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O Tá z K A  Č .  1:

Sídlo	 nášho	 parlamentu	 každo- 

ročne	otvára	brány	pre	verejnosť,	 

pre	ktorú	bol	opäť	pripravený	atrak-

tívny	program.	Otvorili	napríklad	unikát- 

nu	výstavu,	ktorá	ostáva	pre	návštevníkov	otvo- 

rená	až	do	konca	roka	 s	názvom	75	rokov	 spo-

lu	a	25	rokov	vedľa	seba	–	spoločné	storočie.	Par-

lamentný	 archív	 prvýkrát	 vystavil	 viacero	 unikátnych	 doku-

mentov	 spojených	 s	míľnikmi	 našej	 štátnosti.	 Areál	NR	 SR	

aj	Bratislavského	hradu	patril	záchranným	i	obranným	zlož-

kám,	hasičom	aj	policajtom.	Záchranári	pripravili	záchranár-

sky	stan,	lesníci	a	poľnohospodári	zas	lesnú	škôlku,	kde	si	deti	

mohli	preveriť	vedomosti	o	našej	pôde,	ale	aj	zistiť	a	naučiť	sa	

rozdiely	semien	a	rastlín.																																																																												

Koľko ľudí aj napriek nepriaznivému počasiu prešlo 

v sobotu 1. septembra bránami parlamentu?

O Tá z K A  Č .  2:

Martin	Benka	zachytil	vnútornú	tvár	Slovenska,	 

jeho	„duchovne“	najčistejšiu	esenciu,	vytvoril	ma- 

liarsku	baladu	o	Slovensku,	ktorému	vtisol	monu-

mentálnu	podobu	 s	 expresívnym	nábojom	pra- 

meniacim	 zo	 živelnej	 nepredvídateľnosti	 príro-

dy.	Postavy	mužov	a	najmä	žien	na	jeho	obrazoch	

vnímal	ako	hrdinov,	ktorí	aj	napriek	vykonávaniu	

ťažkej	práce	sú	idealizované,	vznešené	a	krásne.	

Mal viacero záľub. Miloval husle, sám na ne 

hral, ba upravoval, navrhoval i konštruoval ich, tvarovo in-

špirované ľudovou ornamentikou. Koľko nástrojov zhotovil, 

respektíve upravil?

O Tá z K A  Č .  3:

Renesancia	 folklóru	má	 v	 krajine	 pod	 Tatrami	

v	aktuálne	dlhodobom	časovom	priemete	zelenú	

a	 je,	povedané	 jazykom	mladších	vyznávajúcich	

anglikanizmy,	 napevno	 „in“.	Nielen	 starší,	 kto-

rým	láska	k	tradíciám	logicky	prináleží	viac,	ale	

aj	mladšie	ročníky	Slovákov	a	Sloveniek	sa	čoraz	

intenzívnejšie	pozerajú	 takpovediac	ponad	ple-

ce	času.	V	sobotu	8.	septembra	popoludní	sa	tra-

dičný	Radvanský	jarmok	v	centre	Banskej	Bystrice	prezliekol	

tak,	že	sa	z	neho	„vykľul“	slávnostný,	veselý	a	až	neuveriteľ-

ne	 farebný	Deň	kroja.	Bol	 som	tam	a	bez	začervenania	 tvr-

dím,	že	v	epicentre	diania	na	Námestí	SNP	bolo	 toľko	 ľudí	

odetých	v	krojoch	alebo	v	 ich	vyšívaných	častiach	z	rôznych	

slovenských	regiónov,	koľko	ľudské	oko	–	asi	ani	našich	pred-

kov	–	ešte	nikdy	nevidelo.	

Nečudo, že takto vyobliekaní návštevníci vytvorili nový 

rekord. Aké číslo bolo zapísané do Knihy slovenských re-

kordov?   

Veľká 

vedomostná súťaž

Príjemné aj poučné spomínanie

Tretia,	najfarebnejšia	časť	roka,	je	–	azda	aj	pod	vplyvom	
krátiacich	sa	dní	a	predlžujúcich	sa,	no	ešte	vo	svojej	pr-
vej	 časti	 väčšinou	 teplých	 a	 suchých,	 večerov	 –	 priam	
ideálny	čas	na	spomínanie.	Skoro	ako	keď	človek	hra-
be	pod	stromami	suché	 lístie	a	objavuje	pod	ním	nie-
čo	už	trochu	zabudnuté,	ale	ešte	stále	takpovediac	„ne-
vyprchané“.	Ako	silné	spomienky	(nielen)	na	leto.	Pred-
znamenáme	ešte	 to,	že	vyššia	moc	riadiaca	chod	sveta	
a	ľudí	na	jeho	hrboľatom	povrchu	(a	samých	hrboľatých	
aj	vo	svojich	vnútrach	a	tiež	aj	životoch	a	vzťahoch,	od	
osobných	až	po	tie	širšie	celospoločenské),	to	zariadila	
tak,	že	na	dlhšiu	dobu	si	zapamätáme	dobré	„veci“,	a	na	
zlé	a	ubližujúce	nám	aj	našim	blízkym	zabudneme	skôr.	
Vyprchajú	ako	dym	z	toho	pozhŕňaného	suchého	jesen-
ného	lístia,	ktoré	sa	už	naším	pričinením	nestihne	do-
farbiť.	Treba	však	pamätať	na	tie	aj	tie	–	dobré	osláviť,	
a	pripomenutím	zlých	zdvihnúť	varovný	prst	a	vystríhať	
pred	ich	opakovaním,	poučiť	sa...

Podobne	 spomienkovo	 je	 koncipovaná	 aj	 veľká	 časť	
magazínu,	ktorý	držíte	v	rukách.	Začíname	hneď	priam	
štátotvorne,	veď	v	tomto	roku	–	plnom	tzv.	osmičkových	
jubileí,	ktoré	stretáte	na	stránkach	magazínu	SLOVEN-
SKO	od	prvého	čísla	–	si	pripomíname	výročia	viacerých	
udalostí	spojených	s	koncipovaním	modernej	slovenskej	
štátnosti.	Viac	sa	hovorí	–	a	my	to	pripomíname	reportá-
žou	o	Dni	ústavy,	ako	aj	rozhovorom	s	predsedom	NR	SR	
Andrejom	Dankom	–	o	Ústave	SR...	Ale	 spomíname	aj	
na	tragické	obdobie	spred	polstoročia,	ktoré	sa	začalo	21.	
augusta	1968	a	na	ktoré	reagovali	aj	naši	literáti	v	exile	
(čítajte	našu	reflexiu	a	ich	poéziu).	Paradoxne	sa	len	pár	
desiatok	hodín	pred		oným	„dvadsiatym	prvým“	začala	
písať	história	jedného	tradicionalistického	fenoménu	ľu-
dovej	kultúry	v	Terchovej	(článok	o	vozovom	sprievode).	
Ozaj,	folklór	–	sme	presvedčení	(a	v	reportáži	z	Dňa	kroja	
o	tom	budeme	presviedčať	aj	vás),	že	u	nás	prežíva	rene-
sanciu.	Za	všetko	ďalšie	ešte	zvýšená	pozornosť	detskému	
čítaniu	–	aj	u	krajanov.	Už	po	desiaty	rok	sa	BIBIANA	vy-
brala	navštíviť	práve	ich	enklávy	v	Srbsku	a	nešla	s	prázd-
nymi	rukami.	Počas	každej	návštevy	sa	stretneme	so	žiak-
mi	a	učiteľmi	základných	škôl,	ktoré	navštevujú	slovenské	
deti	a	kde	sa	vyučuje	po	slovensky.	Tento	rok	„bibianis-
ti“	navštívili	školy	v	Selenči	a	Lalite,	záver	ich	misie	bol	 
v	Kovačici.	Tam	slávnostne	odovzdali	Dr.	Svetlane	Zolňa-
novej,	koordinátorke	pre	vzdelávanie	Slovenskej	národ-
nej	rady	v	Srbsku,	knižku	s	názvom	Chlapček	z	hrášku...	
Oveľa	viac	na	ďalších	stranách	magazínu.

Stále	 pozorne	 čítajte	 všetky	 články	 –	 súťaž	 aj	 šanca	
získať	HODNOtNÉ cENY pokračujú!	 Vedľa	 je	 troji-
ca	otázok	VEĽKEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE.	Odpo-
vede	 si	 odložte	 a	 čakajte	na	posledné	 číslo	magazínu,	
kde	budú	uverejnené	posledné	otázky.	V	zime	aj	všetky	
podrobnosti	o	súťaži.

Vážení	čitatelia,	peknú	jeseň	plnú	krásnych	spomienok!

Mgr. Igor Válek, šéfredaktor magazínu SLOVENSKO 
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