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Dňa 28. septembra sa v  novootvorenom Centre slovenskej 
kultúry v Novej Belej konal XIII. celoštátny zjazd Spolku Slovákov 
v Poľsku. Na zjazd bolo v priebehu volebného obdobia celkovo vy
braných 99 delegátov, spomedzi ktorých sa zjazdu zúčastnilo 58.

Po prezentácii delegátov a privítaní čestných hostí  zjaz-
du: veľvyslanca SR v Poľsku Vasila Grivnu, predsedu 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, 

generálneho konzula SR v Krakove Ivana Škorupu, zástup-
cu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Stanislava 
Bajaníka, zástupcov Spolku Slovákov v Poľsku i všetkých 
prítomných delegátov bolo vybrané predsedníctvo zjaz-
du. Následne boli zvolení predsedovia zjazdu – Jozef Čon-
gva a Dominik Surma. Do predsedníctva zjazdu SSP boli 
prizvaní menovaní hosti a zjazdu a generálny tajomník SSP 
Ľudomír Molitoris. Následne delegáti  schválili program 
rokovania a vybrali sekretariát zjazdu, do ktorého patrili 
krajanky Anna Krištoféková, Agáta Jendžejčíková a Alžbeta 
Klukošovská. Zvolená bola takti ež mandátová komisia 
v zložení Maria Kačmarčíková, Božena Bryjová a Dominika 
Majerčáková. Ďalšou časťou dopoludňajšieho programu 
bola správa ustupujúceho Ústredného výboru Spolku Slo-
vákov v Poľsku, ktorú predniesol Ľ. Molitoris.

Po vypočutí  referátu sa delegáti  zúčastnili slovenskej 
sv. omše, ktorá bola odslúžená o.i. na úmysel všetkých 
staviteľov Centra slovenskej v Novej Belej, ako aj za všet-
kých delegátov XIII. zjazdu SSP i všetkých jeho členov. Po 
sv. omši sa krajania zhromaždili pred Centrom slovenskej 
kultúry, ktoré bolo následne slávnostne otvorené.

Popoludní, po otvorení a obede sa uskutočnila voľba 
ďalších troch zjazdových komisií: sčítacej komisie v zložení 
Emília Kovalčíková, František Paciga a Anna Nováková; 
návrhovej komisie: Monika Pacigová, Dorota Móšová 
a Marián Smondek, a komisie stanov, do ktorej boli vy-
braní delegáti : Daniela Radecká, Genovéfa Prilinská, Má-
ria Surmová a Ľudomír Molitoris. Následne dostala slovo 
mandátová komisia, ktorá po prepočítaní prítomných de-
legátov na základe prezenčnej listi ny podala, že na zjazde 

XIII. celoštátny zjazd Spolku Slovákov v Poľsku
je prítomných 58 vybraných delegátov, čo znamená, že 
zjazd je právoplatný, lebo je nadpolovičná väčšina delegá-
tov prítomná. V mene ustupujúcej revíznej komisie pred-
niesol správu jej predseda Ján Venit a v mene Čestného 
súdu jeho členka Agáta Klukošovská.

Prišiel čas na diskusiu a hlas bol udelený delegátom 
a hosťom. Ich príhovory sa prerodili do diskusie, v ktorej sa 
rozoberalo niekoľko oblastí  spolkového života, spomedzi 
ktorých rezonovali najčastejšie témy – situácia výučby slo-
venského jazyka na školách na Orave a na Spiši, výstavba 
domov a klubovní, v tom predovšetkým realizácia výstav-
by Centra slovenskej kultúry na Orave v Jablonke. Počas 
diskusie padlo viacero konštruktí vnych návrhov, ako riešiť 
danú situáciu, o.i. dokončenie Domu slovenskej kultúry 
v Kacvíne, vytvorenie terénneho pracoviska pre redakciu 
Život na Orave, vytvorenie v rámci Ústredného výboru 
stanoviska práce pre koordinátora kultúrnych a školských 
záležitostí  a pod.

Po ukončení diskusie delegáti  udelili jednohlasne ab-
solutórium ustupujúcemu Ústrednému výboru SSP, čím 
sa otvorila možnosť voľby členov nového ústredného 
výboru, revíznej komisie a čestného súdu. Počas tajné-
ho hlasovania bol delegátmi zjazdu jednohlasne vybraný 
nový predseda ÚV SSP, ktorým sa opätovne stal prof. Jozef 
Čongva a nový generálny tajomník, do funkcie ktorého bol 
opätovne zvolený Ľudomír Molitoris. Na základe uznese-
nia bol počet členov ÚV SSP znížený na dvadsať členov, 
v súlade s čím delegáti  zjazdu navrhli a schválili ďalších 18 
členov ÚV SSP. Tí počas svojho prvého zasadnuti a vybrali 
spomedzi seba troch podpredsedov, ktorými sa stali Do-
minik Surma, Ján Bašisty a Jozef Majerčák. Počas hlaso-
vania boli takti ež navrhnutí  a schválení členovia Revíznej 
komisie SSP a Čestného súdu SSP.

Po prvom zasadnutí  ÚV SSP, Revíznej komisie SSP 
a Čestného súdu SSP bol zjazd prezentovaním vyhlásenia 
zjazdu ukončený. Záver patril hymnickej piesni Kto za prav-
du horí...

Dlhoočakávaný XIII. celoštátny zjazd je za nami. Vyšlo 
z neho viacero zaujímavých návrhov, ktoré by bolo vhodné 
uviesť do života slovenskej krajanskej komunity v Poľsku. 
Nakoľko sa to však podarí, budeme môcť zhodnoti ť o nie-
koľko rokov – počas ďalšieho zjazdu.  



4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2014

Nové orgány Spolku 
Slovákov v Poľsku 
zvolené na XIII. zjazde
Ústredný výbor
Jozef ČONGVA – predseda ÚV
Dominik SURMA – podpredseda ÚV
Ján BAŠISTY – podpredseda ÚV
Jozef MAJERČAK – podpredseda ÚV
Ľudomír MOLITORIS – generálny tajomník ÚV
Franti šek MLYNARČÍK – člen predsedníctva ÚV
Anna KRIŠTOFEKOVÁ – členka predsedníctva ÚV
Agáta JENDŽEJČÍKOVÁ – členka predsedníctva ÚV
Eduard PRILINSKÝ – člen predsedníctva ÚV
Marián SMONDEK – člen predsedníctva ÚV
Vladislava BOGACZOVÁ – členka ÚV
Žofi a FIFANSKÁ – členka ÚV
Anna KOVALČÍKOVÁ – členka ÚV
Mária KAČMARČÍKOVÁ – členka ÚV
Bronislav KNAPČÍK – člen ÚV
Anna MAČIČÁKOVÁ – členka ÚV
Emil NEUPAUER – člen ÚV
Daniela RADECKÁ – členka ÚV
Anna STAROSTOVIČOVÁ – členka ÚV
Ján STERCULA – člen ÚV

Hlavná revízna komisia
Jacek KLUKOŠOVSKÝ – predseda
Mária BRYJOVÁ – podpredsedníčka
Marta STRONČEKOVÁ – tajomníčka 
Ignác JAZOVSKÝ – člen
Mária POLUŠOVÁ – členka

Hlavný čestný súd
Dorota MOŠOVÁ – predsedníčka
Jozef VOJTAS – podpredseda
Monika PACIGOVÁ – tajomníčka
Jozef GRAPA – člen
Mária KREMPASKÁ – členka
Ján ZONZEL – člen

4
Na úvod delegáti zaspievali pieseň Kto za pravdu horí. Foto: AJ
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Správa Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku  
na XIII. zjazde v Novej Belej

Od posledného XII. mimoriadneho zjazdu Spolku Slovákov 
v Poľsku, ktorý sa konal 19. februára 2006 v Kacvíne uplynulo viac 
ako sedem rokov. Prípravou k XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku 
(SSP) nebola široká krajanská diskusia, ako to bývalo obvykle, 
avšak problematika a základné krajanské problémy boli predme
tom rokovaní na jednotlivých obvodných volebných schôdzach 
a volebných schôdzach v miestnych skupinách. 

Jedným zo závažnejších problémov našej krajanskej 
organizácie je jej organizačná činnosť. Ukázala to zre-
teľne predzjazdová kampaň, a najmä fakt, že Ústredný 

výbor (ÚV) bol nútený trikrát odložiť termín zvolania ce-
loštátneho zjazdu pre oneskorené uskutočnenie volebných 
schôdzí v jednotlivých miestnych skupinách (MS) na Orave 
a v MS SSP vo Varšave, ktorá odchodom dlhoročného 
predsedu Jána Špernogu zanikla. Jedným z dôvodov 
v tomto prípade bol aj fakt, že priamou oporou Varšavskej 
MS bola redakcia krajanského časopisu Život, a najmä re-
dakčné priestory, ktoré využívala pre krajanskú činnosť do 
presťahovania redakcie do Krakova. V súčasnosti do nášho 
Spolku už nepatria ani krajania českej národnosti. Posled-
ná a jediná česká MS SSP – Český klub v Husinci bola 
zrušená zánikom členstva. Vo viacerých MS nastal pokles 
členstva.  Predzjazdová diskusia na schôdzach ukázala, že 
naše krajanské hnutie sa stretáva s viacerými problémami 
generačných zmien, na ktoré XIII. zjazd Spolku Slovákov 
v Poľsku bude musieť nutne reagovať. Veľmi zreteľne je to 
viditeľné na stránkach nášho krajanského časopisu Život, 
najmä v rubrike Odišli od nás. Naša členská základňa nám 
pomerne zostárla a v niektorých miestnych skupinách 
nám začínajú chýbať mladí a nádejní funkcionári. V tom-
to volebnom období odišli od nás viacerí zaslúžilí činitelia 
Ústredného výboru – dlhoročný šéfredaktor krajanského 
časopisu Život Ján Špernoga, podpredsedníčka SSP Žofia 
Chalupková, členovia ÚV SSP Ján Jurgovian a Štefan Kar-
lák, posledný zakladajúci člen Spolku Čechov a Slovákov na 
Spiši Sebastián Milon, tajomník Obvodného výboru na Spi-
ši a zanietený krajanský činiteľ Jozef Bryja, zaslúžilá diva-
delná ochotníčka Mária Gribačová, predseda MS v Orávke 
Ján Otrembiak, predseda MS v Jablonke Alojz Bugajský, 
predseda MS vo Veľkej Lipnici Jozef Karnáfel, predseda MS 
v Krempachoch Ján Petrášek, Ján a Karol Novákovci z Jab-
lonky, krajan Eugen Antalčík z Kýčor, Jozef Matoniak z Tri-
bša, Bronislav Karkoška z Kýčor, básnik František Kolkovič, 
Štefánia Knapčíková z Mikolova a mnohí ďalší. Uctime si 
minútou ticha pamiatku tých našich zaslúžilých členov, 
ktorí od nás odišli v priebehu tohto volebného obdobia.

Všeobecné postavenie slovenskej menšiny 
v Poľsku

Uplynulé volebné obdobie, napriek všetkým problé-
mom, o ktorých sa zmienime neskôr, Ústredný výbor SSP 

hodnotí vcelku pozitív-
ne. Spolok sa snažil re-
alizovať svoje aktivity 
vo viacerých oblastiach 
a byť prítomný všade 
tam, kde jeho prítom-
nosť bola potrebná, nut-
ná, ale aj možná.

Prijatie zákona zo 6. 
januára 2005 o národ-
nostných a etnických 
menšinách a taktiež 
o regionálnom jazyku 
spôsobilo, že problema-
tika národnostných a et-
nických menšín sa opäť 
vrátila Ministerstvu vnútra a administratívy a na základe 
rozhodnutia premiéra minulej poľskej vlády sa ocitla v no-
vozriadenom Ministerstve digitalizácie a štátnej správy. 
Napriek viacerým úspechom, čoho očividným príkladom 
je tunajšie Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej na 
Spiši, nevyriešilo to všetky problémy, s ktorými sa v Poľsku 
národnostné menšiny stretávajú. Avšak samotný fakt, že 
zákon schválený bol, mal viaceré pozitívne aspekty, naj-
mä v otázkach zrovnoprávnenia príslušníkov národnost-
ných menšín, ktoré nie sú v Poľsku citlivým politickým 
problémom. Schválenie zákona dalo nástroj, na ktorý sa 
v Poľsku príslušníci menšín môžu odvolávať a uplatňovať 
svoje národnostné práva, ktoré nie sú síce tak rozsiahle 
ako v niektorých iných európskych štátoch, no konečne 
sú. Na základe zákona zo 6. januára 2005 o národnost-
ných a etnických menšinách a o regionálnom jazyku bol 
zriadený nový orgán, ktorým je Spoločná komisia - vlá-
da a národnostné a etnické menšiny, kde prvým zástup-
com slovenskej národnostnej menšiny v rokoch 2007 
– 2012 bol predseda SSP prof. Jozef Čongva. Súčasným 
zástupcom SSP v tejto komisii je generálny tajomník SSP  
PhDr. Ľudomír Molitoris. Nový zákon a nový orgán, v kto-
rom sú menšiny zastúpené, však nedokázal vyriešiť jeden 
zo základných problémov, s ktorými sa stretáva nielen 
naše krajanské spoločenstvo, ale aj ostatné národnostné 
a etnické menšiny žijúce v Poľsku, a to problém financo-
vania národnostných menšín a najmä menšinových kul-
túrnych ustanovizní. Tie naďalej nemáme, a nemá žiadna 
menšina, okrem židovskej a rómskej. Máme pocit, že nie 
je všetko v poriadku a že nie sme všetci rovní.

Kultúrne ustanovizne v súlade so zákonom o organizo-
vaní kultúrnej činnosti sú zverené do kompetencie miest-
nych samospráv, ktoré na financovanie miestnej kultúry 
dostávajú prostriedky od štátu. Z týchto prostriedkov sa-
mosprávy v Poľsku financujú činnosť vlastných kultúrnych 
domov, múzeí a ostatných kultúrnych inštitúcií. Financo-
vanie kultúrnej činnosti národnostných menšín prebieha 

Generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris

ZO ZJAZDOVÉHO REFERÁTU 



6 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2014

v Poľsku výhradne z prostriedkov poskytovaných formou 
grantov z Odboru vierovyznaní a národnostných a etnic-
kých menšín Ministerstva digitalizácie a administratívy. 
Veľké očakávania sme v minulosti vkladali do projektu 
zriadenia Inštitútov kultúry národnostných menšín, ktorý 
pripravovala pracovná podkomisia spomínanej Spoločnej 
komisie vláda a národnostné a etnické menšiny. Žiaľ, vý-
sledky práce tejto podkomisie neboli využité. 

Zmeny, aké nastali v roku 2011, keď bolo vytvorené Mi-
nisterstvo digitalizácie a administratívy, nás veľmi prekva-
pili najmä z tohto dôvodu, že do tohto ministerstva bol or-
ganizačne zaradený Odbor vierovyznaní a národnostných 
a etnických menšín Ministerstva vnútra a administratívy, 
čo vyvolalo naše obavy, že menšiny tam budú doslova ako 
piate koleso u voza, čo sa napokon aj potvrdilo. Nastal 
pokles výšky finančnej podpory, čo sa začalo prejavovať 
v obmedzovaní rozsahu organizovaných podujatí a taktiež, 
čo je ešte horšie, prestali nám byť schvaľované granty na 
investičnú činnosť.

Dotácie a  výstavba Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej

V dobe, keď príslušným ministerstvom pre menši-
ny bolo Ministerstvo vnútra a administratívy, sme začali 
a takmer ukončili stavbu Centra slovenskej kultúry v No-
vej Belej, pričom výška prostriedkov pre slovenskú národ-
nostnú menšinu bola nasledovná: v r. 2007 - 720.500 zł, 
v r. 2008 - 725.000 zł, v r. 2009 - 730.000 zł a v r. 2010 
- 880.000 zł, čo predstavuje najvyššiu dotáciu v dejinách 
SSP. Po zaradení do Ministerstva digitalizácie a administra-
tívy boli dotácie následovné: v r. 2011 - 445.200 zł, teda 
takmer o 50% menej, a v nasledovných rokoch obdobne: 
v r. 2012 - 461.900 zł a v r. 2013 - 443.000 zł. Aj z tohto 
dôvodu sme nezačali novú investíciu – výstavbu Domu slo-
venskej kultúry v Jablonke. Môžeme preto s istotou kon-
štatovať, že najlepším obdobím pre Spolok Slovákov v Poľ-
sku bol čas, keď príslušným pre menšiny bolo Ministerstvo 
vnútra a administratívy. Práve vďaka tejto podpore, bolo 
v 60% vyfinancovaná stavba Centra slovenskej kultúry 
v Novej Belej. Podľa jednotlivých rokov bolo financovanie 
nasledovné: v r. 2006 - 300.000 zł, v r. 2007 - 450.000 zł, 
v r. 2008 - 450.000 zł, v r. 2009 - 350.000 zł a v r. 2010 
- 500.000 zł. Za toto obdobie spolu 2.050.000 zł. Je po-
trebné poznamenať, že sa tak dialo v dobe, keď ministrom 
vnútra a administratívy Poľskej republiky bol tu prítomný 
pán minister Jerzy Miller, terajší malopoľský vojvoda, za 
čo jemu a vlastne už nejestvujúcemu ministerstvu veľmi 
pekne ďakujeme.

Pomerne veľkú podporu sme na výstavbu Centra slo-
venskej kultúry v Novej Belej dostali taktiež od Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, a to vo výške cca 30 % celko-
vých nákladov, čo bolo doplnením vyššie uvedených pro-
striedkov. Podpora z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí na tento cieľ za jednotlivé roky vyzerala následovne: 
v r. 2006 - 31.382 zł (9.959,18 €) od Generálneho sekre-
tariátu pre zahraničných Slovákov, v r. 2007 - 221.000 zł 
(66.387,84 €), v r. 2008 - 181.560 zł (56.429,66 €), v r. 2010 

- 508.750 zł (125.000 €), v r. 2011 - 180.360 zł (45.000 €), 
v r. 2013 - 53.675,90 zł (13.000 €). Celkovo sme teda od 
ÚSŽZ dostali 1.176.727,90 zł (315.776,68 €). Je potrebné 
ešte spomenúť aj to, že Matica slovenská prispela v roku 
2013 čiastkou 3.242 zł  (800 €). Všetky dotácie na Cen-
trum slovenskej kultúry v Novej Belej spolu predstavovali 
3.229.969,90 zł. Vlastná účasť Spolku Slovákov v Poľsku 
bola 359.915,85 zł. V rámci toho hodnota kúpených po-
zemkov 54.505,59 zł, hodnota investície na deň 31. janu-
ára 2014 bola 3.589.885,75 zł a rozpočtová hodnota ob-
jektu 5.420.000 zł.

Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať aj miestnej 
samospráve - Gminnému úradu v Novom Targu a osob-
ne pánu vojtovi Janovi Smarduchovi za ústretový prístup 
a pochopenie potrieb Slovákov žijúcich v Novej Belej na 
Spiši. Bez jeho podpory rozhodnutia Rady gminy v Novom 
Targu o odpredaji časti pôvodnej budovy by realizácia vý-
stavby nebola možná. Poďakovať by sme chceli taktiež 
Euroregiónu Tatry v Novom Targu za schválenie, v posled-
nom nábore grantov do Programu cezhraničnej spolu-
práce Poľská republika - Slovenská republika, finančných 
prostriedkov na projekt Uvedenie do prevádzky Oddelenia 
kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši, 
ktorý Obvodný výbor SSP realizoval v spolupráci s Orav-
ským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne a ktorého fi-
nančná hodnota dosiahla 30.000 € (cca 120.000 zł), z toho 
25.000 € z Euroregiónu Tatry. Platba tejto čiastky nebola 
ešte vyplatená, uhradil ju ÚV SSP z vlastných prostriedkov 
a aktuálne je v zúčtovaní. V rámci predmetného projektu 
bolo o. i. nakúpené vybavenie I. poschodia Centra sloven-
skej kultúry v Novej Belej, kde bude realizovaná kultúrna 
činnosť.

Pri rozoberaní otázok spojených s výstavbou Centra slo-
venskej kultúry v Novej Belej musíme poznamenať, že išlo 
o najväčšiu investíciu tohto volebného obdobia. Počas rea-
lizácie projektu sa vyskytli viaceré problémy o.i. to, že počas 
realizácie investície zomrel autor projektu Franciszek Nowak 
z Nedece a po neúspechoch s osobou, ktorá nahradila zos-
nulého architekta sme boli nútení zveriť realizáciu náhrad-
ného projektu architektke Iwone Moś-Wojtas z Krempách, 
ktorá pripravila náhradný projekt. Počas výstavby sa zmenili 
tiež predpisy týkajúce sa protipožiarnej ochrany a muse-
li sme preto vykonať niektoré stavebné úpravy už na po-
stavenej budove. Pomocnú ruku nám v tomto podal Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo chceme veľmi pek-
ne poďakovať tu prítomnému predsedovi Igorovi Furdíko-
vi. Poďakovanie patrí taktiež pani Vilme Prívarovej, bývalej 
predsedníčke tohto úradu, lebo práve pod jej vedením bola 
pomoc pre tento projekt zo Slovenska najväčšia.

Hospodárska činnosť
Okrem spomínaných dotácií sme mali aj ďalšie príj-

my, a to z vydavateľských aktivít, z prenajímania spolko-
vej budovy v Krakove, z darov (za roky 2007 – 2013 spo-
lu 54.780,58 zł) a členského (za roky 2007 – 2013 spolu 
166.545 zł). Celkovo len jeden rok, v roku 2012, sme boli 
v strate. V ostatných rokoch mal Spolok pomerne veľký 
zisk. Podľa jednotlivých rokov to vyzeralo nasledovne:  
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v r. 2007 – 2.070.666,72 zł (príjmy – ďalej P), 1.791.779,38 zł 
(náklady – ďalej N), +278.887,34 zł (výsledok – ďa-
lej V), v r. 2008 – 2.356.900,15 zł (P), 1.807.925,42 zł 
(N), + 548.974,73 zł (V), v r. 2009 – 2.688.118,91 zł (P), 
1.772.976,07 zł (N), +915.142,84 zł (V), v r. 2010 – 
3.021.615,30 zł (P), 1.932.820,81 zł (N), +1.088.794,49 zł 
(V), v r. 2011 – 1.809.247,05 zł (P), 1.783.664,74 zł 
(N), +25.582,31 zł (V), v r. 2012 – 1.705.578,17 zł 
(P), 1.816.212,46 zł (N), -110.634,29 (V), v r. 2013 – 
1.822.863,17 zł (P), 1.589.797,75 zł (N), +233.065,42 zł (V).

Kultúrna činnosť
Pokiaľ ide o kultúrnu činnosť, tá je v súčasnosti realizo-

vaná väčšinou z grantov získavaných z Ministerstva digita-
lizácie a administratívy, za 20 až 40% spoluúčasti SSP, a od 
dvoch - troch rokov aj za pomoci Úradu pre zahraničných 
Slovákov, čo priamo súvisí so znížením dotácií zo strany 
Ministerstva digitalizácie a administratívy. Dávnejšie sme 
zo Slovenska takmer výhradne žiadali o podporu na in-
vestičné ciele. K hlavným podujatiam organizovaných SSP 
v rámci kultúrnej činnosti patria: 

• Folklórna prehliadka Ostatki-Fašiangy v Krempa-
choch,

• Deň slovenskej poézie a prózy Ludvika Korkoša vo 
Vyšných Lapšoch,

• Vedomostná súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich 
predkov v Kacvíne,

• Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku na Spiši, Orave 
a v Krakove,

• Prehliadka krajanských dychoviek, ktorú putovne or-
ganizujeme každoročne v inej miestnej skupine.

K ďalším sústavným aktivitám patrí podpora činnosti 
krajanských súborov Spiš v Novej Belej a Hajduky vo Vyš-
ných Lapšoch, dychoviek v Kacvíne, Novej Belej a Podvlku; 
klubovne v Jablonke, kde priestory Spolok prenajíma od 
družstva GS, klubovne v Podvlku, kde sa po dlhom vyjed-
návaní podarilo odkúpiť od obce Jablonka starú sloven-
skú školu vybudovanú slovenskou obcou v Podvlku v roku 
1892 a klubovní vo Vyšných Lapšoch, Krempachoch, Kacví-
ne a Repiskách. Musíme však so žiaľom priznať, že v prie-
behu tohto volebného obdobia nám ubudli dve klubovne, 

a to v Nedeci a Jurgove, v oboch prípadoch nám priestory 
odobrali obecné úrady.

Na druhej strane sa nám čiastočne podarilo opraviť 
klubovne vo Vyšných Lapšoch i Repiskách a v súčasnos-
ti prebieha oprava klubovne v Podvlku. Nepohli sa však 
práce s dokončovaním Kultúrneho domu v Kacvíne, vzhľa-
dom na nedostatok finančných prostriedkov. Nepodari-
li sa taktiež plány výstavby klubovne v Jurgove, kde sme 
po strate tamojšej klubovne, zriadenej na konci 60-tych 
rokov, začali s výkupom pozemkov, ktoré sme vzhľadom 
na komplikovanosť vlastníckych vzťahov a rozdrobenosť, 
keďže sa tam neuskutočnila komasácia, nedokončili. V sú-
časnosti čakáme na výmenu pozemkov, ktorá by sa mala 
realizovať v januári 2015. Ďalšou investíciou, tentokrát na 
Orave, bola kúpa pozemku v Jablonke v roku 2009, ktorý 
sme kúpili z prostriedkov Úradu pre zahraničných Slová-
kov. Pre výstavbu Domu slovenskej kultúry v Jablonke sme 
dokonca získali stavebné povolenie, no s výstavbou sme 
nezačali vzhľadom na fakt, že všetky naše žiadosti o schvá-
lenie grantov na tento cieľ boli vybavené negatívne, a to 
tak po poľskej, ako aj po slovenskej strane. Vzhľadom na 
to, že stavebné povolenie sa stalo vykonateľné 5. februára 
2013, v súlade s článkom 37 poľského stavebného záko-
na by sa so stavebnými prácami malo začať najneskôr do  
4. februára 2016, ináč stavebné povolenie stratí platnosť. 
Výstavba tohto centra je pre krajanov na Orave veľmi dôle-
žitá a to najmä pre uchovanie ich slovenského národného 
života. S poľutovaním musíme konštatovať, že sa nepoda-
rilo získať prostriedky s prísľubu už nežijúceho prezidenta 
PR Lecha Kaczyńského, aj napriek podpore pána Jerzego 
Millera, ktorý našiel spôsob, ako vyriešiť tento prísľub 
a vydal v tejto veci aj patričné nariadenie.

K ďalším formám našich kultúrnych aktivít patrí čin-
nosť Galérie slovenského umenia v Krakove, kde do roka 
usporadúvame cca štyri výstavy slovenských umelcov, 
o čom sú naši krajania obsiahlym spôsobom informovaní 
na stránkach nášho krajanského časopisu Život. Výstavy 
sme sa snažili taktiež organizovať v miestnych klubovniach 
v Jablonke, Vyšných Lapšoch a v tunajšom centre v No-
vej Belej, kde sme v tomto roku zorganizovali štyri výstavy 
v rámci realizovania dvoch projektov – už spomínaného 
projektu Uvedenie do prevádzky Oddelenia kultúry v Cen-

Delegáti XIII. zjazdu z Oravy a Spiša. Foto: MS  
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tre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši a projektu Vy-
danie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po 
Zamagurí. Posledný menovaný projekt  bol Euroregiónom 
Tatry v Novom Targu schválený v poslednom nábore gran-
tov do Programu cezhraničnej spolupráce Poľská repub-
lika – Slovenská republika. Realizoval ho Obvodný výbor 
SSP v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves. Výsledkom 
tohto projektu boli dve výstavy, ktoré propagovali oblasť 
Zamaguria a jedinečná publikácia Turistický sprievodca po 
Zamagurí, ktorá bola vydaná v úctyhodnom náklade 3000 
kusov. Finančná hodnota projektu dosiahla 30.000 € (cca 
120.000 zł), z toho 25.000 € má byť uhradených z Euro-
regiónu Tatry. Platba tejto čiastky nebola ešte vyplatená, 
uhradil ju ÚV SSP a aktuálne je v zúčtovaní. 

Vydavateľská činnosť
K veľmi rozsiahlej činnosti patrí v súčasnosti vydavateľská 

činnosť Spolku, ktorý vydáva spomínaný krajanský mesačník 
Život. V súčasnosti sa Život stal najväčším slovenským časo-
pisom vydávaným mimo hraníc Slovenska, čo sa týka obsa-
hu aj formy. Vo volebnom období sa jeho obsah opätovne 
rozšíril, v súčasnosti má 44 farebných strán a je vydávaný 
v náklade 2100 kusov, z čoho okolo 1700 kusov predplácajú 
jednotlivé krajanské rodiny na Spiši a Orave. Časopis Život, 
ktorý vychádza nepretržite od júna 1958, má naďalej mi-
moriadne veľký význam pre Slovákov žijúcich v Poľsku i pre 
SSP. Preto doterajšiu prácu celého redakčného kolektívu, 
desiatok dopisovateľov, ale aj tých, bez ktorých by časopis 
nenašiel cestu k čitateľovi, obetavých kolportérov, hodnotí-
me mimoriadne pozitívne a patria im slová úprimnej vďaky.

Ďalšou vydavateľskou aktivitou SSP je Almanach Slová-
ci v Poľsku, v ktorom publikujeme rozsahom širšie odbor-
né práce venované našej krajanskej problematike a kto-
rý sa v posledných rokoch stal vedeckým recenzovaným 
zborníkom. Za celé volebné obdobie vyšlo 5 čísiel. Ďalšími 
vydavateľskými aktivitami bolo vydanie dvojjazyčnej pub-
likácie Tajné dejiny hornej Oravy (Milice Majerikovej-Mo-
litoris, Ludomíra Molitorisa a Mariána Smondeka), ktorá 
sa ukázala v súvislosti s tzv. Svetovým zjazdom Oravcov or-
ganizovaným obcou Jablonka, Vojna po vojne (Milice Ma-
jerikovej-Molitoris), Pochopiť Durštín (Jerzego S. Łątku), 
Rozdelené Kysuce (Pavla Matulu), zborník Nepokojná hra-
nica, II. vydanie Krajanského spevníka, katalógy k jednotli-
vým výstavám slovenských umelcov a ďalšie príležitostné 
tlačoviny, pohľadnice, pozvania a kalendáriky. Ako prílohu 
časopisu Život vydávame taktiež každoročne viacstránko-
vý nástenný kalendár, ktorý sa v prostredí čitateľskej obce 
stretáva s pozitívnym ohlasom a stolný kalendár.

V minulom volebnom období nám vydavateľská čin-
nosť, ktorá priamo súvisí fungovaním krajanskej tlačiar-
ne v Krakove, prinášala nielen zviditeľnenie činnosti SSP, 
ale aj potrebné príjmy pre krajanskú prácu. Za uplynulé 
obdobie Spolok vydal takmer 700 publikácií s vlastným 
ISBN. Mimoriadne dobre sa nám začala vyvíjať spoluprá-
ca s Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a Filozofickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave. Prostriedky získané z vydavateľ-
skej a tlačiarenskej činnosti, na ktorej sa podieľa 9 pracov-
níkov, sú významným zdrojom príjmov, ktoré boli používa-

né na realizáciu rôznych krajanských projektov v priebehu 
tohto volebného obdobia. Musíme taktiež poznamenať, 
že v tomto volebnom období sme do tlačiarne kúpili päť 
polygrafických strojov, dvojfarebný stroj Roland 200, stroj 
na šitie kníh, stroj na vešanie blokov kníh, stroj na lamino-
vanie papiera a moderný počítačový systém CTP na prípra-
vu osvitov, ktorý podstatne skrátil prípravu tlače a urobil 
ju konkurencieschopnú. Celkové investície do tlačiarne 
v tomto volebnom období dosiahli takmer 1 milión zlo-
tých, z čoho takmer 700 tisíc bolo uhradené formou ope-
račného lízingu z nákladov tlačiarne. Po strane záväzkov 
je časť prostriedkov požičaných na nákup tlačiarenského 
stroja ROLAND 202 TOB v čiastke 305.000 zlotých.

Školstvo
Veľké problémy sa v poslednom období objavujú v ob-

lasti školstva, kde nemáme výhrady k školským predpisom, 
ktoré určuje nariadenie Ministra národného vzdelávania PR 
zo 14. novembra 2007 vo veci podmienok a spôsobu vyko-
návania škôlkami, školami a verejnými ustanovizňami úloh 
umožňujúcich udržiavanie národnej, etnickej a jazykovej 
totožnosti žiakov, ktorí patria k národnostným a etnickým 
menšinám a taktiež spoločenstvu, ktoré používa regionálny 
jazyk, ale otázkam spojeným s financovaním škôl a najmä 
otázkam učebníc, ktoré jednoducho nie sú. V súčasnosti ne-
jestvuje taktiež žiaden program, ktorý by zaistil, aby učebni-
ce pre základné školy, na ktorých je naďalej slovenský jazyk 
vyučovaný, boli akékoľvek. Tie, ktoré v minulosti pripravo-
vali naši krajania, po zmene vyučovacích štandardov, stratili 
platnosť. Nové nejestvujú. Snahy SSP pripraviť učebnice sa 
na dnešný deň nedaria, no s podporou Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického 
ústavu v Bratislave bol spomedzi našich krajanov vytvore-
ný kolektív autorov, ktorí v súčasnosti pracujú na príprave 
nových učebníc a programov. Nedá sa však očakávať, aby 
v tomto školskom roku učebnice do škôl vôbec došli. 

Na tomto mieste je potrebné všetkým našim učiteľom 
srdečne poďakovať, lebo práca v škole, ktorá nemá vyu-
čovací program, či učebnice, je mimoriadne ťažká. Prob-
lémom je taktiež aj otázka ďalšieho vzdelávania učiteľov, 
v súčasnosti pre vyučovanie slovenského jazyka nie je 
ustanovený žiaden metodik a sú problémy aj so zaistením 
doplňujúcej literatúry a časopisov pre školskú mládež. Tie 
posledné náš Spolok predpláca z grantu Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí, žiaľ aj tieto prostriedky sa zmen-
šujú. Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie učiteľov, musíme kon-
štatovať, že v posledných dvoch rokov nastal istý pokrok, 
podarilo sa nájsť cestu k formám ďalšieho vzdelávania uči-
teľov. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR sme zorganizovali tri vzdelávacie semináre, 
jeden spoločne s učiteľmi z Ukrajiny.

Súčasný stav slovenského školstva však nie je najlepší. 
Nastal pokles žiakov navštevujúcich vyučovanie sloven-
ského jazyka, na ktoré je aktuálne zapísaných 230 žiakov 
základných škôl a 36 na Všeobecnovzdelávacom lýceu 
v Jablonke, kde bola navyše zrušená možnosť maturity zo 
slovenského jazyka, a to i napriek viacnásobným interven-
ciám SSP, ktoré nenašli podporu v slovenských diploma-
tických ustanovizniach v Poľsku. Vyučovanie slovenského 
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jazyka pre záujemcov prebieha takti ež v priestoroch SSP 
v Krakove. Pre podporu vyučovacieho procesu Spolok kaž-
doročne organizuje nielen spomínané súťaže Deň sloven-
skej poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch a Vedomostnú sú-
ťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov v Kacvíne, ale 
aj tri národopisné exkurzie a letné jazykové tábory, kto-
ré usporadúvame v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Úradom pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. V tomto školskom roku tábory podporilo aj Mi-
nisterstvo národného vzdelávania PR.

Zlá je takti ež situácia pokiaľ ide o počet študentov štu-
dujúcich na stredných a vysokých školách na Slovensku, 
kde študujú v súčasnosti  len dvaja študenti , obaja z Kacví-
na, jeden organovú hudbu v treťom ročníku na Štátnom 
konzervatóriu v Žiline a druhá herectvo na Štátnom kon-
zervatóriu v Košiciach. V priebehu volebného obdobia 
dvaja študenti  absolvovali vysoké školy.

Spolupráca so Slovenskom
Pokiaľ ide o spoluprácu so slovenskými ustanovizňami, 

najširšiu spoluprácu máme so spomínaným Úradom pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä čo sa týka fi nančnej 
podpory našich akti vít formou grantov, ktorá bola v jed-
notlivých rokoch bola nasledovná: v r. 2007 – 10.234 € 
(308.332 Sk), v r. 2008 – 75.914 € (2 287 000 Sk), v r. 2009 
– 141.500 € (4 262 829 Sk), v r. 2010 – 150.140 €, v r. 2011 
 – 57.480 €, v r. 2012 – 38.890 € a v r. 2013 – 31.200 €. 
V roku 2014 podpora Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí klesla na úroveň 17.200 €.

Pôvodná tradičná spolupráca s Mati cou slovenskou, 
ktorú prevzal Dom zahraničných Slovákov a následne Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bola takmer úplne poza-
stavená a v súčasnosti  je úplne symbolická. Na naše upo-
zornenia na to, že Mati ca vytvorila na Spiši a Orave päť 
miestnych odborov, Mati ca slovenská v Marti ne nerea-
guje, a ti e už takmer zanikli. Nevydaril sa takti ež projekt 
vytvorenia koordinačného pracoviska Mati ce slovenskej 
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej.

Už celé desaťročia SSP dobre spolupracuje s Oravským 
kultúrnym strediskom, najmä počas organizácie Dní slo-
venskej kultúry na Orave, ale aj pri iných podujati ach, naj-
mä pri spomínanom projekte Uvedenie do prevádzky Od-
delenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na 
Spiši. Veľmi dobre sa začala vyvíjať spolupráca s mestom 

Spišská Stará Ves, čoho výsledok je spomínaná štvorjazyč-
ná publikácia Turisti cký sprievodca po Zamagurí i podpora 
pri vydaní zborníka Nepokojná hranica. Oceňujeme takti ež 
spoluprácu s Ústavom pamäti  národa, najmä s jeho pred-
chádzajúcim vedením, keď sme sa podieľali na výrobe fi l-
mu Bohom zabudnuté kúty, ktorý je venovaný pohnutým 
rokom 1945-47, v ktorých Slováci žijúci na tomto území 
boli prenasledovaní bandou „Ogňa“.

Spolok Slovákov v Poľsku aktí vne spolupracuje s via-
cerými spišskými spolkami, najmä Spišským dejepisným 
spolkom, s ktorým sme v roku 2010 zorganizovali medzi-
národnú konferenciu venovanú rokom 1937-47 a ktorej 
výsledkom bol zborník Nepokojná hranica. Vedeckú kon-
ferenciu venovanú problemati ke menšín sme zorganizo-
vali takti ež s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Dobre sa v tomto volebnom období vyvíjala spolupráca 
s Podtatranským osvetovým strediskom, Združením Cypri-
án v Červenom Kláštore, Žilinským samosprávnym krajom 
a vydavateľstvom Goralinga.

Cirkevné otázky
Čo sa týka cirkevných otázok, veľké nádeje naši krajania 

vkladali do Konkordátu, podpísaného 28. júla 1993, me-
dzi vládou Poľskej republiky a Vati kánom, najmä keď ide 
o článok 18 tejto zmluvy, ktorý sa napĺňa len čiastočne. 
Pokrok nastal najmä v tom, že do viacerých farností  prišli 
noví kňazi, v rámci toho do Nedece náš krajan, vdp. Jozef 
Bednarčík, ktorí majú tolerantný prístup k potrebám veria-
cich slovenskej národnosti . 

Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra Spolku sa v priebehu celého vo-

lebného obdobia zásadne nezmenila, tak na Spiši, ako aj 
na Orave nám neubudla žiadna miestna skupina. Ubudli 
nám dve miestne skupiny v Husinci, kde členstvo v spolku 
zaniklo, lebo českí krajania založili vlastný spolok Združenie 
Čechov v Poľsku a spomínaná miestna skupina vo Varšave. 
Na začiatku volebného obdobia mal SSP 2630 členov, v sú-
časnosti  má 2391 členov, čo znamená, že v medzizjazdo-
vom období ubudlo 263 členov. V spišskom obvode máme 
evidovaných 1645 členov, v oravskom 628, v miestnej sku-
pine v Krakove 52  a v Sliezsku 66 členov.

Generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris
  

jazyka pre záujemcov prebieha takti ež v priestoroch SSP 
v Krakove. Pre podporu vyučovacieho procesu Spolok kaž-

Spišská Stará Ves, čoho výsledok je spomínaná štvorjazyč-
ná publikácia Turisti cký sprievodca po Zamagurí i podpora 

Delegáti XIII. zjazdu z Tribša, Čiernej Hory, Vyšných Lápš, Krempách a Jurgova počuvajú zjazdový referát. Foto: MS  
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Horčičné zrnko
12. 10. 2014

28. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 22, 1 – 14)

Hostia sa na svadbe ocitli vo zvláštnej situácii. Boli po-
zvolávaní nečakane a z rôznych miest, na ktorých sa práve 
nachádzali. Pozvanie dostali dobrí i zlí ľudia. Napriek tomu, 
že išlo o takéto pozvania, hostiteľ mal určité očakávania. 
Očakával svadobný odev a jeden z hostí nato doplatil. Keď 
podobenstvo zaznelo prvýkrát, bolo zrozumiteľnejšie ako 
nám. Nebolo potrebné ďalšie vysvetľovanie. Prísť nepat-
rične oblečený bolo prejavom neúcty voči hostiteľovi. 

Podobenstvo je povzbudením k bdelosti a činnosti. Ne-
môžeme si byť istí spásou a nič nerobiť. Nedá sa prijať po-
zvanie na svadbu, ale ostať v starom odeve, čiže nemeniť 
štýl života, spôsob myslenia a konania. Božie pozvanie je 
veľký dar a milosť vyplývajúca z Božej bezpodmienečnej 
lásky. Avšak vyžaduje odpoveď. Všetci pozvaní sú povinní 
zmeniť šaty, čiže zmeniť život a stať sa novými ľuďmi.

19. 10. 2014
29. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 22, 15 – 21)
Najskôr padla zákerná otázka, vzápätí nečakaná odpo-

veď. Cisárovo patrí cisárovi a Božie patrí Bohu. Na rímskom 
peniazi bola vytlačená podoba ľudského vládcu. Ježiš sa 
vyhol pasci, ktorú mu nastražili diskutujúci. Ak by povedal, 
že treba platiť, prejavil by sa ako kolaborant s rímskymi 
okupantmi. Odpoveďou, že netreba platiť, by bol podozri-
vý z poburovania. Ježiš sa vyhol jednému i druhému a ako 
dobre, že jeho slová zapísal evanjelista i pre nás. Vždy, keď 
ich máme pred očami, alebo ich počujeme, upozornia na 
nebezpečenstvo zámeny hodnôt. Pokušenie zbožstviť a za-
meniť si, čo patrí cisárovi býva silné. Človek nesie podobu 
Boha – sme stvorení na Boží obraz a jeho podobu. Koľko-
krát je tento obraz znetvorený a odlišný od svojho Stvo-
riteľa. Ježišova odpoveď každého vyzýva k tomu, aby sa 
vrátilo k Bohu, čo mu patrí a predovšetkým, aby sa k Bohu 
vrátil človek. Boh po tom túži od počiatku sveta a naďalej 
chce, aby mu človek patril. Niet pochýb, že návrat k Bohu 
dáva dôstojnosť každému človeku nezávisle na tom, k akej 
patrí rase či národu. Boží obraz a podoba dáva každému 
z ľudí dôstojnosť a hodnotu, na ktorú nemá právo nikto 
siahnuť.

26. 10. 2014
30. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 22, 34 – 40)
Čo všetko nás v živote motivuje a pohýna dopredu? 

Každý má nejakú svoju pohnútku: dobrý pocit, vlastná 
realizácia, obdiv druhých, pochvala, odmena alebo iné. 
Kristus videl, že pohnútkou k skutkom a ku konaniu môžu 
byť i zlé a nezvládnuté pudy, túžby, ciele ambície a preto 

nás učí, ako ich máme ovládať. Máme konať podľa hlasu 
svedomia a v duchu prikázania lásky k Bohu a k blížnemu: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37; 39). Nepo-
vedal, že to pôjde automaticky a že sme podľa toho na-
programovaní. K všetkému sa máme slobodne rozhodnúť, 
ba musíme o to zápasiť, aby sme prikázanie lásky k Bohu 
a k blížnemu mali ako svoj životný program. Láska k Bohu 
a k blížnemu má formovať, zjemňovať a zušľachťovať naše 
popudy, túžby a ambície, ktorými sa zaoberáme a pre kto-
ré sa rozhodujeme v živote. 

 

2. 11. 2014
Spomienka na všetkých  

verných zosnulých
(Mt 25, 1 – 13)

Čo sa podľa našej viery deje s človekom, keď zomrie? 
Veríme, že duša sa oddelí od tela a odchádza pred Boha, 
kde sa koná osobný súd. Podľa toho, ako človek obstojí 
na osobnom súde, čakajú ho tri možnosti: nebo, očistec 
alebo večné zatratenie – peklo. Ak človek za života urobil 
oveľa viac dobra ako zla a je schopný mať rád všetkých ľudí 
a so všetkými sa znášať, čaká ho nebo. Ak je to zjedno-
dušene povedané päťdesiat na päťdesiat, čaká ho očistec. 
A ak svojím životom šliapal po Bohu, po Božích hodnotách, 
teda po Dobre, Pravde a Kráse, ak nie je schopný milovať 
Boha a ľudí a stratil schopnosť naučiť sa láske, čaká ho 
peklo. Prečo sa  modlíme za verných zosnulých? Prečo sa 
modlíme za duše v očistci? Vo vyznaní viery máme článok, 
v ktorom hovoríme, že veríme v spoločenstvo svätých - 
„communicatio sanctorum“. 

Veríme, že Boh to zariadil tak, aby sme sa navzájom po-
trebovali. Oni sami si v očistci nemôžu pomôcť, nemôžu si 
skrátiť čakanie, potrebujú pomoc na zdokonalenie svojej 
lásky, aby vošli do neba. Oni si pomôcť nemôžu, ale mô-
žeme im pomôcť my svojou modlitbou a získavaním od-
pustkov v tzv. dušičkovom týždni, keď navštevujeme naše 
cintoríny.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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Oravci opäť na Slovensku
autor     MARIÁN SMONDEK

Dňa 14. septembra sa oravskí krajania opätovne vybrali na 
Slovensko, aby nahliadli do ďalších krásnych zákutí starej domovi
ny. Tentokrát sa vybrali do Nízkych Tatier do Demänovskej ľadovej 
jaskyne, cestou späť si pochutili na slovenských špecialitách v ko
libe u Holicu a odtiaľ bol už len kúsok do Múzea oravskej dediny 
v Zuberci – Brestovej.

Demänovská ľadová jaskyňa
Počasie na Slovensku tento rok oravských výletníkov 

nevítalo prívetivo. Zo zamračeného neba stále padali 
drobné kvapky. Pod dáždnikmi sme prekonali spoločne 
stúpanie od parkoviska k vchodu jaskyne, aby sa mohli 
ponoriť do útrob Nízkych Tatier. Vchod do jaskyne 
v brale Bašta je v nadmorskej výške 840 m, asi 90 m nad 
dnom doliny. Demänovská ľadová jaskyňa je súčasťou 
systému Demänovských jaskýň a nachádza sa v jeho se-
vernej časti. Výnimočná je tým, že sa v nej po celý rok 
nachádza trvalá ľadová výplň. Tu azda niektorí výletníci 
nebudú so mnou súhlasiť, pretože tá ľadová výplň nie až 
taká trvalá, ako by sme si mysleli. Ľad síce v jaskyni bol, 
ale veľa ho tam nebolo. Ako to teda je s tými ľadovými 
jaskyňami a ich trvalou ľadovou výzdobou? Ľadová vý-
zdoba je závislá od poslednej zimy a v priebehu roka sa 
výrazne mení. Najmenej je jej práve na jeseň, po lete, 
keď sa časť ľadu stopí a zasa najviac je jej na jar, keď po 
dlhej a ostrej zime ľadu zasa pribúda. A keďže posledná 
zima patrila k teplým, toho ľadu na obdivovanie príliš 
veľa nepribudlo. 

Jaskyňa a teda i prehliadkový okruh má dĺžku 650 m 
a prevýšenie 48 m. Najprv bolo treba do nej zísť a potom 
si to zasa pekne vyšľapať späť. Tých, ktorých nezaujímali 

kamenné a ľadové ozdoby, rátali schody a mali naozaj čo 
robiť, veď všetkých schodíkov bolo dohromady 620. 

Prehliadková trasa prechádza cez mohutné riečne 
chodby, poprepájané strmými úsekmi. Prvá časť trasy ve-
die cez jaskynné priestory so sintrovou výzdobou, druhá 
časť cez zaľadnené priestory jaskyne.

Múzeum oravskej dediny
Po chutnom obede v sedle Huty, ktoré delí Liptov od 

Oravy, sme sa spustili dolu briežkom, aby sme o chvíľu za-
stavili v Múzeu oravskej dediny situovanom v podhorí ma-
lebných Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry 
je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomí-
najú jednotlivé časti Oravy – Dolnooravský rínok, Horno-
oravská ulica, Goralské lazy. Nechýbajú tu ani technické 
stavby ako mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ na 
hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec a iné. Nad 
„dedinkou“ sa týči drevený gotický kostol sv. Alžbety Uhor-
skej zo začiatku 15. storočia. Kostol s neskorogotickým ma-
ľovaným stropom a s funkčným prenosným barokovým or-
ganom je ozajstným klenotom múzea. Zariadenie domov 
a chov domácich zvierat (v letnom období aj pestovanie 
typických plodín) umožňujú návštevníkom predstaviť si ži-
vot a prácu Oravcov v minulosti.

Mnohí naši výletníci si v živej pamäti pripomínali obráz-
ky z detstva, ako tvrdo pracovali na poli, pomáhali v chove 
hospodárskych zvierat, pomáhali otcovi či mamke pri do-
mácich prácach a neskôr, keď trochu povyrástli, sami sa 
chytali všelijakej práce. Obraz drevených domčekov s ma-
linkými izbietkami, ešte menšie postieľky, na ktorých sa 
tlačil celý kŕdeľ detí, sa zdá byť pre dnešnú mladú generá-
ciu priam neuveriteľný.

So spomienkami na staré dobré časy sa naši krajania 
vracali späť domov za hranicu, ktorá kedysi predelila tento 
krásny región na dvoje. Viacerí sa pýtali, kam pôjdeme na 
budúci rok? Nechajme sa prekvapiť, veď malebných zákutí 
je na Slovensku neúrekom... 
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  ČRIEPKY Z HISTÓRIE

„Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa 
narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo ža-
lára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do 
posledného dychu budem bojovať za sväté práva sloven-
ského ľudu, za božské práva slovenského národa!“ 

Takýmito slovami sa obhajoval Andrej Hlinka počas 
politi ckého procesu v roku 1906, keď jeho otvorené vy-
stúpenia za poskytnuti e základných národnostných práv 
Slovákom v Uhorsku označili za poburovanie Slovákov pro-
ti  Maďarom. Odsúdili ho na dva roky väzenia, zaplatenie 
1500 korún pokuty a 680 korún súdnych trovov. Ani tento 
trest však neodradil mladého klerika od boja za „slovenskú 
vec“, ktorá nakoniec, keďže sú dnes Slováci celosvetovo 
uznávaným národom a majú i svoj vlastný štát, dospela do 
zdarného konca. A to najmä vďaka odhodlaným a presved-
čením ľuďom, akým bol Andrej Hlinka, ktorého 150. výro-
čie narodenia sme si pripomenuli v septembri tohto roku.

Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v ružom-
berskej mestskej časti  Černová, v rodine pltníka Andreja 
Hlinku a Márie, rodenej Šulíkovej. Mal osem súrodencov 
a tak v rodine nebolo peňazí veľmi nazvyš. Napriek tomu 
sa však vďaka svojej usilovnosti  a podpore učiteľa Jána 
Hodoša dostal na piaristi cké gymnázium v Ružomberku, 
kde študoval v rokoch 1877 až 1880. V nasledujúcich troch 
rokoch navštevoval vyššie gymnázium v Levoči a v roku 
1883 ho prijali do seminára v Spišskej Kapitule. Kňazskú 
vysviacku prijal 19. júna 1889 z rúk spišského biskupa 
Juraja Császku.

Svoje povolanie začal vykonávať na Orave v Záka-
mennom Kline, odkiaľ bol preložený do Liptovských Kľa-
čian, Tvrdošína, Troch Sliačov a v roku 1905 zvolený za fa-
rára v Ružomberku, kde sa o.i. angažoval za vybudovanie 
nového kostola vo svojej rodnej obci Černovej. Na svojich 
pôsobiskách sa okrem kňazskej činnosti  usiloval ti ež o po-
zdvihnuti e sociálneho statusu a národného povedomia 
svojich farníkov. Zakladal spolky striedmosti , úverové a po-
travinové spolky, organizoval osvetové prednášky i sloven-

ské divadelné predstavenia. V roku 1907 sa stal zaklada-
teľom peňažného ústavu Ľudová banka. Uvedomoval si, 
že drobná práca v prospech obyvateľov slovenských dedín 
a mestečiek je jednou z hlavných úloh pre pozdvihnuti e 
slovenského národa.

Na druhej strane chápal, že nemenej dôležitou je aj po-
liti cká podpora slovenských národnostných ambícií a pre-
to sa začal angažovať v Uhorskej ľudovej strane (Néppárt), 
ktorá mala v programe, okrem riešenia sociálnych otázok, 
aj problemati ku nemaďarských národov v Uhorsku. Keďže 
sa však v skutočnosti  národnostné otázky neriešili, Hlinka 
nakoniec zo strany odišiel a začal spoluprácu so Sloven-
skou národnou stranou, kde ho zvolili do vedenia, aby na-
koniec spoločne s niektorými ďalšími národovcami založil 
v decembri 1905 Slovenskú ľudovú stranu. Nová strana 
prevzala časť sociálneho a kresťanského programu Nép-
pártu, ku ktorému pripojila ďalšie národnostné požiadav-
ky ako napr. zavedenie slovenského jazyka v školách, či 
v administratí vnom styku.

Politi cká a spoločenská angažovanosť Andreja Hlinku 
na strane slovenských národných záujmov vyvolala ne-
gatí vnu odozvu zo strany uhorských úradov i cirkvi. Keď 
pred parlamentnými voľbami v roku 1906 otvorene pod-
poroval kandidatúru Slováka Vavra Šrobára, spišský biskup 
Alexander Párvy ho suspendoval najskôr od fary, na čo bol 
nespravodlivo obvinený zo svätokupectva a suspendova-
ný aj od výkonu kňazského povolania. Andrej Hlinka sa 
proti  tomu odvolal, ale spor sa ťahal takmer tri roky a až 
vo februári 1909 Kongregácia snemu vo Vati káne suspen-
ziu nepotvrdila a biskup Párvy ju musel zrušiť. Medzitým 
prebehol na prelome októbra a novembra 1906 politi cký 
proces, o ktorom bola reč na začiatku príspevku. Počas od-
pykávania dvojročného trestu vo väzení v Segedíne, boli 
proti  Hlinkovi vznesené ďalšie obvinenia, na základe kto-
rých bol v máji 1908 znovu odsúdený na rok a pol väzenia 
a pokutu 1700 korún.

Ešte pred Hlinkovým nástupom do väzby sa v jeho rod-
nej obci odohrala tragédia, ktorá pred celým svetom od-

Pomník obetiam Černovskej tragédie

Otec slovenského národa
autor     PHDR. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, PHD.
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halila pravú tvár maďarizačnej politiky 
v Uhorsku. V októbri 1907 totiž obyva-
telia Černovej dostavali svoj nový kostol, 
pričom očakávali, že ho posvätí ich ro-
dák, ktorý sa o jeho vybudovanie zaslúžil. 
Hlinka bol však v tom čase na turné v Če-
chách a Morave a navyše bol aj suspen-
dovaný. Černovčania preto chceli, aby 
bol kostol, ktorého výstavbu si zabezpe-
čili sami bez pomoci diecézy, posvätený 
až keď sa otázky ohľadom suspendova-
nia vyjasnia. Biskup Párvy napriek tomu 
nariadil vysvätenie kostola iným kňazom.

Dňa 27. októbra, kedy sa mala vy-
sviacka uskutočniť, obyvatelia Černovej 
zahatali cestu prichádzajúcim kočom. 
Kočiš šľahal bičom kone i stojaci dav, aby 
mohli prejsť. Na to niektorí mladíci za-
reagovali hádzaním kameňov a strážmaj-
ster vydal pokyn k streľbe voči neozbrojenému davu. Vý-
sledkom bolo 15 mŕtvych a desiatky zranených Slovákov. 
Pohreb jedného z nich sa napriek obštrukciám uhorských 
orgánov zmenil na mohutnú slovenskú demonštráciu. 
Černová bola obsadená vojskom a začala sa séria zatýkaní. 
Tragédia bola jednou z najkrvavejších udalostí posledných 
rokov existencie Rakúsko-Uhorska a viedla k tomu, že i ve-
rejnosť v zahraničí sa dozvedela o existencii a útlaku Slová-
kov, pričom sa prirodzene rozvírila diskusia o xenofóbnej 
maďarizačnej politike v Uhorsku.

Hlinku zastihli správy o tragédii na prednáškovom tur-
né v Čechách a na Morave, ktoré sa rozhodol dokončiť 
a ktoré sa zmenilo na triumfálne prejavy solidarity voči 
slovenského národu a ostré protimaďarské prejavy čes-
kých poslancov v parlamente. Uhorská štátna moc preto 
urýchlila Hlinkov nástup do výkonu trestu. Vo väzení v Se-
gedíne strávil celkovo dva roky a deväť mesiacov – od 30. 
novembra 1907 do 10. februára 1910.

Po zrušení suspendovania a prepustení z väzby ko-
nečne vysvätil, za hojnej účasti národa, kostol v Černovej 
a tak, ako sľúbil, pokračoval v proslovenskej činnosti. Za-
kladal svojpomocné spolky, oživil činnosť Ľudovej banky, 
na šírenie slovenského slova založil kníhtlačiareň Lev a 
zriadil časopis Slovák. Neúnavnou prácou presadzoval slo-
venského ducha do úradov a škôl, cestoval po Slovensku, 
rečnil a burcoval. V tom čase sa definitívne dovŕšilo formo-
vanie jeho politických a spoločenských postojov, keď popri 
národných otázkach u neho vystúpil do popredia politický, 
sociálny a náboženský konzervativizmus. Heslo „Za Boha 
a za národ“ sa stalo nosným pilierom Slovenskej ľudovej 
strany, ktorú Hlinka v júli 1913 obnovil a ktorej predsedom 
bol až do svojej smrti.

Koncom prvej svetovej vojny, kedy sa rozhodovalo 
o osude malých európskych národov, sa Hlinka postavil za 
spoločný štát Slovákov a Čechov: „Tu je doba činov. Tre-
ba nám určite vysloviť, či pôjdeme naďalej s Maďarmi, 
alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto otázku, povedzme 
otvorene, že sme za orientáciu československú. Tisícročné 
manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“. 
Nie je preto prekvapením, že 30. októbra 1918 bol Hlinka 

jedným zo signatárov tzv. Martinskej 
deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili 
k právu národov na sebaurčenie a vy-
slovili súhlas s vytvorením spoločnej 
republiky s Čechmi.

Prvá Československá republika však 
neuznala Slovákov ako sa mo statný ná-
rod, ale z viacerých dôvodov vytvorila 
fikciu jednotného československého 
národa. S tým Hlinka nesúhlasil a v roku 
1919 od cestoval do Paríža na mierovú 
konferenciu, kde žiadal o autonómiu 
Slovenska. Po návrate bol zaistený a in-
ternovaný v Česku, odkiaľ bol prepus-
tený až po zvolení za poslanca, koncom 
apríla 1920. Okrem politickej činnosti 
pôsobil ako člen výboru oživenej Mati-
ce slovenskej a predseda Spolku sväté-

ho Vojtecha. V roku 1924 nadobudol tiež 
titul pápežského komorníka a o tri roky neskôr sa stal apoš-
tolským pronotárom.

Slovenská ľudová strana, ktorá sa v roku 1925 preme-
novala na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, bola v medzi-
vojnovom období najpopulárnejšou stranou na Slovensku, 
o čom svedčí i fakt, že vyhrala všetky parlamentné voľby 
v tejto časti republiky. Jej hlavným politickým cieľom sa 
stalo uznanie svojbytnosti slovenského národa a autonó-
mia Slovenska, čo sa nakoniec 6. októbra 1938 podarilo, 
ale samotný Hlinka sa tohto aktu už nedožil, keďže skonal 
16. augusta spomínaného roku. Telesné pozostatky Andre-
ja Hlinku boli uložené najskôr na ružomberskom cintoríne 
a 31. októbra 1938 prevezené do mauzólea pri ružomber-
skom farskom kostole. V marci 1945 ich však zo strachu 
pred príchodom frontu odviezli na neznáme miesto na 
Slovensku a tak miesto jeho posledného odpočinku nie je 
dodnes známe.

Andrej Hlinka sa už počas života stal ikonou zápasu 
za práva slovenského národa doma i v zahraničí. Po jeho 
smrti sa tento kult ešte prehlboval a po vzniku prvej Slo-
venskej republiky bolo zákonom uznané, že sa zaslúžil 
o slovenský národ, pričom tieto slová boli vytesané do 
kameňa v budove Slovenského snemu. Jeho meno niesli 
viaceré organizácie pôsobiace počas existencie prvej re-
publiky, hoci samotný Hlinka nemal žiadny vplyv ani na 
ich založenie, ani na ich činnosť. Po skončení druhej sve-
tovej vojny však patril medzi tie osobnosti, ktoré sa vte-
dajšia moc usilovala vymazať z historickej pamäti národa. 
K Hlinkovi sa opäť prihlásila až nová Slovenská republika, 
keď sa v roku 1993 objavil jeho portrét na bankovke o no-
minálnej hodnote 1000 Sk.

Napriek rôznym diskusiám Andrej Hlinka patrí nepo-
chybne medzi najvýraznejšie osobnosti moderných slo-
venských dejín. Na prelome 19. a 20. storočia bol jedným 
z hlavných ideológov i praktických realizátorov koncepcie 
slovenského patriotizmu založeného na kresťanskej tra-
dícii. Svojím životom a činnosťou výrazne prispel k eman-
cipácii slovenského národa, pričom ovplyvnil myslenie 
celých generácií, vrátane tých, ktoré presiahli horizont 
jeho života. 

Pomník obetiam Černovskej tragédie

Portrét s podpisom Andreja Hlinku
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 KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY

Nové mostíky pre chodcov
Na základe predloženej žiadosti richtárom obce Nová 

Belá J. Majerčakom Okresnej správe ciest v Novom Targu, 
boli namontované dva mostíky pre chodcov nad potokom 
po obidvoch stranách hlavnej komunikácie prebiehajúcej 
cez obec Nová Belá. Vďaka tomuto sa zvýšila bezpečnosť 
chodcov popri hlavnej ceste a to najmä školopovinných 
detí a mládeže, ale aj ostatných obyvateľov obce. K ním sa 
urobili aj prístupové chodníky, zatiaľ zo zeminy, ktoré budú 
v najbližšej dobe upravené. (dm)

Športový turnaj a rodinný piknik v Podvlku
V septembri sa obecné dianie v Podvlku zavŕšilo špor-

tovým podujatím s názvom Turnaj o pohár firmy STACH-
GONT a rodinný piknik. Bol to už druhý ročník tohto 
športového podujatia, na ktorý boli pozvaní žiaci zo zák-
ladných škôl z Harkabúza, Podsrnia, Orávky, Jablonky, Pod-
vlka a športové družstvo „Coerver“ z Jablonky. Na obed 
sa uskutočnili športové futbalové zápasy medzi jednotli-
vými družstvami. Na správny priebeh zápasov dohliadali 
rozhodcovia Zbigniew Suwada, Michał Rutkowski a Marek 
Czyszczoń. Najskôr zápolili dievčenské družstvá, z ktorých 
prvé umiestnenie si vybojovalo družstvo z Harkabúza, po 
nich sa umiestnili dievčatá zo Združenej školy z Podvlka, 
tretie miesto patrilo ZŠ č. 1 z Podvlka a posledné družstvu 
z Podsrnia. Z chlapčenských družstiev prvé miesto si vy-
bojovalo družstvo zo ZŠ č. 1 z Podvlka, druhé patrilo druž-

stvu „Coerver“ z Jablonky, tretie ZŠ z Harkabúza, štvrté ZŠ 
z Podsrnia, piate ZŠ z Orávky a posledné v tejto skupine 
ZŠ z Podvlka. Organizátori venovali do súťaže značkové 
futbalové lopty, ktoré poputovali ako odmeny do jednotli-
vých družstiev. Okrem toho bol vyhlásený najlepší strelec 
a futbalista zápasov. Bola taktiež súťaž pre najlepšieho/šiu 
kráľa/kráľovnú strelcov a brankára/brankárku. Poháre za 
prvé tri miesta, ako aj sošky pre kráľovnú strelcov získala 
Karolina Maćkowiak, najlepšou brankárkou sa stala Alicja 
Kadłubek, kým kráľom strelcov sa stal Mateusz Belciak zo 
ZŠ č. 1 z Podvlka, najlepším brankárom bol Łukasz Sarniak 
zo ZŠ č. 1 z Podvlka, za najlepšieho futbalistu bol vyhlásený 
Antoni Kulawiak. (SP Harkabuz)

Gminné hasičské preteky
Dňa 28. septembra sa na športovom štadióne v Jab-

lonke uskutočnili Gminné hasičské preteky dobrovoľných 
hasičských zborov z gminy Jablonka, ktoré usporiadal vojt 
gminy Jablonka A. Karlak a Gminná správa dobrovoľných 
hasičských zborov. Okrem domácich jednotiek sa športo-
vých pretekov zúčastnila aj jednotka z Trstenej. Súťaženie 
medzi jednotlivými družstvami bolo na primeranej úrov-
ni. Ukázali svoje zručnosti a schopnosť používať špeciálne 
hasičské náradie, ako aj svoju telesnú zdatnosť. Výsled-
ky pretekov: v A skupine - 1. DHZ Jablonka, 2. DHZ Hor-
ná Zubrica, 3. DHZ Dolná Zubrica, 4. DHZ Podvlk, 5. DHZ 
Malá Lipnica, 6. DHZ Orávka. Ženské jednotky v C skupi-
ne: 1. DHZ Jablonka. V kategórii mládežníckych družstiev 
– chlapci: 1. MHD Dolná Zubrica, 2. MHD Horná Zubrica, 
3. MHD Jablonka. Dievčatá: 1. MHD Dolná Zubrica. (zdroj: 
www.jablonka.pl)

XIV. pápežský deň
Dňa 12. októbra všetky základné školy na Spiši, ktoré sú 

pomenované po sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. a zároveň celá 
poľská cirkev slávila XIV. pápežský deň a pri tejto príležitos-
ti boli na školách príležitostné kultúrne programy a v kos-
toloch pobožnosti. Tento ročník pápežského dňa sa niesol 
v duchu myšlienky „Ján Pavol II. – buďte svätými!“ (dm)



15KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56

Blahoželanie k narodeninám
Dňa 25. septembra t.r. plnole-

tosť dovŕšila Evelina Majerčaková 
z Novej Belej, ktorej pri tejto prí-
ležitosti zasielajú nasledujúci vinš:

K Tvojim narodeninám, Evelinka,
Ti prajeme všetko len to najlepšie, 
prvoradé je zdravie, 
potom veľa lásky, šťastia.
Nech sa Ti darí, 
buď vždy veselá a usmiata.

Zo srdca prajú rodičia, sestry, starí rodičia a rodina 
z Vyšných Lápš.

Výstava k publikácií Turistický sprievodca  
po Zamagurí

V klubovní SSP vo Vyšných Lapšoch bola prezentovaná 
výstava k publikácií „Turistický sprievodca po Zamagurí“, 
ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti v priestoroch 
klubovne od 1. augusta do 21. septembra 2014. Výstava 
zobrazuje krásy Zamaguria a miesta, ktoré sa každému tu-
ristovi oplatí navštíviť. V radoch návštevníkov sa našli malí 
i veľkí, ktorí si ozrejmili veľa zaujímavých vecí o svojom re-
gióne a s ochotou chcú načrieť do jeho krás hlbšie než to 
čo majú vo svojej obcí. Zároveň si mali možnosť pozrieť 
novú publikáciu. (dm)

Modernizácia ciest v Nedeci
Gmina Nižné Lapše pristúpila k realizácií ďalšej investí-

cie Prestavba a modernizácia gminnej cesty v Nedeci. Tyká 
sa to ul. sv. Rozálie spolu s modernizáciu križovatky s ul. 
Miodovou a križovatkou s ul. 3. mája v Nedeci. Obyvate-
lia obce sa tešia, že po týchto cestných prácach budú mať 
v obci väčšinu ulíc obnovených. (dm)

Poďakovanie učiteľom
Dňa 14. októbra všetci žiaci na školách pripravili kul-

túrne programy pri príležitostí Dňa učiteľov. Najčastejšie 
si zvolili humorné formy programov, a týmto spôsobom sa 
chceli poďakovať učiteľom a urobiť im radosť za ťažkú a 
namáhavú prácu. Z úst malých žiačikov, ako aj tých veľkých 
poplynuli vrúcne poďakovania. (dm)

Orawa Armwrestling Challenge 2014
Dňa 4. októbra t.r. sa v Centre kultúry Hornej Oravy  

v Jablonke už po štvrtýkrát uskutočnil medzinárodný kva-
lifikačný turnaj v pretláčaní rukou Orawa Armwrestling 
Challenge 2014. Organizátorom turnaja bol tréner orav-
ského družstva Niedźwiedzie Orawy Jakub Janczy v spolu-
práci s Úradom gminy Jablonka.

Štvrtý ročník súťaže sa niesol v znamení tvrdých bo-
jov v každej kategórii: amatérov, juniorov, žien, seniorov 
a Masters na obidve ruky. Jednotlivé zápasy sa odohráva-
li celé sobotňajšie popoludnie. So zápasmi začali juniori, 
medzi ktorými sa svojou silou prezentovali slovenskí i poľ-
skí mladí športovci. Medzi nimi si najlepšie počínali do-
máci Patryk Kubacka a Piotr Harkabuzik, a Szymon Smal-
cerz z Tytanu Jaworzno. Do kategórie žien sa zapísali len 
dve pretekárky, vo vzájomnom súboji obidve ruky vyhrala 
Paulina Skrzypczyk z Titanarm Opole. V kategórii Master 
Men Right Open si najlepšie počínal Piotr Palczewski z Py-
tonu Warszawa. Kategóriu Amator Men Right Open vyhral 
Zdzisław Grochal z klubu Niedźwiedzie Orawy. Najviac bo-
jov sa odohralo v kategórii Senior Men, ktoré boli delené 
podľa váhy a ruky. Medzi nimi si najlepšie počínali Dariusz 
Wiszniewski, Mariusz Podgóski a Jan Żółciński z Pytonu 
Warszawa, Kamil Łaciak z klubu Niedźwiedzie Orawy, Mar-
cin Molenda a Wojciech Piętak z Tynanu Jaworzno, Olek-
sandr Ilnytskyj z Ukrajiny a Emil Wojtyra z Hulk Węgrów. 
Víťazom gratulujeme.

Síce v kategórii Senior si prvé miesto vybojoval len je-
den člen klubu Niedźwiedzie Orawy, medzi juniormi Orav-
ci dominovali a je už len otázkou najbližšej budúcnosti, 
keď si začnú privlastňovať prvé miesta v seniorských ka-
tegóriách. (sprac: ms, foto: Piotr Urban)
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autor    MARIÁN SMONDEK
V dňoch od 27. septembra do 1. októbra 2014 sa uskutočnila 

návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora 
Furdíka medzi slovenskými krajanmi v  Poľsku, ktorý medzi nich 
zavítal v  sprievode zamestnankyne ÚSŽZ Gabriely Podmakovej. 
Bola to jeho prvá cesta do tejto krajiny od momentu, ako prevzal 
vedenie Úradu.

V nedeľu, 28. septembra 2014, sa zúčastnil XIII. ce-
loštátneho zjazdu Spolku Slovákov, ktorý sa konal 
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Súčasťou 

programu zjazdu bolo takti ež slávnostné otvorenie tohto 
centra. Mal možnosť uvidieť výsledok dlhoročných snáh 
Spolku Slovákov v Poľsku, vypočuť si problémy, ktoré naj-
viac trápia slovenskú komunitu v Poľsku a tak si vytvoriť 
reálny obraz o jej situácii.

Na druhý deň navští vil predseda I. Furdík spolu s veľvy-
slancom SR v Poľsku Vasilom Grivnom, konzulom SR v Kra-
kove Tomášom Kašajom a generálnym tajomníkom ÚV 
SSP Ľudomírom Molitorisom základné školy v Novej Belej 
a v Kacvíne, kde sa oboznámil s reáliami vyučovania slo-

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík medzi krajanmi v Poľsku
venského jazyka na poľských základných školách. V Novej 
Belej hostí  privítali žiaci tretej, štvrtej, piatej a šiestej trie-
dy viacerými slovenskými básňami: Natália Sołtys a Michal 
Moš spolu zarecitovali Pieseň o rodnej zemi a po nich svoj 
recitátorsky dar predviedla Karolína Lukášová v básni Ra-
nená breza a Renáta Podgórna s básňou Škola. Pán veľ-
vyslanec mal na deti  prichystané viaceré otázky a tak sa 
ich pýtal, čím by chceli byť, keď vyrastú a takti ež sa pýtal, 
koľko majú súrodencov a pod. Keď deti  vybehli na prestáv-
ku, diskusia sa zamerala na problémy spojené s výučbou. 
Ako bolo už mnohokrát podotýkané, naďalej je základným 
problémom nedostatok učebníc na výučbu slovenského 
jazyka, pretože staré sú neaktuálne a ti e novšie tzv. šaláto-
vé vydania sa v detských rukách veľmi rýchlo rozpadávajú. 

Ďalšie kroky delegácie viedli do klubovne vo Vyšných 
Lapšoch, kde hostí  privítala vedúca klubovne a terénna 
redaktorka časopisu Život Dorota Mošová. Po prezretí  
priestorov a krátkom oboznámení sa s akti vitami, ktoré 
sú v klubovni realizované, ďalšie kroky hostí  zo Slovenska 
smerovali do Nedece. Namierili si to priamo k pamätnej 
tabuli Michala Dočolomanského, odkiaľ sa pobrali ďalej do 
súkromného múzea krajana Jozefa Ivančáka. Tu sa bližšie 
oboznámili s pamiatkami, ktoré sa v tomto múzeu podnes 

Žiaci z Novej Belej recitovali básne Na vyučovaní v Kacvíne
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zachovali. Následne sa delegácia stretla s vdp. farárom kan. 
Jozefom Bednarčíkom a oboznámila sa s viacerými pasto-
račnými aktivitami medzi krajanmi, o.i. s každoročnými 
púťami slovenských krajanov na Slovensko, o stretnutiach 
s otcom biskupom Jozef Halkom, ktorý má v rámci Konfe-
rencie biskupov Slovenska na starosti pastoráciu krajanov 
v zahraničí, ako i reálnej situácii v obciach, v ktorých sa 
slúžia sv. omše v slovenskom jazyku. Z Nedece sa hostia 
presunuli do neďalekého Kacvína, kde navštívili základnú 
školu. Po krátkom rozhovore s riaditeľkou školy Magdale-
nou Wenitovou sa hosťom predstavili žiaci, ktorí sa učia 
slovenčinu a na privítanie im spoločne zaspievali sloven-
skú pieseň. Taktiež sa porozprávali o obľúbených športoch 
a predmetoch, ktorým sa v škole učia najradšej. Zo školy sa 
delegácia presunula do Domu slovenskej kultúry.

Cestou do Novej Belej sa zastavili na krátku prechádz-
ku po Nedeci-Zámku a následne sa program niesol v zna-
mení stretnutia s učiteľmi, ktorí vyučujú slovenčinu na 
školách s fakultatívnym vyučovaním slovenského jazyka. 
Počas stretnutia sa opätovne rozoberala otázka učebníc, 
predplatného na detské časopisy, ako aj možnosť využitia 
remitendy slovenských detských časopisov na školách. 
Predseda I. Furdík prízvukoval možnosť využitia granto-
vého systému na realizáciu niektorých aktivít v rámci škôl 
a miestnych skupín a nabádal na využívanie tohto systé-
mu, ktoré Slovensko ponúka krajanom v zahraničí.

Ďalší deň patril návšteve Ústredného výboru Spol-
ku Slovákov v Poľsku a priestorov redakcie Život, kde sa 
preberala predovšetkým otázka kontinuálneho dotovania 
aktivít, ktoré organizuje v krajanskom prostredí Spolok 
Slovákov v Poľsku, predovšetkým so zameraním na mladú 
krajanskú generáciu. I. Furdík si prezrel taktiež priestory 
slovenskej galérie a spolkovej tlačiarne. V rámci popolud-

ňajšieho programu mali hostia z ÚSŽZ možnosť dôkladnej-
šie spoznať historické pamiatky Krakova.

Posledný deň predseda ÚSŽZ navštívil spolu s gene-
rálnym tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom Molitorisom 
krajanov na Orave, kde sa v jablonskej klubovni stretol 
s predstaviteľmi Obvodného výboru. Najpálčivejšou otáz-
kou rozhovorov bola výstavba Centra slovenskej kultúry 
v Jablonke a pomoc pri financovaní organistu, ktorý každý 
týždeň prichádza hrať na sv. omšu v slovenskom jazyku. 
O otázke platenia a zbierok na organistu sa následne I. Fur-
dík rozprával s dp. farárom Kazimierzom Czepielom, správ-
com farnosti v Jablonke. Bližšie sa oboznámil s pastoráciou 
slovenských krajanov na Orave ako i s históriou tejto far-
nosti. Mal možnosť nahliadnuť do jablonskej kroniky, kto-
rú dal Spolok pred troma rokmi opraviť a nanovo zviazať. 
Na záver návštevy si predseda ÚSŽZ prezrel pozemok, na 
ktorom by spomínané centrum na Orave malo v najbližšej 
budúcnosti vyrásť.

Veríme, že niekoľkodňový pobyt predsedu Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí bude mať pozitívny dopad 
na ďalšiu spoluprácu úradu so spolkom, ako i na finančnú 
podporu krajanských aktivít v Poľsku. 

Medzi krajanmi na Orave Počas stretnutia s učiteľmi v Novej Belej

Na slovíčko s riaditeľkou ZŠ v Kacvíne

Diskusia s nestormi krajanského hnutia v Kacvíne

V múzeu J. Ivančáka v Nedeci
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Krásne jubileum 25 rokov činnosti oslavoval folklórny súbo
ru Zelený javor z Krempách, ktorého zakladateľkou a vedúcou je 
Mária Wnęková, rodená Petrašková. Deň 27. september zhromaž
dil na veľkej oslave nielen bývalých a terajších členov súboru, ale 
aj celú krempašskú obec, ktorá je pyšná na svoj súbor.

Dlhodobé prípravy na tento deň spôsobili, že priaz-
nivci folklóru si už vopred vyhradili čas, aby si mohli 
pozrieť galaprogram a týmto spôsobom pocti ť prácu 

vedúcej a členov súboru za tých 25 rokov, počas ktorých sa 
vypracoval na výbornú úroveň.

Jubilejne oslavy sa začali návštevou cintorína a polože-
ním kvetov a kahancov na hrobe predčasne zosnulej býva-
lej členkine súboru Jolanty Kalembovej, ktorej pamiatku 
si takto ucti li jej rovesníci. Spoločne pred viacerými rokmi 
tvorili kolektí v súboru. Následne ich kroky smerovali do 
kostola, kde sa členovia FS, pozvaní hosti a a zástupcovia 
folklórnych súborov zo susedných obci zúčastnili ďakovnej 

sv. omše. Slávnostnú sv. omšu celebrovali: farár E. Dziubek 
z Harklovej, kaplán Ł. Jachymiak z Nedece, nestor fran-
ti škán otec Paschalis rodák z Krempách, a miestny farár 
D. Ostrowski. Bohoslužbu spestril svojím spevom miestny 
spevokol Kantata, ktorý pôsobí dlhé roky pod vedením bý-
valého učiteľa Józefa Pierzgu a zahrala aj miestna hasičská 
dychovka.

Po sv. omši sa sprievod, ktorý sprevádzala ľudová kape-
la, pomaly presunul ku Kultúrnemu domu, kde nasledova-
la ďalšia časť programu. Všetci prítomní boli svedkami, ako 
súbor spolu s vedúcou zasadil „stromček života – javor“ 
a postavil k nemu kameň s pamätnou tabuľou. Neskôr 
využili jedinečnú možnosť odfotenia všetkých bývalých 
i súčasných členov súboru a napokon a aj zhromaždených 
hostí . 

Jubilejného galaprogramu sa zúčastnili: spomínaní 
kňazi, vojt gminy Nowy Targ J. Smarduch, starosta no-
votargského okresu K. Faber, okresný poslanec M. Kacz-
marczyk, predseda Gminnej rady gminy Nowy Targ W. 
Pa rzygnat, podpredsedníčka Gminnej rady gminy Nowy 
Targ A. Krištofeková, za Mestské kultúrne centrum „Sokół“ 
v Nowom Sączi J. Adamczyk, richtár Krempách J. Petrašek, 

Štvrťstoročie činnosti súboru Zelený javor z Krempách

Živý pomník jubilea – javor 25 rokov vo víre tanca
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predsedníčka MS SSP v Krempachoch M. Pacigová, vedúca 
Obecného kultúrneho domu v Krempachoch M. Krzyszto-
fek, riaditeľka Gminného kultúrneho centra v Łopusznej J. 
Kuchta, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Niž-
ných Lapšoch so sídlom v Nedeci K. Milaniak, richtár obce 
Nová Bela a zároveň vedúci súboru Spiš J. Majerčák, pred-
stavitelia folklórnych súborov z Kacvína, FS Hajduky z Vyš-
ných Lápš, FS Czardasz z Nedece, FS Bartusia Obrochty 
zo Zakopaného a folklórnych súborov, s ktorými udržujú 
družbu z Vroclave, Poznane a Gdanska, Jurgova, Fridmana, 
Nižných Lápš a ďalší.

Celým galaprogramom divákov sprevádzali Judyta Ptak 
z Jurgova a Daniel Damer z Krížovej Vsi zo Slovenska. Prvý 
vstup na javisko patril najmladšej skupine „Mali tonecni-
cy“, ktorá uviedla detské tance, spevy a hry, tak ako ich 
to naučila vedúca Mária Wnęková. S úsmevom na tvári 
sa predvádzali divákom, ktorí ich odmenili búrlivým po-
tleskom. Vystriedali ich starší kolegovia zo skupiny „Javo-
rinky“. Táto skupina potešila očí divákov tancami i spevom. 
Na rad prišla dospelá zložka súboru s programom s ná-
zvom „Ovce, moje ovce“. Javisko blýskalo pestrofarebnými 
krojmi a tanečné pary striedali kroje z rozličných regiónov 
Slovenska. Predviedli spišské, šarišské, horehronské tance, 
ale aj čardáše na vysokej úrovni. Obdivuhodné bolo pre-
dovšetkým to, že skupiny, ktoré tancovali dané regióny, 
boli oblečené v krojoch z prezentovaného regiónu. 

Perličkou programu bolo vystúpenie poslednej štvrtej 
skupiny, teda členov, ktorí začali tvoriť históriu Zeleného 

javora práve pred 25 rokmi. V ich podaní sme si pozreli 
spišské tance ako „mazur“ a program „Niebedym jo siec-
ki rezol“ a ďalšie. Tanečnice boli oblečené do kroja typu 
„kanafoska“, ktoré, ako uviedla Mária Wnęková, sú už 
takmer storočné.

Vystúpenía sprevádzala kapela Wesołowskich z Gdan-
ska, ktorí sa zaľúbili do spišských melódii a zahrali špeciál-
ne želania pre súbor. Prím viedla Dominika Wnęková, kon-
trabas Szczepan Szewczyk z Kacvína a sekundovali Jacek 
Wesołowski so synmi Jánom a Františkom.

Po skončení dvojhodinového koncertu nadišiel čas na 
gratulácie. Vedúca Mária Wnęková poďakovala najskôr ro-
dičom za výchovu a zvlášť mamke Helene, ktorá bola prí-
tomná, rodine z Krempách, Repísk, svojmu prvému učite-
ľovi hudby a školiteľovi spevu J. Pierzgovi, učiteľovi tanca 

Františkovi Surmovi, ktorí ju zasvätili do tajov hudby a fol-
klóru. Neskôr už zhromaždení hostia blahoželali ku krás-
nemu 25. výročiu činnosti súboru a hlavne k úspechom 
doma i zahraničí. Vojt gminy Nowy Targ J. Smarduch prečí-
tal uznesenie Gminnej rady a udelil súboru vyznamenanie 
„Zaslúžili pre gminu Nowy Targ“. Ku gratuláciám sa pripojila 
aj obecná rada, hasiči, Spolok Slovákov v Poľsku, urbársky 
spolok, športovci, ako aj členovia folklórneho súboru. Rich-
tár Krempách J. Petrašek daroval súboru jubilejnú tortu a aj 
súbor pripravil tortu. Všetci diváci si pochutili na torte. Po 
galaprograme nasledovala zábava až do bieleho rána.

Kapela Wesołowskich potešila svojou hrou

So spevom na ústach a spomienkou v srdci na uplynulé roky

Vedúca súboru preberá vyznamenanie

Predsedníčka MS SSP v Krempachoch M. Pacigová gratuluje súboru
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Z histórie súboru
História folklórneho súboru Zelený javor sa začala pí-

sať v roku 1989, keď si mladá a veľmi talentovaná Mária 
Wnęková, rodená Petrašková zaumienila, že vytvorí v obci 
detský folklórny súbor. Ona, ako dievčina patrila do vtedaj-
šieho súboru „Spiś“, ktorý viedol František Surma. Rýchlo 
zistila, že musí získať aj potrebne meritórne vzdelanie, aby 
vedela uskutočniť svoje predstavy o folklóre. Celú svo-
ju energiu a čas od tejto doby naplno venovala folklóru. 
Svoj talent rozvíjala štúdiom hudby na Hudobnej škole 
v Novom Targu. Príležitostne sa zúčastňovala množstva 
choreografických kurzov v Poľsku aj na Slovensku. Získa-
vala potrebné poznatky k svojej práci s deťmi a mládežou. 
Absolvovala vysokoškolské štúdium zamerané na folklór. 
Mária je všestranne talentovaná, dokonca sama šije kroje 
pre svoj súbor, maľuje obrazy na plátne a skle a je umelec-
kou vedúcou niekoľkých folklórnych súborov na okolí. Jej 
veľkým koníčkom sú aj kone, v spoločnosti ktorých sa jej 
najlepšie oddychuje. So svojím nadaním sa podelila nie-

len v rodnej obci, kde vytvorila folklórny súbor, rozvinula 
tradíciu, na ktorú nadväzujú čím ďalej tým mladšie gene-
rácie, ale aj v širokom okolí propaguje spišský folklór, svoju 
srdcovú záležitosť.

Máriina vášeň k folklóru priťahala za tých 25 rokov do 
súboru tri generácie. V tej najmladšej skupine „Mali To-
niecnici“ pôsobia v súčasnosti deti prvých členov Zelené-
ho javora. Čiže generačná niť sa nadviazala a záujem o fol-
klór prechádza z rodičov na deti a nech tomu tak bude 
ešte dlho. Najväčšími fanúšikmi folklórneho súboru Zelený 
javor sú samozrejme domáci obyvatelia, ktorí sú právom 
hrdí na jeho úspechy a s ochotou uvítajú každú možnosť, 
aby si pozreli jeho program. Sú si vedomí toho, že povzbu-
denie a podpora je pre súbor prejavom vďaky za jeho ná-
mahu. Preplnené hľadisko, nielen na oslave 25. výročia 
činnosti, ale na každom podujatí, ktoré organizuje súbor, 
môže byť len závideniahodným inými folklórnymi telesa-
mi, ktoré ani po rokoch sa k tomu nedopracujú. Predsa 
súbor bez publika nemá význam. Táto prepojenosť, per-
fektná atmosféra je zvlášť viditeľná na každom podujatí 
v Krempachoch.

Súbor Zelený javor má vo svojom repertoári spišské 
tance, tance z rozličných slovenských regiónov a maďar-
ské tance. Vystupuje doma i v zahraničí, najmä v Európe 
a veľmi často na Balkáne. Zo súťažných prehliadok prináša 
mnohé ocenenia a popredné umiestnenia. Každoročne vy-
stupuje na Ostatkoch – Fašiangoch, Sabałowych Bajaniach, 
Prehliadke živieckej kultúry, Festivale Ziem Górskich v Zako-
panom, Zlatom Dukátom na Morave, Detva na Slovensku 

a ďalších podujatiach. 
Folklórnemu súboru Ze-

lený javor a jeho vedúcej 
Márii Wnękovej gratulujeme 
k peknému jubileu a praje-
me im, aby želania, ktoré si 
pri tejto príležitosti vypočuli, 
ich povzbudili v ďalšej práci 
a ukázali, čo všetko už do-
siahli. Súboru prajeme veľa 
odhodlania pri každom ná-
cviku a odmenou nech mu 
bude vždy búrlivý potlesk 
spokojného s vystúpením 
publika. 

Skupina Javorinky v tanci

Členovia FS Hajduky predniesli pekné želania jubilujúcemu súboru

Hľadisko plné divákov

Gratulácia od FS Spiš

Slávnostné 
krájanie torty
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Pribudol stánok slovenskej kultúry na Spiši, ktorý je výsled

kom snaženia a  práce mnohých obetavých ľudí a  veľká bola ich 
radosť pozerať sa na dielo, ktoré rástlo v  priebehu posledných 
ôsmych rokov. Sú naň hrdí aj novobelianskí krajania, ktorým sa 
ani nesnívalo, že raz budú mať v obci takéto centrum.

Slávnostné otvorenie Centra slovenskej kultúry v Novej 
Belej sa uskutočnilo dňa 28. septembra t.r. za prítom-
ností zástupcov štátnych, krajských, okresných admi-

nistratívnych orgánov z Poľska a zo Slovenska.
Slávnosť bola zahájená spevom slovenskej hymny 

a hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Zhromaždených 
čestných hostí podujatia privítal Marián Smondek a boli 
medzi nimi o. i. veľvyslanec SR vo Varšave Vasil Grivna, 
malopoľský vojvoda Jerzy Miller, predseda Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, generálny konzul 
SR v Krakove Ivan Škorupa, zástupca Ministerstva admi-
nistratívy a digitalizácie PR Oddelenia pre náboženstva 

Centrum slovenskej kultúry slávnostné otvorené
a národnostné a etnické menšiny Michał Erenz, vojt gminy 
Nowy Targ Jan Smarduch, tajomníčka gminy Nowy Targ 
Beata Szewczyk, zástupkyňa vojta gminy Jablonka Mał-
gorzata Kulawiak, riaditeľ kancelárie Euroregiónu Tatry 
Antoni Nowak, školská inšpektorka z Nového Targu Maria 
Głuszak, inšpektor stavebného dozoru Karol Paluch, archi-
tektka Iwona Wojtas-Moś, riaditeľka ZŠ v Novej Belej Lu-
cyna Klukoszowska, richtár obce Nová Belá Jozef Majerčak, 
miestny farár Tadeusz Korczak, bývalí pracovníci Matice 
slovenskej Stanislav Bajaník a Viera Tapalagová, predseda 
Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) prof. dr hab. Jozef Čongva, 
čestný predseda SSP Ján Molitoris, podpredsedovia SSP 
Dominik Surma a František Harkabuz, generálny tajomník 
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, delegáti XIII. zjazdu SSP z Oravy 
a Spiša a ďalší.

Štátne vyznamenania pre krajanov
Podnetným úvodom slávnosti bolo odovzdanie za-

slúžilým krajanom štátnych vyznamenaní, ktoré udelil 
prezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski. Ako 

Prívitanie hostí Pocta pre prof. J. Čongvu
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odznelo v prečítanom M. Erenzom pozdrave z Minister-
stva administratívy a digitalizácie PR, tieto vyznamenania 
odovzdal malopoľský vojvoda Jerzy Miller. Odmenení boli 
prof. Jozef Čongva a Jozef Majerčak. Prof. dr hab. Jozef 
Čongva bol vyznamenaný zlatým Krížom Rádu Polonia Res-
tituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech 
národnostných a etnických menšín a za významné úspe-
chy vo vedeckej práci. Jozef Majerčak získal vyznamenanie 
Strieborný kríž za zásluhy za činnosť v prospech lokálnej 
spoločnosti, za šírenie a propagáciu folklóru.

Príhovory a gratulácie
Hostia v príhovoroch zdôrazňovali význam novootvo-

reného Centra slovenskej kultúry pre obec a celý región 
Spiša. V prvom rade prízvukovali, že bude slúžiť lokálnej 
spoločnosti, udržiavaniu slovenskej identity a kultúry, kto-
rá je prirodzenou súčasťou tohto regiónu. Ocenili taktiež 
vytrvalosť a pozitívny prístup vedenia Spolku Slovákov 
v Poľsku k uskutočnenej investícií od roku 2006 až dodnes 
k jej úspešnému ukončeniu. Centrum bude základom pre 
riadenie kultúrno-osvetovej činnosti na Spiši. Najdôleži-
tejšou úlohou je naplniť túto budovu slovenským duchom 
a zapojiť do činnosti všetkých krajanov.

Malopoľský vojvoda Jerzy Miller vo svojom príhovore 
poďakoval členom SSP za vynaložené úsilie pri vedení in-
vestície, ktorá je nielen vizitkou slovenskej národnostnej 
menšiny, ale aj regiónu a obce. Povedal: - Je to prirodze-
né centrum na Spiši, Vaše centrum, ale je to aj moje cen-
trum, lebo Malopoľsko ako kráľovská zem malo vždy veľa 
národov žijúcich vedľa seba a navzájom sa spestrujúcich, 
rozvíjajúcich, lebo nie sme konkurentmi, nesúperíme, ale 

sa vzájomne dopĺňame. Sme v gmine Nowy Targ. Veľmi 
pekne ďakujem pánovi vojtovi, ktorý vždy zdôrazňoval, že 
má bohatšiu združenú obec, lebo ma slovenskú menšinu. 

Každý musí mať svoj dom, do ktorého prichádza vtedy, 
keď mu je zle, ale aj vtedy, keď sa chce pochváliť. Teším sa, 
že Vy dnes otvárate svoj dom. Bol som už vo vnútri. Viem, že 
sa tam nachádza knižnica a veľká sala, kde sa dá prezento-
vať svoje talenty a miesto, kde sa môžete stretnúť a poroz-
právať sa o všetkom, čo vás bolí, ale aj o tom, z čoho máte 
radosť. Je pár izieb, kde sa dá ubytovať hostí zo Slovenska, 
aby stretnutie netrvalo len krátku chvíľu, ale mohlo byť dlh-
šie. Je to zároveň veľmi dôležité miesto v Malopoľsku, lebo 
keď hľadáme slovenskú kultúru, tak ju nádeje len tu medzi 
Vami. Ďakujem všetkým, ktorí mali dosť sily na to, aby tento 
dom vznikol, aby bol pre Vás prístaviskom. Som pevne pre-
svedčený o tom, že ho budete naplno využívať. Keď ma po-
zvete, aj ja budem s ochotou čerpať od vás to, čo vnášate do 
našej spoločnosti. Veľmi pekne všetkým ďakujem.

Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave Vasil Griv-
na poďakoval vojvodským a samosprávnym orgánom za 
podporu tejto iniciatívy, ako aj Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí za podporu a pomoc pri realizácií investície. 
Poprial všetkým, aby tento dom spájal miestnu spoloč-
nosť, bol vždy otvorený pre všetkých Slovákov, ako aj spo-
luobčanov iných národností. 

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor 
Furdík prial, aby sa tento dom naplnil slovenskou kultúrou, 
tradíciami a bol peknou vizitkou Slovenska na území Poľ-
skej republiky. Centrum slovenskej kultúry je predmetom 
hrdosti slovenského štátu vo vzťahu k slovenskej národ-
nostnej menšine žijúcej na tomto území. – Som hrdý na 
toto Centrum, ktoré bude slúžiť všetkým, bude podporovať 
udržiavanie slovenskej národnej identity, tradícií, kultúry 
a prezentovať slovenskú kultúru. Bude otvorené tak pre 
Slovákov, ako aj pre ostatných spoluobčanov. Prajem Vám, 
aby dvere tohto domu boli pre Vás vždy otvorené, aby to 
bolo miesto Vašich spoločných stretnutí.

Vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch prečítal príležitost-
ný list adresovaný predsedovi SSP prof. Jozefovi Čongvovi, 
v ktorom gratuloval vzniknutého objektu a vytrvalosti pri 
jeho výstavbe. V príhovore zdôraznil, že dôležitou úlohou, 
ktorá je pred vedením SSP – je zaplniť tento dom sloven-
skou kultúrou a celým dedičstvom spojeným so susedným 
slovenským národom. Poďakoval za doterajšiu spoluprá-
cu a pri tejto príležitosti venoval spolu s pani tajomníčkou 

J. Miller, malopoľský vojvoda V. Grivna, veľvyslanec SR vo Varšave I. Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Vyznamenanie z rúk J. Millera preberá J. Majerčak



23KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 56

gminy do rúk predsedu SSP obraz zobrazujúci sv. Katarínu 
Alexandrijskú, patrónku farského kostola v Novej Belej, 
aby opatrovala aj toto kultúrne stredisko.

Generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris vo svo-
jom prejave poďakoval všetkým, ktorí podporili výstavbu 
tohto centra. Prítomným hosťom za ústretovosť a ochotu 
podporiť úsilie Spolku realizovať takúto investíciu. Slová 
vďaky vyjadril aj všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré 
sa podieľali na výstavbe domu a dokončovacích prácach. 
- Centrum slovenskej kultúry je stánkom, ako povedal, - 
ktorý zhmotňuje prítomnosť slovenskej menšiny v týchto 
končinách, hodnotou, ktorá ostane po nás, kým miestnym 
obyvateľom bude pripomínať o slovenskej identite, tradíci-
ách v tomto regióne.

Richtár obce Nová Belá a vedúci stavby Jozef Majerčak 
poďakoval v mene obyvateľov obce všetkým, ktorí podpo-
rili stavbu Centra slovenskej kultúry, ktoré je peknou vizit-
kou obce a bude jej dobre slúžiť.

Slávnostného preťatia stuhy sa zhostili: veľvyslanec SR 
vo Varšave Vasil Grivna, malopoľský vojvoda Jerzy Miller, 
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Fur-
dík, vojt gminy Nowy Targ Jan Smarduch, predseda SSP 
prof. Jozef Čongva, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír 
Molitoris, richtár obce Nová Belá, vedúci stavby a vedúci 
FS Spiš Jozef Majerčak.

Centrum slávnostne posvätil miestny farár Tadeusz 
Korczak, ktorý taktiež tlmočil pozdrav a modlitebnú pamäť 
od krakovského diecézneho biskupa Stanislava kardinála 
Dziwisza. Vo svojom mene želal, aby tento dom bol člán-
kom spájacím ľudí, ktorý dokáže preklenúť zlé historické 

skúsenosti miestneho obyvateľstva a vytvorí novú lepšiu 
úroveň kresťanského spolunažívania v obci Nová Belá. 

Neskôr si mohli prítomní na slávnosti prezrieť priesto-
ry Centra slovenskej kultúry na Spiši a pozvaní hostia mali 
príležitosť podiskutovať počas slávnostného obedu.

Výstavbu podporili
Výstavbu tejto budovy podporilo vo veľkej miere dnes 

už neexistujúce Ministerstvo vnútra a administratívy PR, 
ktoré voľakedy viedol terajší malopoľský vojvoda Jerzy 
Miller, vo výške 2.050.000 zlotých, Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí sumou 1 176 727,75 zlotých (315 776, 68 
eur – 30% prostriedkov potrebných na investíciu) a Spo-
lok Slovákov v Poľsku zo svojej vydavateľskej a polygrafic-
kej činnosti poskytol 359 915,85 zlotých. Čiastku 800 eur 
venovala Matica slovenská. Účtovná hodnota objektu je 
3 589 88,75 zlotých a rozpočtová hodnota objektu je vyše 
5 420 000 zlotých. 

Vďaka projektu Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry 
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej z prostriedkov 
z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a štátneho rozpočtu v rámci cezhraničnej spolupráce 
Poľskej republiky a Slovenskej republiky 2007-2013, ktorý 
bol realizovaný v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej 
v spolupráci so slovenským partnerom Oravským kultúr-
nym strediskom v Dolnom Kubíne, bolo vybavené Oddele-
nie kultúry tohto centra. 

V otvorenej budove má svoje sídlo Obvodný výbor SSP 
na Spiši a Miest-
na skupina SSP. 

I. Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Predseda Spolku preberá príležitostný list 
a obraz sv. Kataríny z rúk vojta Gminy

Ľ. Molitoris, generálny tajomník ÚV SSP

Posvätenie domu

Zhromaždení na slávnosti



24 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2014

 NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY
Múdra žena ju zaviedla do svojej lesnej chyže a tam ju naj-
prv nachovala. Maruške sa to zišlo, lebo už bola aj hladná aj 
smädná. Keď sa najedla, napila, spýtala sa jej starká: 

- Či ty vieš ovce pásť? Či ich vieš podojiť? Či vieš priasť 
a plátno tkať? 

- Neviem, - povedala Maruška, - ale keby ste mi poveda-
li, ako sa to robí, veru by som to dobre urobila. 

- No, tomu všetkému ťa naučím, len ty poslúchaj a urob 
všetko, čo ti  prikážem. Príde čas, keď sa ti  to zíde. 

Tak povedala Maruške múdra žena; Maruška sľúbila, že 
ju bude poslúchať, a hneď sa aj brala do roboty, lebo bola 
dievka pracovitá a pokorná. 

Za ten čas, čo Maruška u vešti ce slúžila, žili jej staršie ses-
try v samých zábavkách. Ustavične otca hladkali, okolo neho 
sa ovíjali a pýtali od neho každý deň novšie a novšie veci. 
Najstaršia sa celé dni do drahých šiat obliekala a zlatom sa 
riasila, stredná si len v zábavkách a v tanci voľkala, hosti na 
sa hnala za hosti nou a dcéry šli z radosti  do radosti . Otec 
čoskoro spozoroval, že najstaršej dcére je milšie zlato ako 
otec, a keď mu prostredná vyjavila, že by sa rada vydala, tu 
videl, že si zelený vienok nie veľmi cení. Neraz mu prišla na 
um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa 
oňho starala a ako by ju bol najradšej kráľovnou videl. 

Rád by bol v takýchto chvíľach po ňu poslal, keby bol 
o nej vedel, ale o tej nebolo ani chýru. Lenže keď mu zase 
prišlo na um, že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu 
vždy znova rozhneval. Raz mala byť zase veľká hosti na; i pri-
behol preľaknutý kuchár ku kráľovi. 

- Pán kráľ, veľká galiba sa nám stala, - bedákal, - všetka 
soľ sa rozmokla. Čímže ja budem soliť? 

- A či nemôžete poslať po druhú? - kráľ na to. 
- Ech, pane, veď to dlho, kým sa vozy z cudzej krajiny 

vráti a! Čímže ja budem dovtedy soliť? 
- Soľ voľačím iným, - vravel kráľ. 
- Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ? - spýtal sa opäť 

kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať, nikdy na to ani nepo-
myslel, že bez soli by bolo človeku ťažko žit. Nahneval sa 
kráľ a vyhnal kuchára. Kázal mu, aby varil jedlá neslané. Bola 
to divná hosti na - neslaná! Hosťom vôbec nechuti lo, hoci 
jedlá boli naoko pekné a dobré. Kráľa to veľmi mrzelo. 

I poslali poslov na všetky strany po soľ, ale všetci sa vráti -
li naprázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvlhli, že 
nikde nieto soli, a kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku 
zlatom zaplati li. 

Poslali vozy po soľ do inej krajiny; kým sa vráti a, kázal 
kráľ kuchárovi, aby varil také jedlá, do ktorých soli netreba. 
Kuchár si pomyslel, ako pán chce, tak urobím, a varil jedlá 
sladké a také, do ktorých soli nebolo treba. Ale ani také hos-
ti ny neboli hosťom po chuti , a keď videli, že to inakšie nebu-
de, jeden po druhom sa od kráľa odobrali. 

Dcéry to náramne trápilo, ale čo sa dalo robiť, kráľ si ne-
mohol hostí  pozývať, lebo im nemohol ani chleba so soľou 
podať, keď k nemu vošli. Deň po deň prichodili na stôl jedlá 
bez soli a ľuďom už odpadla všetka chuť do jedla a každý 
len po soli bažil. Aj statok trpel a kravy i ovce málo dojili, 
lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudia chodili 
ako omámení a upadali do ťažkých chorôb. Sám kráľ a jeho 
dcéry onemocneli. Taká drahá bola soľ, že za omrvinku by 

Pavol Dobšinský

Soľ nad zlato

Jeden kráľ mal tri dcéry. Choval si ich ako oko v hlave. 
Keď mu sniežik hlavu obsýpal a údy už nevládali ako 
kedysi, prichádzalo mu často na um, ktorá z dcér by po 

jeho smrti  mala byť kráľovnou. Trápilo ho to veľmi, lebo 
mal všetky tri jednako rád. Naostatok mu prišlo na rozum, 
aby tú za kráľovnú ustanovil, ktorá ho najväčšmi ľúbi. 

I zavolal hneď dcéry pred seba a takto im vravel: 
- Dievky moje! Starý som, vidíte, a neviem, či ešte dlho bu-
dem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mo-
jej smrti  kráľovnou. Ale skôr by som rád vedel, dietky moje, 
ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra moja najstaršia, povedz 
najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? - spýtal sa kráľ a obráti l sa 
k najstaršej dcére. 

- Ech, otec môj, milší ste mi nad zlato, - odpovedala naj-
staršia dcéra a pekne otcovi ruku pobozkala. 

- No dobre, a ty, dcéra prostredná, akože ty ľúbiš svojho 
otca? - obráti l sa k prostrednej dcére. 

- Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený! 
- riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. 

- No dobre, a ty, dcéra najmladšia, akože ma ty ľúbiš? - 
opýtal sa kráľ najmladšej, ktorú volali Maruška. 

- Ja, tatuško, vás ľúbim ako soľ! - odpovedala Maruška 
a sladko na otca pozrela. 

- Ech, ty naničhodnica, ty otca väčšmi neľúbiš ako soľ? - 
rozkríkli sa na ňu staršie sestry. 

- Ako soľ! - prisvedčila Maruška úprimne a ešte milšie 
pozrela na otca. Ale kráľ sa na dcéru náramne rozhneval, že 
ho má len tak rada ako soľ, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú 
každý má, a nikto o ňu nedbá. 

- Choď! Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako tú soľ! - 
okríkol kráľ Marušku a doložil: - Až prídu také časy, že ľuďom 
bude soľ vzácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa 
ohlás, budeš kráľovnou. 

Kráľ myslel, že to nikdy nebude. Maruška otca vždy po-
slúchala, nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči 
mala plné sĺz a srdce plné žiaľu. Ľúto jej bolo, že ju otec vy-
hnal a nevidel, že ho ona nie menej ako sestry ľúbi. Nevede-
la, kam sa obráti ť a dala sa po vetre cez hory, doly, až prišla 
do tmavého lesa. Tu - kde sa vzala, tam sa vzala - postaví sa 
jej zrazu do cesty starenka. Maruška sa jej pekne-krásne po-
zdravila, starká jej zaďakovala a vidiac ju uplakanú, opýtala 
sa, prečo plače. 

- Ech, starenka, načože vám to mám rozprávať, keď vy 
mne aj tak nemôžete pomôcť, - odpovedala Maruška. 

- No len mi to povedz, dievčička - azda ti  budem vedieť vo-
ľajakú radu. Kde sú šedy, tam bývajú i vedy, - vravela jej starká. 

Maruška starkej všetko rozpovedala a naostatok dodala 
plačky, že nechce byť kráľovnou a len to si žiada, aby sa otec 
presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starká Maruške ve-
rila, vedela už popredku, čo jej bude Maruška vravieť, lebo 
to bola múdra žena, vešti ca. I pojala Marušku za ruku a spý-
tala sa jej, či by nemala vôlu ísť k nej do služby. Maruška 
naskutku pristala, že pôjde, veď nemala kde hlavu skloniť. 
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ľudia boli plati li čímkoľvek najvzácnejším. Teraz poznával 
kráľ, aký vzácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal, a veľmi 
mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. 

Medzitým sa Maruške v lesnej chalúpke dobre vodilo; 
nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko 
dobre vedela. Preto ktorýsi deň povedala Maruške: 

- Dievka moja, veď som ti  vravela, čas sa s časom zíde, 
čo i celý svet prejde: prišiel tvoj čas, aby si sa vráti la domov. 

- Ach, starenka moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď 
ma otec nechce? - vravela Maruška a pusti la sa do plaču. 
Teraz jej vešti ca všetko rozpovedala, čo sa doma robí, a pre-
tože soľ sa stala drahšou nad zlato a drahé kamene, smie sa 
Maruška hlásiť k svojmu otcovi. Nerada opúšťala Maruška 
múdru ženu, čo ju ľúbila a mnohému ju naučila, ale za ot-
com sa jej ti ež už cnelo. 

- Statočne si mi slúžila, Maruška, - vravela jej naostatok 
starká, - chcem sa ti  dobrým odmeniť. Nuž vrav, čože si žia-
daš? 

- Dobre ste mi radili a dobre ste ma chovali, stará mať. Nič 
si ja nežiadam, len za hrsť soli, čo by som otcovi doniesla. 

- A inšie si nič nežiadaš? Ja ti  môžem všetko vykonať, - 
spýtala sa ešte raz múdra žena. 

- Nič viac si nežiadam, len soľ, - odpovedala Maruška. 
- Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti  nikdy nechýba. Tu, hľa, 

máš prúti k; keď vietor prvý raz od poludnia zadúcha, daj 
sa po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň 
a šibni tým prúti kom zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí 
a ty choď dnu. Čo tam nájdeš, to je tvoje veno. 

Maruška vzala prúti k, schovala si ho a starkej sa pekne 
poďakovala. Okrem toho jej starenka dala plnú kapsu soli 
a Maruška sa zberala na cestu. Plačky sa lúčila s lesnou cha-
lúpkou a s dobrou starenkou, ktorá ju viedla cez les, i pote-
šovala sa tým, že si po starkú príde a do zámku si ju odvedie. 
Starká sa len usmievala. 

- Zostaň dobrá a statočná, dievka moja, a dobre ti  bude 
naveky, - povedala múdra žena, keď doviedla Marušku na 
kraj lesa. Maruška sa jej chcela poďakovať, ale starkej už ne-
bolo. Čudovala sa tomu Maruška i ľúto jej bolo, ale túžba po 
otcovi jej nedala dlho meškať, rezko sa ponáhľala domov. 
Mala prosté šaty a hlavu v obrúsku zavinutú, nuž nikto ju 
v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pusti ť, vraveli, 
že je chorý. 

- Ach, len ma pusťte, - nástojila Maruška, - nesiem pánu 
kráľovi taký dar, čo je vzácnejší ako striebro, zlato, taký, čo 
ho istotne vylieči. 

Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ženičku k nemu 
pusti li. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chlieb. Kráľ 
rozkázal, aby priniesli chlieb. 

- Ale soli nemáme, - dodal. 
- Veď ja mám soľ! - riekla Maruška. Odkrojila okruštek 

chleba, siahla do sajdačky, posolila ho a podala kráľovi aj so 
sajdačkou. 

- Soľ! - zaradoval sa kráľ. - Ej, ženička, to je vzácny dar, 
ako sa ti  odmením? Žiadaj, čo len chceš, všetko dostaneš. 

- Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ! od-
povedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. 
Tu kráľ div nezamdlel, keď videl Marušku; prosil dcéru, aby 
mu odpusti la, ale ona ho len hladkala a zlé nespomínala. 

Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmlad-
šia kráľova dcéra sa vráti la a priniesla soľ. Tu sa každý 
zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako 
soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zlé nespomína-
la a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, 
kto len prišiel, dala trochu soli, a keď ju otec napomínal 
v strachu o soľ, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala: 
- Dosť jej tu ešte, tatuško! 

A naozaj: toľko soli sa vyberalo zo sajdačky - no zo saj-
dačky neubúdalo, hocikoľko sa vybralo! Z kráľa všetka cho-
roba akoby spadla a takú radosť mal zo svojej dcéry, že dal 
hneď zvolať staršie hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, 
na čo aj všetok ľud vďačne pristal. Keď Marušku vyhlásili 
pod vysokým nebom za kráľovnú, cíti la, že jej teplý vetrík 
tvár ovial. Dul od poludnia. Maruška sa rozpomenula, čo jej 
starenka povedala. Zverila sa s tým otcovi, vzala prúti k a vy-
brala sa hneď na cestu. Šla po vetre, ako jej starká kázala, 
a keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala a prúti kom šibla 
zem. Ako šibla, zem sa rozostúpila a Maruška vošla do zeme. 

Prišla zrazu do veličiznej paloty. Bola ako z ľadu, i dlážka 
bola taká, ale boli tam štôlne a z nich vybiehali maličkí pia-
dimužíci s horiacimi lúčmi a vítali Marušku: 

- Vitaj nám, vitaj, kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám 
prikázala, aby sme ťa tuto povodili a všetko ti  poukazovali, 
lebo že je to všetko tvoje! - Tak okolo nej štebotali, poska-
kovali, lúčmi blýskali, po stenách hore dolu lozili ako mušky 
a steny sa všade v žiari sveti el ligotali ako drahé kamene. 
Marušku udivila tá krása a chodila ako oslepená. Piadimu-
žíci ju vodili po chodbách, kde z povál viseli ľadové ciagle, 
blyšti ace sa ako striebro, zaviedli ju do záhrady, kde boli čer-
vené ľadové ruže a podivné kvety. Piadimužíci takú ružu od-
trhli a dali kráľovnej, ona k nej privoňala, ale ruža nevoňala. 

- Ale čože je to? - opýtala sa kráľovná. - Veď som ja ešte 
nikdy takú krásu nevidela! 

- To je všetko soľ, - odpovedali piadimužíci. 
- Nuž ale či naozaj? Takto rasti e soľ? - divila sa kráľovná 

a myslela si, že by bola škoda z toho brať. Ale piadimuží-
ci uhádli, čo si myslí, a vraveli, aby sa preto netrápila a soli 
brala, koľko jej treba, že keby vždy brala, predsa sa jej ne-
doberie. Maruška sa piadimužíkom pekne-rúče poďakovala 
a potom vyšla zo zeme, ale zem ostala za ňou otvorená. 

Keď sa vráti la domov a otcovi ukázala ružu i všetko mu 
rozpovedala, čo videla a počula, videl otec, že ju starká ob-
darovala bohatším venom, ako by jej kedy sám mohol dať. 
Maruška na starkú nezabudla a ako si už bola zaumienila, 
dala naskutku zapriahnuť do pekného koča a pobrala sa aj 
s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za 
jej veľké dobrodenie. Ale čo ako dobre poznala Maruška 
cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť, krížomkrážom pochodili 
les, ako makové zrnko hľadali chyžu, ale po chyži ani znaku, 
po starkej ani hlásku. Iba teraz videla Maruška, aká to bola 
starenka. 

Soľ v sajdačke sa dobrala, ale Maruška vedela, kde rasti e, 
a hocikoľko jej brali, nikdy sa nedobrali. Staršie sestry Ma-
ruške toľko šťasti a nežičili, ale nič nezmohli, lebo otec svoju 
Marušku na rukách nosil a každý ju ľúbil a ďakoval jej. Ale 
ona zostala naveky taká skromná a dobrá, ako bývala, a do 
smrti  na starenku nezabudla. 
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ostávajú aj staré desaťeurové bankovky, ktoré budú sťaho-
vané postupne a v centrálnych národných bankách bude 
možnosť ich výmeny neobmedzená. (mm-m)

Nová známka s podobizňou Andreja Hlinku
Pred 150-timi rokmi,  

27. septembra 1864, sa na-
rodil slovenský kňaz, politik, 
publicista a národný buditeľ, 
nazývaný aj otec slovenské-
ho národa Andrej Hlinka. 
Pri tejto príležitosti bola 
v septembri vydaná poštová 
známka z dielne akademic-
kého maliara Martina Činov-
ského o nominálnej hodnote 
0,80 €. Na známke, ktorá vy-
šla v náklade 2 000 000 ku-
sov, je portrét Andreja Hlin-
ku ako kňaza. (mm-m)

Kláštorný deň
Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov sa  

21. septembra stala miestom ďalšieho ročníka tzv. Kláštor-
ného dňa. Tento deň začal svätou omšou v kostole sv. An-
tona Pustovníka a pokračoval na druhom nádvorí pasova-

Otvorená samospráva 2014
Transparency International Slovensko aj v tomto roku 

vyhlásilo súťaž Otvorená samospráva 2014, prostredníc-
tvom ktorej je vyhlasené najtransparetnejšie slovenské 
mesto. Transparentnosť súvisí s tým, ako samosprávy hos-
podária, aké sú úspešné a ako zapájajú občanov do diania. 
Organizácia hodnotila sto najväčších samospráv na Sloven-
sku v troch hlavných oblastiach, a to prístup k informáci-
ám, financie a nakladanie s majetkom a oblasť rôzne, kam 
patrí napríklad etika či bytová otázka. Víťazom rebríčka 
sa so ziskom 72 zo 100 bodov stalo mesto Martin. Druhé 
miesto patrilo mestu Prievidza a tretie Rožňave. Hlavné 
mesto Bratislava sa na základe hodnotenia umiestnilo 
až na štvrtom mieste. Celý rebríček stovky hodnotených 
samospráv môžete nájsť na stránke mesta2014.transpa-
rency.sk. Výsledky hodnotenia ukázali, že najlepšou hod-
notenou oblasťou je prístup k informáciám o práci úradu 
cez webové stránky samospráv a pomocou infožiadostí. 
Zverejňovanie materiálov na rokovanie zastupiteľstva či 
elektronická úradná tabuľa na stránke mesta sú už dnes 
takmer štandardom. Naopak, najmenej transparentnou 
oblasťou zostáva predaj a prenájom majetku. Len 13 miest 
zo sto zverejňuje výsledky verejných obchodných súťaží 
na svojich internetových stránkach a len dve samosprávy 
kompletne zverejňujú zápisnice zo súťaží. Mestá podľa 
hodnotenia stále zaostávajú aj v oblasti etiky a konfliktu 
záujmov, keď napríklad žiadne z hodnotených miest nemá 
zverejnené majetkové priznania poslancov a len niekoľko 
zverejňuje priznania primátorov. Veľký vplyv na to, či sa 
občan dostane k informáciám, má aj to, akú má podobu 
webová stránka daného mesta. Najlepší užívateľský a gra-
fický web má bratislavská mestská časť Petržalka, kde sa 
občan k informáciám dostane prostredníctvom niekoľkých 
klikov. Dobrú stránku má takisto Považská Bystrica, ktorá 
zverejňuje informácie o bytovej politike, či mesto Malacky, 
na stránke ktorého sa ľudia dozvedia, koľko klientov, voľ-
ných miest či čakateľov majú sociálne zariadenia. (mm-m) 

Nová bankovka 10 €
Po novej päť eurovej bankovke bola koncom septem-

bra zavedená do obehu aj nová bankovka v nominálnej 
hodnote 10 eur. Nová bankovka obsahuje viac nových, 

zdokonalených ochran-
ných prvkov – vo vodo-
znaku a holograme je 
zobrazený portrét my-
tologickej bohyne Eu-
rópy, číslo desať mení 
farbu zo smaragdovoze-
lenej na tmavomodrú, 
pričom vytvára svetelný 
efekt a na ľavom i pra-
vom okraji bankovky sa 
nachádzajú krátke vy-
stupujúce čiarky, ktoré 
majú uľahčiť jej identi-
fikáciu. V obehu naďalej 

ním najlepšieho poľovníka a ukážkami poľovníckej hudby. 
Program bol pripravený aj na prvom nádvorí, kde si náv-
števníci mohli vychutnať miestny folklór, ale aj modernú 
hudbu, obdivovať remeselné umenie bylinkárov, syrárov, 
šperkárov, či tesárov a potešiť chuťové bunky špecialitami 
z regionálnej kuchyne. (mm-m)

Malý pieninsky maratón 2014
Beh najatraktívnejším prielomom rieky Dunajec na Slo-

vensku a zároveň najväčším v strednej Európe bol v sep-
tembri lákadlom pre všetkých, ktorí majú v sebe ducha 
pozitívneho športového súperenia. XIV. ročník Malého 
pieninského maratónu 2014, populárneho 18-km behu 
prielomom rieky Dunajec v čarokrásnej prírode Pienin, 
napísal v sobotu 13. septembra svoju ďalšiu kapitolu. 
Štart pretekov bol o 9.30 h pred rekreačným zariadením 
Dunajec village v Červenom Kláštore, kde sa najskôr usku-
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Mladá slovenská poviedka po jedenástykrát
Priestor pre spoveď mladých duší. I tak by sa dala cha-

rakterizovať celoštátna literárna súťaž pre mladých auto-
rov do 30 rokov, ktorú od roku 2003 vyhlasuje Oravské kul-
túrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja. V aktuálnom ročníku za-
ujala 102 mladých autorov, ktorí porote poslali svoje lite-
rárne texty – poviedky a takto sa podelili o reflexiu svojho 
bytia. V troch vekových kategóriách dominovali, tak ako 
v uplynulých ročníkoch, stredoškoláci, ale početne bola za-
stúpená i kategória dospelých do 30 rokov. Čo vyhlasova-
teľov teší najviac, mladí autori sa prostredníctvom svojich 
textov do súťaže pravidelne vracajú a literárne tak vyzrie-
vajú. Medzi takých patrí Katarína Želinská zo Sabinova či 
Tomáš Gerbery z Plešivca. Súťaž si našla svojho adresáta 
i pevné miesto medzi ostatnými celoštátnymi literárnymi 
aktivitami. Stala sa priestorom pre spoveď vyzrievajúcich 
duší, miestom hľadania odpovedí na jednoduché i zloži-
tejšie otázky súčasnosti. Stala sa miestom, kde mladí au-
tori nastavujú zrkadlo sami sebe i svetu navôkol. Naplniť 
poslanie súťaže – verejne prezentovať i tvorivo konfron-
tovať tvorbu mladých literárnych talentov a zvýšiť záujem 
mladej generácie o pôvodnú slovenskú literatúru, pomô-
že i zborník ocenených prác, vydávaný každoročne. V ak-
tuálnom ročníku súťaže sa v ňom prezentuje 26 autorov. 
Porotu, ktorú tvorili prof. Eva Kollárová, prof. Jozef Leikert 
a PeadDr. Július Lomenčík, zaujali a oslovili jednoduché 
každodenné, no nie banálne príbehy, úprimná zvnútor-
nená nevšedná všednosť i spôsob vyjadrovania sa mla-
dých autorov. Autori majú rešpekt pred iným pohľadom, 
reflektujú ho, majú svoj názor a vyslovujú ho. Víťazstvo 
v najmladšej kategórii žiakov 6.-9. ročníkov základných 
škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií získala za 
poviedku Čučoriedky Tatiana Piliarová zo Žiliny, v kategórii 
stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných  
gymnázií zvíťazila Barbora Baďurová z Trenčína s povied-
kou Električka číslo 5. Medzi dospelými autormi do 30 ro-
kov porotu najviac zaujala Katarína Želinská zo Sabinova 
s poviedkou Agi. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Orava vo fotografii
Výstava pod názvom Orava vo fotografii, ktorú pripra-

vilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spo-
lu s fotoklubom Orava pri Oravskom kultúrnom stredisku 
v Dolnom Kubíne predstavuje fotografickú tvorbu orav-
ských neprofesionálnych fotografov, ktorí po viac ako de-
siatich rokoch spoločným úsilím a nadšením obnovili spolu 
s niektorými pôvodnými členmi fotoklub Orava. Výstava, 
ktorá potrvá od 10. – 31. 10. 2014, poodhaľuje známy aj 
neznámy pohľad na prírodu, kultúru a zvyky oravského 
regiónu. Prezentuje jednotlivca, ktorý je zároveň prvkom 
v ucelenom celku charakterizujúcim novú podobu fotoklu-
bu Orava. Vernisáž výstavy dvadsiatich oravských fotogra-
fov sa uskutočnila 10. 10. 2014 o 16.00 hod. vo výstavných 
priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Ku-
bíne. (Mgr. Júlia Šefčíková)

točnila prezentácia prihlásených účastníkov. Muži štar-
tovali v piatich vekových kategóriách a ženy bez rozdielu 
veku. Beh sa uskutočnil po pevnej lesnej ceste a po asfal-
te popri rieke Dunajec. Na webovej stránke organizátora 
pretekov bolo prihlásených 140 osôb. Bežecký klub Stará 
Ľubovňa aj tento rok pripravil i štafetu dvojčlenných tímov 
na 9 + 9 km a prechod prielomom chôdzou pre nebežcov 
a rodinných príslušníkov pretekárov. Bežecký poplatok bol 
10 eur, v ktorom bolo zahrnuté bežecké tričko, štartovné 
číslo, medaila, občerstvenie a tombola. Počet miest bol li-
mitovaný.

Beh celkovo ukončilo 123 účastníkov. Víťazom marató-
nu v kategórii mužov sa stal Tomáš Kubej zo Športového 
klubu Katolíckej Univerzity v Ružomberku s výsledkom 
01:04:40 a v kategórii žien Agnieszka Faron z klubu Noraf-
sport s výsledkom 01:22:15. Každý bežec, ktorý prebehol 
maratón získal medailu. Na organizácii maratónu sa po-
dieľali: Bežecký klub Stará Ľubovňa, Rekreačné zariadenie 
Dunajec village, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka, 
Občianske združenie Zamagurie, obec Červený Kláštor, 
mesto Stará Ľubovňa a Štátne lesy TANAP. Tento druh 
trávenia voľného času je v súčasnosti veľmi populárny na 
Slovensku aj v Poľsku. Malého pieninského maratónu sa 
zúčastnili tiež niekoľkí účastníci z Poľska a medzi nimi aj 
naši krajania. (aj)

Úspechy slovenských futbalistov
Slovenská futbalová reprezentácia v pozitívnom zmys-

le šokovala svetovú futbalovú verejnosť, keď 9. októbra 
v kvalifikačnom zápase na Majstrovstvá Európy senzačne 
porazila úradujúcich majstrov zo Španielska 2:1. Dobré vý-
kony podávajú pritom slovenskí reprezentanti počas celej 
jesennej časti kvalifikácie, keď porazili futbalové mužstvá 
Ukrajiny i Bieloruska, a tak s plným ziskom deviatich bo-
dov je Slovensko na prvom mieste kvalifikačnej skupiny. 
(mm-m)



28 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 10/2014

Očarení krásou pamiatok
spracovala    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto    ARCHÍV FS HAJDUKY

Spoznávanie krás Slovenska sa členom folklórneho súboru 
Hajduky z Vyšných Lápš natoľko zapáčilo, že v posledných rokoch 
sa vždy na jeseň vyberú na výlet na Slovensko. Zakaždým si ozrej
mia nejakú inú pamiatku a  spoznajú jej históriu. Tento raz sa 
rozhodli, v dňoch od 12. do 14. septembra 2014, navštíviť Demä
novskú ľadovú jaskyňu a Oravský hrad.

V ľadovej jaskyni
Najskôr sa účastníci výletu pobrali obdivovať prírodné 

krásy Demänovskej ľadovej jaskyne, v ktorej prehliadkový 
okruh má dĺžku 650 m a prevýšenie 48 m. Ako sa dozve-
deli od sprievodcu, Demänovská ľadová jaskyňa je známa 
odnepamäti. Prvá zmienka o otvoroch do jaskýň v Demä-
novskej doline sa nachádza v listine Ostrihomskej kapituly 
z roku 1299. Nemožno ju však vzťahovať na konkrétnu jas-
kyňu. Prvá písomná zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni 
sa vzťahuje na opis jaskyne neďaleko Liptovského Mikuláša 
z roku 1672 od J. P. Haina, ktorý sa zaujímal o kosti jaskyn-
ných medveďov a považoval ich za kosti drakov. Množstvo 
nápisov na stenách a zachovaná bohatá literatúra svedčia 
o veľkom záujme vtedajších vedeckých kruhov i širšej verej-
nosti o jaskyňu. Na stenách sú aj podpisy významných osob-
ností slovenských dejín (napr. M. M. Hodža, S. Chalupka, G. 
Fejérpataky-Belopotocký). Prvotné turistické sprístupnenie 
jaskyne sa udialo asi v polovici 19. storočia, hoci už predtým 
sa zásluhou demänovského komposesorátu upravili vstup-
né strmé a zľadovatené časti jaskyne. 

Prehliadková trasa prechádzala cez mohutné riečne 
chodby, poprepájané strmými úsekmi. Prvá časť trasy 
viedla cez jaskynné priestory so sintrovou výzdobou, dru-
há časť cez zaľadnené priestory jaskyne. Kombináciou sin-
trovej a ľadovej výzdoby vznikol veľmi zaujímavý prehliad-
kový okruh, v ktorom sa návštevníci dozvedeli o vytváraní 
jaskynných priestorov, vzniku sintrovej výzdoby, o pod-
mienkach zaľadnenia jaskyne, ako aj o vplyve zaľadnenia 

na pôvodnú sintrovú výplň. Jaskyňa predstavuje severnú, 
niekdajšiu výverovú časť Demänovského jaskynného sys-
tému. Niektoré horné časti jaskyne sú vytvorené vodami 
bočného ponorného ramena Demänovky, ktoré prenikali 
z priľahlej jaskyne Dvere a z Novej jaskyne v Bašte. Jas-
kynné priestory v troch vývojových úrovniach pozostávajú 
z oválnych, riečne modelovaných chodieb so stropnými 
a bočnými korytami (Čierna galéria, Jazerná chodba, Med-
vedia chodba) a dómovitých priestorov dotvorených rúte-
ním a mrazovým zvetrávaním (Štrkový dóm, Veľký dóm, 
Kmeťov dóm, Belov dóm, Halašov dóm, Dóm trosiek). Od 
vchodu klesajú do hĺbky 40 až 50 m.

Na Oravskom hrade
Z Liptova sa výletníci pobrali na Oravu, kde strávili 

taktiež pekne chvíle v objatí starobylých dejín Oravského 
hradu a jeho okolia. Od sprievodcu získali zaujímavé in-
formácie o tom, ako vznikal hrad a jeho opevnenie, komu 
postupne patril a ako pribúdali ďalšie hradné priestory. 

Pripomeňme si len, že Oravské hradné bralo (súčasť 
Oravskej vrchoviny), na ktorom sa nad hladinou rieky Oravy 
a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, bol 
dávnym opevneným sídlom, chráneným od severu skalným 
masívom a od juhu polkruhovým zemným valom. Najvyššia 
časť hradu sa nachádza vo výške 112 metrov nad hladinou 
rieky Orava. Pohľad rozprestierajúci sa z hornej časti hradu 
je peknou panorámou okolia. Hrad vznikol na strategicky 
dôležitom mieste uhorsko-poľskej cesty (predtým aj dôle-
žitej jantárovej cesty) v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne 
a od roku 1370 bol aj župným hradom. Komplex budov hor-
ného, stredného a dolného hradu, zaberajúci tri výškové 
terasy hradnej skaly, stavali postupne od polovice 13. až do 
začiatku 17. storočia. Dievčatá sa s ochotou započúvali do 
príbehov o hradných paniach a ich osudoch, chlapcom uča-
rili statní rytieri a obhajcovia svojich poddaných. 

Samozrejme, nemohol chýbať čas na nákupy a pre-
chádzky uličkami slovenských miest, ktoré sa nachádzali 
po ceste. Posedenia v pivárni či vinárni. Bola to predsa prí-
ležitosť nahliadnuť do atmosféry slovenského bežného ži-
vota. Zároveň spoločné cestovanie utužuje priateľské vzťa-
hy v súbore a je akýmsi spájacím článkom popri nácvikoch, 
vystúpeniach a besedách. 

Účastníci výletu si sami hradili stravu, ubytovanie a vstup-
né do pamiatok, kým cestovné trovy im zabezpečil Spo-
lok Slovákov v Poľsku, ktorému vyjadrujú poďakovanie. 
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Úspešná prezentácia 
slovenského cestovného ruchu 
vo Varšave

V Slovenskom inštitúte vo Varšave, za mimoriadneho 
záujmu poľských médií a zástupcov cestovných kan-
celárií, sa uskutočnila tlačová konferencia štátneho 

tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky Františka Palka, spojená s pre-
zentáciou aktuálnych turistických možností na Slovensku. 
V úvodnom príhovore, prednesenom v poľskom jazyku, 
štátny tajomník F. Palko predstavil priority štátu v danej 
oblasti, vychádzajúce zo Stratégie rozvoja cestovného 
ruchu do roku 2020, ktorú schválila vláda SR v júli 2013.  
Zahraničný zástupca SACR v Poľsku Ján Bošnovič v úvo-
de následnej multimediálnej prezentácie predstavil 
najvýznamnejšie slovenské lyžiarske strediská, s dôra-
zom na ich tohtoročné novinky. Druhú časť vystúpenia 
venoval prezentácii slovenských kúpeľov, termálnych 
aquaparkov a jaskýň, ako aj kultúrno-historických a prí-
rodných pamiatok, zapísaných na zozname UNESCO. 
Štátny tajomník F. Palko neskôr odpovedal na viaceré otáz-
ky poľských novinárov a v závere stretnutia boli premiet-
nuté aktuálne reklamné spoty Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch. Úspešné prezentačné podujatie zorganizo-
val Slovenský inštitút vo Varšave a Zahraničné zastúpenie 
SACR v Poľsku. (Ľ. Miller)

Tento záber zachytáva delegáciu štátneho tajomníka F. Palka a organizátorov prezen
tačného podujatia pred budovou Slovenského inštitútu vo Varšave.

Príhovor štátneho tajomníka

Organizátori podujatia: Milan Novotný, Ján Bošňovič, František Palko, Vladislav Chlipala

Doplňujúce voľby  
v MS SSP na Spiši

V dvoch miestnych skupinách Spolku Slovákov v Poľ-
sku prebehli doplňujúce voľby na predsedu, keďže riad-
ne zvolení a vykonávajúci túto funkciu krajania zomreli. 
Bola to miestna skupina vo Falštíne a v Repiskách – Bry-
jovom Potoku. Vo Falštíne túto funkciu zastával krajan An-
drej Klimčak a v Repiskách – Bryjovom Potoku krajan Ján 
Jur govian. V obidvoch miestnych skupinách boli zvolané 
obvodným predsedom na Spiši Františkom Mlynarčíkom 
mimoriadne schôdze, na ktorých sa uskutočnili doplňujú-
ce voľby na predsedu. Vo Falštíne sa predsedníčkou stala 
Anna Klimčaková. V Repiskách – Bryjovom Potoku krajania 
zvolili za predsedu Jána Kurčáka.

Výbory v novom zložení:
MS SSP vo Falštíne
Predsedníčka: Anna Klimčaková, Falštín č. 54
Podpredseda: Jozef Horničak, Falštín č. 59
Tajomník: Jozef Gelata, Falštín č. 43
Pokladník: František Piontek, Falštín č. 97

Delegát na obvodnú schôdzu: Anna Klimčaková

Delegáti na XIII. Zjazd SSP: František Piontek, Anna 
Klimčaková

MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku
Predseda – Ján Kurčák, Repiska – Bryjov Potok 39a
Podpredseda – Ján Jurgovian, Repiska – Bryjov Potok 8
Tajomník – Jozef Mačičák, Repiska – Bryjov Potok 13
Pokladník – Jakub Milon, Repiska – Bryjov Potok 40

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU: Jakub Milon, 

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD SSP: Ján Kurčák, Jakub Milon
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Otec Charles Sperlak 
oslávil zlaté jubileum svojej 
kňazskej vysviacky

Vdp. Charles S. Sperlak, farár far-
nosti  Sv. Cyrila a Metoda v Readingu 
20. júna oslávil päťdesiate výročie 
kňazskej vysviacky.

Otec Sperlak, rodák z Jablonky 
v regióne Orava na severe Slovenska, 
sa narodil 5. marca v roku 1937. Vo 
vtedajšom Československu za kňaza 
študovať nemohol, preto sa rozhodol 
študovať v Poľsku. V júni roku 1964 bol 

Slovenčina Online – 
moderne a pohodlne

Prvý elearningový portál www.slovake.eu je výsledkom 
medzinárodnej spolupráce odborníkov v rámci projektu Slovak 
Online. Výučba cudzích jazykov cez internet prostredníctvom ele
arningu je v súčasnosti bežným a často vyhľadávaním spôsobom 
učenia sa. Mnoho záujemcov o tento jazyk získalo možnosť bližšie 
sa s ním oboznámiť.

Navyše, v súčasnej dobe využívania a pokroku infor-
mačných a komunikačných technológií je vytvorenie 
jazykového kurzu omnoho jednoduchšie a ľahšie 

zrealizovateľné, a to po technickej, ako aj obsahovej strán-
ke. Vytvorenie internetového kurzu slovenčiny pre cudzin-
cov je teda v súčasnej dobe nielen plne realizovateľné, ale 
aj žiadané.

Bezplatná stránka slovake.eu je inovačným, interaktí v-
nym náradím pre všetkých, ktorí sa chcú učiť slovenský 

jazyk. Výnimočná je tým, že 
ponúka používateľom 11 jazy-
kových mutácií s možnosťou 
pridávania ďalších. Všetkým 
skupinám záujemcov interne-
tový portál poskytuje možnosť 
oboznámiť sa so slovenčinou 
už doma – vo svojej krajine, 
prípadne sa jej základy môžu 
naučiť ešte pred príchodom 
na Slovensko. Týmto spôso-
bom sa zviditeľní Slovensko 
a slovenčina v zahraničí (kurz 
umožní veľkému počtu ľudí 
bezplatne sa oboznámiť s jazy-

kom i kultúrou krajiny), zároveň internetový kurz umožní 
ľuďom naučiť sa jazyk rýchlejšie, fl exibilnejšie (vo svojom 
voľnom čase), zábavnou formou (hry, testy, súťaže).

Unikátny projekt občianskeho združenia Edukácia@In-
ternet z Parti zánskeho predstavuje viacjazyčný interneto-
vý portál EÚ v rámci programu KA2 – languages – program 
celoživotného vzdelávania, zameraný na podporu vyučo-
vania slovenčiny. Projekt bol podporený Európskou komi-
siou a prebieha jeho druhý ročník, ktorý potrvá do novem-
bra 2015. Umožňuje občanom bezplatne a interaktí vnou 
formou učiť sa slovenský jazyk na úrovní A1 a A2 prostred-
níctvom deviati ch jazykov /CZ, DE, EO, EN, ES, FR, LT, PL, 
SK/ a onedlho aj na úrovní B1 a B2. Zároveň poskytuje 
možnosť záujemcov čítať viacjazyčne informácie o Sloven-
sku, jeho prírodných krásach, histórii, kultúre, tradíciách, 
spoločenskom dianí a ďalších reáliách. Je to aj pomôcka, 
ktorú vyhľadávajú lektori slovenského jazyka v zahraničí, 
učitelia a študenti . 

Portál je dostupný na stránke www.slovake.eu. Odka-
zovače na túto stránku sa nachádzajú aj na webových síd-
lach slovenských veľvyslanecti ev a zastupiteľských úradov 
SR v zahraničí. 

Mgr. Filip Ostrowski, koordinátor projektu pre Poľsko

Slováci poľskými očami
V posledný septembrový deň sa v Krajskej knižnici v Ži-

line konala prezentácia knihy významného kultúrneho 
organizátora (začas 
napr. aj námestní-
ka ministra kultúry 
Poľskej republiky 
a gen. riaditeľa Poľ-
skej národnej knižni-
ce) Michała Jagiełłu 
pod príznačným 
názvom Slováci poľ-
skými očami. Tento 
úprimný priateľ na-
šej histórie, kultúry 
a hôr (na fotografi i) 
v dvoch zväzkoch 
prináša svedectvo 
o tom, že Slováci sú 
pre Poliakov národ 
blízky nielen svo-
jou príslušnosťou 
k etnickému spolo-
čenstvu, ale aj tým, 
že žijú pod Tatrami, 
ktoré nás viac spájajú, než oddeľujú. Ako sám autor hovo-
rí: „Kniha je rozprávaním o istom období v dejinách poľskej 
inteligencie, pričom nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že 
naše záujmy o Slovákov a Slovensko sú nezištné a nijako 
nezávisia na ostatných duálnych vzťahoch v krajinách Vi-
šegrádskej štvorky“. Jagiełło na viac ako 700 stranách pátra 
teda po slovenských stopách počínajúc prvými zmienkami 
v najstarších poľských dokumentoch až do konca 19. sto-
ročia, pričom sleduje stránky poľských časopisov a kníh 
a pozornosť upiera hlavne na publicisti ku a beletriu. Kniha 
v preklade Tomasza J. Trancygiera vyšla vďaka spolufi nan-
covaniu EÚ vo Zväzku Euroregión Tatry v Novom Targu.

Text a foto: Igor Válek
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Blahoželania
Milí rodičia,
lesk perlových šperkov je matný 
oproti tejto slávnostnej chvíli. 
Chvíli, v ktorej si pripomíname 
spolu s Vami 30. výročie Vášho sobáša. 
Lesk perlových šperkov len na krátku chvíľu 
upúta oko človeka a potom zovšednie. 
Ale lesk Vašich strieborných vlasov, 
Vašej perlovej lásky nemôže zovšednieť ani Vám, 
ani nikomu z Vašich blízkych, ktorí sú tu dnes s Vami, 
aby Vám naozaj z celého srdca úprimne zablahoželali 
k tomuto Vášmu perlovému výročiu. 
Perly, perlové šperky časom stratia lesk. 
Ale nech nikdy nestihne tento údel 
Vašu vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!
Všetci Vám do ďalšieho spoločného života želáme 
veľa zdravia, porozumenia, lásky a veríme, 
že sa tu takto spolu opäť stretneme 
pri ďalšom okrúhlom výročí Vášho sobáša.

Gratuláciu zasielajú Anne a Františkovi Surmovcom 
z Krempách pri príležitostí 30. výročia sobáša, ktoré oslá-
vili 27. októbra t.r. dcéry, zaťovia, synovia, vnuci a ďalšia 
rodina.

***
Prišli sme sem ako vaše vlastné deti 
blahoželať k Vašej rubínovej svadbe. 
Nech Vám ešte dlho zlaté slnko svieti 
na tie roky zasiate tiež v tejto bohatej siatbe. 
S nami tiež aj vaši vnuci – detné deti sú tu, 
starkí naši, drahí oslávenci, milí! 
Želáme Vám zdravie, šťastie, veľa spokojnosti, 
by ste v láske dlho medzi nami žili!
Vaše spoločné kroky nech sprevádza 
ochranná ruka Panny Márie.

Blahoželanie zasiela Alžbete a Vojtechovi Kolodejov-
com z Novej Belej pri príležitosti 40. výročia sobáša, ktoré 
oslávili v septembri t.r., celá rodina.

vysvätený v katedrále v meste Kielce v strednom Poľsku. 
V roku 1968 prišiel do USA navštíviť rodinu do Chicaga. Kvôli 
následnej invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Českosloven-
ska pod vedením Sovietskej armády sa nemohol vrátiť na-
späť domov. Pár rokov zostal v Chicagu a v roku 1969 začal 
svoju službu v Diecéze v Allentowne, Pa.

Jeho prvá úloha bola spojená s baptistickou farnosťou 
St. John v Allentowne. V novembri 1974 bol menovaný za 
farára St. Stephen’s v Shenandoah, Pa. V tejto úlohe tam 
pôsobil do novembra 1991, až do doby, keď bol menovaný 
za farára SS. Cyril and Methodius v Reading, kde dodnes 
vedie pastoračnú činnosť. 

Počas svojej práce v Pánovej vinníci mal veľkú podpo-
ru zo strany slovenského katolíckeho bratstva, takisto ho 
podporovala aj slovenská katolícka federácia. Každoročne 
ho podporovala aj farnosť SS. Cyril and Methodius v Rea-
dingu.

K Vášmu jubileu, dôstojný otec Charles,
vyprosujeme od Nebeského Otca veľa zdravia,
šťastia a hojnosť Božích milostí.
Nech Vaše kroky vždy sprevádza
ochranná ruka našej nebeskej
Matky Márie.

Dôstojnému jubilantovi vdp. Charlesovi Sperlakovi za-
siela blahoželanie brat Jozef Szperlak z Jablonky, celá rodi-
na Paniak, Slezak a Rys z Pensilvanie v USA a k želaniam sa 
pripája celá rodina Szperlak a Gonzalez z New Jersey v USA 
a rodina Ferenc z Kanady.
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V čase, keď hybná sila i duša Matice slovenskej, správca Jozef 
Cíger Hronský, odchádzal z  centra slovenskej kultúry i  zo svojho 
domova, z Martina, bol pevne presvedčený, že na svoju vlasť, kore
ne i matičnú prácu nikdy nezabudne. Na emigračnej „púti“, v kruš
ných i ťažkých chvíľach v Rakúsku, Nemecku, Taliansku i Argentíne 
dozrievala u neho myšlienka založiť dcérsku ustanovizeň Matice 
slovenskej v zahraničí, ktorá by za vtedajšími československými 
hranicami slobodne „dýchala“, pracovala bez obmedzení i nepraj
níkov. Spoločne s  bývalými matičnými činovníkmi, spoluemig
rantmi, Stanislavom Mečiarom, Františkom Hrušovským, Ferdi
nandom Hoffmanom, Jozefom Cincíkom a ďalšími, hľadal Hronský 
pre realizáciu svojej myšlienky vhodný čas, podporu i zázemie. Pre 
mnohé prekážky (myšlienková a  názorová roztrieštenosť medzi 
emigrantmi, slabá finančná podpora i nekoncepčnosť napĺňania 
spoločných cieľov) dal Hronský svojej myšlienke „krídla“ až v roku 
1959. 

Bývalý správca MS začal pripravovať podmienky na 
realizáciu vzniku Zahraničnej Matice slovenskej so 
sídlom v argentínskom Buenos Aires až po niekoľko-

ročných prípravách, a najmä po prísľube finančnej pod-
pory od  mecéna slovenskosti v Clevelande, opáta Teodo-
ra Kojiša.

Dňa 30. augusta 1959 sa na Hronského impulz stretla 
v Buenos Aires stará matičná garda i mnohí Slováci, aby 

predniesol a ponú-
kol všetkým sloven-
ským emigrantom 
i slovenským spol-
kom celého sveta 
OHLAS, v ktorom 
jasne konštituoval 
myšlienku vzniku 
Zahraničnej Ma-
tice slovenskej: 
„My Slováci, zíde-
ní v Slovenskom 
kultúrnom spolku 
v Buenos Aires, 
(...), sa vyslovuje-
me za uzatvore-

nie ZAHRANIČNEJ MATICE 
SLOVENSKEJ a privolávame 
k nášmu slovu všetkých za-
hraničných Slovákov dobrej 
slovenskej vôle. (...) Pán Boh 
nám v tom pomáhaj.“

Jej presnejšie úlohy, cie-
le i myšlienkové rezíduá vy-
slovil Hronský už o niekoľko 
mesiacov, na Vianoce 1959, 
v dokumente Nové slovo 
Slovákom, súcim na Slovo: 
„Nemožno nepripomenúť, 
že zahraniční Slováci svoj-
ho času dobre chápali úlohu 
Matice v národe a chceli ju 
v zahraničí vzkriesiť, i keď sa oživenie neuskutočnilo, lebo 
sa nemohlo. Dnes zapisujeme Maticu slovenskú do dejín 
po tretí raz. Aj keď nie na Slovensku, kde by na život mala 
mať najvyššie právo, aj keď nie pod tým istým menom 
a nie v takých rozmeroch, v aké si ju vybudoval národ na 
Slovensku. I musíme si byť vedomí, že preberáme na seba 
veľkú zodpovednosť.“

Na jeseň roku 1959 sa uskutočnilo jej zakladajúce val-
né zhromaždenie, pracovalo sa na zostavovaní stanov, 
ktoré mali vyjsť v prvom čísle časopisu Slovensko, pripra-
vovali sa plány práce i vízie jej ďalšieho rozvoja. Hronský 
spolu s najužšími spolupracovníkmi úpenlivo čakali na fi-
nančnú podporu z USA, aby mohli naplno rozvinúť všetky 
pripravované aktivity. Svoje prvé výročie oslavovala ZMS 
rozpačito i smutne, bez toho najpovolanejšieho – bez je 
hlavného zakladateľa Hronského. Dňa 13.7.1960 umrel. 
No položenie základného kameňa dcéry našej Matice 
slovenskej v zahraničí ostalo vyryté hrubým písmom do 
slovenských dejín ako jeden z najvýznamnejších činov 
našich krajanov.  

Ľudstvo si zaužívalo, že 55. výročie od vzniku niečoho 
významného je tak cenné i jagavé ako smaragd. V týchto 
dňoch sa smaragdovo „sfarbí“ výročie vzniku ratolesti Ma-
tice slovenskej, ktorá pred viac ako pol storočím dostala 
názov Zahraničná Matica slovenská. 

Zuzana Pavelcová 

Po tretí raz zapísaná do dejín Slovákov 

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojili: krajan František 

Vodžak z Čenstochovej sumou 100,- zlotých, ktorú veno-
val na činnosť Spolku Slovákov v Poľsku a krajanka Anna 
Pastušeková z USA, rodáčka z Kacvína, sumou 200 USD, 
ktorú venovala na činnosť Spolku Slovákov v Poľsku. Sr-
dečne ďakujeme. 

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispie-
vať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. 
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O 
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.

Poďakovanie
Ústredný výbor Spolku Slovákov  

v Poľsku vyjadruje srdečné poďako-
vanie rodáčke z Kacvína, krajanke 
Anne Pastušekovej, momentálne 
žijúcej v USA, za finančnú podporu, 
ktorú pravidelne každoročne posky-
tuje na činnosť SSP a tak pomáha pri 
udržiavaní slovenského národného 
povedomia krajanov v Poľsku.

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku

Hrob J. CígeraHronského na Národnom cintoríne v Martine

 J. CígerHronský
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• október – nebude
• november – 9.11.2014
• december – 14.12.2014

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• október – 28.10.2014
• november – 25.11.2014
• december – 30.12.2014

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej  
o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.30 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie  
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.  
a filiálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. 
a 9.30 hod., filiálka Tatranská Javorina - kostolík  
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 19. augusta 2014 zomrela 

v Kacvíne vo veku 88 rokov krajanka

FRANTIŠKA  
JÁNOŠÍKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku 
i vernou čitateľkou časopisu Život. 
Spolu s manželom Františkom, kto-
rý bol odbojárom, odkázali svojim 
deťom a vnukom slovenské povedo-

mie. Počas II. sv. vojny pomáhala v ukryvaní Židov. Odišla 
od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, babička, praba-
bička, sesternica a teta. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne

>
Dňa 8. septembra 2014 zomrel 

v Krempachoch vo veku 78 rokov 
krajan

JÁN PETRAŠEK
Zosnulý bol členom Spolku a ver-

ným čitateľom Života. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, 
otec, dedo, brat a ujo. Nech odpočí-
va v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

>
Dňa 22. septembra 2014 zomrela 

v Repiskách – Bryjovom Potoku vo 
veku 93 rokov krajanka

ŽOFIA VOJTIČKOVÁ
Zosnulá bola najstaršou krajankou 

v obci. Odišla od nás dobrá krajanka, 
starostlivá matka, babička a praba-
bička a sestra. Nech odpočíva v po-
koji.

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku

Poľskí volejbalisti  
majstri sveta

Zápasy v rámci Majstrovstiev sveta vo volejbale 2014 
sa konali v septembri v Poľsku. 

Dňa 21. septembra 2014 v katovickej športovej 
hale Spodek zdolali poľskí volejbalisti na domácej pôde za 
účasti mnohých tisícov divákov v hale a pred televíznymi 
obrazovkami Brazíliu 3:1. Z titulu sa mohli fanúšikovia vo-
lejbalu v Poľsku tešiť opäť po 40 rokoch. Bolo to v roku 
1974, keď poľský národný tím získal prvé zlato na maj-
strovstvách sveta v Mexiku. Na úspechu mal svoj podiel aj 
tréner volejbalistov Francúz Stéphane Antiga. Ako svorne 
po zápase hovorili hráči, víťazstvo prišlo vďaka spoločné-
mu úsiliu a ťažkej práci volejbalistov, ale aj veľkému po-
vzbudeniu zo strany fanúšikov, ktorí verili vo víťazstvo.

Cenu pre najužitočnejšieho hráča MS získal Mariusz 
Wlazły, za čo zinkasoval prémiu 30.000 dolárov. Wlazły bol 
najviac bodujúcim hráčom turnaja, celkovo nazbieral 233 
bodov a mal 52,09 percentuálnu úspešnosť v útoku. Zá-
roveň to bolo pekné ukončenie jeho volejbalovej kariéry  
v národnom tíme. (aj)
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA 
2014/2015

Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život a Slovenský inšti tút vo Varšave za spoluúčasti  spišských a oravských základných škôl a gym-

názií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 2014/2015 pod názvom

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ ROZPRÁVKA
Slovenské rozprávkové bohatstvo je veľké. Napovieme vám, že azda ti e najobľúbenejšie zozbierali či napísali: 

P. Dobšinský, Ľ. Feldek, J. C. Hronský, D. Hevier, J. Milčák, J. Balco, V. Majerik, P. Glocko, K. Bendová, M. Ďuríčková, 
K. Jarunková a mnohí ďalší. Pekné slovenské rozprávkové knižky si môžete požičať v knižnici, ale inšpiráciu nájdete aj 
v nasledujúcich číslach časopisu Život. Stačí si vybrať, nakresliť a poslať k nám do redakcie. Téma ponúka naozaj široký 
výber možností  každému žiakovi, je zaujímavá a závisí od vás, akým spôsobom ju výtvarne spracujete.

Forma a spracovanie:
Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž, priestorové stvárnenie, 

grafi ka, kresba ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s texti lom alebo iným materiálom. 

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do redakcie zašlú aspoň 

jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súčasne čestne prehlási, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlastní 

neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne vy-
hlasovateľovi žiadny záväzok voči tretí m osobám.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využití m a verejným roz-
širovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.

Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použití m výtvarnej práce na účely propagácie výtvar-
nej súťaže a jej uverejnenie v časopise Život.

Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografi ckých 
záberov v prípade vyzdvihovania odmeny.

Termín uzávierky prijímania prác:
Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára 2015 na adresu redakcie: 

Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: NÁZOV PRÁCE, MENO, PRIEZVISKO, VEK 

A PRESNÚ ADRESU AUTORA, TRIEDU A ADRESU ŠKOLY, KTORÚ NAVŠTEVUJE. Práce bez týchto údajov nebudú zohľad-
nené.

Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ), 
2. staršia skupina (od 5. tr. ZŠ do 3. tr. gymnázia) a po desať účastníkov v každej kategórii získa ti ež pekné slovenské knihy. 

Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života 2015. Odmenené práce budú prezentované na výstave 
v Slovenskom inšti túte vo Varšave, v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, ako aj v klubovni v Jablonke na Orave 
a vo Vyšných Lapšoch na Spiši. Odmenené práce budú tvoriť ilustrácie ku knižke s najkrajšími slovenskými rozprávkami, 
ktorú vydáme po súťaži.

Srdečne Vás pozývame 
do nového ročníka súťaže!
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Spoločenstvo 
stromových ľudí
text a ilustrácie    IVANA PANČÁKOVÁ

Vizitka: Expedícia prevedená mnou, bádateľom a ces-
tovateľom Viliamom I., vek: 11 rokov.

Navigácia: Cesta z paneláku juhozápadným sme-
rom, asi 20 minút v pokojnom režime. Mestský park medzi 
dvoma hlavnými cestami. Topoľové stromoradie pri poto-
ku. Pozor! Vstup cez najvyšší topoľ.

Utorok, čas 15:32. Zvláštny jav spozorovaný na najvyš-
šom topoli v parku. Chvejúce sa listy iba v strednej časti  
stromu. A bezvetrie! Nutné preveriť.

Tento úkaz som znovu spozoroval vo štvrtok popoludní 
(v stredu pozorovanie prerušené, kvôli návšteve knižnice). 
Vrcholec najvyššieho topoľa bol v pohybe. Veterná situ-
ácia – bezvetrie. Presunul som sa čo najbližšie ku kmeňu 
stromu a trpezlivo čakal. Pohyb sa toti ž pomaly presúval 
do spodných častí  veti ev. A zrazu ... neuveriteľné! Uvidel 
som zložitý systém ciest, chodieb, či skôr spleť nejakých 
toboganov. Jednoducho dopravný systém, ktorým sa pre-
miestňovali zati aľ neidenti fi kovateľné objekty. Srdce mi 
búchalo v celom tele a takmer som nedýchal. Vedel som, 
že som objavil niečo ohromujúce. Fascinujúce. Niečo ob-
rovské! Teda, pravdupovediac, niečo miniatúrne. Objekty, 
ktoré sa pohybovali na toboganových cestách, boli toti ž 
drobní, krehkí, svetlučkí ľudkovia. Boli akoby priehľadní. 
A úplne rovnakí. Nedokázal som myslieť 
na nič. Úplne paralyzovaný som sledoval 
nezvyčajné zjavenie v korune stromu. Ma-
ličkí stromoví ľudia sa spúšťali po svojich 
zvláštnych cestách ako po šmýkačkách. 
Poznáte ten pocit, keď vás na konci tobo-
gan vypľuvne a vy s výskotom čľapnete do 
vody? Tak podobne tí to malí krpci vylietali 
zo svojich ciest. Ale namiesto dopadu sa 
jemne vzniesli a vyleteli na vrchnú stanicu 
šmýkačky. Bez výrazného výskotu. Tvárili 
sa skôr, ako by vykonávali tú najdôležitejšiu 
činnosť na svete. Pohyb bol akoby plánova-
ný, usporiadaný, zladený ... ako by všetko 
záviselo práve na tej organizovanej pravi-
delnosti . Zvláštne. Vôbec netuším, ako dlho 
som tam stál a ti cho pozoroval prečudesný 
jav, ale odrazu sa všetko zmenilo. Celé spo-
ločenstvo stromových ľudí zastalo. Vzná-
šali sa každý na svojom mieste a uprene 

hľadeli na jedno miesto. Na mňa! Och, čo sa v takých chví-
ľach robí? To, že som sa vtedy zachoval ako pako – zdvihol 
som ruku, mával a usmieval sa od ucha k uchu – mi, zdá 
sa, zachránilo život. Napätá situácia sa razom zmenila na 
priateľskú. Ľudkovia sa vzniesli na spodný konár ako jeden 
celok (už viem – pripomínali mi roj včiel!)a všetci mi zdra-
vili rovnakým mávaním ruky. Uf! Neuveriteľne mi odľahlo. 
Z roja sa vyčlenil jeden malý človiečik. Vznášal sa mi pred 
očami a prstom ukazoval na moju tašku. Potom na bundu 
a tenisky.

- Dolu, - priateľsky mi prikázal a pred tým než sa obráti l, 
povedal:

- Vyskoč.
Ako zhypnoti zovaný som zhodil svoje veci do trávy pod 

stromom. Zhodnoti l som situáciu. Spodný konár topoľa 
bol dosť vysoko. Zapochyboval som o svojej telesnej zdat-
nosti , ale rozhodol som sa aspoň pre jeden pokus. Odraz 
a ... zrazu sa roj stromových ľudí vyrúti l smerom ku mne. 
Pochytali ma za ruky, nohy, uši i ponožky a už som sa vzná-
šal spolu s nimi v korunách topoľa. Uuu ... to bol pocit! 
Bol som ľahučký a v bruchu mi všetko zvláštne vibrovalo. 
Moji bieli priatelia leteli naozaj opatrne a šikovne sa vyhý-
bali vetvám, takže som mal dostatok času sledovať okolie. 
Dopravná sieť toboganov bola po celom strome. Skladala 
sa z jednotlivých úsekov, nie dlhších ako dva – tri metre. 
Boli ako viacúrovňové križovatky. Preplietali sa, podliezali 
a kľučkovali. Vôbec sa nečudujem, že si ich obyčajní ľudia 
zo zeme nevšimnú. Cesty vyzerali ako spleť konárov a na-
vyše – boli jemné, až priehľadné a úplne splývali s farbami 
stromu. Sem-tam som zbadal malé jazierka, ktoré vzni-
kali na miestach stretnuti a hrubých konárov. A boli tam 
aj akési políčka, malé záhradky, na ktorých rástla tá istá 
rastlinka. Prestal som vnímať prostredie ako strom a čím 
ďalej, tým viac som si uvedomoval, že som sa dostal do 
samostatnej krajiny, do bydliska malých stromových ľudí. 
Že som objavil nový svet, územie, ktoré možno ešte žiaden 
sídliskový človek nenavští vil. 

Pokračovanie nabudúce 
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 ŠPORT

V Jablonke na športovom bridži
autor    MARIÁN SMONDEK

Na Slovensku nie je táto hra príliš známa, v  Poľsku nao
pak áno. Pôvodne sa hrávala vo vyšších vrstvách a preto bola 
v niek dajšom Československu bývalým režimom zakázaná. Je 
to kartová hra pre štyroch hráčov, ktorí tvoria dva páry. Pou
žíva sa štandardný balíček skladajúci sa z 52 kariet. Hráči jed
ného páru sa snažia poraziť druhý pár nazbieraním čo najväč
šieho počtu zdvihov. Lenže niekedy aj prehra znamená výhru. 
Maximálny počet zdvihov v jednom rozdaní je 13 a ak sa jeden 
z párov v rámci licitácie určí, že zozbiera 9 zdvihov, a nazbiera 
ich len osem, aj napriek tomu, že zdvihov zozbieral viac ako 
druhý pár, prehráva.

Základom bridžu je totiž licitácia. K licitácii sa pou-
žíva iná, špeciálna sada kariet, na ktorých sa na-
chádzajú konkrétne heslá, ktoré sa počas licitácie 

používajú. Samozrejme, hráči sa medzi sebou nesmú 
rozprávať inak, len prostredníctvom týchto kariet na licitá-
ciu. Licituje sa tak dlho, pokiaľ traja hráči nepoložia na stôl 
kartu pas. Pri tejto hre je dôležité logické myslenie, vynika-
júca pamäť, dobré porozumenie so svojím spoluhráčom, 
istá dávka predvídavosti a nakoniec aj trocha šťastia. 

Na začiatku je potrebné dobre porátať karty – figúry, 
teda karty s vyššími hodnotami, t.j. eso, kráľ, dáma a dol-
ník. Dôležitá je tiež farba kariet, k lacnej farbe patria trefy 
a kára, k tej drahej zasa srdcia a piky. A potom je možné 
začať licitáciu. Po licitácii je dôležité uhrať to, čo daný pár 
vylicitoval, preto je veľmi dôležité vzájomné pochopenie 
toho, čo ten druhý v rámci licitácie naznačuje. Pretože ako 
som už napísal, pokiaľ hráči zle vylicitovali, zozbieranie 
väčšieho počtu zdvihov neznamená automaticky výhru.

Bridž vychádza zo staršej kartovej hry zo 16. stor. na-
zývanej wist. Tá sa rýchlo rozšírila nielen na starom kon-
tinente, ale i v Amerike, kde sa rozvíjala ešte pružnejšie. 
Dokonca v roku 1881 bola založená Americká liga wistu. 
V tom istom čase vznikla pravdepodobne v Rusku obmena 

wistu, ktorú neskôr nazvali bridž. Tá sa pomaly rozvíjala 
a jej pravidlá boli postupne obohacované, až nakoniec sa 
vyvinuli tie dnešné. V roku 1928 bola založená Americká 
bridžová liga a v roku 1958 Svetová bridžová federácia. 
Prvá bridžová olympiáda sa konala v roku 1960.

Dôkladnejšie pravidlá bridžu vysvetľovať nebudem. 
Je totiž lepšie raz vidieť a zahrať si, ako stokrát čítať, a aj 
tak nič z toho nepochopiť. A v tomto prípade to platí há-
dam ešte viac, najprv vidieť a potom si eventuálne nie-
čo k tomu prečítať. Sám som to mohol okúsiť na vlastnej 
koži, keď som zavítal medzi bridžistov, ktorí sa každý týž-
deň v piatkový večer stretávajú v klubovni Spolku Slovákov 
v Jablonke. Rozložené štyri veľké stoly, a pri každom z nich 
po dva páry, ktoré medzi sebou súperia. Tento neformálny 
klub bridžistov v Jablonke založil ešte v roku 1995 riaditeľ 
miestnej Družstevnej banky Józef Szperlak. Sám bol pre-
kvapený tým, že tieto stretnutia už trvajú viac ako dvadsať 
rokov. Stretávajú sa tu predovšetkým starší páni, ale ani 
tým vekovo mladším nie je táto hra úplne cudzia. 

Józef Szperlak sa bridž naučil hrať ešte počas štú-
dia vo Vroclave a svoj hráčsky talent zdokonaľoval aj 
neskôr, keď pracoval v Krakove, alebo neskôr na Sliez-
sku v okolí Mikołowa, kde taktiež vytvoril skupiny, kto-
ré hrali túto kartovú hru. Čo je zaujímavé, a zakaždým 
sa to potvrdilo, v Jablonke tiež, keď sa už hráči vtiahnu 
do hry a naučia sa ju hrať, netrpezlivo čakajú na piat-
kový večer. Jablonský klub síce nie je oficiálne zaregis-
trovaný v Poľskom združení športového bridža, ale aj 
napriek tomu sa zúčastňujú turnajov, ktoré organizujú 
kluby v neďalekom okolí, či už v Novom Targu alebo 
Jordanove. Piatkové stretnutia sú však predovšetkým 
relaxom a oddychom, čo však neznamená, že sa hráči 
nevťahujú do hry emocionálne, a niekedy si isté pra-
vidlá vysvetľujú dosť hlasno.

Ak by mal teda niekto záujem o túto hru, v piatok 
podvečer je v klubovni v Spolku Slovákov v Jablonke 
srdečne vítaný. 
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MOTO A VARENIE

Gulášová polievka
1/2 kg hovädzieho mäsa z krku, 2 cibule, 2 lyžice 

spustenej masti, 1 lyžička sladkej papriky, 1 lyžička rasce, 
3 zemiaky, zelená paprika, 1 paradajka, soľ, voda, zelený 
petržlen alebo zeler, mliekové halušky.

Pracovný postup: Na masti upražíme do červena pokrá-
jané cibule, zamiešame červenú papriku, rascu, na kocky 
pokrájané mäso, osolíme, podlejeme trochu vodou a pri-
kryté dusíme. Počas dusenia mäso podlievame teplou vo-
dou. K udusenému mäsu pridáme na kocky pokrájané ze-
miaky, zelenú papriku, paradajky, vody toľko, aby 3-litrová 
rajnica bola plná a dosolíme Vegetou. Všetko varíme ešte 
1/4 hodiny, potom zavaríme halušky a nakoniec pridáme 
sekaný zelený petržlen alebo zeler.

Mliekové halušky
1 vajce, 1 dl mlieka, soľ, múka.
Pracovný postup: V tanieri rozšľaháme vajce so soľou, 

pridáme mlieko a múky toľko, aby cesto nebolo veľmi 
tuhé. Z cesta malou lyžičkou vykrajujeme halušky a zavá-

rame do vriacej polievky. Cesto môžeme pretrieť i cez stra-
pačkové strúhadlo do vriacej polievky.

Zajac poľný na kyslo
1 poľný zajac, 2 mrkvy, petržlen, cibuľa, kúsok zeleru, 

2 struky cesnaku, 5 zŕn čierneho korenia, bobkový list, 
1 lyžica octu, šťava z pol citróna, soľ, voda, 2 dl smotany, 
1 lyžica horčice, 8 lyžíc spustenej masti, 1 lyžica cukru, 
1 pohár červeného vína.

Pracovný postup: Očisteného, umytého zajaca roz-
režeme na rovnaké kúsky, položíme na horúcu masť 
opiecť, pridáme pokrájanú cibuľu, cesnak, celé kore-
nie, bobkový list, ocot, šťavu z citróna, soľ, víno a vodu, 
aby bolo mäso do polovice v šťave. Pridáme nadrob-
no pokrájanú koreňovú zeleninu a dusíme, kým je 
nie mäkké. Potom na malú rajnicu dáme 2 lyžice masti 
a cukor, upražíme ho, pridáme múku, zalejeme vodou 
a vylejeme do mäsovej šťavy, z ktorej sme skôr vybrali 
mäso. Pridáme smotanu, v ktorej sme rozmiešali múku 
a necháme prevrieť. Nakoniec pridáme mäso a spolu 
necháme chvíľu vrieť. K mäsu podávame knedle.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,  
Slovenské vydavateľské centrum : 2012.

RollsRoyce Wraith
Najmenší medzi kráľmi. Z  ponuky RollsRoyce je najmenším 

autom, ale stále s úctyhodnými rozmermi 5 269 na dĺžku, 1 947 v 
ramenách a 1 507 na výšku. Aj napriek tomu že je najmenší, medzi 
luxusnými limuzínami sa nestratí ani rozmermi, a ani výbavou. Je 
to doslova luxusne vybavená obývačka s majestátnym výzorom. 
Typický pochrómovaný gril, nekonečná kapota a strešná línia evo
kujúca originálny Mustang Fastback spolu vytvárajú jedinečnú 
zmes svalov a elegancie.

Je to síce dvojdverová limuzína, ale to 
jej vôbec neuberá na kráse. Podľa dob-
rých zvykov anglickej automobilovej 

smotánky majú pánty vzadu a otvárajú sa 
teda opačne než na všetkých bežných vo-
zidlách. Ale netreba sa za nimi načahovať, 
naspäť ich už zavrie elektronika. V interiéri 
cítiť špičkovú zručnosť a zmysel pre detail, 
ale taktiež konzervatívnosť a spolieha-
nie sa na rokmi overené riešenia. Výhľad 
vpred skrášľuje soška Spirit of Ecstasy, 
ktorá sa týči vpredu kapoty, eleganciu do-
pĺňajú dve R-ká na volante, hviezdičky na 
strope, špičková audiosústava a pod. se-
dadlá sú z najkvalitnejšej kože, koberčeky 
z ovčieho rúna a to všetko v kombinácii so štruktúrovaným 
drevom a lešteným kovom. Aj napriek tomu, že Wraith je 
najmenší, v pohode zmestí 4 cestujúcich aj s kuframi v ba-
tožinovom priestore.

A aký je jeho výkon? Viac než adekvátny. Wraith sa 
môže pýšiť titulom „najvýkonnejší motor značky“. Vozidlo 
poháňa dvanásťvalcový motor V12 so zdvihovým obje-
mom 6,6 litra, ktorý je prepĺňaný dvoma turbodúchadla-
mi s maximálnym výkonom 465 kW (632 k) a krútiacim 
momentom 800 Nm. To sa odráža aj na dynamike a stov-
ku zhltne tento prízrak už za 4,6 sekundy! Ani sa nezdá, 
že toto vozidlo má skoro 2,5 tony. Táto hmotnosť sa viac 
prejavuje na zákrutách a pri brzdení, a preto je vybavená 
radom elektronických systémov, ktoré dokážu udržať auto 
na ceste.

Aj napriek dynamike, ktorá ho radí k športovým vo-
zidlám, je to stále Rolls-Royce v anglickou eleganciou. Po-
cit, aký vám dá pri pokojnej jazde, zažijete málokde inde. 
Jednoducho kráľovský. (ms)
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 NAŠA PORADŇA

COŚ DLA ZDROWIA Jak pomóc zmotywować 
do nauki nasze pociechy 
i nas samych?

Minął pierwszy miesiąc nauki i  to 
ostatni dzwonek, aby zacząć traktować 
poważnie nasz nowy rok szkolny. Zbliża 
się sesja egzaminacyjna, matura, albo 
klasówka, a nam się nie chce uczyć. Może 
posprzątać mieszkanie, albo spotkać się 
z przyjaciółmi? Wszystko jest ważniejsze, 
a przede wszystkim ciekawsze, niż książ
ki, nad którymi musimy spędzić trochę 
czasu. 

To normalne zjawisko znane chy-
ba każdemu. Sesja albo klasów-
ka już blisko, a my odczuwamy 

wyjątkowe zniechęcenie do nauki. 
Później mamy do siebie pretensje 
i poprawkami płacimy za wcześniej-
sze postępowanie. Można jednak 
temu zaradzić. Poniżej przedstawię 
kilka prostych sposobów, które war-
to wykorzystać, by zmotywować się 
do nauki. 

Wyznacz sobie cel: Należy sobie 
określić dalszy, ale nie za bardzo od-
legły, cel. Zbyt odległy staje się nie-
realny i nie ma mocy zachęcenia do 
poświęceń. Cel realny, daje poczucie 
kreowania rzeczywistości i wpływu 
na własne życie. Może nim być, na 
przykład, dostanie się na wymarzone 
studia, czy zdobycie ciekawej pracy. 
Musi być dla nas atrakcyjny i ważny. 
Świadomość, że swoją przyszłość 
mamy we własnych rękach i możemy 
ją kształtować dodaje sił. 

Zaplanuj naukę: Dzielimy ma-
teriał na części, uwzględniając ile 
mamy czasu do egzaminu (klasów-
ki). Po każdej części robimy przerwę, 
a po niej powtarzamy materiał uzu-
pełniając to, co nam umknęło. Na-
stępnego dnia rozpoczynamy naukę 
od materiału z dnia poprzedniego, 
potem nowy i znów powtórzenie. 
Nie zamęczamy się ogromną parti ą 
treści na raz, odpoczywamy, a dzięki 
powtórzeniom utrwalamy materiał. 
W harmonogramie uwzględniamy 
jeden dzień na uzupełnianie trud-
niejszych treści, których przyswo-
jenie sprawiało nam trochę proble-
mów. I jeden dzień na powtórzenie 
sobie całości. 

CZOSNEK
Wyróżnia go charakterystyczny 

smak i zapach. Jedni go uwielbiają, 
inni nie znoszą. Jesienią i zimą jed-
nak częściej po niego sięgamy.

Od wieków jest wykorzystywany 
zarówno w kuchni, jak i w me-
dycynie. Jego właściwości lecz-

nicze wykorzystywali już Egipcjanie. 
Najwięcej dobroczynnych właściwości 
posiada jedzony na surowo. Gotowa-
ny, pieczony czy duszony traci część 
swoich zalet bakteriobójczych, chociaż 
nadal dobrze działa przeciwgrzybicz-
nie i jako antyoksydant. Kiedy go po-
kroimy lub rozgnieciemy, jeden z jego 
cenniejszych składników – allina (zwią-
zek siarki) przekształca się w allicynę, 
ujawniając przy okazji charakterystycz-
ny, intensywny zapach. To właśnie jego 
wysokość czosnek, warzywo, które 
należy spożywać regularnie, szczegól-
nie w okresie jesienno-zimowym. Jest 
równie skuteczny na wiosenne prze-
ziębienie jak leki zwalczające chorobę. 
Często jednak rezygnujemy z jego spo-
życia ze względu na przykry zapach. 
Ten błąd może nas kosztować trudno-
ściami w przezwyciężeniu zarówno ba-
nalnego przeziębienia jak i poważnej 
choroby. Czy więc nie lepiej przełamać 
się? Dla szczególnie delikatnych osób 
czosnek można podawać w postaci 
tabletek czy suplementów diety. Nie 
będzie on jednak równie skuteczny jak 
w postaci nieprzetworzonej. Na pew-
no będzie za to bezzapachowy. W uzu-
pełnianiu naszej dziennej diety wystar-
czy 400-500 mg czosnku zawartego 
w suplemencie. Warto się skusić na 
sałatkę czy kanapkę z dodatkiem czo-
snku szczególnie wieczorem. Po umy-
ciu zębów zapach warzywa nie będzie 
już taki przykry.

Właściwości lecznicze czosnku są 
przeróżne i bardzo skuteczne. Jego 
spożywanie działa na nasz organizm: 
antywirusowo, przeciwzakrzepowo, 
przeciwgrzybicznie, walczy z pasoży-
tami, pokonuje bakterie i jest świet-
nym przeciwutleniaczem. To warzywo 
spożywane regularnie ma szczególne 
działanie w infekcjach układu odde-

chowego i pokarmowego, bólu gardła, 
przeziębieniu, grypie, infekcjach uszu, 
pleśniawce jamy ustnej, pleśniawce 
pochwy, jest pomocne przy wydziela-
niu fl egmy itp. Ząbki czosnku świetnie 
działają też wykrztuśnie i zmniejszają 
przekrwienie. Stąd warto wprowadzić 
je do diety jeśli cierpimy na astmę, za-
palenie oskrzeli czy koklusz. Zadziała 
łagodząco przy uporczywym katarze 
i zapaleniu śluzówki nosa.

Wielu fachowców zaleca spożywa-
nie czosnku po przebytych kuracjach 
antybiotykowych. Dzięki swoim wła-
ściwościom odbudowuje zniszczoną 
fl orę bakteryjną w naszych jelitach. 
Działa destrukcyjnie także na rozlicz-
ne atakujące nas bakterie oraz droż-
dżaki. Stąd warto zjadać czosnek przy 
różnych grzybicach, pleśniawkach 
czy nawet podczas ataku pasożytów 
przewodu pokarmowego. Zaleca się 
duże spożycie czosnku przez dzieci. 
Szczególnie te, które często chorują 
na choroby pasożytnicze nabyte np. 
podczas zabaw w piaskownicy. 

Syrop z czosnku na przeziębienie
Zmiażdż kilka ząbków czosnku 

i wymieszaj je z sokiem wyciśniętym 
z dwóch cytryn. Do tak powstałej 
masy dolej pół szklanki przegoto-
wanej, chłodnej wody. Następnie 
przecedź przez sitko. Gotowy syrop 
z czosnku podawaj do picia trzy razy 
dziennie po jednej łyżeczce. Można 
go stosować u dzieci i dorosłych.

Przepis na leczniczą nalewkę 
czosnkową

100 g rozdrobnionego czosnku 
zalej 1/2 litra czystej wódki. Odstaw 
naczynie w ciepłe miejsce na 10 dni; 
co pewien czas wstrząśnij. Po upływie 
10 dni przecedź, przechowuj nalewkę 
w lodówce. Zażywaj dwa razy dzien-
nie 10-20 kropli w 1/4 szklanki wody 
jako środek na obniżenie ciśnienia 
krwi i cholesterolu. Nalewka działa 
też przeciwmiażdżycowo, pomaga 
przy bólach reumatycznych. Po mie-
sięcznej kuracji należy zrobić kilkuty-
godniową przerwę. 
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PRAWNIK

 NAŠA PORADŇA

Elżbieta Krzysik 
technik masażysta

Na czym polega crowdfunding?
Crowdfunding jest to forma finansowania różnego ro-

dzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie 
wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest 
w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drob-
nych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby za-
interesowane projektem. Upowszechnienie się internetu 
pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie 
wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zja-
wiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane 
w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych 
w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy 
pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

Zgodnie z przedstawioną definicją przez K. Króla w „Fi-
nansowaniu społecznościowym jako źródle finansowania 
przedsiębiorstw w Polsce” crowdfunding to rodzaj groma-
dzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz roz-
woju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone 
świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono daw-
ców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem techno-
logii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lep-
szymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na 
rynku.

W Polsce działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, 
które promuje określenie „finansowanie społecznościo-
we” jako polską nazwę dla zjawiska crowdfundingu, oraz 

którego celem jest kształtowanie otoczenia prawnego 
i gospodarczego tak, aby umożliwić powszechny dostęp 
do finansowania społecznościowego jako źródła kapitału 
w Polsce.

Crowdfunding jest w większości krajów prawnie nie-
uregulowany. Pierwszą próbę prawnego uregulowania 
crowdfundingu podjął prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Barack Obama, podpisując 5 kwietnia 2012 roku 
ustawę o nazwie „JOBS Act” i wchodzącą w jej skład Cro-
wdfunding Act. W Polsce prace nad odpowiednimi uregu-
lowaniami prawnymi trwają. Poparcie dla rozwoju tego 
mechanizmu na terenie Unii Europejskiej zadeklarował 
komisarz Michel Barnier. (Źródło: http://pl.wikipedia.org/
wiki/Crowdfunding)

Zainteresuj się tematem: można obejrzeć film, na dany 
temat, albo skorzystać z programów komputerowych. Pro-
gramy, które sprawdzają naszą wiedzę (quizy, zagadki, gry) 
powodują, że koncentrujemy się na wygranej i punktach, 
a dzięki temu wiedzę przyswajamy niejako przy okazji. Na-
tomiast edukacyjne programy dostarczają nam głównie 
ciekawostek. Zapamiętujemy wówczas szczegóły, ale wo-
kół nich możemy budować bardziej ogólną wiedzę. 

Wypracuj własny system: skuteczny system daje efek-
ty, a to zachęca do dalszej nauki. Mogą to być samoprzy-
lepne karteczki z definicjami (datami, wzorami) do zapa-
miętania, rozklejone w pokoju. Mogą to być mapy myśli 
lub inne graficzne przedstawienia treści, których się uczy-
my. Na początek warto wypróbować różne sposoby, żeby 
przekonać się, które w naszym przypadku sprawdzą się 
najlepiej. 

Nagradzaj się: może to być coś słodkiego, spacer, czy 
spotkanie. Nagroda musi mieć dla nas znaczenie. Musimy 
być wobec siebie uczciwi i wręczyć ją sobie po ustalonym 
wcześniej osiągnięciu (np. zapamiętam 20 dat historycz-
nych). Nie wolno mylić nagrody z odpoczynkiem. Ten nam 
się należy po określonym czasie nauki, bez względu na 
osiągnięcia. Np. po dwóch godzinach odpocznę trzydzie-
ści minut. Nagroda zaś dotyczy sukcesów! Dopiero gdy się 
nauczę to ją dostanę.

Miejsce nauki: Tam gdzie się uczymy, a przeważnie jest 
to biurko bądź nasze łóżko musi ono być czyste i nie może-
my sobie pozwolić na nim na żaden bałagan w notatkach. 

Podkreślenia, zakreślania rzucającym się w oczy mar-
kerem: chodzi tutaj przede wszystkim o zaznaczanie in-
formacji, które sprawiają nam największy kłopot w ich 
zapamiętaniu, jeżeli ktoś jest wzrokowcem to tym bardziej 
powinien to stosować. 

Powtarzanie zdobytej wiedzy w towarzystwie: może-
my wtedy wymienić się pytaniami, które okażą się pomoc-
ne do sprawdzania naszej wiedzy. 

Picie czystej wody: jest ona niezbędna do prawidłowej 
pracy układu nerwowego, ubytek już 10% wody z ciała 
powoduje przewlekłe bóle głowy, kłopoty z oddychaniem 
co przekłada się na mniej efektywną koncentrację, a co za 
tym idzie i marne skutki w nauce. 

Warto przed snem zrobić powtórkę: ponieważ w cza-
sie snu nasza wiedza jest porządkowana w mózgu. Re-
asumując życzę wszystkim owocnego roku szkolnego/
akademickiego, jeżeli choć trochę zaczniecie praktykować 
powyższe wskazówki to z pewnością nie jeden sukces po-
jawi się na waszym koncie.
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 ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST

AKÉ MÁTE SUSEDSKÉ 
VZŤAHY?
1. K susedom prišla návšteva. Budete 

ich pozorovať z okna? 
a) Možno sa pozriete, čo nesú dobré-

ho so sebou; b) nie, toto vás príliš 
nezaujíma, c) priznávate sa, že by to 
nebolo po prvýkrát; d) podľa toho, 
kto by to bol.

2. Majú vaši susedia deti ? 
a) Áno majú a pripadajú vám roztomi-

lé; b) áno a občas ich preklínate; c) 
majú, ale neberiete ich na vedomie; 
d) nie, nemajú.

3. Navštevujete sa niekedy so sused-
mi? 

a) To by vás ani nenapadlo; b) stalo sa 
to len párkrát; c) áno, ale zriedka; d) 
áno a veľmi radi.

4. Pokiaľ stretnete suseda napríklad 
vo výťahu alebo keď hrabete lísti e, 
ako prebieha vaša komunikácia? 

a) Len sa pozdravíte; b) ani sa nezdra-
víte; c) prehodíte pár zdvorilostných 
formuliek; d) zapradiete celkom 
dlhý hovor.

5. Máte vy alebo vaši susedia psa? 
a) Máte ho len vy; b) majú ho len su-

sedia; c) máme ho obaja; d) nemá 
ho nikto.

6. Púšťate si vy alebo vaši susedia 
hudbu nahlas? 

a) Väčšinou ste to vy, komu poskakujú 
hrnčeky; b) susedia to majú vo zvy-
ku; c) tak striedavo; d) nie, ani vy, 
ani oni.

7. Určite už sa vám stalo, že ste vari-
li večeru a zisti li ste, že vám chýba 
jedna surovina. Požičali by ste si ju 
od susedov? 

a) Samozrejme; b) áno, ale bude vám 
trochu trápne; c) skôr nie; d) nie, to 
radšej skočíte do hypermarketu.

8. Aké pocity vo vás vyvoláva fi lm 
,,Zajtra to roztočíme, drahá“ ? 

a) Ste rada, že sa vás to netýka; b) trochu 
sa v ňom poznávate; c) máte pocit, že 
susedia sa niekedy nechajú trochu in-
špirovať, d) občas nie je na škodu sa 
navzájom trochu provokovať.

9. Pokiaľ váš balkón stále navštevuje 
susedova mačka, alebo máte po-
dozrenie, že susedka už zase nevy-
trela schody podľa daného rozpisu, 
ako sa zachováte? Budete sa sťažo-
vať? 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
V prvej časti  mesiaca 

sa snaž prekonať lenivosť 
a únavu. V druhej polovici 
mesiaca ti  pomôžu najbližší. 

Koncom mesiaca možno neočakávanie 
získaš väčšiu sumu peňazí.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Podnikateľom sa bude ten-
to mesiac naozaj dariť. Všet-

ko, čo začneš, úspešne aj 
dokončíš. A ani v láske to 
nebude o nič horšie. Ob-

javíš nové životné perspek-
tí vy. Pomôžu ti  v tom nové známosti .

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Aj keď budeš mať veľa prá-

ce, nebude ti  chýbať radosť 
a entuziazmus. V druhej po-
lovici mesiaca sa upokojí aj 

situácia v rodine a zavládne prav-
divá rodinná pohoda. Možno získaš 
lepšiu prácu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Všetky rozhodnuti a, kto-

ré si poriadne premyslíš, 
budú správne. Mnohé 
veci získaš vďaka svojej 

pracovitosti . Ak ešte ne-
máš partnera, dobre sa poobzeraj, je 
niekde nablízku. Druhá polovica me-
siaca bude pre teba úspešná.

RYBY (19.2.-20.3.)
Stretneš sa so starými zná-
mymi a priateľmi. Žiaľ, fi -
nančná situácia sa nezmení. 
Koncom mesiaca si dávaj 

väčší pozor pri domácich prá-
cach. V posledný deň dostaneš očaká-
vanú správu.

BARAN (21.3.-20.4.)
Trochu ťa znepokojí sprá-

vanie sa najbližších osôb. Ak 
si podnikateľom, bude sa ti  
dariť nielen v práci, ale aj 
v rodine. V druhej dekáde 

mesiaca dosiahneš veľký úspech a do-
staneš zaujímavý darček.

BÝK (21.4.-20.5.)
Tento mesiac bude 

úspešný. Podarí sa ti  uvoľ-
niť sa od problémov. Ak 

sa s niekým súdiš, podarí sa ti  súdny 
proces doti ahnuť do víťazného konca 
a možno získaš aj nejaké peniaze. 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Od polovice mesiaca sa 

začne pozití vne obdobie. 
Pokiaľ sa tak však stane, 
môžeš mať problémy v ro-
dine alebo v práci. Starší 

ľudia, ktorí boli dlhodobejšie chorí, sa 
budú cíti ť čoraz lepšie. Možno sa pre-
sťahuješ.

RAK (22.6.-22.7.)
V rodinnom živote to 

bude asi náročnejšie, pre-
tože ho sťažia viaceré kon-
fl ikty. Ak ich chceš šťastne 
vyriešiť, musíš sa o nich po-

rozprávať. Ak však nájdeš v sebe hoci 
len šti pku opti mizmu, dokážeš to zvlád-
nuť.

LEV (23.7.-23.8.)
V prvom týždni bude 

tvoj partner neustále na-
hnevaný. Bude však po-
trebné prísť na koreň veci, 
čo bude mať pozití vne ďa-

lekosiahle dôsledky. Podarí sa ti  vyba-
viť dôležitú vec. V druhom týždni musíš 
niekam ďalej vycestovať. V láske svitne 
na lepšie časy.

PANNA (24.8.-23.9.)
V októbri budeš mať 

veľa povinností . A práve 
kvôli tomu sa snaž nájsť 
si čas na relax. Objavia sa 
nové zárobkové možnosti . 

V druhej polovici mesiaca si kúpiš ná-
bytok do svojho bytu. Odvážne rozhod-
nuti a v podnikaní ti  prinesú úspech.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tento mesiac dosiahneš 

najviac, ak budeš dosta-
točne trpezlivý a citlivý. 
Neznechucuj sa tým, že 

v niektorých situáciách sa nesplnia tvo-
je očakávania. Nakoniec ťa partner po-
chopí a bude ťa podporovať. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na 

vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa 
využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy 
a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
dopalacze prekurzory
oblewanie obiektu (grafika) obtekanie objektu (grafika)

spacja twarda pevná medzera
raca świetlna svetlica
nakaz płatniczy platobný príkaz
ustalić wysokość podatku vyrubiť daň
sprawowanie władzy wierzchniej výkon zvrchovanej moci
działanie na zwlokę w procesie prieťahy v konaní
suspensywny odkladací
tarcica obrzynana równolegle rezivo omietané rovnobežne
środek grzybobójczy rozpuszczalny fungicíd rozpustný

Matka sedí na posteli svojej 5-roč-
nej dcérky a číta jej rozprávku na dob-
rú noc. Zrazu sa malá ozve:

- Mami, nemohla by si si to čítať 
trochu tichšie? Mala som v škôlke 
dnes skutočne ťažký deň a chcela by 
som teraz konečne spať.

***
Vo vlaku.
- Prosím Vás pani, povedzte svoj-

mu synovi, aby ma nenapodobňoval.
- Martin, prestaň zo seba robiť de-

bila!
***

Chlap umrie a príde do pekla. Pred 
samotnými mučiacimi komorami stojí 
Satan a pýta sa ho: - Tak čo, ty smrad? 
Chceš ísť do socialistického pekla, ale-
bo do kapitalistického?

Chlap sa spýta: - A čo ma čaká v so-
cialistickom?

Satan: - No, tam ťa každý deň pribi-
jú veľkými klincami za ruky a nohy na 
zem, a potom cez teba bude celý deň 
jazdiť taký ten buldozér na urovnáva-
nie asfaltu.

Chlap: - Och! To je teda brutálne.  
A čo kapitalistické peklo?

Satan: - No, tam ťa každý deň pribi-
jú veľkými klincami za ruky a nohy na 
zem, a potom cez teba bude celý deň 
jazdiť taký ten buldozér na urovnáva-
nie asfaltu.

Chlap: - Ale veď to je úplne to isté! 
Aký je v tom rozdiel?

Satan: - No, žiadny… Ale aj tak by 
som ti radšej doporučil to socialistic-
ké.

Chlap: - A to prečo?
Satan: - No, pretože v socialistic-

kom pekle raz chýbajú klince, inokedy 
kladivo, dakedy zas nie je nafta pre 
buldozér… Čo som tu, tak si nepamä-
tám, že by niekedy valcovali.

***
Babička ide k lekárovi na vyšetre-

nie. Ten ju prehliadne, vyšetrí a povie:
- Babička, vy sa mi nepáčite.
- Pán doktor, veď ani vy nie ste veľ-

ký fešák! – odvetí babka.
***

Chlapík v bare balí perfektnú blon-
dínku:

- A čo keby som ti niekedy zavolal?
- Fajn, moje číslo je v zozname.
- Ale neviem ani, ako sa voláš.
- Meno je tam tiež..

***
Pani Kalianová sa pýta Petra: 
- Kam si dal tých 10 Eur, čo si dostal 

na nákup?” 
- Jednému staršiemu mužovi. 
- Odkedy si taký ľudomil? Čo vlast-

ne ten chlap robil? 
- Čapoval pivo!

a) Ak sa to nebude príliš často opako-
vať, tak nie; b) pokiaľ budete mať 
podozrenie, že je to naschvál, tak 
zakročíte; c) áno, každý by mal plniť 
svoje povinnosti; d) nie, pretože je 
vám to ľahostajné.

10. Už si niekedy susedia sťažovali na 
vás? 

a) Nie, zatiaľ ste od nich nepočuli je-
dinú výčitku; b) niekedy máte pocit, 
že majú narážky; c) áno, ale bolo to 
v medziach slušnosti; d) áno a bola 
to hysterická scéna.

11. Tykáte si so svojimi susedmi? 
a) Len s niektorými; b) nie, so žiadny-

mi; c) áno so všetkými; d) tyká len 
jedna strana.

12. Na čo myslíte, keď susedia od-
chádzajú na dovolenku? 

a) Cítite úľavu; b) je vám to jedno; c) 
bude vám smutno; d) závidíte im.

VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí a): To, ako vy-

chádzate so svojimi susedmi, ovplyv-
ňuje nakoľko sa cítite doma bez-
pečne. Pokiaľ máte skvelé vzťahy so 
svojimi susedmi, vytvárate si príjem-
nú atmosféru bezpečia. Máte výbor-
né susedské vzťahy a to vašou snahou 
i susedov. 

Najviac odpovedí b): Je nutné po-
dotknúť, že pokiaľ máte nejaké spory 
so susedmi, na vine ste v drvivej väčši-
ne prípadov vy. Snahy vašich susedov 
o idylický vzťah buďto nevnímate, ale-
bo úmyselne ignorujete. Podvedome 
k svojim susedom cítite opovrhnutie, 
skrátka vám veľmi nesedia.

Najviac odpovedí c): Snažíte sa 
udržovať vzťah, pozdraviť, odpovedať 
zdvorilo na otázky a dosť. Ani v naj-
menšom si ich nepúšťate pod kožu. 
Možno je to tým, že vám pripadajú 
vtieraví a zvedaví. Ani by vás nena-
padlo ich požiadať napríklad o zapo-
žičanie čohokoľvek. Pokiaľ by to chceli 
oni po vás, vyhoveli by ste im, ale s 
úplnou ľahostajnosťou.

Najviac odpovedí d): Siahnite si do 
svedomia, či ste sami príkladní suse-
dia. Či si sebakriticky priznáte, že ste 
sa voči nim skutočne nedopustili žiad-
nych prešľapov, nemeňte svoj prístup. 
Možno to však vaši susedia myslia 
dobre. Až vás susedka nabudúce po-
zve na kávu, nevyhovárajte sa na kopu 
práce. Môžete tentokrát skúsiť prijať 
pozvanie a ak to predsa len nebude 
ono, nabudúce sa to nemusí opako-
vať. (zdroj: www.wanda.sk)
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Psychológ do vrecka
Jednoduchý a malý psychológ, kto-

rého sa dá vložiť jednoducho do vrec-
ka kabáta. Nemá školy ani výcviky, a aj 
napriek tomu sľubuje, že pomôže vy-
riešiť všetky starosti a trápenia. Malý 
psychológ – robot.

Tento malý robot bol nazvaný me-
nom Ellie a zostal stvorený len pre 
niekoľkými mesiacmi. Je to prvá for-
ma umelej inteligencie, ktorá záro-
veň pracuje ako psychológ. Táto malá 
hračka dokáže prečítať okrem iného 
význam až 60 neverbálnych prejavov 
človeka od pohľadu až po tón hlasu.

tvrdia, že v budúcnosti budú zohrávať 
počítače dôležitú úlohu aj pri lieč-
be duševného zdravia. (zdroj: www.
dobrenoviny.sk)

Po rannej káve si treba  
zdriemnuť

Ako získať silu na celý deň? Podľa 
psychológov z  Loughboroughskej uni-
verzity sa za plnohodnotne stráveným 
dňom skrýva kombinácia dvoch vecí – 
krátky spánok po dobrej šálke rannej 
kávy. 

Posledné štúdie z oblasti psycholó-
gie preukázali, že štvrťhodinka spán-
ku nasledujúca po vypití rannej šálky 
kávy významne napomáha človeku 
úspešne si poradiť s úlohami, ktoré 
má naplánované počas dňa. K tomuto 
záveru prišli výskumníci z Loughbo-
roughskej univerzity, ktorí sa veno-
vali skúmaniu osôb, ktoré sa v noci 
nevyspali. Snažili sa zistiť najlepšiu 
kombináciu na stimuláciu bdelého 
stavu a rýchlosti reflexov. Zo všet-
kých spôsobov zvíťazila práve šálka 
kávy doplnená štvrťhodinkou spán-
ku. K podobnému záveru dospela tiež 
štúdia expertov z Japonska, ktorí zá-
roveň doplnili, že táto podivná kom-
binácia významne podporuje pamäť. 
A ako funguje káva so spánkom? Lai-
cky povedané - kofeín úspešne súpe-
rí s adenozínom o priestor v mozgu. 
Krátky spánok tak končí presne vtedy, 
kedy začína pôsobiť kofeín. A to vďaka 
tomu, že počas odpočinkovej štvrťho-
dinky sa človeku nepodarí dosiahnuť 
hlboký spánok. Podstatou je dosiah-
nuť len mikrospánok. Ak spíme dlhšie 
ako 15-20 minút, môžeme upadnúť 
do hlbokého spánku, z ktorého sa pre-
budíme omámení a potom môže trvať 
veľmi dlho, pokiaľ sa preberieme. 
(zdroj: www.dobrenoviny.sk)

Za týmto projektom stojí americká 
výskumná inštitúcia DARPA, jeho cie-
ľom je zlepšenie diagnostiky depresie, 
prípadne lepšie predchádzanie samo-
vražedným pokusom.

Prvé pokusy má už Ellie úspešne za 
sebou. Do testu boli zapojení vojaci 
a ukázalo sa, že Ellie dokáže fungovať 
na úrovni porovnateľnej s psycholó-
gom - človekom. Dokonca v prípade 
vojakov sa ukázalo, že svoje vnútorné 
pocity odhaľovali pred Ellie omnoho 
ľahšie ako pred psychológom člove-
kom. Prvoradou ambíciou projektu 
je analýza mentálneho stavu aj bez 
rozhovoru a iných metód spojených 
s prácou psychológa.

Aplikácie využívané vo veľkom, 
ktoré by dokázali užívateľom 
odporučiť návštevu lekára, ale-
bo dokonca sami určia diagnó-
zu, sú už prakticky vyrobené 
a potrebné je len ich vylepšenie 
a distribúcia. Diagnóza ako taká 
je však len prvým krokom, pre-
tože bez ďalšej vhodnej terapie 
nebude mať pre klienta žiadny 
praktický dôsledok. Vývojá-
ri, ktorí zostrojili Ellie, už dnes 
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XIII. zjazd Spolku Slovákov v Poľsku v obrazoch
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Zrealizované s podporou / Zrealizowano przy wsparciu: 

Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych / Ministra vnútra a štátnej správy

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí / Urzędu ds. Słowaków Żyjących za Granicą

Macierzy Słowackiej  / Matice slovenskej

Projekt: Uvedenie do prevádzky oddelenia kultúry 

CSK v Novej Belej na Spiši / 

Projekt: Uruchomienie Działu Kultury CSK 

w Nowej Białej na Spiszu: 

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.
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