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Tento rok vojde do novodobej histórie slo-
venského vysťahovalectva viacerými aktuál-
nymi signálmi. Začalo sa druhé päťročné
predsednícke obdobie v Úrade pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč prejavil
záujem o spoluprácu s touto štátnou inšti-
túciou. Krátko po jeho osobnej návšteve na
ÚSŽZ v Bratislave sa jeho predseda Milan
Vetrák stretol v Martine so správcom MS
Jánom Eštokom. Riaditeľ Krajanského múzea
MS Daniel Zemančík sa zúčastnil na dvoch
rokovaniach Komisie kultúrneho dedičstva
pôsobiacej pri ÚSŽZ, aby jednoznačne potvr-
dil záujem MS využiť zbierkové fondy národ-
nej inštitúcie pri hľadaní ich najefektívnejšieho
uplatnenia a byť čo najaktívnejšie pri konci-
povaní predstáv o ideovom formovaní a vec-
nom vytváraní múzea vysťahovalectva na
Slovensku. 
Po desaťročí od položenia základného kame-
ňa pamätníka venovaného slovenským pred-
kom odchádzajúcim za prácou a dôstojnejším
životom do sveta sa tohtoročný Pamätný deň
zahraničných Slovákov, o ktorom píšeme
samostatne, stal opätovne demonštráciou spo-
ločnej vôle postaviť na ich pamiatku a súčas-
ne pripomienku novým generáciám dôstojný
monument. Autor listu adresovaného do
redakcie a publikovanom na tejto strane sa
prihovára za to, aby sa múzeum postavilo 
v hlavnom meste Slovenskej republiky. Pod-
poruje to príkladmi z Austrálie, ktorá sa stala
najvzdialenejším domovom tisícok sloven-
ských vysťahovalcov. 
Aj táto téma bude predmetom rokovania
medzi predsedami spomínaných inštitúcií,
ktoré sa zanedlho uskutoční pravdepodobne 
v Martine. Prirodzene, nebude jediná. Spo-

ločným záujmom oboch strán je napríklad
podporovať slovenské komunity v zahraničí
pri budovaní inštitúcií, v ktorých si budú
pestovať a rozvíjať národnú kultúru, sloven-
ský jazyk, vydávať noviny, časopisy, tlačiť
knihy. ÚSŽZ začína pracovať na formovaní
elektronického portálu, ktorý má ambície
ponúknuť spoločný publikačný priestor pre
všetky aktívne slovenské spolky a médiá vo
svete. Nie je to snaha po „centralizácii“, na-
opak: portál spravovaný na Slovensku bude
súbežne s vlastnými správami upozorňovať
na mnohoraké aktivity Slovákov v zahraničí
a nabádať nás doma, aby sme sa dôvernejšie
zoznámili s ich vlastnými portálmi či webo-
vými stránkami, „zalistovali si“ v ich periodi-
kách. 
Informačná priepasť medzi Slovenskom a slo-
venským svetom sa výrazne nezmenšila ani
po vzniku samostatného štátu. Čím skôr si to
verejne priznáme, tým máme väčšiu šancu
rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu. Na
viaceré uvažovania o potrebe vedieť o sebe čo
najviac nás nabáda súčasná migrácia. Pohyb
mladých ľudí zo Slovenska je výraznejší, ako
sme ochotní doma priznávať. Aktívne sloven-
ské komunity vo svete nás priamo či silnejú-
cimi signálmi prehovárajú, aby sme prehod-
notili doterajší postoj k nim. Osobne som
očakával, že migračnú dynamiku bude inten-
zívne sledovať a koncepčne sa jej venovať
Svetové združenie Slovákov v zahraničí
(SZSZ). Asi mi však viacerí dáte za pravdu,
že ani tomuto občianskemu združeniu regis-
trovanému na Slovensku, ktoré jeho predseda
Vladimír Skalský mediálne povyšuje priam
na hierarchicky strešnú organizáciu „všetkých
Slovákov sveta“, nevystačí ťažením z ustále-
ných foriem „činiteľov krajanského hnutia“.
Či by sa už odvolával na kontinuitnú nadväz-
nosť na niekdajší Svetový kongres Slovákov
nebohého Štefana Romana a jeho krátkodo-
bých pokračovateľov, alebo povyšoval SZSZ
na komplexného riešiteľa všetkých neraz dosť
zložitých otázok slovenského sveta, stále
naliehavejšie vystupuje do popredia skutoč-
nosť, že aj ten „náš svet“ odráža mnohoraké
skutočnosti. 
Príkladov je nadostač, stačí si položiť otázku,
do akej miery sa obraz „starej dobrej krajan-
skej Ameriky“ stotožňuje s aktivitami súčas-
ných migrantov. Na uvádzanie konkrétnych
odpovedí Slovenská republika potrebuje
popri tomto periodiku vydávať ďalšie. Alebo
hľadať spoločnú publikačnú platformu veno-
vanú výsostne Slovákom vo svete, ktorá by
mala rovnocenne na zreteli čitateľov u nás
doma i vo svete. Ak sa všeobecne hovorieva,
že svet sa výrazne mení, platí to aj o tom
našom slovenskom. A rovnako treba mať na
zreteli zbožné želania našich predkov, „aby
sme sa v ňom nestratili“.

DUŠAN MIKOLAJ

S O  S P O L O â N ¯ M  Z R E T E ª O M

Vážený pán šéfredaktor,
rád by som sa vyjadril k článku Dr. Clauda
Baláža v časopise Slovensko, č. 2/2011, Bude
aj na Slovensku Pamätník slovenského vysťa-
hovalectva?
Ja osobne si myslím, že by sa tak vláda SR 
a celá NR SR, ako aj kultúrne inštitúcie mali
zaoberať touto myšlienkou a rozšíriť ju o Mú-
zeum slovenského vysťahovalectva. MS síce
má Krajanské múzeum, ale to je zamerané
skôr na zbieranie písomných dokumentov ako
artefaktov približujúcich pohnútky, cestu 
a usadenie vysťahovalcov v novej krajine či na
organizovanie výstav pri rôznych príležitos-
tiach. Vynikajúce Immigration Museum je 
v hlavnom meste štátu Victoria v Melbourne.
Podobne na slušnej úrovni funguje Immigra-
tion Museum v Adelaide − hlavnom meste
štátu Južná Austrália. Kde inde má byť takýto
pamätník, resp. aj Múzeum slovenského vysťa-
hovalectva, ak nie v hlavnom meste Slovenska
v Bratislave? Však aj spomínané migračné
múzeá sú v hlavných mestách austrálskych štá-
tov. I keď v istom období prúd prisťahovalcov
išiel do provinčných miest vo Viktórii, na-
príklad Bendigo, Ballart, v Južnej Austrálii
Whyalla, Port Lincoln. Aj táto neochota brati-
slavských úradov k takej významnej otázke,
ako je slovenské vysťahovalectvo, niekedy
vyvoláva v krajanskej tlači pochybnosti. Cítia
sa byť predstavitelia Bratislavy ešte občanmi
hlavného mesta Slovenska alebo − podľa ich
správania − skôr predmostím Viedne? Neraz
padla otázka o vhodnosti Bratislavy ako hlav-
ného mesta, najmä kvôli jej zemepisnej polo-
he. Asi akoby Aš bol hlavným mestom Českej
republiky a Tothkomloš hlavným mestom
Maďarska! Ale na základe terajšieho správania
bratislavských predstaviteľov je táto otázka
čoraz najliehavejšia.

JÁN VRTIELKA, 
WHYALLA-STUART, SA, AUSTRALIA

Múzeum v Adelaide
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■ Podnet na tento rozhovor vzi‰iel pri
10. roãníku Pátrania po predkoch (pí‰e-
me o Àom na inom mieste). Sympatic-
k˘m znakom tohto podujatia je, Ïe sa 
v Àom angaÏovali celé stovky mlad˘ch
ºudí. Myslíte si, Ïe sa t˘m vytvára ‰ir‰ia
základÀa pri budovaní ná‰ho národ-
ného povedomia?
Bezpochyby. Človek, ktorý nepozná
históriu, je iba kandidátom človečenstva.
Žije akýsi tretinkový život, nepozná súvis-
losti, ničomu nerozumie – je vyspelým
zvieratkom, podobným človeku. Je odká-
zaný iba veriť skutočnostiam, keďže im
nerozumie... K historickému povedomiu
patrí aj história jeho vlastného rodu. Dokon-
ca platí, že história rodu vedie k histórii
rodiska (dediny, mestečka, regiónu),
k histórii národa. Osudy národa sú súčasťou
európskej i svetovej histórie, kultúry
v širšom zmysle slova. Poznávaním osobnej
(a v nej rodovej) histórie kultivuje človeka
prirodzeným spôsobom, lebo osudy predkov
sa premietajú na plátno neďalekých dejín
nášho územia a atraktívnym spôsobom
oživujú to, čo sa suchopárne popisuje
v učebniciach pre deti i dospelých. 
Rozdiel medzi planým a plnohodnotným
vlastenectvom je prostý: plané je iba vierou,
ktorú „zvyklá“ akákoľvek pochybnosť; sku-
točné je založené na poznatkoch, faktoch. 

■ Ako by ste charakterizovali svojich
vlastn˘ch predkov po viacer˘ch rokoch
intenzívneho ‰túdia v archívoch na Slo-

vensku i v susedn˘ch ãi vzdialenej‰ích
‰tátoch? âo toto skúmanie priná‰a vám
osobne?
Skúmal som otcov i matkin rod, zásadne
vždy po oboch rodičoch. Keďže som i lekár,
viem, že základné genetické pravidlo hovorí
o tom, že presne polovicu génov máme po
otcovi a druhú po matke. Vždy som bol
preto prekvapený, že niekto skúma svoj
pôvod iba po meči – po otcovi. Možno
preto, lebo je to ľahšie – priezvisko našepká-
va. Po siedmich rokoch zostavovania môjho
rodopisu predkov po meči i po praslici (je to
asi štyritisíc základných údajov o narode-
niach, sobášoch a úmrtiach) som spoznal, že
moji priami predkovia boli zväčša prostí
ľudia – išlo o typických osadníkov dedín
v okolí Nitry, roľníkov a gazdovských reme-
selníkov, ktorí popri poľných prácach fur-
mančili, ovládali mnohé remeselné zručnos-
ti, vo svojich vinohradoch si dorábali víno.
A niektorí sa aj naučili čítať a písať – veľa
o tom napovie sčítanie obyvateľstva z rokov
1930 či 1869. Žiaľ, staršie daňové súpisy
(najstarší z roku 1715) už toho veľa o nema-
jetkových údajoch nepovedia.

■ „Prostí ºudia“ – nie je to primálo
vzne‰ené?
Snobským hitom niektorých rodových
bádateľov je prednostné hľadanie šľachtic-
kých predkov. Akoby získaniu šľachtických
titulov v prehnitom Uhorsku nepredchádzali
najmä úplaty, podvody, zrady a neraz
i zločiny (zisku šľachtického titulu
Beňovsko-Urbanovských, napríklad, poli-
tická vražda), takže neviem, čím už sa treba
hrdiť na šľachtických predkoch – možno len
pekným erbom. Ale našli sa čierne ovce aj
u mojich predkov – iba potichu spomeniem
zrejme potomkov Tarrovcov, Olachov-Pata-
kiovcov, Machulinských, dúfajúc, že ich
zločiny neboli veľké, i keď ozdobené erbmi...
Aby som však bol konkrétnejší, spomeniem
aspoň základné rodové vetvy môjho rodu.
Najstarším zistiteľným (pokiaľ siahajú zápisy
matrík) Hudecom je Juraj z Dolných
Zeleníc, narodený asi v r. 1670. Po praslici
sa veľká časť rodokmeňa  odvíja od predkov
pochádzajúcich z moravského Slovácka – od

Uhorského Brodu. Škoda, že niet priestoru
aspoň na vymenovanie rodov. Pre nezain-
teresovaného to môže byť čítanie telefón-
neho zoznamu. Ale ja som nachádzal
a doslova objavoval nové mená, nové
priezviská pokrvných predkov v starých
matrikách, často po úmorných hľadaniach
a opravovaných omyloch – bola to pre mňa
vždy sviatočná chvíľa. Zdanlivo navždy
zabudnutá prapraprababička alebo Hudec
spred 300 rokov, jeho dáta, naznačený osud,
jeho súrodenci... Akoby vstávali z mŕtvych.
Vzkriesila sa pamiatka na nich. Od tohto
okamihu si na nich zakaždým na Dušičky
opäť spomeniem – nezomreli v pamiatke
potomkov. Veď aj im ďakujem, že vôbec
jestvujem. Je to silná emócia. Akési splate-
nie nezavineného dlhu. A keď si aj širšia ro-
dina, trebárs po Štedrej večeri, začne preze-
rať nájdené dokumenty, všetci sú vzrušení –
takto sa volal náš praprapradedo? A narodil
sa hentam? A kde to vlastne je? A čo robil?
Čižmára? A to bola mlynárska rodina? To
boli asi boháči, teda relatívni... 

■ Priezvisko Hudec je dosÈ frekventova-
né, má to pri skúmaní viac v˘hod alebo
priná‰a skôr neoãakávané úskalia?
Priezvisko je dôležité, ide o základnú
východiskovú informáciu – ale to je všetko.
Zažil som bádateľa, ktorý, majúc zriedkavé
priezvisko Prvý, začal študovať sériu matrík
farnosti, odkiaľ pochádzal jeho otec, od naj-
starších záznamov. Nádejal sa, že vybabre so
zložitým vyhľadávaním a rodopis po meči si
zhotoví lineárnym spôsobom. Keď som po-
znamenal, že ak si dobre spomínam, možný
derivát tohto zriedkavého priezviska Parvy
som našiel v skalickej matrike zo XVII.
storočia, zháčil sa, a keď si to overil, vrátil sa
k poctivému hľadaniu podľa princípu „od
bezpečne známeho k hľadaniu možného
nového“. Ešte som nenatrafil na takú far-
nosť, v ktorej by nebolo aspoň raz zapísané
priezvisko Hudec. Je veľmi rozšírené nielen
v dnešných časoch, ale trebárs aj začiatkom
XVIII. storočia. Stačí si prezrieť celouhorský
Dikálny (daňový) súpis z roku 1715, 
ktorý je uložený v archíve v Budapešti (dnes
sa dá  prezerať aj na internete). Z hľadiska
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bádateľského je príjemnejšie hľadať zried-
kavé priezviská. Napokon, samotné
priezvisko nemá v posledných dvoch
storočiach mimoriadne veľkú výpovednú
hodnotu. Inak to je z čias, kedy sa priezviská
ešte len definitívne formovali... Väčší výz-
nam majú pri východiskách v tvorbe občian-
skych erbov – to je však iná, veľmi zaují-
mavá problematika, ktorej by mal vždy
predchádzať rodový výskum...

■ UÏ máte svoj rodostrom kompletn˘?
Aké sú rozvetvené jeho korene, koruna?
Tí, ktorí sa nepokúsili zostaviť si rodopis
predkov – rodokmeň, sa často pýtajú: kam
si sa až dostal, aký je najstarší zápis
a podobne. Môj rodopis som začal robiť
v lete 2003 a dodnes sú v ňom miesta,
o ktorých dúfam, že ich ešte rozviniem. Je
to pekná, ale časovo náročná práca, najmä
ak pracujete s maximálnou presnosťou
a overujete si každý údaj všetkými dostup-
nými prostriedkami a zásadne sa vyhýbate
vydávaniu domnienky za pravdivý údaj –
čo je neoverené, musí ostať neovereným,
kým sa neodškriepiteľne nepotvrdí, pravde-
podobné musí ostať kriticky pravdepodob-
ným. Uznávam iba takú prácu na rodopise,
ktorá skúma predkov po meči i po praslici –
a to u každého predka. Ak nájdem matku
deda starej mamy, neukončím bezdôvodne
pátranie, ale hľadám ešte aj jej rodičov.
Druhá neodpustiteľná požiadavka pri bádaní
je tá, že u každého predka treba zostaviť
kompletný súrodenecký rad – často iba po
analýze údajov zo zápisov u všetkých súro-
dencov (narodenia, sobáša i úmrtia)
objavíme dôležitý záznam o pôvode rodiča,
jeho náboženstve, povolaní a pod. No a do
tretice je bezpodmienečne nutné nájsť
u každého priameho predka trojicu základ-
ných dátumov: narodenia, sobáša-sobášov
a úmrtia. Bez ktoréhokoľvek z nich je pria-
my predok popísaný neúplne a cena jeho
údajov sa znižuje. Takže po takomto prí-
stupe k môjmu rodopisu predkov môžem
povedať, že sa môj strom predkov rozvinul
natoľko, nakoľko siaha pamäť matrík –
odkedy sú matriky v príslušnej farnosti
vedené. Niekde napríklad viedli matriky od
roku 1800 a niekde už od roku 1670. O sto
rokov staršie sú matrikové záznamy
z Moravy, keďže správa štátu v rakúskej
časti monarchie bola spravovaná dobre, čo
sa, žiaľ, o tej uhorskej, kde žalárovali aj náš
národ, vôbec nedá povedať. Neporiadok
a chaos – to boli atribúty vlády z Budapešti
– a, žiaľ, jednoznačne to dokazujú  aj
matriky!  

■ Ch˘r o va‰ej práci sa dostal medzi
viacer˘ch v˘znamn˘ch ºudí na Sloven-
sku a obracajú sa na vás aj ºudia mimo
neho. Aké majú vedomosti o svojich
predkoch, aké predstavy o prípadnom
zhotovení rodostromovej mapy svojho
rodu?

Všeobecne sú poznatky o pomocných his-
torických vedách, vrátane genealógie, chabé.
A nielen u nás. Pojem rodokmeň sa často
viaže na atribút šľachtictva alebo na potrebu
dokazovať majetkový nárok. V poslednom
čase, najmä zásluhou Nemcov a Severanov,
sa však čoraz viac ľudí v Európe začína ob-
zerať po svojej ceste k súčasnej existencii
a bez toho, aby si potrebovali dokazovať
čosi „viac“, začnú pátrať po svojom pôvode.
Niektorí sa o to pokúsia sami, iní (často po
zistení, že nejde o jednoduchú záležitosť,
alebo chcú poznať aj starších predkov než do
roku 1850) si nechajú rodopis urobiť špecia-
listami. Žiaľbohu, aj posledná legislatíva
rodové štúdiá (genealógie) riadne priškrtila,
či už zbytočnými poplatkami, alebo
uvalením 90-ročného embarga na ľahkú do-
stupnosť matrikových údajov. Nuž čo,
nepobabralo sa v našej porevolučnej dobe
iba toto, keď sa ujali moci babráci.
Súčasný človek si pamätá maximálne
rodopisné dáta rodičov a súrodencov, matne
s pomocou náhodne zachovaných dokumen-
tov ešte rodopisné dáta starých rodičov.
Výnimky sú naozaj výnimočne zriedkavé,
vyskytujú sa vari vtedy, ak už niekto z osvie-
tených predkov zostavoval rodokmeň. A tak
treba začať s návštevou matrikových úradov
(slovo „matričný“ je bohemizmus, ale nie je
jediný, ktorý zaviedli do praxe naši polo-
vzdelaní právnici)... 

■ Poãas svojho ‰tvorroãného pôsobenia
na poste ministra kultúry vo vláde SR
ste tému, o ktorej hovoríme, vnímali 
v celistvosti dejín národnej kultúry a jej
aktuálneho odkazu pre na‰u súãasnosÈ.
Ako sa zaujímame na Slovensku 
o na‰ich predkov z celospoloãenského
hºadiska dnes?
Záujem o rodovú históriu pokladám za prvý
stupienok záujmu o mimoučebnicovú
históriu všeobecne. Mimoriadne ma teší
veľký záujem slovenských obcí o vlastné
monografie, ktorých väčšinu obsahu tvorí
práve spoznávanie vlastných nadrodinných
osudov, spôsobu života, ich vývoj. V rámci
všeobecnej nedovzdelanosti našej
spoločnosti je pohľad na tieto oblasti nášho
života taký, aký je. Spoločenské vedy
a reálne odvetvia, ktoré sprostredkúvajú ich
živú existenciu, napríklad archívnictvo, je
u nás priam archetypálnou popoluškou.
V rezorte ministerstva vnútra je archívnictvo
na absolútnom chvoste nielen záujmu, ale aj
financovania. Ani mi nechutí porovnávať
stav archívov a archívnictva u nás a v okoli-
tom zahraničí, trebárs s Českom. Aj preto
som vtedy inicioval návrh, aby prešli
archívy pod rezort ministerstva kultúry,
napokon ide o najcennejšiu časť nášho pamiat-
kového fondu – národného písomníctva.
Vtedy sa vzopreli aj samotní archívnici,
dnes už viem, z akých malicherných príčin.
V rezorte kultúry by boli v stredobode záuj-
mu, pod ministrami vnútra sú nechcenou

príťažou – ktorý minister vnútra vôbec tuší,
čo spravuje? Odpoveď pozná každý. 

■ V ãom je situácia u susedov iná?
Česko vybudovalo svoje archívy asi tak ako
diaľnice – prednostne. Viete, aký bol pomer
kilometrov diaľnic v Čechách a u nás pred
rozdelením starej republiky? Tak to bolo aj
s archívmi. U nás schátrané budovy, perso-
nálne poddimenzované pracoviská, nepre-
študované haldy archívnych dokumentov,
chýbajúce odborné reštauračné pracoviská,
a čo je najhoršie – mnohé fondy v katas-
trofálnom stave. A nebudem hovoriť
o Maďarsku, tam je všeobecne vyšší záujem
o historické a spoločenské aspekty štátu
a národnej kultúry. Ale treba sa ísť pozrieť
trebárs aj do Chorvátska, ak už nie do
Rakúska! 

■ Sú pre bádateºov na Slovensku prí-
stupne v‰etky archívne zdroje?
Formálne je prístupnosť fondov dobrá.
Horšie je to v genealogickej praxi – tam je
archívna dostupnosť nedostatočná. Štúdium
matrík prostredníctvom filmov marí otrasný
nedostatok čítačiek filmov. Objednávacie
lehoty, symbolické kapacity (niekde deň do
mesiaca) – to nedokáže zakryť ani ochota
a prívetivosť pracovníkov archívov. Primi-
tívne rozhodnutie pracovníkov ministerstva
financií o spoplatnení štúdia matrík (platí sa
kolkovými známkami; manipulácia s nimi,
vyúčtovanie, nehľadiac na tvrdý pro-
tikultúrny efekt a na náklady správy samot-
ných kolkov už v zárodku primäli českých
financov, aby poplatok zrušili, čo našich
zberačov halierikov a rozhadzovačov
stoviek ani neprimälo pohýbať ich asi jedi-
ným mozgovým závitkom) mnohých odradi-
lo – mnohí bádatelia sú dôchodcovia a naše
dôchodcovské žobračenky sú príznačné
a prízračné.

■ Aké technické, technologické vybave-
nie majú na‰e archívy?
O čítačkách som hovoril. Mnohé zahraničné
archívy, ktoré som navštívil, majú v bežnej
výbave zvyšujúcej komfort bádateľov
čítačky priamo s kopírovacou časťou. Majú
k dispozícii ďalšie zariadenia vrátane počí-
tačov. U nás nie sú k dostatočnej dispozícii
ani pre odborných pracovníkov archívov. To
sú záležitosti ovplyvňujúce komfort
bádateľov, ale archívom chýbajú zariadenia
a vybavenie laboratórií zachraňujúce poško-
dené fondy, ako aj skenovacie zariadenia,
bez ktorých je moderný trend poskytovania
archívnych údajov prostredníctvom internetu
nemysliteľný. V Slovenskej republike sme
začali o matrikách na internete hovoriť,
v komisiách o tom diskutovať a v Čechách
je už polovica matrík cez internet dostupná!
Neviem, či u nás už tie komisie aj nezanikli.
Nezávislý pozorovateľ by bol presvedčený,
že novoformovaná republika si bude
konečne chrániť svoje kultúrne statky ako
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oko v hlave – a tu, ajhľa, vyšla najavo sku-
točnosť, že tým, čo veslujú našu štátnu loď,
trčí z čižiem slama – a keby len z čižiem, aj
spod klobúkov!

■ Ako uºahãujú prácu bádateºov archi-
vári a ão ostáva natrvalo na ich osobnej
vytrvalosti?
Archívy nie sú inštitúcie, ktoré poskytujú
potenciálnemu bádateľovi základnú vzde-
lanosť. V bádatelniach sú k dispozícii
príručné knižnice, aj personál je ochotný
poradiť v štúdiu literatúry, no v archívnej
praxi bádateľov amatérov sa predpokladá
veľká miera úvodného samoštúdia a vzájom-
nej pomoci. Podľa skúsenosti viem, že
genealogické štúdium sa dá veľmi dobre
doplniť v Čechách a na Morave (Praha,
Opava, Brno), kde ho organizujú genealo-
gické spoločnosti. Prvé lastovičky sa objavili
aj v Slovenskej heraldicko-genealogickej
spoločnosti, kde je však aktívnejšia iba jej
heraldická časť (chválabohu!), genealogická
je viac-menej symbolická. Praktickú
genealógiu v podstate vykonávajú pre
zahraničných klientov odborní pracovníci
archívov na faktúru. Slovenskí záujemcovia
si musia vystačiť sami alebo oslovia
dobrovoľných bádateľov či podnikateľov
v tejto oblasti – prezentujú sa na internete.
Žiaľ, u nás nejestvuje možnosť, ako si kvali-
tu ich práce nechať odborne overiť.

■ âo by mali bádatelia vedieÈ, k˘m sa
vydajú na cestu proti toku ãasu?
Ak nechcú vykonať iba povrchnú prácu,
musia si byť vedomí, že je to práca na veľa
mesiacov až rokov. Musia mať základné
informácie o probantovi – osobe, od ktorej
chcú odvíjať rodopis predkov (tzv. vývod),
alebo zriedkavejší rodopis potomkov
(rozrod). Potom by mali siahnuť aspoň po
základnej praktickej genealogickej príručke
– aj u nás ich vyšlo niekoľko, no ani jedna
sa nevyrovná príručkám českého lekára
a vo vyššom veku najlepšieho českého
genealóga Boleslava Lutonského – sú do-
stupné aj u nás; rovnako užitočné sú aj do-
stupné čítanky starých písiem. No a skvelým
bonusom je znalosť jazykov: dôležitá je la-
tinčina (najmä jej stredoveká verzia), zíde
sa nemčina a maďarčina (aspoň niekoľko
často používaných termínov – dajú sa
nahradiť slovníkom na strednej úrovni), na
východe azbukou písaná rusínština.
A z vlastnej praxe dodám, nie je zlé nájsť si
odborného konzultanta – archivára, ktorý
zorientuje najmä začiatočníka.

■ Ste ochotní prezradiÈ zo svojich skú-
seností niektoré bádateºské postupy
uºahãujúce v‰ednú prácu?
Nemám s tým problém. Chystám publikovať
nielen môj rodopis predkov pre potreby
rodiny, ale chcem v nej uviesť i viaceré tech-
nologické postupy, napríklad pri eliminácii
viacerých kandidátov na post priameho

predka v starších obdobiach, pomocné
vyhľadávacie postupy, ktoré som si spraco-
val na základe interných štatistík a podobne.
V neposlednom rade aj spôsob detekcie
a výber pravého predka na základe analýzy
DNA rozrodových súčasníkov – ide o tech-
nológiu budúcnosti, ktorá súčasne umožní
konvertovať právne príbuzenstvo na biolo-
gické.

■ Ako lekár teda zastávate názor, Ïe
tam, kde pri genealogickom v˘skume uÏ
niet pramenn˘ch zdrojov, moÏno vyuÏiÈ
genetické pramene?
Keď sa analýza DNA využíva vo forenznej
medicíne (súdnolekárske vyšetrenia), kde sa
vyžaduje vysoká spoľahlivosť dôkazov na
absolútnej hranici 100 %, dá sa očakávať jej
využitie aj na potvrdzovanie príbuznosti
v genealogickej praxi. Napríklad: Viete, že
dedo vášho deda sa volal Juraj Balko a naro-
dil sa okolo roku 1800. V intervale rokov
1780 – 1820 však nájdete dvoch Jurajov
Balkov a bežnými eliminačnými technikami
(úmrtie maloletých, sobáše oboch Jurajov,
kompletné súrodenecké rady, súpis bir-
movancov, úmrtie oboch Jurajov a pod.) ste
nemohli jednoznačne určiť vášho pravého
predka. Urobíte (dosť prácne, ale spoľahlivé)
rodopisy potomkov oboch Jurajov Balkov
až po súčasnosť. Telefonicky požiadate
potomkov oboch (mimo vás) o súhlas
s odberom steru lícnej sliznice a potom
firmu uvedenú aj na internete o vykonanie
porovnávacej štúdie zhody DNA. U jedného
vyjde zhoda, a to je váš vzdialený príbuzný,
ktorý súčasne určil pravosť vášho predka.
Konverziou právneho príbuzenstva na bio-
logické (pri výskume predkov zisťujete iba
právne príbuzenstvo, teda to, ktoré je uznané
pred zákonom, kým biologické je skutočné,
nie vždy totožné s právnym – mimomanžel-
ské deti, osvojenie, nechcená zámena a pod.)
súčasne verifikujete celú vetvu rodostromu,
ktorá sa tým stáva neoddiskutovateľnou.

■ âo prevláda po rokoch genealogic-
kého bádania u vás osobne?
Rodový výskum je plný prekvapení, je to
sčasti detektívna práca, kde sa uplatňujú
najmä tí, ktorí majú skvelú logiku. Aj keď
neanalyzujete rodopis slávnej osobnosti,
napríklad Palárika (dozvedel som sa pri jeho
genealógii, že praotcovia sa volali Paliarik,
Paliar), stanete sa svedkom mnohých tajom-
stiev a záhad, objavíte nové skutočnosti (kto
by povedal, že skalický rodák, maliar
Koreszka mal predkov írečitých Koreskov,
a preto sa ako názov ulice v Skalici zby-
točne použilo pomaďarčené priezvisko!).

■ Svoj záujem o skúmanie rodov˘ch
koreÀov ste pov˘‰ili takpovediac na ofi-
ciálnu úroveÀ ãlenstvom v Slovenskej
genealogicko-heraldickej spoloãnosti.
Ak˘ je, ak˘ by mohol byÈ spätn˘ praktic-
k˘ úÏitok od tejto spoloãnosti pre

ìal‰ích, ktorí sa chcú genealógii veno-
vaÈ systematicky?
Slovenská genealogicko-heraldická
spoločnosť pracuje asi v rámci možností
(najmä finančných – ako u nás inak!). Vydá-
va časopis, vydáva a propaguje literatúru, je
aktívna na netovej sieti, usporadúva semi-
náre a kongresy. Ide najmä o celoslovenské
aktivity a oproti susedným moravským
a českým krajinám je menej osobná a lokál-
na (teda bližšia k bádateľom). Na Morave
ma zaujali lokálne semináre s konzíliami,
kde možno odkonzultovať zle čitateľné texty,
najmä priezviskové a miestopisné rébusy.
Ale to závisí aj od počtu a aktivity záujem-
cov a členov.

■ Na ktorej va‰ej hlavnej genealogickej
ceste sme vás t˘mito otázkami zastihli?
âo nadãasové nám odkazujú na‰i pred-
kovia?
Práca genealóga (amatérskeho i profesionál-
neho) sa delí medzi dve pracoviská: archív
a domáci pracovný stôl. Čas, ktorý trávi na
oboch, je asi totožný. Každej práci v archíve
predchádza starostlivá príprava: ujasnenie si
cieľa najbližších hodín výskumu, získanie
dostupných údajov (príslušnosť matriky,
časové intervaly, sídlo farnosti s alternáciami
a pod.), príprava podkladov pre rýchlu orien-
táciu a podobne. Práca v archíve je úspeš-
nejšia, ak je dôslednejšia príprava. Po ná-
vrate z archívu kontroluje, triedi a ukladá
údaje. Z nich vychádza pri príprave na bu-
dúcodňové štúdium matrík a iných relevant-
ných zdrojov (napr. sčítanie ľudu)... Odpove-
ďami na vaše otázky som nakrátko prerušil
práce na triedení údajov z farnosti Bánovce
nad Bebravou, ktoré sú uložené v Zbierke
cirkevných matrík v Ivanke pri Nitre. 

DUŠAN MIKOLAJ
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Equally in the Male and Female Lines
We interviewed the writer, doctor and former Minister
of Culture of the SR, Ivan Hudec, on the history of fam-
ilies. He said: “A man who does not know history is just
a candidate of humanity. He doesn’t know the context,
understands nothing – he is a mature animal resembling
a man. He has to believe the facts because he doesn’t
understand the context...but consciousness includes the
history of one’s own family. Moreover, it is true that the
history of a family leads to the history of a birthplace
(village, small town or region), the history of a nation.
The fate of the nation is a part of the European and
world history, and culture in a broader sense of the
word. A man gets cultivated through discovering his
personal (and also his family’s) history in a natural way
because the destinies of our ancestors are projected on a
screen of the recent past of our territory and attractively
revive what is vapidly depicted in textbooks for children
and adults.”
Regarding his family, he studied male and female lines
of the both of his parents. As a doctor he well knows the
basic rule of genetics that says: precisely a half of our
genes comes from our fathers and the other half from
our mothers. After seven years compiling the genealogy
of his ancestors on both spear and distaff sides (about
four thousand of the basic figures on births, marriages
and deaths) he learned his lineal ancestors were mostly
common people – they were typical residents of the vil-
lages near Nitra, peasants and farm craftsmen who
except working in the fields also worked as waggoners;
they were versatile craftsmen and they grew vine in
their vineyards. 
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Citová ‰kola poznávania
Čím ďalej tým viac si človek uvedomuje, že
naša identita začína poznaním svojej histórie.
Ukazuje sa, že úlohou školy je stále viac po-
skytovať žiakovi nielen vedomosti, ale naj-
mä posilňovať jeho hodnotový svet, aby sa
dokázal zorientovať v otázke vlastnej identity
a hodnoty svojho človečenstva. Projekt
Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po
predkoch pomáha žiakom základných a stred-
ných škôl orientovať sa práve v týchto té-
mach.
Odborníci konštatujú, že v rodinách nastáva 
v posledných rokoch  generačná kríza. Zhor-
šujú sa vzťahy a komunikácia medzi rodičmi
a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami, starý-
mi rodičmi a rodičmi. Stráca sa súdržnosť
rodiny, chýbajú spoločné témy, pestovanie
spoločných hodnôt. Deti, ale ani mnohí dos-
pelí nemajú ukotvenie v priestore ani čase,
nepoznajú svoje miesto vo svete, hodnotu
života, kultúry, seba samého. Táto komuni-
kačná a etická kríza má za dôsledok zníženie
celkovej kvality života v rodinách i v spoloč-
nosti.
Jedným z liekov, ako situáciu zlepšiť, je nájsť
pre všetkých silnú spoločnú tému, nájsť cestu
k porozumeniu a pochopeniu medzi mladší-
mi a staršími a naopak – a navyše – nájsť aj
cestu k svojim koreňom, k svojim predkom.
Takouto témou je nepochybne téma rodinnej
histórie, pamäti rodiny, vystopovanie súvislos-
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DesaÈ roãníkov
Najstar‰í slovensk˘ pedagogick˘ ãasopis Rodina a ‰kola, ktor˘
vznikol pred 111 rokmi, organizuje uÏ desiaty rok medzinárod-
n˘ projekt pre Ïiakov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl s názvom
Poznaj svoju minulosÈ alebo Pátranie po predkoch. Získal si
neobvyklú popularitu na Slovensku, ba aj za hranicami. Zaujal
neobvyklou témou aj t˘m, Ïe pri skúmaní sa Ïiaci dozvedajú
mnoho zaujímavého o svojich predkoch a objavujú novú
dimenziu svojho Ïivota. 
V tejto súvislosti je na mieste otázka – treba nám poznaÈ svoje
korene? Poznáme ich? âo vieme o svojich najbliÏ‰ích, svojich
predkoch? Aká bola na‰a babiãka, ako Ïila, aké mala osudy na
svojej ceste Ïivotom, ão mala rada, ão ju hnevalo? Aké bolo jej
zdravie, jej myslenie, aké mala vzdelanie? âo v Ïivote robila, ão
dokázala, ão vedela, kde v‰ade poãas Ïivota bola, ak˘mi jazyk-
mi hovorila?
Vieme nieão o t˘chto okolnostiach alebo sa sústreìujeme len
na seba a svoje preÏívanie Ïivota a ostatní, najmä minulosÈ je
nám ukradnutá?

tí medzi rodinnou históriou a históriou svojej
obce, mesta, regiónu, štátu, dejinnými udalos-
ťami vôbec. Liekom je prebudenie hrdosti na
svojich predkov, svoju rodinu, jej členov,
hrdosti na svoju vlasť, svoju prináležitosť
k rodine i vlasti, k hrdosti aj na svojich rodi-
čov, starých rodičov, ich predkov i na seba sa-
mého. 

Tisícky spevnen˘ch koreÀov
Tieto podnety viedli v roku 2000 k zrodu pro-
jektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po
predkoch. V jeho rámci žiaci základných 
a stredných škôl upriamujú svoju pozornosť
na minulosť, na poznanie svojich koreňov, na
genézu svojej rodinnej histórie. Téma projek-
tu sa potešiteľne ujala. Už v prvom ročníku sa
do projektu zapojilo 312 škôl a vyše 4 tisíc
žiakov a študentov. V ďalších ročníkoch sa
počet zapojených subjektov stále rozširoval.
Za desať rokov v projekte už pracovalo viac
ako 30 tisíc žiakov z vyše tisíc škôl na Slo-
vensku i v zahraničí.
V tomto roku sa do projektu zapojilo tak-
mer 1 600 mladých ľudí, ktorí spracovali
dejiny svojich rodín a rodov. Projekt potvr-
dil, ako je potrebné prebúdzať záujem mla-
dých ľudí o život svojich predkov, rodinu,
svoju obec, cez ňu kraj a Slovensko s jeho
bohatou kultúrnou a jazykovou tradíciou 
v spojenej Európskej únii. Zo súťaže sa stal
významný výchovno-vzdelávací projekt,

ktorý podnietil niektoré školy k tomu, že si
pri formovaní svojich vzdelávacích progra-
mov začali vytvárať voliteľný predmet Deji-
ny mojej rodiny.
Mnohí žiaci objavili svoje rodinné väzby 
s vynikajúcimi slovenskými osobnosťami
vedeckého, kultúrneho, športového či poli-
tického života. Zistili rodinné prepojenia
napríklad na Ľudovíta Štúra, americkú
herečku slovenského pôvodu Ingrid Beero-
vú, ostrihomského arcibiskupa Petra Páz-
maňa, amerického kozmonauta so sloven-
skými koreňmi E. A. Cernana, lekársku le-
gendu Slovenska prof. Konštantína Čár-
skeho, spisovateľov Ladislava Nádaši-Jé-
geho, Milana Vároša, Andreja a Jerguša
Ferkovcov, tanečníka Jána Ďurovčíka či
ďalších.

Vysoká kvalita poznávania
Mnohé výsledky pátrania po predkoch svo-
jou kvalitou a rozsahom patria už medzi
odborné práce s vysokou hodnotou. Veď ak
siedmak či ôsmak napíše 130-stranovú prácu,
nakreslí rodostrom svojho rodu siahajúci do
polovice 18. storočia, či ešte hlbšie do histó-
rie, to už je dôkaz skutočnej kvality a úžasnej
práce. Prostredníctvom projektu sa žiaci obo-
znamujú s dejinami svojich rodín a zároveň
posilňujú svoju kultúrnu a národnú i štátnu
identitu tak, ako to pripomínajú mnohé
európske odporúčania.

Pátrania 
po predkoch
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bili veľkú prácu učitelia na jednotlivých ško-
lách: Anna Petrovičová, Csilla Albertiová,
Anikó Sturbánová, Margita Zatyková, Dag-
mar Králiková. Dobrú prácu na popularizácii
témy identity našich Slovákov v Maďarsku
má Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku.
V minulosti zorganizoval viacero aktivít a sú-
ťaží, ktoré pozdvihli úroveň pátrania po pred-
koch v jednotlivých rodinách. 
Zo zaujímavostí, ktoré žiaci vypátrali, možno
spomenúť prácu Ivana Kožíka zo Starej Pazo-

vy v Srbsku. Vypátral svojho predka Fera
Kožíka, ktorý mal cestovať za more na Tita-
nicu, ale traduje sa, že sa zľakol plavby na
takej veľkej lodi a nastúpil radšej na loď Car-
pathia, o ktorej vieme, že zachraňovala topia-
cich sa práve z lode Titanic. Slovák bol opäť
pri záchrane ľudských životov. Rozsiahlu 
a graficky pekne upravenú prácu s množ-
stvom príloh zaslala Daniela Čániová tiež zo
Starej Pazovy. Davor Stupar zo Starej Pazovy
zmapoval rodinu z maminej strany od roku
1779, keď prišli na Dolnú zem. Rodina
Materáková sa tu usadila a vyrástlo v nej
mnoho úspešných ľudí.
Rita Hornoková z Békešskej Čaby urobila
nahrávky rozprávania svojej starej mamy
Alžbety Kelleovej v čabianskom nárečí 
a cez toto rozprávanie priblížila život a
minulosť svojej rodiny. Z porekadla svojej
starej mamy vychádzala Berta Kőrősiová.
Odkryla dejiny svojho rodu a na záver práce
k fotografii usmiatej starej mamy pripojila
ono spomínané životné krédo svojej starkej:
„Ne načim sa odpustiť, hocičo sa aj stane!“

Slovenské ‰koly v zahraniãí
Slovenský projekt je v tomto smere jedineč-
ný a pravidelne sa doň zapájajú aj slovenské
školy zo zahraničia. V tomto ročníku boli
spracované výborné práce z viacerých centier
slovenského života v zahraničí. Do projektu
sa prihlásili slovenské školy z Maďarska a Srb-
ska. V Srbsku významne najmä Základná
škola hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy
a Gymnázium Branka Radevica z toho istého
mesta. V obci je veľmi iniciatívnym pedagó-
gom Jaroslav Miklovic, ktorý už viac rokov
aktívne pracuje so žiakmi v tomto regióne 
a jeho zásluhou vznikajú výborné práce, 
v ktorých žiaci erudovane mapujú život a his-
tóriu svojich rodov. Práce sú každoročne na
vysokej úrovni. Aj v tomto ročníku má Stará
Pazova zastúpenie na najvyššom stupienku.
Výborné práce sme dostali aj zo slovenských
škôl v Maďarsku. V tomto roku prišli práce 
z troch centier slovenského života: Budapešť,
Békešská Čaba, Sarvaš. Obsahujú množstvo
kvalitného materiálu a sú veľkým prínosom
do súťaže. Ukazuje sa, že aj v Maďarsku uro-

V minulom roãníku prijal najlep‰ích súÈaÏiacich
minister ‰kolstva Ján Mikolaj. Na stretnutie
s ním pri‰li v‰etci pozvaní
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(Netreba sa vzdávať, nech by sa čokoľvek
prihodilo.) Podobne na základe rozprávania
svojej babičky a mamy spísala dejiny svojej
rodiny aj Ágneša Leštyanová z Békešskej
Čaby. Pavel Sztrepka pekne vykreslil dejiny
svojho rodu a okrem iného objavil, že na

pomáhaj druhým a správny čin je viac ako
tisíc prázdnych slov.)

Verejn˘ v˘znam osobn˘ch úãastí
Zrekapitulujme, že do 10. ročníka medziná-
rodného projektu Poznaj svoju minulosť
alebo Pátranie po predkoch sa zapojilo viac
ako 1 600 žiakov z 237 škôl. Do celosloven-
ského finále sa dostalo 64 prác zo základných,
44 prác zo stredných a 12 prác zo zahranič-
ných slovenských škôl. A poznamenajme, že
na tento projekt Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR ani iná štátna či verej-
ná inštitúcia neprispeli. Celý je organizovaný
za pomoci niekoľkých sponzorov, z rodin-
ných prostriedkov žiakov a organizátora.

ĽUBOMÍR PAJTINKA
predseda poroty a šéfredaktor časopisu Rodina a škola

FOTO: AUTOR
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Ten Years of Search for Ancestors
The Slovakia’s oldest pedagogical magazine Rodina a
škola (“Family and School”), that goes back 111
years, organises the already tenth year of the interna-
tional project for students of elementary and second-
ary schools named Know Your History or Search for
Ancestors. 

It won extraordinary popularity in Slovakia and
abroad. It attracted attention by unusual subject mat-
ter, and researching students can learn lots of interest-
ing things about their ancestors and discover new
dimensions of their lives. Experts observe that in
recent years there is a generational crisis in families.
The relations and communication between parents
and children, grandparents and grandchildren, grand-
parents and parents worsen. Family cohesion disap-
pears, and common topics and fostering shared values
are absent. Children and even many adults have no
attachments in space or time, do not know their places
in the world, value of life, culture, themselves. This
communication and ethic crisis results in the decrease
of general quality of life in families and society. One
of the remedies for improvement of the situation is
certainly the subject of family history, memory of the
family, tracing the connections between family histo-
ry and history of one’s own village, town, region,
country and historical events in general. The remedy
is to arouse the pride in one’s ancestors, family, its
members, pride in one’s own homeland, one’s affilia-
tion to a family, country, pride in one’s own parents,
grandparents, their ancestors, and oneself.

V˘sledky 

KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (ZŠ)
1. miesto

Lenka Vrecková, ZŠ Dolné Vestenice (pedagóg Martina Illová)
2. miesto

Kristína Krivániková, ZŠ s materskou školou Zubrohlava (pedagóg Renata Pavčová)
3. miesto

Matúš Sedliak, ZŠ Žiar nad Hronom (pedagóg Zdenka Boldišová)

KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY
1. miesto

Patrícia Moráviková, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 
(pedagóg Margita Daubnerová)

2. miesto
Tereza Hummerová, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru Bratislava 

(pedagóg Magdaléna Jentnerová)
3. miesto

Paula Komodyová, Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa (pedagóg Mojmír Feldsam)

KATEGÓRIA SLOVENSKÉ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ
1. miesto

Daniela Čániová, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova, Srbsko 
(pedagóg Jaroslav Miklovic)

Rita Hornoková, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békeš-
ská Čaba, Maďarsko (pedagógovia Csilla Albertiová, Anna Petrovičová)

Darja Poljovková, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova, Srbsko 
2. miesto

Ivan Kožík, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova, Srbsko
Davor Stupar, Gymnázium Branka Radevica Stará Pazova, Srbsko

3. miesto
Berta Kőrősiová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békeš-

ská Čaba, Maďarsko (pedagóg Anna Petrovičová)
Pavel Sztrepka, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov Sarvaš, Maďarsko

(pedagóg Dagmar Králiková). 

ich škole učí Judita Nádorová, ktorá je 
v príbuzenskej väzbe na Samuela Tešedíka,
ktorý na Sarvaši pôsobil. (Vieme, že na Sar-
vaši bol aj M. R. Štefánik. Vo svojej práci si
poznačil aj odkaz svojich učiteľov: Miluj
svoju vlasť a zároveň slovenské korene,

Lenka Vrecková, víÈazka 
kategórie základn˘ch ‰kôl, 

so svojou uãiteºkou Martinou
Illovou zo Základnej ‰koly 

v Doln˘ch Vesteniciach

VíÈazka kategórie stredn˘ch ‰kôl
Patrícia Moráviková z Gymnázia 

Vavrinca Benedikta NedoÏerského 
z Prievidze s Margitou Daubnerovou,

ktorá ju v projekte viedla

maketa 17.9. pokus  20.9.2011  8:58  Stránka 9



Spojenie ľudového prvku, motív otca, kto-
rého zobrazila už vojvodinská maliarka
Zuzka Medveďová, sú spojením moderného
i tradičného. Jednoduchá zaujímavá grafi-
ka. Sneh, komín a strechy domov. Uplatne-
nie zlatého rezu, vertikálne línie, ľahká
dynamika padajúceho snehu evokujúca
pokoj. Uplatnenie štruktúry, pravidelnosť,
odľahčená svetelnosť. Autor je radšej, keď
sú diela vnímané bez jeho slovných komen-
tárov. Ale predsa prezradil, že zobrazil „roz-
právku, ktorú nám núka príroda. Konkrétnu
situáciu. Komín, strechu, to, ako začalo sne-
žiť... Pred komínom ešte nesnežilo, išlo to
pomaličky. Urobil som skicu... Zobrazujem
to, čo som, nepredstieram, nehanbím sa,
neľutujem...“
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Jarmočné koráliky

Úvodn˘m podujatím, konan˘m v rámci Pamätného dÀa zahra-
niãn˘ch Slovákov, bola vernisáÏ postmodern˘ch obrazov aka-
demického maliara Pavla âániho, Slováka z Vojvodiny v Srbsku, 
v budove Úradu vlády SR. Skladby Astora Piazzolla s disharmo-
nick˘m akcentom smútku, v podaní kvarteta akordeonistu Jána
Brtka z Vojvodiny, kore‰pondovali s grafikami a zvlá‰tnou tech-
nikou textilného spracovania v˘tvarného námetu.

kym programom. Predstavili obyčaje, žatvu,
štylizované žartovné prekáračky aj typické
vojlovické „tapantoše“. Tance, v ktorých
dominuje „dupanie“. Voľakedy sa vo Vojlovi-
ci stavali domy z blata. „Dubalo sa“, aby zem
– hlina dostala formu a správnu konzistenciu.
Tzv. „nabíjané domy, múry“ a ich výroba sa
stali východiskom aj pre tanec. Tanec, spev
a práca sa v živote predkov snúbili a tvorili
jednotu. Dnes už nebudujeme domy, pri kto-
rých tancujeme a spievame, aby sa nám
lepšie darilo a možno aj lepšie bývalo.

Aby sme nezabudli 
na drahokam
Pódium uprostred Starej tržnice patrilo strie-
davo muzikantom, ľudovým rozprávačom,
tanečníkom a spevákom z Maďarska, zo srb-
skej Vojvodiny a z Rumunska. Na záver prího-
vorov predstaviteľov krajanov zazneli verše
básnika Ivana Ambruša z Nadlaku: „do slo-
venských piesní obliekali náš spánok, aby sme
ani vo sne nezabudli na náš pôvod“. Jeho
príhovor návštevníkom jarmoka je autorovým
životným poznaním i metaforou zároveň:
„Mýlia sa tí, ktorí hovoria, že nás rozdelili hra-
nice, že naša ,inakosť ‘ je dôkazom toho, že
nežijeme na Slovensku. Robia veľkú chybu tí,
ktorí nás ďalej volajú Maďarmi, Rumunmi

v krajansk˘ pamätn˘ deÀ

beží, koník vraný...  Pieseň o láske a vernosti.
Aj vernosti rodu.

Najkraj‰ie kroje a tapanto‰e
Podľa Michala Spišiaka, umeleckého vedúce-
ho súboru Detvan z Vojlovice, majú v ich
obci najkrajšie kroje. Na jarmok do Starej trž-
nice v Bratislave prišli nielen s tradičnými
výšivkami, vitrážami, maľovanými vajíčkami
a tekvicami, ale aj s tanečným a spevác-

Tardo‰sk˘ kameÀ
V Sade Janka Kráľa, oproti jeho soche, je čer-
vený kameň. Je z Tardoša v Maďarsku a 5.
júla 2000 ho na tomto mieste osadili s vyte-
sanými slovami Základný kameň pamätníka
slovenského vysťahovalectva a zahraničných
Slovákov. Slováci, ktorí prišli na toto miesto
v júli 2011, si pripomenuli i zaspomínali.
Nahlas, aj v srdci. „My sme z tých, ktorí sa
nemohli vracať domov. Ani otcovi na
pohreb.“  Potom sa parkom niesli ľudové
tóny v podaní ľudovej hudby Rosička
z Kovačice a v tanci sa zvŕtali tanečné páry
folkloristov z Vojlovice v Srbsku. V sade
na brehu Dunaja, pri kameni, ktorého farba
symbolizuje vytrvalosť a nezlomnosť,
zaznela na záver pieseň Po nábreží koník
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a Srbmi. Aj pekné slovo ,krajania‘ posúva
podstatu do inej roviny a vyčleňuje nás
z celku. Ale načo iné slová, keď stačí slovo
,Slováci‘. Keď naši predkovia odišli z Hornia-
kov na Dolnú zem, zobrali si so sebou duchov-
nú poživeň – Tranoscius a najkrajší poklad –
slovenský jazyk, ktorý si chránili ako Božie
prikázanie. Prešlo odvtedy viac ako tristo
rokov, ale tento drahokam nestratil na hodno-
te, len k nemu pribudli nové valencie krásy.
Slováci z Dolnej zeme pretrvali. Zachovali si
tradície, zachránili si dedičstvo a zostali živou
vetvou na veľkom strome slovenskosti. Tento
jarmok je dôkazom, že aj mimo Slovenska sa
môže žiť po slovensky a tvoriť hodnoty, ktoré
dopĺňajú celkový obraz kultúrneho života Slo-
vákov. On zhmotňuje náš dávny sen a ukazu-
je, že hranice nás vlastne nerozdelili, lebo my
žijeme ďalej v tom istom štáte, ktorý sa volá
Slovenský jazyk.“

Koláãa z Nadlaku
„,To koláča‘ je pomenovanie pre koláč, ktorý
sa pečie na špeciálne príležitosti,“ vysvetľuje
zvyky v Nadlaku Anna Rǎu Lehotská. „Tvar
obdĺžnika má vtedy, ak sa pečie na večer, keď

idú príbuzní a známi ,vyrastovať ‘ toho, kto
umrel. Vyrastovanie je akási odobierka od
zosnulého večer pred pohrebom. Ľudia sa
stretnú v dome smútku. Sedia tam, spievajú
smútočné piesne, kantor predspevuje každý
verš. Pomodlia sa, oznámi sa, kedy bude
pohreb. Potom prichádzajú taniere s koláčom
a pre chlapov poháriky s pálenkou. Ale koláč
sa pekáva a jedáva aj inokedy. Okrúhly koláč
s otvorom uprostred sa robí zriedkavejšie.
Možno z praktických dôvodov. Pekával sa 
v tzv. sedliackej peci, ktorú už nemá skoro
nikto. Zvykli ho piecť na svadbu. Keď išli
svadobníci po ulici po mladú nevestu alebo
s ňou domov, mládenci si brávali na cestu aj
fľašku s pálenkou a na ňu navliekli ,to
koláča‘. Nadlačania na jarmok doniesli nielen
koláča, ale aj perníky a klobásy. A pre veľký
záujem o domáce zabíjačkové špeciality vy-
štartovalo pred obedom z Nadlaku ešte jedno

auto plné klobás. Ale boli by sa predali klo-
básy aj za dve autá.“ 

Brdovce, ãigy, gágorãoke...
Aj komlóšska, sarvašská či čabianska klo-
bása sú vyhľadávané špeciality. Ale Slováci
z Maďarska priniesli a predviedli aj sladké
dobroty. Herovky – cukrom posypané vy-
smážané rozvaľkané cesto, ktoré sa zvinie
do klbka a vysmaží. Štrúdľu „rejteš“ ťahali
cez celý stôl, priamo pred očami jarmočných
hostí. Typické sú pre nich aj cestoviny osobi-
tého tvaru. Z cesta v tvare malého štvorčeka
(šiflíka) šikovné ruky na ryhovanej drevenej
doštičke pomocou paličky vytvoria cestovinu
pripomínajúcu slimáka – čigu. Iným pripo-
mína gágor – krk hydiny. Synonymá a ich
pôvod sú hotovou lexikologickou štúdiou. Ale
pri jedení vnímate len nenapodobiteľnú tradič-
nú chuť dobrej domácej závarky v polievke.
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Sarma a iné ‰peciality
Vojvodinskí Slováci tiež priniesli na jar-
mok petrovské klobásy osobitej chuti, ale
zabodovali hlavne „sarmou“, ktorú pri-
chystali Kysáčanky. Na plnenú kapustu
stáli rady návštevníkov. A dav sa po „koš-
tovke“ špecialít presunul na poschodie, kde
sa nasýtila duša. Obrázkami insitných
umelcov z Kovačice a Padiny aj fotografia-
mi, ktoré zobrazili tradičné zvyky a obyča-
je z Dolnej zeme. A aj tu sa dalo zaspomí-
nať na starých rodičov a zvyky, ktoré dneš-
ní mladí už poznajú asi len z rozprávania.

rozprávačku – umelkyňu, bilingvistku,  ktorá
–  hoci „neškolovaná“ –  vedela zaujať roz-
právaním v oboch jazykoch. 

Loì rozhovorov
Bratislavský samosprávny kraj poskytol kra-
janom dar – plavbu loďou na Devín. Bola to
plavba plná rozhovorov o možnej spolupráci,
ale i úvah o tom, kde sa cítia doma, kde by
chceli žiť. Loď spomienok. O ťažkých prvých
rokoch v cudzine, o učení sa cudziemu jazy-
ku, ale aj o tom, že práve neznalosť cudzej
reči spojila a viac zblížila rodinu, deti
s rodičmi. Plavba, ktorá končila v devínskom
prístave, kde vítali na pevnine domácim
„ríbezlákom“ a dobrým slovom, pokračovala
výstupom na Devínske hradné bralo.

Symboly a posolstvá
Legendy a história. Pozostatky múrov v hrad-
nom areáli pripomínajú založenie slovan-
ského hradiska. Výrobky zo skla obdobie
Keltov. Bochník chleba rozpráva o živote na
brale nad sútokom riek Morava a Dunaj.
Striedanie majiteľov, úpravy hradu. Napole-
onské ťaženie aj spory... Tajný výlet Štúrovej
družiny... Paláce sa rozpadávajú, generácie sa
striedajú. Voda dvoch farieb sa mieša a plynie
do mora. Nemý pamätník  –  studňa, zacho-
váva pretrvávajúce posolstvá. Na kamenných

kvádroch je pečať – osobné značky majstrov,
ktorí ju budovali. Značka bola vizitkou i re-
klamou zručnosti. Pýchou majstra. Ale
v studni je ešte jedno posolstvo, zakódované
do jej hĺbky. Slová piesní, ktoré tu zaznejú,
keď sa „naši“ vracajú domov. 
Piateho júla, v Pamätný deň zahraničných
Slovákov a zároveň Štátny sviatok Cyrila
a Metoda, spolupatrónov Európy, sa k spevo-
kolu Čabianska ružička z Maďarska pridali
všetci „naši“. Pútnici z Dolnej zeme i ďale-
kých iných nových domovov. Ozvena studne
opakovala slová i melódiu: Slovensko moje,
otčina moja, krásna si ako raj... A potom sa
zrkadlilo vo vode a letelo povetrím spievané
prianie: Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým
ľuďom v nej, nech im slnko jasne svieti každý
Boží deň... Daj, Boh, šťastia celej zemi, všet-
kým národom, nech im slnko hviezdy lásky
ožiaruje dom...

ERIKA FAJNOROVÁ
FOTO:  AUTORKA
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Market Beads on Expatriates’ Day 
of Remembrance
Foreign Slovaks Day (held on the occasion marking
5th July as the day of remembrance of foreign Slo-
vaks) commenced with the opening of an exhibition
of post-modern pictures by the contemporary artist,
Slovak from Vojvodina, Pavol Čáni, in the building
of the Government Office of the SR in Bratislava. In
the Petržalka housing estate’s Sad Janka Kráľa (lit.
Janko Kráľ Orchard), opposite to the statue of our
great poet, there is a red stone from Tardos.On 5th
July 2000, the stone was fitted at this place and it has
a carved inscription as follows: “Base stone of the
memorial to Slovak emigration and foreign Slo-
vaks.” The Slovaks who came to this location, bathed
in June sunlight, in 2011 commemorated and/or
remembered the emigration waves. Slovaks from
Vojvodina, Serbia, Hungary and Romania came to
the fair at Stará tržnica (Old Market Hall) in Bratisla-
va with their traditional craft products and dance and
singing performances. The stage in the middle of
Stará tržnica in the Bratislava centre was alternately
taken by musicians, folk narrators, dancers and
singers. Pictures by naēve artists from Kovačica and
Padina and the pictures depicting traditional customs
of the Lower Land were hung upstairs. At the fair, the
Lower Land Slovaks also presented the book output
of their publishing houses and the already twenty-
year-old Research Institute of Slovaks in Hungary.
The Bratislava Self-Governing Region arranged an
excursion on a riverboat to Devín Castle for our
expatriates.

Pastva pre oãi 
Výšivky, ľanové obrusy, krosná, kolovrátok,
prútené koše, ktoré sa zídu na chalupe na
drevo. Ale ako povedala jedna Bratislavčan-
ka, kúpený kôš môže byť aj na ušetrené eurá.
Košikári, čipkári – tradičné remeslá. Ak vám
na starej singerke predvedie vyšívanie rôz-
nych motívov muž, ktorý chce, aby sa tradič-
né umenie zachovalo, veríte mu, že vyšívať
strojom je ako maľovať obraz. Len ste limito-
vaní farbami nití. Výšivka technikou Riche-
lieu pomocou singerky je dokonalá. Aj podľa
ňaničky, ktorá predáva vlastnoručne tkané
obrusy a utierky, je ručne vyšívaná „rišej“
menej kvalitná. 

Potrava pre du‰u
Dolnozemskí Slováci na jarmoku predstavili
aj svoje vydavateľstvá a dvadsaťročný Vý-
skumný ústav Slovákov v Maďarsku. Náv-
števníci sa mohli oboznámiť s románmi,
poviedkami, básňami, kalendármi  a časopis-
mi, ktoré vznikli ďaleko od Slovenska. Aj
knihy odborné, vedecké publikácie z oblasti
histórie, jazykovedy i diela, ktoré vznikli pre-
pisom rozhovorov s informátormi – ľudový-
mi rozprávačmi, sú vyhľadávané. Najnovšou
publikáciou je nové vydanie Rozprávok
ňaničky Žofky. Bánhedešania si tak v Deň
Slovákov v Maďarsku pripomenuli ľudovú
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Rodn˘ Slovensk˘ Komló‰
Rodiskom Anny Ištvánovej (1955) je Sloven-
ský Komlóš. Tiché mesto na juhovýchode
Maďarska si do dnešných dní uchovalo sloven-
ský ráz, vytvorili sa kultúrne dimenzie, v kto-
rých nachádza vnútornú silu na priam sizyfov-
skú prácu pre Slovákov v Maďarsku a pre svo-
jich spolupútnikov. Roky štúdia na chýrečnom
Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe, štú-
dium slovenského jazyka na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave, schop-
nosť ísť za obzor každodennosti, húževnatosť,
neúnavnosť v práci pre svoju národnosť jej
pomohli vyrásť v stálicu slovenského dolno-
zemského života. K jej vzácnym učiteľom 
a podporovateľom patril i nezabudnuteľný bard
dolnozemských Slovákov Dr. Ján Sirácky,
dlhoročný riaditeľ Ústavu pre zahraničných
Slovákov Matice slovenskej. Spomína na neho
dodnes: „Bol jediný, kto pokladal aj nás, štu-
dentky z Maďarska, za Slovenky a vždy sa nás
spytoval, či nepotrebujeme nejakú pomoc. Ak
sme potrebovali, zariadil, vybavil. Predstavil
nám zaujímavých ľudí, prišiel s nimi medzi nás
na rozhovor. Posielal nám časopisy, knihy.“

Pracovne v Béke‰skej âabe
Neúnavná hľadačská povaha vedie Anku Ištvá-
novú k ďalšiemu štúdiu osvety a výchovy
dospelých na Univerzite Eötvösa Loranda 
v Budapešti. Mimoriadne kreatívne rozvíja
svoje pôsobenie v Župnom osvetovom stredis-
ku v Békešskej Čabe (1978 – 1986), kde zúro-
čuje svoje vedomosti ako referentka národnost-
nej osvety, školí osvetových pracovníkov,
venuje sa ľudovému tancu a výtvarnému ume-
niu. V ďalších rokoch zodpovedá za činnosť
Národnostného domu na ulici Békéši, v rokoch
1993 – 1996 – 2002 sa venuje slovenskému
menšinovému školstvu v Maďarsku, jednému 
z najvýznamnejších pilierov uchovávania živo-
ta národnosti. Vzdelaná organizátorka, znalkyňa
histórie i prítomnosti života Slovákov v Maďar-

sku bolestne vníma miznúce poklady tradície,
jazyka a hmotných pamiatok svojej národnosti,
varovne dvíha svoj hlas za ich uchovanie a oži-
vovanie, vyvíja mnohoraké úsilie, aby sa neu-
topili v prúde nemilosrdného času a nezáujmu.
Je človekom prvej hodiny, keď prichádza mož-
nosť vytvoriť priestor pre kultúrno-spoločenský
život Slovákov na Dolnej zemi. Klope na dvere
župných úradov, ministerstiev v Maďarsku i na
Slovensku, hľadá priaznivcov a podporova-
teľov, ľudí dobrej vôle, ktorí jej pomôžu vybu-
dovať pevnú pôdu pre nové aktivity čabian-
skych Slovákov – Dom slovenskej kultúry 
v Békešskej Čabe. Hľadá a nachádza ich nielen
doma, v Maďarsku, ale aj v Nitre, Brezne,
Krompachoch, Trenčíne, dokonca v Holand-
sku. Hviezdna chvíľa prichádza v novembri
1996, keď je Dom slovenskej kultúry slávnost-
ne otvorený. Pri 10. výročí Anka Ištvánová 
s oprávnenou hrdosťou konštatuje: „Po päťde-
siatich rokoch sme nadobudli prvý spoločenský
majetok Slovákov v Maďarsku a odvtedy sme
ho náležite zveľadili. Ako sídlo Čabianskej
organizácie Slovákov slúži miestnym a regio-
nálnym aktivitám, celoštátnym a medzinárod-
ným udalostiam. Prijíma hostí, ktorí hľadajú 
v našom meste útulok, a reštaurácia populari-
zuje kuchyňu našich predkov. V priestoroch na
prízemí sa stretávajú naše spolky, skupiny, na
stenách vymieňame pravidelne výstavy domá-
cich umelcov a výtvarníkov zo Slovenska.
Podávajú si u nás ruky priatelia z domova 
i z okolitých štátov.“

OsobnosÈ s in‰titucionálnym 
rozmerom
Aktívna a koncepčne uvažujúca žena stála 
a stojí pri zrode – v súčasnosti už samozrejmých
– inštitúcií a podujatí Slovákov v Maďarsku.
Patrí k nim ojedinelá inštitúcia v slovenskom
európskom zahraničí – Výskumný ústav Slová-
kov v Maďarsku (VÚSM), založený 1. augusta
1990. V jeho zakladajúcej listine čítame:

„Cieľom ústavu je, aby v záujme zachovania
jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti
v Maďarsku vedecky analyzoval spoločenské
procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej
situácie.“ Roky existencie VÚSM lemuje množ-
stvo výskumov, seminárov, medzinárodných
konferencií, 31 ročníkov národopisných tábo-
rov a 47 publikácií. Anna Ištvánová vdýchla
život neprebernému množstvu kultúrno-pre-
zentačných podujatí, umeleckým výstavám,
predstavila tradičné umenie Slovákov z Maďar-
ska, z Békešskej Čaby, v Maďarsku, na Sloven-
sku i v iných krajinách Európy. Stála aj pri
zrode populárneho Klobásového festivalu 
v Békešskej Čabe. Október každoročne víta
tisíce návštevníkov, kde pohostinní „Čabänia“
prezentujú chýrečný „brand“ – dar práce a ze-
me, čabiansku „klbásu“. Chýr o festivale prele-
tel cez hranice európskych štátov až do zámo-
ria. V minulom roku ho navštívilo 80 tisíc hostí
z Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Bel-
gicka, Rumunska, Poľska, Nemecka, Srbska,
Slovinska, USA a Japonska. V príprave klobás
súťažilo tristo trojčlenných družstiev.

Jarmoky a iné tradiãné návraty
Spomienka na dávne tradície dolnozemských
jarmokov, ktoré boli nielen miestom predaja
plodov neúnavnej práce, ale najmä miestom
stretávania sa priateľov, trhom nápadov či
výmenou skúseností viedla v prvom desaťročí
tohto storočia Ištvánovú k snahe oživiť ich
kolorit v novom čase a s novými myšlienkami.
Podujatie Na jarmoku vyvolalo mimoriadny
záujem na celej slovenskej Dolnej zemi. 19. až
21. septembra 2008 stovky jarmočníkov zo
šiestich krajín Európy vítal Čabiansky jarmok
ľudových výrobkov, výstavy Na skle maľované,
Evanjelický spevník Cithara sanctorum a ďalšie
knihy z vydavateľstva Tranoscius, ďalej to bola
prezentácia slovenských dolnozemských časo-
pisov a publikácií, prednášky, divadelné predsta-
venia, vystúpenia viac ako dvadsiatich folklór-
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Zo Ïivotodarnej sily Dolnej zeme vzi‰li celé generácie Dolno-
zemcov, ktorí sú obohatením kultúrneho, spoloãenského,
vzdelanostného, hospodárskeho Ïivota svojich domovsk˘ch
krajín, Slovenska, najrozliãnej‰ích kútov Európy i zámoria. K v˘-
nimoãn˘m osobnostiam patrí Anna I‰tvánová, charizmatická,
talentovaná, odváÏna organizátorka Ïivota Slovákov v Maìar-
sku i na celej Dolnej zemi. Bez nej je Ïitie a bytie Slovaãe v t˘ch-
to priestoroch, od sedemdesiatych rokov minulého storoãia do
dne‰n˘ch dní, nepredstaviteºné.

Dolnej zeme
Dcéra „Sláva veľkých je svedkom pre budúce pokolenia...“

( L a t i n s k á  m ú d r o s ť )
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nych súborov, hudieb a citarových skupín. Jarmo-
ku vtlačili výnimočnosť jedlá plné fantázie, dobrá
nálada. Vyvrcholil slávnostnou bohoslužbou vo
Veľkom evanjelickom kostole a hostia sa lúčili
s Čabou s nádejou, že originálne hodnoty Dol-
nej zeme opäť preklenú čas a priestor a zaujmú
i vo veku počítačov, globalizácie a uniformity.
Nádeje sa naplnili a v roku 2011 – po jarmoku
vo vojvodinskom Báčskom Petrovci a Nadlaku
v Rumunsku – preniesli slovenskí Dolnozemci
svoj svet bielych kostolných veží, kultúru, sláv-
nosť chleba a jedla s dolnozemským espritom,
tajomnou chuťou a vôňou do Bratislavy, pod
gesciou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí (o podujatí píšeme na inom mieste). Ištvá-
novej inšpiratívna myšlienka opäť slávi triumf.
Dolnozemský jarmok v Bratislave však mal 
v spolupráci s Domom zahraničných Slovákov
(DZS) svojho predchodcu v podujatí Etnogas-
tronomické tradície dolnozemských Slovákov
v rokoch 2004 a 2006 v Bratislave a roku 2007
v Brezne a Banskej Bystrici. Hlavným orga-
nizátorom bola Čabianska organizácia Slová-
kov a Dom slovenskej kultúry s Annou Ištvá-
novou. Predseda Celoštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku Ján Fuzik okrem iného
povedal: „...hľadia na vás tri storočia dolno-
zemských krajanov. Sú to kropaje potu a krvi
slovenských kolonistov, ktorí neľudskou drinou
zúrodnili dolnozemské pustatiny, ale aj jemné
vyšívané motívy šikovných ženských prstov,
zádumčivé alebo temperamentné melódie cita-
rových strún a je to aj medenými plátkami
obrúbený hrubý Tranoscius, čo sa chveje v star-
núcich mozoľnatých rukách našich prababičiek.
A sú to aj odkazy niekdajších slovenských mys-
liteľov a učiteľov nášho pospolitého ľudu: Teše-
díkovcov a Sebereniovcov, Haana a Walaského
či slávneho sedliackeho kráľa, pýchy Čabanov
Ondreja Likéra Áchima.“ 
A Dolnú zem Anna Ištvánová nepriniesla na
Slovensko len sviatkom chleba a jedla s dolno-
zemským espritom. Roku 2001 prišla s myš-
lienkou komplexnej prezentácie kultúry najvý-
raznejších slovenských lokalít Dolnej zeme 
v Maďarsku – z Békešskej Čaby, Sarvaša a Slo-
venského Komlóša v Bratislave. Napriek všet-
kým problémom, ktoré v tých časoch prežíval
DZS, široko otvoril svoju pohostinnú náruč,
aby prijal viac ako 150 účinkujúcich podujatia.
Dni dolnozemských Slovákov z Maďarska 
v Bratislave sprevádzali výstavy Živé ľudové
umenie Dolnej zeme, Békešská Čaba vo foto-
grafii, vystúpenie citarového súboru Boleráz,
dokumentárny film o komlóšskej svadbe, od-
zneli odborné prednášky. Históriu a súčasnosť
legendárnych miest slovenskej Dolnej zeme
ukončil program Zvoní naša reč v podaní
Komlóšanov.

Domov otvoren˘ Európe
Výnimočná práca Anny Ištvánovej sa odráža 
i v dôvere, ktorú jej prejavili Slováci v Maďar-
sku, keď ju zvolili do funkcií a vysokých postov
slovenskej národnosti v Maďarsku. V rokoch
1988 – 2002 pôsobila ako podpredsedníčka,
neskôr členka predsedníctva Demokratického

zväzu Slovákov v Maďarsku (dnes Zväz Slo-
vákov v Maďarsku), bola predsedníčkou Verej-
nej nadácie pre národnostnú výučbu a školskú
kultúrnu činnosť v Békešskej Čabe (1990 –
1999), od roku 2003 do roku 2006 predsedníč-
kou kolégia Národného civilného fondu pre
južnú Dolnú zem, komlóšski rodáci ju zvolili
za poslankyňu Miestnej slovenskej samosprávy
v Slovenskom Komlóši (2002 – 2006), 
v rokoch 2002 – 2008 pôsobila ako podpred-
sedníčka Zväzu civilných organizácií župného
mesta Békešská Čaba, roku 1989 ju zvolili za
predsedníčku Čabianskej organizácie Slová-
kov, funkciu vykonávala do roku 2001, aby sa
od roku 2001 až do súčasnosti stala konateľkou
tejto organizácie. Od roku 2006 je členkou
Generálnej rady Svetového združenia Slovákov
v zahraničí. Srdcovou záležitosťou Anny Ištvá-
novej je však neustále Dom slovenskej kultúry
v Békešskej Čabe, kde od jeho vzniku až do
súčasnosti zodpovedá za činnosť, prevádzku.
Popri tom sa venuje riadeniu a organizovaniu
spolkovej a kultúrnej činnosti Čabianskej orga-
nizácie Slovákov, riadeniu členskej inštitúcie
Slovenského osvetového centra, metodickej
pomoci v regióne, vykonávaniu osvetovej čin-
nosti v kruhu čabianskej slovenskej komunity,
propagácii hodnôt Slovákov, vydavateľskej 
a redakčnej činnosti, marketingu zameranému
na kultúrne hodnoty Slovákov v Maďarsku s dô-
razom na hodnoty Békešskej Čaby, zveľaďova-
niu majetku Čabianskej organizácie Slovákov...
a mnohým a mnohým ďalším aktivitám.
Precíznosť, s akou sa Anna Ištvánová venuje
príprave a realizácii podujatí, ju priviedla k štú-
diu Európskych kurzov – štruktúry fondov, pro-
jektov na Ústave strednej Európy v Budapešti,
absolvovala postgraduálne štúdium v Békeš-

skej Čabe, aby získala nové vedomosti z oblas-
ti ekonomiky a vedenia obchodu. S dômysel-
nosťou, húževnatosťou zdedenou po neochvej-
ných dolnozemských predkoch prenáša ich
posolstvo do dnešných čias a prijíma každú
výzvu na prezentáciu svojbytných a svojráz-
nych duchovných a hmotných prejavov sloven-
ských dolnozemských spoločenstiev. Zlatý
fond kultúrneho dedičstva dolnozemských Slo-
vákov v Maďarsku, ktorý Ištvánová stráži,
ochraňuje a so všetkou vehemenciou prezentu-
je doma i v zahraničí, ju priviedol k účasti na
megaprojekte Grundtvig, ktorý prispieva k po-
chopeniu rozmanitosti európskeho kultúrneho
dedičstva, podporuje tvorivosť a neformálne
vzdelávanie. Jeho hlavným cieľom bolo, aby sa
prostredníctvom najrozličnejších aktivít pre-
hĺbili poznatky o kultúre a tradíciách predkov,
prezentovala práca potomkov, posilňovala spolu-
patričnosť krajanov. Gestorským spolkom za
Slovensko boli Dom Matice slovenskej v Žili-
ne a Klub M Odboru mladých matičiarov 
v Martine, za Českú republiku Obec Slovákov
v Třinci, z Francúzska Spolok francúzsko-slo-
venského priateľstva a Čabianska organizácia
Slovákov pod vedením Anny Ištvánovej.
Deviatimi veľkolepými akciami v rokoch 2009
– 2011 sa napĺňali ciele Grundtvigu a Ištváno-
vá postupne priviedla svojich – spevokol
Čabiansku ružičku, Ľudový spevácky zbor
Orgován, výšivkársky krúžok Rozmarín, cita-
rový súbor Boleráz, tvorcov gastronomických
čabianskych pochúťok – do Paláca kultúry
národov v Paríži, Rožnova pod Radhoštěm, do
Európskeho parlamentu a na vianočné trhy 
v Bruseli, do Třinca i Martina. Čabania pripravi-
li pre spolupútnikov Grundtvigu po Európe vla-
ni v septembri trojdňový festival národnosti 
v Békešskej Čabe s príznačným názvom V po-
koji, aby im predstavili jedinečné klenoty svo-
jej slovenskej dolnozemskej kultúry so snahou
otvárať nové horizonty pre ich budúci život.

Napísané a publikované
Nezanedbateľná nie je ani publicistická tvorba
Anny Ištvánovej, hoci sama ju glosuje: „Obyčaj-
ne píšem, keď veľmi musím. O to viac rozprá-
vam.“ Myslím si však, že nie je veľa príslušníkov
slovenskej inteligencie v Maďarsku, ktorí tak
pregnantne a kriticky dokážu poukázať na stav
svojej národnosti, na jej problémy so snahou hľa-
dať a nachádzať zmysluplné riešenia. Kto čítal jej
príspevky v publikáciách Cesta zarúbaná? I., II.
– Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďar-
sku (vydali Čabianska organizácia Slovákov 
a Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2002) či príspevky
v zborníkoch VÚSM, vie, ako hlboko a fundo-
vane sa venuje svojej ťažko skúšanej národnosti,
ako úporne upozorňuje na možnosti, navrhuje
koncepcie, odporúčania, námety. 
A napriek občasnej skepse vypovie: „... ne-
chcem stratiť svoj idealizmus (ktorý ma občas
pochytí)... som presvedčená, že vzdávať sa ne-
treba.“
Ištvánovú fascinuje slávna minulosť dolnozem-
ských predkov, reálie starých čias, bohatstvo
zachovaných dokumentov, hľadá kontinuitu 
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âasÈ oltára v evanjelickom chráme 
v Béke‰skej âabe
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s časom dávnych dolnozemských písmákov 
a súčasnosti. Našla ich v kalendároch, ktoré
mali v minulosti osobitné miesto v živote
Dolnozemcov ako nenahraditeľný informačný
a vzdelávací zdroj, našla ich v Čabianskom ka-
lendári, ktorý vychádzal od roku 1920 do roku
1948 a stal sa obľúbeným čítaním Dolnozem-
cov. Iniciátorkami obnovenia Čabianskeho
kalendára boli Anna Ištvánová a Helena Somo-
gyiová a redigoval ho Ján Sirácky. Typickú
titulnú stranu, ktorá dostala svoju definitívnu
podobu v roku 1925, prebrali aj do obnoveného
vydania v roku 1991. Znázorňuje nemenné
istoty slovenských Dolnozemcov, v hornej časti
obraz Malého a Veľkého evanjelického kostola
v Békešskej Čabe, v dolnej časti nekonečná
rovina v pozadí s postavou kosca, v popredí je
druhý, ktorý pije vodu z tradičného krčaha pri
snopoch obilia a v diaľke sa opäť vynára silueta
evanjelických kostolov, celý výjav obopínajú
štylizované úponky kvetov a listov, v strede
názov a rok. Čabiansky kalendár sa v roku 2011
opäť dal na púť za svojimi priaznivcami. Otvá-
rajú ho zvedaví a vďační čitatelia moderného
veku v žiari neónového svetla, tak ako v minu-
lom storočí ho s očakávaním listovali pri sliep-
ňajúcich petrolejkách v mestách, na sálašoch,
v slovenských osadách, na celej Dolnej zemi.
V kontexte kultúrnych hodnôt Slovákov vo
svete zaberá od najstarších čias nezastupiteľné
miesto sakrálna architektúra. Chrámy Dolnej
zeme sú nielen sakrálnymi stavbami, ale aj
zhmotnením nádeje a viery ich staviteľov. His-
torická hodnota a zvláštna duchovná atmosféra
slovenských evanjelických dolnozemských
chrámov inšpirovali Annu Ištvánovú k myš-
lienke vydať pre rok 2010 Nástenný kalendár
dolnozemských Slovákov. Kalendár približuje
štyri kostoly z Maďarska a Srbska, tri z Rumun-
ska a jeden z Chorvátska. A od tohto kalendára
je len krok k realizácii ďalšieho podnetného
nápadu Anny Ištvánovej, k vydaniu Svetového
kalendára Slovákov na rok 2011, ktorého vyda-
vateľom sú Čabianska organizácia Slovákov 
a Dom Slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.
Za jeho vydanie zodpovedá Michal Lásik, zod-
povednou redaktorkou je Alžbeta Hollerová-
-Račková a redaktorkou, kto iný ako Anna Ištvá-
nová. Naplnila sa jej ďalšia túžba, Čabiansky
kalendár sa zaradil do rodu najznámejších
tlačovín Slovákov vo svete – kalendárov, ktoré
plnili osvetovú, ľudovýchovnú, národnobudi-
teľskú, vzdelávaciu funkciu.
Od roku 1996 vychádza obnovený časopis dol-
nozemských Slovákov Dolnozemský Slovák
ako spoločný počin slovenských intelektuálov
zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Nadviazal
na časopis založený roku 1902 a má za sebou
ďalších 15 rokov. Jednou z tých, ktorí boli pri
zrode myšlienky jeho opätovného vydávania, je
Anna Ištvánová, ktorá je od roku 2008 aj člen-
kou redakčnej rady. A je aj stálou redaktorkou
nenápadného mesačníka Čabän, mapujúceho
od roku 1998 život čabianskych Slovákov,
prácu spolkov, súborov, život v Dome sloven-
skej kultúry, udalosti mesta, výlety na Sloven-
sko a celý pestrý život slovenskej komunity 

v týchto priestoroch. Vydavateľom je Čabian-
ska organizácia Slovákov.

Ocenenia za úctyhodné ãiny
Za úctyhodnú a bohatú činnosť v oblasti kultú-
ry, života Slovákov v Maďarsku a Dolnej zeme,
oživovania a prezentácie ich tradícií dostala
Anna Ištvánová vysoké štátne vyznamenania.
Medzi najvýznamnejšie patria: Za kultúru
národných menšín (1985, Ministerstvo kultúry
Maďarskej republiky), Za národné menšiny
(1995, Cena premiéra Maďarskej republiky),
Cena Štefana Boleslava Romana (1996, Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky), Pocta
ministra kultúry Slovenskej republiky (2005),
Cena Gyorgya Bessenyeiho (2006, minister
kultúry Maďarskej republiky). Je prvou nositeľ-
kou ceny Ondreja Štefanka (2009) a roku 2010
jej Celoštátna slovenská samospráva v Maďar-
sku udelila ocenenie Za našu národnosť.
Napriek ťažkým životným skúškam posledných
rokov sa Anna Ištvánová nevzdáva svojho
životného poslania. V našom nedávnom rozho-
vore mi povedala: „Slovenský Komlóš je pre
mňa jedným slovom – rodisko, Békešská Čaba
druhé. Pre mňa je najvzácnejšie asi všetko, čo
je spojené s rodiskom, čo je spojené s dlhou
hľadačskou cestou, ktorá sa snaží dostať na
povrch. Je to najkrajšia brodiaca cesta, kde sa
niečo naučím a chcem ďalej snívať, snívať a sní-
vať.“
Mnohé jej sny sa už naplnili a verím, poznajúc
jej húževnatosť a silu, aj vďaka nášmu dlhoroč-
nému priateľstvu, ktoré preveril čas, že mnohé
sa ešte naplnia. Žije v Békešskej Čabe s manže-
lom Michalom Medovarským, s ktorým má
syna Michala, počítačového experta, a dcéru
Annu, študentku medicíny na Univerzite v Se-
gedíne. Sú radosťou jej života a nádejou do
budúcnosti.

MÁRIA KATARÍNA HRKĽOVÁ
FOTO: DUŠAN MIKOLAJ A ARCHÍV
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Daughter of Lower Land

Anna Ištvánová, a charismatic and talented organ-
iser of the Slovak life in Hungary and the whole of
the Lower Land is an expatriate of exceptional
character. Her hometown is Slovenský Komlóš.
Years of studies at the Slovak Gymnasium in
Békéscsaba (Békešská Čaba), study of Slovak lan-
guage at the Faculty of Philosophy of the Come-
nius University in Bratislava, the power to go
beyond the horizons of everyday life, tenacity and
tirelessness at work for her nation helped Ištvánová
become a perennial star of the Slovak life in the
Lower Land. Her untiring nature of a seeker makes
Anna Ištvánová to go to study public and adult
education at the Eötvös Loránd University in
Budapest. Ištvánová extraordinarily creatively
expands her activities at the County’s Public
Enlightenment Centre in Békešská Čaba (1978-
1986). In the years to follow, she was responsible
for the activities of the National House, during
1993-1996-2002 she was engaged in Slovak
minority education in Hungary. From November
1996, she worked in the House of Slovak Culture,
the first community property of Slovaks in Hun-
gary. The house, seat of Čaban Slovaks organisa-
tion, is used for local and regional activities,
nationwide and international events. Anna
Ištvánová’s outstanding work is reflected in the
trust that Slovaks in Hungary invested in her, when
these Slovaks elected her to the high positions des-
ignated for the people of Slovak nationality in
Hungary. Her writing activities are significant as
well. For her remarkable and rich activities in the
area of culture, life of Slovaks in Hungary and the
Lower Land, reviving and presentation of their tra-
ditions, Anna Ištvánová received high state decora-
tions. The most important of them include: For the
culture of national minorities (1985, The Ministry
of Culture of the Hungarian Republic); For nation-
al minorities (1995, Prize of the Prime Minister of
the Hungarian republic); Štefan Boleslav Roman
Prize (1996, The Ministry of Culture of the Slovak
Republic); Award of the Minister of Culture of the
Slovak Republic (2005); György Bessenyei Prize
(2006, the Minister of Culture of the Hungarian
Republic). She is the first holder of Ondrej Šte-
fanko Prize (2009), and in 2010 the National Slo-
vak Self-Government in Hungary awarded her the
prize For Our Nationality. She lives in Békešská
Čaba with her husband Michal Medovarský, by
whom she has a son, Michal, a computer expert,
and a daughter, Anna, a medical student at the
University in Szeged.

Béke‰ãabiansky Dom 
slovenskej kultúry
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ktoré už prešli. Je to sviatok, ktorý existuje,
tak ako ani Hospodin nie „bol“ alebo
„bude“, ale stále je všade prítomný,“ pove-
dal Péter Gáncs.

SluÏba desaÈtisíckam Slovákov
Na slávnostnom valnom zhromaždení cir-
kevného zboru, ktoré pripravila peštianska
evanjelická cirkev, sa zúčastnil aj prezi-
dent Maďarskej akadémie vied (MTA)
József Pálinkás. Hovoril najmä o ja-
zykovej a náboženskej tolerancii, ktorá
vládla v tomto zbore, a zdôraznil, že evan-
jelický zbor v mohutnej neoklasicistickej
stavbe na Deákovom námestí mal roku
1842 päťsto nemeckých, dvesto sloven-
ských a sto maďarských členov. Na podu-
jatí sa prihovorili aj ďalší verejní činitelia,
hlavne o pamätných tabuliach, ktoré po
valnom zhromaždení odhalili na budove
kostola a vedľajšej fary.

Rozhodnutie presbytéria peštianskej evan-
jelickej cirkvi mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec SR v Budapešti Peter Weiss
vítal ako dôležitý krok k uznaniu roly, ktorú
Ján Kollár zohrával v peštianskej evanjelic-
kej cirkvi, v duchovnom, ale i občianskom
živote desiatok tisícov Slovákov, ktorí žili 
a pracovali v Pešti. „Verím, že tento krok
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My Slováci v Maìarsku môÏeme Maìarom na Slovensku oprávnene v‰elião závidieÈ.

Pravda, na‰i „osudoví bratia“ nemajú svoje (pseudo)samosprávy, ktoré sa ãasto

nanajv˘‰ sami „spravujú“, ani (kvázi)kultúrnu, miestami celkom gnómnu autonó-

miu. Zato, na rozdiel od nás, mali a majú svoje jednojazyãné ‰koly. ZávidieÈ im v‰ak

môÏeme aj také, zdanlivo vedºaj‰ie, sprievodné rekvizity udrÏiavania národnej ãi

národnostnej identity, ak˘mi sú pamätníky, sochy ãi pamätné miesta a tabule. 

Svedãí o tom aj prípad po 16-roãnom boji koneãne odhalenej pamätnej tabule Jána

Kollára v Budape‰ti. Slováci v Maìarsku to nemajú ºahké ani v prípade navonok jed-

noduchého, bezproblémového uctenia si pamiatky svojho – ná‰ho velikána, apo‰-

tola Slovanov, autora Slávy dcéry, ktor˘ v Pe‰ti pôsobil tridsaÈ rokov ako kÀaz. Tú

tabuºu v centre maìarskej metropoly dlhé roky nechceli povoliÈ s (neoficiálnym)

odôvodnením, Ïe v prípade Kollára ide o akéhosi panslávskeho vlastizradcu, ktor˘

aj po toºk˘ch rokoch iba dráÏdi národné cítenie Maìarov.

Tabuºa koneãne odhalená
Na tohtoročné Turíce sa napokon predsa
stal zázrak, v rámci osláv 200. výročia
vysvätenia evanjelického kostola na peš-
tianskom Deákovom námestí odhalili
tabuľu v troch jazykoch hlásajúcu jubileum,
ako aj dvojjazyčnú pamätnú tabuľu sloven-
skému básnikovi, pedagógovi, jazykoved-
covi, filozofovi a zberateľovi ľudovej slo-
vesnosti Jánovi Kollárovi (1793 – 1852).
Pri tejto príležitosti odhalili aj pamätné
tabule dvom maďarským evanjelickým bis-
kupom: Józsefovi Székácsovi a Vilmosovi
Győrymu.
Biskup Západného dištriktu Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Milan Krivda pripomenul, že v tomto chrá-
me pôsobil Ján Kollár ako evanjelický farár
od roku 1819 do roku 1849, keď ho meno-
vali za mimoriadneho profesora slavistiky
na univerzite vo Viedni. Ako dodal, počas
jeho pôsobenia sa tento kostol stal dôleži-
tým centrom národného života pešťbudín-
skych Slovákov.
Milan Krivda a cirkevný hlavný radca Karl
Schiefermair (Rakúsko) na slávnostnej
bohoslužbe prečítali evanjelium vo svojom
rodnom jazyku. Zo zvukovej nahrávky sa
ozval niekdajší zvon kostola, ktorý sa dnes
nachádza vo veži smrečianskeho kostola.
Spoluúčinkoval spevokol a orchester Lut-
heránia pod vedením Šalamona Kampa 
a Budapeštiansky slovenský spevácky zbor
Ozvena pod taktovkou Marty Pálmaiovej-
Pápayovej. Predseda Evanjelickej cirkvi 
v Maďarsku biskup Péter Gáncs svoju kázeň
začal slovami: „Ťaží nás babylonská kliat-
ba,“ narážajúc na poslanie príchodu Ducha
Svätého, pričom nemyslel na jazyky, ale na
to, ako si štát a cirkev, ale občas aj tzv.
bežní ľudia nerozumejú. „O Turíciach neho-
voríme tak ako o Vianociach a Veľkej noci,

Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch

Slovensk˘ literát Gregor Martin Papuãek 
z Budape‰ti a Janka Haluková z Prahy,
tajomníãka Spoloãnosti Jána Kollára
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povzbudí budapeštianskych Slovákov, ktorí
už pred šestnástimi rokmi začali podnikať
kroky na dôstojné uctenie si Jána Kollára, 
k ďalším aktivitám na jeho pripomínanie si.
Veď ide o významnú osobnosť nielen ich
peštiansko-budínskej evanjelickej komuni-
ty v 19. storočí, ale aj o jedného z popred-
ných slovenských básnikov, humanistov a ná-
rodovcov, ktorého dielo poznajú Slováci
na celom svete,“ povedal veľvyslanec. Peter
Weiss poukázal aj nato, že podľa niektorých
historikov práve v tejto farnosti bol konfir-
movaný Alexander Petrovič, z ktorého sa
neskôr stal najväčší maďarský básnik Sán-
dor Petőfi.

TridsaÈ rokov evanjelickej sluÏby 
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Bu-
dapešti po ukončení slávnosti usporiadal
v Lutherovom dvore konferenciu s názvom
Činnosť Jána Kollára, ktorý 30 rokov slúžil
na Deákovom námestí. Na podujatí odzneli
prednášky Róberta Kiss-Szemána, Lászlóa
Matúsa, Jozefa Beňovského a Miloša Ko-
vačku. Na konferencii sa zúčastnili biskupi

by sme chceli osláviť odhalením ďalšej
pamätnej tabule, ale tentokrát aj s podo-
bizňou tohto slovenského velikána. Tabuľu
plánujeme umiestniť na stene Lutherovho
dvora, ale ak sa nám nepodarí získať potreb-
né povolenia, tak na stene sídla Slovenskej
samosprávy v Budapešti, ktoré sa nachádza
v centre Budapešti, hojne navštevovanom
turistami, ktorí by sa takto mohli dozvedieť
o tomto významnom slovenskom národnom
dejateľovi.“ Zuzana Hollósyová okrem toho
pripomenula, že kostol v Lutherovom dvore,
ktorý prechodne pôsobil ako centrum bojo-
vého umenia, je na predaj. Určite by stálo za
to pokúsiť sa ho znovu dostať do vlastníctva
slovenského evanjelického zboru.

IMRICH FUHL

FOTO: AUTOR

Péter Gáncs a Milan Krivda, delegácie
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Slovenskej národnej knižnice v Martine, zá-
stupcovia z rodnej obce Jána Kollára Mošo-
viec, Spolku Jána Kollára z Prahy, Sloven-
ského evanjelického a. v. zboru z Prahy, ako
aj slovenskí činitelia z Maďarska. O histórii
a pozostalosti slovenského evanjelického
zboru v Budapešti sa zmienil dozorca zboru
Gregor Papuček. Predseda Celoštátnej slo-
venskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik
prítomným pripomenul, že viacerí pracova-
li na tom, aby mohla byť odhalená pamätná
tabuľa Jána Kollára. Zdôraznil pritom, že
maďarský presbyterský zbor nastúpil na
cestu tolerancie, keď sa rozhodol vyhovieť
žiadostiam o umiestnenie tabule.
Na záver konferencie presbyterka sloven-
ského evanjelického zboru, predsedníčka
Slovenskej samosprávy v Budapešti Zuzana
Hollósyová s potešením dala na vedomie,
že po splnení viac ako šestnásťročného sna
budapeštianskych Slovákov sa možno napl-
ní aj ďalší. „O rok v januári uplynie 160
rokov od smrti Jána Kollára. Túto udalosť

To Ján Kollár in Budapest 
After Two Hundred Years
After 16-year-long efforts, a bilingual commemorative
plaque to Ján Kollár (1793-1852), Slovak poet, teacher,
linguist, philosopher and folk verbal art collector, was
eventually unveiled on the occasion of celebrations
marking the 200th anniversary of the consecration of
the Lutheran Church at Deák Square in Budapest. 
The Bishop of the western district of the Evangelical
Church of the Augsburg Confession in Slovakia, Milan
Krivda, noted that Ján Kollár worked in the mentioned
temple, an important centre of the national life of Pest
and Budin Slovaks, as a Lutheran priest between 1819
and 1849. After the celebration had ended, the Slovak
Evangelical congregation in Budapest held the confer-
ence with the name Activities of Ján Kollár at the
Luther yard; it was dedicated to this priest who served
at Deák Square. 
At the end of the conference, the presbyter of the con-
gregation and chairwoman of the Slovak self-govern-
ment of Budapest, Zuzana Hollósyová, stated the fol-
lowing: “In January 2012, it will be 160 years from the
death of Ján Kollár. We would like to mark this event
by unveiling another commemorative plaque with a
portrait of this Slovak giant.” The plaque is to be fitted
on a wall at Luther yard or at a wall of the seat of the
Slovak self-government in the centre of Budapest. Hol-
lósyová also mentioned that the church in Luther yard
is for sale and it is necessary that Slovak Evangelical
congregation tries to take possession of the church.

Literárny historik
Milo‰ Kovaãka 
z Martina

Veºvyslanec SR v Budape‰ti Peter Weiss (vpravo)
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Liptovská kolíska
V tom čase bolo vodáctvo v Čechách v spo-
ločnej reprezentácii úspešnejšie. Napokon,
aj samostatné súťaže sa na Slovensku začali
organizovať až na konci 40. rokov. Spájajú
sa so zrodom dnes už legendárneho Tatran-
ského slalomu, ktorému vdýchli dušu a sve-
tový ohlas vodáci z Liptovského Mikuláša
na Váhu pod vedením Ondreja Cibáka, jed-
ného z prvých Slovákov v reprezentácii Česko-
slovenska. Postupne sa slalom na divej vode
začal rozširovať po celom Slovensku. Pribú-
dali oddiely v Žiline, Košiciach, Zvolene,
Červenom Kláštore, Bratislave aj v Žarnovi-
ci či Žiari nad Hronom. Zo začiatku sa jaz-
dilo na drevených skladacích kajakoch a ka-
noe zakrytých plachtou. Až neskôr v 60.
rokoch sa začali používať nové materiály –
lamináty.
Slovenskí slalomári sa postupne presadzo-
vali v mimoriadne silnej medzinárodnej
konkurencii. Vladimír a Ondrej Cibákovci
už na MS v roku 1953 úspešne krotili pere-
je, za nimi sa pridávali ďalší: Tibor Sýkora,
Marián Havlíček (úspešne reprezentoval
Československo na OH 1972 v Mníchove,
počas ktorých na umelom kanáli v Augsbur-
gu zažil vodný slalom svoj olympijský krst),
Ján Stachera, neskôr deblkanoisti Dušan
Zaťko s Ľudom Tkáčom či Miroslav Haj-
dučík s Milanom Kučerom, Ivan Cibák,
Milan Gába, Jana Kubovčáková, Jaroslav
Slúčik, Jozef Hajdučík, Juraj Ontko a mnohí
ďalší. Kľúčom k ďalším triumfom a formo-
vaniu novej generácie bola prvá umelá sla-
lomová trať vo vodáckom areáli v Liptov-
skom Mikuláši dobudovaná v roku 1978,
ktorá vychovala veľa kvalitných pretekárov.
Ozajstný kvalitatívny i tréningovo-metodic-
ký prelom vo vodnom slalome na Slovensku

nastal po rozdelení Československa. Slováci
od roku 1995 postupne na MS a majstrov-
stvách Európy (ME) ovládli najmä súťaže
kanoistov. Počnúc OH v Atlante, kde pred
15 rokmi získal Michal Martikán v kanoe
jednotlivcov C1 naše prvé zlato  v ére samo-
statného Slovenska, sa vodní slalomári
nikdy nevracali do vlasti zo športového
vrcholu pod piatimi kruhmi bez naj-
lesklejšieho kovu. 
Vrcholom boli OH 2008 v Pekingu, kde sa 
„v zlatých vlnách“ vykúpali Michal Marti-
kán, Elena Kaliská a bratia Peter a Pavol
Hochschornerovci, pričom „Hochšíci“ v C2 
a Kaliská v K1 získali pre Slovensko olym-
pijské tituly v pekinskom kanáli Šunji v prie-
behu 35 minút jediného dňa! Zisk kompletnej
zbierky olympijských kovov na OH 1996,
2000, 2004 a 2008 postavil vodný slalom do
čela slovenského športu. Jeho úspechy a sve-
tové postavenie je dielom širokej vodáckej
verejnosti, obetavých ľudí, organizátorov
podujatí, kvalitných trénerov a najmä samot-
ných športovcov.

âunovsk˘ areál – p˘cha slovensk˘ch
pádiel
Nuž a v tomto kontexte treba spomenúť aj
výstavbu jedinečného slalomového areálu,
ktorý vyrástol v roku 1996 práve v Čunove,
dejisku MS 2011. Ak by mali odborníci hod-
notiť „zasadenie“ vodáckeho areálu v Čunove
do prírodnej scenérie a profilácie vodného
toku, tvoriaceho pod zdržou vodného diela na
Dunaji v Čunove slalomové trate s výnimoč-
nými technickými parametrami a s nimi spo-
jenou náročnosťou na fyzickú kondíciu a silu
rúk, obratnosť, reakciu, dynamiku jazdy, teda
komplexný kumšt a športovo-osobnostné dis-
pozície kanoistov a kajakárov, potom na

súčasnej scéne vodného slalomu patria voda,
valce, balvany, prúdnice a všetko, s čím je
jazda v bránkach v spenenom živle spojená,
určite k najnáročnejším. Spomínam si na to,
keď sa po OH 1996 v Atlante svetová špič-
ka na čele s Michalom Martikánom a jeho
večným rivalom z Prahy Lukášom Poller-
tom stretla koncom augusta na otváracích
pretekoch v Čunove. Pollert, ktorý si v kri-
tických postrehoch nikdy nedával obrúsok
pred ústa, s rešpektom uznanlivo pokyvoval
hlavou a v dobrom závidel. Vraj takýto
areál a profil s náročnosťou tratí môžu v bu-
dúcnosti zarodiť nejedného šampióna. Lu-
káš veštil naozaj dobre. Už aj preto, že prá-
ve vďaka areálu v Čunove sa k dvojici,
ktorá športovo vyrástla na Váhu – Martikáno-
vi a Kaliskej, pridali práve Peter a Pavol
Hochschornerovci, ktorých kedysi piplali
rodičia v zátoke Karlovej Vsi, po nich
ďalšia Bratislavčanka Jana Dukátová, bra-
tanci Peter a Ladislav Škantárovci... Tým
všetkým – vrátane kanoistov Sašu Slafkov-
ského a Mateja Beňuša, kajakárky Dany
Mannovej-Beňušovej, deblkanoistov Tomá-
ša Kučeru a Jána Bátika, ako aj kajakárov
Martina Halčina, Marcela Potočného či
Ľubomíra Jančeka – tlieskali diváci v Ču-
nove počas septembrového svetového šam-
pionátu.
MS v Čunove niesli náboj svojej športovej
výnimočnosti. Okrem súperenia o tituly 
a medaily boli totiž zároveň nominačnými
pretekmi na budúcoročnú olympiádu v Londý-
ne. Nie div, že priťahovali publikum. Kapaci-
ta hľadiska čunovského areálu je 8-tisíc divá-
kov a Richard Galovič, manažér SZKDV, sa
netajil predstavou, že v priebehu piatich
súťažných dní od 7. do 11. septembra navští-
vi areál vyše 30-tisíc divákov! Lenže aj to 
v prípade organizácie MS 2011 v Čunove bola
kvapka v Dunaji, keďže predpokladaný roz-
počet celého podujatia bol ešte podľa infor-
mácií z mája tohto roku bezmála 500-tisíc
eur. Pre niekoho veľa, pre iných na hranici...
Aj vodní slalomári môžu v súčasnosti, keď
štátna kasa dokonca ani pre reprezentáciu
nášho najprestížnejšieho olympijského športu
nie je necelý rok pred OH 2012 v Londýne
žičlivá, variť iba z toho, čo je naporúdzi.
Akoby práve pre nich, na Slovensku športo-
vo najvýkonnejších a pre reprezentáciu kraji-
ny najúspešnejších, platil dvojnásobne prímer
o varení z vody... Možno aj preto Richard
Galovič bez náznaku znepokojenia tri a pol
mesiaca pred otvorením MS s nadhľadom
podotkol, že organizovanie MS bez problé-
mov zvládnu. Iba tak na okraj – MS 2010 
v slovinskom Tacene mali rozpočet 890-tisíc
eur a MS 2009 v španielskom La Seu
d´Urgell dokonca 1,3 milióna eur!
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Voda, ão slovensk˘  
V Areáli vodn˘ch ‰portov v âunove na Dunaji sa s obrovsk˘mi
oãakávaniami odvíjali príbehy historicky prvého svetového
‰ampionátu vo vodnom slalome, ktor˘ Medzinárodná kanois-
tická federácia (ICF) poÏehnala slovenskej divokej vode. Ver-
dikt ICF v októbri 2007 poãas zasadnutia v Guatemale s veºk˘m
zadosÈuãinením zvestoval Ján Dojãan, generálny sekretár Slo-
venského zväzu kanoistiky na divokej vode (SZKDV), ktor˘ mal
ão prezentovaÈ na spomínanom zasadnutí a voºbách dejiska
MS 2011. Veì prínos Slovenska pre rozvoj vodného slalomu sa
nedatuje iba jeho zrodom v roku 1993 a následn˘m prienikom
úspechmi Martikána, Kaliskej, bratov Hochschornerovcov a ìal‰ích
na piedestál olympiád ãi majstrovstiev sveta (MS), ale siaha
hlboko do éry spoloãného âeskoslovenska.
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 ‰port drží nad vodou...

So vztýčenou hlavou, aj napriek nepredvída-
teľným zákulisným kotrmelcom, čunovský
šampionát vďaka odvekej húževnatosti
vodáckej rodiny vyslal do športového sveta
pozitívny signál. Podporený hoci aj tým, že
súperenia viac ako 400 pretekárov zo 70
krajín malo možnosť pred televíznymi obra-
zovkami podľa odhadov ICF sledovať viac
ako 100 miliónov ľudí! Lepšej možnosti, ako
dať zahraničiu do povedomia zaujímavý kút
Slovenska a potenciálne silnú turistickú des-
tináciu s možnosťou oddychu a rekreáciou 
s prepojením na aktivity vodných športov,
vari ani niet...

Ondrej Cibák: zlaté ruky legendy
Kto čo i len ruku namočil v areáli vodného
slalomu v Liptovskom Mikuláši do Váhu,

nemôže to meno nepoznať. Hoci Ondrej
Cibák, rodák z mikulášskej Vrbice, kde kedy-
si spisovateľ a národný dejateľ Martin Rázus
vytvoril neopakovateľný literárny príbeh
svojho Maroška, je vo večnosti už jedenásty
rok, jeho športový, ľudský a staviteľský prí-
beh ožíva zakaždým, keď človek zočí veľko-
leposť areálu v Čunove. Bol to totiž on, syn
pltníka, ktorý pádlom po prvý raz začrel do
Belej, bol zakladateľom lodenice pri Váhu 
v L. Mikuláši, kto sa podpísal pod mnohé
významné súvislosti spojené s vodáctvom na
Slovensku.
Tento skromný muž, ktorý desaťročia
„pedáloval“ svoj bicykel medzi záhradou
svojho rodinného domu pri Váhu a neďalekou
lodenicou. V nej spoločne s priateľmi a ne-
stormi vodného slalomu Fredom Mauro-
vičom a Silvestrom Štricom dal roku 1959
impulz na vznik historicky prvého športo-
vého klubu orientovaného výlučne na vodný
slalom.
Vo vodáckej stope Ondreja Cibáka sa postup-
ne vydali jeho synovia Ivan (súčasný prezi-
dent Slovenského zväzu kanoistiky na divo-
kej vode) a Peter (tréner reprezentácie kaja-
károv). A v slalomárskej prúdnici Petra Cibá-
ka napredujú zasa jeho synovia Peter a Mi-
chal (kým Ivanov syn Martin pre zmenu

dvíhal pred siedmimi rokmi ako v poradí
druhý rodák z Liptova, po legendárnom Sta-
novi Mikitovi, trofej iného vodného skupen-
stva – slávny hokejový Stanleyho pohár 
v NHL).
Ondrej Cibák preslávil slovenský vodný sla-
lom ako excelentný staviteľ tratí. Projektant
ako vyšitý, pritom bez adekvátneho technic-
kého či architektonického vzdelania! Samo-
rast, fortieľny človek prírody, výsostný zna-
lec a vnímavý poet vodného živlu. Do
tajomstiev výroby lodí a vodáckej alchýmie
ho pritom zasvätil jeho o dvadsať rokov
starší brat Juraj. Prvým výsledkom jeho
dômyselného projektu bol kanál v rodnom
Liptovskom Mikuláši, ktorý je doteraz konš-
trukčne ojedinelou stavbou svojho druhu na
svete, pretože má charakter riečneho kanála
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Ondrej Cibák

Martin Martikán

Bratia Hochschornerovci
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so šikmými brehmi. Nie je iba betónovým
korytom, v ktorom pulzuje voda – tak ako to
poznáme z Augsburgu z OH 1972 v Mní-
chove či z kanála Šunji z OH 2008 v Pekin-
gu. Mikulášsky kanál je priamo napájaný
vodou z Váhu, preto verne imituje dravú
horskú rieku s mohutnými balvanmi a skala-
mi na dne, s prudkými vírmi, kaskádami,
vlnami či vodnými zátočinami.
Dnes nesie vodácky areál na Váhu meno
Ondreja Cibáka, ktorého aj vďaka jeho jedi-
nečnému staviteľskému dielu oslovili orga-
nizátori OH 1992 v Barcelone. Spravili tak až
po tom, čo si pozreli všetky vodácke kanály 
v Európe a najviac im zaimponoval práve ten
mikulášsky. A tak je naveky zapísané meno
Slováka z Liptova pod autorstvom olympij-
skej trate pre Barcelonu 1992 v Seu d´Urgell,
kde sa v tom roku konali pre Slovensko ďalšie
úspešné majstrovstvá Európy. Po toľkých
skúsenostiach staviteľa kanálov a tratí prišla
„dunajská výzva“ – Čunovský kanál. Tento
projekt z Cibákovej hlavy mnohí považujú za
najvydarenejší na svete. Okrem spomínaných
troch životných projektov sa O. Cibák podpí-
sal aj pod stavbu kanála v talianskom Mezza-
ne a o rady ho požiadali aj stavitelia kanála
pre OH v Sydney 2000, na ktorých bratia
Hochschornerovci vypádlovali svoje prvé
olympijské zlato. Žiaľ, Ondrej Cibák radosť
dvojičiek už nevidel, zomrel vo veku 74 ro-
kov dva mesiace pred nimi...

„Hoch‰íci“: unikát, ktor˘ nám 
závidí svet
Aj odborníci by sa dlho sporili, ktorého 
z našich výnimočných vodných slalomárov
vysadiť na piedestál. Z triumvirátu našich naj-
väčších ašpirantov nielen na tituly na MS 
v Čunove 2011, ale aj z pohľadu slovenských
medailových ambícií na budúcoročnej olym-
piáde v Londýne, si naozaj ťažko vybrať.
Každý vyniká v niečom inom. Mišo Martikán
a Elena Kaliská nepochybne v tréningovom
drile, metodike náročnosti a intenzity prípra-
vy, neobyčajnej koncentrovanosti, akú do
oboch rokmi vštepili ich tréneri – Michalov
otec Jozef Martikán, kedysi skvelý pretekár 
v deblkanoe, a Peter Mráz, ktorý rovnako ako

Jozef Martikán ešte v ére Československa žal
úspechy v kajaku jednotlivcov.
A čo bratia Peter a Pavol Hochschornerovci,
nad ktorých precíznosťou elegantného, priam
plavného štýlu bdie Peter Hochschorner
starší, ich otec a tréner v jednej osobe? Líši sa
čímsi špecifickejším ich prejav vo vlnách?
Apropo.
Možno v takejto trojjedinosti splývajúcej 
v harmónii cieľov a úspechov začať vravieť aj
o významnej slovenskej pečati vodného sla-
lomu? Ba dokonca o výnimočnej škole, ktorá
dáva už štyri olympijské „kvartály“ lekcie
celému vodáckemu svetu, pričom sa chystá
na ďalší záťah v Londýne na vode kanála 
v Lee Valley, kde práve Martikán a „Hochší-
ci“ na predolympijskej „próbe“ koncom júla
vystavili potenciálnym súperom svoje vizit-
ky. Pravda, museli ich obhájiť, podobne ako
Kaliská v súboji s Dukátovou práve na MS 
v Čunove.
Ako Michal Martikán, ktorý na svojich dote-
rajších štyroch olympiádach získal po dva
zlaté a dva strieborné kovy, tak aj Peter 
a Pavol Hochschornerovci si už dávno zvyk-
li na rolu favoritov. Hoci potvrdzovať je
v športe zakaždým niekoľkonásobne nároč-
nejšie, ako „objavovať“ v premiére, svoj údel
prijímajú s nadhľadom, veď sú to všetko zrelí
chlapi so skúsenosťami najľstivejších úhorov
v dravých vodách. Čomu vďačia neuveriteľ-
nej a v histórii vodného slalomu i olympiád
jedinečnej sérii troch zlatých zásahov na OH
od roku 2000 v Sydney cez 2004 v Aténach
až po 2008 v Pekingu? Okrem iných kompo-
nentov a okolností aj tomu, že lepšie ako ich
súperi „čítajú vodu“.
V čom spočíva tento fenomén? „Ak nepozná-
te každý prúdik, ktorý vás môže buď vyviezť,
alebo vám pomôcť, nemáte šancu „makať“ na
víťazstvá. Aj v jednoduchej bránke môžu byť
zradné prúdy, preto si dávame záležať na prí-
prave pred pretekmi. Trať dôkladne študuje-
me z brehu, vysvetľujeme si úseky,“ objasňu-
je Pavol Hochschorner, kým jeho dvojča
Peter dodáva: „Otec, ktorý je po celé naše
súťaženie aj naším trénerom, tvrdo pracuje
najmä počas sústredení. Zisťuje, skúma,
vyhodnocuje. Je fachman, sám roky pretekal

v singlkanoe a vodu dokáže čítať ako málo-
kto.“ Peter vysvetľuje aj váhu kanála a tratí 
v Čunove: „Pre nás je obrovskou výhodou, že
máme domovský kanál v Čunove. Tu si v prí-
prave môžeme nasimulovať podmienky, aké
nás čakajú niekde vonku. Môžeme meniť
prietok vody, silu prúdu, nevraviac o profilo-
vom rozostavení látok. Pritom sme si vypra-
covali systém v tom, že počas prípravy sa
vždy snažíme zmestiť sa do nejakého stano-
veného času. Tak trénujeme aj doma v Čuno-
ve. Aj preto sme rýchli. Každá miera risku 
v pretekoch je však ako vabank, ktorý nemusí
zakaždým vyjsť. Zatiaľ však máme šťastie...“
Bodaj by sa nielen na Hochschornerovcov,
ale na celú partiu vodných slalomárov Slo-
venska usmialo aj na budúcoročnej XXX.
olympiáde v Londýne!

ĽUDOVÍT POMICHAL
FOTO: JÁN SÚKUP
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Water That Keeps Slovak Sports Afloat..
.
At Čunovo Water Sports Centre, the story of the his-
torically first World Water Slalom Championships,
assigned by International Canoe Federation (ICF) to
Slovakia, began to unfold with our great expecta-
tions. The World Wildwater Championships, that
was also a nomination race for the next-year
Olympics in London, were held in Čunovo from 7th
to 11th September. According to ICF estimates,
more than 100 million people could watch the com-
petition of 400 racers from 70 countries on their TV
screens! The canoeing facility, with its unique tech-
nical specifications, in Čunovo below a barrage of
the hydraulic structure on the Danube ranks among
the most demanding in the current water slalom
world. It is thanks to the existence of the facility that
the citizens of Bratislava Peter and Pavol Hoch-
schorners and other successful canoeists also could
train there and climb winners’ podiums occupied by
Michal Martikán and Elena Kaliská who as sports-
men grew up on the Váh. Ondrej Cibák brought
fame to Slovak canoe slalom as an excellent track
builder. The first result of his ingenious project was
the canal on the Váh River in his hometown of Lip-
tovský Mikuláš, which in terms of design is still a
unique construction of its kind in the world. It was
also due to his remarkable work of a builder that the
organisers of the 1992 Olympic Games in Barcelona
approached Cibák about building the course in La
Seu d’ Urgell Catalonia, Spain. And many consider
the Cibák’s Čunovo slalom course to be the world’s
best-designed. In addition to that he helped to build
the course in Mezzano, Italy, and even the channel
builders in Sydney asked for his advice before the
Olympic Games in 2000.

Jana Dukátová Elena Kaliská
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Limes Romanus
K strednému Dunaju dorazili čelné jednotky
Rimanov roku 6 nášho letopočtu. Zanedlho
sa rieka od jej prameňov v Čiernom lese až
po ústie do Čierneho mora stala hranicou
Rímskej ríše. Na jej pravom brehu začali
legionári budovať reťaz pevností. Výstavba
limitu na strednom Podunajsku sa začala za
Claudia (41 – 54), pokračovala za Domitiána
(81 – 96), Trajána (98 – 117) a Hadriána (117
– 138). Počas tzv. markomanských vojen za
vlády cisára Marca Aurelia (161 – 180) a jeho
syna Commoda viedli Rimania ťažké a dlho-
trvajúce boje s Germánmi a so Sarmatmi. Po
zmobilizovaní početných síl síce vyhrali, ale
pochopili, že mier na dunajskej hranici si
bude v budúcnosti vyžadovať výraznejšiu
angažovanosť aj na dnešnom slovenskom
území. Najmohutnejšie boli fortifikácie,
v ktorých sídlili celé légie. V Panónii to boli
Vindobona, Carnuntum (v dnešnom Rakús-
ku), Brigetio a Aquincum (v Maďarsku).
Limes spevňoval rad pomocných táborov pre
pomocné vojenské zbory, na Slovensku
máme takýto tábor v Rusovciach – Gerulata.
Na ľavom dunajskom brehu vznikli predsu-
nuté pevnosti, ako Bratislava-Devín, Iža-Leá-
nyvár (Kelemantia), vo vnútrozemí stanice
Stupava, Cífer-Pác, Milanovce. Konečnú
podobu získal limes v 4. storočí za cisára
Valentiniana I. (364 – 375).

Jantárová cesta
Bezprostredne po legionároch prišli na úze-
mie stredného Podunajska obchodníci a re-
meselníci. Putovali väčšinou po Jantárovej
ceste, ktorá sa začínala v rušnom prístave

Aquilea pri Jadranskom mori a pokračovala
cez územia dnešného Slovinska, Maďarska 
a Rakúska na sever. Patrila k najdôležitejším
európskym dopravným tepnám – z Baltu po
nej vozili jantár, suroviny a potraviny, opač-
ným smerom olivový olej, víno a iné rímske
výrobky. Dôležitý komunikačný uzol vznikol
v Carnunte, kde sa Jantárová cesta pretínala 
s limitnou, vybudovanou pozdĺž Dunaja. 
Z Carnunta sa otvárali dvere na sever, do bar-
barika. Odtiaľto prenikala antická civilizácia
medzi pôvodné obyvateľstvo po oboch stra-
nách veľtoku. Proces začleňovania nových
oblastí do politickej, ekonomickej a kultúrnej
štruktúry Rímskej ríše sa nazýva romanizá-
ciou. Na územiach, ktoré sa stali priamou
súčasťou impéria (dnešné Rakúsko a čiastoč-
ne aj Maďarsko), prebehla s plnou intenzitou,
krajiny severne od Dunaja (dnešná Morava 
a Slovensko) zasiahla len okrajovo. 
Obsadené územie začali ako prví kultivovať
vojaci. Budovaním ciest, premosťovaním riek
a klčovaním lesov utvárali podmienky na
budovanie civilnej infraštruktúry. Postup
romanizácie výrazne urýchlila výstavba
miest pri vojenských táboroch. Remeselníci
priniesli nové technológie, estetické kritériá
aj skúsenosti. Na vidieku sa romanizácia pre-
javila výstavbou usadlostí typu villa rustica.
Rímske domy boli murované z kameňa, spá-
jané kvalitnou maltou. Interiéry zdobili fareb-
né omietky, prípadne mozaiky.
Rimania po štyroch storočiach strednú Euró-
pu pod tlakom Hunov síce opustili, ale obdo-
bie označované historikmi ako rímska doba
znamenalo trvalý civilizačný prínos, z kto-
rého ťažili generácie až do stredoveku.

Rímske pamiatky  

Pred dvoma tisíckami rokov
na tritisíckilometrovom úseku
od Británie po Balkán vznikla
hranica, ktorú rímsky historik
Tacitus oznaãil ako Limes
Romanus. Ide o najväã‰iu
zachovanú stavbu staroveku
v Európe. Poãas ‰tyroch sto-
roãí svojej existencie spájala
krajiny okolo Dunaja, jednot-
livé fortifikaãné prvky boli
postupne prestavované z dre-
vozemn˘ch na kamenné.
Archeologické pozostatky
rímskych pamiatok pozdæÏ
rímskeho limitu na Dunaji sa
nachádzajú aj na slovenskom
úseku a spájajú nás v jednej
dejinnej epoche s celou Euró-
pou. Mnohé objavené
pamiatky boli zdokumentova-
né a znovu zasypané, niekto-
ré museli ustúpiÈ diaºniciam
a in˘m stavbám.

na Slovensku
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Devín
V okolí Bratislavy máme niekoľko význam-
ných pamiatok z rímskych čias. Nad sútokom
riek Moravy a Dunaja sa týči mohutné
Devínske bralo, ktoré bolo osídlené už od
praveku. Pred príchodom Germánov tu Kelti
vybudovali mohutné hradisko. Dokladom ich
kontaktov s antickým svetom je importovaný
tovar (napr. zlomky amfor, terra sigillata,
rímske mince). Rimania po prvýkrát obsadili
hradný kopec na prelome letopočtov, pravde-
podobne v súvislosti s trestnou výpravou
proti germánskemu kráľovi Marobudovi, síd-
liacemu v dnešných Čechách. Na hrade boli
odkryté kamenné základy rímskej strážnej
veže a vojenských drevených barakov.
Význam Devína vzrástol po trvalom obsade-
ní stredného toku Dunaja rímskymi légiami
a po vybudovaní panónskej metropoly v Car-
nunte. Priestor sa stal dôležitým strategickým
predpolím limitu na severnom brehu Dunaja,
ktorý chránili jednotky XV. a neskôr XIV.
légie.
V areáli hradu sa nachádza niekoľko rím-
skych stavieb prezentovaných in situ. Jednou
z nich sú základy jednopriestorového muro-
vaného objektu zahĺbeného do kopca. V jeho
južnej stene sa našiel pocínovaný železný
krížik s dvoma klincami a otvormi na uchyte-
nie. Práve tento nález a celkový pôdorys stav-
by by mohli dosvedčovať jej funkciu rano-
kresťanského sakrálneho objektu existujúce-
ho v druhej polovici 4. storočia. Najlepšie
zachovaná architektúra z rímskej doby sa
nachádza na nádvorí stredného hradu (pri
hradnej studni). Kamennú budovu so štyrmi
miestnosťami a polkruhovitou apsidou na
juhozápade postavili z lomových kameňov.
Podľa drobných nálezov ju možno datovať do
3. storočia (dynastia Severovcov), s mladšou
prestavbou v druhej polovici 4. storočia, rea-
lizovanou pravdepodobne za vlády cisára
Valentiniana I. 

Dúbravka
Z opačnej strany Devínskej Kobyly na jej
severných svahoch medzi Dúbravkou
a Devínskou Novou Vsou sa v lokalite Veľká
lúka nachádza antická rímska kamenná stav-
ba, ktorá bola obývaná v prvej až druhej tre-
tine 3. storočia. Základy stavby s pôdorysom
13 x 11 m dosahujú spolu s časťou muriva
výšku až 150 cm. Z troch strán sa k budove
pripájajú tri polkruhovité apsidy rozličnej
veľkosti. Pôdorysne pripomínajú kúpele,
nepotvrdzuje ich však podlahové kúrenie.
Stavba je pamiatkovo upravená a voľne prí-
stupná.

Stupava
Na severozápad od Bratislavy v záhorskej
Stupave sa nachádza maják antiky v barbari-
ku. Rimania vstúpili na toto územie po prvý-
krát pravdepodobne okolo prvej polovice 2.
storočia. Z nevysokej vyvýšeniny, ktorou sa
dvíha horstvo Karpát, mohli kontrolovať
veľkú časť Záhoria s priľahlou oblasťou brati-

slavského regiónu. Odtiaľto nebol problém
nadviazať vizuálny kontakt (napr. ohňovými
signálmi) s Carnuntom, vzdialeným asi 30
km. V priebehu 2. storočia vybudovali Rima-
nia na vrchole kopca rozsiahly stavebný
komplex (70 x 90 m), ktorý chránili kamenné
múry. Vnútri sa nachádzala hlavná budova 
s 18 miestnosťami a ústredným dvorom (átri-
om). Niekoľko miestností vykurovali horú-
cim vzduchom prúdiacim kanálikmi pod
maltovou podlahou. Zachovali sa fragmenty
omietky maľované geometrickými vzormi
červenej, žltej, modrej a zelenej farby.
V juhozápadnom nároží komplexu boli kúpe-
le s bazénmi na horúcu a vlažnú vodu. Na
dvore stáli nádrže na vodu. Nevieme s urči-
tosťou povedať, kto žil v stupavskej pevnosti.
Niektoré nálezy, militáriá, hovoria o prísluš-
níkoch légií, čo svedčí o vojenskom charak-
tere lokality. Na druhej strane kostené ihlice
do vlasov či prasleny naznačujú, že tu žili aj
ženy. To by zodpovedalo skôr vidieckej poľ-
nohospodárskej usadlosti.

Rusovce
Na mieste dnešnej bratislavskej mestskej
časti Rusovce postavili Rimania koncom 1.
storočia vojenský tábor – kastel – Gerulatu.
Je to jediná lokalita na Slovensku, ktorá bola
súčasťou rímskej provincie Panónie. Súčas-
ťou kastela boli civilná osada, pohrebiská,

pravdepodobne brod a prístav. V širšom záze-
mí sa nachádzali rustikálne osady a poľno-
hospodárske usadlosti.
Prvé správy o Gerulate máme z antických
prameňov, jej pomenovanie prevzali Rimania
od Keltov. V polohe Bergl (okolie dnešného
rímskokatolíckeho Kostola sv. Márie Magda-
lény) vybudovali tábor chránený drevozem-
ným valom a dvojitou hrotitou priekopou.
Stopy pevnosti nie sú v súčasnosti viditeľné.
V období vlády Antoniovcov v 2. storočí bol
vybudovaný kamenný kastel. Tretia prestav-
ba je datovaná na koniec 3. storočia. Zmen-
šený tábor s kvadratickým pôdorysom bol
chránený mohutnými kamennými múrmi.
Zvyšky fortifikácie boli preskúmané v polohe
Bergl (dnes expozícia Múzea mesta Bratisla-
vy – Antická Gerulata), pri farskej sýpke 
a v pivnici domu na Maďarskej ulici 46.
Hlavnou aktivitou štvrtej stavebnej etapy je
vznik vežovitej neskoroantickej pevnosti,
ktorá bola zabudovaná do rohu staršej archi-
tektonickej konštrukcie. Má štvorcový pôdo-
rys s rozmermi 30 x 29 m a s múrmi hrubými
240 cm. Veža mala 12 mohutných pilierov,
ktoré vytvárali nádvorie. V strede objektu je
asymetricky umiestnená studňa. V pilieroch
aj obvodových múroch mladšieho kastela
boli zamurované kamenné výtvarné diela,
ktoré sú vystavené v lapidáriu múzea. V tábo-
re sídlila jazdecká jednotka Ala I Cananefa-
tum, zložená z príslušníkov germánskeho
kmeňa Kananefátov, žijúcich pôvodne pri
ústí Rýna (dnešné Holandsko). V rímskych
táboroch sa zachovávala tradícia pochováva-
nia za hradbami (extramuros). Gerulata mala
viacero pohrebísk, ktoré v širokom oblúku
obkolesujú tábor s civilnou osadou.
Osobitnú skupinu tvoria votívne oltáre
s nápismi a náhrobky, ktoré predstavujú
pôvodné epigrafické pramene. Gerulata
v Rusovciach sa stala súčasťou unikátneho
európskeho a svetového reťazca opevnení na
rímskej hranici a pripravuje sa jej zápis do
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Bratislavsk˘ hrad
Symbolom Bratislavy je stredoveký hrad sto-
jaci na vyvýšenine nad Dunajom. Strážil
obchodné cesty, ktoré sa križovali priamo
pod jeho úpätím. V neskorej laténskej dobe
bol akropolou mocného keltského oppida
s rozlohou asi 60 ha. Archeologickým výsku-
mom v rokoch 2008 – 2010 sa zistila roz-
siahla zástavba neskororepublikánskej až
ranoaugustovskej rímskej staviteľskej techni-
ky v celom hradnom areáli. Predstavitelia
bratislavského oppida zrejme úspešne využí-
vali aj vymoženosti rímskeho stavebného
umenia, keď si na akropole nechali vybudovať
monumentálne stavby na rímsky spôsob. Sú
súčasťou uzavretého reprezentatívneho italic-
kého architektonického konceptu. To zname-
ná, že ide o verejné stavby vybudované naj-
skôr v súvislosti s fórom, okolo ktorého boli
postavené. Mohli mať sakrálno-administra-
tívnu funkciu. Bratislavské oppidum by takto
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mohlo byť celkom logicky oným Carnuntom
z historickej správy Gaia Velleia Patercula,
v ktorej sa hovorí, že roku 6 práve z tohto
norického sídla sa vybral Tiberius, syn
Augustov, do boja proti Markomanom na
čele svojho vojska slúžiaceho v Illyricu.
Carnuntum, hlavné mesto Hornej Panónie
(Petronell, Bad Deutsch-Altenburg v Rakús-
ku), bolo potrebné strážiť zo všetkých strán.
Vzhľadom na to, že Devínska Kobyla, vrch
týčiaci sa nad Devínom, zabraňovala výhľadu
na severovýchod od Malých Karpát, mohla
bratislavská hradná vyvýšenina slúžiť ako
signálne miesto pre Schlossberg alebo
Braunsberg pri Hainburgu. To boli od prave-
ku strážne kopce tzv. Bratislavskej brány,
miesta, kde sa Dunaj prediera Malými Kar-
patmi, aby sa za Bratislavou rozlial do Podu-
najskej nížiny.

Bratislavské Staré Mesto
Z Carnunta sa v období stredoveku a novo-
veku dovážali po Dunaji oltárne a náhrobné
kamene, slúžiace ako výzdoba domov a zá-
hrad. V stredovekom mestskom opevnení 
a v mnohých stavbách sa našli aj pieskov-
cové a vápencové kvádre, ktoré mohli
pochádzať z pôvodných rímskych stavieb,
či už z Carnunta, alebo z okolia Bratislavy.
Pri stavbe Primaciálneho paláca v 18. storo-
čí sa podľa súdobých správ našli základy
rímskej stavby, ktorú museli rozrušiť výbuš-
ninami. Kamennú sutinu odvážali do Duna-
ja, tehly s kolkami putovali do rúk uhor-
ského prímasa v Ostrihome.
Keď roku 1868 vzniklo Mestské múzeum, do
jeho zbierok sa dostali aj náhodné rímske
nálezy z centra Bratislavy. Tehly s kolkami
Légie XV Apollinaris darovali múzeu staviteľ

Ignác Feigler a známy zberateľ a špecialista
na povodie Dunaja Grazziano E. Lanfranco-
ni. Z jeho zbierky pochádzala aj unikátna
bronzová ostroha datovaná do prelomu leto-
počtov, ktorá sa našla pri zemných prácach
pri Dunaji v okolí Bratislavy. Dnes je umiest-
nená v Maďarskom národnom múzeu 
v Budapešti, kde sa nachádza aj vojenský
diplom z roku 84. Pamiatky na Slovensku,
ktoré možno navštíviť, približuje publikácia
Rímske pamiatky na strednom Dunaji auto-
rov Margaréty Musilovej a Vladimíra Turča-
na. Zároveň ich dáva do súvislosti s radom
príbuzných u našich susedov v Rakúsku
a Maďarsku. MARGARÉTA MUSILOVÁ

FOTO: NADÁCIE PRE ZÁCHRANU
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Roman Monuments in Slovakia 
Two thousand years ago, there emerged a three-thou-
sand-kilometre borderline leading from Britain to the
Balkans, and the Roman historian Tacitus gave it the
name of Limes Romanus. The limes is the biggest
preserved ancient structure in Europe that used to
connect the countries alongside the Danube those
days. The archaeological remains of the Roman
monuments along the Roman limes by the Danube
can be found also on the Slovak stretch of the river
and in one historical epoch they connect us with the
whole of Europe. A number of discovered monu-
ments were documented and reburied, some of the
others had to make way for motorways and other
constructions. The publication Rímske pamiatky na
strednom Dunaji (“Roman Monuments along the
Central Danube”) (authors: Margaréta Musilová and
Vladimír Turčan) offers a description of the monu-
ments in Slovakia that can be visited and at the same
time it relates them to a number of their counterparts
at our neighbours in Austria and Hungary.
The limes were strengthened with a line of auxiliary
camps for auxiliary corps; in Slovakia we have such
camp in Rusovce–Gerulata. On the left bank of the
Danube, there were built forward fortresses, as
Bratislava-Devín and Iža–Kelemantia (Leányvár);
and the stations of Stupava, Cífer-Pác and Milanovce
are found further inland.
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Nie je na Slovensku mnoho svetských objek-
tov historickej architektúry, v ktorých by sa
uchoval komplex pôvodného zariadenia 
a s ním dielo v takej relatívnej celistvosti
a reprezentatívnej hodnote, ako sú obrazy
Ladislava Medňanského (1852 v Beckove –
1919 vo Viedni) v Strážkach. Z výtvarnej
stránky dielo významného európskeho malia-
ra, ktorý od chlapčenských rokov vyrastal 
v tejto obci ležiacej na ceste medzi Kežmar-
kom a Spišskou Belou v rodinnom kaštieli 
a až do posledného obdobia sa sem vracal 
a v kraji pod Vysokými Tatrami nachádzal
podnetné inšpirácie, dokresľuje zbierka por-
trétov zo 17. až 19. storočia. Kaštieľ je národ-
nou kultúrnou pamiatkou, spravuje ho Slo-
venská národná galéria a z jej fondov pochá-
dza aj ojedinelá kolekcia sochárskych diel
vytvorených najmä v druhej polovici 20. sto-
ročia významnými slovenskými umelcami. 
Plastiky sú inštalované v priľahlom anglic-
kom parku siahajúcom k bystrej riečke
Poprad, ktorej koryto sa napĺňa dvoma pra-
meňmi pod tatranskými hrebeňmi a ako jedna
z nemnohých na Slovensku meandrami sme-
ruje pohraničným územím na sever, pri poľ-
skom Nowom Sączi vteká do Dunajca, aby
sa stala súčasťou Visly ústiacej do Baltického
mora. Otočíme sa k rieke chrbtom a medzi
korunami vysokých stromov sa črtá kaštieľ 
s bielou fasádou a vedľa chodníkov či upro-
stred trávnika sa pred nami odkrýva nezvy-
čajná sochárska expozícia. Pri desiatke auto-
rov sa odvíja zlomok dejín moderného
výtvarného umenia Slovenska. A súbežne,
priamo na  dielach či v odkazoch na život ich
tvorcov, pripomína mnohoraké ľudské osudy
význačných osobností v dramatických histo-
rických udalostiach siahajúcich k prvej sveto-

vej vojne a od nej až k nedávnej súčasnosti. 
Ako apelatívna výzva či trvalá vízia krutých
čias prechádzajúcich dejinami sa pred nami
dvíha socha Jozefa Jankoviča (1937). Je to
jedna z jeho mnohorakých podôb krucifixov,
symbolizujúcich ukrižovaných jednotlivo 
i masovo, neraz mimo priestor kresťanského
objektu, zavraždených v chvate, lámaných na
duši, odľudštene spracovávaných svetskou
mocou. Medzinárodne uznávaný umelec sa
už počas štúdia prejavoval ako výrazný talent
a kontemplatívny umelec. Prvé tvorivé desať-
ročie zavŕšil už ako tridsaťročný pamätníkom

Obete varujú. Inštalovali ho na štvrťstoročni-
cu osláv Slovenského národného povstania 
v novom objekte Múzea SNP v Banskej Bys-
trici od významného architekta Dušana
Kuzmu. Dielo ostáva dodnes pôsobivou
angažovanou výpoveďou. 
Vtedy Jankovič zaiste netušil, že čoskoro sa
toto obdobie – žičlivo otvorené slobodnej
tvorbe – na celé dve nasledujúce desaťročia
obráti proti  verejnej prezentácii mnohých
umelcov. Bol medzi nimi aj jeho profesor
Jozef Kostka (1912  – 1996), spoluzakladateľ
Vysokej školy výtvarných umení v Bratisla-
ve, kde spolu so sochárom Rudolfom Pri-
bišom učil desiatky významných mladých
sochárov, z ktorých viacerí sú dnes už takpo-
vediac klasikmi. Profesor i jeho žiak sa spo-
ločensky naplno mohli znovu uplatniť až po
roku 1989. Jankovič popri svojich tvorivých
aktivitách od začiatku 90. rokov pristúpil aj
na pedagogickú dráhu, aby popri inom napl-
nil niečo ako tichý odkaz, ktorý v ňom úctivo
vyvolal Kostka. Jeho komorná plastika
v parku v Strážkach reprezentuje jednu líniu
tvorby, ktorú vyvážene dotvárajú vážne výpo-
vede o novodobej vojnovej histórii na území
Slovenska. 
Inšpiratívne sa k svojmu vysokoškolskému
učiteľovi hlásil aj jeden z prvých absolventov
VŠMU Anton Čutek (1928 – 2003), spoluza-
kladateľ Kysuckej galérie, generačný druh
Skupiny Mikuláša Galandu. O nezastupiteľ-
nom význame výrazného zoskupenia v deji-
nách slovenského výtvarného umenia 20. sto-
ročia svedčí aj skutočnosť, že v parku je od
„galandovcov“ inštalovaná aj komorná plasti-
ka Pavla Tótha (1928 – 1988) a výrazné dielo
Andreja Rudavského (1933), rodáka zo
susednej poľskej obce. Mimochodom, Rudav-
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ský bol jedným z umelcov, ktorí roku 1965
otvárali v travertínovom lome vo Vyšných
Ružbachoch na Spiši prvé sochárske sympó-
zium. A Alexander Trizuljak (1920 – 1991),
ďalší z autorov sôch v Strážkach, bol roku
1967 zase spoluzakladateľ Sochy piešťan-
ských parkov a aktívne pôsobil pri zakladaní
Slovenského fondu výtvarných umení i via-
cerých verejných galérií. 
Emil Venkov (1937), narodený v bulharskej
Sofii, prišiel roku 1960 do Bratislavy študo-
vať na VŠVU a ako jeden z nemnohých
sochárov zo zahraničia ostal na Slovensku,

usadil sa v Pezinku. Komorný výber zo zbie-
rok SNG v parku pri kaštieli v Strážkach
dotvárajú piešťanský výtvarník Valerián
Vavro (1911 – 1992, autor pamätníkových
diel a realistických sôch, a talentovaný
Rudolf Horváth (1911 – 1965), ktorý pred-
časne ukončil svoj život.  
Poznamenajme, že uplynulo práve dvadsať
rokov, čo Slovenská národná galéria vykona-
la v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
minulého storočia podrobný umelecko-histo-
rický prieskum objektu a po jeho úprave zria-
dila v ňom spomínané expozície. Na jeseň

tohto roku si týmto výročím pripomenula aj
120 rokov od narodenia barónky Margity
Czóbelovej (1891 – 1972), netere Ladislava
Medňanského, ktorá žila v tomto kaštieli až
do svojej smrti. Sama maľovala a významnou
mierou sa pričinila o uchovanie umeleckej
zbierky maliara počas druhej svetovej vojny
aj v období po nej, v ktorom sme si neveľmi
vážili historické odkazy ako nenahraditeľné
hodnoty po našich predkoch. 

MÁRIA MANGOVÁ

FOTO: AUTORKA
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Small Anthology of Sculpture

In Slovakia, there are few secular buildings
with historic architecture in which the complex
of original furnishings together with the output
of such value as pictures by Ladislav Medňan-
ský in the Strážky Manor House was pre-
served. The manor house is a national cultural
monument administered by the Slovak Nation-
al Gallery (SNG) and it houses a unique col-
lection of sculptural works produced mainly in
the second half of the 20th century. The sculp-
tures are installed in the adjacent English park.
The works by a ten of authors on display rep-
resent a fragment of Slovakia’s modern fine art
history. Now, it’s twenty years from the days
when the Slovak National Gallery conducted a
detailed art-historical examination of the
building during 1970’s and 1980’s and estab-
lished several expositions there after alter-
ations. This autumn, the SNG also marked the
120th anniversary of the birth of the Baroness
Margita Czóbelová (1891-1972), Ladislav
Medňanský’s niece, who lived in this manor
house until her death. She was a painter herself
and played an important role in the efforts to
preserve the art collection by Medňanský.

Andrej Rudavsk˘Pavol Tóth

Jozef KostkaAlexander Trizuljak
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V novodobej histórii turistiky Vysokých
Tatier sa pravdepodobne tak skoro nezo-
pakuje obdobie 70. a 80. rokov minulého
storočia, ktoré by sme mohli datovať
povedzme rokom 1970, keď sa na Štrb-
skom plese konali Majstrovstvá sveta 
v klasických lyžiarskych disciplínach.
Odvtedy sem ročne prichádzalo niekoľko
miliónov návštevníkov, na vysokohor-
ských chodníkoch uprostred letnej sezó-
ny sa obchádzali tisícky turistov, cestov-
ný ruch v tejto oblasti býval skutočne
rušný. Pri poslednej návšteve osád
lemujúcich predhorie Tatranského národ-

ného parku, najstaršieho chráneného
územia na Slovensku, sa mi nežiadalo
pátrať po príčinách, prečo je v súčasnosti
situácia podstatne inakšia. Ani porovná-
vať výrazný rozdiel v skromnej návštev-
nosti Tatier na slovenskej strane v porov-
naní s povedzme strediskom Zakopané 
v susednom Poľsku. S uznaním možno
kvitovať a s istou nádejou očakávať, že
sa situácia bude meniť k lepšiemu taký-
mi skutkami, ako boli nedávne opravy
vysokohorských chát pod Rysmi, Zboj-
níckej chaty či nášho najvyššie polože-
ného horského hotela Sliezsky dom.

Veľké sú investície v Tatranskej Lomnici
a s ohľadom na skromnú rozlohu územia
priam maximalistické očakávania od
atraktívnej lyžovačky pod Lomnickým
štítom. 
Niekoľko kilometrov východnejšie polo-
žená osada Tatranská Kotlina s verejne
prístupnou Belianskou jaskyňou pod
severným svahom Kobylieho vrchu pri
osade vás však od pohoria centrálneho
hrebeňa vovedie do závetria Belianskych
Tatier. Alebo k Plesnivcu pod Bujačím
vrchom, jedinej horskej chate v tejto
časti tatranského pohoria (nachádza sa
vo výške 1 290 m). Na území zopár
desiatok štvorcových kilometrov si uve-
domíte mnohorakosť Slovenska a priam
zázračnú rôznorodosť jeho prírodného
prostredia. Takmer priamo na hlavný
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žulový hrebeň Vysokých Tatier sa od
východu ťahajú vápencové a dolomitové
vrchy, doliny, priepasti, tiesňavy, jaskyne
a iné krasové útvary sesterských Belian-
skych Tatier. 
Ste v podstate v celistvom horskom
prostredí, a predsa sa vás zmocňuje iná
nálada, krajina sa prihovára elegantnejší-
mi kontúrami, ak sem prídete na jar či 
v lete, bohatou kvetenou. Vápencové
podložie na južných stráňach výdatne živí
klinčeky, vstavače, ostropysky, nechý-
bajú ani plesnivec alpínsky či iná horská
kvetena. Pohyb dávnych ľadovcov pri
ich roztápaní bol k tomuto prostrediu
zhovievavý. Nie je tu síce ani jedno
pleso (hoci z hrebeňa je výhľad na Doli-
nu Bielych plies), ani vysokohorské
skalné morény, prahy, terasy či mohutné
rázsochy, vašu pozornosť však upúta
krása vápencových a dolomitových stien

so strmými trávnatými svahmi. 
Štrnásťkilometrový hrebeň Belianskych
Tatier je oázou ticha. Pre turistov sú
sezónne prístupné Predné a Zadné
Meďodoly, Dolina Siedmich prameňov 
a jednosmerne Monkova dolina. Pre
dôvernejšie poznávanie sa však ponúka
zvažovanie o fundovanom sprievode
dôverných znalcov prírody, ktorí by
nadšeným obdivovateľom bezprostredne
ukázali najpríťažlivejšie partie a umožni-
li by im vnímať charakteristické znaky
tohto neopakovateľného prostredia.
Oddávna je totiž známe a ľudstvom stá-
ročiami overené, že vzťah k prírodnému

prostrediu sa formuje pozitívnym pozná-
vaním, nie striktným vymedzovaním.
Inými prístupmi – pričom mám na zrete-
li najmä postoje mladých ľudí – sa upria-
muje väčšinová pozornosť k záujmom,
ktoré násobia konzumný životný štýl
atakujúci stále drastickejšie životné
prostredie Zeme.
Rozsiahla obec Ždiar so zvyškami typic-
kej drevenej architektúry, ktorú stále ráz-
nejšie prevyšujú viacpodlažné penzióny
a iné ubytovacie objekty, leží bezprost-
redne pod výrazne tvarovanými vrchol-
mi západnej časti Belianskych Tatier – 
1 889 metrov vysokým Muráňom, Havra-
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V závetrí
najvy‰‰ích Tatier
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nom (2 151m) a Ždiarskou vidlou (2 141 m).
Východná časť má mierne zvlnený hrebeň
(najvyšší vrch Hlúpy meria  2 061m).
Obec je rodiskom aj Jána Zoričáka
(1944), významného slovenského ume-
leckého sklára,  žijúceho od roku 1970
vo Francúzsku. Strmý chodník z nej na
Široké sedlo ležiace v nadmorskej výške
1 825 metrov ostáva spomienkou na det-
ské roky, keď sa ešte živo spomínalo na
paliarov dreveného uhlia a pamätalo na
baníkov ťažiacich zo zeme medené a iné
rudy. A keď sa o ochrane prírody ne-
rozhodovalo administratívne, pretože zem
pod vrchmi, jedle, buky, javory, smre-
kovce a iné stromy na svahoch kopcov,
lesné a lúčne plody neodmysliteľne pri-

spievali k obžive pôvodných obyvateľov. 
Pohľady zo sedla na horské hrebene na
poľskej i slovenskej  strane Vysokých
Tatier (od Lomnického štítu, Kežmar-
ských štítov cez Pyšný štít, Baranie rohy,
Kolový a Jahňací štít a mnohé iné vrcho-
ly) sa nepovažovali za sviatočné ani za
výnimočné. Každodenná robota im
dávala iný zmysel. Nebýval ani taký
veľký rozdiel ako dnes medzi domácimi
zvieratami na poľných pasienkoch
a kamzíkmi na horských stráňach, ani
medveďovi domáci nepripisovali zvlášt-
ne výnimočnosti v porovnaní s jeho
dnešnou až absurdnou ochranárskou sta-
rostlivosťou.  
Vizuálna panoráma od Širokého sedla až

po Skalnaté vráta je hodná trvalejšieho
povšimnutia aj fotografického zazname-
nania. Pre niektorých zostáva nebotyčne
vyššou hodnotou  než notoricky aktuálne
nedeľné akciové ponuky v ktoromkoľvek
veľkokapacitnom obchodnom reťazci
preplnenom všakovakými tovarmi. Sú 
o tom presvedčení aj napriek tomu, že
ľudstvo v spoločnosti nazývanej vysoko
civilizovanou je skalopevne utvrdené, že
lákavo zabalené veci sú prepotrebné, ba
priam nevyhnutné na existenčné prežitie.
Nuž čo, zavládli uvoľnené spoločenské
pravidlá, každý sa môže slobodne roz-
hodnúť, čomu pripíše v hierarchii hodnôt
tie najvyššie priečky.

DUŠAN MIKOLAJ
FOTO: AUTOR
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In the Lee of the Tallest Tatras

It is highly unlikely that 1970’s and 1980’s of the modern-day history of tourism in the High Tatras will be repeated soon. Back then, several million visitors were coming there every
year. Nowadays, the situation is significantly different but perhaps it will change for the better. So indicate the recent repairs of the chalet below Rysy, Zbojnícka chalet, or the highest

elevation hotel of Sliezsky dom; heavy is the investment in Tatranská Lomnica and the efforts to create conditions for attractive skiing below the peak of Lomnický štít. 
Tatranská Kotlina, several kilometres to the east, with the publicly accessible Belianska cave leads you from the mountain range’s central ridge to the lee of the Belianske Tatras. On

the area of several tens of square kilometres you realise the multiplicity of Slovakia and really wonderful variedness of the country’s environment. Limestone and dolomitic mountains,
valleys, abysses, gorges, caves and other karst structures of the sister Belianske Tatras stretch from the east almost right to the main granite ridge of the High Tatras. The movements of

ancient glaciers during melting was clement to this environment. The beauty of limestone and dolomitic walls with steep grassy slopes and rich vegetation bears witness to that. 
The fourteen-kilometre long ridge of Belianske Tatras is an oasis of silence. Seasonably, Predné and Zadné Meďodoly, the Valley of Seven Springs, are accessible for tourists, and uni-

directionally also Monkova Valley is.
The large village of Ždiar with fragments of the typical wooden architecture lies immediately below the distinctively shaped summits of the western part of Belianske Tatras – Muráň,
Havran and Ždiarska vidla. The village is the hometown of Ján Zoričák (1944), an outstanding Slovak artistic glassmaker living in France since 1970. From the village, a steep trail

runs to Široké saddleback in the elevation of 1825 metres, from there gorgeous views of mountain chains on both Slovak and Polish parts of the High Tatras open up. Up to Skalnaté
vráta, the mountains make a photographic panorama worthy of notice and capturing.  

Ján Zoriãák v rodiãovskom dome v Îdiari 
spomína na 60. roky minulého storoãia, 

ktoré boli jeho uãÀovsk˘mi i ‰tudentsk˘mi 
sklárskymi univerzitami

Havran a Îdiarska vidla 
na pozadí zvy‰kov 
pôvodnej Ïdiarskej 

architektúry
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Výtvarníka Štefana Mlicha (1936 Nesluša), rodáka
z Kysúc, už v počiatkoch tvorby priťahoval kov. Naj-
skôr z neho tvoril štylizované zvárané plastiky. Na
začiatku 70. rokoch 20. storočia plné tvary železa
vymenil za subtílne línie drôtu. Spracovával ho
ručne, čím nadviazal na tradície drotárskeho remesla,
ktoré sa zrodilo a takmer tri desaťročia rozvíjalo v je-
ho rodisku. V spomínanom čase, keď drotárstvo upa-
dalo do zabudnutia, umelec ako jeden z nemnohých
na Slovensku významnou mierou prispel k jeho oži-
votvoreniu. 
V začiatkoch tvorby sa Mlich inšpiroval úžitkovými
predmetmi, ktoré v minulosti vyrábali drotári. Zhoto-
voval podložky pod žehličky, poličky, vešiaky... Zo
starých predmetov prevzal osvedčený konštrukčno-
technický princíp – ku kostre z hrubého drôtu privä-
zoval prvky tvoriace plášť predmetu. Tradičné deko-
ratívne vzory však nahradil vlastnými štylizovanými
obrázkami, najčastejšie inšpirovanými prírodou.
Popri revitalizácii úžitkových predmetov sa venoval
aj voľnej tvorbe, ktorá postupom času prevážila.
Pôvodné drotárske výplety a prvky vniesol do obráz-
kov i plastík vyznačujúcich sa osobitým zmyslom pre
vnímanie plochy, tvaru i priestoru. Výsledkom sú
diela charakteristické viacvrstevným nadčasovým
obsahom a modernými výtvarnými formami.
Kresba drôtom, ktorá je pre Štefana Mlicha určujúca,
dominuje v ranej kolekcii obrázkov vypletaných ten-
kým nerezovým i medeným drôtom na podkladovej
textílii kontrastnej farby. Drobnými ornamentálnymi
prvkami zobrazoval námety z prírody a zvieratá vtip-
ne personifikoval vlastnosťami ľudí. Jeho počiatočná
tvorba sa vyznačovala nekonfliktnosťou, hravosťou a
dekoratívnym charakterom. 
V polovici 80. rokov 20. storočia upustil od využitia
ozdobných ornamentálnych prvkov a priklonil sa
k jednoduchším tvarom. V tomto období začala vzni-
kať pre Mlichovu tvorbu azda najpríznačnejšia kolek-
cia objektov – „hláv“, ku ktorým sa príležitostne vra-
cia dodnes. Posun vo výtvarnej reči, ako aj nové
námety mu poskytli priestor na vypovedanie myš-
lienky. Kombinovaním drôtu s papierom, kameňom,
drevom, senom, polodrahokamami a inými materiál-
mi s vtipom zhmotňoval ľudské hodnoty, postoje
k mnohorakostiam života, ale aj ich pominuteľnosť.

Vyznačovali sa síce jednoduchým tvarom, no výrazo-
vou silou. 
V poslednom období sa Štefan Mlich prikláňa až
ku geometrickej skratke. Využíva strohú priemyselnú
sieť príležitostne kombinovanú s ručne viazaným drô-
tom. Pre jeho najnovšie diela sú charakteristické pros-
té obrysové línie, ktorých jednoduchosť pripomína
konštruktivistické diela. Vystihuje základnú podstatu
tvaru reálneho predmetu, paradoxné životné situácie,
ľudské vlastnosti či hodnoty. Na spletitosť sveta
a vzťahov v ňom naďalej poukazuje kombináciou
výpletov a materiálov alebo viacnásobným vrstvením
priemyselnej drôtenej siete. Využíva jej priehľadnosť,
ktorá mu umožňuje vytvárať zaujímavé vizuálne
štruktúry i prieniky. Ich kontrast so striedmym drôte-
ným vláknom i so samotným jednoduchým obrysom
diela vytvára kompozičné a obsahové napätie. 
Výtvarník hneď v začiatkoch svojej tvorby porozu-
mel drôtu, rešpektuje jeho prirodzené výtvarné vlast-
nosti, jeho línie necháva voľne plynúť tak, aby vyzne-
la ich kresba. Aj vďaka tomu majú nekomplikované
tvary a výrazovú silu. Obsahovo sú nadčasové a veľa-
vravné. Je im vlastná náznakovosť, Mlich svoj myš-
lienkový zámer len naznačuje, čím motivuje fantáziu
a úsudok diváka. 
Štefan Mlich pravidelne vystavuje od roku 1972.
Jeho tvorbu poznajú doma aj v zahraničí. Zúčastňuje
sa na Stretnutiach drotárskych majstrov v Považskom
múzeu v Žiline, k vzniku  ktorých roku 1992 sám
aktívne prispel, čím napomohol popularizáciu drotár-
skeho remesla. Je členom Umeleckej besedy sloven-
skej a Slovenskej výtvarnej únie – Združenia výtvar-
níkov stredného Slovenska.
Pri príležitosti jeho životného jubilea mu Kysucká
kultúrna nadácia udelila Cenu Karola Guleju, pome-
novanú po turčianskom rodákovi, ktorý roku 1969
emigroval zo Slovenska a usadil sa v Mníchove, kde
pokračoval v skúmaní drotárstva až do svojho vyso-
kého veku (14. augusta sa dožil 95 rokov).

MONIKA VÁLEKOVÁ
FOTO: IGOR VÁLEK

·tefan Mlich Respects Wire and Reshapes It

The artist Štefan Mlich (b. in Nesluša, 1936), a native
from Kysuce region, felt enticed by metal from the
beginning. In the early 1970’s, he exchanged the full
shapes of iron for the subtle lines of wire. He worked
it by hand and so continued in the tinkers’ craft tradi-
tion. In the days when tinker’s craft sank into obliv-
ion, as one of a few others in Slovakia the artist sig-
nificantly contributed to the craft’s revival. At the
beginning of his work, he drew inspiration from the
utilities made by tinkers in the past. In the middle of
1980’s, he ceased using decorative ornamental ele-
ments and favoured simpler shapes. In this period,
his most peculiar collection of objects - “heads” -
was created. 
Štefan Mlich has been regularly showing his works
since 1972. In 1992, he actively contributed to the
establishing of the Meeting of Master Tinkers  held
at the Považské múzeum (Považie Museum) in Žili-
na and has been participating on the event ever since.
On the occasion of his anniversary, the Kysuce Cul-
tural Foundation awarded Mlich a Karol Guleja
Prize, the prize named after a native of Turiec who
emigrated from Slovakia in 1969 to settle down in
Munich, Germany, and continue to research tinkers’
trade up to great age (on 14th August he reached the
age of 95).

·tefan Mlich 
drôt rešpektuje 
i pretvára
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Prvé kúpeºné objekty 
V období, keď Bardejov zaznamenal obchod-
ný a hospodársky úpadok, kúpele to až tak
nepocítili. V 18. storočí už mali svoje kúpeľné
objekty. Na mape z roku 1768 je zakreslených
šesť drevených objektov a drevená ohrada.
Okolo roku 1787 tu stál hostinec a dvanásť
drevených objektov. Znovu treba podčiarknuť,
že častými návštevníkmi bývali predstavitelia
poľskej a uhorskej šľachty. Intenzívne sa tu
uskutočňovali chemické rozbory minerálnych
vôd, ktoré neskôr poslúžili na vypracovanie
čoraz modernejších metód kúpeľnej liečby.
Začínajú sa objavovať správy o „zázrakoch“,
o uzdravení návštevníkov kúpeľov. Existuje
list poľského šľachtica z roku 1787, v ktorom
T. Lisecký píše, že do kúpeľov ho priniesli ako
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Za zdravím a poznaním

Keì ste uÏ zavítali do Bardejova a prezreli si historické pamiatky okresného

sídla, ìal‰ie príjemné chvíle môÏete stráviÈ náv‰tevou Bardejovsk˘ch

Kúpeºov, ktoré sú necel˘ch päÈ kilometrov od mesta. Bardejovské Kúpele

mali znaãn˘ v˘znam pre rozvoj Bardejova a aj dnes dotvárajú jeho obraz.

Nádherné lesy Nízkych Besk˘d vytvárajú okolo nich akoby veniec. T˘mto

ãarovn˘m prostredím sa radia k vyhºadávan˘m kúpeºom nielen na‰incov,

stretnete tu mnoh˘ch zahraniãn˘ch náv‰tevníkov, pacientov. Lieãivé mine-

rálne vody zanechávajú blahodarn˘ úãinok. Nachádza sa tu desaÈ pra-

meÀov minerálnej vody (na pitnú kúru slúÏi osem prameÀov a dva na

minerálne vane). Náv‰tevníci vyhºadávajú Bardejovské Kúpele kvôli lieãe-

niu chorôb zaÏívacieho traktu, horn˘ch a doln˘ch d˘chacích ciest.

Na zaãiatku boli bublajúce pramene. Svedãí o tom aj chotárny názov Bur-

kut, ktor˘ sa spomína v listine z roku 1247, keì kráº Belo IV. daroval toto

územie mestu Bardejov. Povráva sa v‰ak, Ïe tieto miesta boli známe dávno

predt˘m. Je celkom pravdepodobné, Ïe prv˘mi boli bardejovskí me‰Èania,

ktorí zaãali vyuÏívaÈ lieãivé úãinky minerálnych vôd. Ch˘r o ich lieãiv˘ch

úãinkoch sa ‰íril r˘chlo. Niet sa ão diviÈ, veì minerálne pramene boli

blízko „veºkej kráºovskej cesty“, ktorá spájala Stredomorie s Baltom. A uÏ

vôbec nie je niã nezvyãajné, Ïe prv˘mi, kto sa dozvedel o úãinkoch barde-

jovsk˘ch vôd, boli hostia zo susedného Poºska. 

Atraktívnou architektonickou
stavbou je aj lieãebn˘ dom
Astória. Tento secesn˘ objekt
bol postaven˘ v rokoch
1893 – 1897, opraven˘ 
v r. 1962 –1964

Pobyt cisárovnej AlÏbety, 
manÏelky Franti‰ka Jozefa I., 

pripomína aj socha z roku 1903

maketa 17.9. pokus  20.9.2011  9:09  Stránka 30



mrzáka a po prijatí liečebných procedúr
odchádzal po svojich a celkom zdravý. 

VáÏení ‰ºachtickí hostia
Bardejovské Kúpele sa stávajú miestom let-
ných pobytov uhorskej, poľskej a rakúskej
šľachty, ba niektoré šľachtické rody tu mali
svoje vily a letohrádky. Na začiatku 19. storo-
čia sú Bardejovské Kúpele najvyhľadávanej-
šími kúpeľmi v Uhorsku. Nebola núdza
o významné osobnosti. V roku 1809 navštívi-
la kúpele Mária Lujza, druhá manželka Napo-
leona. Roku 1821 sa v kúpeľoch liečil ruský
cár Alexander I., v júli 1825 manželka cisára
Františka Jozefa I. Alžbeta. 
Tieto návštevy nesporne prispeli k ďalšiemu
vývoju kúpeľov. Návštevnosť stúpa. V polo-
vici 19. storočia ich ročne vyhľadala takmer
tisícka rodín. A na jeho konci to už bolo
okolo štyritisíc pacientov. Kúpele sa ďalej
rozširovali. Postavili novú dvoranu, štýlovú

dejovských Kúpeľoch, nemusíte sa odtiaľto
príliš ponáhľať. Sú tu ďalšie možnosti. Jedna
z nich – vydať sa za novým poznaním. Začať
môžete návštevou skanzenu – múzea ľudovej
architektúry, kde na neveľkej ploche (1,5 hek-
tára) je sústredená ľudová kultúra a staviteľstvo
horného Šariša a severného Zemplína. Zaiste
vás očarí tridsať expozičných objektov, v kto-
rých sa snúbi cit pre krásu a talent slovenského
a ukrajinského obyvateľstva týchto regiónov. 
Je to najstarší skanzen na Slovensku. Sprí-
stupnili ho roku 1965, ale už roku 1936 do
Bardejovských Kúpeľov previezli drevený
chrám z Mikulášovej. Najstarším objektom
v areáli skanzenu je však drevená zvonica
z obce Janovce, pochádza približne z roku
1700. Nedávno do skanzenu pribudli typický
dom z Bardejova a obytný dom z Richvaldu
(všetky z Bardejovského okresu).  
Náročnejší hostia majú možnosť zoznámiť sa
aj s blízkym okolím. Pri ceste neďaleko obce
Dlhá Lúka je renesančný pomník Gašpara
Seredyho, majiteľa Zborovského hradu, vybu-
dovaného po roku 1549. Keď ste už v Dlhej
Lúke, len na skok je do Zborova a na Zborov-
ský hrad, o ktorom prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1250.
Pokochať sa môžete historickými pamiatkami
aj krásou okolitej prírody. Lesy okolo Barde-
jovských Kúpeľov sú hotovou botanickou
rezerváciou. Blízko poľských hraníc nad

obcou Becherov sa nachádza Becherovská
tisina, kde rastie jedinečný tis obyčajný. Prí-
rodnou rezerváciou je Regetovské rašelinisko. 
A mohli by sme pokračovať. Keď navštívite
Bardejovské Kúpele, nečaká vás nuda. Na
jednej strane je to starostlivosť o vlastné zdra-
vie, ale zároveň možnosť rozšíriť si vedomos-
ti o tomto čarovnom kraji.

IVAN JACKANIN
FOTO: AUTOR
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For Health and Knowledge
Bardejovské Kúpele spa town lies just five kilometres
away from the town of Bardejov.
It is surrounded by the woods of Nízke Beskydy moun-
tain range. There are ten mineral water springs there.
The spring of Herkules, containing mineral substances
and carbon dioxide, is the most powerful spring in Slo-
vakia. The spa is sought-after by its visitors in order to
receive treatment for diseases in the digestive system
and upper and lower airways. The buildings of the
health resort were up already in the 18th century. The
spa was the place of summer recreation for Hungarian,
Polish and Austrian nobility, some of the aristocratic
families even had their villas and summer residences
there. In the beginning of the 19th century, it was the
most sought-for health resort in the Kingdom of Hun-
gary. And for many it is attractive even today.
In Bardejovské Kúpele, there is a museum of vernacu-
lar architecture, the oldest open air museum in Slovakia
(made accessible in 1965). By the roadside near the vil-
lage of Dlhá Lúka, there is a renaissance monument to
Gašpar Seredy, an owner of Zborov Castle. The first
written mention of the castle comes from 1250.
Becherovská tisina national nature reserve, where the
rare English yew grows, is situated near Polish borders
above the village of Becherov. Regetovské rašelinisko
peatbog is a nature reserve.

drevenú kolonádu. Nezabúdali na úpravy ma-
nipulácie s liečebnými vodami. V roku 1890
viedenský balneológ Czernitzky navrhol
ďalšie novoty – podľa jeho návrhov napríklad
zmodernizovali čerpanie vôd a ich rozvádza-
nie do vaní na kúpanie. 
Popularita kúpeľov vzrástla po vybudovaní
železničnej trate do Bardejova. Na železnič-
nej stanici čakali kočiare, ktoré privážali hostí
do neďalekých kúpeľov. Začiatkom minulého
storočia tu už na hostí čakalo okolo tisícšesť-
sto zariadených izieb. Môžeme hovoriť aj
o kompletnejšom liečebnom a spoločenskom
vybavení. 
Popularita kúpeľov sa šírila aj prostredníc-
tvom pohľadníc. Začali sa na nich objavovať
koncom 19., ale najmä začiatkom 20. storočia.
Bardejovský rodák Divald zobrazil na svojich
pohľadniciach najkrajšie miesta a objekty. Na
prelome storočí v čase kúpeľnej sezóny vydá-
vala správa kúpeľov vlastný časopis.  

Lákavé okolie
Aj v súčasnosti Bardejovské Kúpele priťahujú
mnohých svojimi pitnými kúrami. Napríklad
prameň Herkules je najsilnejším prameňom na
Slovensku s obsahom minerálnych látok
a oxidu uhličitého. Obdobne by sme mohli
hovoriť aj o prameňoch: Hlavnom, Lekár-
skom, Alžbete, Kláre, Anne, Napoleonovi.  
Čas v kúpeľoch plynie pomaly. Keď ste v Bar-

V skanzene nájdete aj vrtné zariadenie vodovod-
n˘ch rúr z Bardejova. Pôvodne stálo v dolnom
podlaÏí píly (v podpílnici) pri tzv. strednom mlyne
v Bardejove. Prvá písomná správa o vodovode
v Bardejove je z roku 1462. Priame doklady o v⁄ta-
ní vodovodn˘ch rúr sú z roku 1723

Dreven˘ chrám z obce Zboj (okr. Humenné),
ktor˘ bol postaven˘ v roku 1706. Táto sakrálna
stavba reprezentuje majstrovstvo ºudov˘ch tesá-
rov, ich snahu o vytvorenie krásneho a harmonic-
ky pôsobivého stavebného diela

Kolonáda v Bardejovsk˘ch Kúpeºoch
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Majstri na pohºadanie
Stará obchodná značka Liptovský tvaroh, ako
potvrdili celoslovenské Ovenálie (sviatok
chovateľov oviec a výrobcov produktov z ov-
čieho mlieka) vo Východnej, má stále potra-
vinárske absolutórium. Bača Rudolf Belujský
z Pastierskej z Bobroveckej doliny v Západ-
ných Tatrách v Liptove patrí dlhodobo k špič-
ke producentov bryndze na Slovensku. Aj
v tomto roku na slávnostiach, ktoré zorgani-
zoval Zväz chovateľov oviec a kôz vo
Východnej, vyhodnotili za najlepší na Slo-
vensku hrudkový syr – údený aj surový –
z jeho salaša. Za „úradujúcu“ najlepšiu bryn-
dzu pokladajú produkciu z Liptovských
Revúc a za najlepšiu žinčicu z Liptovskej
Lúžnej.
Domácich producentov spod Kriváňa repre-
zentoval Ľubomír Kružliak z manažmentu
poľnohospodárskeho družstva z Východnej.
Podľa neho je dobré, že osud slovenskej bryn-
dze a jej budúcnosť leží na srdci slovenských
prvovýrobcov, spracovateľov, obchodníkov,
odborníkov, novinárov aj samotných obča-
nov. „Všetko nasvedčuje tomu, že zdravý

rozum zvíťazí a slovenská bryndza, chvalabo-
hu, zostane tým, čím pôvodne bola.“ 
O surový aj údený syr východnianskeho baču
Ondreja Buca počas ovčiarskych slávností
bol veľký záujem. Rovnako o bryndzu, hoci
ceny nemohli byť ani o cent nižšie. „Vo
Východnej okrem hovädzieho dobytka cho-
váme 370 kusov oviec plemennej zošľachte-
nej valašky aj ďalšie mladé ovce, 465 bahníc
a tridsať plemenných baranov,“ vysvetľoval
Ľ. Kružliak. 

MôÏe byÈ práca nelegálna?
Svoje majstrovstvo predviedli na Ovenáliách
pod Kriváňom pred očami ministra pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona
výrobcovia tradičných syrových lahôdok aj
strihači oviec. Počas tohtoročných Ovenálií
padol slovenský rekord vo výrobe najdlhšej
syrovej nite. Marta Tužinská z Kosorína pri
Jánovej Lehote vytiahla z jedného kilogramu
syra 142 metrov dlhú syrovú pochúťku.
Tužinská je farmárka, ktorá z rezortu pôdo-
hospodárstva minulý rok nedostala, tak ako
mnohí iní roľníci, ani cent dotácií. Pri tejto

príležitosti to pripomenula rezortnému šéfo-
vi. „Z ohlasov viem, že mnoho ľudí bolo vo
Východnej uchvátených, čo všetko sa dá zo
syra urobiť. Presadzujem predaj z dvora, po
novom kvalitu z našich regiónov. Patrím
medzi tých, čo dostali nejednu pokutu, lebo
vyrábam vraj nelegálne. Ale moje nelegálne
výrobky mojim klientom chutia. pritom som
nedostala ani len základné dotácie. Žijem 
z toho, čo vyrobím a čo predám,“ zverila sa
majsterka Slovenska a de facto aj majsterka
sveta v ťahaní nití. 

Export uÏ od 17. storoãia
Ľ. Kružliak, podobne ako mnohí ďalší produ-
centi, dobre poznajú problémy, s ktorými
zápasia ovčiari a bryndziari. A nie je to len 
v rastúcich cenách. „Orientujeme sa na zodpo-
vedných a náročných zákazníkov i na kvalit-
ných drobných obchodníkov. Informácie od
nich sú pre nás tou správnou spätnou väzbou
na vylepšovanie našich produktov. Pre nás
nie je ani tak významné, kto vyrobí najlepšiu
bryndzu, pretože podobne ako iní aj ja to
pokladám len za subjektívne hodnotenie. Pre
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Vraví sa, Ïe v‰etko zlé je na nieão dobré. Falo‰nú, panãovanú bryndzu najmä z Poºska zaregistro-
vali zákazníci kvôli cene. Znie to nepravdepodobne, ale v slovensk˘ch obchodoch jednoducho
ubúda slovensk˘ch v˘robkov a zároveÀ pribúda ich falzifikátov. K nim patrí ãoraz ãastej‰ie náhra-
da bryndze, ktorej lacnej‰ia verzia má väã‰inov˘ podiel kravského mlieka. Aj predávajúci, aj
kupujúci v‰ak t˘m tejto populárnej slovenskej pochutine robia medvediu sluÏbu. 
âasy najväã‰ej slávy bryndze pripomínajú elegantné kovové tabuºky s nápismi Liptovsk˘ s˘r, Lip-
tauer Käse a Liptói turó, ktoré oznaãovali Ïelezniãné vagóny e‰te aj zaãiatkom 20. storoãia.
Nechce sa veriÈ, ale v Maìarsku doteraz predávajú bryndzu pod historick˘m názvom Liptoi túró.
Najzvlá‰tnej‰ie je, Ïe Maìarom falo‰ná bryndza nechutí. Iba tá pravá slovenská, s minimálne 51-
-percentn˘m podielom ovãieho hrudkového syra. Tak˘to kvalitn˘ vysokohorsk˘ syr moÏno vyrobiÈ
iba z ovãieho mlieka. Ako je známe, najlep‰ie mlieãko je v prvej polovici vegetaãného obdobia. 

Falošnú bryndzu nechcú
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mňa je dôležitejšie, že predávame týždeň čo
týždeň viac ovčiarskej produkcie, a pritom
nie sme najlacnejší.“
Producenti majú na čom stavať. V 19. storočí
čakali a tešili sa na mimoriadne zdravú a
výživnú bryndzu zo „severného Uhorska“
gazdinky v Pešti, ale najmä v Naschmarkte,
na maškrtnom trhu vo Viedni. Časy, keď sa
bryndza v geletkách prevážala na rebrinia-
koch aj do Grassu či až do Salzburgu, sú preč.
No nemuseli by byť. Produkciu zo salašov tak
ako vtedy aj v súčasnosti nie je jednoduché
dostať na pulty obchodov. 

Bryndza na tradiãn˘ spôsob
Dnes je situácia o to zložitejšia, že obchodní-
ci preferujú výrobky s dlhou dobou trvanli-
vosti. Tým sa nenahraditeľné prednosti ovčie-
ho syra dostávajú do úzadia. Málokto zo
zákazníkov už vie, že liptovská bryndza sa
smie vyrábať len z ovčieho syra, bez umelých
prídavkov, bez konzervačných látok, bez sta-
bilizátorov, bez farbív. Zato má bohaté pro-
biotické účinky, ktoré sú v dnešnom stravo-
vaní skôr výnimkou než pravidlom. Preto

stále platí, že všetko zlé je na niečo dobré.
Odborníci dobre vedia, že nie je všetko bryn-
dza, čo sa belie. Ani čo vonia po bryndzi. 
Podľa Igora Nemčoka, predsedu Slovenského
zväzu chovateľov oviec a kôz, niekoľkoročná
polemika o tom, čo je a čo nie je bryndza,
urobila veľmi dobrú službu. „V súčasnosti sa
konečne začína zvyšovať počet chovných
stád, hoci do úrovne troch miliónov, ktoré sa
pásli na slovenských holiach a lúkach začiat-
kom 20. storočia, máme ďaleko.“ 
Kvalitný hygienický syr sa dá vyrobiť len 
z kvalitného ovčieho mlieka, ktoré vydoja zo
zdravých oviec. „Tie nemôžu mať boľavé
ratičky, zapálené vemená či iné choroby.
Navyše hygiena dojenia, manipulácia a chla-
denie mlieka, ako aj samotná výroba hrudky
a jej zretie ovplyvňuje kvalitu ovčej hrudky.
Postupne sa zvyšuje počet salašov, ktoré
spĺňajú náročné kritériá.“ 
Preto práve spotrebitelia, ich záujem rozhod-
nú, či sa zmení pomer kvalitnej pravej bryn-
dze voči sfalšovanej. Ak sa hovorieva: „chutí
ako bryndza, ale bryndzou nie je,“  znamená
to, že vo výrobku je nižší obsah ovčieho syra,

pasterizácia ovčieho mlieka robí z tejto
pochutiny potravinu bez typických ozdrav-
ných a probiotických účinkov. 

LADISLAV HÁMOR
FOTO: AUTOR

N a  z á v e r :
Názov bryndza síce pochádza z Arménska,
no cez Rumunsko sa dostala aj k nám a udo-
mácnila sa tu. Naše bryndziarstvo sa vydalo
koncom 16. storočia na spracovateľskú púť
údajne v Starej Turej. V tom čase sa na slo-
venských lúkach pásli viac ako tri milióny
oviec. Väčšina dojníc. Bryndzu začali produ-
kovať na Pohroní, v Liptove, na Podpoľaní.
Aby bola zmes hladšia a mastnejšia, musí sa
zmiešať so slaným roztokom. Tak vzniká
mäkká, ľahko roztierateľná pravá slovenská
bryndza. Už štvrtý rok je výrobok z ovčej
hrudky zo Slovenska európsky chránenou
značkou. 
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Not Even Hungarians Want Fake Bryndza

The elegant metal plates with writings “Liptovský
sýr”, “Liptauer Käse” and “Liptói túró” (Liptov
Cheese) marking railway trucks even in the begin-
ning of the 20th  century remind us of the times of
bryndza’s (a kind of sheep cheese) greatest glory.
Still today, Hungarians like only the genuine Slo-
vak bryndza with the minimum 51 per cent content
of lump cheese. This high-quality alpine cheese
can be produced from sheep milk only. 
The old trademark of Liptovský tvaroh, as con-
firmed at the All-Slovak Ovenálie in Východná,
still maintains its credit of a premium food product.
The currently “reigning” bryndza is the product
from Liptovské Revúce and the best žinčica (boiled
sheep whey) comes from Liptovská Lúžna. During
this year’s Ovenálie, also the Slovak record in
making the longest cheese thread was broken.
Marta Tužinská from Kosorín near Jánova Lehota
managed to pull a 142-metres-long cheese delicacy
out of a one-kilogram loaf of cheese. However, it is
not easy to get the products of sheep farms to the
shop counters because shop-keepers prefer long-
life products. Sheep cheese contains no preserva-
tives, stabilising agents or colourings. But on the
other hand it has excellent and rich prebiotic
effects. Cheese of hygienic quality can be made
just from high-quality sheep milk that was drawn
from healthy sheep. Gradually, the number of
sheep farms meeting strict criteria increases. 

ani Maìari
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Návrat Juraja Kudjaka
Návštevníci Čičmian sa tešia aj na zaují-
mavé expozície Považského múzea a atmos-
féru, ktorá v obci vždy vládne. Iba tunajší
bohatý folklór sa v posledných rokoch
vytrácal. „Známe svadobné a krstinové
piesne, uspávanky, vianočné, fašiangové,
jarné a jánske piesne sa musia zachovať. Je
pravda, že v obci žijú prevažne starší oby-
vatelia, no deti a vnúčence sa musia postarať
o ich prežitie,“ povedal  si Juraj Kudjak. 
Juraj žije na Orave, no jeho mamka je
rodáčka z Čičmian. Pozná dokonale obec,
preto spolu s rodinou začal dávať do poriad-
ku dedovizeň. Zachránil viaceré drevené
stavby a spolu s otcom skultúrnili ich okolie.
Sám je milovníkom ľudových piesní
a zvykov. A keďže v Čičmanoch hudobný
folklór takmer zanikol, rozhodol sa konať.
Na pomoc si prizval Michala Fila z Banskej

Bystrice, popredného slovenského fujaristu,
inštrumentalistu a ľudového výrobcu.
Spoločnými silami pripravili program
Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane. Stret-
nutie fujaristov, tanečníkov a muzikantov 
z celého Slovenska bolo na dvore Ondreja
Gregora, uprostred čičmianskych maľo-
vaných dreveníc. 

Stretnutia fujaristov, 
trombitá‰ov 
Diváci a návštevníci podujatia Dedičstvo
otcov, zachovaj nám Pane mohli počas troch
dní spoznať menej známe piesne z celého
Slovenska. Bohatý program dovolil autorom
podujatia spoznať renomovaných a najznámej-
ších folkloristov, ale  aj tých, ktorí svojmu
fortieľu ešte len prichádzajú na chuť.
A priestor dostali tunajšie speváčky, ktoré

piesne svojich predkov chcú zachovať pre
ďalšie pokolenie. Juraj Kudjak, ktorý prišiel
na myšlienku organizovať nevšedné podujatie
v Čičmanoch, pred kamarátmi neraz
zdôraznil, že práve piesne z tohto kraja musia
zaznievať čo najviac, aby ľudia, ktorí sem
prichádzajú, sa potešili z čičmianskych,
prekrásne zdobených krojov, ale aj z piesní,
v ktorých cítiť ich rodný kraj. 
V nádhernej atmosfére, kde vládol folklór
a jeho interpreti, priam slávnostne vyznelo
vystúpenie bratov Štefánikovcov z Lúk pod
Makytou. Uznávaní trombitáši svojimi
pastierskymi piesňami zanechali medzi
návštevníkmi podujatia veľký ohlas. Šesť
chlapov s trombitami, v svojráznom ľudovom
kroji majstrovsky zahrali ťahavé piesne
z regiónu, ktorý vždy a všade reprezentujú.
Paľko Štefánik, sólista medzi bratmi, sa pred
záujemcami pochválil, že nikdy by nehrali
tak dobre, keby nemali trombity, ktoré vyro-
bili brat Janko či švagor Paľko Novosad.
Piesne z Heľpy, Horehronia či z okolia
Hriňovej zneli medzi čičmianskymi dreveni-
cami, ktoré striedali vtipné rozprávanie
ľudového rozprávača. Ľudové zvyky, tradí-
cie a aj samotní muzikanti neraz chrlia
veselými zážitkami. V podaní ľudového
rozprávača obveselili divákov, ktorí do
Čičmian prišli.
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Čičmiansky folklór
stále príÈaÏliv˘

Keì prídete na Slovensku do ktorejkoºvek doliny, regiónu a obce,
natrafíte na vzácne historické a kultúrne pamiatky. Stretnete zaují-
mav˘ch ºudí, spoznáte ich zvyky, tradície aj sny. Vypoãujete si nád-
herné piesne, zhliadnete rezké tance. A popritom si urãite v‰imnete
fortieº majstrov, remeselníkov a ‰ikovn˘ch ºudí. 
Pod StráÏovsk˘mi vrchmi a Malou Fatrou pestr˘mi ponukami pre
turistov a náv‰tevníkov priam rozkvitá Rajecká dolina. Na jej konci
leÏia âiãmany. Obyvatelia obce sa v dávnej minulosti  Ïivili poºno-
hospodárstvom, chovom oviec, v˘robou bryndze, no predov‰etk˘m
v˘robou súkenn˘ch papúã. Tunaj‰ie Ïeny ovládajú archaickú techni-
ku pletenia na ráme. Pletené v˘robky sa pouÏívajú na pásy a ãepce
v tradiãnom ºudovom odeve, kroji. Originálne ornamenty na odeve
majú geometrické, rastlinné a zvieracie vzory. Na bielom podklade sú
vy‰ívané Ïltou, oranÏovou a ãervenou niÈou. Tieto unikátne vzory
a ornamenty nech˘bajú ani na mnoh˘ch ºudov˘ch domoch, ktoré
lákajú náv‰tevníkov z domova aj zo sveta.
âiãmany patria vìaka nev‰ednej v˘zdobe na dreveniciach k unikát-
nym obciam na Slovensku, ale aj vo svete. Biele ornamenty na cha-
lúpkach ãi múzeu v Radenovom dome sú len zlomok z toho, ão cha-
rakterizuje obec. OsobitosÈou obce sú domy zdobené originálnym
vzorom, vìaka ãomu tvoria svojráznu rezerváciu ºudovej architektúry.
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Fujarista a uznávaný inštrumentalista Ľubo
Párička z Martina po svojej hre na gajdy
zožal úspech aj prídavkom, hrou na píšťalku.
Spolu s Tiborom Koblíčkom a fujaristami
z Podpoľania a Horehronia si získali srdcia
milovníkov folklóru na nejednom festivale.
V Čičmanoch zaujali aj miestnych mladých
ľudí, ktorí doteraz ešte nespoznali fortieľ
fujaristov. Tak je možné, že už onedlho
vyrastú mladí muzikanti, píšťalkári pod
Strážovskými vrchmi, pri prameni rieky
Rajčanky.

Rezké tance, chutné jedlá
Piesne v podaní fujár sú vždy a všade lákad-
lom, ich melódie sú blízke všetkým
Slovákom. No keď na javisko vybehnú

krásne dievčatá v pestrofarebných krojoch
a začnú tancovať rezké tance, to v hľadisku
väčšinou medzi divákmi doslova vrie. 
K nim sa postupne pridávajú mládenci
a javisko sa stáva nádherným miestom, od
ktorého nikto neodtrhne zrak. Tanečníci
z Bystriny svojimi choreografiami veru
rozprúdili krv každého diváka. Tance
z Horehronia či Podpoľania priaznivo
zapadli do dramaturgie čičmianskeho podu-
jatia, rozveselili návštevníkov, ale aj ostat-
ných folkloristov. Mimochodom, všetci
muzikanti a speváci patrili medzi tých, ktorí
vedia svojím potleskom odvďačiť aj mladých
tanečníkov či muzikantov.
A čo by to bolo za folklórne stretnutie bez
občerstvenia, dobrého guláša alebo niečoho
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âiãmany Folklore Still Attractive
Thanks to its peculiar decorations of wooden houses
and the museum in Radenov dom (Raden’s House),
Čičmany ranks among rare villages in Slovakia and
in the world. The village is distinct for its originally
decorated houses. 
Juraj Kudjak lives in Orava region but has family
roots in Čičmany. He decided to organise an unusual
event in the village so that the songs of this region
could be heard the most often. Together with the
prominent Slovak fujara (overtone flute) player,
Michal Filo from Banská Bystrica, he prepared the
programme “Heritage of Our Fathers, Keep It for Us,
Lord”. The meeting of fujarists, dancers and musi-
cians from all over Slovakia was in an Ondrej Gre-
gor’s yard, right in the middle of wooden houses.
Fujara tunes were supplemented and enlivened by
music of village folklore groups. A new, already six-
years old, tradition emerged.

tekutého, aby sa nezabudlo na pitný režim.
Organizátori skutočne nezabudli na nikoho.
Nikto nemohol ostať hladný a smädný,
každý tu našiel, po čom mu duša prahla.
Nechýbali ani rôzne syry, korbáčiky či
domáce špeciality a koláče. Vďaka podujatiu
Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane vznikla
nová tradícia, ktorá už píše šiesty ročník.
A vznikla aj tradícia, ktorá nadväzuje na
tunajšie zvyky, na folklór, ktorý k tomuto
rázovitému kraju odjakživa patril. Mali by
sme byť vďační organizátorom, účinkujúcim,
fujaristom, muzikantom, spevákom
a tanečníkom, že svoj voľný čas venujú
obnovovaniu tradícií a upevneniu folklóru
v Čičmanoch. A tak sa im spoločne od-
meňme a príďme na krásne podujatie o rok.

MILAN KOSEC
FOTO: AUTOR
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Prv˘ zaÏiaril biely Devín
V časoch, keď sa z politických dôvodov pre-
sadzovalo učenie Mičurina, nadchla Dorotu
Pospíšilovú v tých časoch zakazovaná gene-
tika profesora Karla Hrubého z Prahy. Roku
1985 na kongrese v Grécku jej vedeckú prácu
o odrodách viniča určili za víťaznú. Pospíši-
lová výrazne vstúpila do dejín slovenského
vinárstva vyšľachtením muštovej bielej odro-
dy Devín, ktorá sa rýchlo presadila na výsta-
vách vín a nesmela chýbať na nijakej vážnej-
šej recepcii. Vinohradníci o nej hovoria ako 
o veľmi peknej odrode, ktorá zaujala zmesou
vôní tramínu a muškátu a je schopná vytvoriť
viac cukru ako ktorákoľvek iná odroda na
Slovensku. 

Ďalej uviedla do života muštový modrý
Dunaj. Toto rubínovosfarbené víno priťahuje
fajnšmekrov svojou vysokou ovocnosťou 
s chuťami ostružín a čučoriedok s miernym
čokoládovým tónom. Rýchlo sa rozšírili aj
stolové odrody Dora, Diamant, Opál, Ame-
tyst, Negra, Onyx, Pastel a Rubanka. Kým
muštové biele odrody pomenovala ich autor-
ka podľa starých názvov, modré pokrstila
podľa slovenských riek. Stolovým dala mená
zväčša podľa drahých kameňov a hviezd.
Výnimkou je Rubanka, ktorá sa skúšala
v Rubáni. 

Vysoká odolnosÈ a cukornatosÈ
Vývoj každej odrody si vyžaduje aj štvrť-
storočie trpezlivej práce. Z Pospíšilovej
„tvorivej dielne“ prichádzali nové a nové
odrody viniča, ktoré sa postupne stali zná-

mymi a obľúbenými medzi vinohradníkmi
i vinármi. Kým ich zväčša francúzski pred-
kovia potrebovali na dozrievanie množstvo
slnečných dní, ich pravnuci, ktorí prešli cez
Pospíšilovej prírodné laboratórium, dozrie-
vajú v ďaleko tvrdších podmienkach, než
poskytuje slnečné Francúzsko. Na našich
viniciach pôsobia tak, akoby tu boli od
nepamäti. Dosahujú vysokú cukornatosť, sú
odolné voči mrazom, hnilobe a chorobám
a vo svojom výsledku môžu konkurovať
tradičným domácim a zahraničným odro-
dám. 

Šľachtiteľka spolupracovala s viacerými
významnými šľachtiteľmi a vinármi, ktorí
mali záujem o nové odrody a overovali jej

výsledky v praxi. V Šenkviciach to bol
Daniel Sekera, v Strekove Ondrej Korpás,
ktorému neskôr odovzdala celý svoj materiál
krížencov. Do okruhu jej blízkych v Svodíne
patril F. Kovácz a v Dolných Orešanoch
Karol Braniš, u ktorého sa finalizovali štátne
odrodové skúšky potrebné pre uznanie muš-
tových bielych Breslava, Hetera a Sauvignon
super a muštových modrých Hron, Rudava,
Nitria, Rimava, Váh, Torysa, Rosa a piatich
stolových odrôd Rhea, Luna, Premier
a Heliotrop. 

Séria modr˘ch hviezdnych vín
Napriek tomu, že ešte neboli oficiálne
uznané a nemali možnosť užívať oficiálne
názvy, získavali Pospíšilovej novošľachten-
ce jedno ocenenie za druhým. V minulom
roku šľachtiteľka oslávila v kruhu priateľov
osemdesiatku a v tomto sa mohla spolu
s nimi tešiť z najväčšej žatvy svojich vinár-
skych objavov, keď na Ústrednom kon-
trolnom a skúšobnom ústave poľnohospo-
dárskom definitívne uzatvorili výsledky
sedemročných štátnych odrodových skúšok
a oficiálne schválili sériu jej nových odrôd.
Z muštových bielych sú to Breslava a He-
tera a z modrých Hron, Nitria, Rimava,
Rudava, Rosa, Torysa a Váh. K stolovým
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·ºachtiteºkin otec sa narodil na Morave v Hornom Lapaãi. Ako
profesionálny vojak skonãil vo Viedni. Tam sa zoznámil s mat-
kou Rakú‰ankou a presÈahovali sa do Bratislavy, kde sa im
narodila najmlad‰ia dcéra Dorota. Kúpili men‰ie hospodárstvo
na AlÏbetinom dvore. Roku 1939 museli opustiÈ Slovensko.
Dorota ‰tudovala na Gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Po
vojne sa vrátili na Slovensko. Roku 1948 sa Dorota prihlásila na
Vysokú ‰kolu poºnohospodársku do Nitry. Po absolvovaní si
na‰la miesto ako ‰ºachtiteºka vo V˘skumnom ústave vinohrad-
níckom a vinárskom v Bratislave. Spoloãenská objednávka vo
v˘robe vína smerovala ku kvantite. Riaditeº ústavu Ladislav
Laho mal napriek tomu záujem na tom, aby jeho pracovníci
poznali svetové trendy, a posielal svojich pracovníkov na degus-
tácie, kde sa zoznamovali so zahraniãnou svetovou ‰piãkou. 

Doroty Pospí‰ilovej
Vínne poklady

Stolová odroda Rhea nadchne 
aj nádhern˘mi bobuºami
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pribudli Heliotrop, Luna, Bezsemenka,
Premiér a Rhea. 
Veľké oživenie priniesla najmä séria modrých
muštových odrôd. Ukázalo sa, že sú odolné
voči hnilobe. V dolnoorešanskej pivnici vino-
hradníka a vinára Karola Braniša, ktorý pri-
pravuje štepy pre nové odrody, môžete ochut-
nať Hron, ktorý vás očarí svojou vysokou
farebnosťou, príjemnou kabernetovou chuťou
a harmonickým obsahom cukru a kyselín.
Tmavšia, ale o to tajomnejšia Rudava si vás
získa svojou plnosťou a ovocnou chuťou,
ktorá sa pribúdajúcimi rokmi ešte zvýrazňuje.
Obe odrody sa tešia stále väčšej popularite
medzi pestovateľmi a žnú úspechy doma
i v zahraničí. Nitranka vás zaujme tmavočer-
venou karmínovou farbou, jemnými trieslo-
vinami. Má plnú chuť s charakterom čiernych
ríbezlí a žihľavovinkou. Plnou chuťou a extra-
tívnočervenou farbou zaujme Rimava.
Kabernetovo aromatická Torysa láka koreni-
tou telnatosťou, tmavočervenou farbou, ktorá
patrí medzi farbiarky. Do kabernetového typu
so zaujímavým charakterom aromatiky, ktorá
ide až do sušenej papriky, smeruje Váh. Úpl-
nou svetovou raritou je Rosa. Očarí človeka
krásnou vôňou čajových ruží. Dorota Pos-
píšilová ju vytvorila prekrížením odrody Pic-
poul s Frankovkou modrou a neskôr s Tramí-

nom červeným. Keď ju ochutnal prezident
rakúskeho vinohradníckeho zväzu Josef
Pleil, povedal, že s takým vínom sa vo svete
nestretol. 
Biele muštové odrody za modrými v ničom
nezaostávajú. Breslava poskytuje víno
s ovocno-kvetinkovou vôňou a má sviežejšie
kyselinky ako Devín. Víno z Hetery je har-
monicky plné, telnaté s výnimočnou cukor-
natosťou. Je dostatočne korenité s tramínovo-
muškátovou arómou. Je vhodné na výrobu
bobuľových až hrozienkových výberov.

Dorota Pospíšilová je spoluautorkou uni-
kátnej knihy Ampelografia Slovenska, do
ktorej sústredila bohatstvo svojich skúsenos-
tí s rôznorodými odrodami viniča. Šľachti-
teľská aktivita Doroty Pospíšilovej sa ne-
končí. V lužných lesoch hľadá druh viniča,
z ktorého pravdepodobne vznikli terajšie
ušľachtilé odrody. Na Vitis sylvestris je zau-
jímavé to, že prežíva v neprajných pod-
mienkach. Odoláva chorobám a neprajné-
mu počasiu, čo je zaujímavé pre šľachtenie
odrôd budúcnosti. To znamená, že Dorota
Pospíšilová a jej spolupracovníci ešte nepo-
vedali posledné slovo a môžu opäť pre-
kvapiť. 

PETER VALO
FOTO: AUTOR
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Dorota Pospí‰ilová’s Wine Treasures
In older Slovak wine-making tradition, red wine was
considered to be of inferior quality. With only minor
exceptions, as Modrý Portugal of Orešany or
Frankovka of Rača, blue varieties were not grown on
a large scale. The situation has changed during last
decades when vineyards with new varieties started to
be planted. The real revolution was to come with
Dorota Pospíšilová’s exceptionally good new culti-
vars. She graduated from the Agricultural University
in Nitra, worked as a plant-breeder for the Research
Institute of Viticulture and Wine-making in Bratisla-
va. In 1985, at a congress in Greece her scientific
work on vine varieties was designated as that win-
ning. She went down in history of Slovak viticulture
for breeding white must cultivar of Devín that quick-
ly won recognition at wine fairs. She also introduced
blue must Danube, the table varieties Dora, Diamant,
Opál, Ametyst, Negra, Onyx, Pastel, and Rubanka
became also wide-spread. While the cultivator
named white grape must varieties after the old vari-
eties, the blue ones got their names from Slovak
rivers. The table sorts were given their names after
precious stones and stars. 
It takes a quarter of a century of persistent work to
develop a new variety. The breeder cooperated with
several distinguished cultivators and viticulturists
who were interested in new varieties and tested the
results of her work in practice. Last year, the breeder
celebrated her eightieth birthday in the circle of her
friends, and this year she could take delight in the
most generous harvest of her own viticultural dis-
coveries after the results of seven-year-long state
variety tests had been definitely closed and a series of
her new varieties officially approved at the Central
Controlling and Testing Institute in Agriculture
(ÚKSÚP). 

V staršej slovenskej vinárskej tradícii bolo červené víno kedysi považované za menejcenné. Až na malé výnim-
ky, ako boli orešanský Modrý portugal alebo račianska Frankovka, sa vo väčšom modré odrody hrozna nepes-
tovali. Situácia sa zmenila v posledných desaťročiach, keď sa začali vysádzať vinohrady novými odrodami. Sku-
točnú revolúciu priniesli mimoriadne vydarené novošľachtence Doroty Pospíšilovej.
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Proti prúdu ãasu 
Nuž čo, vo vzťahu k unikátnym technickým
pamiatkam úzkokoľajných železníc sme,
ako tradične, občiansky i vlastenecky zly-
hali. Rozhodli peniaze a mamon z rýchleho
zisku. Napriek všetkému, deprimujúci po-
hľad na zdevastované a rozkradnuté koľaji-
vo, výhybky, pováľané mostné konštrukcie,
schátrané stanice nedal predsa len spávať
mnohým fanúšikom milých malých maši-
niek. Postupne sa vytvárali skupiny z jed-
notlivých regiónov Slovenska, ktorým
tento stav nebol vonkoncom ľahostajný.
Vlastnou technickou zručnosťou, najčas-
tejšie aj vlastnými finančnými prostriedka-
mi sa pustili do vytrvalého zápasu s časom,
v ktorom pripomienka tohto typu technic-
kej pamiatky zohráva hlavnú úlohu.    
Verdikt ich práce je však neľútostný. Ná-

vrat do pôvodného stavu úzkokoľajných
železníc na Slovensku už neexistuje. To si
uvedomujú aj nadšenci, napriek tomu sa so
zaťatou dôslednosťou boria s problémami,
ktoré táto dobrovoľná robota prináša.
Najďalej to zatiaľ dotiahli na známej
a všestranne popularizovanej Čiernohron-
skej železnici či na európsky, ba svetovo
unikátnej Kysucko-oravskej lesnej úvraťo-
vej železnici, na ktorej sa na jar budúceho
roku budú môcť zviesť na plnej dĺžke trate
prví návštevníci. 
Nadšencov pribúda aj v iných končinách Slo-
venska a vedno s tým rastie aj záujem ďalších
o túto problematiku. Vidno to napríklad na
raste návštevnosti ľudí pri prezentáciách par-
ných lokomotív tohto typu po celom Sloven-
sku. Skrátka, nostalgické sympatie k úzkoko-
ľajkám rastú z roka na rok. Podobne je to

v skanzene v podtatranskej Pribyline či na
náučnom chodníku v Kľakovskej doline.  

Nad‰enci po nadaãnej línii
Každému z nás je jasné, že dymiace mašinky
už nebudú nikdy zvážať drevo z hôr, ani plo-
diny z polí, ani deti do školy či na výlet, pre-
tože ekonomické výpočty to, jednoducho,
nedovolia. Ale rovnako nedovolia tí, ktorým
ležia na srdci, aby sa na ne zabudlo, resp. aby
naveky skončili niekde na šrotovisku.   
Jedno zo združení na záchranu úzkokoľaj-
ných lesných železníc pracuje od roku 1997
v Malých Karpatoch. Má názov Združenie na
záchranu lesných železníc Slovenska (ZLŽ)
a ich dielom je Lesná železnica Katarínka.
„Hlavný stan“ sa nachádza v nádhernom pro-
stredí medzi obcami Naháč a Dechtice na
kopčeku neďaleko zrúcanín tajuplného fran-
tiškánskeho Kláštora svätej Kataríny Alexan-
drijskej. Miestni si toto miesto nazvali
„Katarínka“. 
Po príchode sem nadobudnete pocit, že sa
nachádzate v exteriéroch známeho Svěrákov-
ho filmu Na samotě u lesa. Nadšenci z tohto
občianskeho združenia sa rozhodli zachovať
kúsok romantiky v podobe hrkotajúceho vláči-
ka v blízkosti bývalej železnice medzi Horný-
mi Orešanmi, Smolenicami a Dobrou Vodou.
Všetko to začala roku 1997 trojica Ján Dalák
a otec Ing. Ivan Ružek so synom Róbertom.
Na spresnenie: inšpiroval ich istý pán Rendek
z Dechtíc-Nových Hôr, ktorý si postavil pred
chatu svojrázny pamätník na lesnú železnicu
pozostávajúci z jedného metra koľajníc, jed-
ného súkolia z vagóna, tabuľky a mapy nie-
kdajšej trate. Trojica sa pustila do hľadania
pozostatkov na trati medzi Trstínom a Dob-
rou Vodou. Zašli aj do priľahlých dedín 
a našli toho dosť, ale stále ešte nie to, čo
potrebovali na úspešný začiatok. 
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Slovensko bolo e‰te pred niekoºk˘mi desiatkami rokov pokryté
pavuãinami úzkorozchodn˘ch Ïelezniãiek. Dymiace a fuãiace
ma‰inky nielenÏe pôsobivo dotvárali obraz krajiny, ale plnili
najmä neoceniteºné hospodársko-spoloãenské úlohy. Z hlbo-
k˘ch dolín zváÏali drevo, z polí poºnohospodárske produkty,
z fabrík hotové tovary, v osobn˘ch vozÀoch rozváÏali do lesov
robotníkov aj stravu pre nich, vozili deti do ‰koly, na v˘lety.       
Po zásahu mocn˘ch zaãiatkom ‰esÈdesiatych rokoch minulého
storoãia sa úzkokoºajky hromadne likvidovali. Zaãala sa prefe-
rovaÈ cestná doprava a spred oãí sa nám akoby v jedinom oka-
mihu vytratili stovky kilometrov koºajníc úzkeho rozchodu.
Trate osireli, odrazu nebolo poãuÈ pískanie parn˘ch lokomotív
Èahajúcich oplenové ãi osobné vagóny medzi RuÏomberkom
a Korytnicou, v úvrati nad Starou Bystricou, pri âiernom Balogu,
v ªubochnianskej ãi Kºakovskej doline, v drevospracujúcich
závodoch, cukrovaroch, liehovaroch...   
Príroda vykonala svoje. Koºajiská, v˘hybky, kriÏovatky, v˘pravné
staniãky zarástli trávou a kríkmi, ºudia si rozobrali z tratí to, ão
potrebovali. Koºaje na ploty rodinn˘ch domov (e‰te aj dnes ich
zreteºne vidno), drevené podvaly na kúrenie, Ïelezo do zberu.
Objavili sa ‰ikovní podnikavci, ktorí dokázali slu‰ne zarobiÈ na
Ïeleznom ‰rote, resp. predajom funkãn˘ch lokomotív, vagónov
a súãiastok dopravnej obsluhy do blízkeho zahraniãia. 

Katarínka
ožíva

maketa 17.9. pokus  20.9.2011  9:10  Stránka 38



Až keď pri čistení dechtického rybníka obja-
vili na jeho dne dva podvozky z pôvodných
vagónov, bolo rozhodnuté. Pôjdu do toho!   

V susedstve klá‰tora a hájovne
Centrum si zvolili vskutku očarujúce – býva-
lú grófsku hájovňu neďaleko spomínaného
Kláštora sv. Kataríny. Odtiaľ budú riadiť všet-
ky práce súvisiace s ukážkou železnice
umiestnenej práve v tomto prostredí. Ku kláš-
toru sa dostanete poľahky turistickou značko-

nálne železničiarske čapice, píšťalku a vý-
pravcovský terčík. A presne na Deň detí –
1. júna 2002 po prvýkrát povozili na krátkej
trati žiačikov z Materskej školy v Dechti-
ciach.   
A potom už rok za rokom rástla ich sila, pri-
búdali ďalší nadšenci i nové doplnky k želez-
nici: nová výhybka z bane na Cajle, rekonš-
trukcia osobného vagóna pre osem ľudí, ktorý
našli na Majdane, nepojazdná banská loko-
motíva z bane Dolina vo Veľkom Krtíši, ktorú

sme v dielni Vlada Drgoňa na Poperi prero-
bili z pôvodného 70 cm rozchodu na úzko-
koľajný, široký 60 cm. Traktor ich potom
vytiahol na Katarínku, čo bolo asi štyri kilo-
metre. Roku 2010 sme vypracovali projekt
nového depa pre našu lokomotívu, ktorý sa
už realizuje,“ hovorí Ivan Ružek.    
Katarínka viditeľne ožíva. Je to najmä záslu-
ha ľudí, ktorí nezabudli na starú železničku.
Z piatich plánovaných etáp jej výstavby
majú za sebou jednu pätinu, pred sebou
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Katarínka Coming Back to Life
A few decades ago, Slovakia was covered with a net-
work of narrow-gauge railways. These railways ful-
filled mainly economic-social roles. Using them,
wood used to be taken down from deep valleys, agri-
cultural products transported from fields and finished
products from factories, workers and meals for them
used to be carried to forests in passenger carriages
and children taken to schools and on trips. In the
early 1960’s, narrow-gauge railways were liquidated
on a large scale. Road haulage started to be preferred.
Later, groups from particular regions of Slovakia
started to be formed in order to preserve the remains
of the railways. The Association for Slovakia’s For-
est Railways Preservation, whose members engage
in the reconstruction of Katarínka Forest Railway on
a hill near the ruins of the Franciscan monastery of
Saint Catherine of Alexandria between the villages of
Naháč and Dechtice, has been working in the Little
Carpathians since 1997. 
Rail enthusiasts decided to preserve a bit of romance
in the vicinity of the former railway line between
Horné Orešany, Smolenice and Dobrá Voda. During
2000-2002, they made a level crossing and the first
stretch of the track. On the 31st May 2008, a trial trip
was taken. About two hundred and fifty metre long
section of track was uncovered at the former Dim-
itrov chemical plant in Bratislava and three platform
waggons and one set of points from there was taken
to Dechtice. In 2010, a project of a new engine shed
was drawn up. Katarínka comes back to life mainly
thanks to people. From the five planned stages of
railway construction one fifth has been carried out,
the remaining four are time and money consuming.
The enthusiasts use every spare minute to work on
this railway and their lines are growing.

vanou cestou z východu od Naháča, zo zápa-
du od Dechtíc. Prostredie vás chytí za srdce.
Dominantné zrúcaniny kláštora, na ktorých
archeológovia neustále objavujú nové a nové
netušené fakty, dopĺňajú krásne výhľady na
okolitú krajinu. Stačí azda len spomenúť, že
najnovší geofyzikálny výskum v tejto lokali-
te priniesol priam ohromujúce výsledky. Už
dvesto rokov predtým, než kláštor roku 1618
založili františkáni, tu stála veľká gotická
kaplnka, okolo ktorej sa našli hroby bohatých
ľudí. Aj dnes, vyše tristo rokov od zrušenia
kláštora (dekrét Jozefa II. z roku 1786), na
vás toto miesto zapôsobí veľmi silno. Pokoj-
nú atmosféru, vhodnú na oddych a rozjíma-
nie, dotvárajú pokosené trávnaté plochy
s lavičkami. Iba zopár metrov odtiaľto v obja-
tí rozkvitnutých stromov stojí bielučká hájov-
ňa, v ktorej kedysi grófovi Pálfimu slúžil háj-
nik. Dnes si tu rozložil svoj hlavný stan Ing.
Ivan Ružek, jeden zo strojcov veľkolepého
plánu ukážky zaniknutej lesnej železnice.
„Úplne na začiatku nakreslil Ján Dalák úsek
koľajníc s dvoma nájdenými vagónmi, mos-
tom a pôvodným stĺpom telefonického vede-
nia. S pomocou lesníkov z Dechtíc sme zho-
tovili prvých šesť metrov koľajiska. Podvaly,
klince, spojky a podkladnice boli pôvodné.
Našli sme ich v lese na trati. Klince sme
nahriali a znovu nakuli. Na trať sme umiest-
nili dva zrekonštruované vagóny. Z lokality
Pod Prašcom sme priviezli k hájovni posled-
ný zachovaný stĺp telefonickej linky, ktorá
spájala polesie s hájovňami po trati,“ vracia
sa k začiatkom Ivan Ružek.    
Časom sa pridali ďalší. Štefan Danko, Jaro-
slav Novák, páni Poluček, Gažo, Hrašna.
Pomohli aj trampi z Tria Dakota. Roku 1999
predĺžili trať v oblúku. V rokoch 2000 – 2002
zhotovili železničné priecestie a rovný, pri-
bližne desaťmetrový úsek trate. Osadili origi-
nálnu dopravnú značku, zadovážili si origi-

po ťažkostiach napokon spojazdnili, odbočka
k tzv. mašinhausu, oblúkový násyp, unikátna
križovatka a iné. Keď napokon opravili
a nazeleno natreli mašinku, ktorá dostala
meno Danka, prišiel historický okamih – 31.
máj 2008. V tento pamätný deň uskutočnili
skúšobnú jazdu. To však už rok fungovalo
oficiálne občianske združenie, ktoré má
v súčasnosti deväť členov. A s ním prišli aj
ďalšie plány a novinky.    

Nad‰enie neutícha
„Roku 2008 sme v bývalej Dimitrovke
obnažili asi dvestopäťdesiatmetrový úsek
trate, ktorý bol obrastený krovinami a drevi-
nami. Do Dechtíc sme odtiaľ priviezli tri
plošinové vagóny a jednu výhybku. Vagóny

ďalšie štyri – veľmi odvážne a náročné. Na
čas aj financie. Štát zatiaľ neprejavil záujem,
ale mnohým podobným nadšencom to
neprekáža. Využívajú každú voľnú chvíľu na
to, aby sa k tomuto krásnemu poslaniu
mohli vracať a odpracovať tu, koľko môžu.
Úcta k pamiatkam minulosti a zručnosti
predkov stále má čo povedať nám všetkým.
A rady tých, ktorí nám ju sprítomňujú, sa,
chvalabohu, rozrastajú.

ŠTEFAN HAVIAR
FOTO: AUTOR, ARCHÍV IVANA RUŽEKA, 

TOMÁŠ HAVIAR A MATÚŠ HAVIAR
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Klíma mesta ako zázemie
Myšlienka predmetnej expozície sa formovala od
začiatku minulého roku ako jeden z výsledkov
plánovaných zmien v interiéri budovy bývalého
župného domu, v ktorom galéria sídli od roku
1987. Ako nám povedala autorka koncepcie
a zároveň riaditeľka Turčianskej galérie Jarmila
Kováčová, predstava o podobe má korene vyras-
tajúce z minulosti. Konkrétnejšie, vychádza
z dobrého poznania umelecko-historických
reálií a medzníkov, ktoré formovali a určovali
vývoj nášho moderného výtvarného umenia,
a kladie dôraz na jedinečnú pozíciu Martina
a Turca v tomto pohybe. Cez umelcov a ich diela.

„Tradičná kultúrna klíma Martina, tvorená
generáciami literárne a ináč umelecky činných
osobností od čias národného obrodenia, ale aj
vydavateľská a spoločenská aktivita sústredená
okolo Matice, ako aj bohatá spolková činnosť
a kultúrny život, to všetko bolo inšpiratívnym
zázemím pre výrazné osobnosti slovenského
výtvarného umenia,“ spresnila Kováčová.

Matica, múzeum, Neografia,
galéria
Poďme teda podrobnejšie k histórii – opierajúc

sa o štúdiu odborníčky Kataríny Bajcurovej
v hodnotnom katalógu, priam knihe – ktorá
zároveň predstavuje aj najlepšieho sprievodcu
po expozícii...
Martin zaznamenal najväčší rozmach na prelo-
me 19. a 20. storočia. Po roku 1918 Matica slo-
venská a Slovenské národné múzeum iniciova-
li v oblasti výtvarného umenia aktivity pred-
stavujúce základný kameň zberateľskej,
výstavnej i vydavateľskej činnosti. Matica
zbierala a nakupovala výtvarné diela, úžasne
cenným bol jej prínos vo vydavateľskej oblas-
ti. Do Martina prichádzali českí ilustrátori a na
vysokoškolské štúdiá odchádzali mladí sloven-
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Turčianska galéria má novú expozíciu
( D O M A R T I N A  Z A  V ¯ T V A R N O U  M O D E R N O U )
Namiesto verzály príbeh. Keì v Turãianskej galérii pripravovali expo-
zíciu Slovenská v˘tvarná moderna v Turci, nemohli zabudnúÈ na
obraz Emila Makovického (aktívne pôsobiaceho v Martine a Matici
slovenskej v rokoch 1942 – 1957) s názvom Na predmestí. Predstav-
te si to prekvapenie, keì pri prerámovaní olejomaºby zistili, Ïe azda
‰tvrtina diela bola dovtedy zakrytá a zrazu sa na nej nad odvek˘m
dominantn˘m symbolom mesta, rímskokatolíckym Kostolom sv.
Martina, „objavili“ nemenej charakteristické horské chrbty Fatry! 

Autorka koncepcie
a riaditeºka galérie 
Dr. Jarmila Kováãová 

Turãianska galéria v Martine 

maketa 17.9. pokus  20.9.2011  9:10  Stránka 40



skí adepti kumštu. Mnohí z nich sa vrátili späť
do centra Turca vďaka pracovným príležitos-
tiam, ktoré ponúkal polygrafický priemysel 
a Neografia. V roku 1920 sa Martin stal sídlom
Spolku slovenských umelcov; v roku 1933 na
pôde SNM konštituovali prvú zbierkotvornú
inštitúciu slovenského výtvarného umenia –
Národnú galériu slovenskú, ktorá mala prerásť
do samostatnej umelecko-zberateľskej celoná-
rodnej ustanovizne! Spolková činnosť
pokračovala v meste aj po vojne, deklarovaná
napríklad pokusom založiť umeleckú „druži-
nu“ Trojštít. Neskôr tu sídlila krajská pobočka
slovenskej sekcie Zväzu výtvarných umelcov,
ktorej dieťaťom bola legendárna Skupina
Mikuláša Galandu (1957).
Všetko živná pôda smerujúca k cieľu, aby sa
Martin stal významným centrom výtvarného
života. 

Samozrejme, popri výsledkoch ich práce a
zrenia prechádzame expozíciou, nápadito na
stenách prizdobenou upomienkami na sgrafi-
tá so zvieracími a kvetinovými motívmi
v neďalekej Štúrovej štvrti... 
V ďalších výstavných miestnostiach sa
postupne dostávajú do uceleného kontextu
autori, ktorí prežili v Martine niekoľko rokov,
spolutvorili umelecké prostredie mesta a ich
tvorba zapadá do prvej polovice 20. storočia.
Tak napríklad jednu z pätice výstavných
miestností predstavuje tvorba V. Hložníka, V.
Chmela, skupiny Trojštít (Štefunko, Benka,
Makovický). Nechýbajú diela doyena výtvar-
ného umenia regiónu L. Záborského. Nateraz
poslednú časť stálej expozície tvoria diela
galandovcov: A. Barčíka, M. Laluhu, R. Kri-
voša, V. Kompánka, M. Pašteku, P. Tótha, 
I. Štubňu, M. Marčeka, E. Púčeka. 

To už hovoríme napríklad o L. Tanóczkom, O.
Krýslovej, Z.-B. Kuľhavom i ďalších a zároveň
trochu „predinštalovávame“ budúcnosť. 
Isté je, že dnes sa treba prísť do Turčianskej galé-
ria pozrieť na aktuálne vystavené poklady. Hoci
napríklad na Ženu s džbánom spod štetca Milo-
ša „Moľa“ Bazovského, ktorý tvrdí (v dokumen-
tárnej časti nájdete napríklad korešpondenciu 
a citáty umelcov), že „nemaľuje pekne, ale záko-
nite..., (pretože) všetko, čo tu vidíte, je do farieb
a tvarov prenesená slovenská skutočnosť“. 
Úprimne a skromne – čo viac si môžeme pri
prehliadke takéhoto výberu zo zbierky jednej
galérie priať?
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Turiec Gallery Has a New Exposition
The idea of the exposition in question has been formed
since the beginning of the last year as one of the results
of planned changes of the interior of the former County
House where the gallery had resided since 1987. It is
based on the knowledge of art historical aspects and land-
marks that helped to form and determined the develop-
ment of our modern visual art, and emphasises the unique
position of Martin and Turiec in the development.
The significant representative of artistic bohemia, M
Thomka-Mitrovský connected his life with the city of
Martin; it is also the city where the first Slovak profes-
sionally trained female painter Ž Duchajová-Švehlová
worked; M Galanda was born in Turčianske Teplice; M
A Bazovský hailed from Turany; J Alexy found his tem-
porary home in Martin; M Benka lived there from 1939
up to his death; Ľ Fulla lived and worked there during
1940's and 1950's. K Ondreička, J Vodrážka and others
were bound to co-operate with MS (Matica slovenská)
– illustrators' work on series, book and magazine edi-
tions. In one of the five exhibition rooms, works by V
Hložník, V Chmel and the group of Trojštít (Štefunko,
Benka, Makovický) are shown. The works by the doyen
of visual arts in the region of Turiec, L Záborský, are
also on display. For the time being, the last part of the
permanent exhibition is composed of the works by the
Galandovci: A Barčík, M Laluha, R Krivoš, V Kom-
pánek, M Paštéka, P Tóth, I Štubňa, M Marček and E
Púček. The exposition Slovak Modern Art of Turiec has
ambitions to grow gradually in chronological steps and
to present the artistic life of the region.

Od Mitrovského 
po galandovcov
V podstate celý svoj život s mestom spojil
výrazný predstaviteľ umeleckej bohémy M.
Thomka-Mitrovský; pôsobila v ňom prvá
slovenská profesionálne školená maliarka Ž.
Duchajová-Švehlová; v Turčianskych Tepli-
ciach sa narodil M. Galanda; z Turian pochá-
dzal M. A. Bazovský; dočasný domov v Mar-
tine našiel J. Alexy; od roku 1939 až do smrti
M. Benka; Ľ. Fulla tu žil a tvoril v 40. a 50.
rokoch. K . Ondreičku, J. Vodrážku a ďalších
viazala spolupráca s MS, ilustrátorská práca
pre edície, knižné a časopisecké vydania.

Prenesená slovenská
skutoãnosÈ
Namiesto bodky perspektíva. Teda nie priamo
z výtvarno-teoretického hľadiska a či z konkrétne-
ho prejavu jeho praktického priemetu, ale z hľa-
diska ďalšieho rozširovania expozície. Ako totiž
upozorňuje J. Kováčová, galerijná prax učí, že po
7-8 rokoch je dobré priniesť aj do tej najstálejšej
expozície zmeny. Obrazne povedané, otvoriť okná
a vpustiť do nej čerstvý vzduch, dodávame my.
Nuž aj preto má expozícia Slovenská výtvarná
moderna v Turci ambície postupne chronologicky
rásť a predstavovať výtvarný život regiónu. Cez
uzavreté umelecké diela osobností s presahom do
60. – 80. rokov 20. storočia. Kritériom výskumu
autorov a ich zaradenia do expozície je – v zmys-
le prezentovanej koncepcie – ich príslušnosť 
k Turcu, ale najmä dielo predstavujúce výtvarne
etablované hodnoty v nadregionálnom kontexte.

IGOR VÁLEK
FOTO: AUTOR
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Prvé turistické spolky
Roku 1893 vznikla v Martine Turčianska
odbočka Uhorského turistického spolku
(MTE, 1891), nebola však aktívna a zanikla,
ale Fatranská odbočka založená roku 1917
vo Vrútkach vyznačkovala 25 km chodníkov
a pripravovala výstavbu turistickej útulne na
Medziholí pod Rozsutcom. Považská odboč-
ka MTE schválila výstavbu zrubovej útulne
pod Veľkým Kriváňom. Do užívania ju
odovzdali roku 1895, stála na severnom
svahu vo výške 1250 m n. m., roku 1934
vyhorela. 
Roku 1919 vznikol prvý slovenský turis-
tický spolok – Tatranský turistický spolok,
ktorý sa na vytvorenie silnejšej organizácie
voči pozícii Karpathenvereinu a MTE roku
1920 zlúčil s Klubom československých tu-
ristov (KČST). Klub vydával od roku 1888
Časopis turistu a na Slovensku od roku 1921
vychádzali Krásy Slovenska. 

Prvé strechy nad hlavou
KČST vypracoval plán výstavby najsúrnej-
ších turistických útulní, aby sa turisti 
a lyžiari mohli najmä v zime ubytovať pria-
mo na hrebeni Malej a Veľkej Fatry, najmä
vzhľadom na zimné športy. Celkovo sa
v medzivojnovom období vybudovalo na
Slovensku 70 chát a útulní so 670 lôžkami.  
Pričinením prvého predsedu KČST Václava
Sudeka vznikla roku 1928 v Martine Turis-
tická nocľaháreň.
Vybudovali sa aj útulne na Kľačianskej
Magure (Lamošova, 1926, vypálená roku
1944), na Martinských holiach (Halašova),
chaty pod Chlebom, na Veľkej Rači (1923 –
1927, vyhorela r. 1929), na Martinských
holiach (1934), pod Borišovom, na Plešeli
(1938 – 1942, vypálená r. 1944).  Ďalším
objektom bola od roku 1932  Malá chata na
Martinských holiach, ktorá vyhorela r. 1944,
r. 1945 ju obnovili, r. 1996 pristavili ďalšiu
časť a až dodnes slúži pre Klub slovenských
turistov (KST).
Okrem týchto útulní a chát boli súkromné
ubytovacie zariadenia na Minčole (J. Bagar),
na Martinských holiach (J. Floch), nad
Šútovom, Pongráczka tesne pod hrebeňom
Fatry v Krasňanoch (1919 – 1938), Skřip-
ského v Štefanovej (1934 –1944) a Weidero-
va chata na Medziholí (1933 – 1944,
obnovená r. 1948, vypálená r. 1980),
Bošanyiho chata na Kľaku (1923 – 1944,
neobnovila sa), Heřmanova chata na

Smrekovici, útulňa pri Kráľovej studni,
Jánošíkova búda na Skalke, Ulehlova útulňa
nad Piargami, Hviezdoslavova útulňa na
Choči, v Súľovských skalách bola chata
Cisařovského, v Javorníkoch Melocikova 
a „Longrif“  búda pod Minčolom. 

Znaãkované chodníky
Členovia KČST upravovali a značkovali
turistické chodníky. Na Slovensku bolo vy-
značených 14 843 km turistických ciest.
Jedným z prvých (1930) bol chodník
z Lamošovej útulne po prameň a následne
roku 1936 na Kľačiansku Maguru, roku

1934 sa začala budovať cesta z Podstrání na
chatu na Martinských holiach, tzv. serpen-
tíny. Stavba novej cesty, pre prístup výstav-
by a prevádzky televízneho vysielača TV, sa
začala roku 1965 z Vrútok, roku 1972 bola
dokončená až na Krížavu a slúži dodnes. Zo
zborov KSTL bol najaktívnejší Lyžiarsky
zbor Slovenska. 

Obnova vypálen˘ch objektov
Ku koncu druhej svetovej vojny s blížiacim
sa východným frontom sa v horských
chatách a útulniach ukrývalo čoraz viac
utečencov a sídlili v nich aj partizánske
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Slovenskí národovci ‰tudujúci v zahraniãí pri‰li do styku s turis-
tick˘m hnutím a podporovali ho, lebo v Àom videli  nielen pro-
striedok na poznávanie krajiny, ale aj na zv˘‰enie vlasteneckého
cítenia. Prv˘ tzv. vlasteneck˘ v˘stup na KriváÀ organizoval G.
Fejérpataky-Belopotock˘ roku 1834. ·túr s Kráºom, Hurbanom
a HodÏom zopakovali v˘stup roku 1841, organizovali v‰ak pocho-
dy aj v Karpatoch a inde. V Európe zaãali vznikaÈ prvé turistické
a horolezecké organizácie. Túto my‰lienku sa pokú‰ali preniesÈ
aj na Slovensko martinskí národovci uÏ roku 1871, ale zmaìari-
zovaná administratíva to nepripustila. V Martine sa od r. 1862
kaÏdoroãne schádzala verejnosÈ na StráÀach, na oslavu pamiat-
ky Memoranda. Od roku 1879 sú dokladované prvé organizova-
né hromadné zájazdy do Malej Fatry, vy‰li prvé knihy o krásach
PovaÏia a zaãali sa znaãkovaÈ turistické chodníky. 

turistick˘ch chát  aOsudy
maketa 17.9. pokus  20.9.2011  9:10  Stránka 42



štáby. Prvé boje počas Povstania sa odohrali
práve v Malej Fatre a v Turčianskej kotline.
Okupačné jednotky po potlačení Sloven-
ského národného povstania vypálili na konci
októbra 1944 54 chát a útulní a ďalších 14
ťažko poškodili. V Malej Fatre zničili takmer
všetky súkromné aj klubové chaty. Ostala
iba chata pod Borišovom (pravdepodobne
preto, že bola rozostavaná).              
Povereníctvo vnútra Slovenskej národnej
rady už v máji 1945 rozhodlo o záchrane
klubového majetku.  Na tento účel sa vyčle-
nilo takmer 12 mil. korún. Za niekoľko
rokov aktivisti obnovili väčšinu vojnou
zničených chát: na Martinských holiach, na
Magure, pod Chlebom, na Plešeli, pod Roz-
sutcom (obnovila ju vlastníčka Uhrová, roku
1985 vyhorela). 

Smerovanie k súãasnosti
V ďalších rokoch bola podpora na obnovu
turistických objektov na približne rovnakej
úrovni. Začali sa budovať nové chaty a za-
riadenia. Popri nich sa začali stavať aj pod-
nikové chaty a hotely. Stredisko Vrátna
postavilo chatu pod Grúňom (1949), nad
Vrútkami pribudla „Bagarova“  chata
(1950), chata TJ Drevina Turany bola
postavená na základoch „Špirkovej“. Podnik
Benzinol postavil areál Pod Sokolím. Na
úpätí Malej Fatry bola roku 1977 postavená
TJ Varín Chata pod Jedľovinami.
A aký osud  stihol najstaršie a najznámejšie
chaty v súčasnosti? 
V regióne mesta Martin sa reštituovaný
majetok z roku 1994 rozdelil medzi
samostatné kluby turistov a lyžiarov na zák-

lade súdneho rozhodnutia. Lyžiarom sa vše-
tok majetok vinou výboru klubu roku 1997
dostal do  konkurzu. Chatu Martinské hole
má vo vlastníctve Klub slovenských turistov
Turca, ktorý vlastní i malú chatu Horec a
chatu pod Borišovom. Chatu na Kľačianskej
Magure vlastní KST Vrútky, pod Chlebom
obec Šútovo. 
Najväčší pokrok pre turistiku a lyžovanie
v Krivánskej časti Malej Fatry priniesla roku
1950 výstavba sedačkovej lanovky z Vrátnej
do Snilovského sedla (roku 2006 vymenená
za veľkokapacitnú). Pre sprístupnenie
Lúčanskej Malej Fatry bola zase rozhodujú-
cou výstavba lanovky na Martinské hole
z Podstrání roku 1972 (demontovaná 2006).
Pre rozvoj lyžovania malo veľký význam

budovanie vlekov, ktoré boli okrem zná-
mych stredísk v takmer každej  podhorskej
obci. Je potrebné spomenúť aj vybudovanie
autokempingov  Turiec nad Vrútkami a Tru-
salová v Turanoch. Veľmi obľúbené sú za-
riadenia Marias Turany, chata Storočnica
Vrútky, kúpalisko Plutva Sučany.

ĽUBOMÍR BERNÁT
FOTO: ARCHÍV AUTORA
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History of Chalets and Shelters 
in Malá Fatra Mountains

In 1919, the first Slovak tourist society called Tatranský
turistický spolok emerged. In order to gain stronger
position against Karpathenverein and MTE, it merged
with Klub československých turistov (KČST) in 1920.
The KČST published the magazine Krásy Slovenska
(Beauties of Slovakia) from 1921. During the inter-war
period, 70 chalets and huts with 670 beds were built.
KČST members built and marked tourist paths. There
were 14,843 km of tourist trials marked out in Slovakia. 
Towards the end of the Second World War and with the
Eastern Front approaching, more and more refugees
were hiding in mountain huts and shelters where also
partisan staffs had their headquarters. After suppressing
the Slovak National Uprising towards the end of Octo-
ber 1944, occupation troops burnt down 54 chalets and
huts and severely damaged 14 others. Slovak National
Council’s Commissariat of the Interior decided to pre-
serve the club’s property as soon as May 1945. They
earmarked for that almost 12M korunas.  In several-
years time, the activists restored majority of the chalets
destroyed during the war: on Martinské hole mountain
meadows, on Magura mountain , below Chleb moun-
tain, on Plešel mountain, below Rozsutec mountain. In
the following years, they started to build new chalets
and facilities, even companies’ chalets and hotels. The
biggest advance for hiking and skiing in the Kriváň part
of Malá Fatra Mountains was brought with construct-
ing the chairlift from Vrátna to Snilovské sedlo saddle-
back in 1950 (it was replaced with a high capacity
chairlift in 2006). For making Lúčanská Malá Fatra
accessible, building the cableway from Podstráne to
Martinské hole in 1972 was crucial (dismounted in
2006).

 a útulní v Malej Fatre

Lamo‰ova útulÀa Otvorenie chaty Majlátky Longrif búda pod Minãolom

Obnovená chata na Martinsk˘ch holiachVypálenie chaty na Martinsk˘ch holiach

Chata pod Chlebom, obnovená v roku 1945

Chata pod Chlebom, postavená v roku 1930

Bagarova chata
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Ktoré skladby najrad‰ej hrá‰? Ktor˘
organov˘ skladateº je podºa tvojho
gusta? 
Ako správne dieťa musím vzdať česť otcovi
organovej tvorby, majstrovi Johannovi
Sebastianovi Bachovi, bol to organový
génius. Hudba, ku ktorej mám najbližší
vzťah, je založená na expresivite a veľkej
emocionalite. Myslím si, že taká je práve
hudba francúzskeho romantizmu – C.
Francka, L. Vierna, C. M. Widora a iných.
No mojou srdcovkou sú skladby francúz-
skych barokových majstrov L. Marchanda,
L. Clerambaulta, A. Raisona a ďalších. 

Ktor˘ organ, na ktorom si hral, je podºa
tvojej mienky najlep‰í a ktor˘ zasa ten,
o ktorom si poãul, ale nemal si e‰te prí-
leÏitosÈ vidieÈ ho naÏivo a zahraÈ si na
Àom?
Z obdobia francúzskeho baroka som mal
možnosť zahrať si na vynikajúcom nástroji
v Kostole sv. Tomáša v Štrasburgu. Repre-
zentačný nástroj nemeckého baroka od G.
Silbermanna som spoznal v Hohekirche
v Drážďanoch. Najväčší päťmanuálový ná-
stroj od F. Ladegasta ma okúzlil v Lipsku
v Nikoleikirche. Syntéza najlepších akustic-
kých priestorových podmienok a skvelého
nástroja je jednoznačne vo švajčiarskom
meste Oberurnen, organ firmy Mathis.
Mojím snom je vyskúšať si nástroj od fran-
cúzskeho výrobcu Aristide Cavaillé-Colla.

Tvoje vedecké práce sú mimoriadne
kvalitné a cenné. Plánuje‰ ich vydaÈ
kniÏne? 
Výskumom organov Evanjelickej cirkvi
v Srbsku som mohol spoznať novú, doteraz
nepreskúmanú oblasť organovej kultúry. Na
svetlo sa dostali viaceré dôležité informácie
a fakty, o ktorých domáca verejnosť nevede-
la. Po prvýkrát boli nástroje zaradené do
štýlových období a umeleckých slohov.
Plánujem celkový výskum doplniť ďalšími
dôležitými informáciami a potom, podľa

vzorov organových publikácií európskych
štandardov, vydať jedno ucelené dielo pre-
zentujúce kultúrne dedičstvo zverené do
našich rúk.

SkvalitÀuje sa postupom ãasu organová
kultúra medzi dolnozemsk˘mi Slovák-
mi?
Áno, aj keď je vo svojej podstate ešte stále
nevyvinutá, javia sa určité znaky jej postup-
ného napredovania. Významným príkla-
dom toho je evanjelický zbor v Kovačici,
z ktorého vplyvy organového umenia zasa-
hujú do všetkých zborov dolnozemskej
evanjelickej cirkvi a tým v poslednom čase
oslovujú a informujú široké vrstvy obyva-
teľstva.

Napriek pozitívnym impulzom rozvoj
organovej kultúry pravdepodobne brz-
dia aj urãité nedostatky?
Po prvé je to nedostatok odborníkov, po
druhé  nedostatok vzdelávacích podujatí, po
tretie neinformovanosť obyvateľstva, po
štvrté vytláčanie kultúry na okraj záujmov
spoločnosti s akcentom na prvoradé riešenie
problémov existenčného rázu a záverom,
žiaľ, kritický stav nástrojov a ich postupný
úpadok alebo totálny zánik. Dúfajme, že sa
postupne aj tieto nedostatky vyriešia a vy-
tvoria sa podmienky na šírenie organovej
kultúry aj na našom území.

Mieni‰ pokraãovaÈ v doktorandskom
‰túdiu?
Pri vstupe hudobníka interpretačného ume-
nia sa začala cesta, ktorá prináša vždy nové
poznania. Na tejto ceste chcem s radosťou
spoznávať ďalšie tajomné zákutia organo-
vého kráľovstva. Takže plánujem dokto-
randské štúdium na JAMU v Brne.

Aké je tvoje Ïivotné krédo? 
Je dôležité mať silnú vieru a jasný cieľ, na
jeho dosiahnutie sa treba ozbrojiť trpezlivos-
ťou, vytrvalosťou a nešetriť pozitívnou ener-

giou. Hlavný zmysel umenia sa dá vyjadriť
slovami Pytagora, že hudobník prináša har-
móniu sfér z nebies na zem a vtláča do duše
punc božského pôvodu. 

JÁN ŠPRINGEĽ
FOTO: AUTOR

Dolnozemskí Slováci majú organistu európskej triedy! Je ním
Janko Siroma, ktor˘ nedávno zav⁄‰il ‰túdium na Janáãkovej
akadémii múzick˘ch umení v Brne, odbor koncertn˘ organ
u prof. Kamily Klugarovej. Usporiadal niekoºko priekopníckych
koncertov v Kovaãici, Starej Pazove, Hajdu‰ici a v Selenãi. Jeho
nemalou zásluhou sa organové umenie stalo neoddeliteºnou
súãasÈou kultúrneho Ïivota obyvateºov Kovaãice a jeho ‰ir‰ie-
ho okolia. Pravda, vystupoval uÏ v mnoh˘ch mestách na Slo-
vensku, ale aj v ìal‰ích ‰tátoch. 

Certainly: An Organist!
Lower Land Slovaks have a European-class organist!
It is Janko Siroma who recently completed his stud-
ies at the Janáček Academy of Music and Performing
Arts in Brno; he majored in concert organ play. He
was born in Pančevo on the 9th September 1981.
Last year, he won a scholarship of the University of
Music and Theatre in Leipzig, Germany, allowing
him to study in the classrooms of the professors Hol-
gher Ghering and Stefan Engels. He developed his
talent at the world-renowned masters' in Italy,
Poland, France, the Czech Republic and elsewhere.
Last time, he tried to perfect his performing abilities
in Strasbourg under the guidance of the world-
known organist, Professor Christophe Mantoux. Cur-
rently he is organist and chief conductor of the youth
choir at the Church of St. James in Brno.

Janko Siroma sa narodil 9. septembra 1981
v Pančeve. Roku 1997 sa stal kantorom v II.
kovačickom zbore. V roku 2006 absolvoval
štúdium na Štátnom konzervatóriu v Brati-
slave u Petra Reiffersa v hre na organe.
Minulý rok získal štipendijný program na
Vysokej škole hudby a divadla v nemeckom
Lipsku u profesorov Holghera Gheringa
a Štefana Engelsa. Počas pobytu v Nemec-
ku koncertoval vo viacerých kostoloch aj na
organoch renomovaných firiem Silbermann
a Jehmlich. Svoje hudobné danosti rozširo-
val u svetoznámych majstrov, akými sú
Martin Sander a Johann Bossert z Nemecka,
Jon Laukvik z Nórska, Luca Scandaly
z Talianska, Jan Gembalsky z Poľska, Susan
Landaleová z Francúzska, Jaroslav Tůma
z Česka a iných. Naposledy svoje interpre-
tačné umenie zdokonaľoval v Stasbourgu
u svetoznámeho profesora organovej hry
Christophera Montouxa. V súčasnosti je
organistom a vedúcim dirigentom mládež-
níckeho zboru pri Katedrále svätého Jakuba
v Brne.

O r g a n i s t a!Dozaista:
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Pred desiatimi rokmi galantská orga-
nizácia Slovákov z Maďarska v spolu-
práci s Maticou slovenskou uskutočni-

la zájazd na Dolnú zem do Slovenského
Komlóša. Ako účastník zájazdu som mal
príležitosť opäť navštíviť miestneho a veľmi
aktívneho básnika a kultúrneho činiteľa Jura-
ja Antala Dolnozemského (14. novembra
minulého roku oslávil 82 rokov plodného
života). Moje priateľstvo s týmto vzácnym
človekom sa datuje od roku 2000, keď som sa
zoznámil s jeho malým „múzeom“. Pri tejto
príležitosti mi venoval svoju básnickú zbier-
ku November z roku 1995, ktorá vyšla aj na
Slovensku. Už predtým mi podaroval svoju
básnickú zbierku Večerný dážď z roku 1988.
Možno som si toto privilégium vyslúžil tým,
že poznal môjho otca Michala Francisciho,
autora niekoľkých kratších publikácií vyda-
ných v slovenčine v Maďarsku v 30. a 40.
rokoch minulého storočia. Otec istý čas redi-
goval obľúbený Čabiansky kalendár, ktorý
vychádzal v desaťtisícovom náklade. Ako
evanjelický farár sa usiloval okolitých Slová-
kov národne a kultúrne pozdvihnúť.
Juraj Dolnozemský píše po slovensky i po
maďarsky a tohto roku ma potešil dvomi
ďalšími dielami, ktoré som ešte nepoznal.
V roku 2006 pri príležitosti 260. výročia zalo-
ženia Slovenského Komlóša vydal zbierku
básní V okovách času. Jeho šiesta kniha obsa-
huje do sto básní publikovaných väčšinou
v Čabianskom kalendári, Našom kalendári,
Komlóšskom spravodajovi, Ľudových novi-
nách a v mesačníku Čabän. V jeho poézii sa
odráža predovšetkým spätosť s rodiskom
a predchádzajúcimi pokoleniami.

Zablatený 
zahľadený do minulosti 
kráčam po stopách predkov.
Som ich 
a oni sú moji.
Nad domami 
ako štíhly obor 
zahľadený do diaľavy 
stará veža stojí.

V týchto veršoch autor nepoužil írečité
komlóšske slovo „túrňa“, pričom voľakedy
sme túto základnú orientačnú pomôcku obce
ináč nenazvali. Možno sa chcel viac priblížiť
dnešnému jazyku. Zbierku dopĺňajú fotogra-
fie starých pamiatok remesla a umenia. Auto-
ra v predslove výstižne charakterizuje pred-
sedníčka Čabianskej organizácie Slovákov
Anna Ištvánová: „Básnik si zvolil ťažkú
cestu: píše v jazyku svojej society, ktorá bude
zachránená, iba ak si dokáže udržať jazyk
svojich predkov, ak ním dokáže čítať, písať,
spoznávať a milovať.“
Prostredníctvom J. Dolnozemského som sa
zoznámil aj s diplomovou prácou jeho vnuč-
ky Alíz Agódovej z Katedry slovenského
jazyka a literatúry Gyulu Juhásza v Segedíne
Rodná hruda ako zdroj inšpirácie v poézii
Juraja Dolnozemského z roku 2009. Mladá
autorka poukazuje na jeho bohatú národopis-
nú zbierku, „kde môžeme nájsť aj knihu
vydanú v r. 1628... Sú to kroje, obrusy,
hudobné nástroje, zrkadlo, obrazy, kožuchy,
čepiec, ihlička... Záujemcom o zbierku
s trpezlivosťou ukáže svoje pozbierané pred-
mety, o každom osobitne vie povedať aj jeho
históriu“.
Autorka predstavuje aj metodiku, s akou obo-
znamuje žiakov dvojjazyčnej Slovenskej
základnej školy v Slovenskom Komlóši s die-
lom básnika – svojho starého otca. Vykoná sa
napr. interpretácia či rozbor jednej básne na
hodine v 8. triede alebo si prídu pozrieť jeho
zbierku. Na školských slávnostiach sa žiaci
stretávajú s básnikom, niektorí jeho básne aj
interpretujú a spoznávajú dôležitosť literatúry
národnostnej menšiny.
V uvedenej diplomovej práci sú aj fotografie
vyznamenaní básnika (medaily Svetového
kongresu Slovákov, 1993, Za našu národnosť,
1998, Pri Urbe, 2001, Za komlóšskych Slo-

vákov, 2003, Bronzová medaila Cyrila a Me-
toda od Matice slovenskej, Pro Cultura Mino-
ritatum Hungariae, 2008).
S J. Dolnozemským sme hovorili aj o tom, že
Slováci žijúci v Maďarsku čítajú čoraz menej
po slovensky. Väčšinou už ide iba o noviny
a kalendáre. Básnik povedal, že v posledných
rokoch píše prevažne po maďarsky aj z toho
dôvodu, že slovenské texty sa pomerne ťažko
dajú  uverejniť v tlači. Príspevky uverejnené
v maďarčine mu vytvárajú podmienky na to,
aby sa aspoň v skromnej miere uverejňovali
aj jeho texty v slovenčine.

MICHAL FRANCISCI

FOTO: AUTOR

Visit to a Poet of Lower Land
On 14th November of the last year, the active poet
and cultural activist, Juraj Antal Dolnozemský, cele-
brated 82 years of his productive life. The author of
this contribution got acquainted with him and his
small “museum” in Tótkomlós (Slovenský Komlóš)
in 2000. On this occasion the poet Dolnozemský
dedicated his collection of poems November from
1995 to the author of this article. “Before that he
gave me his book of poetry Večerný dážď (“Evening
Rain”) from 1988 as a present.”In 2006, on the occa-
sion of the 260th anniversary of founding Slovenský
Komlóš, the poet published the collection of poems
V okovách času (In Fetters of Time). His sixth book
contains up to a hundred of poems published mostly
in Čabiansky kalendár, Náš kalendár, Komlóšsky
spravodaj, Ľudové noviny and the monthly of Čabän.
The author of the article mentions also the master’s

dissertation of the poet’s granddaughter, Alíz Agód,
written at Gyula Juhász Department of Slovak Lan-
guage and Literature in Szeged entitled Rodná hruda
ako zdroj inšpirácie v poézii Juraja Dolnozemského
(“Native Soil As a Source of Inspiration in the Poetry
by Juraj Dolnozemský”) from 2009. In the disserta-
tion, Alíz Agód presents also the methods used to
familiarise pupils of the Bilingual Slovak Elemen-
tary School in Slovenský Komlóš with the work of
her grandfather. Juraj Dolnozemský writes in both
Slovak and Hungarian, in recent years mainly in
Hungarian because it is rather difficult to publish
Slovak texts in the press. The contributions published
in Hungarian help him to get also his Slovak texts to
the press, though to a lesser extent. 

Na 
náv‰teve
u dolno-
zemského básnika

Autor príspevku (v strede), 
po jeho ºavici básnik 
Dolnozemsk˘
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Profesionálni výtvarníci, pedagógovia a ich
žiaci aj maliari a rezbári, pre ktorých sa
umenie stalo bytostnou súčasťou života, sa
v auguste zišli v Brekove na 7. medzinárod-
nom výtvarnom plenéri. Združenie ľudových
remesiel v Brekove, obci neďaleko Humen-
ného, v spolupráci s klubom Plastika, Kultúr-
nym centrom v poľskom Przemysli, Zakar-
patským inštitútom umenia a Kolégiom ume-
nia A. Erdelyho v Užhorode pozvali na tvori-
vý pobyt aj na spoznávanie regiónu umelcov
z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Pod Brekov-
ský hrad zavítali prvýkrát maliarka Lesja Prij-
mič, pedagogička z Kolégia umenia v Užho-
rode, aj pedagogička na Kyjevskej univerzite
kultúry a umenia Ľudmila Boršoš Litun.
Výtvarní pedagógovia Katerzyna Czuchnow-
ska z Katowic a Henryk Laszko z Przemysla
sa venovali aj dospelým záujemcom o maľbu.
Niektorí výtvarníci maľovali na hrade, vo
vinohrade, v malebnom údolí rieky Labo-
rec, detailista Cyprian Bielanicz z Katowic 
a realista Krysztof Lulu z Przemysla po veče-
roch vo svojich izbách. 
Na všetkých plenéroch v Brekove sa zúčast-
nil Maria Garwona z Przemysla. Svoje rez-
bárske nadanie vníma ako poslanie stavať
kríže, drží sa slov Jána Pavla II. „Choďte 
a umením robte svet krajším“. Mimochodom,
je aj nadaný básnik. Všetkých obdaroval
útlou zbierkou básní k blahorečeniu poľské-
ho pápeža. Vo Dvore pod Viničnou skalou je
toľko jeho diel, aj niekoľko monumentálnych,
že už tvoria malú galériu. Leszek Matysiak
zas vytvoril lavičku so statným jednorožcom
a múdrou sovou. Vojtech Ilés a Štefan Mor-
vai zo Zemného pracovali na podobe muža,
ktorý má na srdci fľašku, a na plastike ženy,
ktorá má na muža vždy vzhliadať (aj keď
on má namiesto srdca fľašku). Rezbár Anton

Budzák z Popradu, ktorý aj v horúcich
dňoch pracoval s goralským klobúkom na

hlave, vyšperkoval nevestu v kroji. Z uplynu-
lých rokov ho tu prezentujú sochy sv. Urban,
„boginky“ či Janko Bobok (Hraško). 
Aby sa umelcom dobre pracovalo, o to sa
starali všetci členovia rodiny Porvažníkov-
cov. Vytvorili rodinnú atmosféru. Manažérka
motorestu Anna Porvažníková nám na otáz-
ku, prečo plenéry organizujú, povedala: „Je
to moja láska. Umelci mi pomáhajú plniť
moje sny. S Marianom Pazuchom sme sa
dohodli na krížovej ceste. Marian Garwona
zas vytvoril reliéf s Pannou Máriou a Ježiš-

kom s nápisom Viera, nádej, láska. Sú to
nádherné veci, z ktorých mám potešenie.“
Nezanedbateľným prínosom je oživenie areá-
lu činnosťou, ktorú mohli návštevníci moto-
restu celý týždeň sledovať alebo sa pokúsiť aj
o vlastnú tvorbu. Štvrtý rok v rámci plenéra
funguje bezplatná letná škola maľovania pre
deti. Denne ju navštevovalo zo dvadsať detí
z Humenného, Strážskeho, Brekova a okolia,
uviedol manažér motorestu Michal Porvaž-
ník. Dodal, že „deti mali z maľovania radosť,
pod vedením lektoriek každý deň robili niečo
iné. Za tvorivé výkony dostali aj vysvedčenie
a svoje práce sa rozhodli venovať Nemocnici
Andreja Leňa v Humennom“. I počas tohto
plenéra vznikli hodnotné diela, ktoré zdobia
reštauračnú časť motorestu i jeho areál.
Návštevníci si ich môžu pozrieť do konca
jesene, kolekcia, potom poputuje do Poľska,
kde bude vystavená v zámku Krasiczyn a
v Przemysli. Organizátori avizovali prezentáciu
plenérovej tvorby aj v Nových Zámkoch.

ANNA ŠIMKULIČOVÁ
FOTO: AUTORKA
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Gallery below Viniãná skala 

This August, professional and amateur painters, and
woodcarvers, teachers and their students met at the 7th
international art plain air in Brekov, a village near
Humenné. The Association of Folk Arts and Crafts in
Brekov in collaboration with the club of Plastika, Cul-
tural Centre in Polish Przemysl, Transcarpathian Insti-
tute of Art and A. Erdely College of Arts in Uzhhorod
invited artists from Poland, Ukraine and Slovakia for
a creative stay and exploration of the region. Por-
važník family members, the owners of the roadhouse
Pod viničnou skalou and Brekov Castle, saw that
artists could work without problems. This year, the
fourth year of the free summer school of painting for
children worked within the plain air. Also during this
plain air, valuable works were created and they deco-
rate the roadhouse’s restaurant and area. 

pod Viniãnou skalou
Galéria

Anton Budzák

Lesja Prijmiã

Vojtech IlésLeszek Matysiak
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Vitajte doma!

tiach pod Poľanou 2011 Idem, idem, lebo
misím bol komponovaný ako zbierka príbe-
hov. Záznamy spomienok z rôznych kútov
sveta. Spoločnou črtou bola  nostalgia za
domovom. Miestom, odkiaľ „naši“ odišli do
sveta hľadať šťastie.

ERIKA FAJNOROVÁ
FOTO: AUTORKA

menúť, že nás je vo svete roztratených viac 
a že naša ľudová kultúra má veľa priazniv-
cov. Mnohí sa tu potešia hudbou, tancami 
a spevmi domácich súborov, zvítajú sa so
známymi zo šíreho sveta. 
Program krajanov na Folklórnych slávnos-

Každoročne sa v kraji Sládkovičovho Detva-
na, pod niekdajšou slovenskou sopkou Poľa-
nou, stretávajú milovníci ľudovej hudby
a tradícií. Už 37 rokov je druhá júlová nedeľa
vyhradená krajanom. Svojimi vystúpeniami
na pódiu amfiteátra nám prichádzajú pripo-
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