája 1919 

tvrdila, že videla syna letieť nad Bratislavou tak nízko, že zbadala ako z lietadla máva 

bielou vreckovkou. Mohlo by sa zdať, že je to naivná predstava matky, ktorá prišla o 

syna. Omyl. Biele vreckovky videli mávať z otvorenej kabíny talianskeho Caproni aj 

vojaci, ktorí na lietadlo strieľali. 

 Už takmer sto rokov mnohí podceňujú Michala Lechtu z Ivánky pri Dunaji. Ten 

napísal prezidentovi Tomášovi Garriguovi Masarykovi v roku 1928 list tohto znenia: 

 „Mal som vtedy 19 rokov. Stál som s inými pred delostreleckými kasárňami v 

Bratislave blízko letiska. O pol dvanástej sme zbadali vo výške asi dvesto metrov lietadlo 

so štyrmi osobami. Keď sme počuli hučanie motora, nastal v kasárňach ruch. Asi dvadsať 

vojakov sa rýchlo ozbrojilo puškami a začali strieľať na lietadlo. Keď zahrmela prvá 

salva, lietadlo, hoci letelo nízko, sa spustilo ešte, ale výstrely bolo počuť bez prestávky. 

Lietadlo sa zakolísalo, spravilo veľký oblúk a zreteľne som v ňom videl štyri osoby, ktoré 

nám dávali znamenie bielymi vreckovkami. Bolo to však zbytočné, vojaci im nerozumeli, 

asi si mysliac, že strieľajú na maďarské lietadlo. Lietadlo sa pokúsilo trikrát pristáť, ale 

stále naň strieľali. Potom sa ťažko vznieslo vyššie a odletelo k Vajnorom. Za Ivánkou 

lietadlo znova trochu nabralo výšku, ale zápas motora trval len niekoľko minút, lietadlo 

sa naklonilo a prudko padalo k zemi. Bežali sme k nemu, boli sme pri ňom prví. Všetci z 

lietadla boli mŕtvi. Je isté, že hlavného letca zasiahla strela do hlavy ešte vo vzduchu. 

Mám svedkov, ktorí dosvedčia, že Štefánik sa stal obeťou omylu vojakov. Kto má na tom 

vinu?“ 



 Biela vreckovka, ktorú videla Albertína Štefániková, nebola mávaním na pozdrav 

mamičke, ale na uzmierenie streľby. Cestujúci signalizovali, že sú priatelia, prípadne, že 

sa vzdávajú, len nech viac na lietadlo nestrieľajú. 

 Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a Michal Lechta z Ivánky pri Dunaji vyvolal 

oficiálne vyšetrovanie smrti generála Štefánika. Historici často Lechtu spochybňujú, že to 

bol nezodpovedný živel, u ktorého predpokladali sabotáž proti Česko-Slovensku, lebo sa 

schovával pred vyšetrovaním v Maďarsku. Vraj teda mohol byť špiónom maďarských 

záujmov podporujúcich rozpad prvej Česko-Slovenskej republiky. 

 Spojenectvo s českým národom v jednom štáte Slovensko pred Maďarmi 

ochraňovalo. Tvrdohlavý Lechta dosiahol vznik oficiálnej komisie. A stíhanie proti nemu 

bolo zastavené z dôvodu, že sa nedala dokázať nepravdivosť Lechtových tvrdení. 

Naopak, vyšetrovacia komisia potvrdila, že vojaci v Bratislave skutočne na Štefánikove 

lietadlo strieľali. 

 Zostrelenie lietadla potvrdili oficiálne aj talianski leteckí odborníci. Prečo sa teda 

spochybňuje ešte aj dnes? Prečo, ak o zostrelení Štefánikovho lietadla hovoríme dnes, tak 

sú také hlasy označované za nacionalistov? Práve naopak, zakrývanie očí s odstupom 

rokov nad faktom, že Štefánikove lietadlo bolo zostrelené, vyvoláva ďalšie otázky. 

 Zo smrti generála Štefánika mohlo profitovať množstvo osobností tej doby. Je to 

nepríjemná predstava, že by to mohlo byť vyhovujúce trebárs pre prezidenta Tomáša G. 

Masaryka, alebo Edvarda Beneša, či pre ministra pre správu Slovenska Vavra Šrobára. 

To však neznamená, že museli stáť za jeho smrťou. Kautský dokázal objavením dôkazu v 

Masarykovej pozostalosti, že generál Štefánik chcel v novej republike post 

viceprezidenta pre Slovensko. 



Šokujúci objav čiernej skrinky 

 Milan Rastislav mohol ležať aj v žalúdku predstaviteľov mocností vtedajšieho 

sveta. Bol síce francúzskym generálom, ale chcel sa oženiť s talianskou markízou 

Benzoni z rodu savojských kráľov. A Taliani s Francúzmi súperili o vplyv v Česko-

Slovenskej republike po skončení prvej svetovej vojny. Dajme slovo generálovmu 

bratovi Igorovi Brankovi Štefánikovi, ktorý pôsobil ako farár v Juhoslávii, kde aj v roku 

1940 ako 67-ročný zomrel. Jeho názor mám vďaka archívu Štefana Žáka z Modry. Igor 

Branko Štefánik o smrti Milana Rastislava povedal: 

 „Je moje presvedčenie, že generálovu smrť nezapríčinila náhoda, ale úkladná 

vražda. Katastrofa lietadla bola vopred pripravená. Na to poukazujú mnohé stopy, ktoré 

čakajú na vysvetlenie.“ 

 Tvrdiť, že som nacionalista len preto, lebo verím výsledku vyšetrovacej komisie 

zostavenej prezidentom Masarykom, je nezmysel. A táto komisia dôkladne preverila 

svedkov udalostí zo 4. mája 1919. Vypovedali skutočne tí, ktorí boli očitými svedkami. 

Emil Karol Kautský si dal tú námahu, že podľa ich svedectiev rekonštruoval trasu 

Štefánikovho letu podľa mapy. A vyšlo mu, že generál márne hľadal možnosť, ako sa 

streľbe vyhnúť. 

 Podľa spomínaných výpovedí nebolo pochýb, že strieľajúci vojaci vedeli, na koho 

pália. Konali na rozkaz. Boli v službe. Počúvať museli. A Caproni si nemohli pomýliť s 

maďarskými lietadlami, lebo tie neboli dvojtrupé a dvojmotorové. Stroje vtedy 

rozoznávali podľa typu lietadla, či ide o nepriateľa. Navyše, Štefánikove lietadlo paľbu 

neopätovalo, nebránilo sa, naopak, mávali z neho bielymi vreckovkami. 



 Komisii predsedal Masarykov dôverný spolupracovník, legionár a generál 

Stanislav Čeček. Nik nemôže tvrdiť, že komisia bola zmanipulovaná. A predsa sa aj dnes 

mlčí o fakte, že Štefánikove lietadlo sa dostalo nad Bratislavou do ťažkej paľby. A 

následne došlo k jeho tragickému koncu. 

 Výsledky Čečekovej komisie dokazujú, že Caproni dlho bezchybne manévroval 

nad Bratislavou. Preto lietadlo nemohlo priletieť už poškodené od Viedne, ako tvrdili 

niektoré teórie. Rádiový drôt bol totiž prestrelený a poškodil výškovku. Muselo sa tak 

stať nad Bratislavou. S poškodenými výškovými kormidlami by Caproni nedoletel do 

Bratislavy a nemohol by lietať hore - dolu hľadajúc plochu na pristátie. Jednoducho by 

také lietadlo nebolo ovládateľné. 

 Emilovi Karolovi Kautskému sa podaril husársky kúsok. Objasnil, dnes by sme 

povedali, čiernu skrinku od lietadla Caproni, ktorú dovtedy nik neinterpretoval správne. 

Ide o zápisník vo vrecku mŕtveho mechanika lietadla. Doň si počas letu posádka písala 

poznámky, lebo v otvorenej kabíne medzi sebou nemohli hovoriť. 

 A tam sa píše o poškodení výškových kormidiel pretrhnutou anténou. Nie je tam 

síce zápis, kedy sa tak stalo, ale výškovka je na manévrovanie dôležitá. Bez nej by sa 

Caproni zrútilo oveľa skôr. Ak by sa pretrhla anténa nad Viedňou a poškodila výškovku, 

spadli by už vtedy a do Bratislavy by vôbec nedoleteli. Kautskému potvrdili technickí 

historici lietania v Taliansku, že rádiový drôt sa nemohol pretrhnúť v lietadle sám a tak 

poškodiť výškovku. Anténa musela byť prestrelená. A na lietadlo sa strieľalo ako sa 

vďaka Lechtovi oficiálne dokázalo, až nad Bratislavou. Aj tak sa čas od času objavujú 

uletené teórie, že možno generál spáchal samovraždu. Vraj trpel depresiami, a čo ak 

lietadlo naschvál nasmeroval do záhuby? Je to nezmysel. 



 Za prepravu generála zodpovedala talianska armáda. Štefánik nesedel na mieste 

pilota a nemohol naň v dvojtrupom lietadle ani počas letu v otvorenej kabíne preliezť. 

Nehovoriac o tom, že ak by sa chcel zabiť, muselo mu byť jasné, že by de facto takto 

zavraždil aj ďalších členov posádky. A to by Štefánik nikdy neurobil! 

 Šiel domov z vojny. Čakala ho mama, priatelia, ľudia, štát, ktorý pomáhal 

vytvoriť a v Taliansku snúbenica. Ďalšia nezmyselná teória vraví, že mohol pri pilotovaní 

odpadnúť, mohlo mu prísť zle. Mával časté bolesti hlavy. Nuž zopakujme, Štefánik 

Caproni nepilotoval a ani nemohol. Odpadnúť síce mohol, ale na priebeh letu by to 

nemalo žiaden vplyv. Pravda je len jedna, čo ako bolestivá, ale potvrdená oficiálnou 

štátnou vyšetrovacou komisiou menovanou prezidentom Masarykom: na lietadlo sa 4. 

mája 1919 v Bratislave strieľalo. 

 Kautský dokázal poškodenie výškovky objavením zápisu v „čiernej skrinke“, teda 

v zápisníku mechanika nad Bratislavou bez pochybností, že by sa tak mohlo stať inde. A 

s poškodenou výškovkou sa lietadlo nedalo riadiť. Prečo vojaci rozmiestnení v Bratislave 

strieľali na Štefánika, je vec ďalšieho vyšetrovania. 

Nik nechcel byť svedkom 

 Každý rok si 4. mája pripomíname výročie smrti generála Milana Rastislava 

Štefánika. Určite oprávnene sa ozývajú hlasy, že namiesto špekulácii ako zomrel, by sme 

mali Štefánikove dielo nanovo preštudovať. Analyzovať. Vyvodiť z neho závery pre našu 

budúcnosť. Je to nádherná úloha pre slovenských intelektuálov. Pre slovenský národ je tu 

však iný cieľ. Všetky vyspelé štáty sveta podrobujú exhumácii kostrových pozostatkov 

vlastných či cudzích dejateľov. V Prahe exhumovali českých kráľov, ale aj ostatky 

dánskeho astronóma Tycho de Brahe, v Čile exhumovali prezidenta Salvadora 



Allendeho, ktorý zomrel z pohľadu histórie len nedávno v roku 1973. Preto by bolo na 

čase pristúpiť k exhumácii aj generála Štefánika. 

 Emil Karol Kautský otvoril pražské a iné archívy. Podarilo sa mu to, o čo sa 

usiloval celý život synovec generála Pavel Štefánik, ktorý mi v roku 1992 povedal: 

 „Beneš bol úhlavným nepriateľom uja Milana, lebo vedel, že ak sa ujo Milan 

postaví na zadné, tak za ním bude stáť 800 000 legionárov. Nik nechce pichať do osieho 

hniezda. Nemám podporu nielen na Pražskom hrade, ale ani u slovenskej politickej 

reprezentácie (povedané v roku 1992). 

 Edvard Beneš bol ministrom zahraničných vecí a súčasne minister vnútra. 

Prezident Masaryk bol súčasne ministrom financií. Mali všetky kľúčové postavenia, a bez 

týchto dvoch ľudí sa nemohlo nič odohrať. 

 Písal som Havlovi, Čarnogurskému, Mikloškovi, Keltošovej, Dubčekovi, avšak 

nie všetci mi aj odpísali. A ak, tak iba naivným spôsobom odpovedali pre odpovedanie, 

ktoré nič nerieši. Trvám na tom, aby pražská vláda predložila protokol o páde. Keď sa to 

tak vezme, tak za každú ukradnutú hus je protokol, a o tomto nie je žiaden? 

 Pýtala sa matka gen. Štefánika, teda moja stará matka, ešte T. G. Masaryka, aby 

osobne odpovedal, ale mlčal, ani na pohrebe nebol. Ale 4. mája 1919 predsa prilietal 

francúzsky generál, minister vlády, podpredseda zahraničného výboru, a nik nebol na 

letisku? To znamená, že nik nechcel byť svedkom. A čoho nechcel byť svedkom? 

 Beneš rozhodol, že to bola tragická smrť, avšak to je omyl. Bolo tam veľa 

sedliakov idúcich do roboty, takže svedkovia boli. Raz darmo, staré rímske právo hovorí: 

Volenti not fit iniuria - kto chce, tomu sa krivda nedeje. 



 Talianska vláda predsa prevzala prepravu československého ministra, 

francúzskeho generála a snúbenca markízy Giulianni Benzoni - príbuznej rodu 

Savojských - teda talianskych kráľov, predtým aj habešských cisárov. Tým prevzali 

zodpovednosť. 

 Lietadlo padlo zásahom takým alebo makovým, ale československá vláda to 

nemohla nechať len tak. Museli hlásiť do Ríma, že sa niečo stalo. Zomrel francúzsky 

generál, museli to hlásiť do Paríža, a kde sú tie protokoly? V archívoch T. G. Masaryka. 

Prečo ich neotvoria, veď od smrti prešlo už 73 rokov (v roku 1992)? Z historikov, či je to 

Mlynárik, Juríček, Štvrtecký alebo Zrubec, všetci prišli len po 4. máj 1919 po 12. hodinu 

5. minútu, dovtedy píšu dosť informovane, ale ďalej nie, prečo?“ 

Kautský posudzoval listinné dôkazy, osobné poznámky historických osobností, 

pitevné správy, pohrebné osvedčenia, viaceré policajné záznamy záhadných úmrtí 

súvisiacich čo i len máličko so smrťou Štefánika, a to od roku 1919. Robil to bez 

zbytočného pátosu - pragmaticky. Pristupoval k faktom striedmo, so značnou dávkou 

zdržanlivosti. Ak už vyslovil mienku, nebol to súd, ale logické vyústenie viacerých 

dôkazov a faktov. 

 Generál ako talentovaný muž získal priazeň mocných sveta na uskutočnenie 

svojho sna oslobodiť vlastný národ spod maďarskej nadvlády. Bol aj schopný vojenský 

pilot, ktorý dokázal dvakrát pristáť po zostrelení lietadla. Vedel teda, čo sa deje, keď sa 

poškodilo Caproni, ktorým sa vracal domov. Potom, čo organizoval Česko-Slovenskú 

armádu, lebo na nej postavil budúci úspech - vytvorenie spoločného štátu. Bez vlastnej 

armády by štát neexistoval. Na pravú cestu napravoval aj Masaryka, či Beneša, ktorý sa 

Štefánikovi snažil dostať do priazne. Videl, že tento schopný Slovák bol stelesnením 



činu, kým on s Masarykom boli v pracovniach schopní spriadať politické intrigy. To bolo 

to, čo Štefánik nevedel. 

Lechta vravel pravdu 

 V prípade Štefánikovej smrti treba zjavne hovoriť o úkladnej vražde. Ale každý, 

kto si dovolil tú myšlienku vysloviť, bol označený za nacionalistu, hoci priamo 

Masarykom menovaná komisia potvrdila, že na Caproni sa v Bratislave strieľalo s 

úmyslom lietadlo zostreliť a poškodiť sa ho aj podarilo. Neboli to čestné salvy vojakov 

na privítanie generála. 

 Vražda mala motív, svedkov a dostatok dôkazov. V tomto zmysle je cenné 

Kautského vedecké vysvetlenie omylov, akých sa dopúšťali pri hodnotení dôkazov iní 

bádatelia. Tí si síce osvojili Kautského chápanie zápasníka mechanika ako čiernej skrinky 

o stave lietadla počas letu, ale údaje interpretovali nesprávne. 

 Vraj anténa bola poškodená pred príletom do Bratislavy. Nuž keby aj anténa 

praskla sama od seba nehľadiac na stanoviská talianskych technikov, ktorí aj dnes tvrdia, 

že niečo také nebolo možné, tak s Capronim by nik nad bratislavské nebo nedoletel. 

Jednoducho by sa lietadlo zrútilo tam, kde došlo k pretrhnutiu antény. Teda ak niekto 

tvrdí, že sa to stalo ešte počas preletu nad Viedňou, dnes by Štefánikova mohyla stála tam 

a nie v Ivánke pri Dunaji. A keďže mohyla nestojí v Rakúsku, tak bola anténa pretrhnutá 

tak, že zablokovala výškové kormidlá, až nad Bratislavou. 

 Kautský dokázal na základe technických dôkazov bezchybné manévrovanie 

lietadla na bratislavskom nebi podľa výpovedí svedkov z oficiálnej Masarykovej správy. 



Lietadlo by nemohlo takto lietať hore – dolu po bratislavskom nebi s poškodenou 

výškovkou. Naopak, vďaka jej poškodeniu pretrhnutou anténou došlo k tragédii. 

 Na obhajobu záverov Kautský používal oficiálne zdôvodnenia vyšetrovacej 

komisie leteckého nešťastia, ktorá vznikla za Tomáša G. Masaryka a Edvarda Beneša. Tá 

vyšetrovala aj toho, kto ju inicioval, teda občana Michala Lechtu z Ivánky pri Dunaji, 

ktorý žiadal vládu v Prahe prešetriť fakt, že sa 4. mája 1919 na Štefánikove lietadlo 

strieľalo ako na nepriateľa. A trestné stíhanie proti Lechtovi za toto podanie bolo 

zastavené, lebo „sa nedá dokázať nepravdivosť Lechtových tvrdení“. Komisia ani 

vyšetrovanie Lechtu v roku 1928 za vlády Masaryka a Beneša nevyvrátila toto tvrdenie. 

Takže platí dodnes. A znamená, že Lechtove svedectvo je pravdivé. 

Lechtu aj dnes chcú znevažovať len preto, ako zomrel. Mal vraj v krčme uzavrieť 

stávku, že zje potkana. A na otravu z potkana zomrel. Taká smrť je síce kuriózna, ale 

nevyvracia Lechtove svedectvo, ktoré vyvolalo oficiálne vyšetrovanie havárie generála. 

A nemá s haváriou ani nič spoločné. 

 V roku 1993 sa mi podarilo získať ďalšie vzácne priame svedectvo očitého 

svedka Štefánikovej tragédie. V dome opatrovateľskej služby v Považskej Bystrici v roku 

1993 žil Jozef Haronik, ročník 1906, z obce Prosné. Keď mal trinásť rokov, pracoval u 

pastiera dobytka vo Vrakuni pri Bratislave. 

Kombinéza sa hýbala 

 V osudný deň 4. mája 1919 sa zhodou okolností stal prvým očitým svedkom 

nešťastia. O udalosti Jozef Haronik spomínal: 



 „V ten deň som bol pri železničnom moste, čo vedie do Komárna. Zrazu som 

zbadal lietadlo, ktoré letelo ponad most nad Vrakuňou do Vajnor. Keď už bolo nad 

Vajnorami, všimol som si, že lietadlo dymí. Rozbehol som sa za ním. 

 Na ceste ležal nejaký muž v koženej kombinéze. Vtedy som ešte nevedel, že je to 

Štefánik. Lietadlo horelo asi desať-pätnásť metrov od neho. Ležal na chrbte a bolo jasne 

vidieť, že dýcha - kombinéza sa pohybovala. Nato sa objavil muž na bicykli, ktorý prišiel 

smerom od Bratislavy. Mohol mať asi štyridsať rokov. Hneď za ním prišlo čierne auto, z 

ktorého vystúpili neznámi civili. Zohli sa nad Štefánikom a rozopli mu kombinézu. Pod 

ňou mal kožené sako a v ňom zlaté hodinky, ktoré odopli a strčili si ich do vrecka. Našli 

uňho aj doklady, podľa ktorých zistili, koľkí boli v lietadle. Preto hneď vydali rozkaz 

vojakom, ktorí prišli za nimi, aby našli ďalších troch Štefánikových spolucestujúcich. 

 Jeden ležal v priekope pri ceste neďaleko Štefánika. Okolo hlavy mal bielu šatku 

so stopami krvi. Bolo zjavné, že je mŕtvy. Druhý ležal tiež mŕtvy v žite. Tretieho nemohli 

nájsť. Jeden čatár odtrhol tyč z lietadla a prehrabával trosky a tak ho našiel. Všetkých 

troch naložili do vojenského nákladného auta. Pozostatky muža z lietadla zabalili do 

plachty. 

 Na Štefánika som videl zblízka, keďže som bol iba dva metre od neho. On jediný 

žil. Keď mu rozopli kombinézu, nikde nebolo vidieť nijaké stopy krvi. Len jeho jediného 

naložili do čierneho osobného auta. Mňa na mieste vypočuli a odviedli ma z davu ľudí, 

ktorý sa tam o chvíľu zišiel. Šiel som späť do Vrakune. Druhého svedka, ktorý prišiel za 

mnou na bicykli, naložili aj s bicyklom do auta a odviezli do Bratislavy.“ 

 Z tejto výpovede Jozefa Haronika vyplynuli otázky, ktoré ochotne zodpovedal: 



 Hovorili ste neskôr, už ako dospelý, o tom, čo ste vtedy videli? 

 „Nie. Bál som sa to povedať, lebo všade boli Česi, a tí by ma hádam aj zavreli. V 

roku 1931 som totiž odišiel do Francúzska za prácou. Keď som sa po piatich rokoch 

vrátil, vstúpil som do komunistickej strany a aj preto som sa bál, že by ma zavreli.“ 

 A počas Slovenského štátu? 

 „Opäť som sa bál, z toho istého dôvodu. Za komunistov sa vtedy považovali 

väčšinou Česi...“ 

 Na záver rozhovoru na otázku, čo by ešte mohol dodať, Jozef Haronik povedal: 

 „Prisahám na to, čo som videl. Vyberte si, či mám pravdu ja, alebo niekto, kto má 

falošnú pravdu.“ 

 Po zverejnení svedectva Jozefa Haronika v roku 1993 som sa dočkal útokov aj v 

tlači, že moje teórie o Štefánikovej vražde staviam na výpovedi pastierika kráv. Smiešne 

tvrdenie, veď v tom čase si mládež privyrábala inak ako dnes na brigádach. Pásli kravy a 

nedokladali tovar v supermarketoch ako teraz. Nielen ja som pochyboval o nešťastnej 

náhode. Leteckí odborníci jednoznačne dokázali, že výsostné znaky zo zeme nebolo 

vidieť, hoci mnohí zástanci nešťastnej náhody tvrdili, že si vojaci poplietli výsostné 

znaky Talianska s maďarskými a preto sa v Bratislave 4. mája 1919 na Štefánikove 

lietadlo strieľalo. 

 To, či ide o nepriateľské lietadlo, sa určovalo podľa jeho tvaru vo vzduchu, nie 

podľa ťažko rozoznateľných výsostných znakov. Maďari nemali dvojmotorové a 

dvojtrupé lietadlo, akým bol stroj Caproni, ktorým priletel Štefánik. Preto si Caproni nik 



nemohol pomýliť s maďarským lietadlom. Vojaci v tom čase vedeli, že je to Caproni a 

teda, že je to talianske a nie maďarské lietadlo. Dostali však príkaz strieľať. 

 Štefánik prichádzal na Slovensko ako zradený človek, ktorého sklamali jeho 

najbližší spolupracovníci Beneš a Masaryk. S Benešom sa tesne pred vlastnou smrťou 

rozišiel. Vo všetkom. Beneš ho svojvoľným vymenovaním za ministra vojny odsunul v 

politike nového štátu na vedľajšiu koľaj. Masaryk sa chystal zradu dovŕšiť a to tým, že 

chcel Štefánika požiadať o odstúpenie z ministerského postu. Už preňho doma nemali 

žiaden úrad, okrem miesta veľvyslanca v Taliansku. Už ho nepotrebovali. A on to vedel! 

Preto chcel post viceprezidenta pre Slovensko. 

Atentát na slovenského kráľa 

 Do Bratislavy však neprichádzal ako umlčaný minister, ktorý sa chystá 

abdikovať. Prichádzal ako suverénny politik do suverénnej krajiny. A nešiel do Prahy, 

kam ho volali. Prichádzal do Bratislavy. Demonštroval tak odhodlanosť brániť práva 

Slovenska, na ktoré sa po vzniku spoločného štátu 28. októbra 1918 rýchlo zabúdalo. 

Rovnako ako na dve dohody s krajanskými spolkami v Amerike, ktoré predchádzali 

vzniku republiky. Clevelandská dohoda z 22. októbra 1915 hovorila ešte o federatívnom 

usporiadaní štátu. Pittsburská dohoda z 31. mája 1918 už nie. V Pittsburghu dohodli 

zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike s Českým národným združením a so Zväzom 

českých katolíkov pre Slovákov samosprávu. Zmluvu naformuloval a podpísal sám 

Tomáš G. Masaryk. 

 Masaryk s Benešom nepotrebovali Slovensko ako subjekt medzinárodného práva, 

nepotrebovali ani skutočné federatívne usporiadanie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. 

A Štefánik chcel minimálne post viceprezidenta pre Slovensko. Možno sa domnievať, že 



chcel viac. Čo ak sníval o vyhlásení samostatnosti s pomocou Talianska, prípadne po 

sľuboch od prezidenta Wilsona aj s podporou USA? 

 Minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár sadil lipu v Skalici, kým v Bratislave 

zomieral slovenský hrdina. Pritom Šrobár bol ten, kto Štefánika osobne urýchlene volal 

do Bratislavy, ale na prílet generála sa neprišiel pozrieť. Čo je to za čudné správanie? 

Naliehal na Milana Rastislava, aby pricestoval urýchlene do Bratislavy, a keď sa tak 

Štefánik rozhodol urobiť, Šrobár pod zámienkou, že ide do Skalice sadiť lipu, z 

Bratislavy odišiel. Pritom so Šrobárom sa priatelili, veď Štefánik striedal Vavra Šrobára 

vo funkcii predsedu Spolku slovenských vysokoškolákov Detvan v Prahe, keď generál 

študoval astronómiu. 

 Kautský odborne poukázal aj na rozličné mýty, napríklad že Štefánikovo lietadlo 

padlo pre silný vietor. Technicky dokazoval spôsobom pilotáže a poveternostnými 

podmienkami v Bratislave, že nič také nebolo fyzikálne možné. Dokladoval to aj 

autentickými výpoveďami svedkov, ktorí to tvrdili v čase vyšetrovania havárie. 

 Nešlo o odstavenie jedného génia, jedného Slováka s francúzskym štátnym 

občianstvom. Osobnosť je nebezpečná len vtedy, ak ju obklopuje dostatok silných 

jedincov. A Štefánik mal ten zvláštny dar, že vedel vychovávať nové osobnosti. A ako sa 

zaobchádzalo so Štefánikom, o tom svedčí aj to, akým spôsobom sa falšujú dejiny v 

prípade jeho smrti. 

 Kým Štefánik prišiel v máji 1919 do Bratislavy, od októbra 1918, kedy oficiálne 

vznikla prvá Česko-Slovenská republika, došlo k množstvu zvád. Francúzi chceli 

vojensky ovládať celé územie nového štátu od Prahy až po Podkarpatskú Rus. 



 Taliani boli vyslaní do republiky na správu územia na východ od rieky Moravy. 

Talianske vojská čakali na príchod Štefánika, lebo ten mal posilniť ich postavenie v štáte, 

z ktorého Talianov vytláčali Francúzi spoločne s Čechmi. Talianské oddiely mali 

maďarské vojská podľa dohôd vytlačiť až za Miškolc, ktorý mal potom pripadnúť 

Slovensku. Nestalo sa však tak. Zostali stáť pred Miškolcom, ktorý leží od tých čias v 

Maďarsku. 

 Nečudo, že Taliani boli v Prahe obvinení z nadržiavania Maďarom. Po 

Štefánikovej smrti musela talianska vojenská misia ustúpiť francúzskej a odovzdať jej 

velenie aj nad Slovenskom. Pritom Taliansko poskytlo Česko-Slovenskej republike pri jej 

vzniku štedrú pomoc, ktorú Masaryk s Benešom nikdy nechceli Rímu vrátiť. A Štefánik 

obvinil tesne pred svojou smrťou Beneša zo sprenevery peňazí. Tento fakt sa často 

spomína, že Beneš mohol mať na odstránenie Štefánika motív. 

 Masaryk s Benešom zasa vyčítali Štefánikovi jeho príliš pro taliansky postoj. 

Volali ho do Prahy. On letel do Bratislavy, lebo o urýchlený návrat ho žiadal Masarykovi 

oddaný minister pre správu Slovenska. Vavro Šrobár dovtedy zastupoval Slovákov v 

Prahe bez riadneho poverenia občanmi. Iba ako Slovák, čo sa náhodou objavil v Prahe, a 

nie riadne zvolený či vyslaný slovenský zástupca slovenských záujmov. 

 Ponížený zradou najbližších spolubojovníkov sa Štefánik rozhodol urýchlene 

vrátiť do Bratislavy. Čo chcel urobiť, keby nezomrel? Vyhlásil by Bratislavu už v roku 

1919 za hlavné mesto samostatného štátu, prípadne kráľovstva, veď sa chystal oženiť s 

markízou Benzoni z rodu talianskych savojských kráľov? Preto nikdy nesmel živý 

vstúpiť na slovenskú pôdu? 



 Aký iný motív mohol vyvolať toľko zvady medzi starými priateľmi, ktorí v odboji 

v Paríži, v Londýne, ale aj vo Washingtone, či na horúcej ruskej pôde a v Taliansku 

dokázali brániť spoločnú vec vzniku štátu? 

 S Talianmi by Štefánik hravo ochránil hranice Slovenska pred Maďarmi aj bez 

francúzskej vojenskej pomoci. Necítili sa byť náhodou Francúzi postupom ich generála 

Štefánika zradení? 

Mohli sme poraziť Lenina 

 Práve sa skončila 1. svetová vojna. Po vojne, v ktorej bežne dostávali rozkaz smrti 

zastrelením aj samotní generáli francúzskej armády, dokonca aj nositelia najvyšších 

vyznamenaní - stužiek Čestnej légie, akú mal aj Štefánik. Všetko a všetci sa museli 

podriadiť absolutistickej vôli francúzskeho štátu. 

 Prečo by nepodľahli francúzski stratégovia intrigám pražského hradu, ak hrozilo, 

že prídu o vplyv nad obrovskou časťou novej republiky smerom na východ od Moravy? 

Ako pravdivejšie sa dajú tieto fakty vysvetliť? 

 Prečo česko-slovenskí legionári v Rusku nesmeli poraziť boľševikov, keď na to 

mali príležitosť? Prečo bol v týchto aktivitách Štefánik brzdený a následne z nich aj 

vyradený? 

 Celý demokratický svet hľadel s dôverou na našich vojakov. A oni sa mohli 

pokúsiť zmietnuť Leninovu revolúciu zo stola, o čom sa rokovalo dokonca vo 

Washingtone. Toho Vladimíra Iljiča Lenina, s ktorým sa Masaryk poznal z čias 

pôsobenia v exile vo Švajčiarsku. 



 Spomeňme listy generálovej mamičky Albertíny Štefánikovej prezidentovi 

Masarykovi. Odmietala v nich keťasenie s pozostalosťou po synovi. Prezident nemal 

odvahu postaviť sa zoči-voči úprimnému materinskému hlasu aspoň listom, keď jej ani 

nikdy neodpovedal, čo bolo viac ako neslušné z viacerých hľadísk. Najmä z toho 

ľudského. Štefánik nebol radový mŕtvy vojak. Pre Masaryka a štát znamenal predsa 

oveľa viac. Bol otec spoluzakladateľ štátu. 

 Masaryk odpísal Štefánikovmu bratovi, nie jeho matke. Neprišiel ani na pohreb, a 

odmietol prísť aj na Bradlo, keď pamätník dostavali, hoci bol práve na Slovensku - v 

hradnom zámku v Topoľčiankach! 

 Kautský ponúkal na porovnanie príklady zo svetových dejín: 

 „V prípadoch politických vrážd býva pravda nebezpečná. V prípade vraždy J. F. 

Kennedyho sa dnes udáva, že 177 ľudí podozrivo zomrelo len preto, že vedeli o prípade 

priveľa.“ 

 Aj keď Masaryk používal legionára Čečka, kedy sa mu zachcelo, napríklad pri 

obžalovaní ruského veterána a hrdinu tamojších bojov Gajdu zo špiónstva, a Čeček 

svedčil tak, ako mu Masaryk nadiktoval, v prípade Štefánika sa Čeček vzbúril. Odmietol 

podpísať správu o výsledku vyšetrovania Štefánikovej havárie, ktorú Čeček vyšetroval v 

rokoch 1926-1928. Masaryk chcel generálovi Čečekovi nadiktovať závery komisie. 

Čeček odmietol nadiktované závery podpísať. On si myslel o havárii niečo iné. 

 Ba chcel napísať vlastné pamäti, lenže Stanislav Čeček zrazu zomrel vo veku 44 

rokov 29. mája 1930, údajne na otravu spôsobenú golierom z uniformy. V Českých 

Budějoviciach, kde Čeček zomrel, Kautský pri štúdiu úmrtného listu zistil z úradného 



dokladu, že Čeček vyslovene pred smrťou žiadal, že nechce byť spopolnený. Lenže bol 

spopolnený, i keď sa v poslednej vôli vyslovil, že má byť pochovaný v hrobe svojho otca. 

Odtiaľ mohol byť neskôr exhumovaný, či naozaj šlo o otravu golierom uniformy, alebo o 

vraždu, lenže z popola sa nedá zistiť už nič. 

 Nejde len o Čečeka, ale o opis politických metód, aké vládli v prvej republike. 

Kautský vysvetlil aj okolnosti politickej vraždy ministra financií Aloisa Rašína a 

súvislosti, ktoré ju sprevádzali, až po smrť vraha. 

 A desať dní po Čečekovej smrti záhadne zomrel štábny kapitán Malkovský. 

Predtým plukovník František Dubovan, po ňom ďalší plukovník Zdeněk Kittler, následne 

štábny kapitán Knjažikovský. 

Ostreľovač sa priznal 

 Vymenovať všetkých, ktorých spomína Kautský, by bolo opísaním jeho knihy. 

Stačí jeho konštatovanie: 

 „Letecké havárie sa u vojenských pilotov stávajú, ale tu ide o havárie iného druhu 

- skúsený akrobat nevyberie vývrtku, lietadlo sa rozlomí a spadne na hangár, mladého 

muža raní mŕtvica tesne pred svadbou. Ani jeden z tých, čo zomreli na mŕtvicu, krvácanie 

do mozgu alebo na otravu, nebol pochovaný, ale spálený v krematóriu.“ 

 Kautský cituje verný zápis Masarykových slov vďaka jeho oddanej archivárke 

Gašparíkovej, keď sa prezident vyjadroval k náhlej smrti soka na prezidentský úrad 

Antonína Švehlu: „Rašín aj Švehla zmizli v dobe, keď to bolo treba.“ 



 Kautský preštudoval všetky dostupné archívy a takisto známu literatúru. A tak sa 

dozvieme, že Masaryk chcel zabezpečiť nástupníctvo na prezidentskom poste po sebe 

Benešovi. Zároveň vedel aj to, čo Švehla hovoril svojim blízkym: 

 „O Benešovi měl Švehla říci, že je něštěstím republiky a jeho politika že povede 

národ do zkázy!“ 

 A Švehla náhle zomrel 12. decembra 1933 na zástavu srdca, „aj keď ešte deň 

predtým bola rodina optimistická, čo sa týkalo jeho zdravotného stavu. Pravú príčinu 

smrti nikto detailne nevyšetroval.“ 

 Nuž a túto úvahu Kautský dopĺňa o nesmierne silné výroky Beneša, ktoré povedal 

sám o sebe: „Púšťam sa do boja, len keď viem, že vyhrám... Viem ísť k cieľu aj cez 

mŕtvoly, viem aj zabiť...“ 

 Kautský pochybuje aj o legálnosti odchodu zo sveta Karla Čapka, k čomu dáva 

množstvo zaujímavých dôvodov, ale tým neodbočuje od hlavného cieľa - od kauzy 

Štefánik. 

 Tá nie je stále uzavretá. Na ťahu sú slovenskí historici, aby začali exhumáciu 

kostrových pozostatkov z Bradla. V prvom rade treba overiť, či skutočne patrili 

generálovi. A potom z nich zistiť pravú príčinu smrti. V tumbe by malo byť uložené aj 

srdce mŕtveho v liehu. Len tak môžu Slováci splatiť dlh velikánovi generálovi Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi, ak povedia sami sebe pravdu o jeho smrti. Stále platí heslo jeho 

synovca: volenti not fit iniuria – kto chce, tomu sa krivda nedeje. Odmietnime už teda 

sami na sebe páchať historické krivdy. 



 Zaujímavosťou kauzy Štefánik je fakt, že veľa Slovákov celé roky trpezlivo 

zbieralo svedectvá a študovali fakty súvisiace so smrťou. A sami sa hlásili v redakciách u 

novinárov s dokumentmi často staršími, než polstoročie. Medzi nimi som spoznal krátko 

po zmene režimu po roku 1989 dnes už nebohého leteckého odborníka z čias 2. svetovej 

vojny, ktorý ešte za prvej Česko-Slovenskej republiky do jej rozdelenia v roku 1938, 

stanovoval príčiny leteckých havárií. Bol už vo vyššom veku a žil na dôchodku v 

Košiciach. 

 Tento odborník v živote videl množstvo havarovaných lietadiel, ako i mŕtvoly 

pilotov. Štefánikovo lietadlo zhorelo, ale Milan Rastislav ležiaci na katafalku nemal 

zhorené ani obhorené vlasy, ba ani obhorenú leteckú kombinézu. Dokonca nebol 

poudieraný. A toto všetko sa dá zdokumentovať z dobových fotografií. 

 Podľa odborníka, ak by bol Štefánik pri havárii v lietadle, bol by v skutočnosti 

zuhoľnatený. Preto teda Štefánik logicky už v lietadle v čase, keď horelo na zemi, nebol. 

Lietadlo Caproni bolo dvojmotorové a dvojtrupé. Na fotografiách rozoznať, že jeden 

motor bol celý a jedna výškovka nezhorela. V pozadí vidieť terénnu nerovnosť. 

 Už z rozboru fotografií aj dnes musí byť podľa odborníka jasné, že lietadlo 

nehavarovalo, ale núdzovo pristálo. A pri tomto manévri prišlo o podvozok. Ten sa 

zrejme odtrhol na spomínanej terénnej nerovnosti, ktorou podľa odborníka bola zjavne 

cesta. Cesty sa v tom čase stavali makadámovým spôsobom, teda boli vyvýšené nad 

terén, ktorým šli, a mali po okrajoch vykopané priekopy. A teda pri núdzovom pristátí sa 

na tejto vyvýšenine podvozok lietadla odtrhol. 

 Lietadlo sa po strate podvozku šmýkalo po zemi ešte približne desať metrov a 

potom zhorelo. Z trosiek vyfotografovaných na mieste nešťastia odborník dedukoval, že 



lietadlo sa vznietilo až po strate podvozku, hoci predtým už horel jeden motor. Dokonca 

odborník na letecké havárie získal kus vrtule zo Štefánikového lietadla. A z tohto kusa 

dreva dokázal vyčítať množstvo informácií. Vrtuľa bola totiž rozbitá obitím pri točení sa 

o zem. Teda bola dôkazom, že sa lietadlo naozaj šmýkalo trupom po zemi. A to sa mohlo 

stať len tak, že skutočne núdzovo pristálo a pritom sa lietadlu odtrhol podvozok. 

 Každý pilot vedel, že ak príde o podvozok, ktorý bol v tých časoch bez pruženia 

pevný, lietadlo sa prevráti. To znamenalo, že nebola nádej na prežitie. Štefánik ako 

technicky vzdelaný a skúsený pilot to dobre vedel tiež. 

 Podľa názoru odborníka, keď Milan Rastislav videl pri pristávaní na zemi pred 

sebou prekážku, vedel, že sa podvozok odtrhne. Preto sa najskôr odpútal a z lietadla 

vyskočil. Zostal by v kabíne hádam len vtedy, ak by túžil spáchať samovraždu. Lenže na 

dobových fotografiách jeho mŕtvola nebola zuhoľnatená a kombinéza ohňom ani 

oškvŕknutá. Čiže zjavne chcel žiť. Odborník vyrátal podľa fyzikálnych zákonitostí možnú 

rýchlosť pristávania lietadla. Kým narazilo do vyvýšenej poľnej cesty s polmetrovou 

priekopou na vodu, letelo odhadom 20 kilometrov za hodinu. Pri tejto rýchlosti existuje 

minimálne percento pravdepodobnosti, že by sa Štefánikovi pri výskoku niečo stalo. 

 Medzi odborníkmi je známa výpoveď istého pána Fekiača. Ten tvrdil až do 

vlastnej smrti, že to on zostrelil Štefánika. Fekiač v prvej svetovej vojne bránil delami v 

stredozemnom mori v prístave v Pule rakúsko-uhorské lode pred talianskymi lietadlami. 

Po vzniku Česko-Slovenska slúžil v armáde vo Vajnoroch. 

 Pred 4. májom im veliteľ oznámil, že budú vítať generála Štefánika na letisku ako 

čestná rota. Dva dni pred príletom Milana Rastislava prišla do Vajnor podľa Fekiača 

politická delegácia z Prahy, ktorá rokovala aj s ich veliteľom. Fekiač obsluhoval 4. mája 



diaľkomer, teda prístroj na zaostrenie cieľa. Hlásil veliteľovi, že nad Bratislavou sa 

objavilo lietadlo. Výsostné znaky, čiže imatrikuláciu liteadla, nerozoznávali, lebo ju 

nebolo na takú diaľku zo zeme vidieť. Delostrelci poznali nepriateľa podľa typu lietadla. 

Vedeli, že Maďari dvojmotorové stroje nemali. Preto bolo Fekiačovi jasné, že ide o 

talianske lietadlo, lebo na podobné stroje strieľal ešte za monarchie v Pule. Preto Fekiač s 

istotou podal hlásenie veliteľovi: „Nad Bratislavou letí Štefánik.“ 

 Nijaké iné talianske lietadlo nebolo hlásené. Keď sa priblížilo na dostrel, dostal 

rozkaz. Delostrelecká batéria vystrelila tri razy. Fekiač si všimol, že za jedným z motorov 

sa ťahal biely dym. Lietadlo bolo poškodené a hľadalo útočisko vo Vajnoroch. Odtiaľ sa 

tiež ozvala paľba, ktorej lietadlo uniklo. Fekiač vedel, že ak v Pule trafil lietadlo, stačilo 

rátať sekundy, kým sa ozve výbuch – náraz do zeme. Preto rátal aj teraz. Výbuch 

nepočul. Pri núdzovom pristátí, aj keď sa nepodarí a lietadlo vzbĺkne po prevrátení, 

nepočuť žiaden podobný výbuch. 

Prečo bola pitva zmanipulovaná? 

 Odborník na letecké katastrofy z čias pred druhou svetovou vojnou videl 

množstvo leteckých katastrof podobných lietadiel akým bolo Štefánikovo Caproni. Preto 

vedel odhadnúť podľa fotografií, čo sa stalo. Pred rokom 1948 videl na jednej výstave 

uniformu generála. Všimol si na ľavej strane poškodenie látky. Videlo sa mu, že sa 

potvrdilo svedectvo lekára, ktorý generála pitval, ktorý tvrdil, že príčinou smrti mal byť 

projektil strelený priamo do srdca. Lekár ho vyoperoval od chrbtice. 

 Historici poznajú Štefánikov pitevný protokol. Citoval ho neraz aj historik Milan 

Augustín. V pitevnom protokole sa hovorí, že pitva bola 6. mája o 7. hodine ráno v 

pitevni československej posádkovej nemocnice v Bratislave. Číslo protokolu ministerstva 



národnej obrany s pitevnou správou je 36 544 a píše sa v ňom: „Dutina brušná je 

prehliadnutá len pokiaľ dovoľoval rez.“ 

 Lenže pitvajúci by prezrel všetky orgány. A napísal by to. Ak je v pitevnom 

protokole, že obhliadajúci lekár pozrel telo len potiaľ, pokiaľ povoľoval rez, potom 

osoba, ktorá písala protokol, nerobila pitvu. A to je neobvyklé. Vždy pitvajúci píše 

protokol. Tu sa zdá, že pitvajúci mŕtvolu upravil a dal zapísať o pitve zápis inému 

lekárovi. Inak sa to nedá vysvetliť len tak, že kto písal pitevný protokol, nepitval, ale iba 

prezrel orgány, pokiaľ mu povoľoval rez iného lekára. 

 Prvý kto žiadal exhumáciu kostrových pozostatkov generála, bol v roku 1991 

historik Milan Augustín. Srdce Štefánika malo byť vyňaté a uložené v mohyle na Bradle 

v nádobe s liehom. Exhumácie významných historických osobností robia všetky vyspelé 

štáty sveta aj bez toho, aby bolo podozrenie o spôsobe ich smrti. V prvom rade je 

potrebné potvrdiť, či ostatky v Bradle patria skutočne generálovi. A potom sa dajú z nich 

zistiť modernými metódami rôzne informácie. Slováci aj počas samostatnosti nad tým 

neuvažujú. Nečudo, že dodnes nepoznajú ani miesto posledného odpočinku otca národa 

Andreja Hlinku. 

 Štefan Žák (ročník 1926) z Modry patrí k ďalším z plejády Slovákov, ktorým 

smrť generála nedala celé desaťročia spávať. A tak si celý život robil výstrižky z dobovej 

tlače, v ktorej sa objavili mnohé zaujímavé informácie. V roku 2004, keď bolo už 85. 

rokov od smrti, a to 7. mája, konečne Milanovi Rastislavovi Štefánikovi udelili hodnosť 

generála aj Slováci. Vtedy mi Štefan Žák povedal: 

 „Vyšetrovania generálovej smrti boli kamuflované. Tratili sa dokumenty. 

Zastrašovali svedkovia, čo hovorí o tom, že Slováci sa nemali o smrti svojho rodáka nič 



dozvedieť. Napoleonovi ešte dnes skúmajú vlasy a nachádzajú v nich arzén, ktorým ho 

Angličania zniesli zo sveta a Slováci sú ohlupovaní a zastrašovaní, aby sa o smrť svojho 

velikána nezaujímali.“ 

 Štefan Žák ma upozornil na prípad novinára Vladimíra Kedroviča. Ten bol v roku 

1930 odsúdený Krajským súdom na tri mesiace väzenia podmienečne na rok. Tento 

novinár totiž investigatívnym spôsobom objavil na povale vládnej budovy v Bratislave 

uniformu generála Štefánika, ktorú tu veselo konzumovali mole. A napísanie tejto pravdy 

bolo na tú dobu klasifikované ako jasné poburovanie proti štátu. Amnestovali ho až v 

roku 1938. 

Hodinu po odlete vedeli, že zomrie 

 Paradoxne, Kedrovičov článok nechceli žiadne noviny uverejniť, ale vďaka jeho 

súdeniu sa verejnosť dozvedela podstatu tejto publicistiky. Tri roky predtým sa pražské 

Večerné Lidové noviny zaujímali o zmiznutý kožený kabát, ktorý patril Štefánikovi a mal 

byť prestrelený. O dva dni však zrazu 27. mája 1927 priniesli správu, že ide o maďarskú 

štvanicu, ktorej cieľom bolo „rozširování přehrady mezi Slováky a Čechy“. 

 Novinár Vladimír Kedrovič sa odvážil hovoriť o tom, čo sa mu stalo, až v roku 

1969, kedy spomínal na vlastnú investigatívnu reportáž z roku 1930 s trpkosťou: 

 „Trpel som preto aj neskôr. V máji 1950 ma zatkli a obvinili z buržoázneho 

nacionalizmu. Opäť ma obžalovali podľa toho istého paragrafu ako za prvej republiky.“ 

 Žalovaný bol v roku 1930 za pošpinenie povesti národného hrdinu. Na uniforme z 

lietadla totiž našiel podivné diery. Tie mohli svedčiť nielen o pažravosti moľov, ale aj o 

priestrele. Čiže sa tým potvrdzovali informácie leteckého odborníka z roku 1989, že 



Štefánik mohol byť nie zostrelený, ale možno po pristátí aj zastrelený. Žiaľ, exhumácia 

Štefánikových pozostatkov sa zatiaľ nekoná. 

 V roku 1928 priniesol pražský časopis Ríšská stráž článok o tom, že onedlho 

uverejnia informácie, kto nariadil hodinu po odchode Štefánika z Talianska do Bratislavy 

prehliadku jeho bytu v Ríme a odviezol z neho všetky generálove veci. Nič také Ríšská 

stráž viac neuverejnila. Ani vysvetlenie, prečo spomínaný a čitateľom sľúbený článok 

nevyšiel. 

 Štefánikov pobočník Ján Šebo už 10. mája 1919 v časopise V boj! v Ríme 

napísal: 

 „Odjazd z Talianska nechcel (Štefánik) odkladať, lebo na ceste z Milána dostal 

súrny telegram od ministra Šrobára, ktorý ho rýchlo volal do Bratislavy.“ 

 Minister poverený správou Slovenska Vavro Šrobár Štefánika na letisku v 

Bratislave nečakal. Zrejme by ťažko neskôr vysvetľoval pred oficiálnou komisiou, prečo 

vojaci strieľali na prilietajúceho generála? Práve v tom čase, keď Štefánik našiel smrť na 

rodnej hrudi, Šrobár musel náhle odcestovať do Skalice. Tu sadil lipu. Symbol 

slovanstva. V skutočnosti minister Šrobár nemal dôveryhodnú výhovorku, prečo nešiel 

čakať spoluzakladateľa štátu. A generálov synovec Pavel Štefánik sa presne na to pýtal 

pri rozhovore so mnou v roku 1992, ako je možné, že zakladateľa štátu čakali druho a 

treťoradí úradníci? 

 Prečo však ani oni neprotestovali voči streľbe na lietadlo, na ktoré čakali? 

Naopak, tajomník Šrobárovho Ministerstva pre správu Slovenska Jiří Ota Parma sa 

pokúsil falšovať obsah posledného listu generála Štefánika adresovaného jeho snúbenici 



Giuliane Benzoni. Pokúsil sa falšovať obsah tak, aby to vyzeralo, že Štefánik spáchal 

samovraždu. A odvtedy sa to snažia opakovať viacerí naslovovzatí odborníci na 

Štefánika. Prečo? Predpokladajme, že českí predstavitelia nemali prsty v smrti generála. 

Konanie Jiřího Otu Parmu dokazuje, že Štefánik samovraždu spáchať nechcel, ak Parma 

falšoval generálov list, aby to tak vyzeralo. 

 A za Masaryka a Beneša sa v nimi vymenovanej štátnej komisii dokázalo, že na 

generálove lietadlo sa strieľalo. Navyše, Kautský objavil písomný záznam mechanika, 

podľa ktorého lietadlo padlo pre zablokovanú výškovku. A tú zablokovala prestrelená 

anténa. Streľbu na lietadlo nemá zmysel ďalej popierať. Rok pred závermi štátnej 

vyšetrovacej komisie Pražské noviny v máji 1927 napísali: 

 „Štefánikovo zostrelenie by úrady a vlastenecké noviny radi zatušovali. 

Nepohodlný svedok pán Lechta už preto riadne dostal. Môže si vybrať, či chce byť 

bláznom alebo zločincom.“ 

 Tvrdohlavý Michal Lechta však dosiahol svoje. Komisia ministerstva národnej 

obrany pod vedením generála Stanislava Čečeka o rok na to potvrdila streľbu na 

Štefánikove lietadlo. Príčinou pádu vraj bol nakoniec prudký severozápadný vietor. Nuž 

vtedy ešte nemali analyzované zápisy mechanika lietadla do zápisníka, ako ich 

rekonštruoval Emil Karol Kautský v roku 2004. 

Z lietadla vyskočil iný 

 Výskok z lietadla pred jeho haváriou, ako ho predpokladal letecký odborník, 

priznal aj šéf vyšetrovacej komisie generál Stanislav Čeček. Potvrdzuje sa tak spätne 



výpoveď Jozefa Haronika, ktorý našiel generála na zemi ešte živého. Stanislav Čeček 

napísal tieto poznámky k vyšetrovaciemu spisu: 

 „Z priloženého vyšetrovania je nutné vyzdvihnúť nasledujúce výpovede: 1. Štyria 

svedkovia vypovedajú súhlasne, že z výšky 70 – 100 m pred pádom lietadla niekto 

vyskočil, alebo vypadol. 2. Tieto výpovede potvrdzuje tiež fakt, že gen. Štefánik nebol 

popálený a dopadol na zem mimo lietadla. 

 Logicky potom vyplýva otázka, prečo vyskočil, alebo vypadol. Ak pozoroval 

nebezpečenstvo a vyskočil, musela nastať katastrofálna porucha, inakšie letec lietadlo 

neopúšťa. Ak vypadol následkom prevrátenia vo vzduchu, musela opäť nastať hrubá 

technická chyba, ktorá to zavinila. 

 Jeden zo svedkov pripomína zablesnutie pri motore, potom zoskok a pád. Mohol 

to byť požiar na palube (dosvedčilo by to aj rýchle vzplanutie lietadla na zemi). 

Podmienky nebezpečenstva požiaru tu boli. Manévrovanie spojené s pristávaním ľahko 

preplní splynovače a výtok benzínu, čo sa stáva často. Ak sa lietadlo prevrátilo vo 

vzduchu, svedčilo by to o nemožnosti riadiť lietadlo. Pri nárazovom vetre sa mohli strhať 

laná kormidla a ich jednostranná funkcia privodila obrat a pád. Najpravdepodobnejšia je 

strata rýchlosti. 

 Pilot sa trhnutím kormidiel snažil ovládať v kritickom okamihu lietadlo – nastáva 

pád z malej výšky, ktorého priamym následkom sa bystrý Štefánik chcel zoskokom 

vyhnúť, t. j. z dvoch ziel volil to miernejšie. Rozhodne podľa mojej mienky nenastala 

katastrofa následkom odstrelu. I psychologicky je to vysvetliteľné: keby bol niekto v 

lietadle ranený, alebo lietadlo samo zranené, bol by pilot pristál určite pri prvom 

nasadnutí na pristáte.“ 



 To všetko napísal generál Čeček 22. marca 1928. Ním vedená vyšetrovacia 

komisia nepreštudovala zápisník v osobných veciach mechanika lietadla, a tak ani Čeček 

nevedel o prestrelení antény na lietadle. Preto uvažoval o vplyve vetra na kormidlá 

výškovky, kým v skutočnosti výškovku zablokoval prestrelený drôt. V tom čase bol 

generál Stanislav Čeček vedúcim Vojenskej kancelárie prezidenta republiky Tomáša G. 

Masaryka. Streľbu na lietadlo potvrdil. Myslel si, že nemala vplyv na kormidlá lietadla, v 

čom sa mýlil. Čestne potvrdil aj zásah jedného z motorov lietadla. 

 Spomínaná komisia vydala ďalšie zaujímavé tvrdenie. Vyšetrovaním zistili, že 

všetci dôstojníci a vojaci boli informovaní o fonograme číslo 2278. Ten vydalo Vojenské 

veliteľstvo Bratislavy všetkým oddielom 3. mája 1919. Hovorí sa v ňom: 

 „Zakazuje sa strieľať na aeroplány až do zrušenia tohto rozkazu, aby si naši vojaci 

nepoplietli maďarské farby s talianskymi, lebo dnes má priletieť jeden taliansky Caproni, 

ktorý pristane pri bratislavských Vinohradoch. Zajtra priletí druhý aeroplán, s ktorým 

priletí minister vojny generál Štefánik. Lietadlá priletia od Viedne.“ 

 Takže deň pred príletom boli úradníci tak obozretní, že nechceli, aby si vojaci 

poplietli čo i len farby lietadla, ktoré v skutočnosti pri lete vo vzduchu nemožno 

rozoznať, ale istota je istota, veď lietadlo malo pristávať. Prečo bolo na druhý deň všetko 

inak? Z fonogramu vedeli všetci vojaci na území Bratislavy, že na nebi je Štefánik. 

Vedeli to deň dopredu. A aj tak strieľali. A štátni úradníci sa správali zvláštne. Ich šéf 

Šrobár sadil lipu. Jeho tajomník Parma chcel falšovať posledný Štefánikov list. A nik z 

úradníkov štátnej správy neprotestoval proti streľbe. 

 Pitevný protokol bol vypísaný čudne a svedkovia, ktorí chceli vyšetrovaniu 

pomôcť, boli šikanovaní, zastrašovaní a súdení. Je možné, že mnohí na to doplatili aj 



životom. Skončilo sa toto šikanovanie? Toto vyhráženie a zastrašovanie?  Alebo otázka 

znie inak, dokedy budeme počúvať o senzačných odhaleniach o tom, že vraj Štefánik 

chcel spáchať samovraždu? Veď už v roku 1919 bol odhalený podvod v snahe v tomto 

zmysle falšovať generálov osobný list! 

Čakal na poslednú chvíľu 

 Šéf komisie menovaný prezidentom Masarykom potvrdil streľbu na Štefánikove 

lietadlo. Ťažko predpokladať, že by generál Čeček bol slovenským nacionalistom. 

Takisto je istý Štefánikov výskok pred výbuchom lietadla. Otázka je, či mal šancu 

generál výskok prežiť, ak tak urobil už vo vzduchu, tesne nad zemou, ale predsa vo výške 

70 až vraj 100 metrov. Lenže skutočne generál vyskočil z lietadla ešte vo vzduchu? Veď 

aj iných členov posádky našli neobhorených. Z lietadla teda vyskočili viacerí. V akom 

poradí, to nevieme. Preto vo vzduchu mohol vyskočiť z lietadla aj iný člen posádky a nie 

Štefánik. Svedkovia tvrdili, že videli len jedného muža vyskočiť z lietadla ešte vo 

vzduchu nad zemou, ale o koho šlo, nevedeli rozoznať. Náš generál patril k skúseným 

pilotom. S výskokom musel váhať do poslednej chvíle, aby zvýšil vlastné šance na 

prežitie. A podľa Haronika predsa ešte na zemi dýchal. Je teda pravdepodobné, že 

svedkovia videli z výšky 70 až 100 metrov vyskočiť niektorého z troch talianskych 

členov posádky, medzi ktorými boli menej skúsení letci, než bol generál. Exhumáciou 

ostatkov možno zistiť, čo všetko mal pri smrti zlomené a aj dokázať, alebo vyvrátiť, či 

bol po pristáti zastrelený. 

 Isté je vďaka Kautskému aj to, že anténa lietadla Caproni poškodila výškovku. A 

generál Čeček potvrdil vyšetrovaním zásah lietadla. Preto vplyv počasia na haváriu 

lietadla môžeme úplne vylúčiť. 



 Aj dnes existujú odporcovia predstavy, že na Štefánikove lietadlo sa strieľalo. A 

nájdeme ich na všetkých spoločenských stupňoch. Medzi politikmi, historikmi, či 

umelcami. Je to pochopiteľné. Ľudia si jednoducho spájajú, že ak sa strieľalo na 

Štefánika, šlo o organizovanú vraždu. A keďže jeho smrť mohla pomôcť niektorým 

politikom, spomínajú sa Masaryk s Benešom, tak mohli v tom mať prsty. 

 Takéto závery isté nie sú. Záujem na smrti Štefánika mohli mať aj iní. A to 

politici vo Francúzsku, či v Taliansku, alebo aj v Maďarsku. Česko-Slovenská republika 

bola príliš mladá. Doba po prvej svetovej vojne veľmi nesúrodá s množstvom záujmov. 

Intrigu vedúcu k streľbe na zakladateľa štátu mohli spriadať mnohí. 

 Je smiešne, ak aj po toľkých rokoch pochybujeme o tom, čo zistila oficiálna 

komisia menovaná prezidentom Masarykom. A je urážlivé, ak si myslíme, že generál 

Milan Rastislav Štefánik mal dôvod na spáchanie samovraždy, a to ešte takým spôsobom, 

že by pritom zomreli ďalší nevinní ľudia. 

 Letecký odborník zdôraznil, že podľa rozhádzaných trosiek lietadla na 

fotografiách z miesta nešťastia je jasné, že Caproni pristalo. Svedectvo leteckého 

odborníka chceli niektorí oponenti spochybniť, lebo som nikdy neuviedol jeho meno. 

Musel som mu to sľúbiť. Mal rodinu. Deti a vnukov, ktorí nosili rovnaké priezvisko. A tí 

mu povedali, že ak neprestane hovoriť o Štefánikovej vražde, dajú sa premenovať. Mali 

obavy o svoje životy. Hovorím o prvých rokoch po zmene v našej spoločnosti, teda po 

roku 1989. Letecký odborník vystupoval po roku 1989 na verejnosti pod svojím menom. 

Potom už nie. Sľúbil som mu, že jeho priezvisko nezverejním. Podstatné je, čo hovoril a 

každému odborníkovi aj laikovi sú jeho definície jasné, ak si pozrie snímky z nešťastia, 

ktoré sú prezentované v množstve rôznych publikácií a dostupné sú aj na internete. 



 Podčiarktnuté a zrátané: môžeme povedať, že na Štefánikove lietadlo sa v 

Bratislave 4. mája 1919 strieľalo. Lietadlo bolo vďaka tomu zasiahnuté. Horel motor. 

Prestrelená bola anténa a zablokované výškové kormidlá. Lietadlo vďaka skúseným 

pilotom sa pokúsilo núdzovo pristáť. Pri pristátí sa prevrhlo a začalo horieť. Z posádky 

zhorel len jeden člen. Ostatní z lietadla vyskočili. V akom poradí, nevieme rovnako ako 

ani to, v akej výške a koľkí až počas pristávania. Je predpoklad, že po núdzovom pristátí 

mohol Štefánik ešte žiť. Exhumácia jeho kostrových pozostatkov z Bradla nám môže o 

havárii povedať viac. V hrobe má byť v liehu zakonzervované jeho srdce. Dá sa zistiť, či 

bolo prestrelené. To všetko vyplýva zo svedectiev Albertíny Štefánikovej, Igora Branka 

Štefánika, Louise Weissovej, Raoula Blondela, Stephena Bonsala, maršála Focha, 

Tomáša J. Vetešku, Emila Karola Kautského, Milana Augustína, Michala Lechtu, 

generála Stanislava Čečeka, Jozefa Haronika, Jozefa Žáka, leteckého odborníka z Košíc, 

delostrelca pána Fekiača, novinára Vladimíra Kedroviča. Mne pripadla úloha počúvať, 

zhrnúť a predložiť získané informácie verejnosti. Ale napriek zisteniam z exhumácie sa 

nezmení to podstatné. 

Motív mali mnohí 

 Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sa nemôžu zhoršiť, nech by pravda o smrti 

Milana Rastislava Štefánika bola akákoľvek. Vždy to budú dva najbližšie národy 

previazané množstvom priateľstva, lásky a vzájomných dobrých vzťahov. 

 Nakoniec, veď motív mali viacerí. Spomínajú sa aj Francúzi. Veď tí chceli 

podriadiť vôli Francúzska všetkých. Generála Štefánika mohli považovať za zradcu, ak 

nový štát vo veľkej miere vďaka nemu garantovali Taliani a robili si zásluhy za vznik 

novej republiky. Dohoda bola, že našu hranicu podržia talianske vojská pod Miškolcom, 



kde žila dovtedy väčšina Slovákov. Lenže Taliani zastali nad Miškolcom, ktorý tak 

pripadol v Trianone Maďarsku. Štefánik mohol byť teda na Talianov aj nahnevaný. 

 Prečo to Taliani spravili, nie je známe. Vieme však, že Maďari mali k Talianom 

vždy blízko. Mohlo dôjsť k tajnej dohode, ktorá poškodila Slovensko. Štefánik mohol 

vedieť podrobnosti, ktoré nemuseli byť niekomu príjemné. Teda motív mohli mať i v 

Ríme, či v Budapešti. Po Štefánikovej smrti talianske vojská museli naše územie opustiť. 

Ich postavenie zaujali Francúzi. V každom prípade Česko – Slovensko bol ešte mladý a 

nestabilný štát. V takej situácii mohlo dôjsť k rôznym záujmom. Napríklad aj k takým, 

aby sa radšej Štefánikova smrť vydávala za nešťastnú náhodu. A nejatrila nielen 

vnútorné, ale aj vonkajšie vzťahy mladej republiky. 

 Pri štúdii našich dejín narazíme na veľa zarážajúcich faktov o smrti nášho 

generála. A nové môžeme získať práve exhumáciou jeho pozostatkov. Raz k nej určite 

príde. Potom sa dozvieme viac. Už z terajších dôkazov je jasné, že smrť generála 

Štefánika nebola zjavne nešťastná náhoda. Všetky fakty zistené Masarykovou komisiou a 

ďalšími bádateľmi poukazujú skôr na to, že Milan Rastislav bol úkladne zavraždený. 

 

 

Stanislav Háber (1966) sa narodil v Brezne. Vyrástol v Krásnej nad Hornádom. 

Študoval vojenské gymnázium v Banskej Bystrici a Vysokú vojenskú leteckú školu v 

Košiciach odbor pilot – nadzvuk. Pre autohaváriu ukončil žurnalistiku v Bratislave. 

Doteraz vydal 18 kníh (romány, básne, poviedky). Získal viacero ocenení. 

 



Z iunternetových diskusií k autorovým textom o vražde generála Milana Rastislava 

Štefánika: 

„Na Štefánika strieľali, viem to od svojho starého otca, ktorému to povedal jeho otec, 

svedok tragédie lietadla Caproni. A krátko potom zaklopal u Štefánikovej mamy nejaký 

plačúci vojak, ktorý sa jej ospravedlňoval, že nevedeli na koho strieľajú.“ (Michal) 

„Historická pravda je len jedna, a nezávisí na žiadnej dobe.“ (D. L.) 

„Pre mňa osobne je M.R.S. osobnosťou, ktorá sa dá spochybniť len veľmi ťažko. Tak ako 

napr. Karel Kryl.“ (M. B.) 

„Nikdy nevyznával čechoslovakizmus - Čechmi vymyslenú teóriu o jednotnom 

československom národe. Slovensko bolo 70 rokov českou koloniou. Niet na čo byť 

hrdý,“ (Paľo) 

„Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme - to je známy 

výrok Štefánika,“ (Július) 

„Pravda o Štefánikovi môže len vyčistiť zbytky nedorozumení z minulosti. Slováci 

nepoznajú svoje dejiny, poznajú ich skreslene ako im ich skresľovali najprv Maďari, 

potom Česi a dnes ešte iní, čo držia v rukách tlač i elektronické média,“ (Emil KK) 

„Štefánik dostal Masaryka do politických kruhov Francúzska. Neskôr tam dostal Beneša. 

Ako sa mu odvďačili? Poslali ho do Ruska. Keď tam prišiel, začala ruská revolucia a 

Štefánikovi trvalo sedem mesiacov, kým sa dostal domov. Za ten čas Masaryk a Beneš 

vytvorili Česko-Slovensko ako republiku, v ktorej nebola ani federácia spomínaná v 

Cleavlendskej dohode, dokonca ani autonómna oblasť spomínaná v Pittsbugskej dohode 

(ktorú vytvoril Masaryk). A keď sa vracal domov plniť podradnú prácu ministra vojny (v 



čase mieru), odrazu naňho začali strieľať z bratislavského hradu a z Vajnorských 

kasární.“ (M. V.) 

 
 
Proc Buh není CSc.: 
 
>> Má jenom jednu známou publikaci. 
>>  Ta je v hebrejstine. 
>>  Nejsou v ní odkazy na dalsí prameny. 
>>  ... Nebyla publikována ve známém vedeckém casopise. 
>>  Mnozí pochybují o tom, ze ji napsal osobne. 
>>  Je nutno priznat, ze je známá po celém svete - ale co delal potom? 
>>  Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená. 
>>  Ostatním vedcum se nepodarilo zopakovat jeho experimenty. 
>>  Nepozádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech. 
>>  Kdyz se mu jeden pokus nevydaril, pokusil se zahladit stopy 
utopením  
>> pokusných objektu. 
>>  Jedince, kterí se nechovali podle ocekávání, vyradil z pokusného 
souboru. 
>>  Nechodil do prednásek - jenom vzkázal studentum, co si mají 
prostudovat. 
>>  Nechal za sebe ucit svého syna. 
>>  První dva studenty vyhodil, protoze se neco naucili. 
>>  I kdyz má jen 10 pozadavku, vetsina studentu v praktickém testu 
propadne. 
>>  Konzultace poskytuje jen velmi zrídka, a to jeste na vrcholku hory. 


