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Představení se koná pod záštitou velvyslance Slovenské republiky Jeho Excelence pana Ladislava Balleka, 

ve spolupráci se Slovenským institutem, za podpory Klubu slovenské kultury a časopisu LISTY

HHOSTOVÁNÍ OPERY SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA 

Eugen Suchoň

Krútňava
Slovenská národní opera o šesti obrazech v režii Juraje Jakubiska! 

Dirigent: Oliver Dohnányi, režie: Juraj Jakubisko, scéna: Milan Ferenčík, kostýmy: Ľ udmila Várossová, 

choreografie: Jozef Dolinský st., sbormistr: Naďa Raková

V hlavních rolích: Miroslav Dvorský, Iveta Matyášová, Ján Galla, František Ďuriač, Eva Šeniglová, Denisa Šlepkovská a další 

Čtvrtek 10. dubna 2008 od 19 hodin v Národním divadle 

foto: SND

www.snd.sk
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Vážení čitatelia!

Časopis LISTY Slovákov a Čechov vstupil do jubilejného 15. ročníka svojej existencie. Pre-

šiel rôznymi názvami. Počnúc Slovenskými listami, cez Listy 2000-4, až po súčasný názov. 

Každý z týchto názvov vystihoval svoju podstatu. Mesačník Slovenské listy sa zameriaval 

hlavne na politické dianie na Slovensku. Vznikol totiž, ako reakcia na prejavy antidemokra-

tizácie slovenskej spoločnosti po rozdelení spoločného štátu. Na obdobie tzv. mečiarizmu, 

ktorý si aj v českom prostredí našiel v kruhoch slovenskej menšiny svojich sympatizantov. 

Bola ich sice iba hŕstka, ale tým čo stáli pri zrode tohto periodika išlo hlavne o to, aby tieto 

názory neboli považované za mienku väčšiny slovenskej komunity žijúcej a pôsobiacej v ČR. 

Nevyhnutnosťou sa stalo prezentovať demokratické postoje, odmietnuť intoleranciu politic-

kej moci.

Vstupom do nového tisícročia sa Listy zamerali na mapovanie predovšetkým kultúrno-spo-

ločenského života. Navyše nastala zmena i v mediálnom prostredí. Globalizovalo sa spravo-

dajstvo, nástupom internetu sa totiž sprístupnili informácie verejnosti do takej miery, že stra-

tilo opodstatnenie prinášať informácie o udalostiach zo Slovenska, ale aj z Česka, ktoré na 

druhý deň stratili na aktuálnosti. Jednoducho preberať informácie z iných periodík a moni-

torovať tlač. Tohto sa striktne pridŕžala a pridŕža aj redakcia súčasných Listov. Isto, poniek-

torí môžu namietať, že najmä tá najstaršia generácia nemá prístup k internetu, ale dnes nie 

je problém (napríklad v Slovenskom inštitúte) sa dennodenne stretnúť so slovenskou perio-

dickou tlačou. Zásadným kritériom časopisu bolo a je uverejňovať iba príspevky, ktoré boli 

a sú písané pre Listy. Samozrejme nie vždy sa toto pravidlo podarí dodržať, ale zväčša je 

tomu tak.

Milí čitatelia,

do rúk sa vám dostalo nové, v tomto prípade dvojčíslo periodika Listy. Už na prvý pohľad vi-

díte, že ide o značný kvalitatívny posun. Máme nový profesionálny grafický dizajn, ktorý bu-

deme postupne vylepšovať. Vychádzame na kvalitnejšom papieri. Aj po obsahovej stránke 

dochádza k zmenám. Zameriavame sa viac na odborné články, ktoré majú snahu osloviť aj 

majoritnú spoločnosť. Nebudeme sa naďalej vyhýbať žiadnym témam, stále budeme priná-

šať zaujímavé príspevky od stálych, ale aj nových autorov, ktoré budú pre čitateľov obohate-

ním ich spoločensko-kultúrneho poznania.

Na záver mi dovoľte sa ospravedlniť všetkým vám odberateľom, že na dvojčíslo ste museli 

dlhšie čakať. Ale zmeny ku ktorým sme sa odhodlali – nový grafický formát časopisu, vydá-

vanie v novej tlačiarni a pod. – si vyžadujú istú dávku trpezlivosti.

Ďakujeme vám za pochopenie. Pevne veríme, že Listy budú naďalej príjemným čítaním a že 

budeme úspešní v napĺňaní aj tých najprísnejších kritérií, ktoré sa kladú na periodiká tohto 

druhu.

Radovan Čaplovič

Šéfredaktor
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 Ako dlho ste neboli v Prahe, pán Pa-

lúch?

Asi tri či štyri roky. Ostatný raz som tu bol 

za pánom Radovanom Lukavským naho-

várať ho, či nechce učiť na Akadémii ume-

nia v Banskej Bystrici. Nepodarilo sa. Ale – 

keď už sme pritom – aj vďaka mne pôsobili 

na akadémii režiséri ako Dušan Klein, Jiří 

Svoboda, herectvo učil a ešte dodnes učí 

Honza Přeučil. Keď sa to všetko pekne dalo 

do pohybu, prišlo sa na to, že som neukon-

čil vysokú školu a musel som sa porúčať. 

Vylúčili ma z nej kvôli mojej dedičnej zrako-

vej vade – nevidím v tme. Július Pántik ako 

môj vedúci mi v druhom ročníku povedal, 

že nie je možné, aby som za takýchto okol-

ností mohol hrať divadlo, kde sú prudké pre-

chody z tmy do svetla. Nemohol som s tým 

nič urobiť. Neskôr, keď som sa dokázal do-

stať v hereckej hierarchii pomerne dosť vy-

Výberová fi lmografi a Ivana Palúcha:

 1962: Tam za lesem (Dohnal) 

 1965: Markéta Lazarová (Adam Jedno-

ručka) 

 1968: Michael Kohlhaas [Michael Kohl-

haas – der Rebell], r. Volker Schlöndorff, 

SRN (Stern) 

 1968: Niet inej cesty (Zach) 

 1968: Čoskoro bude koniec sveta [Biče 

skoro propast sveta], r. Aleksandar Petro-

vič, Juhoslávia (pastier Triša) 

  Igor Otčenáš

Prahu mám navždy v srdci
Slovenský herec Ivan Palúch navštívil Prahu

soko, sa mi za to ospravedlnil. Jožko Kro-

ner sa pritom smial, že ani on nemal vysokú 

školu a nič sa nedeje. To mal pravdu. Aku-

rát, že u nás v Bystrici by zrejme nepochodil 

ani taký majster, ako bol on. Napriek tomu 

sa našli ľudia, ktorí mi ako učiteľovi herectva 

dôverovali a dali možnosť pripravovať mladú 

slovenskú hereckú generáciu na Súkrom-

nom konzervatóriu Dezidera Kardoša v To-

poľčanoch. Mám tam v krúžku asi pätnásť 

mladých ľudí a spolu so mnou tam pôso-

bili či pôsobia také známe mená ako Ivan 

Letko, Marián Geišberg či profesorka Ra-

vingerová.

 Napriek tomu ste na divadlo nezane-

vreli...

Nemohol som, už môj otec bol známy zvo-

lenský ochotník. Dozvedel som sa, že v Spiš-

skej Novej Vsi hľadajú hercov. Šiel som na 

Istotne nebudeme preháňať, ak povieme, že ak mal v relatívne slobodných 60. rokoch minulého storočia nejaký sloven-

ský herec „našliapnuté“ na kariéru, ktorá by nepochybne prekročila úzky slovenský horizont, tak to bol Ivan Palúch. Ale 

osud – historický i osobný – napokon rozhodol inak. Palúchova hviezda na vrchol nevystúpila, skôr naopak. Populárna 

osobnosť sa postupne takmer úplne vytratila nielen zo sveta veľkého fi lmu, ale aj z toho nášho „veľkého“ sveta brati-

slavského a pripomínala sa iba občas okrajovými postavami vo fi lmoch rôznej kvality. Avšak nevytratila sa úplne. Tí, ktorí 

naozaj rozumejú fi lmu, nikdy na Ivana Palúcha nadobro nezabudli. Dôkazom toho je aj ostatná návšteva Ivana Palúcha 

v Prahe, kde sa na pozvanie Slovenského inštitútu zúčastnil vernisáže a ďalších spoločenských podujatí spojených s vý-

stavou Zápasy Františka Vláčila (Cisárska koniareň Pražského hradu) o živote a tvorbe tejto režisérskej legendy českého 

fi lmu – a Palúchovho objaviteľa.

konkurz a uspel som. Po troch rokoch som 

nakrúcal film s režisérom Vladom Petruš-

kom a ten ma zlákal do prešovského diva-

dla. Tam ma v roli Rómea v roku 1964 uvidel 

režisér František Vláčil, ktorý chodil po di-

vadlách a hľadal vhodné tipy do pripravova-

ného filmu Markéta Lazarová. Pozval ma na 

kamerové skúšky na Barrandov.

 Čo pre vás znamenal ten prechod 

z Prešova do Prahy? A vôbec: čo pre 

vás dodnes znamená Praha, prísť do 

Prahy?

Strašne veľa. Dostať sa do Prahy – to bol 

tajný cieľ každého herca, aj keď by to 

mnohí, najmä tí slovenskí zaslúžilí, otvo-

rene nikdy nepripustili. Bol som mladý, pre 

„veľké“ slovenské dosky odpísaný... Kto by 

takú možnosť nevyužil?!  Ale ono to s tou 

Prahou začalo trochu skôr: už v roku 1960 
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 1969: Ucho (dôstojník ŠtB) 

 1969: Zabitá neděle (Arnošt) 

 1970: Luk královny Dorotky (Jakub) 

 1971: Princ Bajaja (princ Bajaja) 

 1972: Javor a Juliana (Janíčko) 

 1972: Morgiana (Karel) 

 1972: Vlak do stanice Nebe (Mašek) 

 1973: Očovské pastorále (Jožko) 

 1975: Pacho, hybský zbojník (Vojto) 

 1976: Krátky život (príslušník VB) 

 1976: Vojaci slobody (Pola) 

 1977: Dvere dokorán (Tibor) 

 1977: Rača, láska moja (dedinčan) 

 1979: Smrť šitá na mieru 

 1980: Ja milujem, ty miluješ (Rudo) 

 1980: Signum laudis (Pirkenbaum) 

 1981: Nevera po slovensky (lekár) 

 1981: Noční jazdci (Paľo Šebo) 

 1982: Na konci diaľnice (Igor) 

 1984: O sláve a tráve (muž pri kolotoči) 

mi režisér Blumenfeld ponúkol postavu Do-

hnala vo filme Tam za lesem. Išlo o auten-

tický príbeh československého vojaka z 2. 

svetovej vojny, ktorý pri oslobodzovaní vlasti 

padol presne na hraničnej čiare. Asistenta 

režisérovi robil v tom filme Miloš Forman 

a okrem iných povinností mi chodil po sa-

lámu a rožky. Dodnes sa na tom dobre ba-

vím, keď si na to spomeniem. Ale postava 

Adama Jednoručku v Markéte Lazarovej – to 

bol skutočný prelom v mojej kariére. Skúšky 

trvali dva dni. Napokon sme zostali dvaja – 

ja a Honza Tříska. Ďalej to už poznáte. Ale 

späť k tej Prahe... Praha je magické mesto, 

navyše som tu pomerne dlho žil, býval som 

v Štěpánskej ulici. Moja prvá manželka bola 

Češka, dcéra známeho hokejového bran-

kára Modrého. Takže Praha mi navždy pri-

rástla k srdcu a nikdy som nemal na Sloven-

sku problém to aj nahlas povedať.

 Očakávali ste po úspechu Markéty 

Lazarovej taký prudkú vzostup vo svojej 

hereckej kariére?

Vôbec mi to neprišlo na um. Jednoducho 

som strávil s Vláčilom pri nakrúcaní dva roky 

ako na vojne a vrátil som sa do Nitry. Tam 

mi zrazu zavolali, že režisér Volker Schlön-

dorff ide nakrúcať film Michael Kohlhaas 

a chce ma do filmu. A potom to už šlo: vzá-

pätí sa ozval srbský režisér Vladimír Petro-

vič, ktorý ma videl v Paríži v Markéte Lazaro-

vej a pozval ma do Belehradu na kamerové 

skúšky do filmu Čoskoro bude koniec sveta, 

ktorého scenár na motívy Dostojevského ro-

mánu Besy napísal Claude Lelouche, inak 

aj režisér kultového filmu Muž a žena. Tam 

som sa stretol s legendárnou francúzskou 

herečkou Annie Girardotovou. Tak sa stalo, 

že som hral v troch filmoch, ktoré sa v je-

den rok premietali na svetoznámom filmo-

vom festivale v Cannes. Kráčal som po tom 

slávnom červenom koberci a neviem, či do-

dnes nie som jediný slovenský či český he-

rec, ktorému sa to podarilo.

 Bolo ťažké presadiť sa v konkurencii 

českých hercov?

Išlo to tak rýchlo, že som si to vlastne ani ne-

uvedomoval. Ale bolo to žičlivé prostredie, 

to musím zdôrazniť. Dodnes vari môžem za 

svojich priateľov považovať Jiřinu Bohdalovú, 

Janu Brejchovú, Oldu Vlacha, Květu Fialovú, 

Jirku Schmitzera, či PetraŠtěpánka. Som 

hrdý, že ma medzi svojich osobných priate-

ľov zaraďoval aj Vláďa Menšík. Potešilo ma, 

že som sa na vernisáži vláčilovskej výstavy 

mohol znovu po rokoch stretnúť s Vladimí-

rom Körnerom, Janom Kačerom, kamerama-

nom Bedřichom Baťkom i s pani Vláčilovou. 

Bolo to ako za starých čias. Ale napokon aj 

na mňa našli bič: moja prvá žena emigrovala, 

pričom som jej podpísal súhlas s vycestova-

ním. A to bol začiatok môjho pozvoľného od-

chodu do úzadia. Zo dňa na deň ma na Bar-

randove prestali poznať. Samozrejme, že sa 

na tom podpísalo aj to, že som sa netajil svo-

jím priateľstvom s významnými osobnosťami 

českého disentu Pavlom Landovským, Pav-

lom Kohoutom či Jelenou Mašínovou.

 Podobná otázka, ale z iného gardu: 

bolo ťažké pre slovenského herca, 

ktorý prerazil v Prahe, adaptovať sa na 

slovenské podmienky?

Nebolo to jednoduché, to určite nie. Hoci 

spočiatku to nevyzeralo zle. Dostal som 

úlohu Adama Šangalu v rovnomennom 

 1985: Iná láska (Gryga) 

 1985: Perinbaba (sluha) 

 1988: Vlakári (Julo) 

 1989: Cesta na jihozápad (Jeff) 

 1997: Nejasná zpráva o konci světa 

 2000: Krajinka (príslušník VB) 
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viacdielnom televíznom filme a tá popula-

rita na Slovensku bola priam neskutočná. 

Lenže v roku 1974 som dostal zákaz hrať 

v slovenských divadlách, čo nepochybne 

súviselo s tým Barrandovom a potom sa 

to prenieslo aj na slovenskú televíziu. Vo 

filme som mohol hrať iba druhoradé po-

stavy, vo väčšine to boli kadejakí partizáni 

alebo zbojníci. Za zmienku vari stojí iba 

postava Ruda v Hanákovom filme Ja milu-

jem, ty miluješ a aj ten – teda Dušan Ha-

nák – dostal vzápätí nato dlhoročný diš-

tanc. Do divadla som sa vlastne vrátil až 

v roku 1986, keď som nastúpil do Divadla 

J.G.Tajovského vo Zvolene. Na Barran-

dov som sa vrátil až v roku 1988 vo filme 

Zdeňka Syrového Cesta na juhozápad. 

Medzitým som žil ako sa dalo a režíroval 

ochotníkov v Banskej Bystrici. Najväčšiu 

absurdnosť som zažil, keď som režíroval 

Gorkého hru Na dne. Banskobystrickí pa-

paláši to pochopili ako provokáciu a mal 

som utrum aj u ochotníkov.

 Ako vidíte situáciu súčasného slo-

venského filmu? Množstvo mladých slo-

venských hercov pôsobí v Prahe a ne-

pochybne sníva o takej kariére, akú ste 

mali v Čechách naštartovanú vy...

Držím im, samozrejme, palce. Ja ich na-

ozaj viem pochopiť. Veľmi dobre to po-

znám: tú hercovu túžbu sa vlúdiť sa do 

pozornosti, hrať, mať výborné herecké 

príležitosti, skvelých režisérov, filmovať. 

Samozrejme, treba mať k tomu aj trochu 

šťastia, talent sám osebe nestačí. A treba 

mať aj podmienky. A tie – čo sa týka filmu 

– sú na Slovensku úbohé. Filmové štúdio 

Koliba neexistuje, čo nebolo ukradnuté, 

bolo zdevastované a podľa toho vyzerá – 

či skôr nevyzerá - aj súčasný slovenský 

film.

 Do Prahy ste prišli po rokoch ako he-

rec – aj keď „iba“ na vernisáž výstavy 

o živote a diele Františka Vláčila. Keď 

sa obzriete späť na všetky tie pražské 

roky – čo je vám zo všetkého najväčšmi 

ľúto a čo by vás najväčšmi potešilo?

Najväčšmi je mi ľúto, že mi preťali moju sku-

točnú hereckú kariéru už v mojej tridsiatke. 

To sa nikdy nedá vrátiť späť. A najväčšmi by 

ma potešila ešte nejaká dobrá rola v dobrom 

českom filme.

Ďakujem za rozhovor.

Autor je kultúrny atašé SR v ČR a riaditeľ 

Slovenského inštitútu v Prahe

 Foto archív

Febiofest klope opäť na dvere (odporúčame očiam vašim)

Medzinárodný filmový festival Febiofest 

sa opäť hlási o slovo: 15. ročník tejto tradič-

nej prehliadky domácej i svetovej kinemato-

grafie sa v Prahe uskutoční od 27. marca do 

4. apríla, kým s jeho ozvenami v iných čes-

kých mestách sa stretneme od 7. do 19. apríla 

(v Liberci, Hradci Králové, Pardubiciach, 

Českých Budějoviciach, Brne, Olomouci 

a Ostrave). Celková každoročná návštevnosť 

festivalu sa ustálila na hranici 130 000 – 

140 000 divákov a organizátor festivalu Fero 

Fenič, rodák z Nižnej Šebastovej pri Prešove, 

ju z kapacitných dôvodov zapojených kín už 

ani nechce zvyšovať. Programová koncepcia 

nadchádzajúceho ročníka Febiofestu je v po-

rovnaní s minulosťou orientovaná výraznejšie 

na hrané filmy, vybrané podľa dramaturga fes-

tivalu Štefana Uhríka tak, aby „nechýbali kva-

litné snímky hlavného prúdu ani zaujímavé ex-

perimenty“. V podtitule akcie pribudol tohto 
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Vrcholný kúsok svojho opozičného pôsobenia 

predviedol líder SDKÚ-DS v pondelok 28. ja-

nuára. Spolu s ďalšími opozičnými šéfmi Pav-

lom Hrušovským a Pálom Csákym deň pred 

parlamentnou schôdzou povedali, že nepod-

poria Lisabonskú zmluvu, kým vláda nezmení 

štýl vládnutia a nedohodne sa s opozíciou na 

znení tlačového zákona. Opozícia, ktorá chce 

po vláde dialóg a kabinetu vyčíta robenie poli-

tiky štýlom valca, teraz sama dôsledne vybrala 

situáciu, kedy premiérovi Robertovi Ficovi ne-

dala žiaden priestor na reakciu a absolútne 

ho pritlačila k múru. Od polovice decembra, 

kedy bolo jasné, že Lisabonská zmluva bude 

úvodným bodom januárovej schôdze NR SR, 

predstavitelia SDKÚ-DS a SMK ani slovíč-

kom nenaznačili, že majú k dokumentu ne-

jaké výhrady. Deň pred jeho prerokovávaním 

ho zrazu odmietli, a spojili podporu k nemu 

s vnútroštátnou normou.

Je jasné, že opozícii ide len o to, ako dať 

Ficovi poza uši a spraviť z neho úbohého 

lúzra pred zrakmi celej Európy. Atrapu po-

litika, ktorý doma nie je schopný nájsť pod-

poru pre eurodokument napriek tomu, že 

Dzurinda v záujme 
popularity radostne okiadza 
Slovensko v Európe   Martin Guzi

Slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda nie je v jednoduchej situácii. Počas vládnutia sa mu rozpadla strana, od roku 2004, kedy 

Slovensko vstúpilo do Európskej únie, stratil agendu, jeho subjekt odvtedy neprišiel s jediným pôvodným konceptom zmysluplnej 

politickej idey a navyše sa stihol za uplynulých desať rokov pohádať s každým, kto na politickej scéne niečo znamená. Po jasne 

prehratých voľbách Dzurinda nenašiel v sebe ani kúsok sebarefl exie, a tak sa SDKÚ-DS potáca ďalej od desiatich k piatim.

s ním všetky parlamentné strany okrem 

KDH súhlasia. A ukázať ho ako autoritatív-

neho ľudáka, ktorý sa odkláňa od zažitých 

demokratických štandardov. „Tí, ktorí sa in-

formovali, hneď pochopili, o čo tu ide a po-

chopili, že na Slovensku je vážny problém 

s porušovaním ľudských práv... To nie je sú-

ťaž, aby sme boli prví. My máme vážne po-

litické problémy, spoločenské problémy, 

ktoré treba riešiť a ktoré opozícia rieši,“ kon-

štatoval na pôde Európskeho parlamentu zá-

stupca za SDKÚ-DS Peter Šťastný. Okrem 

toho dostali viacerí členovia frakcie Európ-

skej ľudovej strany – Európskych demokra-

tov (EPP-ED) od slovenských pravicových 

europoslancov skreslené informácie, keď 

Fica odsúdili ako vydierača, lebo si mys-

leli, že s nápadom na previazanie hlasovania 

o Lisabonskej zmluve so zmenami v tlačo-

vom zákone prišiel on, a nie samotní členo-

via frakcie – SDKÚ-DS, SMK a KDH.

Myslím, že slovenský premiér môže preklínať 

deň, keď pred rokmi vyzval občanov SR na 

účasť v referende o vstupe do únie bez kla-

denia akýchkoľvek podmienok Dzurindovi. 

Keby sa zachoval ako teraz Dzurinda, mohol 

žiadať zákaz privatizácie a reforiem – mal by 

pokoj. Rovnako Mečiar mal vtedy Dzurindovi 

nekompromisne povedať, že ak Ivan Lexa ne-

bude šéfom Policajného zboru, svojich voli-

čov nepožiada o podporu integrácie vo vše-

ľudovom hlasovaní.

Slovensko má za sebou ďalší precedens 

– integrácia bola jediným, na čom sa väč-

šina strán zhodla a s čím sa neobchodovalo. 

Dzurinda však mal celé osemročné obdobie 

vládnutia založené na obchode – on tomu 

vravel, že vedel nájsť podporu.

Oveľa smutnejšie však je, že bojisko politic-

kej arény opozícia opäť preniesla do Európy. 

Ranu, ktorú rozbehnutému Ficovi nedokáže 

z vlastnej neschopnosti zasadiť doma, má dať 

premiérovi Európa. V tom prípade však úder 

pocíti celé Slovensko. Predovšetkým SDKÚ

-DS a konkrétne Dzurindovi je to však jedno. 

Hoci vabank rozohral primárne o seba, za ru-

kojemníkov si zobral celý štát.

Autor je novinár

roku dodatok „priateľská k divákovi“. Sloven-

ská nedeľa, v rámci ktorej organizátori pred-

stavujú celoživotnú tvorbu jednej konkrétnej 

osobnosti slovenského dramatického ume-

nia, zostáva zachovaná a po vlaňajšom vystú-

pení Mariána Labudu uvidíme v Prahe tento-

raz Magdu Vášáryovú. Celkove sa priaznivci 

filmového umenia môžu tešiť približne na 250 

diel z desiatok krajín všetkých svetadielov.

fk

k
o

m
e

n
tá

re
 / n

á
zo

ry



8

li
s

ty
 |

 1
–

2
 |

 2
00

8 

Možno niekoho prekvapí, prečo po tak priaz-

nivých hospodárskych výsledkoch, ktoré slo-

venská ekonomika v minulom roku dosiahla 

a po naplnení požiadaviek maastrichtského 

fiškálneho kritéria ešte existuje možnosť ne-

prijatia Slovenska medzi euromenových hrá-

čov. Európska komisia totiž bude posudzovať 

nielen súčasný stav hospodárstva a financií, 

ale predovšetkým udržateľnosť dosiahnutých 

výsledkov a splnených kritérií aj v nasledujú-

cich obdobiach. A tu sa môžu ešte vyskyto-

vať problémy. Naznačila to aj nedávna správa 

Európskej komisie, ktorá posudzovala kon-

vergenčný plán Slovenska – jeden z najdôle-

žitejších dokumentov v procese prechodu do 

eurozóny. Otázniky sa vyskytli predovšetkým 

v oblasti cien a schodku verejných financií. 

Mementom sa stala situácia v Slovinsku, kde 

sa po zavedení eura inflácia vyšplhala na 6 per-

cent. Komisia zvýšila v tejto oblasti svoju ostra-

žitosť  a prognózy ročnej inflácie na ďalšie ob-

dobia vo výške 2,6 %, predložené slovenskou 

vládou, považuje predbežne za podhodno-

tené. Výhrady odzneli tiež voči nereálnosti do-

siahnutia plánovaného poklesu deficitu HDP 

Euro naštartované!
  Peter MayerEURO – rok 2008 – rok 0

Prvým januárom tohto roku – po nadobudnutí účinnosti Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike – bol 

ofi ciálne odštartovaný proces prechodu Slovenska do eurozóny. Rok 2008 sa takto zapíše do dejín Slovenska ako rok 

horúčkovitých príprav zmeny národného obeživa a všetkých náležitostí s tým spojených. Moderné dejiny slovenskej ko-

runy sa končia. Aj keď defi nitívny súhlas k vstupu do eurozóny dostane Slovensko až po jarnom, defi nitívnom rozhodnutí 

Európskej komisie, všeobecne tak vo vláde, ako aj medzi ekonomickými expertmi a analytikmi prevláda optimizmus 

a pravdepodobnosť zavedenia eura sa odhaduje na 80 až 85 %.

v roku 2010, keď deficit sa má priebežne zni-

žovať len pozvoľným tempom. Tieto výhrady 

však v žiadnom prípade neznamenajú, že pri-

jatie eura je ohrozené, ale vo svojej podstate 

naznačujú, ako má slovenská vláda zamerať 

svoju ďalšiu ekonomickú stratégiu, aby ko-

nečný verdikt komisie bol pozitívny.

Bez ohľadu na zatiaľ neisté záverečné slovo 

Európskej komisie Slovensko sa v súlade s už 

zmieneným Zákonom o zavedení meny eura 

v Slovenskej republike alebo skrátene s Gene-

rálnym zákonom systematicky na prechod pri-

pravuje. Tento zákon obsahuje súbor všetkých 

nevyhnutných pravidiel a povinností na realizá-

ciu prechodu do eurozóny. Rieši otázky bu-

dúceho duálneho hotovostného peňažného 

obehu, systém výmeny, používania a ochrany  

slovenských bankoviek a mincí, stanovuje pra-

vidlá bezhotovostných peňažných operácií 

a platobného styku. Nemenej závažné sú aj tie 

časti zákona, ktoré stanovujú konverziu a pre-

vody peňažných prostriedkov, postupy pri pre-

mene majetkových hodnôt a peňažných súm, 

ako i premeny menovitých hodnôt základ-

ných imaní a cenných papierov. Zákon tak-

tiež zavádza prísny dohľad nad dodržiavaním 

všetkých stanovených pravidiel a povinností. 

Viac ako dve tretiny Generálneho zákona rie-

šia zmeny a nové ustanovenia v zákone o Ná-

rodnej banke Slovenska a v ďalších nadväzu-

júcich zákonoch a vyhláškach.

Tak ako to bolo uvedené už pri príprave zá-

kona, rozhodujúcim dňom pre zavedenie 

eura bude 1. január 2009. Ešte šestnásť 

dní po tomto termíne bude  stále platiť popri 

eure aj slovenská koruna, potom euro plne 

ovládne slovenskú ekonomiku. Konverzný – 

výmenný kurz vyhlási Národná banka Slo-

venska v polovici tohto roku tak, že bude sta-

novený na štyri desatinné miesta a konečná 

suma po konverzii sa upraví na dve desatinné 

miesta. Zákon sa dotýka aj nutných zmien, 

ktoré musia prijať jednotlivé banky. Jednou 

z prioritných úloh prechodu  bude zabezpe-

čenie dostatočného množstva hotovosti v pr-

vých dňoch po zavedení  euromeny. Už dnes 

existuje špeciálna internetová stránka, ktorá 

napomáha predovšetkým obchodníkom vy-

počítať približné množstvo a nominálnu hoto-

vosť finančných prostriedkov k dispozícii.

Znáte to, milé paní a spanilé dívky?

Vlastenka Magdalena Dobromila Rettigová, 

slovutná buditelka, autorka známé knihy ku-

chařské ale i povídek, pohádek a písní. Uči-

telka dívčí školy ale i průměrná žena, zcela 

oddána manželství, mateřství a náboženské 

víře. K jejímu odkazu se hlásila samotná Bo-

žena Němcová, ač paní Dobromila nepro-

jevila ždibec vášně v boji za rovnoprávnost 

žen, to mi věřte! Naopak, učila je výtečně vy-

Magdalena Dobromila aneb Vraž do toho 11 vajec

vařovati, na stůl zdobně podávati a správně 

stolovati. Přesto je nyní, kupodivu, mno-

hými považována za průkopnici feminizmu. 

Jaký to paradox! Nepřísluší mi však soudit 

její osobnost, o které se svého času vedly 

různé polemické spory. Nebudu a nechci 

soudit její verše. Ne! Mě, jako nenapra-

vitelného milovníka lahůdkových pokrmů 

a často zoufalého konzumenta polotovarů 

(fuj!), čistě prozaicky zajímá jen tohle: Kam 
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Je ťažko pochopiteľné, že v takomto vyso-

kom štádiu rozpracovania celého projektu 

sa opätovne ozývajú hlasy spochybňujúce 

vstup Slovenska do eurozóny. Načasovanie 

celého procesu napríklad spochybňuje opo-

zičná strana KDH, ktorá napriek tomu, že sa 

za predchádzajúcej vlády  výrazne podieľala 

na príprave vstupu Slovenska do eurozóny 

a dokonca odsúhlasila aj Generálny zákon, 

dnes označuje prechod na euro za urých-

lený krok, ktorý môže byť škodlivý tak pre 

celú ekonomiku, ako aj pre jednotlivých ob-

čanov. Prekvapujúco aj koaličná ĽS-HZDS, 

ktorá podporuje celý projekt, otvorila z hľa-

diska finančnej náročnosti celého prechodu 

tému vyňatia samostatne zárobkovo činných 

osôb z používania elektronických registrač-

ných pokladníc, ak ich ročný obrat nie je 

vyšší ako 250 000 Sk.

Na druhej strane vládna koalícia robí všetko 

pre zlepšenie informovanosti obyvateľov 

o pripravovanej zmene a predovšetkým sa 

snaží o získanie väčšej podpory zo strany 

občanov. Ministerstvo financií a Národná 

banka Slovenska otvorili špeciálnu webovú 

informačnú stránku, podrobnejšie informá-

cie môžu občania získať aj cez mobilný te-

lefón. V Bratislave bola otvorená putovná 

výstava Euro, mena naša, ktorá má obchá-

dzať celé Slovensko. Začína sa rozvíjať aj 

dlho očakávaná informačná kampaň, ktorá 

by mala mať ako vysvetľujúci, tak i vzdelá-

vací charakter. Jednotiacim symbolom tejto 

kampane by mal byť symbol peňaženky.

A práve peňaženka, alebo lepšie povedané 

obavy o peňaženku  spôsobujú, že občania 

sú k zavedeniu eura veľmi zdržanliví a väčšina 

ľudí vníma túto zmenu skôr negatívne ako po-

zitívne. Podľa doteraz publikovaných priesku-

mov viac ako polovica Slovákov má k zmene 

negatívny a skeptický postoj. Na porovnanie 

– v roku 2005 negatívne hodnotilo prechod 

na euro 42 % obyvateľov, na začiatku minu-

lého roku 43 % a koncom minulého roku už 

to bolo 52 %. Pri podrobnejšej analýze sa 

ukazuje, že aj v tomto prípade ide o stret ľudí 

mladšej generácie, ktorí euro podporujú s ne-

gatívne naladenou staršou generáciou oby-

vateľov. Hlavnými dôvodmi negatívneho po-

stoja ku vstupu do eurozóny sú predovšetkým 

obavy zo  zvyšovania cien a z následnej inflá-

cie. Obvykle pri revalváciách mien, to zna-

mená v prípadoch, keď z nominálne vyššej 

meny prechádzame na nižšiu nominálnu hod-

notu, vzniká všeobecne pocit, že na jednej 

strane človek zarába menej peňazí, ale na 

druhej strane všetko je lacnejšie. Je to však 

len pocit.. Strach z ďalšieho zvyšovania cien 

umocňujú správy o raste inflácie v Slovinsku 

po zavedení euromeny. Všeobecne prevláda 

názor, že prechod na euro bude výhodný 

najmä pre podnikateľov a firmy a nie pre ob-

čanov. Otázka používania jednotnej meny 

bez potreby predchádzajúcej výmeny koruny 

nemá pre radových občanov  významnejšiu 

výhodu. Žiaľ ani vláde, ani propagačnej kam-

pani sa zatiaľ nepodarilo názorne vysvetliť ľu-

ďom často prezentovaný názor, že prechod 

na euro znamená ďalší ekonomický rast a zvý-

šenie kúpnej sily občanov.

O pár dní sa dozvieme, ako to s eurom na Slo-

vensku bude. Už dnes sa dá predpokladať, že 

vzhľadom na neexistenciu vážnejších preká-

žok vstupu Slovenska do eurozóny súčasné 

výhrady Európskej komisie treba chápať skôr 

ako výstrahu, ako predzvesť zamietavého sta-

noviska. Pôjde aj o politické rozhodnutie, 

ktoré si kladie za cieľ skôr prilákať ďalších čle-

nov Európskej únie do eurozóny, ako ich od 

tohto kroku odrádzať. Nakoniec ani tí pravo-

verní, pôvodní členovia eurozóny nedodržujú 

všetky pravidlá tak bigotne, ako sa tvária.

Autor je ekonóm a publicista

 Kresba Jan Tomaschoff

se poděl buding se ságo? Kam fašírovaní 

ráčci, ouhoř marinýrovaný, telecí hrudíčko 

se špaňhelskými ptáčky, turecké knedlíčky, 

citronové šató, svítek mandlový, paštička 

z koroptviček? Kam zmizel žejdlík dobré 

smetany, dvanáct loktů másla, jedenáct žlo-

utků vražených, žemličky ve vinném octě 

máčené a v moždíři tlučené? Kde jste, vy 

holoubátka drobounce krájená, v hovězí po-

lívce vařená? Kdo nám vás uzmul, povězte?! 

Odpověď nepřichází. V zšeřelém pokoji jen 

tichý bzukot ženina kompjutru a v modra-

vém světle její výmluvný pohled. Pracuje!!!                                                                                                                         

S povzdechem pohladím náš opuštěný 

sporák a smutně mě napadá, že je ledo-

vější než chladírenská skříň nedaleké ben-

zinové pumpy, kam si opět(!) skočím pro 

jídlo. Než zabouchnu dveře bytu, stihnu 

ještě zaslechnout, jak si žena pobrukuje: 

„Magdaléno Dobromilo Rettigová, tys na-

ším věčným idolem, byla bys hrdá na to, co 

z nás každá chová pod vlasteneckým dr-

dolem…“ Dnes proběhla druhá volba pre-

zidenta, žena má pauzu a čte si zprávy.                                                             

„Zlato“, volám na ni s láskou, „chceš kou-

pit pizzu nebo bagetu?“ (A pak že ta potvora 

kráčí přes žaludek)!

pskp

 Foto archiv
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  Miroslav Bezděk

Euro školák,
časopis pro školáky

Dvojjazyčný měsíčník Euro školák je časopis zaměřený především na děti a mládež. Jeho náplň lze využít jako pomůcku 

při vyučování. Najdeme v něm slovenské i české texty, které jsou vždy doplněné překladovým, příp. výkladovým slovníč-

kem. Dítě tak má možnost číst i text ve slovenském jazyce, protože slova, kterým nerozumí kvůli jazykové odlišnosti, si 

může hned přeložit. Postupně tak získává orientaci v tomto jazyce.

Obsahově je každé číslo časopisu přizpůso-

bené školním osnovám a danému ročnímu 

období. Jsou zde články, které nesporně 

přispějí k výchově a vzdělávání žáků v mlad-

ším školním věku. Řada čtenářů jistě uvítá 

témata a rubriky jako zajímavosti ze světa 

techniky, kaligramy, omalovánky, ale i logo-

pedické minimum, problematika životního 

prostředí nebo základy znakové řeči, jejíž 

uvedení v časopise má pomoci zapojit ne-

slyšící do běžného vyučování nebo alespoň 

dětského kolektivu.

Cílem časopisu je přiblížit dětem to, co bylo 

dlouhá léta samozřejmostí – dvojjazyčnost. 

Po těch téměř 15 letech od rozdělení Čes-

koslovenska se už naplno projevilo zrušení 

dvojjazyčné výchovy v komunikaci dětí. 

Často se stává, že slovenské děti nerozu-

mějí v plné míře dětem z České republiky 

a naopak. Je velká škoda, že tato jazyková 

bariéra zapříčiňuje odmítání čtení publi-

kací v tak blízkém jazyce. Díky jazykovému 

zákonu se slovenské děti téměř nesetkají 

s krásnými pohádkami, které jsou psané 

v českém jazyce. Je subjektivním názorem 

každého člověka, zda je zavedení tohoto 

opatření přínosem. Podle reakcí na vznik 

dvojjazyčného časopisu se to jeví skoro 

opačně. V současné době je velký zájem 

o zavedení alespoň dvou cizích jazyků do 

povinné výuky a zdá se, že jsme zapomněli, 

že pro Slováky je nejbližším jazykem češ-

tina a pro Čechy zase slovenština. My 

dříve narození nepociťujeme tento prob-

lém přímo, poněvadž máme z minulosti 

dostatečnou slovní zásobu. Avšak děti se 

z tohoto pohledu začínají dostávat do jazy-

kové izolace, která se už začíná projevovat 

právě ve zmíněné společné komunikaci. 

Snaha rodičů směřuje k odstranění tohoto 

problému i pomocí prázdninových pobytů 

u sousedů v Čechách či na Slovensku. Pro 

rozšíření slovní zásoby je ale potřebná so-

ustavná práce s texty a učebními pomůc-

kami, které hravou formou zaujmou děti 

a ty se potom samy začnou zajímat o druhý 

jazyk. Podle konzultací s mnoha pedagogy 

na Slovensku a v Čechách je doporučené 

s takovýmto časopisem pracovat zejména 

v hodinách věnovaných výuce mateřského 

jazyka a v rámci ostatních předmětů se vra-

cet k aktuálním tématům.

Když jsem uvedl, že se v časopise také ob-

jevuje rubrika logopedické minimum, musím 

vysvětlit, že nejde o náhradu práce logo-

pedů, která je naprosto nezastupitelná. Pro 

dokonalé a trvalé zafixování správné výslov-

nosti je však potřebné, aby s dítětem pra-

covali také rodiče. V rámci této části přiná-

šíme návody a pomůcky, jak hravou formou 

postupně a pravidelně navést dítě ve výslov-

nosti na správnou cestu.

Na závěr je třeba dodat, že pokud máme 

zájem, aby měly děti co nejširší možnost 

uplatnění v dalším životě, musí být co možno 

nejlépe jazykově vybaveny. Pro zájemce 

připravil vydavatel možnost předplatného, 

které lze velmi jednoduše objednat na we-

bových stránkách vydavatelství: www.euro-

akademia.eu. Vzdělání je přece neoceni-

telné a každá taková investice do něj se jistě 

mnohonásobně vrátí. Časopis je ve volné 

distribuci na celém území SR a ČR.

 Ilustrace Euro školák
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Komunisti mali vzorov požehnane. Nástenky 

a noviny sa vzormi len tak hemžili a ich spo-

chybňovanie bolo neprípustné. S pádom 

režimu prišiel aj čas nových hrdinov – po-

litici oživili Masaryka či Štefánika, čitatelia 

Tatarku, milovníci hudby Karla Kryla.

Slovensko akosi s hrdinami po nežnej re-

volúcii nemalo šťastie. Najradikálnejší vy-

tiahli ako hrdinu vojnového prezidenta Tisa, 

umiernenejší Andreja Hlinku, k bežnej ná-

rodnej výbave patrili štúrovci.

Trojnásobný premiér Vladimír Mečiar v his-

tórii veľmi vzory nehľadal, riadiac sa zrejme 

predstavou, že najdôležitejšou osobnosťou 

v histórii Slovenska je on sám. Dvojnásobný 

premiér Mikuláš Dzurinda sa pokúsil nájsť 

inšpiráciu v medzivojnovom českosloven-

skom premiérovi Milanovi Hodžovi. No celé 

hľadanie vzorov vyriešil jednoducho a jasne 

posledný a zatiaľ jednonásobný premiér Ro-

bert Fico. Za „veľký vzor“ celej svojej vlády 

označil zbojníka Juraja Jánošíka.

Celé novoročné slávnostné zasadnutie 

vlády v historickom a kultúrnom centre kra-

jiny v Martine neveštilo nič dobré. A obavy 

boli oprávnené. Kabinet, ktorý necíti po-

trebu oslavovať nežnú revolúciu, lebo jeho 

šéf si ju podľa vlastných slov ani nevšimol, 

sa rozhodol naučiť Slovákov „rozumnému 

historizmu“. Ako si ho predstavuje, predvie-

dol predseda vlády osobne – o veľkomorav-

skom kniežati Svätoplukovi vyhlásil, že to bol 

„prvý kráľ starých Slovákov“ a vyzval spolu-

občanov, aby sa za Veľkú Moravu nehanbili. 

„Ak sme mali 1200 rokov späť nejaký útvar, 

ktorý bol porovnateľný s čímkoľvek na svete 

a v iných štátoch vtedy ešte nebolo nič - 

možno tam chodili iba nejaké zvieratá a ešte 

tam neboli nijaké štátne útvary - tak prečo 

  Martin Antal

Do Európy s valaškami!

sa nevrátiť k týmto myšlienkam a nedať ľu-

ďom ešte viac hrdosti?“ spýtal sa Robert 

Fico. A slávnostne oznámil spoluobčanom: 

„26. januára 1688 sa narodil veľký vzor mo-

jej vlády – Juraj Jánošík.“

Čo sa dalo čakať, ozvali sa historici. Jáno-

šíka označili za zlodeja, akými sa vtedy lesy 

hemžili a mýtus o ňom za legendu, na ktorej 

je spochybniteľný hneď ten základný kameň 

– že bohatým bral a chudobným dával. Lebo 

o tých obdarovaných chudobných sa akosi 

nezachovali dôkazy...

Samozrejme, premiér sa bránil. Aby nikto 

nepodľahol nádeji, že to všetko bolo nedo-

patrením, vybral sa o pár týždňov na oslavy 

Jánošíkovho narodenia do Terchovej a od-

niesol si odtiaľ valašku i zbojnícky opasok. 

Jánošík je vraj jediným zbojníkom, ktorého 

slovenský národ oslávil priam do nesmrteľ-

nosti. „Buď budeme túto tradíciu rešpekto-

vať, alebo musíme vymeniť národ,“ uzavrel 

premiér. A nezabudol dodať, že v Anglicku by 

si nikto netrúfol napísať o Robinovi Hoodovi, 

že bol kriminálnik.

O trúfalosti označiť takto Hooda v brit-

ských médiách môžeme živo diskutovať, 

niečo je však jasné hneď: Žiaden britský 

premiér by si nedovolil vyhlásiť, že Ro-

bin Hood je veľkým vzorom jeho vlády. 

Ani český sociálnodemokratický predseda 

vlády by zrejme nevyhlásil, že jeho veľkým 

vzorom sú husiti, lebo u nich zbadal snahu 

o sociálnu spravodlivosť.

Je samozrejmé, že nikto nemôže národu zo-

brať jeho legendy. Je však zásadný rozdiel 

medzi tým, čo si v minulosti málo informovaný 

národ zobral za zdroj ľudovej slovesnosti a čo 

si dobre informovaný ministerský predseda 

vyberie za svoj vzor. Jánošík bol bezpochyby 

inšpiráciou pre vskutku obdivuhodné ume-

lecké počiny, spájajú sa s ním výborné filmy, 

knihy i piesne – no nie je to osobnosť, ktorú 

by si mal na štít zavesiť šéf modernej krajiny. 

Vidieť vzor v rebélií proti zákonom môže byť 

romantické i revolučné, no vo vzťahu k obča-

nom trošku pomýlené. A okrem toho, že je 

to smiešne, môže to byť aj riskantné – „veľký 

vzor“ slovenskej vlády skončil po jeden a pol 

roku zbíjania „na háku“.

Autor je novinár

 Kresba Jan Tomaschoff

Vláda každého demokratického štátu si môže vybrať historickú osobnosť, ktorej hodnoty a odkaz sa podujme napĺňať. 

Ak chce naznačiť najvyššiu mieru sympatie, môže ju označiť aj za svoj vzor, no to už je trošku riskantné – vzor by mal 

napĺňať predstavy následníkov vo všetkých oblastiach, čo je pri rozmanitosti ľudského ducha a povahy takmer nemožné. 

Politici sa potom vystavujú riziku zistení, že ich „vzor“ bol neverný manželke, odniesol z práce erárne pero alebo vyrýpal 

do stromu osamote oplzlé slovo – skrátka hocičo, čo na vzor môže aj s odstupom času vrhnúť tieň, je politicky riskantné. 

Lepšie je preto hovoriť o odkaze – ten sa dá zo života osobnosti akosi vyextrahovať a vyššie uvedené maličkosti možno 

ľahko zmietnuť zo stola.
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Slávny Slovák, ktorý sa k svojmu pôvodu 

vždy hrdo hlásil, aj keď vyše päťdesiat ro-

kov žil v zahraničí, sa narodil v Liptovskom 

Mikuláši. Jeho otec Andrej Stodola tam 

mal menšiu garbiarsku dielňu, ktorá sa 

úspešne rozrástla na továreň spracujúcu 

kože. Aurel vyrastal v usporiadanej rodine 

spolu so starším bratom Jozefom a dvoma 

mladšími bratmi a do rodiny takmer patrili 

aj tridsiati piati zamestnanci otcovej firmy. 

Nadanie a šikovnosť Aurela sa prejavili už 

na základnej škole, učitelia ho považovali 

za zázračné dieťa a predpovedali mu úspe-

chy najmä v technických vedách. Už vtedy 

vynikal v matematike a vo fyzike. Aurel však 

nebol jednostranne zameraný, mal záujem 

i o hudbu a bavili ho aj jazyky. Navyše bol 

veľmi ctižiadostivý a i cez prázdniny si čas 

rozdelil medzi tieto svoje veľké lásky, na-

plánoval si, že sa každý deň naučí štyrid-

  Jozef Leikert

Boli práve Vianoce roku 1942, keď v romantickej vilke s výhľadom na Zürišské jazerá posledný raz vydýchol známy muž. 

Rádio tíško hralo symfóniu, ktorú Aurel Stodola tak obľuboval. Posledná Beethovenova doznela a do sveta sa rozniesla 

správa, že vo veku nedožitých 84 rokov zomrel jedinečný vedec, otec parných turbín.

sať slovíčok z nemčiny, maďarčiny a ne-

skôr i z francúzštiny. Nečudo, že onedlho 

čítal v origináli diela Schillera či Goetheho. 

Počúvanie hudby bolo preňho najlepším 

relaxom. Zbožňoval Beethovena a keď mu 

otec daroval klavír, naučil sa na ňom cel-

kom slušne hrať.

Po ukončení základnej školy pokračoval 

v stredoškolských štúdiách na reálnom 

gymnáziu v Levoči a v Košiciach. Potom 

študoval na Technickej univerzite v Buda-

pešti, odtiaľ po roku prešiel do švajčiar-

skeho Zürichu. Dva roky povinnej praxe 

po získaní inžinierskeho diplomu na vychý-

renej škole absolvoval v Strojárňach uhor-

ských štátnych dráh v Budapešti. V roku 

1882 študoval na technike v Charlotten-

burgu. O rok neskôr by sme ho našli buď 

na prednáškach na Parížskej technike, 

alebo na praxi v strojárenskom podniku 

Herman – La Chapelle. Tam ho zastihla 

i zlá správa o požiari otcovho podniku. Ani 

na chvíľu nezaváhal, odišiel zo školy, aby 

pomohol rodine obnoviť prevádzku továrne. 

Do novej továrne sám navrhol viaceré mo-

derné zariadenia a onedlho začal rodinný 

podnik znovu prosperovať. Aurel sa mohol 

pokojne vrátiť do Francúzska, tentoraz na 

slávnu Sorbonnu.

Technický svet práve oslavoval sté výročie 

vynálezu parného stroja, keď roku 1884 

Aurel Stodola nastúpil pracovať do Česko-

moravských strojární v Prahe, kde sa vyrá-

bali parné stroje, kompresory, vodné turbíny 

a iné na ten čas moderné zariadenia. One-

dlho ho však ako konštruktéra prijali v ešte 

modernejšej firme Ruston a spol. Začal žať 

úspechy a po roku sa stal hlavným inžinie-

rom v odbore parných strojov, piestových 

čerpadiel. Talentovanému a usilovnému Slo-

vákovi českí kolegovia závideli a náročky 

mu dali veľkú zodpovednosť a malý plat. No 

Stodola sa o peniaze nezaujímal, venoval sa 

konštruovaniu veľkého parného stroja pre 

Kubinského v Beroune a parníka Cisárovna 

Mária Terézia, ktorý päťdesiat rokov slúžil na 

Bodamskom jazere. Čoskoro prezieravo po-

chopil, že éra parných strojov vrcholí a záko-

nite musia byť nahradené výkonnejšími par-

nými turbínami. Začal sa intenzívne venovať 

prvým patentom v tejto oblasti, od konštruk-

térskeho stola takmer neodchádzal, až ho 

závistliví kolegovia ironicky nazvali „bláznivý 

turbinár“.

Roku 1887 sa Aurel Stodola oženil so svo-

jou krajankou Darinou Pálkovou a keď sa 

im po nejakom čase narodili dve dcéry, 

musel viac myslieť i na rodinu. O svo-

Uznával ho Einstein
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17. februára sme si pripo-

menuli výročie narodenia 

nášho jedného z najvýznam-

nejších slovenských  vyná-

lezcov – Jozefa Murgaša. 

Na svet prišiel v roku 1864 

v stredoslovenskej obci Jab-

ríková (súčasnom Tajove) v rodine prostého 

roľníka. Hoci už ako malý chlapec prejavoval 

neobyčajný záujem o techniku a vyznačoval 

sa nesporným výtvarným talentom, rodičia si 

Vynálezca Jozef Murgaš priali, aby sa zo syna stal kňaz. Po absolvo-

vaní gymnázia v Banskej Bystrici teda mladý 

Murgaš nastúpil do seminára v Bratislave, od 

roku 1884 pokračoval v Ostrihome. O niečo 

neskôr sa mu však predsa len podarí študo-

vať maliarstvo v Budapešti i v nemeckom Mní-

chove. Keďže cirkevní úradníci nemali pocho-

penie pre jeho pokrokové myšlienky, upadá 

do nemilosti a v roku 1896 presídli na ame-

rický kontinent, do „slovenskej“ vysťahova-

leckej obce Wilkes – Barre v Pensylvánii, kde 

pôsobí ako miestny reverend.  Venuje sa de-

ťom a mládeži a vlastným pričinením sa zaslúži 

o to, aby v tomto baníckom mestečku vznikla 

najmä nová škola, knižnica či kúpele. Zao-

berá sa sakrálnou tvorbou, no nevzdáva sa 

ani svojho záujmu o elektrotechniku. Na fare 

vybuduje laboratórium, v ktorom sa venuje 

hlavne bezdrôtovej telegrafii. Pri svojom vý-

skume sa predovšetkým upriamil na výsledky 

experimentov G. Marconiho, v ktorých objavil 

závažne nedostatky. Marconiho systém, zalo-

žený na Morseovej abecede, považoval Mur-

gaš za pomalý, a preto navrhol svoj vlastný, 

spoločne s konštrukciou prijímacích a vysie-

lacích zariadení. V nich sa signály odlišovali 

Aurel Stodola
(10. 5. 1859 – 25. 12. 1942)

fyzik, pedagóg, zakladateľ teórie parných 

a plynových turbín
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jej práci pravidelne informoval profesora 

Doerfla v Zürichu a medzi riadkami sa mu 

posťažoval, že v Prahe nemajú pochope-

nie pre jeho vývoj turbíny a že zo svojho 

platu ledva uživí rodinu. Odpoveďou bola 

ponuka, aby prišiel prednášať na tamoj-

šiu vysokú školu. Ponuku prijal a od zim-

ného semestra 1892 začal vyučovať na 

Zürišskej univerzite, kde rok po nástupe 

získal miesto riadneho profesora. Po-

lytechnike zostal i tam verný až do svo-

jich sedemdesiatin a Švajčiarsko sa stalo 

jeho druhým domovom. Medzi kolegami, 

ale i študentmi bol veľmi obľúbený, jeho 

prednášky radi navštevovali, lebo boli vý-

nimočné nielen po odbornej stránke, ale 

i prednesom. Stodola hovoril pútavo a in-

formácie dopĺňal názornými kresbami.

Stodola okrem pedagogickej činnosti usi-

lovne pokračoval vo svojich konštruktérskych 

prácach a po nociach pracoval na rukopisoch 

kníh. Celosvetový úspech dosiahol knihou 

Parné turbíny a vyhliadky tepelných strojov, 

ktorá sa dočkala šiestich vydaní. Zaujímavé 

je, že Stodola ju neustále dorábal, kým prvé 

vydanie z roku 1903 malo 220 strán a 120 

ilustrácií, posledné, šieste, malo už 1157 

strán a 1141obrázkov. Kniha bola preložená 

do viacerých jazykov a stala sa významným 

dielom technickej literatúry. Vďaka vedeckým 

výsledkom sa Stodola navždy zapísal do dejín 

techniky ako „otec parných turbín.“

V Zürichu nadviazal Aurel Stodola kontakty 

aj s Albertom Einsteinom, ktorý ho uznával 

a pri príležitosti 70. narodenín mu napísal 

vety, ktoré hovoria za všetko: „Keď do rúk 

beriem pero, aby som povedal niekoľko slov 

o Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom 

a pritom pevnom mužovi, cítim, že sú moje 

vyjadrovacie schopnosti príliš obmedzené, 

aby som sa k takému človekovi zachoval 

tak, ako si zasluhuje. ... Keby sa bol Stodola 

narodil za renesancie, bol by sa stal veľkým 

maliarom alebo sochárom preto, lebo naj-

väčším impulzom jeho osobnosti je fantázia 

a nutnosť tvoriť. Takéto povahy posledných 

sto rokov už inklinujú k technike. V nej sa vy-

bíja potreba tvoriť nášho veku a tiež zmysel 

pre krásu..., tu nachádza bohatšiu príleži-

tosť, väčšiu, ako by si ju laik predstavoval.“

Autor je historik, básnik a spisovateľ

literatúry faktu

 Foto archív
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nielen dĺžkou ale aj frekvenciou. Vznikol tak 

známy „Ton – System“ vysielajúci dve frekven-

cie – bodka z Morseovej abecedy bola nahra-

dená vyšším tónom, čiarka nižším.

V roku 1904 mu washingtonský federálny pa-

tentový úrad udelil dva patenty. Jeden známy 

ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý 

pod názvom Spôsob prenášania správ bezdrô-

tovou telegrafiou. Neboli to však ani zďaleka je-

diné vynálezy, ktoré vznikli jeho zásluhou a ktoré 

mu boli uznané v celkovom počte dvanástich 

patentov. Spomeňme ešte aspoň Elektrický 

transformátor či Zariadenie na výrobu elektro-

magnetických vĺn. A našich nadšených rybárov 

iste teší fakt, že Navijak na rybársky prút si na 

svoje konto pripisuje práve on. Vzdelaný a vše-

stranný Jozef Murgaš patril i k večným obdivo-

vateľom a milovníkom prírody. S obľubou sa ve-

noval zbieraniu húb, najrozmanitejších nerastov 

i rastlín a vlastnil mimoriadnu zbierku hmyzu, 

ktorá obsahovala zhruba 9 000 exemplárov.                                                                                                               

Významne sa angažoval pri vytváraní spoloč-

ného štátu Čechov a Slovákov, keď v priebehu 

prvej svetovej vojny pripravoval podmienky 

pre rokovania na podporu vzniku Českoslo-

venskej republiky. Stal sa jedným zo signatá-

rov Pittsburskej dohody a bol i organizátorom 

finančnej zbierky, ktorú usporiadal medzi Slo-

vákmi žijúcimi v Amerike za účelom  základ-

ného valutového fondu ČSR. Na rodné Slo-

vensko sa vrátil v roku 1920 s úmyslom zostať 

natrvalo a vyučovať elektrotechniku. Úrady mu 

však tento sen neumožnili uskutočniť, a preto 

sa opäť vracia do Spojených štátov, kde ako 

65-ročný v máji roku 1929 zomrel.

Z internetového materiálu a historických zdrojov

pskm

 Foto archív
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Před nějakým časem přišla jedna z členek 

KSK a vedoucí divadelní sekce Viera Kuče-

rová s nápadem vydat knížku pro děti. V té 

době již měla za sebou práci na jedné po-

hádkové knížce a chuť pokračovat. Přidala 

jsem se s představou, kterou jsem již něja-

kou dobu měla v hlavě. Bohatě ilustrované 

leporelo, takové, které jsem znala ze 60. let 

20. století, což bylo období, jež přálo výtvar-

ným počinům v oblasti dětské literatury.

Práce nad zadaným tématem, kterým byly 

pražské památky, byla zároveň radostná 

a zároveň velice těžká. Sama jsem si stano-

vila poměrně náročná kritéria, chtěla jsem 

předvést dominanty Prahy srozumitelnou 

formou, s velkým podílem realizmu a záro-

veň zaujmout nápadem, barevností nebo ta-

jemstvím v obrázku. Na druhou stranu téma, 

které jsme zvolily, bylo pro mne notoricky 

známé. Pražské památky provázely celé mé 

dětství a dodnes žiji v jejich těsném soused-

ství. Neznamená to ovšem, že je vidím jen 

suše a realisticky, spíše se mi v hlavě mísí 

s příběhy a pocity, které z nich na mých ilu-

stracích vytváří originální objekty, fantazijní 

situace odplouvající jinam, pryč od reálných 

barev a tvarů.

Vydání knihy „Praha, město věží – Praha, 

mesto vežaté“ bylo po dvou letech logicky 

následováno sesterskou publikací věnova-

nou Bratislavě. Poprosila jsem o spolupráci 

odborníky ze Slovenska. Kmotry se stali 

PhDr. Eva Zelená, Doc. PhDr. Mojmír Benža, 

CSc. a PhDr. Radovan Čaplovič. Otevřeli mi 

nový pohled na Bratislavu a pomohli mi obje-

vit opravdové skvosty architektury, některé 

se ještě dnes doslova krčí uvězněné moder-

ními stavbami, nebo zatím jen čekají na  re-

konstrukci a své zmrtvýchvstání. Jistě se tak 

brzy stane, ale na mých ilustracích už opět 

  Zuzana Štancelová

Pozvánka na výstavu 
Klubu slovenské kultury

Dovolte, abych Vás srdečně pozvala na výstavu ilustrací, jejichž vznik inicioval Klub slovenské kultury. Mám to potěšení 

Vám představit expozici umístěnou od 26. března do 8. dubna ve výstavních prostorách Domu národnostních menšin ve 

Vocelové ulici č. 3 v Praze 2.

září. Snažila jsem se jim vdechnout život, 

doplnila je osobnostmi, figurami, lidským 

živlem. Snad mi rodáci z Bratislavy odpustí 

občasnou licenci. Dominanty jakoby vytr-

žené ze souvislostí, abych podtrhla jejich 

krásu a výjimečnost. „Bratislava, mesto na 

Dunaji – Bratislava, město na Dunaji“ byla 

vydána předloni.

Spolu s KSK jsme připravili ilustrace k další 

publikaci, o jejímž vydání se uvažuje. PhDr. He-

lena Nosková, CSc. navrhla koncepci knížky 

o Žižkovu a slovenských osobnostech v ději-

nách této čtvrti. Tentokrát se nejedná o knihu 

pro děti, ale pro dospělé. Téma je opět velice 

náročné, protože podle mne vyžaduje velkou 

míru realismu. Opět jsem se nehodlala smířit 

jen s takovým pohledem, proto představuji 

žižkovská zákoutí s jejich atmosférou zvenku 

i zevnitř zároveň. Upřímně se domnívám, že 

taková knížka v celé linii publikací o Žižkově 

nemá obdoby a její vydání by bylo skutečným 

skvostem. Zase jsem byla zasažena neoby-

čejnými místy, domy, zvláštnostmi, které se 

tam vyskytují, kterými se čtvrť může pochlu-

bit, kolem kterých se chodí a jejichž exis-

tenci nedoceňujeme. Dnes Žižkov nepatří 

mezi okrajové čtvrti, stal se další historickou 

části Prahy, přiblížil se centru na dosah. Re-

konstruovaný Žižkov je kulturním místem, pří-

jemným bydlištěm, nabízí i duchovní hodnoty, 

vzdělání i odpočinek a relaxaci.

V roce 2004 mne vedení Klubu slovenské 

kultury požádalo o spolupráci na občasníku 

Oriešok, který se vkládá do časopisu LISTY 

Slovákov a Čechov jako příloha. Začala tak 

moje spolupráce, která trvá dosud. Na vý-

stavě máte možnost uvidět alespoň některé 

z ilustrací, které byly v průběhu let použity. 

Jsou to obrázky, které obvykle doprovázejí 

pohádky, někdy se jedná o hádanky s tajen-

kou. Tuto přílohu, kterou zpracovávám i gra-

ficky, se vždy snažím naplnit barvami a pří-

běhy či hádankami až po okraj. Ilustrace se 

od těch předchozích liší větší stylizací, buja-

rou barevností, vždyť je určená hlavně ma-

lým dětem.

I když výstava poskytuje širší spektrum 

z mé tvorby pro KSK, jedno mají ilustrace 

společné. Jsou to malby temperou kombi-

novanou s akrylem, který přináší zajímavé 

vlastnosti do klasické techniky a zároveň 

jeho slabiny redukuji právě dobrými vlast-

nostmi tempery. Je to příjemná technika, 

kterou mohu vřele doporučit komukoliv, 

kdo se chce zabývat malbou, třeba jen pro 

své potěšení. Barvy zasychají dostatečně 

rychle, takže je tu možnost brzy opravovat 

přemalbami. Akrylové barvy (velmi záleží 

na výrobci) většinou nabízejí ostřejší tóny, 

naopak tupější tempera přimíšením vrací 

barevnost do přirozenější polohy. Kom-

binace nabízí daleko širší spektrum ods-

tínů, jemnější nuance. Akrylový povrch je 

mírně lesklý, tempera matná, zvolená zlatá 

střední cesta opět přináší jiný dojem. Ani 

typická vlastnost akrylu, totiž, že je po za-

schnutí vodou nesmývatelný, není k zaho-

zení.

Přijďte se tedy podívat. Třeba zde najdete 

něco, co znáte, nebo naopak něco, okolo 

čeho chodíte, ale přesto si to neuvědomu-

jete. Nebo jen přijďte potěšit svoje oči.

Děkuji Klubu slovenské kultury a jeho ve-

dení i členům za podporu a těším se na další 

setkání.

Autorka je výtvarnice a ilustrátorka

 Ilustrace archiv autorky
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Stretli sme sa v malej kaviarni v blízkosti niekdaj-

šej budovy Slovenského rozhlasu na bývalom 

Leninovom, teraz už znovu Jakubovom ná-

mestí v Bratislave, kde Robert, ako sám ho-

vorí, prežil doslova celé detstvo. Niežeby tam 

býval, či chodil do školy, ale od svojich sied-

mich rokov do ukončenia základnej školy, teda 

celých 8 rokov, bol členom Detskej rozhlaso-

vej dramatickej družiny – DRDD. DRDD vznikla 

v 50-tych rokoch minulého storočia a pripravo-

vala nadané deti ako interpretov predovšetkým 

do detských relácií. Najobľúbenejšie boli roz-

hlasové hry pre deti, vysielané v sobotu popo-

ludní, na ktorých vyrástlo niekoľko generácií 

poslucháčov a samozrejme aj hercov. Členom 

DRDD sa venovali renomovaní rozhlasoví reži-

séri. Neskôr sa tieto deti uplatnili aj v televízii 

  Mirjana Šišoláková

Patrí sa „Hamletovi“ tykať?

Novinárska etika hovorí, a v Slovenskom rozhlase, kde som pracovala, sme to prísne dodržiavali, že človeku, s ktorým 

robíme rozhovor, sa nemá tykať, ani v prípade, že v súkromí sme priatelia alebo nebodaj rodina. S členom Slovenského 

národného divadla Robertom Rothom (nar. 28. októbra 1972) síce nie som rodina, ba dokonca nie sme ani priatelia, veď 

je odo mňa o generáciu mladší, ale poznám ho od detstva, od jeho siedmich či ôsmich rokov, a tak si dovolím túto etiku 

v nasledujúcom rozhovore porušiť.

a dabingu. Väčšina si však napokon zvolila iné 

povolania. Medzi tých, čo zostali verní herec-

tvu, patria Stano Dančiak, Peter Mikulík a jeho 

brat, nedávno zosnulý Pavol, Richard Stanke, 

Michaela Čobejová (členovia SND), Ľubo Ro-

man, Zuzana Kapráliková, Ivan Šándor, Kveta 

Horváthová-Kmotorková.

Dodávam, že Robert Roth patril medzi najna-

danejšie, a teda aj najobsadzovanejšie deti. Ale 

pretože zároveň bol aj z tých najživších a bolo 

ho vždy všade plno, spýtala som sa, či ho ná-

hodou rodičia, obaja „rozhlasáci“, nepriviedli 

do DRDD, aby ho mali trošku pod dozorom...

Áno, priviedli ma sem rodičia, ale že by ma 

chceli mať pod dozorom, to mi nezišlo na 

um, možno áno. Ale išiel som na konkurz 

a podarilo sa. Bolo to v 79. roku, to si pamä-

tám presne, vtedy zomrel Ludvík Svoboda. 

A napr. prvý výrazný úspech v rozhlasovej 

hre aj s cenou za postavu Heinricha Schlie-

manna v hre Objavím Tróju, som zazname-

nal v r. 1982, to zomrel Brežnev, takže mne 

sa to viaže s týmito úmrtiami.

 Ako sa prejavoval tvoj talent?

Neviem, ako sa to volá, ale každé dieťa sa 

asi rado predvádza, a ja som sa evidentne 

rád predvádzal, veľa som rozprával, strašne 

som bol „ukecaný“, hoci som  šušlal a neve-

del som poriadne povedať c, dz, s. A hrať sa 

na niečo, na niekoho, ma bavilo, nebral som 

to až tak vážne, ale tešil som sa, že stále som 

niekto iný, také klamanie, ktoré je povolené.

 Máš troch bratov, u nich sa nepreja-

vil podobný talent, čím sa zaoberajú?

Talent klamať? Žartujem, samozrejme. Každý 

z bratov sa venuje niečomu inému, či už je to 

gastronomická oblasť, alebo politická, resp. 

diplomatická, alebo reklamná, takže som po-

vedal zamestnania všetkých troch.

 Väčšina bývalých členov DRDD pô-

sobí v nehereckých povolaniach, ty si 

z tých výnimiek...

Bavilo ma to, bola to, vravím, taká hra. Išiel 

som na konzervatórium, ani som nezaváhal, 

že by som robil niečo iné, lebo som mal po-

cit, že to ide akosi tak samo.

 A aké boli roky štúdia na konzervató-

riu, kto ťa učil?

Mňa konkrétne Peter Bzdúch, Zuzana Kro-

nerová, ale keď čakala dieťa, tak od nás 

Začiatkom februára 

sa v médiách obja-

vila smutná správa. 4. 

2., v čase nedožitých 

81 rokov, zomrel pán 

Otto Lackovič. Bol jedným z posledných 

hercov werichovskej éry, umelcom, ktorý 

mal rád humor, svoju prácu a publikum.

„Když máš v chalupě orchestrióón…“ 

ústredná pieseň obľúbeného seriálu Chalu-

Zomrel herec Otto Lackovič

pári sa u nás práve teraz, prostredníctvom 

Českej televízie, týždeň čo týždeň miesi 

s príjemnou vôňou  bábovky, čerstvej kávy 

a nedeľného obeda. Nejedna kuracia po-

lievka je možno presolená slzami smiechu, 

a to i vďaka cigánskemu údržbárovi Ferovi, 

ktorého v jednotlivých vtipných epizódach 

zosobňuje herec Otto Lackovič – kučeravý 

tmavý chlap s prenikavým a zároveň šibal-

ským pohľadom.

Narodil sa 5. 4. 1927 v Hlohovci ako druhý 

syn pomerne chudobnej rodiny. Divadlo mu 

učarovalo už v skorej mladosti a keďže záujem 

a vášeň neustále pretrvávali, stal sa členom 

ochotníckeho spolku. I napriek láske k he-

rectvu sa však napokon ocitol na nitrianskom 

učilišti, kde mal odštartovať svoju dráhu zá-

močníckeho remeselníka. Počas SNP skon-

čil s komplikovaným zranením na nemocnič-

nom lôžku, a keďže bol hospitalizovaný dlhší 

čas, zrejme premýšľal. Po vyliečení sa totiž 

opäť vracia na dosky, ktoré znamenajú svet. 
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Tango, 1997


