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V zime zas prichádza
radostná tá chvíľa,
zelená jedlička, 
vianočná idylka!
Vianočný pozdrav nech ďaleko le� ,
nech čas Vianoc svä� ,
za Vami krajania
do ďalekých zemí.
V ten vianočný deň spájajú sa srdcia,
do svojho domova sa každý rád vracia.
Spolu si sadnime k bohatému stolu
a vianočnú koledu zaspievame spolu.

Len raz za rok sú Vianoce, len raz za rok sa malý sne-
hom zaviaty stromček premení žiarivými plamienkami 
sviečok na � ché ľudské šťas� e. Len raz za rok zvony znejú 
tak krásne, ako počas vianočnej noci, keď ľudské srdcia sú 
tak blízko, že jedno druhé počúvajú...

Keď zaznie slovo Vianoce, každý z nás si vybaví svoj sen. 
Veď sen je potravou ducha, presne tak ako je jedlo potra-
vou tela. Tak snívajme spolu, je na to čas. Snívajme o tom, 

čo krásneho sme prežili, ale aj o tom, čo pekné nás ešte len 
čaká. Snívajme o našich Vianociach z detstva, o Vianociach 
založených na kresťanských a tradičných zvykoch, ktoré, či 
si to uvedomujeme alebo nie, sa prenášajú z generácie na 
generáciu. O vianočnom stromčeku a jeho zdobení, o čis-
tom prestretom vianočnom stole, na ktorom nechýbal 
chlieb, obilie, modlitebná knižka, rozkrojené jablko, vylúp-
nutý orech, či nejaký ten peniaz pod obrúskom... O Via-
nociach, ktoré možno neoplývali luxusom a bohatstvom, 
no o Vianociach, kde láskavé slovo, úsmev a porozumenie 
sme rovnako vedeli prijímať ako i rozdávať. 

Boli to Vianoce, keď sme dokázali podať ruku jeden 
druhému, keď sme dokázali zabudnúť na seba a myslieť na 
druhých. Tak skúsme aj dnes, v čase príprav na najkrajšie 
sviatky v roku, � eto slová naplniť. 

Veď každá malá pozornosť, či láskavosť, slovko veno-
vané druhému je veľký dar. Pokúsme sa, aby sme aj dnes 
v dobe moderného a globálneho sveta, ale aby sme aj 
v čase ľudskej zloby dokázali vo vianočný čas prísť domov 
k svojej rodine a k svojim najbližším a vrá� ť sa späť, do 
nášho detstva, k tradíciám, kde nebude chýbať obja� e 
a milé slovo.

Za Krajanské Múzeum Ma� ce slovenskej: 
Daniel Zemančík, Zuzana Pavelcová

Vážení a milí naši krajania....

rozmýšľali ste už nad svojou budúcnosťou? Viete čím by ste 
chceli byť a čo by ste chceli robiť v dospelos� ? Keďže na roz-
diel od svojich rovesníkov máte tú výhodu, že ovládate jazyk 
krajiny svojich predkov, môžete si vybrať aj možnosť štúdia 
na Slovensku. Aby sme vám toto rozhodovanie trochu uľah-
čili, máme pre vás pripravených niekoľko zaujímavých � pov.

Stredoškolské štúdium
Na stredoškolské štúdium sa môžete prihlásiť na akú-

koľvek strednú školu na území Slovenska, ak splníte kritériá 
a podmienky ňou určené. Keďže však ešte nie ste plnole� , 
musíte mať na území Slovenska právneho zástupcu. Počas 
svojho štúdia na strednej škole môžete požiadať Ministerstvo 
školstva SR o udelenie š� pendia, ktoré vám pomôže pokryť 
podstatnú časť nákladov spojených so štúdiom. Pri vybavo-
vaní týchto záležitos�  vám bude Spolok Slovákov v Poľsku ako 
obyčajne plne nápomocný. Je dobré, aby ste si vybrali štú-
dium na škole, ktorá vás bude zaujímať a zároveň nájdete po 
jej vyštudovaní uplatnenie. Tu je niekoľko našich ponúk:

Hotelová akadémia O� a Brucknera v Kežmarku (viac 
pozri: h	 p://haobkk.edupage.org/) – môžete si vybrať z 
viacerých odborov, získať výučný list i maturitu a násled-
ne sa uplatniť v odborných hotelierskych a reštauračných 
službách i v cestovnom ruchu. Vzhľadom na činnosť, ktorú 
plánuje SSP spus� ť na Spiši i Orave, máte po vyštudovaní 
veľkú šancu zamestnať sa v spolkových štruktúrach.

Gymnázium Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi (viac 
pozri: h	 p://www.gsnpssv.edu.sk/) – gymnázium je na 
Slovensku typ strednej všeobecnovzdelávacej školy, ktorý 
vás najlepšie pripraví na štúdium na vysokej škole. Výhoda 
tohto spišskostaroveského gymnázia spočíva nielen v tom, 
že poskytuje kvalitné vzdelanie a učitelia dobre poznajú 

povahu Zamagurčanov, ale navyše Spišská Stará Ves sa na-
chádza len tri kilometre od hranice a študen�  zo Spiša tak 
budú mať do školy veľmi blízko.

Konzervatórium Žilina (viac pozri: h	 p://www.konza.
sk/) – môžete si vybrať z viacerých odborov, podľa toho aké 
je vaše hudobné nadanie. Po ukončení budete mať matu-
ritnú skúšku i vyššie odborné vzdelanie a môžete vyučovať 
v Základných umeleckých školách, stať sa profesionálnym 
hráčom či pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na Spiši a 
Orave sa môžete uplatniť ako organista či vedúci dychovky. 
Prihlášku je potrebné podať už do 28. februára 2013.

Vysokoškolské štúdium
Záujemcovia o štúdium na vysokých školách by sa mali 

zorientovať, aké odbory by chceli študovať a v súvislos�  s 
tým prejaviť záujem o zozbieranie potrebných dokladov. 
Na niektoré smery sa to� ž žiados�  podávajú už na začiat-
ku roka 2013. Zoznam vysokých škôl a internetové linky 
na nich nájdete na: h	 p://www.minedu.sk/vysoke-skoly-
v-sr/. Podobne ako pri stredoškolskom štúdiu môžete po-
žiadať Ministerstvo školstva SR o š� pendium. Na ktoré štu-
dijné odbory sa š� pendium vzťahuje a aké sú podmienky 
jeho získania nájdete na adrese: h	 p://www.minedu.sk/
s� pendia-vlady-sr-pre-zahranicnych-studentov/, v zálož-
kách Ponuka š� pendií vlády SR pre uchádzačov Slovákov 
žijúcich v zahraničí na akademický rok 2012/2013, Sústava 
študijných odborov na vysokých školách v SR a Podmienky 
poskytovania š� pendií vlády SR.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia na Slo-
vensku sa môžete obrá� ť na Spolok Slovákov v Poľsku, radi 
vám poradíme a pomôžeme.

Redakcia

Milí žiaci a študenti učiaci sa slovenský jazyk,



Pri tejto príležitos�  sme sa porozprávali s generálnym kon-
zulom Slovenskej republiky v Krakove Markom Lisánskym o té-
mach spojených s pôsobnosťou konzulátu, úspechoch v jeho 
činnos�  a plánoch do budúcna. Prv, ako sme prešli na diploma-
� cké i � e menej diploma� cké otázky, pán konzul M. Lisánsky 
odkázal svoj srdečný pozdrav všetkým krajanom, veď mnohých 
z nich pozná osobne a väčšina asi osobne pozná jeho, preto im 
praje pri tejto príležitos�  hlavne krásne 
Sviatky a zároveň im ďakuje za tých 10 
rokov spolupráce. Pripomeňme ešte, že 
Generálny konzulát SR v Krakove sídli na 
ul. św. Tomasza 34. 

Aké pohnútky viedli k vytvoreniu 
Generálneho konzulátu Slovenskej re-
publiky v Krakove pred 10 rokmi?

Pred 10 rokmi situácia bola úplne 
iná, Slovenská republika, podobne ako 
Poľsko, bola pred vstupom do Európskej 
únie, do Schengenu. Medzi Slovenskom 
a Poľskom bola hranica, pasové a colné 
kontroly, takže z toho vyplývala aj naša 
práca, keď sme o. i. vydávali víza pre 
niektorých cudzincov.

Avšak už vtedy niektorí ľudia na Slo-
vensku rozumeli a videli, že južné Poľsko 
a hlavne Krakov je mimoriadne perspek-
� vne teritórium. Na území do 100 km od 
hranice so Slovenskom býva približne 8 miliónov obyvateľov Poľ-
ska, je to oblasť, kde bývajú slovenskí krajania, môže sa rozvinúť 
perspek� vna ekonomická spolupráca, cezhraničná spolupráca, 
rozbiehala sa spolupráca v rámci Euroregiónov Tatry, Beskydy, 
či Karpaty.

Je to zároveň teritórium, ktoré aktuálne navš� vi 4-6 mil. 
Slovákov ročne nielen v rámci nákupnej turis� ky, teda trhoviská v 
Novom Targu, Krosne, Jablonke, ale aj tranzitu, veď iba samotné 
le� sko Krakov je v počte prepravených občanov SR na 3. mieste po 
Viedni a Prahe, a Slováci využívajú medzinárodné le� ská tak� ež 
v Katoviciach a Rzeszowe,  obchodnej výmeny, veľtržnej turis� ky, 
rozsiahlej pútnickej turis� ky stopami sv. Faus� ny či Jána Pavla II. po 
Krakove a Wadowiciach, pamä�  a vzdelávania o holokauste, kde 
iba samotné múzeum Auschwitz navš� vi ročne okolo 60 � síc de�  
zo Slovenska a individuálnej turis� ky, ktorá smeruje do poľskej čas�  
Ta� er či Krakova.

Môžete krajanom priblížiť krátku históriu existencie a fungo-
vania Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove?

Generálny konzulát SR vznikol presne pred 10 rokmi, v de-
cembri 2002. Od toho času na tomto konzuláte pôsobili traja 
generálni konzuli: Janka Burianová, Ivan Horský a ja, a traja kon-
zuli: prvým som bol ja, následne Marián Baláž a teraz Tomáš Ka-
šaj. Čo sa týka fungovania konzulátu, dvaja diploma�  pôsobíme 
v 4 vojvodstvách - teda nielen v Malopoľsku, ale aj na Sliezsku, 
v Podkarpatskom a Svätokrížskom vojvodstve, teda v teritóriu, 
ktoré je veľkosťou porovnateľné so susednými krajinami - Ma-
ďarskom, Českom či Rakúskom.

Na začiatku nášho pôsobenia bolo Slovensko vnímané úplne 
inak, ale za tých 10 rokov sa vnímanie Slovenska v Poľsku úplne 

Desať rokov pôsobenia Generálneho konzulátu Slovenskej 
zmenilo.  Pokiaľ pred 10 rokmi nás tu poznali len málo, dnes je 
Krakov hlavným mestom poľsko-slovenskej spolupráce. Za desať 
rokov sme pripravili obrovské množstvo akcií - stovky poduja� , 
výstav, koncertov, stretnu� , debát, a to nielen v Malopoľsku, ale 
aj na Sliezsku a Podkarpa� . Vykonávame zároveň veľké množstvo 
každodennej konzulárnej práce spojenej s asistenciou občanom SR, 
sú to záležitos�  spojené s úmr� ami, úrazmi, nehodami, stratou dok-

ladov či hotovos� , zadržaním, ale tak� ež 
s prípadmi, keď sú občania Slovenska obe-
ťami alebo na druhej strane páchateľmi 
trestnej činnos� , do konzulárnych povin-
nos�  patrí tak� ež doručovanie nájdených 
dokladov, či rôzne dopyty a dožiadania zo 
stany slovenských občanov. V rámci týchto 
výkonov patrí Generálny konzulát SR v Kra-
kove do prvej desiatky najvyťaženejších 
slovenských konzulátov vôbec.

Z hľadiska poli� ckej agendy sa v rám-
ci teritória krakovského konzulátu usku-
točnilo iba za posledné tri roky 6 návštev 
najvyšších ústavných činiteľov SR: prezi-
denta, predsedov vlády i Národnej rady, 
a viac ako 25 návštev členov vlády, teda 
podpredsedov vlády, ministrov či štát-
nych tajomníkov.

V rámci teritória Generálneho konzu-
látu SR pôsobia tri poľsko-slovenské ce-
zhraničné Euroregióny, tj. Tatry, Karpaty 

a Beskydy a  je realizovaný medzištátny bilaterálny Program ce-
zhraničnej spolupráce Slovenská republika - Poľsko 2007/2013, 
ktorého sekretariát sídli práve v Krakove. Evidujeme tu viac ako 
70 partnerských miest, štyri spoločné Domy slovensko-poľskej 
spolupráce a deje sa tu množstvo menších bilaterálnych ak� vít 
v rámci samospráv, ktoré Generálny konzulát nielen šta� s� cky 
monitoruje, ale naopak - ak� vne sa ich zúčastňuje.

Mimoriadne intenzívna je aj spolupráca medzi vojvodstvami 
z poľskej strany a Prešovským a Žilinským VÚC, ktorá sa z veľkej 
čas�  realizuje prostredníctvom Generálneho konzulátu v Krako-
ve, ako aj v rámci bilaterálnej Komisie pre cezhraničnú spoluprá-
cu. V rámci tohto regiónu pôsobia zároveň 3 honorárne konzulá-
ty - v Rzeszowe, Gliwiciach a Zakopanom.

V oblas�  ekonomickej diplomacie pôsobí v teritóriu Gene-
rálneho konzulátu viacero veľkých slovenských fi riem zamest-
návajúcich občanov SR - Slovna
 , IDC Sereď, Energy holding, 
Doprastav BA, ESET, SEZ Žilina, Slovarm Myjava, Tatravagónka 
Poprad atď., ktoré  v teritóriu majú nielen obchodné zastúpenie, 
ale často aj výrobnú činnosť. Zároveň tu pôsobí 20-30 menších 
obchodných spoločnos�  a ich pobočiek - Palma BA, GBB Mar� n, 
Gurlex Stará Ľubovňa a pod. Treba si to� ž uvedomiť, že Poľsko 
je, po Nemecku a Česku, na 3. mieste v importe i exporte tovarov 
zo a do Slovenska, pričom prevažná časť ekonomickej výmeny sa 
realizuje predovšetkým v teritóriu nášho konzulátu.

V rámci teritória GK významnú časť ekonomickej diplomacie 
tvorí turis� cký ruch - turis�  z Poľska sú počtom na 2. mieste po 
turistoch z Česka. Aj preto konzulát vyvíja v spolupráci so Slo-
venskou agentúrou pre cestovný ruch mimoriadne ak� vny pri 
prezentácii Slovenska v Poľsku. Každoročne sa zúčastňujeme 3-

4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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4 veľtrhov, organizujeme Slovenský deň v Krakove, realizujeme 
obchodné misie podnikateľov a pod. Aj vďaka týmto ak� vitám 
realizovaných v teritóriu konzulátu bol v r. 2011 zaznamenaný 
ďalší nárast turistov z Poľska na Slovensko, čo v konečnom dô-
sledku prináša Slovensku významné ekonomické zdroje.

V Krakove tak� ež pôsobí Poľsko-slovenská obchodná komo-
ra, v teritóriu žije a pracuje množstvo občanov SR zamestnaných 
predovšetkým v nadnárodných obchodných spoločnos� ach, ako 
Shell, Heineken, MWay, BP, Google, IBM, HP, Motorola a pod., 
ktoré z Krakova riadia činnosť v rámci územia Slovenska.

Generálny konzulát v Krakove sa zapája � ež do oblas�  ve-
deckej a vzdelávacej spolupráce v rámci Pracovnej skupiny pre 
spoluprácu v oblas�  humanitných vied a par� cipuje na inten-
zívnej spolupráci medzi vysokými školami. Úspešnosť pôsobenia 
potvrdzuje fakt, že až 18 univerzít pôsobiacich v teritóriu konzu-
látu spolupracuje s vysokými školami na Slovensku. Ako príklad 
môžem uviesť, že iba v I. polroku roku 2012 konzulát v Krakove 
zorganizoval návštevy pia� ch rektorov zo slovenských vysokých 
škôl zameraných na vedeckú spoluprácu tj. UPJŠ Košice, EÚ Bra-
� slava, UKF Nitra, TU Košice, SPÚ Nitra.

GK Krakov zároveň pôsobí - ako primárny zastupiteľský úrad - aj 
v oblas�  pamä�  o holokauste, keďže v jeho teritóriu sa nachádza 
koncentračný tábor Osvienčim/Auschwitz. Na tomto mieste je vy-
stavená slovenská expozícia, ktorú v priebehu roka si príde pozrieť 
cca 80 � s. návštevníkov zo Slovenska, z toho okolo 60 � s. študentov 
rámci vzdelávacích programov Ministerstva školstva a Úradu vlády 
SR. Zároveň realizujeme medzinárodne významný Projekt Sobib-
or v rámci obnovy tábora Sobibor ako pietneho miesta. V oblas�  
obnovy slovenského historického a kultúrneho dedičstva pôsobíme 
nielen v Malopoľsku, ale aj v iným vojvodstvách. Nachádza sa tu 30 
vojenských cintorínov z I. svetovej vojny, ktorých autorom je sloven-
ský architekt Dušan Jurkovič a ktoré treba zachrániť.

Všetko čo som vymenoval, je len náčrtom úloh, ktoré patria 
do kompetencií Generálneho konzulátu v Krakove. 

Aké sú najväčšie úspechy GK SR počas jeho 10-ročnej exis-
tencie?

V rámci nášho pohľadu sa veľmi teším z veľkých celopoľských 
projektov, ktoré sme uskutočnili v Krakove za tých 10 rokov pôso-
benia. Veď len v roku 2012 bola prezentovaná jedna z najkrajších 
slovenských zbierok - výstava Košický zlatý poklad na hrade Wawel, 
uskutočnili sa koncerty Slovenskej fi lharmónie a Štátnej fi lharmónie 
Košice, zorganizovaná bola výstava Slovenské umenie 1980-2012 v 
Katoviciach, Slovenský deň na Hlavnom námes�  v Krakove, výstava 
Andy Warhola k 10. výročiu vzniku Generálneho konzulátu. A to je 
len časť z toho, čo organizoval alebo spoluorganizoval konzulát.

Keď sa náš konzulát pred 10 rokmi otváral, museli sme pre slo-
venské inš� túcie a mestá hľadať partnerov v Poľsku. Dnes táto par-
tnerská spolupráca existuje samostatne, spolupracujú navzájom 
múzeá, domy kultúry, obce a mestá...

Celkovo ma teší fakt, že Slovensko je dnes v Poľsku známou 
krajinou, značkou, ktorú si už nikto nemýli so Slovinskom  a výraz 
„České Tatry“, ktorý som pri otváraní konzulátu registroval dosť 
často, dnes v už Poľsku takmer vôbec nepočujeme.

Tak� ež ma teší, že Slovensko a Poľsko spoločne rozmýšľajú aj 
o veľkých projektoch v budúcnos� , napríklad o spoločnej kandi-
datúre na Zimné olympijské hry 2022. Je to výsledok čoraz lepšie 
rozvíjajúcej sa spolupráce.

j republiky v Krakove Čo považujete za najväčšie neúspechy pôsobenia GK SR?
Nehovoril by som priamo o neúspechoch, ale určite je stále 

čo zlepšovať, najmä v oblas�  dopravnej infraštruktúry, vzájom-
ných spojení, veď po vstupe do Európskej únie nám paradoxne 
zanikli všetky vlakové a autobusové spojenia, význam ktorých 
neustále zdôrazňujeme.

Čo považujete za priority v činnos�  Generálneho konzulátu 
Slovenskej republiky v Krakove?

K prioritám nepochybne patrí ekonomická spolupráca, kra-
janská otázka a kultúra, ako aj cezhraničná spolupráca partner-
ských miest a regiónov, rozvoj Euroregiónov, úspešná implemen-
tácia Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 a nástup 
nového programu 2014-2020. Myslím si tak� ež, že sa musíme 
sústrediť aj na vedeckú a vzdelávaciu spoluprácu, partnerstvá 
vysokých škôl.

Ako vnímate spoluprácu s krajanmi? Krajania to� ž na po-
slednej porade Života v Jablonke (18.11.2012) výrazne pouka-
zovali na nezáujem slovenských zastupiteľských úradov o kra-
janov a krajanské otázky.

Spoluprácu s našimi krajanmi vnímam pozi� vne a vždy sme 
k nej pristupovali s veľkým záujmom, vždy sme si našli čas pre 
každého krajana, ktorý nás navš� vil a vždy sme prišli takmer 
na každé poduja� e, na ktoré dostaneme od krajanov pozván-
ku. Myslím, že o tom svedčia aj mnohé moje návštevy na Spiši 
i Orave a vždy snaha hľadať cestu ako pomôcť našim krajanom. 
Aj vďaka úsiliu nášho konzulátu a podpore Slovenska sa poda-
rilo v rámci grantovej podpory začať také projekty ako Dom 
slovenskej kultúry v Novej Belej, obnova klubovne vo Vyšných 
Lapšoch, projekt Domu slovenskej kultúry v Jablonke. Je potreb-
né zdôrazniť, že Slováci v Poľsku dlhé roky získavajú rozsahovo 
jednu z najvyšších podpôr a to nielen na počet krajanov, ale aj 
celkovo spomedzi všetkých krajanov vo svete. Veď len za posled-
ných 5 rokov Spolok v rámci cieľových dotácií zo Slovenska získal 
takmer 450 � s. eur. Zo Slovenska prišla za � e roky podpora pre 
desiatky menších projektov - organizovanie Dní slovenskej kultú-
ry v Malopoľsku, detských letných táborov, poznávaco-vzdeláva-
cích zájazdov a pod.

Krajania - Slováci v Poľsku sú neustále cez masmédia infor-
movaní o tom, ako poľské diploma� cké služby bojujú a podpo-
rujú poľskú menšinu v zahraničí. Čo robí v prospech slovenskej 
menšiny v Poľsku slovenská diplomacia a aké výhody plynú 
z existencie a činnos�  GK SR v Krakove pre krajanov, ktorí sa 
o jeho vznik výrazne zasadzovali a dlhé roky žiadali o jeho vy-
tvorenie?

Krajanská problema� ka je jednou z našich priorít, o čom 
svedčia aj moje početné návštevy na Spiši a Orave. Ak hovoríme 
o médiách, my dávame prednosť � chej diplomacii a nie ven� lo-
vaniu tém prostredníctvom médií, pretože aj  týmto spôsobom 
je možné reagovať, len neviem, či to prinesie potrebný efekt. 
Vieme, že napriek našej snahe a záujmu nie je situácia v jednot-
livých obciach ideálna, veľa to� ž závisí aj od miestnych predsta-
viteľov - vojtov, farárov, a ich vzťahov s krajanskou komunitou a 
každý reaguje inak. Snažíme sa im vysvetľovať pozi� vny význam 
a kultúrne bohatstvo, ktoré Slováci v Poľsku znamenajú. Nie vždy 
tomu všetci rozumejú. Na centrálnej a regionálnej úrovni však 
máme mnoho priateľov, ktorí sa nám aj tejto úlohe snažia po-
môcť. Často hovorím o krajanoch, o tom, čo ich trápi, ale aj čo 
teší, s vojvodom, maršálkom či krakovským arcibiskupom kardi-
nálom Dziwiszom. Tu vždy veľmi dôsledne reprezentujeme záuj-
my našich krajanov, o čom svedčia aj mnohé pozi� vne zmeny. 
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Veď dnes už každý môže o sebe slobodne vyhlásiť, že je Slovák 
žijúci v Poľsku, na Spiši či Orave a nemal by sa  za to hanbiť.

Aj vďaka pomoci konzulátu sa podarilo odhaliť pamätnú ta-
buľu venovanú slovenskému hercovi Michalovi Dočolomanské-
mu v Nedeci, či rodu Turzovcov na krakovskom Rýnku. Vždy, keď 
to bolo potrebné, sme vystupovali verejne, jasne sme formulo-
vali naše stanoviská napr. voči inicia� vam zameraným na glorifi -
káciu Jozefa Kuraśa-Ogňa. To sú len niektoré z príkladov...

Musíme však vidieť inicia� vu aj v miestnych skupinách. Žiaľ, 
niektoré z miestnych skupín sú pasívne, čoho efektom je nap-
ríklad to, že už takmer 10 rokov sa nezišiel riadny zjazd Spolku 
Slovákov v Poľsku.

Otázka náboženských záležitos�  na Spiši a Orave je čoraz 
zložitejšia. Na sv. omšiach v slovenskom jazyku je polovica sv. 
omše po poľsky a vo viacerých farnos� ach sú v slovenčine už 
len spevy a modlitby z misála. Ostané čas�  sú čítané v poľš� -
ne. Aké kroky by mohol podniknúť Generálny konzulát v tejto 
oblas� ?

Často o tom  hovoríme s krakovskou kúriou a výsledkom sú 
viaceré pozi� vne zmeny, ktoré vidíme, nástup nových mladých 
a otvorených kňazov do niektorých obcí na Spiši a ich jazyková 
pripravenosť. Podarilo sa nám zredukovať konfl iktné situácie, 
ktoré tu pred viacerými rokmi existovali, stačí spomenúť sv. 
omše v Jablonke... Samozrejme, veľa ale závisí aj od krajanov 
samotných, tu by som ich chcel skutočne povzbudiť, aby tak, 
ako ich vedie dušpas� er v obci v duchovnej rovine, viedli aj oni 
svojho dušpas� era v tej jazykovej. Musí vidieť snahu čítať na sv. 
omšiach, spievať a v takom prípade je ťažšie odmietnuť sloven-
činu... To sú otázky jednotlivých farnos� , a � e je potrebné inici-
ovať zdola, teda od farníkov, pokiaľ takáto snaha bude, konzulát 
túto snahu podporí.

Vždy stojíme za našimi krajanmi, ale je potrebné, aby aj 
oni chceli. Vždy, keď nás niekto oslovil, reagovali sme a hovorili 
o probléme na patričných miestach... Samozrejme musíme nieke-
dy vysvetľovať a prekonávať aj trochu pasívny postoj doma - na 
Slovensku, napríklad už dva roky navrhujeme vyslanie dušpas� era 
pre Slovákov, ktorý by prišiel do Krakova, za� aľ síce bezvýsledne, 
budeme však aj ďalej pokračovať. Podarilo sa však vybaviť sv. 
omše v Krakove, ktoré sú už desať rokov odbavované v kostole sv. 
Kríža a tak� ež máme národnú kaplnku v Lagiewnikoch...

Otázka školskej bilaterálnej zmluvy a zrušenie maturity zo 
slovenského jazyka je naďalej obrovskou prekážkou pre mla-
dých krajanov, ktorí by chceli na študovať Slovensku. Aké rie-
šenia ponúkate mladým krajanom, aby sa mohli vzdelávať vo 
svojej druhej vlas� ?

Tu vidím ešte mnoho práce, pred nami, našimi slovenskými 
i poľskými inš� túciami, ale najmä, pred rodičmi samotnými. Bez 
toho, aby rodičia chceli, aby mali záujem svoje de�  vzdelávať 
v slovenčine, rozvíjať to u nich, venovať im chvíľu pri výučbe slo-
venského jazyka, nič nedosiahneme. Veľa sa urobilo, niektoré 
veci sa reformami v Poľsku i na Slovensku zjednodušili, mnohé 
často ešte viac skomplikovali. Máme dnes napríklad možnosť 
prihlasovať sa na štúdium na Slovensku prostredníctvom inter-
netu, o čom možno niektorí krajania ani nevedia. Krajanské de�  
z Poľska jazdia do táborov, na lyžiarske výcviky a poznávacie zá-
jazdy na Slovensko, ale nič nenahradí záujem rodičov o vzdelá-
vanie svojich de�  v slovenčine. Maturita zo slovenčiny je jednou 
z najhlavnejších otvorených tém, ktoré s poľskými orgánmi rie-
šime, ale k tomu je potrebný aj záujem a tlak zo strany krajanov 
na vedenie škôl, školského kurátora a ministerstvo... a tak� ež to, 

samozrejme, závisí od záujmu de� . V tejto oblas�  však môžu naj-
viac učiniť krajanskí rodičia, preto by som vyjadril svoju podporu 
a  povzbudil krajanov v ich vytrvalos�  v nabádaní a podporovaní 
de� , aby sa chceli učiť slovenský jazyk.

Dopravné spojenie medzi Poľskou a Slovenskou republikou 
sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršilo - možno okrem au-
tomobilovej dopravy. Zo slovenských oblas�  v Poľsku, tj. zo 
severného Spiša a hornej Oravy, neexistujú žiadne spoje na 
Slovensko a späť. A tak� ež neexistujú žiadne priame vlakové či 
autobusové prepojenia väčších slovenských miest s poľskými. 
Vieme, že je to jeden z prioritných záujmov Generálneho kon-
zulátu Slovenskej republiky v Krakove. Aké kroky podniká GK 
SR v tejto oblas� ?

V oblas�  dopravy boli zorganizované dve medzinárodné 
konferencie a množstvo bilaterálnych stretnu� . Budujú sa dva 
veľké doprave koridory medzi Slovenskom a Poľskom. Nestále 
zdôrazňujeme význam prepojenia Krakova so Slovenskom. Za � e 
roky sa podarilo podstatne zlepšiť dopravnú sieť v pohraničí - 
práve z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 boli 
investované rozsiahle zdroje do modernizácie ciest, kanalizácií, 
vodovodov, čis� čiek odpadových vôd... Dnes má Poprad a Tatry 
letecké spojenie s 3 poľskými mestami - Varšavou, Gdaňskom 
i Poznaňom. 

Zároveň si veľa sľubujem práve od projektu Zimných olym-
pijských hier v roku 2022, kde najväčší význam musíme venovať 
práve dopravnej infraštruktúre, vlakom, autobusom. Na druhej 
strane je naozaj ťažko presvedčiť našich prepravcov, keď cesta 
vlakom z Krakova po slovenskú hranicu v Plavči či v Skalitom 
dnes trvá cca 4 hodiny... a vlakové spojenie Krakov - Zakopané 
viac ako 3 hodiny, teda o hodinu viac, ako pred 100 rokmi.

Ako plánuje gen. konzulát pretaviť závery Stálej konferen-
cie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 do svo-
jej činnos� ?

Za významný moment považujeme fakt, že krajanská agenda 
a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prešli pred pia� mi me-
siacmi do agendy Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitos� . Myslím si, že dôležitá je najmä stabilita podpory.  Pod-
ľa môjho názoru Spolok musí dokončiť budovu Domu slovenskej 
kultúry v Novej Belej a začať výstavbu v Jablonke, to považujeme 
za prioritu. Otázkou zostáva, ako ďalej s rozsiahlym objektom 
v Kacvíne, čo ďalej s Jurgovom, s Vyšnými Lapšami, Podvlkom, 
na to všetko naraz zdroje nemáme, preto musíme ísť na to po-
stupne, podľa priorít, ktoré si stanovia samotní krajania. Základ-
nou podmienkou však je, že to musí byť pre koho budovať  a pre-
to krajania, najmä mladí, musia � ež chcieť a byť ak� vni. Z tohto 
pohľadu ma veľmi teší, že vo vedení niektorých miestnych skupín 
dnes vidím aj mladú generáciu Slovákov v Poľsku.

Za najdôležitejšiu však považujem oblasť vzdelávania, aby 
mala krajanská komunita mladú generáciu a aby bolo komu � e 
Domy slovenskej kultúry zanechať.

Aké sú plány činnos�  GK SR? Ktorú oblasť považujete za 
najpálčivejšiu?

Hádam najpálčivejšie sú strategické oblas� : Infraštruktúra 
a ekonomická spolupráca, spoločná organizácia Zimných olym-
pijských hier v roku 2022, vzdelávanie a vedecká spolupráca, sa-
mozrejme krajania a kultúrne dedičstvo, a tak� ež prezentácia 
Slovenska spojená s turis� kou.

  Ďakujem Vám za rozhovor.
Marián Smondek

6 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS



č. 12/2012 • roč. 54 • 7

Posledné októbrové dni tohto roku 
sa stala Bra� slava svedkom stretnu� a 
čelných predstaviteľov Slovenskej re-
publiky s reprezentantmi slovenských 
krajanských komunít v zahraničí a ich 
vzájomných rokovaní. Do bra� slavské-
ho hotela Bôrik zavítala na tzv. Stálu 
konferenciu Slovenská republika a Slo-
váci žijúci v zahraničí, ktorá je organi-
zovaná každé dva roky Úradom pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), 
necelá stovka Slovákov žijúcich na šty-
roch kon� nentoch a vo vyše dvadsia� ch krajinách sveta. 
Slovákov v Poľsku reprezentoval gen. tajomník Spolku Slo-
vákov v Poľsku (SSP) Ľudomír Molitoris a redaktorka časo-
pisu Život Milica Majeriková-Molitoris.

Poduja� e malo otvoriť diskusiu o obsahu a zameraní 
štátnej poli� ky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom 
žijúcim v zahraničí a prerokovať podnety i návrhy, ktoré 
môžu prispieť k jej aktualizácii, zlepšeniu a následnému 
novelizovaniu už existujúceho zákona. V tomto duchu 
vyznel príhovor predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka a tak� ež 
zástupkyne slovenského zákonodarného zboru, podpred-
sedníčky Národnej rady SR Jany Laššákovej, ktorá vyzvala 
krajanov k diskusii ohľadom pripravovanej zmeny zákona 
o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

K delegátom sa prihovoril aj podpredseda vlády SR a 
minister zahraničných vecí a európskych záležitos�  SR Mi-
roslav Lajčák, ktorý na úvod uviedol, že svet, Európa, Slo-
vensko i slovenská komunita v zahraničí sa menia a preto 
je novelizácia spomínaného zákona nevyhnutná. Stručne 
načrtol nový model fungovania ÚSŽZ, ktorý od 1. októbra 
prešiel pod jeho gesciu, pričom podčiarkol výhody tohto 
kroku: ako podpredseda vlády môže 
koordinovať ostatných členov vlády 
a ako minister môže načúvať požiadav-
kám krajanov prostredníctvom zastu-
piteľských úradov. Zároveň prisľúbil, že 
tento krok nebude znamenať ani me-
nej záujmu o Slovákov v zahraničí a ani 
menej peňazí na krajanské ak� vity ako 
doteraz. Na záver poďakoval krajanom, 
že spoluvytvárajú dobré meno Sloven-
ska v zahraničí a vyzval ich, aby sa neos-
labovali delením a vnútornými spormi.

Stálu konferenciu prišiel pozdraviť 
� ež minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý vo 
svojom príhovore zdôraznil, že pova-
žuje Slovákov v zahraničí za neoddeli-
teľnú súčasť slovenských dejín, našej 
minulos� , ale aj budúcnos� . Stručne 

Stála konferecia Slovenská republika 
a Slováci žijúci v zahraničí 2012

zhodno� l činnosť svojho ministerstva ohľadom krajanskej 
poli� ky a prisľúbil podporovať ak� vity, ktoré prispejú k 
rozvoju vzdelávania v slovenskom jazyku.

Delegátov pozdravili aj čelní predstavitelia slovenských 
kresťanských konfesií, a to: bra� slavský arcibiskup metro-
polita, predseda Konferencie biskupov Slovenska z rím-
skokatolíckej cirkvi na Slovensku J. E. Mons. Stanislav Zvo-
lenský, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Miloš Klá� k a tajomník posvätnej 
synody Pravoslávnej cirkvi v Slovenskej republike Milan 
Gerka. Ku krajanom sa prihovoril � ež predseda Ma� ce slo-
venskej Marián Tkáč.

Záš� tu nad Stálou konferenciou prevzal prezident SR 
Ivan Gašparovič, ktorý sa spoločne s manželkou Silviou 
stretol s účastníkmi konferencie v Prezidentskom paláci. 
Symboliku tohto miesta vyzdvihol I. Furdík, keď pripome-
nul, že pod strechou tohto paláca si od prezidenta prebe-
rajú poverovacie lis� ny veľvyslanci SR a účastníci Stálej 
konferencie sú slovenskými veľvyslancami dobrej vôle v 
zahraničí. Slovenský prezident vo svojom prejave vyjadril 
nádej, že krajania nestra� a dobrý vzťah k vlas� , zachova-

Delegátov Stálej konferencie prišli pozdraviť aj čelní predstavitelia slovenského politického života

Príhovor predsedu ÚSŽZ I. Furdíka a predsedníctvo Stálej konferencie

BRATISLAVA
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jú si kultúrne i jazykové tradície a budú opornými piliermi 
Slovenska v iných štátoch. Po ofi ciálnej čas�  zotrval spo-
ločne s manželkou a s predstaviteľmi krajanských komunít 
v osobných rozhovoroch.

Záver prvého rokovacieho dňa bol venovaný pracov-
ným ak� vitám. Najskôr bolo delegátom predstavené pred-
sedníctvo Stálej konferencie, ktoré pracovalo v zložení: 
Vladimír Skalský (Svetové združenie Slovákov v zahraničí), 
Dušan Daučík (Švédsko), Ján Fúzik (Maďarsko), Katarína 
Melegová (Srbsko), Ján Holý (USA), Margita Ghata (Aus-
trália) a ako voleného zástupcu si delegá�  spomedzi seba 
vybrali predstaviteľa SSP Ľudomíra Molitorisa (Poľsko). 
Úvodné slovo pracovnej čas�  mal predseda ÚSŽZ I. Fur-
dík, ktorý vyzval delegátov, aby hľadali spoločné nápady 
ako slovenskosť doma i v zahraničí posilniť. Medzi iným 
v jeho prejave odzneli slová o podpore rozšírenia skladby 
študijných odborov, či podpore vzdelávania v slovenskom 
jazyku.

V rámci príhovorov vystúpil � ež gen. tajomník SSP Ľ. 
Molitoris, ktorý od Slovákov v Poľsku priniesol pozdrav 
i poďakovanie za doteraz poskytnutú pomoc a podporu. 
Zároveň vyjadril nádej, že prenesenie ÚSŽZ pod MZV bude 
mať vplyv aj na diplomaciu, ktorá sa začne zaujímať o sku-
točné potreby krajanskej komunity, podporu národného 
povedomia Slovákov žijúcich v Poľsku a poskytne diplo-
ma� ckú pomoc pri záchrane toho, čo sa ešte dá. V tejto 
súvislos�  otvoril � ež otázku legisla� vneho rámca, aby sa 
potreby komunít dostali do bilaterálnych zmlúv: „je po-

trebné sa nás opýtať, čo potrebujeme, pretože nasilu niko-
ho šťastným nemožno urobiť“.

Samotné pracovné rokovanie bolo rozdelené do troch 
okruhov, v ktorých síce odznelo množstvo zaujímavých 
príspevkov, ale bohužiaľ nezostal takmer žiadny čas na dis-
kusiu, ktorá by iste priniesla viaceré podnetné návrhy nie-
len ohľadom zamerania štátnej poli� ky SR vo vzťahu k Slo-
vákom žijúcim v zahraničí, ale aj pre jednotlivé krajanské 
komunity s rovnakými či podobnými problémami. Možno 
by sa teda v budúcnos�  mohlo uvažovať o vytvorení para-
lelných monotema� ckých diskusných fór, ktoré by prebie-
hali v rovnakom čase, za účas�  odborníkov z krajanského 
prostredia a predstaviteľov konkrétneho ministerstva či 
iných expertov, ktorí sa danými témami zaoberajú a majú 
možnosť ovplyvniť ich fungovanie.

Prvý okruh sa zaoberal kultúrou, kultúrnym dedič-
stvom, médiami a informáciami, záujmovo-umeleckými 
ak� vitami, mládežou a športom. Druhý okruh pojedná-
val o problémoch vzdelávania, školstva, vedy a výskumu. 
V treťom okruhu sa riešili otázky migrácie v globálnom i 
európskom rozmere, dopady a vplyv na podmienky udr-
žiavania a rozvoja národnej iden� ty a vo štvrtom okruhu 
sa rozoberali otázky legisla� vy SR vo vzťahu k Slovákom 
žijúcim v zahraničí.

Kvôli časovej � esni drvivá väčšina delegátov nakoniec 
obmedzila svoje príspevky na načrtnu� e základných pro-
blémov a návrhov na ich riešenie. Najčastejšie sa medzi 
požiadavkami objavovala výzva k ÚSŽZ na zjednodušenie 
a urýchlenie grantového systému, pretože podpora, ktorá 
príde neskoro, často už nie je využiteľná. Tak� ež rezonovala 
otázka individuálneho prístupu k jednotlivým komunitám, 
vypracovania ich potrieb pre Ministerstvo zahraničných 
vecí, ktoré by sa následne mali stať podkladom pre bilate-
rálne rokovania SR s inými krajinami. V oblas�  školstva za-
zneli požiadavky na rozšírenie skladby študijných odborov v 
SR, podpory slovenského menšinového školstva v krajinách, 
kde existuje, vypracovanie učebníc a učebných pomôcok 
slovenského jazyka, ktoré by boli dostupné na internete pre 
krajanské komunity, ktoré nemajú menšinové školstvo. Ob-
javila sa � ež žiadosť na zavedenie učiva o zahraničných Slo-
vákoch do slovenských učebných plánov a osnov, utvorenie 
komisie pre školstvo pri ÚSŽZ, či usporadúvanie vedeckých 
konferencií, ktoré by sa sústredili na určitú konkrétnu prob-
lema� ku. Zdôraznená bola pritom myšlienka, že nestačí slo-
venskosť len zachovať, ale treba ju aj vychovať.

V mediálnej oblas�  bol opäť otvorený staro-nový prob-
lém vysielania slovenskej televízie a rozhlasu v zahraničí, 
ale aj idea vytvorenia programu o zahraničných Slovákoch 
či zvýšenia záujmu slovenských médií o krajanskú prob-
lema� ku, ktoré ani tentokrát nepriniesli z konferencie 
relevantnú reportáž vys� hujúcu skutočný zmysel poduja-
� a. Ako pálčivá sa ukázala � ež problema� ka týkajúca sa 
„pobytového zákona“, zdravotného a sociálneho zabezpe-
čenia krajanov či vydávania osvedčenia Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Výsledky dvoch rokovacích dní boli nakoniec 
pretavené do záverov Stálej konferencie SR a Slováci žijúci 
v zahraničí 2012.

Viaceré deklarácie či samotné závery Stálej konferen-
cie by pri dobrej vôli slovenských zastupiteľských úradov 
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mohli vyriešiť niektoré problema� cké otázky života Slo-
vákov v Poľsku, ako napr. zmenu slovensko-poľskej bila-
terálnej zmluvy v oblas�  školstva a kultúry, obnovenie 
maturity zo slovenského jazyka na lýceu v Jablonke, štú-
dium zmysluplných študijných odborov na slovenských 
stredných školách i univerzitách, problema� ku sloven-
ských omší na Spiši a Orave, zachovanie tradičnej kultúry 
a historickej pamäte prostredníctvom zriadenia sloven-
ských múzeí na Spiši a Orave a podobne. Veríme preto, 
že prezentované rezultáty nebudú mať výlučne deklara-
� vny charakter, ale skutočne nájdu svoje odzrkadlenie aj 
v praxi.

Text: Milica Majeriková-Molitoris
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, Imro Fuhl

Gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris v rozhovore s prezidentom I. Gašparovičom

BRATISLAVA

Zo záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012:
• Konferencia oceňuje a váži si doterajší prístup Sloven-

skej republiky ku krajanskej problema� ke. Podporuje 
zmeny, ktoré majú priniesť zlepšenie výkonu štátnej 
poli� ky vo vzťahu ku Slovákom žijúcim v zahraničí tak, 
aby sa efek� vnejšie pôsobilo v záujme zachovania slo-
venskos�  a slovenského jazyka a pro�  asimilácii pri 
rešpektovaní medzinárodno-právnych noriem v tejto 
oblas� .

• Priebeh rokovania potvrdil, že kultúra, kultúrno-ume-
lecké ak� vity a kultúrne hodnoty sú rozhodujúce pre 
uchovávanie jazykovej a národnej iden� ty Slovákov ži-
júcich v zahraničí. Kultúrna sféra má osobitný význam 
v spoločenskom prostredí autochtónnych slovenských 
národnostných menšín, kde tvorí unikátnu slovenskú 
subkultúru ako súčasť slovenského kultúrneho dedič-
stva. Nevyhnutné je naďalej systema� cky podporo-
vať kultúrny život a kultúrne potreby národnostných 
menšín a slovenských spoločens� ev v zahraničí, ume-
lecko-kultúrne ak� vity, vedúce k ochrane kultúrneho 
dedičstva a tradičnej kultúry zvlášť, knižnice, vydá-
vanie periodickej a neperiodickej tlače s dôrazom na 
prezentáciu všetkých foriem.

• Za integrálnu súčasť kultúrnych ak� vít považuje kon-
ferencia vydavateľskú činnosť, vedecko-výskumné 
projekty z kultúrnej a umeleckej sféry, výstavnú čin-
nosť, pôsobenie múzejných inš� túcií a záujmových 
združení, stavovských organizácií spisovateľov a ich 
poduja� , vrátane podpory edičných a vydavateľských 
inš� túcií a špecializovaných tlačiarní. Delegá�  považu-
jú za dôležité zabezpečiť efek� vnejšiu distribúciu pe-
riodických a neperiodických publikácií do krajanských 
komunít.

• Za významnú súčasť podpory kultúrnej sféry považuje 
konferencia spracovávanie, uchovávanie historických 
dokumentov a artefaktov s dôrazom na ich digitalizá-
ciu. Očakáva pritom spoluprácu a pomoc od prísluš-
ných odborných inš� túcií Slovenskej republiky

• Stála konferencia očakáva, že Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí prehodno�  existujúci dotačný systém 
aplikovaný v r. 2012 tak, aby sa odstránili neúčelné a 

neprehľadné administra� vne a byrokra� cké postupy 
a výrazne sa urýchlil dotačný proces, pričom budú v 
systéme posilnené � e prvky, ktoré súvisia s naplnením 
účelu projektu tak, že bude zabezpečená zákonnosť 
poskytovania podpory projektov krajanov.

• Stála konferencia odporúča, aby boli v budúcnos�  pri-
pravované bilaterálne zmluvy v oblas�  školstva a kul-
túry so štátmi, v ktorých žije slovenská národnostná 
menšina alebo slovenská komunita, vopred konzulto-
vané so zástupcami Slovákov žijúcich v danej krajine 
a v prípade potreby, aby boli otvorené už existujúce 
zmluvy.

• Konferencia navrhuje nájsť spôsob bezplatnej distri-
búcie signálu Slovenskej televízie.

• Konferencia vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR pokračovať v overenej praxi podpory 
a vybavovania škôl slovenskej národnostnej menšiny a 
slovenských komunít učebnými pomôckami, odbornou 
a metodickou prípravou učiteľov, literatúrou, ako aj za-
bezpečovať prípravu učiteľov hlavne slovenského jazy-
ka, ako aj mladých novinárov z krajanských komunít.

• Konferencia odporúča, aby rezort školstva podnikol 
príslušné kroky k uznávaniu vysvedčení stredných 
škôl, univerzitných a vysokoškolských vysvedčení.

• Konferencia konštatuje nenahraditeľný význam trva-
lej podpory projektov, poduja�  a ak� vít orientova-
ných na mladé slovenské generácie s cieľom udržania 
a rozvoja ich jazykovej a kultúrnej iden� ty, za pomoci 
novokoncipovanej komisie pre školstvo pri Úrade pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí. Konferencia požaduje 
ak� vne podporovať jazykové a kultúrne poznávacie 
pobyty de�  a mládeže na Slovensku, ktorých program 
a organizácia by mali byť zverené špecializovaným slo-
venským inš� túciám.

• Stála konferencia sa prihovára za zjednodušenie a 
urýchlenie legisla� vnych a administra� vnych proce-
sov pri vyhotovovaní osvedčení Slováka žijúceho v 
zahraničí a udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej 
republiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj po-
bytového režimu.
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HORČIČNÉ ZRNKO
V Betleheme sa Boh pred dve� síc rokmi svojím vlast-

ným nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol náš-
ho sveta tým, že sa stal človekom. On – Boh od večnos�  si 
zobral na seba ľudskú podobu a takto oslovil človeka svo-
jou pokorou. V malom betlehemskom Dieťa�  sa rodí nový 
vzťah človeka k Bohu a nový vzťah človeka k človeku. Te-
raz nám Boh, ktorý sa stal Dieťaťom, hovorí: „Už nemôže-
te mať zo mňa strach, odteraz ma môžete iba milovať.“ V 
tomto novom vzťahu sa neodvolateľne rodí nová sloboda 
človeka a nová nádej. Od toho času človek nie je pasívnou 
hračkou osudu, ale zodpovedne konajúcou osobou, schop-
nou tvoriť ľudskú kultúru, v ktorej pôsobí spravodlivosť, v 
ktorej sa rodí schopnosť rozlišovať dobro od zla, schopnosť 
neustále tvoriť v spolupráci s Bohom. Na tomto vzťahu 
sa rodí zmysel pre nekonečno, pre jas nádeje, príležitosť 
rozdávať sa. Tu sa rodí, milí priatelia, dôvod vianočnej ra-
dos� , odkaz Vianoc, tá hlboká podstata lásky Boha k nám 
ľuďom, k človeku.

(Z vianočnej homílie nitrianskeho diecézneho biskupa 
Mons. Viliama Judáka)

9. 12. 2012
2. adventná nedeľa

(Lk 3, 1 – 6)
Žijeme v dobe, keď ide všetko rýchlo. Mení sa veda, 

rýchlo napreduje technika. Lenže mnohé problémy, otáz-
ky, ostávajú a nemenia sa. Sv. Pavol sa modlil za kresťa-
nov vo Filipách, aby ich láska čoraz viac rástla a aby „vedeli 
rozoznať, čo je lepšie“ (Flp 1, 10). Prídavné mená vieme 
v slovenčine stupňovať. Sv. Pavol sa modlil, aby vedeli ro-
zoznať, čo je lepšie, čiže druhý stupeň. Ježiš pri jednej náv-
števe v dome Lazára, tak� ež hovoril o lepšom podiele, kto-
rý si vybrala Mária, keď počúvala namiesto starostlivos�  
o hos� . Čo všetko nám bráni, aby sme rozoznávali a volili 
si, čo je lepšie? Bývajú to najrôznejšie záležitos� , niekedy 
také dôležité ako starostlivosť o seba, o rodinu, zabezpe-
čenie de� . Ak sa stanú posledným a absolútnym cieľom, 
môžeme ostať iba pritom, čo je správne, dobré, ale nie je 
lepšie. Tento svet, na ktorý sa vzťahuje, či to chceme alebo 
nie, zákon času, má byť pre nás prostriedkom nie cieľom. 
Je to iba priestupná stanica na ceste do večnos� . Oveľa 
dôležitejšie ako mať, je byť. 

Začíname nový liturgický rok a pripravujeme sa na 
sviatky Božieho narodenia. Modlime sa so sv. Pavlom o dar 
rozlišovania, čo je lepšie pre náš život, čo prospieva nášmu 
duchovnému rastu.

16. 12. 2012
3. adventná nedeľa

(Lk 3, 10 – 18)
Prorok Sofoniáš dodával odvahu človekovi, ktorý sa 

bojí očisťujúcej Božej moci a jeho milos� . Hovoril obrazne 
a obracal sa so svojím prorockým slovom na Jeruzalem: 
„Neboj sa, Sion, nech �  ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je 
s tebou, on je mocný, on ťa zachráni.“ (Sof 3, 16 – 17). Túž-
ba po vykúpení a po živote v Božej milos�  musí zvíťaziť 
nad strachom, ktorým sa človek bráni pred Božou očisťu-
júcou silou. Zo srdca sa postupne vykorení zlo a oslabia sa 

hriešne väzby. Boh sa pomaly približuje a s tým prichádza 
do duše pokoj a radosť. O takej rados�  písal sv. Pavol Fili-
panom: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Raduj-
te sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán 
je blízko“ (Flp 4, 4 – 5). Keď sa duša odvracia od hriechu, 
náruživos�  a chýb, nasleduje ho, Boh sa približuje a duša 
prežíva svoj advent, jeho príchod, jeho prítomnosť, jeho 
blízkosť. Očistenie hriechov prináša Boží pokoj, „ktorý pre-
vyšuje každú chápavosť“ (Flp 4, 7). Cesta k Bohu je cestou 
k rados�  a k vnútornému pokoju, ktorý nám hriech a žia-
dos� vosť nemôžu dať.

23. 12. 2012
4. adventná nedeľa

(Lk 1, 39 – 45)
Po zvestovaní Mária odišla na istý čas z Nazaretu. Nav-

š� vila svoju príbuznú Alžbetu. Nie zo zdvorilos� , nie zo 
zvedavos� , ani si neprišla overiť slová Gabriela. K svojej 
staršej príbuznej putovala pohnutá láskou. Panna Mária 
nedala Alžbete niečo, čo ona už mala. Ponúkla jej seba 
a nič za to nečakala. Pochopila, že dar, ktorý prijala pri 
zvestovaní, nie je privilégium, ale je to záväzok. Mária cí� -
la poslanie angažovať sa pre iných. 

Z návštevy u Alžbety poznáme iba ich úvodný rozhovor, 
Máriin pozdrav, Alžbe� nu odpoveď a Máriino Magnifi cat. 
Evanjelista Lukáš už ďalej iba konštatoval, že tam ostala 
tri mesiace. Nevieme viac o Máriinom pobyte, ale vlastne 
vieme najdôležitejšie. Dobro nepotrebuje rozruch, rozhlá-
senie. Sila lásky sa prejavuje v � chej a diskrétnej denno-
dennej službe a pomoci. Prežívanie adventu v Máriinom 
podaní je pre nás vzorom. Je pre nás vzorom svojím slo-
vom i svojím mlčaním. Nie je pred nami ľahká cesta, pre-
tože vinou prarodičov nosíme v sebe rany hriechu a všetci 
vykúpení cí� me na sebe jeho následky. Posledné slovo 
však nebude patriť zlu a smr� . Mária potvrdzuje � eto slo-
vá celým svojím životom ako živý svedok víťazstva.

30. 12. 2012
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

(Lk 2, 41 – 52)
Jednota a nerozlučiteľnosť sú podstatnými charakteris-

� kami kresťanského manželstva a rodiny. Od kresťanskej 
rodiny sa očakáva, že bude vydávať svedectvo pred svetom 
a vo svojom kruhu bude realizovať jednotu života a lásky, 
ktorú jej určil Boh vo svojom prvotnom pláne. 

Bl. Ján Pavol II. povzbudil veriacich v jednej čas�  Ta-
lianska, aby boli pyšní nato, že môžu byť v prežívaní 
jednoty vzorom pre iných. Pápež konkrétne pomenoval 
jednotlivé oblas�  a začal tým základným. Hovoril o jed-
note s Bohom, ktorú vytvárajú, keď sa modlia a keď slávia 
spoločne liturgiu a predovšetkým, keď prijímajú sviatosť 
jednoty – Eucharis� u. Za príkladné označil ich prežíva-
nie auten� ckej lásky, ktorá spája mužov a ženy, mladých, 
starších, rodičov a starších, jednotu s bratmi v sused-
ských vzťahoch, cez sídlisko až po obyvateľov mesta. 
Jednotu, ktorá sa vyznačuje úctou, pozornosťou, poho-
tovosťou poslúžiť iným, jednotu s Cirkvou, pre ktorú je 
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rodina nezastupiteľným vkladom. Svätá Rodina je nedo-
s� hnuteľným vzorom takéhoto zaangažovania a jej život 
dáva múdre rady pre pokojné obdobia a chvíle rados� , 
ale i pre obdobia skúšok a problémov.

6. 1. 2013

Zjavenie Pána – Traja králi
(Mt 2, 1 – 12)

Na faru prišiel mladý pár a chceli sa dohodnúť na sobá-
ši. Ona bola neveriaca a on katolík. Kňaz chcel vedieť, či to 
bude miešané manželstvo, alebo či sa chce pripravovať na 
prija� e sviatos� . Kňaz sa jej spýtal, čo už vie o kresťanstve. 
Odpovedala: „Ja mám svojho nastávajúceho rada, je veľ-
mi dobrý a preto si myslím, že i to, čomu verí, je správne, 
ale inak o náboženstve neviem nič, pretože som nemala 

príležitosť niečo sa dozvedieť.“ Snúbenec zobral jej slová 
osobne a začal sa obhajovať: „Viete, otče, ona sa ma kde-
čo pýtala, ale ja som jej vedel odpovedať iba také vety, 
ktoré som si ešte pamätal z náboženstva. Pre ňu to bolo 
nezrozumiteľné a ja som nevedel vysvetliť.“ Bieda dneš-
ných kresťanov spočíva často v tom, že nevedia svoju vie-
ru zrozumiteľne ukázať ani svojím životom, ani nevedia 
vysvetľovať. Hovoriť o svojej viere jednoducho a zrozumi-
teľne sa budeme ešte učiť a nikdy to nebude dokonalé. 
Nebudú rozumieť našim slovám, nebudeme sa vedieť vy-
jadriť. Viera je viac záležitosťou srdca a vnútra človeka, ako 
záležitosťou slov. Ale jedno môžeme vždy a všade: žiť ako 
ten snúbenec s ľuďmi a pre ľudí tak, aby sa v našej dobrote 
a láske zjavovala Božia dobrota a láska, v našom odpuste-
ní, Božie odpustenie.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

Svoje životné jubileum 50 rokov manželstva oslávili Žo-
fi a a Ján Hatalovci z Nižných Lápš. Tak, ako každý manžel-
ský pár, ktorý oslávil spoločnú polstoročnú púť životom, 
aj oni boli v deň oslavy veľmi doja� . Jeden druhému pred 
päťdesia� mi rokmi prisahali v kostole pred Bohom lásku, 
vernosť a vytrvanie v dobrom aj v zlom až do smr� . Za 
účas�  svedkov i svadob-
ných hos� . Vznikol týmto 
aj základ pre novú rodi-
nu, ktorá sa práve vte-
dy s úsmevom na tvári 
a šťas� m zrodila pre bu-
dúce pokolenie. V deň 
svadby každý z nich dú-
fal, že ten ich spoločný 
život bude dobrý a že 
spoločne vytvoria šťast-
nú rodinu. Je to sen kaž-
dého manželského páru. 
Nikto nevie, čo ho v živo-
te stretne a čo prinesie 
budúcnosť. Každý deň je 
iný, nehovoriac už o ro-
koch. Sú v živote člove-
ka dni radostné ako deň 
svadby, šťastné, keď sa 
narodí dieťa, ale sú � ež 
dni, kedy človek prežíva 
chvíle úzkos� , napr. v chorobe. Niet manželského páru, 
ktorý by sa neboril s menšími či väčšími problémami. Je to 
súčasť života každého z nás a každej rodiny. Najdôležitejšie 
v manželstve je to, či sa obaja s rovnakou intenzitou za-
pájajú do budovania rodinného šťas� a a pohody. Tomuto 
manželskému páru sa to podarilo. 

Žofi a sa narodila 1. apríla 1944 v rodine Jozefa a Žo-
fi e Klakovcov ako najmladšia dcéra. Má dve staršie sestry: 
Máriu, ktorá si založila rodinu a býva vo Fridmane a Tere-

Spoločným chodníčkom polstoročia
zu bývajúcu so svojou rodinou v rodnej obci. Po základnej 
škole, kde sa naučila pekne hovoriť po slovensky už ďalej 
v štúdiu nepokračovala. Pre jej rodičov to bolo fi nančne 
náročné a tak ostala pomáhať rodičom na gazdostve. 

Ján sa narodil 24. marca roku 1940 v rodine Vojtecha 
a Márie. Má staršiu sestru Máriu a dvoch mladších bratov 

Jozefa a Eduarda, ktorý 
je starostom obce. Ján, 
podobne ako Mária, 
navštevoval základnú 
školu v Nižných Lapšoch 
s vyučovacím jazykom 
slovenským. Jeho život 
sa tak isto viaže s hospo-
dárením. Pracoval � ež 
tri a pol roka v bani a ne-
skôr si privyrábal dva 
roky v Třincu v Čechách 
na stavbách. Po návra-
te domov viedol spolu 
s manželkou vlastné 
hospodárstvo. Po vyspo-
riadaní sa s náročnejšími 
prácami na gazdovstve, 
vždy šiel čosi privyrobiť 
na stavbách, aby si tým-
to vylepšil domáci roz-
počet a v neposlednom 

rade takto podporil svoje de� . Manželia Hatalovci výcho-
vali dve de� , dcéru a syna a tešia sa štyrom vnukom. Teraz, 
keď sú už obidvaja manželia v staršom veku, sú pre seba 
ešte väčšou oporou ako po celý život. Napriek chorobám, 
ktoré ich pos� hli, sú veselými ľuďmi a radi sa rozprávajú. 
Radi si vždy prečítajú aj Život.

Prajeme im veľa zdravia, aby sa mohli čo najdlhšie tešiť 
zo spoločne prežitých dní.

Dorota Mošová
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

Mgr. Eduard Laincz

Deň pred cirkevným sviatkom Krista Kráľa, 24. novembra 
2012, sme si pripomenuli 106. výročie narodenia spišského 
honorárneho kanonika, historika a rodáka z Jurgova Joze-
fa Vojtasa. Napriek tomu, že veľa trpel a bol nespravodlivo 
prenasledovaný komunis� ckým režimom, neustále stál po 
boku Cirkvi. Veľká časť jeho života je charakteris� cká bo-
jom za práva obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy 
a o opätovné pričlenenie tohto územia k Československej 
republike po roku 1945.

Jozef Vojtas sa narodil 24. novem-
bra 1906 v spišskej obci Jurgov. Jeho 
otec Fran� šek Vojtas pracoval ako ho-
rár na javorínskom panstve kniežaťa 
Hohenloheho a matka Žofi a, rodená 
Chovancová, sa venovala domác-
nos�  a rodine.1 Základne vzdelanie 
absolvoval v rokoch 1913-1917 na 
ľudovej škole v rodnej obci, z ktorej 
pokračoval v štúdiách na piaris� ckom 
gymnáziu v neďalekom Podolínci. Po 
skončení druhého ročníka, prešiel na 
gymnázium do Košíc, kde strávil dva 
roky štúdia. Ďalšie štyri triedy reál-
neho gymnázia skončil na gymnáziu 
v Levoči, kde aj 19. júna 1925 s dob-
rým prospechom zmaturoval.2 Po 
maturite sa rozhodol pre štúdium na 
lekárskej fakulte v Bra� slave. Na toto 
štúdium však potreboval štátne ob-
čianstvo v Československej republike. 
Jeho rodná obec Jurgov bola 28. júla 
1920 pridelená spolu s 24 spišskými 
a oravskými obcami, na základe roz-
hodnu� a Najvyššej rady mierovej konferencie, k Poľsku 
a on tak získal poľské štátne občianstvo. Musel sa preto 
vzdať domovskej príslušnos�  v Jurgove i poľského občian-
stva a prihlásil sa ako obyvateľ Javoriny. Tým získal potrebné 
osvedčenie o štátnom občianstve v Československej repub-
like.3 Ešte v tom istom roku zmenil smer štúdia a zapísal sa 
ako študent na Vysokú bohosloveckú školu v Spišskej Kapi-

1  Archív rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula (ďalej ABÚ Spiš-
ská Kapitula), Osobný spis Jozefa Vojtasa (1951 – 1974), Evidenčný list duchov-
ných, strana (ďalej s.) 1.; GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik. In: Z minulos-
�  Spišskej Belej II. Spišská Belá 1995 – 1996, s. 33.
2  ABÚ Spišská Kapitula, Osobný spis Jozefa Vojtasa (1951 – 1974), Evidenčný list 
duchovných, s. 2.
3  CHALUPECKÝ, I.: Regionálny historik Jozef Vojtas (1906 – 1977). In: Historický 
zborník 16, 2006, č. 1-2, s. 292.

tule. Vysvätený za kňaza bol biskupom Jánom Vojtaššákom 
27. apríla 1930.4

Kňazské povolanie začal v Hrabušiciach, kde bol od 
1. mája 1930 poverený vykonávať funkciu kaplána. Po 
dvoch rokoch strávených v Hrabušiciach bol menovaný od 
3. novembra 1932 za dočasného správcu farnos�  vo Veľkej 
Frankovej. Riadnym farárom tu bol ustanovený 2. augusta 
1934.5

Ako farár vo Veľkej Frankovej pra-
coval na pozdvihnu�  životnej úrovne 
chudobného zamagurského obyva-
teľstva. Venoval sa najmä mládeži, 
ktorú zapájal do činnos�  v rôznych 
náboženských organizáciách. Staral 
sa o budovu kostola a záležalo mu aj 
na úrovni duchovného života svojich 
veriacich. Preto podporoval zvyšova-
nie úrovne kostolného spevu a nábo-
ženských obradov. Rozvíjal aj činnosť 
dychovej hudby, ochotníckeho divad-
la a Spolku Svätého Vojtecha v obci. 
Staral sa � ež o napredovanie nada-
ných žiakov, ktorým vybavoval fi nan-
čné podpory a š� pendiá.6

Po útoku na Poľsko 1. septembra 
1939 získala Slovenská republika, ako 
spojenec Nemecka, naspäť územia 
zabraté Poľskom v rokoch 1920, 1924 
a 1938.7 Po prinavrátení obcí sever-
ného Spiša sa spišské biskupstvo 
okamžite pokúšalo o ich opätovné 
včlenenie do Spišskej diecézy. Spišský 
biskup Ján Vojtaššák sa tak pus� l do 

neľahkej úlohy.8 Pri tejto snahe spišského biskupa o jurisdik-
ciu nad prinavráteným územím, zohral významnú úlohu aj 
Jozef Vojtas. Ako rodák z Jurgova mal veľmi dobre znalos�  
o pomeroch na tomto území, preto aj neprekvapí, že sa stal 
predlženou rukou spišského biskupa na severnom Spiši. Na 
základe jeho žiados�  uskutočnil inšpekčnú cestu po farnos-
� ach niekdajšieho nedeckého dekanátu a vypracoval sprá-

4  GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik, s. 34.
5  ABÚ Spišská Kapitula, Osobný spis Jozefa Vojtasa (1951 – 1974), Evidenčný list 
duchovných, s. 3.
6  GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik, s. 35.
7  BAKA, I.: Slovenská republika a nacis� cká agresia pro�  Poľsku. Bra� slava 2006, 
s. 163-165.
8  ABÚ Spišská Kapitula, f. Spišské Biskupstvo 1900 – 1980 (ďalej SPB), 
č. 2483/1939; 2484/1939.

Spomienka na kanonika Jozefa Vojtasa

Spišský kanonik Jozef Vojtas 
(Archív S. Plučinská)
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vu o situácii na prinavrátenom území.9 Aj vďaka tejto jeho 
správe sa podarilo napokon 25. septembra 1939 pričleniť 
� eto farnos�  pod dočasnú jurisdikciu spišského biskupa 
Jána Vojtaššáka, i keď formálne boli � eto farnos�  naďalej 
súčasťou krakovského arcibiskupstva.10

Po odchode poľského kňaza Alexandra Romera, ktorý 
bol správcom farnos�  v Kacvíne11, bol poverený prevza� m 
dočasnej správy 3. júla 1940 práve Jozef Vojtas. Správu 
farnos�  prevzal 8. júla 1940 a zotrval v tejto funkcii až do 
24. septembra 1940, keď sa dočasnej správy farnos�  Kacvín 
ujal pápežský komorník a riaditeľ gymnázia v Levoči Msgr. 
Ignác Lihosit.12

Správou nedeckého dištriktu bol poverený rodák z Tribša 
Fran� šek Móš, ktorý bol 7. februára 1940 ofi ciálne meno-
vaný dekanom. Túto funkciu však vykonával už od októbra 
1939. Spišský biskup Ján Vojtaššák mu vo vymenovacom 
liste odporučil za tajomníka (sekretára) dištriktu dp. Jozefa 
Vojtasa.13 Preto sa aj jemu zverená farnosť Veľká Franková 
napokon úradne začlenila pod nedecký dištrikt a počet far-
nos�  v dištrikte sa teda ustálil na desať.14 Keďže farnosť Jo-
zefa Vojtasa bola v susedstve Kacvína, spišský biskup J. Voj-
taššák ho poveril, aby nahradil vo funkcii dekana Fran� ška 
Móša. Ten sa tejto funkcie radšej dobrovoľne zriekol, keďže 
v tomto období spravoval tri farnos�  a nes� hal plnohodnot-
ne vykonávať svoju funkciu. J. Vojtas bol napokon za dekana 
vymenovaný 15. decembra 1940.15 Pre veľkú zaťaženosť F. 
Móša sa stal jeho nástupcom aj vo funkcii cirkevného ok-
resného škôldozorcu. Menovaný bol 15. decembra 1942 
s platnosťou od 1. januára 1943. Jeho povinnosťou bolo ok-
rem kontroly školských kroník a žiackych matrík, aj udržia-
vanie katolíckeho ducha v školách a dohliadanie na mravné 
správanie sa učiteľov v škole, doma a na verejnos� .16 Už vo 
funkcii cirkevného okresného škôldozorcu organizoval Jozef 
Vojtas v roku 1943 poznávaciu exkurziu, v rámci rozširova-
nia poznania žiakov i dospelých z inkorporovaného územia. 
Minister dopravy a verejných prác Július Stano venoval pre 
de�  z prinavráteného územia a ich sprievod voľné lístky na 
okružnú cestu po Slovensku. Preto 3. apríla mohol začať 
s prípravou tohto zájazdu. Exkurzia sa napokon uskutočnila 
15. – 19. júna 1943 a zúčastnilo sa jej dvesto žiakov a dvad-
saťpäťčlenný sprievod.17

Jozef Vojtas sa počas trvania Slovenskej republiky zapojil 
aj do poli� ckého a spoločenského diania na severnom Spiši. 

9  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2798/1941; Archív farského úradu Veľká Fran-
ková (ďalej AFÚ Veľká Franková), č. 120/1939.
10  CIĄGWA, J.: Kościól krakowski a prawa jezykowe mniejszości slowackiej na 
Spiszu w latach 1920 – 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lublin 2008, s. 279; 
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bra� slava 1947, s. 155.
11  AFÚ Veľká Franková, Kongregácia nedeckého dištriktu 9. júna 1941 v Kacvíne.
12  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č.1800/1940; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, 
č. 2062/1940; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2739/1940; AFÚ Veľká Franková, 
č. 2739/1940.
13  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 393/1940.
14  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 569/1940.
15  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2462/1940; 1290/1941.
16  AFÚ Veľká Franková, č. 2951/1942; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 393/1940.
17  AFÚ Veľká Franková, Zájazd školských de�  prinavráteného územia Spiša; ABÚ 
Spišská Kapitula, f. SPB, č. 1288/1943; GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu. 
In: Štátna meš� anska škola Jurgov 1941 – 1945 – 1995. Spišská Nová Ves 1995, 
s. 66-67.

Najprv pôsobil ako miestny predseda18 Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany (HSĽS) a neskôr od roku 1941 bol zvolený za 
okresného predsedu HSĽS v Spišskej Starej Vsi.19 Prispieval 
do novín Slovák a Tatranský Slovák, ktoré boli tlačovými or-
gánmi HSĽS.20 Toto členstvo v miestnych a okresných štruk-
túrach HSĽS mu v neskoršom období, po nástupe komunis-
� ckej moci v Československu, značne priťažilo.

Situácia na severnom Spiši sa s približujúcim koncom 
druhej svetovej vojny značne menila. V januári 1945 po-
stupne Červená armáda obsadila východné Slovensko a juž-
né Poľsko. Spišské obce sa síce prihlásili k obnovenej Čes-
ko-Slovenskej republike, avšak 20. mája 1945 bol podpísaný 
protokol ustanovujúci na Spiši a Orave predmníchovské 
hranice. Do 17. júla bolo územie severného Spiša obsade-
né poľským vojskom a poľské orgány prevzali jeho správu.21 
Následne od 1. novembra 1945 správa farnos�  na Spiši 
a Orave prešla na krakovského arcibiskupa. Preto aj spišský 
biskup J. Vojtaššák pričlenil 19. decembra 1945 farnosť Veľ-
kú Frankovú naspäť k dekanátu Spišská Stará Ves.22 Napriek 
tomuto odčleneniu od bývalého inkorporovaného územia, 
J. Vojtas neustále sledoval situáciu a pomery na severnom 
Spiši a naďalej podával správy spišskému biskupovi.23

Od januára 1946 sa Vojtas zapojil do činnos�  Oslobo-
dzovacieho výboru pre Spiš a Oravu. Bol zvolený za člena 
výboru pre Spiš, ktorý mal sídlo v Spišskej Starej Vsi. Cie-
ľom výboru bolo predovšetkým pracovať na oslobodení 
obcí severného Spiša a hornej Oravy spod poľskej nadvlády 
a starať sa o utečencov z tohto územia.24 Po obsadení úze-
mia poľským vojskom a prevza�  správy poľskými orgánmi 

18  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2755/1940.
19  Štátny archív (ďalej ŠA) Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Zápisnica o hlav-
nom pojednávaní spísaná 28. 11. 1951 na Štátnom súde oddel. v Bra� slave 
v trestnej veci pro�  Št. Barnášovi a spol. pre zločin velezrady.
20  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 189/1941.
21  MAJERIKOVÁ, M.: Príspevok k povojnovým perzekúciám Slovákov na sever-
nom Spiši a hornej Orave. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. 
Bra� slava 2008, s. 140-142.
22  CIĄGWA, J.: Kościól krakowski..., s. 285.; Štátny archív v Levoči, pobočka Pop-
rad (ďalej ŠAL Poprad), f. Okresný národný výbor v Spišskej Starej Vsi (ďalej ONV 
Spišská Stará Ves), Situačná zpráva ONV expozitúre Povereníctva SNR pre vnú-
torne veci v Košiciach, Hlásenie za mesiac október 1945, č. 58/1945 prez.
23  AFÚ Veľká Franková, č. 1845/1945.
24  GAREK, M.: Horná Orava a Severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. Krakov 2007, 
s. 199-201.

Kňaz J. Vojtas v Kacvíne s miestnymi učiteľmi (Archív Spolku Slovákov v Poľsku)
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sa situácia a postavenie slovenských obyvateľov nezlepšilo. 
Začalo sa systema� cké popoľšťovanie miestneho obyvateľ-
stva a perzekúcia po národnostnej, hospodárskej a kultúr-
nej stránke. Celkovú situáciu v regióne zhoršovala aj činnosť 
rôznych par� zánskych skupín. V dôsledku týchto perzekúcií 
opus� lo toto územie postupne 6000 slovenských utečen-
cov, z ktorých sa časť usadila na území Československa.25 
Utečenci zo severného Spiša sa usadzovali najmä na Spiši, 
na opustených majetkoch po nemeckých obyvateľoch. Veľ-
ká časť sa usadila aj vo Svite. Z Oravy sa utečenci uchýlili na 
územie južného Slovenska.26 Jednotlivci odchádzali za prá-
cou na Moravu a do Čiech, kde sa usadzovali v priemysel-
ných centrách. Ďaleko od domova a v neistote pred budúc-
nosťou prepadávali často závislos�  od alkoholu.27 Spišský 
biskup, keďže sa jednalo o robotníkov zo Spiša, vyslal preto 
medzi nich v novembri 1946 na jednomesačnú misijnú ces-
tu J. Vojtasa, ktorý mal povzniesť ich morálku. Zastúpiť ho 
mal medzitým Fran� šek Móš, ktorý sa po prepustení z kra-
kovského väzenia zdržiaval pri J. Vojtasovi na fare vo Veľkej 
Frankovej.28 Jozef Vojtas sa počas tejto misie zdržiaval medzi 
slovenskými robotníkmi v Brne, Aši a Řetenicích. Z týchto 
svojich ciest posielal spišskému biskupovi pozdravné prípi-
sy a pohľadnice. Napokon začiatkom roku 1947 sa J. Vojtas 
vrá� l z tejto misie do Veľkej Frankovej.29 Výsledky svojich 
ciest po Čechách a Morave prezentoval v správe spišské-
mu biskupovi z 12. januára 1947. Túto správu poslal aj do 
Ústrednej katolíckej kancelárie v Bra� slave. V tejto správe 
sa nachádzala pasáž, kde J. Vojtas kri� zoval proces s býva-
lým prezidentom Jozefom Tisom a vyjadril názor obyvateľov 
česko-slovenského pohraničia, ktorí boli pro�  jeho popra-
ve.30 Za � eto svoje výroky bol v neskoršom období vyšetro-
vaný Okresnou prokuratúrou v Bra� slave. 

Ešte v roku 1946 zaslal Jozef Vojtas spišskému biskupovi 
list (16. augusta 1946), v ktorom mu načrtol plán na dobu-
dovanie a zmodernizovanie pútnického miesta Mariánska 
hora v Levoči. Navrhoval postaviť exercičný dom s klášto-
rom, ktorý by spravovali rehole západného i východného 
obradu. Ďalej postaviť poriadnu cestu pre autá a pútnikov, 
terasovité schodište z mesta až na Mariánsku horu. Predo-
strel biskupovi rôzne organizačné, technické a fi nančné ná-
vrhy na postavenie slovenskej Čenstochovej. Spišský biskup 
odpovedal J. Vojtasovi 22. augusta 1946 a s nadšením prijal 
jeho návrhy. Vyzval ho, aby si podal žiadosť na farské be-
ne� cium v Levoči, ktoré bolo v tom čase voľné.31 Napokon 
bol 3. apríla 1947 Jozef Vojtas menovaný farárom v Levoči. 
Za dočasného farára vo Veľkej Frankovej bol namiesto neho 
menovaný Fran� šek Móš.32

Ako levočský farár sa podieľal na príprave významnej 
levočskej púte, ktorá sa konala 2. júla 1947. Na tejto pú�  
spišský biskup Ján Vojtaššák zasvä� l Spišskú diecézu Ne-

25  ŠČUREK, F.: Emigrácia Slovákov z Poľska po roku 1945. In: Slováci v Poľsku III. 
Bra� slava 1995, s. 50-51.
26  GAREK, M.: Horná Orava a Severný Spiš, s. 194.
27  GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik, s. 36.
28  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2752/1946.
29  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 25/1947.
30  ŠA Bra� slava, f. Štátna prokuratúra, šk. 22, Pst III 250/49. Obžaloba. Bra� slava, 
23. 3. 1949.
31  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2066/1946.
32  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 780/1947.

poškvrnenému srdcu Panny Márie33 a bola založená Zlatá 
kniha Levočskej Hory, do ktorej sa mali zapisovať všetci pút-
nici, ktorí príjmu záväzok sa denne pomodliť sv. ruženec.34 
J. Vojtas zažil ešte jednu veľkolepú púť, na ktorej sa zúčastnil 
kardinál Josef Beran a spišský biskup Ján Vojtaššák. Púť sa 
konala 2. júla 1948.35 Okázalé plány s jeho obľúbeným pút-
nickým miestom, ktoré plánoval už od roku 1946 však kvôli 
nástupu komunis� ckého režimu neboli nakoniec uskutoč-
nené. Podarilo sa mu aspoň v roku 1947 zaviesť elektrický 
prúd na Mariánsku horu a vykonať opravy v okolí kostola 
Mariánskej hory.36  

Spišský biskup Ján Vojtaššák sa rozhodol, za obetavú 
prácu a zásluhy pri neúnavnom boji za práva obyvateľov 
severného Spiša a hornej Oravy, vymenovať 5. júna 1948 
Jozefa Vojtasa za spišského honorárneho kanonika.37

S prevza� m moci na území Slovenska komunistami, za-
čali postupne aj perzekúcie a zatváranie katolíckych kňazov. 
Nevyhol sa im ani kanonik J. Vojtas. Už 12. marca 1949 bol 

33  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 846/1947; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, 
č. 1016/1947; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 1230/1947.
34  DLUGOŠ, F.: Profi ly odvahy a viery. Spišskí mučeníci 1948 – 1989, zväzok 2. 
Ružomberok 2011, s. 335.
35  DLUGOŠ, F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča 2000, 
s. 93.
36  CHALUPECKÝ, I.: Regionálny historik Jozef Vojtas, s. 293; ABÚ Spišská Kapitula, 
f. SPB, č. 866/1948.
37  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 1231/1948.

Ustanovenie J. Vojtasa dekanom nedeckého dištriktu (Archív farského úradu vo Veľkej 
Frankovej)

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
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v nočných hodinách zadržaný a následne prevezený do Bra-
� slavy. Tu bolo pro�  nemu vedené vyšetrovanie pre podo-
zrenie zo zločinu prípravy úkladov pro�  republike a schvaľo-
vanie trestných činov. Zaistený bol vo väzbe Štátneho súdu 
v Bra� slave.38 V tomto prípade bol J. Vojtas prešetrovaný 
za svoje výroky v prospech J. Tisa z januára 1947, kedy kri-
� zoval súdny proces s bývalým slovenským prezidentom. 
Po niekoľkomesačnom vyšetrovaní bol napokon J. Vojtas 
4. júna 1949 prepustený na slobodu a obvinenie z velezrady 
nebolo potvrdené.39 Aj následkom väzenia pos� hla J. Vojta-
sa mozgová príhoda a čas od 5. augusta 1949 do 25. marca 
1950 strávil v nemocnici.40

Ďalšia rana od predstaviteľov komunis� ckého režimu 
prišla 24. júla 1950, kedy bol spoločne so Štefanom Barná-
šom sústredený do Močenku, kde bol vytvorený internačný 
tábor pre blízkych spolupracovníkov biskupov, kanonikov 
a dekanov. Neskôr sa dostal do väzenia v Prešove, odkiaľ bol 
6. júla 1951 prevezený do Krajskej súdnej väznice v Bra� -
slave.41 Následne bol vo vykonštruovanom procese pro�  dr. 
Štefanovi Barnašovi a spol. odsúdený. Štátny súd ho odsúdil 
28. novembra 1951 za velezradu a pokus o organizovanie 
hromadného úteku za hranice na 16 rokov väzenia, 50 000 
Kčs pokutu, prepadnu� e celého majetku a na 10 rokov stra-
ty občianskych práv. Žalobca na adresu J. Vojtasa povedal 
aj � eto vyhlásenia: ako starý člen HSĽS sa po oslobodení 
venoval s cirkevnou hierarchiou rozvratníckej činnos� , in-
ternoval za prepustenie J. Tisa, v rokoch 1949-1950 čítal ve-
rejne v kostole pro� štátne pas� erske listy a exkomunikačné 
dekréty atď. Obžalovaný odmietol väčšinu obvinení, no svoj 
trest prijal.42 Po vynesení rozsudku bol J. Vojtas premiest-
nený 28. decembra 1951 z Bra� slavy do Trestného ústavu 
v Ilave. Po roku a pol bol opätovne preložený. Na ďalší výkon 
trestu bol 4. júna 1953 umiestnený v Mírove. Tu bol väz-
nený s ťažkým pracovným začlenením.43 Po takmer desia-
� ch rokoch v rôznych väzniciach na území Československej 
republiky boli Štefan Barnáš a Jozef Vojtas prepustení 10. 
mája 1960. K tomuto predčasnému prepusteniu došlo na 
základe amnes� e, ktorú vyhlásil 9. mája 1960 prezident ČSR 
Antonín Novotný.44

Po prepustení sa zdržiaval v Ľubici u svojej sestry a matky. 
Bol mu pridelený dôchodok 300 Kčs. Keďže nedostal povo-
lenie na vykonávanie kňazského povolania, pracoval v Kež-
38  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 693/1949.; ŠA Bra� slava, f. Štátna prokuratúra, 
šk. 22, Pst III 96/49. Obžaloba. Bra� slava, 23. 3. 1949.
39  ŠA Bra� slava, f. Štátna prokuratúra, šk. 22, Pst III 96/49. Rozsudok. Praha 4. 
6. 1949.
40  ŠA Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Zápisnica o hlavnom pojednávaní 
spísaná 28. 11. 1951 na Štátnom súde oddel. v Bra� slave v trestnej veci pro�  Št. 
Barnášovi a spol. pre zločin velezrady.
41  ŠA Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Prípis Slovenskej väzenskej služby 
Prešov, 6. 7. 1951.
42  ŠA Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Rozsudok Štátneho súdu z 28. 11. 
1951; Uznesenie Najvyššieho súdu v Prahe, 27. 3. 1952; Podrobne súdny proces 
so skupinou Štefan Barnáš a spol. spracoval a rozobral vo svojej štúdii Róbert 
Letz. Pozri: Vykonštruovaný poli� cký proces so skupinou Štefan Barnáš a spol. 
In: Štyri desaťročia represálií komunis� ckého režimu na Slovensku (Zborník 
z konferencie o zločinoch komunizmu z 29. – 30. mája 2003 v Košiciach). Prešov 
2003,  s. 88-110.
43  ŠA Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Prípis Slovenskej väzenskej služby 
Leopoldov, 28. 12. 1951; Prípis Ústavu nápravného zariadenia Leopoldov, 4. 6. 
1953.
44  ŠA Bra� slava, f. Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Prepustenie z Mírova, 10. 5. 1960.

marku ako robotník. Udržiaval kontakty s farármi z okolitých 
obcí a často chodieval aj za svojimi bratrancami, ktorí bývali 
na území severného Spiša.45 Počas tohto obdobia, najmä 
v rokoch 1965-1975, sa začal venovať písaniu dejín Spiša. 
Na štúdium prameňov a literatúry mal dostatočné jazykové 
predpoklady – ovládal la� nský, maďarský, nemecký, poľský 
a čiastočne � ež francúzsky jazyk.46

Aj po prepustení z väzenia Štátna bezpečnosť sledova-
la neustále jeho správanie a činnosť.  Keďže jeho správanie 
bolo vzorné, Okresný súd v Poprade rozhodol 5. novembra 
1969 o tzv. zahladení trestov a J. Vojtas bol úplne rehabili-
tovaný47 a tak mohol od 15. novembra 1969 prevziať správu 
farnos�  v Spišskej Belej.48

Po nástupe za farára v Spišskej Belej sa, napriek podlo-
menému zdraviu, intenzívne venoval duchovnej činnos�  
v meste a v okolitých fi liálkach. Zaslúžil sa o generálnu opra-
vu farského kostola sv. Antona v Spišskej Belej, fi liálneho 
kostola Narodenia Pána v Krížovej Vsi, fi liálneho dreveného 
kostolíka v Tatranskej Kotline a napokon aj opravy samotnej 
farskej budovy v Spišskej Belej. Podarilo sa mu tak uskutočniť 
veľmi náročné reštaurovanie starobylých cirkevných objek-
tov, čo mu aj prinieslo hlbokú úctu a vďaku veriacich jednot-
livých farnos� .49 V kruhu svojej najbližšej rodiny a priateľov 
oslávil 24. novembra 1976 svoje sedemdesia� ny.50

Dňa 18. marca 1977 vo večerných hodinách odpadol 
J. Vojtas vo svojej kúpeľni. Po druhýkrát v živote dostal embó-
liu mozgu. Bol prevezený do nemocnice v Kežmarku, kde sa 
však už neprebral a 22. marca 1977 zomrel. Pohreb sa konal 
25. marca 1977 dopoludnia v Spišskej Belej. Za veľmi vysokej 
účas�  kňazov a veriacich z rôznych farnos�  ho pochoval spiš-
ský kapitulný vikár Štefan Garaj.51 Pochovaný bol vedľa kňaza 
Štefana Vaverčáka, ktorý bol spolu s ním odsúdený v procese 
pro�  dr. Štefanovi Barnašovi a spol. Odišiel tak významný slo-
venský kňaz, národovec, historik a publicista.
45  GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik, s. 41.
46  CHALUPECKÝ, I.: Regionálny historik Jozef Vojtas, s. 293.
47  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 1520/1969.; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 
2247/1969.
48  ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2247/1969.
49  Archív farského úradu v Spišskej Belej (ďalej AFÚ Spišská Belá), Historia do-
mus, s. 5.
50  GRIGER, M.: Jozef Vojtas - kňaz a historik, s. 42.
51  AFÚ Spišská Bela, Historia domus, s. 8.

Generálna oprava farského kostola sv. Antona v Spišskej Belej sa uskutočnila aj vďaka 
aktivite J. Vojtasa
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V Nižných Lapšoch
Prechádzajúc Spišom našu pozornosť iste 

upúta obec Nižné Lapše. Každý návštevník mi dá 
za pravdu, že približne za posledné štyri roky sa 
toto centrum gminy diametrálne zmenilo. Hneď 
pri vstupe do Nižných Lápš zbadáme ich novší a 
krajší vzhľad, ktorý iste súvisí aj s úsilím viace-
rých obyvateľov obce.

Zašli sme na slovíčko za richtárom Eduar-
dom Hatalom, ktorý túto funkciu vykonáva 
už piate volebné obdobie. Podľa toho sa dá 
usúdiť, že je človekom na správnom mieste, 
s ktorého prácou sú obyvatelia Nižných Lápš 
spokojní. Väčšina zmien, ktoré sa uskutočnili 
v obci za posledné štyri roky, sú tiež výsled-
kom spolupráce s Gminným úradom a využi-
tia prostriedkov z európskych fondov. Vďaka 
nim bola ukončená modernizácia Zdravotného 
strediska a tento rok uzavretá prístavba budo-
vy Gminného úradu, o. i. nové schodište zodpovedajúce 
bezpečnostným požiadavkám a normám EÚ. Od tohto 
roku funguje v budove gminy výťah, vďaka čomu je prí-
stupná tiež menej mobilným obyvateľom. Stavba má aj 
novú strechu, vymenené okná a fasádu. V súčasnosti je 
budova gminy spojená s požiarnou zbrojnicou, kde sa 
nachádzajú kancelárske priestory. Ďalšou stavbou, kto-
rá by ešte tento rok mala byť odovzdaná do prevádzky, 
je pobočka družstevnej banky z Nového Targu so sídlom 
v Nedeci a v Nižných Lapšoch, kde je pokladničný bod. 
Okrem toho sú v obci aj ďalšie investície ako napr. re-
novácia Ľudového domu, kde sídlila voľakedy základná 
škola. V tejto budove sa nachádza veľká sála, kde kedysi 
bolo kino. Po renovácii má táto budova naďalej slúžiť 
obyvateľom ako Obecný kultúrny dom. - V tejto budove 
sa má nachádzať počítačová miestnosť pre mládež a iné 
atrakcie, aby mládež mohla zmysluplne tráviť svoj voľný 

čas, - podotýka richtár, - a uskutočňovať sa tu môžu aj 
obecné schôdze vzhľadom na neveľkú vzdialenosť budo-
vy od kostola. Obecnú schôdzu je dobre robiť v nedeľu 
a najlepšie priamo po sv. omši, pretože väčšina obyva-
teľov má vtedy voľno.

Ďalšou budovou po generálnej oprave je Centrum spiš-
skej kultúry. V tejto budove, ktorá sa nachádza hneď vedľa 
kostola a škôlky, má svoje priestory domáca dychovka, kde 
nacvičuje a zdokonaľuje svoju hru i hudobné nadanie. Svoje 
sídlo tam má aj Gminná knižnica a ďalšie organizácie. Inou 
inves� ciou, ktorá bola ukončená, bola úprava športového 
ihriska opro�  budove gymnázia. Pokiaľ sa jedná o všetky 
spomenuté verejné budovy, bola v nich prevedená výme-
na kúrenia na biomasu a nainštalované slnečné kolekto-
ry. Z hľadiska prevádzkových nákladov je najvýhodnejšie 
vykurovanie kusovým drevom alebo briketami z biomasy. 
Pokiaľ ide o využívanie ekologického paliva a zlepšenie 

podmienok kúrenia, výhodnejšie sú 
pelety. Vykurovanie týmto spôsobom 
a využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie má v týchto objektoch zmenšiť 
náklady na kúrenie.

Nemálo prostriedkov sa investovalo 
aj do miestnej infraštruktúry, a tým sa 
zvýšila bezpečnostná úroveň premávky 
a chodcov. Prebehla oprava okresnej 
cesty, mostov, chodníkov. Nezabudlo 
sa ani na gminné cesty, na ktorých sa 
urobilo 1100 m nového asfaltu, pres-
nejšie na ulici Jána Pavla II. a k tomu i 
chodník. Na kanalizačnú sieť bola tento 
rok napojená ul. Nadwodnia a Ogrodo-
wa. V budúcom roku podnik „Podha-
lańskie Przedsiebiorstwo Komunalne“ 
zadováži na týchto uliciach nový asfalt 
a chodníky. Podľa slov richtára, bude 
v budúcnos�  na kanalizačnú sieť na-
pojená ešte jedna ulica a tým pádom 

Oprava Ľudového domu

Gminný úrad v Nižných Lapšoch
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NIŽNÉ LAPŠE
Nová pobočka družstevnej banky dohliada na opravu poľných ciest, ich rozširovanie a prehl-

bovanie, či čistenie prícestných priekop. Pred dvomi rokmi 
povodeň zničila cestu na ul. Nadwodniej a tento rok bola 
obnovená. Počas povodní bola zaliata kostolná kaplnka, 
preto sa podnikli kroky, aby bol vymurovaný ochranný múr 
za kostolom a škôlkou, čím by sa malo predísť podobným 
kalamitám v budúcnos� .

K plánom, ktoré by sa mali realizovať v najbližšej bu-
dúcnos�  patria: dokončenie asfaltovania gminných ulíc, 
vylepšenie este� ky obce a modernizácia mostov ako 
napr. natre� e mostov farbou, dokončenie opráv Ľudového 
domu a úprava poľných ciest.

Richtárovi Eduardovi Hatalovi ďakujeme za poskytnuté 
informácie a prajeme veľa úspechov i vytrvalos�  v osob-
nom aj pracovnom živote.

Dorota Mošová

bude napojených takmer 90% obce. Tých zvyšných 10% 
sú ťažko prístupné domácnos� , ktorým boli ponúknuté 
vlastné čis� čky. Richtár podotkol, že kladie dôraz a veľmi 

Chráňme sa pred následkami požiarov
Vojvodské oddelenie Zväzu dobrovoľných požiarnych 

zborov PR Malopoľského kraja realizuje od vlaňajšieho 
roka projekt, ktorého cieľom je zvýšiť vedomie de�  o ne-
bezpečenstvách, ktoré prináša so sebou požiar. Projektu 
sa zúčastnili aj žiaci prvého stupňa Základnej školy Márie 
a Lecha Kaczyńských v Podsrní. Stretnu� a prebiehali od 7. 
októbra 2012 do 13. novembra v priestoroch školy, ale aj v 
hasičskej zbrojnici v Rabke-Zdroji. 

Stretnu� a sa niesli v duchu hesla „Som malý, viem 
veľa”. Žiaci absolvovali školenie z oblas� : informácie o 
ohrozeniach, poskytovania prvej pomoci, civilizačných 
ohrození, občianskeho správania sa, postupu v prípade 
búrky a záplav. Dňa 13. novembra 2012 sa na Základnej 

Blahoželáme k storočnici
Dňa 7. októbra t.r. sa prekrásneho životného jubilea 

100 rokov dožila krajanka Júlia Pavláková z Hornej Zub-
rice. 

Narodila sa pred sto rokmi ešte za čias Rakúsko-Uhor-
ska. Mladosť prežila v biednom medzivojnovom období. 
Pamätá si zrod Spolku, ako aj prvé číslo krajanského časo-
pisu Život, ktorý číta podnes. Dlhovekosť dostala do vienka 
a s Božím požehnaním, prácou a modlitbou sa dožila tohto 
nádherného jubilea.

Pri tejto príležitos�  sa pripájame k radom gratulantov 
a želáme jubilantke hodne zdravia, Božieho požehnania 
a rados�  z najbližších.

Len málo ľudí na svete
sa dožije takého krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
100 a viac rokov.

O to viac nás teší,
že ste to práve Vy,
kto sa dožil takéhoto jubilea.
A hoci zdravie už neslúži tak
ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zapla� ť každý.

Chceme a prajeme Vám,
aby ste medzi nami ešte hodnú chvíľu pobudli,
aby ste svojou láskou a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých,
ktorí Vás majú radi
a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli
prajú veľa zdravia, šťas� a a lásky.

Redakcia Život, 
MS SSP v Hornej Zubrici

Krátko z Oravy

škole v Podsrní uskutočnila milá slávnosť, počas ktorej žia-
ci pod vedením svojich učiteľov pripravili scénku Ako sa 
Vojtech stal hasičom, v ktorej sa prezentovali v požiarnic-
kých uniformách. Žiaci spievali pod taktovkou Krys� ana 
Grzybacza. Tieto uniformy de�  dostali ako dar v rámci pro-
jektu. Súčasne každý malý požiarnik dostal diplom a potvr-
denie o účas�  na školení a malého macíka – hasiča. Tejto 
milej slávnos�  sa zúčastnili: predseda vojvodskej správy 
DPZ Edward Siarka, riaditeľ správy DPZ PR K. Sady, okresný 
veliteľ DPZ PR M. Łaciak, predseda okresnej správy DPZ 
PR J. Kuczkowicz, vojt Gminy Raba Wyzna A. Dziwisz, ria-
diteľka Gminného kultúrneho strediska v Rabe Wyżnej E. 
Smułka, zástupca gminnej rady A. Sawina, miestni hasiči, 
t.j. predseda J. Bachula, veliteľ P. Śmiech a pokladníčka L. 
Rapacz, miestny farár dp. L. Uroda, učitelia, rodičia a žiaci. 
(Anna Nowak)
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Na výlete
Krajania z MS SSP na Sliezsku sa zúčastnili na začiatku 

decembra zájazdov do Čenstochovej, kde si pozreli kláštor 
a uc� li si obraz Čiernej Madony, ako aj pozreli mesto. Na 
ďalší deň sa pobrali prezrieť si hrad v Mosznej, ktorý je si-
tuovaný nielen v krásnom prostredí, ale má aj veľmi pekné 
interiéry. Obohatení týmito zážitkami sa vrá� li do svojich 
domov. (bk)

Jeseň na Spiši
Obecný kultúrny dom v Krempachoch vyhlásil v októbri 

výtvarnú súťaž s názvom Jeseň na Spiši, do ktorej sa pri-
hlásilo 50 autorov so svojimi prácami. Práce mali rozličné 
témy a boli spracované viacerými výtvarnými technikami. 
Niektoré boli dokonca výsledkom skupinovej práce. 

Všetky práce hodno� la porota v zložení: Maria Łukas-
zová, Agata Pacygová a Barbara Pietraszeková. Práce boli 
zadelené do vekových kategórií a skupín. V kategórii do 7 
rokov: 1. miesto získali Júlia Śpiewaková a Bartosz Pacy-
ga, 2. Julka Chovancová a Magdaléna Paloneková, 3. Oľga 
Pacyga a Łukasz Zygmund. Zo skupinových prác prvé mies-

uskutočnila schôdza a debatovalo sa o otázkach miestnej 
skupiny na Sliezsku, jej potrebách a problémoch, spolu-
práci s Ústredným výborom, redakciou Život, ako aj o ce-
loročných ak� vitách. Ako vysvitlo z diskusie, krajania by 
radi zacestovali na Slovensko.

Účastníci si svojpomocne zorganizovali pohostenie, za-
spievali a zahrali slovenské ľudové pesničky. Mali príleži-
tosť pripomenúť si ako sa lúš�  fazuľa, čo bolo voľakedy 
neoddeliteľnou súčasťou dedinského života počas dlhých 
zimných večerov na Spiši i na Orave. (bk)

Preteky psích záprahov na Sliezsku 
V dňoch 17. – 18. novembra sa pod patronátom bur-

mistra Mikołowa uskutočnil v Kamionke už tre�  ročník 
medzinárodných pretekov psích záprahov. Preteky boli 
súčasťou majstrovs� ev krajín V4 a zároveň aj svetovým 
a poľským pohárom, preto sa ich zúčastnili súťažiaci nie-
len z Poľska, ale aj zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Ruska či 
Litvy. Povzbudiť slovenských pretekárov prišli aj naši kraja-
nia zo Sliezska. Ďalšie kolo pretekov sa uskutoční v dňoch 
– 13. januára 2013 v slovenských Ľubovnianských kúpe-
ľoch. (bk)

Hody na sv. Martina v Krempachoch
Deň 11. november sa niesol v Krempachoch v duchu 

obecných hodov na sv. Mar� na, patróna miestneho chrá-
mu. Slávnostné hodové sv. omše odbavovali: poľskú vdp. 
prelát Czesław Sandecki z Krakova a slovenskú vdp. Pe-
ter Peterko zo Spišskej Belej zo Slovenska. Počas homílií 
odzneli slova o milosrdenstve voči blížnym v nadväznos�  
na život sv. Mar� na. Lesk celému sviatočnému nádychu 
dodala miestna dychovka, obyvatelia oblečení do krojov, 
spevácky zbor, mládež so zástavami a fi gurínami svätcov, 
ako aj početne zhromaždení domáci i z okolitých farnos-

to obsadili Viktória a Anna Sobolakove, 2. Tomek a Kuba 
Petrašekovci, 3. Oliwia a Emilka Łukaszové. V kategórii od 
8 do 10 rokov prvé miesto patrilo Pavlovi Lukášovi, 2. Má-
rii Kačmarčíkovej, 3. Gabriele Petrašekovej a Kamilovi Pa-
cigovi. V kategórii od 11 rokov porota udelila prvé miesto 
Kataríne Kačmarčíkovej a 2. Joanne Łojasovej. V rámci sku-
pinových prác prvé miesto získali: Mária Lukášová a Ula 
Paluchová, 2. Izabela Bednarczyková, Katatrína Sloviková, 
Barbara Krištofrková, 2. Patrícia Zygmundová a Kamila Sur-
mová, 3. Anna Galiniaková a Magdaléna Brižeková. Všetci 
získali pekné diplomy a rôzne ceny, ktoré do súťaže na-
kúpilo Gminné centrum kultúry v Łopusznej. Odmeneným 
gratulujeme. (fp)

Ondrejské posedenie na Sliezsku
Dňa 1. decembra 2012 si krajania v Mikolove usporia-

dali Ondrejské posedenie, v rámci ktorého sa v klubovni 
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�  veriaci. Po bohoslužbách si hos� a i farníci vychutnávali 
sviatočný čas vo svojich domácnos� ach pri spoločnom be-
sedovaní. (fp)  

Obecné schôdze na Orave
V priebehu decembra sa uskutočnili vo všetkých orav-

ských obciach, patriacich do Gminy Jablonka, obecné schô-
dze, na ktorých sa debatovalo o uplynulom roku a usku-
točnených inves� ciách a zároveň boli prijaté opatrenia pre 
budúcoročné úlohy. (aj)

Sviatok hudieb
18. novembra t.r. si dychová hudba z Vyšných Lápš uc-

� la patrónku cirkevnej huby sv. Cecíliu počas sv. omše a 
zároveň poďakovala za dotejrašiu činnosť, ktorá sa práve 
v tomto roku nesie v duchu osláv 130. výročia existencie-
miestnej dychovky. (dm)

Prekvapenie pre deti
6. decembra 2012 pripravilo Gminné kultúrne stredisko 

v Łopusznej prekvapenie pre žiakov škôliek, nultých tried a 
prvého stupňa ZŠ z Durš� na, Krempách a Novej Belej, keď 
pozvalo divadelnú skupinu „Pozytywka“ z Krakova, ktorá 
uviedla divadelnú inscenáciu pre de�  s názvom O sporá-

Poďakovanie
Chceli by sme vyjadriť srdečnú vďaku dp. Andrzejowi 

Pawlakovi, bývalemu nedeckému farárovi, za vykonávanú 
pastoračnú činnosť v našej farnos� .

Vďační farníci z Nedece

nedeckým farárom. Už tradične nesmeli chýbať mládenci 
a devy, ba i starší krajania v krojoch, ktorí spestrili proce-
siu. Hos� a zo Slovenska deň pred hodmi slávili Božie meno 
pobožnosťou k Panne Márii, na ktorú pozvali i miestnych 
obyvateľov. (dm)

Vytúžený Mikuláš
6. decembra t.r. všetky de�  už veľmi netrpezlivo oča-

kávali na príchod sv. Mikuláša na základnej škole v Novej 
Belej. Aj ten najmenší darček veľmi potešil usmiatych žia-
kov. (dm)

II. etapa kanalizácie v Chyžnom a III. v Podvlku
Dňa 5. novembra 2012 bola v Gminnom úrade v Jab-

lonke podpísaná zmluva na výstavbu kanalizácie – II. etapu 
v Chyžnom a III. etapu v Podvlku. Zmluvu podpísali vojt 
Gminy Jablonka A. Karlak a pokladníčka gminy D. Sarniak a 
za fi rmu HYDROTECH, ktorá prevedie � eto práce, zmluvu 
podpísal  P. Sereda. Predpokladá sa, že termín ukončenia 
prác bude  31. mája 2014. (ms)

Zdravotné stredisko v novom sídle
Dňa 31. októbra 2012 bola na Gminom úrade v Ja-

blonke podpísaná dohoda o používaní priestorov Oravské-
ho centra zdravia, ktoré bude mať nasledujúce tri roky v 
prevádzke zdravotné stredisko, ktoré v nových priestoroch 
pôsobí od 8. novembra 2012. (ms)

ku a prachu, kde sa de�  zábavnou formou naučili, aké je 
nebezpečné kúrenie v peci smeťami a videli vyplývajúce 
z toho následky pre okolie. Vstupné bolo zdarma. (dm)

Hody v Novej Belej
25. novembra farnosť Nová Belá slávila sviatok svojej 

patrónky sv. Kataríny Alexandrijskej. Farníci sa na túto sláv-
nosť prípravovali už od začiatku novembra a to modlitbou 
litánie ku sv. Kataríne Alexandrijskej. Sväté omše v tento 
deň boli slávnostné. Na poľskej sv. omši rodák z Novej Be-
lej dp. Marcin Borowicz slávil 10. výročie svojej kňazskej 
vysviacky. Slovenskú sv. omšu koncelebrovali dp. Marek 
Kunder, farár z Čemerného pri Vranove nad Topľou, kto-
rého počas sv. omše sprevádzal spevokol a dp. Jozef Švej-
dík, farár z Jeleneca pri Nitre spolu s dp. Piotrom Gębkom, 
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Zahraniční Slováci sa zišli v Bra� slave. Dňa 1. novem-

bra sa konalo v Bra� slave IV. riadne Valné zhromaždenie 
Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí (SZSZ), 
ktoré pod svojou strechou združuje 86 individuálnych a 
98 kolek� vnych členov, vrátane Spolku Slovákov v Poľsku. 
Medzi hlavné body programu patrila správa o činnos�  SZSZ 
a jeho jednotlivých pracovných skupín, ako aj voľba predse-
du a členov generálnej rady. Staronovým predsedom SZSZ 
sa stal Vladimír Skalský, pričom Spolok Slovákov v Poľsku 
má zastúpenie v generálnej rade prostredníctvom gen. ta-
jomníka Ľudomíra Molitorisa. Valné zhromaždenie uložilo 

Levoča sa začiatkom novembra zrú� la časť rozostavaného 
diaľničného mosta vo výstavbe. V tom čase pracovalo na 
stavbe 18 pracovníkov. Po nehode zasahovali na mies-
te príslušníci z hasičských staníc Kežmarok, Spišská Nová 
Ves, Levoča, Poprad, Beharovce, Krompachy, Prešov, Ko-
šice a príslušníci Záchrannej brigády z Humenného, ktorí 
museli vyslobodzovať robotníkov spod oceľových profi lov, 
drevených a kovových čas�  debnenia a čerstvo liateho be-
tónu. Napriek ich enormnej snahe dve osoby zahynuli na 
mieste a dve po prevoze do nemocnice. Podarilo sa im však 
zachrániť štrnásť ľudských životov. Príčiny tejto tragickej 
nehody sú momentálne v štádiu vyšetrovania. (mm-m)

***
Zamestnanci školstva opäť štrajkovali. Keďže od po-

sledného štrajku pedagogických a nepedagogických za-
mestnancov slovenských škôl neboli ich požiadavky napl-
nené, rozhodli sa ich vymôcť znovu tým istým spôsobom. 
Do štrajku, ktorý začal 26. novembra sa zapojilo 80% zá-
kladných, 70% stredných, 5% vysokých škôl. Na námes-
� ach v Bra� slave, Banskej Bystrici a Košiciach sa v prvý deň 
zišlo vyše 8000 ľudí. Zamestnanci školstva žiadali navýše-
nie platov o 10%, ale aj podpísanie memoranda, ktoré by 
obsahovalo postupné kroky na 4 roky, aby sa Slovensko 
zaradilo medzi ostatné krajiny Európskej Únie v podiele 
fi nancovania z HDP. Napriek tomu, že sa odborárom nepo-
darilo vyrokovať s vládou naplnenie požiadaviek, bol štrajk 
28. novembra ofi ciálne ukončený. Slovenská komora uči-
teľov a Nové školské odbory predložili ďalšie žiados�  ako 
zásluhová defi ni� va, zosúladenie dovolenky s prázdnina-
mi, preplácanie práceneschopnos�  v plnej výške, a mož-
nosť každých 5 rokov vybrať neplatené voľno s garanciou 
zachovania pracovného miesta. Viaceré školy žiadajú spl-
nenie nastolených požiadaviek a pokračujú v tzv. štafeto-
vom štrajku, v ktorom každý deň štrajkuje iná vzdelávacia 
inš� túcia. (mm-m)

***
Historici o zálohu čas�  Spiša. V novembri t.r. sme si pri-

pomenuli 600 rokov od zálohovania čas�  Spiša uhorským 
kráľom Žigmundom Luxemburským poľskému kráľovi Vla-
dislavovi Jagellovskému. Pri tejto príležitos�  zorganizoval 
Spišský dejepisný spolok (SDS) dvojdňovú konferenciu pod 
názvom Časť Spiša v zálohu poľských kráľov, ktorá sa ko-
nala v dňoch 9. a 10. novembra na hrade v Starej Ľubovni 
a Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Na nej odznelo 15 
prednášok v podaní slovenských, českých, poľských a ma-

generálnej rade venovať zvýšenú starostlivosť o Slovákov 
v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v Srbsku a na Ukraji-
ne, usilovať sa o zjednodušenie a urýchlenie legisla� vnych 
a administra� vnych procesov pri vyhotovovaní osvedčení 
Slováka žijúceho v zahraničí a udeľovaní štátneho občian-
stva Slovenskej republiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
ako aj pobytového režimu. Okrem toho má generálna rada 
obnoviť Dohodu o spolupráci s ÚSŽZ, pokračovať v dialógu 
s vládnymi a parlamentnými orgánmi o zjednodušení vo-
lieb zo zahraničia, dotvárať v spolupráci s ÚSŽZ koncepciu 
štátnej starostlivos�  SR o Slovákov žijúcich v zahraničí, ve-
novať stálu pozornosť problema� ke zdokonaľovania Stanov 
SZSZ, venovať pozornosť možnos�  získania prostriedkov z 
medzinárodných grantových schém a v spolupráci s ÚSŽZ sa 
usilovať, aby vláda, parlament i ďalšie inš� túcie SR, vráta-
ne médií, ak� vne pôsobili pro�  asimilácii Slovákov vo svete 
v zmysle medzinárodných dohôd, vrátane Európskej charty 
ochrany regionálnych a menšinových jazykov. (mm-m)

***
Zrútenie diaľničného mosta na Spiši. Pri výstavbe diaľ-

nice v katastrálnom území spišskej obce Iliašovce v okrese 
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ďarských historikov. 
Tak� ež tu bol pre-
zentovaný obnovený 
vlas� vedný zborník 
spišskonovoveského 
Múzea Spiša Spiš 6, 
avšak odborná úro-
veň niektorých štúdií 
v ňom publikovaných 
bohužiaľ nedosahuje 
úroveň starších roč-
níkov. Počas konfe-
rencie sa odohrala 
milá udalosť, keď čle-
novia SDS vzdali hold 
dlhoročnému pred-
sedovi Ivanovi Chalu-
peckému, ktorý stojí na čele tejto organizácie už 20 rokov 
a za ten čas dokázal spoločne s ďalšími staršími i novšími 
členmi výboru vytvoriť z SDS strešnú organizáciu spišskej 
inteligencie i ľudí zaoberajúcich sa Spišom. Na záver sa 
mohli prítomní zúčastniť odhalenia pomníka novoveského 
zvonolejára Konráda Gala pred miestnou radnicou, ktorý 
po slávnostnej svätej omši posvä� l spišský biskup Mons. 
Štefan Sečka. V prípade, ak máte nesplnené želanie, stačí 
vraj prísť do Spišskej Novej Vsi, zazvoniť na zvone, ktorý 
je súčasťou tohto pomníka, a želanie sa vám určite splní. 
(mm-m)

***
Bude slovensko-poľská olympiáda? Olympijské výbo-

ry Slovenska a Poľska podpísali koncom októbra deklará-
ciu o spoločnej kandidatúre na usporiadanie olympijských 
hier v roku 2022. Jednotlivé športové zápolenia by sa mali 
odohrávať v oblas�  Ta� er a Zakopaného, pričom za cen-
trum tohto sviatku športu navrhli Poliaci Krakov. Usporia-
danie olympiády by malo určite pozi� vny vplyv na rozvoj 
cestovného ruchu i budovanie infraštruktúry, na druhej 
strane je otázne, či v čase prehlbujúcej krízy, budú naše 
krajiny schopné takúto kandidatúru fi nančne u� ahnuť a či 
bude mať podanie návrhu nakoniec aj želaný efekt. Slo-
vensko sa usilovalo o usporiadanie olympijských hier už 
dvakrát, v rokoch 2002 a 2006, oba pokusy boli neúspeš-
né. (mm-m)

***
Rokovania o cezhraničnej spolupráci. V dňoch 28. – 29. 

novembra sa vo východoslovenskom meste Stropkov us-

kutočnilo 18. zasadnu� e Slovensko-poľskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Jednotlivé delegácie 
viedli štátni tajomníci Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky Jozef Buček a Poľskej republiky Piotr Stachańczyk. 
Komisia rokovala najmä o rozvinu�  dopravnej infraštruk-
túry na slovensko-poľskom pohraničí a zintenzívnení vzá-
jomných hospodárskych a obchodných vzťahov. Delegá�  sa 
venovali � ež problema� ke lesného hospodárstva, ochrany 
životného prostredia či otázkam prihraničnej spolupráce 
územných samospráv. V tejto súvislos�  komisia podporila 
vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, 
ktoré by malo prispieť k efek� vnejšiemu využívaniu štruk-
turálnych fondov na cezhraničnú spoluprácu. Ďalšie zasad-
nu� e by sa malo konať v roku 2013 na poľskom území. 
(mm-m)

***
Prerušenie poľských leteckých liniek do Popradu. Pa-

radoxne v čase, keď sa v Stropkove rokovalo o zlepšení ce-
zhraničnej slovensko-poľskej dopravnej situácie, ohlásila 
poľská regionálna letecká spoločnosť Eurolot prerušenie 
pravidelných letov z Poľska na le� sko Poprad-Tatry. Dôvo-
dom je vraj znížený záujem cestujúcich v mimosezónnom 
období. Podľa správ popradského le� ska by sa linky mali 
obnoviť až koncom decembra, kedy sa bude možné z Pop-
radu letecky dopraviť do Varšavy, Gdańska a Poznane. 
(mm-m)

***
Vzdelávací projekt Oravského kultúrneho strediska 

oslovil folkloristov z celého Slovenska. Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne na základe potvrdenia o akre-
ditácii Ministerstva školstva SR otvorilo 16. novembra tre�  
ročník cyklického vzdelávania Tradícia folklóru dnes. Po-
slucháči, ktorí absolvujú 9 stretnu�  pripravených formou 
mul� mediálnych prednášok s množstvom zvukových, fi l-
mových i prak� ckých ukážok, získajú odborné vedomos�  
zo základov folkloris� ky, prehľad slovesného, hudobného 
a tanečného folklóru,  rodinných a kalendárnych obyča-
jov na území  Slovenska. Počas celého vzdelávacieho cyklu 
tak získajú odborné kompetencie viesť folklórne teleso, 
i ďalšie kompetencie v pohybovej príprave a všeobecný 
etnografi cký rozhľad. O takúto formu vzdelávania prejavi-
lo záujem 30 zväčša mladých tanečníkov, muzikantov a ve-
dúcich folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. 
Vzdelávací kurz vyvrcholí v októbri 2013 obhajobou záve-
rečných prác a odovzdaním cer� fi kátu. Prvé stretnu� e sa 
uskutočnilo 16. – 17. novembra v priestoroch Oravského 
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jeho lektorkou 
bola doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. z Filozofi ckej fakulty 
UK v Bra� slave, odborníčka na slovesný prejav, folkloris-
� ku, folklorizmus a orálnu históriu.  Vo svojej prednáške 
uviedla účastníkov do vývoja národopisu, problema� ky 
folkloris� ky a umožnila získať základnú orientáciu v do-
stupnej národopisnej literatúre. Poslucháčom priblížila 
osobnos�  folklorizmu a oboznámila ich s problema� kou 
terénneho výskumu v etnológii a folkloris� ke. Najbližšie 
stretnu� e bude venované hudobnému folklóru. Lektorkou 
tohto stretnu� a bude etnomuzikologička Mgr. Alžbeta Lu-
káčová, PhD. (Zuzana Brišáková)
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Porada Života 2012
Po šies� ch rokoch sa predsedovia miestnych skupín, 

doručovatelia a dopisovatelia Života opätovne stret-
li v Jablonke. Porada sa už tradične začínala sv. omšou 
v slovenskom jazyku, ktorá bola obetovaná za zosnulé-
ho ja blonského doručovateľa Jána Nováka. Popri tom si 
mnohí isto spomenuli aj na ďalších, ktorí nás opus� li od 
poslednej porady, doručovateľov Andreja Klimčáka z Falš-
� na, Jozefa Šoltýsa z Lapšanky, Emíliu Karnafelovú z Veľkej 
Lipnice, Sebas� ána Milana z Čiernej Hory, ale tak� ež na 
prvého československého konzula v Katoviciach po dru-
hej svetovej vojne JUDr. Mateja Andráša, či dlhoročného 
biskupa spišskej diecézy a nášho podporovateľa Fran� ška 
Tondru a ďalších.

Sv. omša bola nielen chvíľou modlitby, ale i zamyslenia 
nad tým, čo sa všetko deje v krajanskej oblas� . Na sv. omši 
bolo po slovensky len to, čo je napísané v misáli. No a ešte 
žalmy, pretože Jablonka má organistu zo Slovenska. A čo 
s ostatnými časťami? Nuž úvodný príhovor kňaza bol po 
poľsky, úmysel � ež, ďalej boli po poľsky tak� ež čítania i ká-
zeň, vyznanie viery bolo po slovensky, ale modlitby veria-
cich, teda prosby, opäť po poľsky. A � e všetkých úplne do-
razili, pretože jednou z prednesených prosieb bola prosba 
za poľskú menšinu – tzv. „polóniu”, žijúcu v zahraničí. Dosť 
to mnohých zarazilo, ani nie preto, žeby sa nechceli mod-
liť za Poliakov, ktorí odišli do zahraničia, ale hlavne preto, 

že cirkev sa modlí za niekoho, kto odišiel preč, kto tu nie 
je, ale o vlastných slovenských občanov Poľska, sa posta-
rať nevie. Veď v tej úvodnej liturgii – liturgii Božieho slova 
bolo po slovensky len prežehnanie, spytovanie svedomia, 
modlitba dňa, žalm medzi čítaniami a pred evanjeliom, 
a vyznanie viery. Všetko ostatné bolo po poľsky a tým pá-
dom sa vôbec nedá povedať, že táto sv. omša bola slúžená 
v slovenskom jazyku.

Pri tejto príležitos�  by som rád poukázal na jednu si-
tuáciu v Havířove v Čechách. Akýsi kňaz tam asi pred 15 
rokmi na sv. omši v poľskom jazyku prečítal oznamy na 
záver sv. omše po česky. Všetko ostatné bolo po poľsky, 
aj kázeň, aj čítania, aj prosby, aj úmysel. Prv, ako prečítal 
oznamy, sa všetkým ospravedlnil, že ich prečíta v českom 
jazyku – samozrejme, že všetci prítomní rozumeli po čes-
ky, ako naši krajania rozumejú po poľsky – aby náhodou 
neskomolil priezviská a teda úmysly sv. omší a iné oznamy 
a tak aj urobil. A čo sa stalo? Netrvalo dlho, a biskup musel 
dotyčného z tohto miesta odvolať kvôli nátlaku poľských 
veriacich. Preto si dovolím položiť otázku, či si dokážu poľ-
skí kňazi pôsobiaci vo farnos� ach, kde sa slúži sv. omša 
v slovenskom jazyku, vôbec predstaviť takúto situáciu, 
aby boli kvôli zlej znalos�  slovenčiny, ale kvôli odbavova-
niu čas�  sv. omše v poľskom jazyku odvolaní? Dovolím si 
o tom plne pochybovať...

Po zdvihnu�  pobožnej nálady a tak� ež adrenalínu sme 
sa premiestnili do klubovne MS SSP v Jablonke, kde sa po 
krátkom občerstvení, ktoré pre krajanov pripravili starostli-

Počas bohoslužby  Krajania v kostole Premenenia Pána

Príhovor gen. tajomníka SSP Ľ. Molitorisa Účastníci porady z Oravy a Spiša
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vé krajanky z Jablonky i okolia, začala porada Života. Na 
úvod všetkých hos�  privítal predseda MS SSP v Jablonke 
Ján Bašisty a krajanom sa prihovoril tak� ež generálny ta-
jomník SSP Ľudomír Molitoris. 

Následne sa slova ujala šéfredaktorka krajanského časo-
pisu Život Agáta Jendžejčíková, ktorá poďakovala všetkým 
doručovateľom, prispievateľom, vydavateľovi a redakto-
rom za celoročnú prácu v prospech redakcie a postupne 
začala rozoberať problema� ku predplatného na budúci 
rok a vyhodno� la predplatné za rok uplývajúci. 

Začala od otázok venovaných zabezpečeniu predplat-
ného na rok 2013 a s tým súvisiacim pripomienkam. Kra-
janov poinformovala, že cena predplatného na budúci rok 
sa zvýši na 2,75 zł za kus. Tým pádom cena ročného pred-
platného do miestnych skupín sa zvýši z 30,00 zł na 33,00 
zł. Cena ročného predplatného v rámci Poľska bude stáť 
55,80, na Slovensko 66,00 zł a do ostatných krajín Európy 
118,20 zł. Cena ročného predplatného do zámoria, teda 
do USA a Kanady normálnou poštou bude stáť 124,20 zł 
a leteckou prioritnou zásielkou 195 zł.

Následne šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková vyhod-
no� la predplatné za rok 2012 – spolu bolo predplatených 
1565 kusov Života z toho: 935 do miestnych skupín na Spi-
ši a 320 do miestnych skupín na Orave, vo vnútroštátnej 
zásielke, teda v rámci Poľska, bolo zasielaných 59 kusov 
Života, na Slovensko 34 kusov Života, do USA a Kanady 44 
kusov Života, do Európy 4 kusy Života, 156 kusov Života 
zasielala redakcia na úrady do Poľska, na Slovensko a po-

vinne 17 kusov Života do poľských knižníc. Opro�  pred-
chádzajúcemu roku je to pokles o 29 kusov. Okrem toho 
si čitatelia kupovali jednotlivé čísla Života aj v sekretariáte 
SSP v Krakove. A takúto možnosť mali aj zákazníci v obcho-
de v Jablonke.

Následne bolo hodnotené predplatné podľa miestnych 
skupín, teda súťaž predpla� teľov. Všetci doručovatelia 
dostávajú fi nančnú odmenu za doručovanie časopisu Ži-
vot do krajanských domácnos� , ktorá je vypočítaná podľa 
počtu doručovaných Životov. Je to symbolická odmena, 
ale myslím si, že žiadna odmena nedokáže náležite vyna-
hradiť túto ich nezištnú prácu. Čo sa týka hodnotenia, už 
dlhé roky si najviac Životov predplácajú Krempašania, kde 
Životy doručuje krajanka Alžbeta Klukošovská. O čosi me-
nej Životov si objednávajú krajania z Novej Belej a tak� ež 
krajania z Kacvína a Jurgova. Čo sa týka oravských miest-
nych skupín, tu Život najviac čítajú v Podsrní, Chyžnom 
a Jablonke. Treba však podotknúť, že veľká vďaka patrí 
všetkým, čo Život doručujú, pretože len vďaka nim sa kra-
janský Život dostáva tam, kde patrí, teda do krajanských 
domácnos�  k čitateľom.

Druhou tradičnou súťažou je súťaž o zlaté pero – teda 
o najak� vnejšieho dopisovateľa redakcie. Podobne ako 
po minulé roky, aj tento rok si „zlaté pero“ odniesol kra-
jan Fran� šek Paciga z Krempách. Aj vďaka nemu si krajania 
môžu prečítať zaujímavé články, reportáže a postrehy s kra-
janského života na Spiši. Treba povedať, že Fran� šek Paciga 
je v rámci Spiša neoceniteľnou pomocou našej redakcie. Ok-

JABLONKA

Úvodné slovo predsedu MS SSP v Jablonke J. Bašistyho Aktív SSP za predsedníckym stolom počas porady

Krajania pozorne počúvajú príhovor Ľ. Molitorisa  Symbolickú odmenu preberá Mária Milanová z Čiernej Hory
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rem neho nám pomáha aj viacero ak� vnych dopisovateľov 
na Orave, či je to už Karol Novák z Jablonky, Vendelín Bosák 
z Dolnej Zubrice, Fran� šek Harkabuz z Harkabúza, ktorého 
články sme mali možnosť tento rok čítať vo viacerých číslach 
Života.

Týmto bodom boli vyčerpané všetky body spojené 
s predplatným na rok 2013 a odovzdávaním odmien, a na-
dišiel čas na prediskutovanie najpálčivejších tém spolko-
vého života. A keďže jedna z rán bola úplne čerstvá, viď. 
ranná sv. omša, celá diskusia sa týkala predovšetkým cir-
kevných otázok spojených so slúžením sv. omší v sloven-
skom jazyku.

Počas diskusie sme si mohli vypočuť v tejto veci viace-
ro názorov. Predseda obvodného výboru na Spiši Fran� šek 
Mlynarčík poukázal na fakt, že slúženie sv. omší je v istom 
zmysle kňazova práca, za ktorú dostáva milodar, teda akúsi 
formu výplaty. Pokiaľ to má však zaplatené, malo by byť 
jeho povinnosťou odslúžiť sv. omšu tak, ako by mala byť, 
teda ak je v slovenskom jazyku, tak potom celú v sloven-
skom jazyku a nie len niektoré čas� . To� ž ak nepríde nikto, 
kto by čítania prečítal po slovensky, v slovenskom jazyku 
by ich mal prečítať kňaz. 

Šéfredaktorka časopisu Život Agáta Jendžejčíková pou-
kázala na fakt, že problém so slovenskou sv. omšou  mu-
sia riešiť farníci, pretože je to vnútorný problém farnos�  
a nikto mimo farnos�  nemá možnosť riešiť túto situáciu. 
Ale je to tak� ež o prístupe kňaza. Následne predseda MS 
SSP Ján Bašisty sa zastal miestneho farára, pretože zásad-
ný pro blém je v nájdení lektora, ktorý by čítal čítania po 
slovensky. Je problém nájsť ochotných mladších i starších.

Čestný predseda SSP Ján Molitoris poukázal na iný 
problém, ktorý je spätý s problémom čítaní, a konkrét-
ne na vzdelávanie v slovenskom jazyku a vyzval Ústredný 
výbor SSP, aby sa začal omnoho výraznejšie venovať škol-
skej otázke a začal organizovať školy a výučbu slovenčiny 
v nich. Tak� ež predložil návrh, aby bola vytvorená dele-
gácia Spolku, ktorá by navš� vila krakovského arcibiskupa 
a predstavila by mu problém. Táto delegácia by zároveň 
navš� vila generálneho konzula SR v Krakove a v prípade 
potreby tak� ež veľvyslanca SR vo Varšave. Viacerí krajania 
podotýkali to, že nepociťujú výraznejší záujem zastupiteľ-
ských orgánov SR o ich otázky.

Predseda MS SSP v Jurgove Jozef  Vojtas poukázal na 
problém, ktorý vyplýva zo zodpovednos�  biskupa. To� ž 
v momente, keď je kňaz posielaný do farnos� , kde je slú-

žená sv. omša v slovenskom jazyku, mal 
by slovenčinu ovládať a v slovenčine slúžiť 
celú sv. omšu. Neprajná situácia by bola 
pochopiteľná, ak by nebol dostatok kňa-
zov, ktorí slovenský jazyk poznajú a ktorí 
by radi odbavovali sv. omše v slovenčine. 
Takýto problém však nie je, preto je naozaj 
pozoruhodné, prečo nie sú práve takíto 
kňazi posielaní do farnos� , kde sa odbavu-
je sv. omša v slovenskom jazyku. Také od-
bavovanie sv. omše v cudzom jazyku, aké 
bolo spomenuté v úvode, vyvoláva len a 
len pohoršenia. 

Generálny tajomník SSP Ľudomír Mo-
litoris poukázal vo svojej reakcii na skutočnosť, že ide hlav-
ne o dobrú vôľu zo strany kňazov, ktorá vo viacerých prípa-
doch chýba. A zároveň je to otázka dodržiavania ľudských 
práv, na čo mnohí kňazi často zabúdajú. Gen. tajomník zá-
roveň poukázal na možnosť vzdelávať sa v odbore organo-
vá hudba na konzervatóriu v Žiline. K tejto veci sa vyjadril 
tak� ež čestný predseda OV SSP Fran� šek Kurnát, ktorý na 
základe svojich skúsenos�  ešte z obdobia keď plnil funkciu 
predsedu OVV SSP na Spiši podotkol, že túto vec si musia 
vybojovať s farárom, dekanom alebo biskupom len sami 
farníci, pretože sa to týka Jablonky a je to len a len ich zá-
ležitosť. Nikto iný to za nich nevybaví. 

Diskusia bola dosť ťažká, jednak bolo vidieť, že kraja-
nia hľadajú riešenie, ako tento nepriaznivý trend odvrá-
� ť. Padlo viacero návrhov, povzbudení, možnos� , avšak 
všetky sa zhodovali v jednom. Základom je to, aby farníci 
Ja blonky sami poukázali na to, že naozaj chcú tento prob-
lém vyriešiť. Verím, že sa ho nakoniec podarí do� ahnuť 
do ro zumného konca a nájde sa spoločné riešenie, ktoré 
nebude pre žiadnu stranu akousi krivdou.

Záver porady patril chutnému obedu v reštaurácii Ora-
vianka a diskusii na témy spojené so Spolkom Slovákov 
v Poľsku i redakcie Život. Diskusia už bola pokojná a každý 
sa pomaly chystal na cestu domov. Krajania si spoločne za-
spievali ešte niekoľko slovenských piesní a v dobrej nálade 
sa lúčili so sebou navzájom a odchádzali do svojich obcí. 

Marián Smondek

JABLONKA

Debaty v užšom kruhu krajanov počas obeda

Krajan B. Knapčík si preberá 
v redakcii diplom
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (13)
Prešiel okolo fran� škánskeho kostola a hore ulicou 

smeroval k budove Veľkého seminára, kde v tom čase pô-
sobil. V hlave mu vírilo množstvo myšlienok, všetky boli 
vzrušujúce a znepokojujúce: Už vo večerných hodinách sa 
doniesla do seminára zvesť o nálete lietadiel približujúcej 
sa Červenej armády na veľkú slovenskú obec Komja� ce 
na Maďarmi zahranom území a o množstve mŕtvych a 
ranených, ktorých zvážali do nemocnice v Nitre. Došli aj 
smutné chýry z ťažko zbombardovaných Vrábeľ. Opäť a 
opäť sa mu v predstavách oživoval obraz včerajšieho ne-
skorého večera, keď ruské raty, čo pravidelne nadlietavali 
v noci nad Nitru, vypus� li nad mestom svetlice, ktoré ožia-
rili mesto tak, že sa dali noviny čítať. Bolo to už po druhý 
raz v poslednom týždni, ako sa začalo približovať a silnieť 
dunenie kanonády kdesi od Vrábel.

Čo s bohoslovcami? Nemali sa už dávno poslať domov 
a nechať ich rozptýlených vo vlastných rodinách počas 
prechodu frontu? Alebo bude lepšie, keď naraz prečkajú 
prechod frontu v seminári? Kto vie, ako budú prebiehať 
boje počas prechodu frontu cez mesto Nitru, ktoré bolo 
súčasťou hlboko členeného obranného pásma. Najväčšie 
znepokojenie obyvateľov Horného mesta vyvolali zákopy 
a palebné postavenia, ktoré nemecké vojsko vybudovalo 
pre ťažký guľomet a pro� lietadlové delo pod hradbami, 
neďaleko morového pamätníka. Takéto susedstvo vo voj-
ne neveš�  nič dobré pre obyvateľstvo domov priľahlého 
okolia, teda ani pre katedrálu a biskupský palác, a rovnako 
nie ani pre budovu seminára.

Tieto myšlienky mu zamestnávali myseľ, pretože boli 
najdôležitejšie z hľadiska veľkého počtu chovancov semi-
nára, za ktorých aj on spolu s rektorom seminára niesol 
osobnú zodpovednosť. Boli to staros�  a problémy, ktoré si 
vyžadovali rýchle riešenie. Bombardovanie v Komja� ciach 
mu teraz jednoznačne dávalo za pravdu, že chovancov tre-
ba urýchlene rozposlať domov. Rozptýlení po svojich ro-
dinách možno bezpečnejšie prežijú prechod frontu. Treba 
využiť posledné možnos�  ako tak fungujúcej železničnej 
dopravy, aby mohli vycestovať k svojim rodinám. Všetci 
boli z Nitrianskej diecézy od Nitry až po Kysuce, teda zo 
západnej oblas�  Slovenska, kade ešte front neprešiel.

Takto pohrúžený v staros� ach ani si nevšímal narasta-
júci hukot lietadiel. Mohol byť asi v polovici cesty medzi 
fran� škánskym kostolom a Veľkým seminárom, keď jeho 
myšlienkový prúd prerušil hukot leteckých motorov a paľ-
ba palubných guľometov nad mestom. Tieto prvé lietadlá 
preleteli ponad Horné mesto, a ich streľba likvidovala ob-
sluhu batérie pri hradbách, a zmizli kamsi nad Zoborom. 
Avšak iný zvuk leteckých motorov veľkého počtu lietadiel 
doliehal od mesta zozadu, odkiaľsi od Krškán a od železnič-
nej stanice. Pus� l sa do behu, ale ďaleko nedobehol, lebo 
ho zasiahla prvá tlaková vlna. Hneď na to začul výbuchy a 
do toho vstúpilo zúfalé zavíjanie sirén.

„Už je to tu, aj v Nitre”, prebleslo mu hlavou, ako sa 
pozviechal a vbehol do budovy. Izbu mal na treťom po-
schodí, ale stačil už len skočiť do jedálne na prízemí, keď 
kobercový nálet dosiahol úroveň Horného mesta. Keď sa 
prebral k vedomiu, ocitol sa v neprirodzenej polohe skr-
čený v medzidverí v jedálni na prízemí seminára. Začal sa 
oprašovať a chcel vstať, keď nasledoval ďalší zásah a prud-
ký výbuch a zdalo sa mu, že sa celá budova pohla v zák-
ladoch a že sa teraz načisto rozpadne. Našťas� e, nestalo 
sa tak. Po chvíli, dlhej ako večnosť, začul klepot množstva 
topánok po schodoch a uvedomil si, že to bohoslovci be-
žia po schodoch dolu na prízemie. Výbuchy prestali, hoci 
hukot leteckých motorov a štekot palubných zbraní bolo 
ešte stále počuť.

Až keď sa po chvíli nálet skončil a prach z omietok a z 
tehly sa ako tak rozptýlil, začali sa obyvatelia seminára schá-
dzať v jedálni a uvedomovať si, že tento prvý dotyk s vojnou 
prežili. Z kuchyne sa vytackal mladý Ferko Baláž, ktorý im 
každé ráno vozil z janíkovského hospodárstva mlieko. Bol 
bledý ako stena a oboma rukami sa držal za brucho. Prisko-
čili k nemu: „Si ranený? Kde ťa zasiahlo?” Našťas� e nebol 
nikde ranený, iba - ako vyrozumeli z jeho nesúvislých pozná-
mok - tlaková vlna ho pritlačila k masívnemu stolu v kuchy-
ni. Keď sa trochu spamätal, jeho jedinou starosťou boli kone 
s povozom, ktoré zanechal na ulici.

Od špirituála i od bohoslovcov sa kvestor Janega do-
zvedel, ako mali všetci namále. Ako každý rok, aj tento 
Veľkonočný pondelok začali v seminári prípravu na Veľ-
kú noc duchovnou obnovou bohoslovcov. Zhromaždili sa 
podľa programu v seminárnej kaplnke na prvom poscho-
dí a o deviatej začali krížovú cestu. Len začali... Semina-
ris�  kľačali v laviciach a vpredu pred oltárom na oltárnom 
stupni kľačali otec spirituál a po stranách dvaja bohoslov-
ci. Sústredení na modlitbu a chránení pred vonkajším 
hlukom hrubými múrmi nepočuli hukot leteckých moto-
rov a začiatok bombardovania, až pokým im nad hlavami 
nezaprašťal strop a veľká masívna ružica sa odtrhla od 
stropu a padla na podlahu, tesne za nohami kľačiacich 
pred oltárom a pred tvárami prvého radu bohoslovcov 
v prvých laviciach. V okamihu, keď si to uvedomili, ďal-
ší mohutný výbuch otriasol celou kaplnkou na poscho-
dí a zo všetkých strán sa sypala omietka, rinčalo okenné 
sklo a priestor sa naplnil prachom. Tlaková vlna všetkých 
zmietla na zem a do lavíc. Keď sa budova prestala otria-
sať výbuchmi bômb a seminaris�  sa trochu spamätali, 
povybehávali z miestnos�  a sypali sa dolu schodmi do 
jedálne.

Teraz spolu so svojím prefektom, spirituálom a ďalšími 
kňazmi, ktorí sa tu v jedálni zhromaždili, čakali ešte istý 
čas, až kým zvonku prestal doliehať hukot leteckých mo-
torov a mestom prestali otriasať výbuchy bômb. Napäté 
� cho povolilo a bohoslovci začali vzrušene hovoriť o tom, 
aké šťas� e mali v kaplnke, že veľké stropné svie� dlo pri 
páde nikoho nezabilo. V tých chvíľach ešte nevedeli, že 
boli vlastne všetci na prahu smr� .

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, 183 s.)
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Chyžné nie je natoľko rázovité, ako ostatné obce hor-
nej Oravy. Nedá sa síce povedať, že leží na rovine, 
predsa len táto lokalita už nemá typovo horský, ale 

miernejší charakter. Obec Chyžné o dĺžke viac ako 6 km leží 
pozdĺž hranice so Slovenskom prevažne na úbočí pravého 
brehu potoka s rovnomenným názvom, ktorý preteká poz-
dĺž celej obce. Približne v strede ju pre� na hlavná cesta 
smerujúca z Poľska na Slovensko. Tí rýchlejší si Chyžné po-
riadne ani nevšimnú, veď cesta cez obec má len cca pol 
kilometra. Z toho dôvodu � ež mnoho šoférov „nes� hne“ 
ani len plyn ubrať. A keďže je obec na úbočí, nuž položme 
si otázku, ktorý šofér by uberal na rovnej ceste smerom 
dole z kopca.

O tom by isto dokázal najviac povedať krajan Štefan 
Jurčašák, ktorý pracuje na Základnej škole ako školník 
a zároveň dbá o bezpečnosť de�  z horného konca, ktoré 
dennodenne musia prejsť cestou do školy cez hlavnú ces-
tu. Neraz sú dni, keď musí so svojou tabuľou STOP razan-
tne vstúpiť do premávky, aby ju zastavil a previedol de�  
bezpečne na druhú stanu. Možno mu to niektorí šoféri aj 
zazlievajú, ale niekedy iná možnosť neexistuje. Najčastej-
šie asi v stredu, keď húfy áut zo Slovenska � ahnu na trhy 
v Jablonke. Ako náš krajan však často vraví, pred kamiónmi 
má rešpekt.

Chyžné už dlhé roky patrí medzi oravské obce, v kto-
rých sa predpláca najviac Životov. Nepochybne najväčšiu 
zásluhu má v tom predseda MS SSP v Chyžnom Karol Fula. 
Zaujímavosťou tak� ež je, že v porovnaní s inými obcami 

práve v Chyžnom nájdeme mnohé stopy po slovenských 
predkoch, a to hlavne na cintoríne v podobe pomníkov. 
Ak som dobre rátal, slovenských náhrobných kameňov je 
na tunajšom cintoríne viac ako tridsať. Mnohé z nich sú 
síce už v dezolátnom stave a majú niekedy aj viac ako 100 
rokov, naďalej však svedčia o histórii hornej Oravy.

Vráťme sa ale do súčasnos� . O tom, čo sa udialo len 
prednedávnom, a aké majú obyvatelia plány, som sa po-
rozprával s tunajších richtárom Jánom Budzinským, ktorý 
je richtárom Chyžného už viac ako 15 rokov.

Čo sa týka obecných inves� cií, � e sú závislé od fi nan-
čných prostriedkov, ktoré dostane obec z rozpočtu gminy. 
A � e sú delené podľa počtu obyvateľov. Našťas� e, Chyžné 
nie je malou obcou, a tak si nejaké inves� cie môže dovoliť. 
Sú to hlavne opravy gminných a obecných ciest, ktoré naj-
častejšie poškodia prívalové dažde a povodne, ale tak� ež 
inves� cie do školskej budovy, ktorá bola zateplená, boli na 
nej vymenené okná a vchodové dvere a tak� ež bolo pre-
robené a zmodernizované ústredné kúrenie.

Čo sa týka ciest, azda najdôležitejšou inves� ciou za 
posledné roky bola oprava hlavnej cesty – medzinárod-
nej trasy E77. Túto opravu však realizovalo Generálne ria-
diteľstvo štátnych ciest a diaľnic PR. V rámci opravy bol 
okrem nového asfaltového povrchu popri ceste urobený 
tak� ež chodník a  bolo vymenené osvetlenie, čo už však 
fi nancovala gmina. Tak� ež boli vytvorené dve autobusové 
zástavky. Tým sa zvýšila bezpečnosť premávky, najmä pre 
chodcov. Čo sa týka iných čas�  obce, osvetlenie bolo popri 

Na prechádzke v Chyžnom

Poľsko-slovenská hranica sa tiahne pozdĺž obce – pohľad z chyžňanského brehu Čiernej Oravy na veľkolipnický
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Ďalšou dôležitou úlohou, ktorou by sa mala gmina 
v rámci Chyžného zaoberať, je územno-správne členenie 
obce. Vyplýva to z mnohých žiados�  obyvateľov. Obec je 
dosť husto zastavaná a preto by bolo potrebné rozšíriť plo-
chu, na ktorej by bola povolená výstavba. S tým sa však 
spája tak� ež rozšírenie siete elektrického vedenia, ako aj 
kanalizačnej a cestnej siete.

Nepochybne najväčšou aktuálnou inves� ciou je výstav-
ba kanalizácie. Gmina Jablonka v posledných rokoch výraz-
ne investovala v tejto oblas� . Vyplýva to jednak z poľskej 
environmentálnej poli� ky vychádzajúcej z nariadení EÚ, 
na druhej strane z možnos�  využiť na tento účel dotácie 
z európskych fondov. Dá sa povedať, že gmina Jablonka 
využila v plnej miere túto možnosť a vďaka tomu je v Chyž-
nom aktuálne vo výstavbe čis� čka odpadových vôd a záro-
veň prebieha prvá etapa kladenia kanalizačnej siete v obci. 
Inves� cia je dosť rozsiahla, napriek tomu richtár Ján Bu-
dziński nezaznamenal žiadne sťažnos� . Podľa jeho slov sú 
si ľudia v Chyžnom vedomí toho, že je to pre nich potreb-
ná a prínosná inves� cia. Výstavba kanalizačnej siete by sa 
mala ukončiť do roku 2015.

Výraznú zmenu pocí� li tak� ež žiaci. Ešte pred desia� -
mi rokmi prevládala v poľskej školskej poli� ke tendencia 
zlučovať školy do väčších celkov. Vďaka tomu vznikli gym-
náziá, jedno z nich sa nachádzalo v Jablonke, do ktorého 
dochádzali aj žiaci z Chyžného. Avšak nie tak dávno bolo 
vytvorené gymnázium aj v Chyžnom a tak bola spolu so 
základnou školou vytvorená združená škola. S týmto rie-
šením sú spokojní nielen žiaci, ale hlavne rodičia, pretože 
mládež zostáva ešte nejaký čas vo svojej obci, vďaka čomu 
nielen rodičia, ale hlavne učitelia ľahšie zvládajú výchovné 
problémy.

Marián Smondek

Výstavba novej čistiarne 
odpadových vôd v obci

Richtár Chyžného – Jan Budziński

Dominanta obce 
– kostol sv. Anny

cestách doplňované podľa potreby na základe požiadaviek 
obyvateľov. V najbližšej budúcnos� , s najväčšou pravde-
podobnosťou na budúci rok, by mal byť zrealizovaný už 
pripravený projekt osvetlenia pre čas�  Zavodie a Bugaj. 
Čo sa týka chodníkov popri ceste v hornej čas�  obce, teda 
aspoň od križovatky ku kostolu, za� aľ nie je ani v plánoch. 
Ale nie je vylúčené, že bude v budúcnos�  realizovaný.

Sú to� ž dôležitejšie otázky, ktoré obyvateľov Chyžného 
trápia. Jednou z nich je nedostatok pitnej vody. V obci nie 
je vodovod a tak ľudia využívajú studne. V tých však tento 
rok voda výrazne chýbala a preto musela byť privážaná. 
Pre domáce potreby ešte ako tak postačovala, ale na na-
pojenie dobytka už nie. Takáto situácia sa v Chyžnom do-
teraz nevyskytla, preto je tento problém v obci nový. Pra-
meň vody, z ktorého by sa dalo napojiť obecný vodovod, 
sa nachádza pri potoku Jelešňa, ktorý sa nachádza nižšie 
ako obec, takže v prípade výstavby vodovodu by bolo po-
trebné postaviť aj prečerpávaciu stanicu.

Panoráma obce

CHYŽNÉ
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PO STOPÁCH MINULOSTI

Má � ež príjem zo zvončeka, ktorý má zámok a otvára sa 
pred farárom. Celý príjem kostola kontroluje farár, prítom-
ní sú aj kostolníci, vyúčtovanie sa predkladá zemepánovi, 
dekanovi a richtárovi, s ich podpismi sa predkladá každý 
rok v dvoch exemplároch Biskupskému úradu cestou deka-
na. Výkaz zostane opísaný aj v knihe účtov kostola. Príjem 
kostola sa uchováva v pokladnici s dvoma zámkami, jeden 
kľúč opatruje farár, druhý je u staršieho kostolníka, vyberá 
sa z nej na bežné potreby kostola, na platby presahujúce 
10 zl treba súhlas diecézneho biskupa.

Príjem kaplnky sv. Márie Magdalény:
Pôvodná fundácia sa stra� la a zostala v mínuse; terajší 

farár zložil kapitál 25 zl u novobelanského obyvateľa Jaku-
ba Blazoňa, v budúcnos�  bude účastný ročne 1 zl 30 gr. 

2. Príjem farára
Ako stály  príjem farára je desiatok zo všetkého, čo sa 

urodí v celom chotári - čo vlastne dostával farár dávno pre 
urbárskou reguláciou - aj z 525 jutár lúk. Desať  zá hrad je 
zemepánom uzurpovaných a zbavených desiatkovej po-
vinnos� . Desiatok je od pšenice, jačmeňa, ovsa, ľanu, repy, 
slovom od všetkého, čo sa na jeseň a na jar v poli zaseje 
a urodí. Aktuálne berie farár desiatok zo starých 19 či 45 ½ 
urbárnych sedliackych usadlos� , medzi ktorými je 525 ju-
tár lúk, z čoho každým rokom povstávajú nezodpovedané 
otázky farára o desiatku, keďže � eto lúky sa ľubovoľne ko-
sia alebo osievajú na oklamanie, alebo sa nechajú úhorom, 
aby sa nepla� l desiatok. Sedliaci si vykladajú desiatkové 
právo po svojom. Farár predložil tento spor vrchnos� . 

Okrem farského pozemku, na ktorom sa nachádzajú 
spomínané budovy a záhrady, dlhého 62 a širokého 19 
štvorcových siah a košiara pri mlynskom potoku okolo jed-
nej bra� slavskej merice, nevlastní nič. Nemá výnos z  plo-
dov, nemá poddaných, želiarov ani žiadne regálne právo. 
Farárovi zemepán neupiera k jeho úžitku slobodné pase-
nie, rybolov a výrub palivového dreva v lesoch Bor a Brčo, 
načo má právo od nepamä� . 

Farár má peňažný príjem z fundácií: 1)  24 omší za Mar-
� na Čechoviča: 100 zlatých dobrej váhy, uložených roku 
1755 u baróna Horváta z Plavča, z ktorých sa teraz vyplá-
ca úrok vo viedenskej valute. 2) Fundácia Chrobáka na 30 
omší 370 zl, 22 gr, uložených na úrok u baróna Horváta 
z Plavča v roku 1805. 3) Fundácia Vennaja na 12 omší 331 
zl 12 gr úrokovaných roku 1829 u Michala Goreckého, 
mešťana v Podolínci. Všetky sú poistené intabuláciou. 

Má aj príjem zo štólových poplatkov:
Za vádzku rodičky a nevesty  6 gr
Od ohlášok  18 gr
Od sobáša  1 zl 30 gr
Od pohrebu dospelého  1 zl
Od pohrebu dieťaťa  36 gr 

Za rekviem  1 zl 30 gr
Za pohrebnú kázeň  3 zl
Od spievanej omše  1 zl
Od � chej omše  30 gr
Od výročnej spomienky  2 zl
Okrem toho podpora z náboženského fondu činí 63 zl
13 gr. a príjem zo štyroch ofi er. 

3. Príjem kaplána - nič

4. Príjem učiteľa 
Pri zosype plodov dostáva učiteľ ročne:
Pšenice          21 ¼  bra� slavských meríc
Jačmeňa        21      bra� slavských meríc
Ovsa                2       bra� slavské merice
Ovsa v snopoch   10      mandlíkov a 10 snopov

Okrem školského pozemku dlhého 5 siah, širokého 60 
siah, na ktorom sú školské budovy a záhrada až ku ohrade 
kostola, nevlastní nič. 

Za 4 spevy do roka  4 zl 30 gr
Za spievanie hodiniek Panny Márie  3 zl
Zo štólových poplatkov: 
Od vádzky  3 gr
Od napísania ohlášok  6 gr
Za Veni Creator pri sobáši  24 gr
Od pohrebu  dospelého  30 gr
Od pohrebu dieťaťa  18 gr
Od spievanej omše  25 gr
Od zvonenia  9 gr
Môže slobodne rúbať drevo, za týždenné vyučovanie 

de�  od každého 1 gr a polienko. 

5. Príjem učiteľov - nič

6. Príjem syndika kostola - nič

7. Príjem kostolníkov
Každý kostolník dostáva od obce 1) dve bra� slavské 

merice ovsa, 2) od porcionálnej dane má oslobodené jed-
no ťažné zviera, ak je to steľná krava, tak teliatko, 3) je 
oslobodený od nočnej stráže s trúbou, 4) z kostolnej po-
kladnice dostáva 2 zl. 

8. Plat kurátora dobročinného inštitútu -  nič

9. Odmena hrobárov
Odmenu hrobárovi určuje obec dohodou; za hrob do-

spelého v zime 2 zl, dieťaťa 1 zl, za hrob dospelého v lete 1 
zl 30 gr, za hrob dieťaťa 24 gr okrem toho nejaké jedlo. 

10. Odmena babíc

Preklad z latinského originálu: prof. Jozef Šimončič

FARNOSŤ  NOVÁ BELÁ V ROKU 1832 (3)
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Odmena babíc nie je fi xná, závisí výlučne od dohody 
a láskavos�  rodičky. 

V. Ľud farnosti a jeho povinnosti
1. Ľud farnosti

Ľud farnos�  je poddaným potomkov šľach� ckej rodi-
ny Horvát Stančič de Gradec, teraz Baltazárovi Sirmajovi, 
evanjelikovi. Zemepán podľa nariadení vrchnos�  zabez-
pečuje drevo pre školu. Ľud hovorí jazykom poľsko-slo-
venským. Je tu 864 katolíkov, dospelých 666, de�  184, 
katolíkov je spolu 850, evanjelici 2, Židov 121. Nie je tu 
miešané manželstvo. Úcta k Bohu a svätým veciam je v ľu-
de chvályhodná. Nedele a sviatky sa presne svä� a, svätých 
omší, kázní, vešpier, litánií sa radi zúčastňujú, vykonávajú 
si veľkonočnú spoveď, o čom dostávajú potvrdenku, ale 
spovedajú sa aj častejšie cez rok a prijímajú Najsvätejšiu 
Sviatosť, cirkevné pôsty a zdržiavania sa rigorózne zacho-
vávajú. Voči svojmu pas� erovi majú najvyššiu úctu, vzdá-
vajú mu príslušnú česť. Nepoznajú zvodné potulky, mládež 
farnos�  nie je samopašná, doma je zamestnaná prácou, 
vonku si užíva voľnosť, v kostole sa správa dôstojne, chlap-
ci sú na chóre, dievčatá pod kazateľnicou. Nezúčastňujú 
sa často katechéz, čo je najmä vina rodičov a hospodárov 
a to, že de�  zamestnávajú, čo je predovšetkým mužská 
nedbanlivosť. Tí čo sú prítomní, sú učenliví. Ťažko znášajú 
napomenu� a. Nepozorovať škandály a verejné urážky. Nik 
tu nežije v konkubináte, nie sú tu bohorúhači, nemravníci, 
sú tu tri páry oddelených manželov. Nie je tu verejný žalár. 
V požiadavkách, ktorými je ľud povinný farárovi a učiteľo-
vi, nie je žiadna ťažkosť.

VI. Miesta vzdialené od centra farského 
kostola - nič  
Úprava farárovi

Pozemky a majetok kostola, fary a školy, ako sa tu po-
pisuje a užíva, nech sa zachová vo svojej úplnos� , žiadne 
prenájmy, výmeny a iné možné presuny bez súhlasu die-
cézneho biskupa sú nulitné a za také sú už teraz deklaro-
vané.

Ako predchádzajúcim spôsobom v prítomnos�  podpí-
saných, predovšetkým reprezentanta zemepána a ar� ku-
lárneho svedectva, túto kanonickú vizitáciu vlastnou ru-
kou podpisujeme a vydávame potvrdenú našou pečaťou. 

V Novej Belej dňa 6. júla roku 1832.
Jozef Bélik v.r.
spišský biskup
       L. S. 
Gašpar Nemešáni de eadem v. r. 
spišský kanonik  L. S. 

1  Súčet je chybný – pozn. prekladateľa.

S výhradou o nesúhlase v tom, čo sa týka panstva, podpi-
suje
Gašpar Tõrök Arvay, predstaviteľ zemepanského úradu L. S.
Pred nami ako svedkami:
Fran� šek Lányi, spišský podžupan v.r. L.S.
Anton Juraj Sponer, prísažný Spišskej stolice v.r., L.S.

A. Zoznam kníh v majetku fary v Novej Belej
Theologia Lugdunensis  8 zv.
Zarii: Hermeneu� ca  3 zv.
Zleurii: Disserta� ones in historiam ecclesias� cam
Albei Tuserpr. : S. Scripturae  13 zv.
Gi� schütz:  Pastoralis
Csapodi: De religione  2 zv.
Tompa: De s. ri� bus  2 zv.
Živič: Con� ones  
Bonus usus logicae  5 zv.
Storchenau: Logica
Muratori: Britanium
Hollandri. Con� ones  4 zv.
Krammer: De sola salvis� ca  6 zv.
Acta Gregorii Neocasa� ensis
Vita S. Stephani regis Hungariae
Phadne monita polit.mor
Symbolum fi dei opus sing. 
Vita Jesu Chris�  et doctrina
No� � a conciliorum
Ciceronis epistolae 
Michl: Kirchengeschichte
Schenkl: Theologia min.
Brezanoczy: Ius ecclesias� cum
Vintasse: Teologia  15 zv.
Homilie� sche Bibliothek  10 zv.
Seiler: Tractatus  10 zv.
Flores Biblici  2 zv.
Fuchs: Moralis philosophia
Concilium Triden� num
Učeni mudros�   4 zv.
Methodus recte gubernandi parochiam  2 zv.
Fuchs: Conceptus pastorales
Kniha o nasledovaní Krista Pána
Stolberg: Disserta� ones
Extractus in� matorum regium
Concionatores atrri�  bohemici, polonici, re� ni absque � -

tulo 10 zv.
Protokol - súpis duší
Matrika pokrstených, birmovaných, sobášených, zomre-

lých od roku 1785
Matrika pokrstených, birmovaných, sobášených a zomre-

lých vojakov
Protokol kráľovských a biskupských nariadení
Kniha kostolných účtov 
Historia domus
Protokol posvätných fundácií
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V dnešnom čísle ukončíme potulky po Žilinskom samo-
správnom kraji, a to spoznávaním ďalších záku�  pekných 
kúskov slovenskej zeme zvaných Kysuce a Rajec. A keďže 
sa Pani Zima ohlásila už aj v týchto oblas� ach, začneme 
predstavením atrak� vneho strediska zimných športov.

OŠČADNICA 	 VEĽKÁ RAČA
Relax Služby Príroda Šport

����� ������� ������� �������

Medzinárodné lyžiarske stredisko Snow Paradise Veľká 
Rača Oščadnica leží v malebnom severoslovenskom poho-
rí Kysucké Beskydy na slovensko-česko-poľskom pomedzí. 

pred 600 rokmi. Ok-
rem tradičných balneo-
terapeu� ckých a reha-
bilitačných liečebných 
postupov tu na člo-
veka priaznivo pôsobí 
� ež prírodné prostre-
die kúpeľov uprostred 
rozsiahlych parkov obklopených vencom Súľovského po-
horia. V prípade záujmu môžete tráviť čas medzi jednotli-
vými procedúrami aj ak� vnym oddychom a zahrať si napr. 
tenis či minigolf, zaplávať si v termálnych bazénoch, zacvi-
čiť si v posilňovni, počlnkovať sa na jazierku alebo využiť 
možnos�  cykloturis� ky.

SLOVENSKÝ BETLEHEM RAJECKÁ LESNÁ
História Relax Služby

����� ���� �
Ak sa budete nachádzať v oblas�  Rajca, určite neza-

budnite navš� viť drevený Slovenský betlehem v Rajeckej 
Lesnej. Toto prekrásne monumentálne rezbárske ume-
lecké dielo, ktoré vyšlo spod rúk majstra Jozefa Pekaru, 
zobrazuje nielen narodenie Ježiša, ale aj život, históriu 
a dejiny Slovenska. Môžete tu obdivovať prírodné krásy, 
historické i súčasné stavby, ale najmä každodennú reali-
tu života Slovákov v minulos� . Z vyše 300 postavičiek sú 
viaceré v pohybe. V betleheme s dĺžkou 8,5 m, šírkou 2,5 
m a výškou 3 m sú zastúpené všetky regióny Slovenska so 
svojim najznámejšími miestami a pamiatkami. Orava je 
zastúpená dominantným Oravským hradom a obyvateľmi 
pracujúcimi na poli a v lese, či deťmi spievajúcimi na lúke. 

Spiš reprezentuje cirkevné centrum oblas�  Spišská Kapitu-
la, levočská radnica i výjavy zo ždiarskej svadby a stavania 
májov. Centrom diela je chudobná maštaľ s Ježiškom, kde 
prichádzajú sviatočne oblečené rodiny zo všetkých kútov 
Slovenska a prinášajú dary. Zo Spiša sa prichádza pokloniť 
jedna rodina, muž a žena s košíkom hríbov zo Ždiaru. Keď-
že Orava je kraj chudobný, starček a starenka prinášajú len 
pokoj, vrúcnosť a zbožnosť v očiach. Slovenský betlehem 
je skutočne majstrovským dielom a každý Slovák tu iste 
nájde kus zo svojich tradícií, histórie a domova.

Milica Majeriková-Molitoris

Potulky po Žilinskom samosprávnom kraji

Nájdete tu 14 km pravidelne upravovaných zjazdoviek, od 
tých najjednoduchších až po najťažšiu náročnosť. Pre mi-
lovníkov bežeckého lyžovania sú k dispozícii bežecké stopy 
od jedného do pia� ch kilometrov. Najväčšou prednosťou 
strediska je jeho rozloha a dispozícia v troch rôznych, na-
vzájom lyžiarsky prepojených lokalitách. Nachádza sa tu 
pomerne pestrá ponuka služieb ako napr. lyžiarske školy, 
škôlky, úschovne, ski servisy, požičovne lyží a predajne 
športových potrieb. Na spestrenie lyžovačky je možné po-
žičať si skifox alebo zažiť adrenalín na bobovej dráhe, ktorá 
je najväčšou atrakciou v stredisku. V ponuke nechýba ani 
večerné lyžovanie, pričom si podľa dĺžky svojho pobytu 
môžete vybrať zo širokej ponuky Skipasov, ktoré možno 
využiť aj na iných slovenských zjazdovkách.

V stredisku sa však nebudete nudiť ani v lete. Pre prívr-
žencov zábavy a adrenalínu je tu Sun Paradise Veľká Rača 
Oščadnica, kde môžete vyskúšať lanový park pre de�  i do-
spelých, bobovú dráhu, lezeckú stenu, trampolíny, jazdu 
na kolobežke či streľbu z luku. To všetko v krásnom prírod-
nom prostredí Kysuckých Beskýd.

LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE
Relax Služby Príroda Šport

������� ������ ����� ���
Trápia Vás choroby pohybového ústrojenstva, dýcha-

cích ciest či choroby nervového a duševného rázu? V tom 
prípade môžete skúsiť liečivú silu rašeliny a minerálnej 
vody vyvierajúcej z tektonického zlomu západného okra-
ja Rajeckej doliny v Malej Fatre v liečebných kúpeľoch v 
Rajeckých Tepliciach, ktorej blahodarné účinky poznali už 

Bobová dráha je jednou z najväčších atrakcií

Účinky liečivej vody boli známe už pre 600 rokmi



č. 12/2012 • roč. 54 • 31

ČITATELIA • REDAKCIA
Milá oslávenkyňa,
čas ten stále niekam
ponáhľa sa míľovými krokmi.
Nikoho z nás nevynechá,
keď pridáva roky...
Do ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa zdravia, božieho požehnania
a porozumenia v rodine.

Tento narodeninový vinš putuje ku krajanke Helene 
Domijanovej z Fridmana pri príležitos�  jej 80. narodenín, 
ktoré oslavuje 18. decembra. Želania zasielajú de�  s rodi-
nami, vnúčence, pravnuci a celá ostatná rodina.

***
Milí rodičia, už ste štyria, 
ďalšie srdce viac Vás spája.
A staros�  vyše hlavy,
niet na svete lepšej správy.
Nech Vám dcérka Anička
v zdraví, láske ras� e,
nech Vám dáva iba šťas� e.

Toto prianie patrí krajanom 
Małgorzate a Jozefovi Cervá-
sovcom z Novej Belej, ktorým 
do rodiny pribudla dcérka Anička, o ktorú sa úprimne sta-
rá aj jej staršia sestra Zuzanka.

***
Ako ružička
pekne kvitne,
tak nech kvitne
život Tvoj.
Nech Ti šťas� e
s láskou svie� ,
nech Ti žičí
osud Tvoj.

Dňa 18. novembra 2012 
oslávila svoj prvý rôčik Nikolka 
Bednarčíková z Novej Belej.

Všetko najlepšie jej pri tej-
to príležitos�  prajú rodičia, 
starí rodičia a krstní rodičia 
spolu s ostatnou rodinou.

***

Dožiť sa rados�  kvitnúceho rána
je zázrak milos� , najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu babičku od Pána z nebíčka.

Nech jej dá dar zdravia
v ňom je ži� a sila,
aby tu radostne a šťastne žila.

Blahoželanie zasielame Helene Grigľákovej z Vyšných 
Lápš k 83. narodeninám. Toho najvzácnejšieho daru zdra-
via prajú dcéry, synovia, nevesty, zaťovia, vnukovia a všet-
ky pravnúčatá Ti posielajú veľkú pusu.

***
Blahoželanie k 80-tke... 

Krížik vždy nie je kríž, hoc sa tak občas javí... 
Každý deň prináša nám, ľuďom, premeny. 
V živote nás neraz prekvapia rôzne správy. 
Horíme od šťas� a v horúcom plameni... 
Občas � ež nazrieme životu do svedomia 
a len tak vzhliadneme za seba nevdojak. 
V ušiach nám stáročné agáty hudbou zvonia, 
no život ulieta tak ako z hniezda vták... 
Nuž aj ty, mamka naša, cez úspechy i pády, 
spievala si pesničky, čo �  vždy prísluší. 
Aj preto v srdiečkach našich Ťa máme radi, 
kým slákom huslí nás zohrievaš na duši... 
Dnes, keď máš veľký deň, a vzduch sa šťas� m plní 
chceme Ťa pozdraviť najkrajšou áriou. 
Svie� š nám v živote ako lúč na výslní. 
Máš osemdesiat už, nuž teda – živio!!! 

Toto blahoželanie zasiela Alžbete Markovičovej z Frid-
mana, ktorá prednedávnom oslávila 80. výročie narodenín 
zasiela celá rodina a pripája sa aj MS SSP vo Fridmane.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Bronislav 

Knapčík z Mikolova sumou 2 442 zlotých pre potreby MS 
SSP na Sliezsku.

Ďalším krajanom, ktorý sa tak� ež zapojil do tejto akcie 
bol Fran� šek Vodžák z Čenstochovej sumou 100 zlotých 
pre potreby redakcie Život.

Obidvom srdečne 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. 



Jubilanti s rodinou. Foto: Archív Pacigovcov
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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 La-
gievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• december – 09.12.2012
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok 

mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• december – 18.12.2012  

V NEDEĽU A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy  - farnosť sv. Mar� na o  10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána 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  Nanebovza� a Panny Márie o  8.00 

a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. a fi liálka Malá 

Franková o  9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Polstoročie manželstva
Polstoročie manželstva, ktoré uzavreli 26. septembra 

1962, oslávili v kruhu svojich pia� ch de� , ich rodín a pria-
teľov Mária a Ján Pacigovci z Kacvína. Pri tejto príležitos�  
jubilantom prajeme pevné zdravie a ku gratulantom sa pri-
pája aj predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela Radecká.

Manželia Mária 
a Ján Pacigovci po-
chádzajú z roľníckych 
rodín a i keď sa ne-
hlásia k slovenskému 
pôvodu, nepreká-
ža im, že slovenská 
menšina udržuje slo-
venské národné po-
vedomie, najmä pros-
tredníctvom kultúry. 
Ján i Mária vyrástli 
v Kacvíne a preto veľ-
mi dobre poznajú slo-
venskú kultúru. Ján 
pozná slovenské ľudo-
vé melodické piesne, 
ktoré sú neodlučiteľnou súčasťou jeho repertoáru, keďže 
je nadaným hudobníkom, známom na okolí. Veľmi rád ich 
hrá a spieva, pretože sú súčasťou miestnej kultúry a zásta-
va názor, že rôznorodosť nás obohacuje. Rád si spoločne 
zahrá s Andrejom Sojom, s ktorým im to dobre ladí.

Ján často odchádzal za prácou mimo domu a manželka 
sa venovala deťom i gazdovstvu. Keď de�  vyrástli aj Mária 
išla do práce do Spišskej Starej Vsi, kde pracovala 12 rokov. 

Vivat Beňovský, 
náš spoločný hrdina

Dňa 5. novembra t.r. bola v priestoroch Jagelovskej 
knižnice otvorená výstava Vivat Beňovský, náš spoločný 
hrdina, venovaná svetobežníkovi Móricovi Beňovskému. 
Výstava nadväzuje na ak� vity Generálneho konzulátu SR 
v Krakove – patróna a organizátora výstavy, vo vyhľadáva-
ní a prezentovaní spoločných slovensko-poľských hrdinov, 
ktorí � eto dva slovanské národy akýmsi spôsobom spája-
jú. Spoluorganizátorom výstavy bola Jagelovská knižnica.

Výstavu spoločne otvorili generálny konzul SR v Krako-
ve Marek Lisánsky spolu s riaditeľom Jagelovskej knižnice 
v Krakove Zdisławom Pietrzykom, prorektorkou Jagelov-
skej univerzity v Krakove Mariou Flis a kurátorkou výstavy 
Małgorzatou Kusak. Výstava bola zorganizovaná v rámci 
10. výročia pôsobenia Generálneho konzulátu SR v Krako-
ve. Vernisáž niekoľkými zaujímavými skladbami spestrili 
študen�  krakovskej hudobnej akadémie.

A prečo padlo práve na Mórica Beňovského? Podľa slov 
gen. konzula M. Lisánskeho: – Móric Beňovský – Slovák z Vr-
bového pri Piešťanoch, diplomat, vojak, cestovateľ, objavi-

teľ a moreplavec, „kráľ Madagaskaru“, je jednou z význam-
ných postáv našej novodobej slovenskej a stredoeurópskej 
„geopoli� ky“. Je to v každom prípade človek, ktorý si zaslúži 
našu pamäť, pozornosť a uznanie nielen preto, že ako prav-
depodobne prvý Slovák oboplával Zem, ale aj preto, že stál 
v ťažkých časoch po boku našich priateľov – Poliakov. Tak 
ako množstvo ďalších Slovákov v neskoršom období...

A k týmto slovám riaditeľ Jagelovskej knižnice Zdisław 
Pietrzyk dodáva, že: – táto výstava poukazuje na putá 
spájajúce Poliakov a Slovákov, na spoločných hrdinov, veď 

Ako spomína: - Na nič nebolo času, stále práca a práca. 
Keď sme mali najviac poľných prác, vždy niekto prišiel pro-
siť môjho manžela hrať. Stávalo sa, že som sa zamýšľala 
nad tým, kto je dôležitejší či ja, či � e husle?- konštatuje 
Mária s úsmevom. 

Je zrejmé, že manželia sa dobre poznajú a dôležité je, že 
si rozumejú. Ján pomáha rozvíjať hudobné nadanie aj vnu-
kovi Šimonovi, s ktorým majú spoločnú záľubu v hudbe.

Dorota Mošová
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Dňa 5. novembra 2012 zomrel 
v Jurgove vo veku 74 rokov krajan

JÁN MIŠKOVIČ
Zosnulý bol verným čitateľom ča-

sopisu Život a členom Miestnej skupi-
ny SSP v Jurgove. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo 
a pradedo. 

Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

Dňa 1. novembra 2012 zomrela v Repiskách-Bryjovom 
Potoku vo veku 83 rokov krajanka

GENOVÉVA KURUCOVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku a vernou čitateľkou Živo-

ta. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, sestra, 
teta a známa. Nech odpočíva v pokoji.

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

Dňa 20. septembra 2012 zomrela 
v Nižných Lapšoch vo veku 87 rokov 
krajanka

FILOMENA
MADEJOVÁ 

(rod. Haberová)
Zosnulá bola členkou MS SSP v 

Nižných Lapšoch a vernou čitateľkou 
Života. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, 
babička a známa. Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa 22. novembra 2012 zomrela 
v Krempachoch vo veku 97 rokov kra-
janka

ANNA LUKAŠOVÁ
(rod. Bizubová)

Zosnulá bola najstaršou obyvateľ-
kou obce i členkou MS SSP v Krem-
pachoch, ale aj vernou dlhoročnou 

čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás verná krajanka, 
starostlivá matka, svokra, babička, prababička, švagriná 
a teta. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

ODIŠLI OD NÁS

Poďakovanie 
za dar

Redakcia Život vyjadruje 
úprimné poďakovanie pani 
Krystyne Kolkowiczovej zo 
Szczawnice, ktorá darovala redakcii obraz svojho zosnulé-
ho manžela s názvom Oravský gazda, olej 2006, aby nám 
bol spomienkou na krajana Fran� ška Kolkoviča a našu spo-
luprácu s ním, o ktorej sa vždy s radosťou zmieňoval. 

Zároveň spomeňme, že v rámci XIX. dní slovenskej kultú-
ry v Malopoľsku sa v Galérii slovenského umenia v Krakove 
prezentovala výstava prác Fran� ška Kolkoviča in memoriam, 
ktorá bola istým druhom rozlúčky s nedávno zosnulým ma-
liarom a básnikom. 

Spomienková udalosť podobného rázu sa uskutočnila 
v novembri aj v Krościenku v galérii „Klasyczna“, kde sa zišli 
milovníci umenia, žiaci, priatelia a rodina, aby vzhliadli diela 
Fran� ška Kolkoviča a vypočuli si spomienky jeho manželky 
Krystyny na jeho plodný umelecký život. Viacerí zo zhromaž-
dených sa len po prvýkrát dozvedeli, že Fran� šek Kolkovič 
bol nielen maliarom, ale aj básnikom tvoriacim v sloven-
skom i poľskom jazyku, porotcom súťaží pre de�  a ak� vnym 
krajanom pôsobiacim v Spolku Slovákov v Poľsku. Dlhé roky 
spolupracoval s redakciou Život, kde bol o. i. predsedom po-
roty hodno� acej výtvarne práce žiakov zo spišských a orav-
ských škôl. Spoznali � ež časopis Život, na stránkach ktorého 
sú prezentované jeho básne. Podľa slov pani Krystyny Kol-
kowiczovej, to bolo pekné stretnu� e s umením prostredníc-
tvom manželových diel, ktoré poc� lo svojou účasťou veľa 
ľudí, pretože si to náš umelec naozaj zaslúžil. (Agáta Jendžejčíková)

dvaja Slováci – Jánošík a Beňovský sa predsa stali aj poľ-
skými literárnymi a národnými hrdinami. Móric Beňovský, 
literárny a historický hrdina, je na našej výstave prezento-
vaný ako predstaviteľ niekoľkých národov, ako hrdina boja 
za nezávislosť Poľska, veľký cestovateľ, autor denníka, hr-
dina poémy Juliusza Slowackého a zároveň človek, ktorý 
predbehol svoju dobu z hľadiska prístupu k domorodcom 
na Madagaskare. Je hrdinom našich národov, ktorí nás ne-
delí, ale spája. (Marián Smondek)
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Milé de� ,
vašou úlohou bude urobiť poriadok s rukavicami, s ktorými robí poriadky 

Bambulón. Rukavice sa mu pomiešali, pomôžte mu, aby ich vedel správne 
usporiadať. Po zrátaní číslic prídete na to, ktorá ku ktorej patrí. Nedajte sa 
pomýliť, jednej rukavičke chýba dvojička. Treba ju dokresliť s príslušným čís-
lom do okienka.

Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami 
nakúpenými do súťaže s fi nančnou podporou Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V novembri sme odmenili: Natáliu Chlebdovú z Jur-
gova a Kamila Pacigu z Krempách.

MÁRIA HAŠŤOVÁ

Čo priniesla zima zvieratkám?
Priniesla im uja horára,
Čo sa o zvieratká postará.
Kde je teraz? V lese.
Dobrôtky im do krmelca nesie.

Sýkorky v ňom nájdu slaninku,
Majú radosť – a nie malinkú.
Krmelec ich sý� , zohreje.
A potom im opäť dobre je.

Pri krmelci jeleň poskočí,
Keď mu zrazu padne do očí.
Sú v ňom halúzky i lístočky,
Čo zbierali v lese de� čky.

Malá srnka len čo vstala,
Ku krmelcu utekala.
Zjedla sienka, iba trošička, 
Preto, že je ešte maličká.

Pre zajka sú steblá ďatelinky.
Už mu veru na ne tečú slinky.
S chuťou si ich schrúme,
Chrumky, chrumky...!
Nechaj, zajko, dačo aj pre srnky.

Diviak ryje, všetko rozrýva,
Tu je preňho dobrá obživa.
Na samom dne gaštan nájde si,
Tomu sa � ež veľmi poteší.

Bažant s pestrým perím na chvoste
Pyšne volá: - Aj vy hladní ste?
Nebojte sa! Máme horára,
Čo sa o nás dobré postará.

Vstávajte pastieri



č. 12/2012 • roč. 54 • 35

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

SP
IŠ

SK
O

-O
R

A
V

SK
É 

P
EX

ES
O

Tak som sa tešila na december! A už je tu. Lenže akosi sa vôbec 
nelíši od novembra. 

December by mal byť biely. Všade by malo byť plno snehu, snehu-
liaci by mali stáť v každej záhrade a kopce by mali byť úplne zošúchané 
od sánkovačiek. Namiesto toho je sivo. Buď je hustá hmla, alebo je 
celé dni zamračené. Jediný sneh, ktorý som v poslednom čase videla, 
je vo výklade obchodného domu. Aj ten je samozrejme umelý. Všetci 
vravia, že vraj je na toto ročné obdobie nezvyčajne teplo. Moja mam-
ka ešte pred pár dňami vysádzala do záhradky tulipány. No pochopíte 
to? Ja však verím (a to prosím každé každučké ráno), že predsa len ten 
sneh napadne. A náležite sa naň pripravujem.

Prvá úloha – poprosiť babku, aby mi uplietla nové palčiaky. Minu-
lú zimu som � e staré načisto zodrala. Vyrábali sme to� ž s kámoška-
mi snehovo-konárový bunker. A hlavne – musím babke pripomenúť, 
nech ich neple� e z ružovej vlny! Musí už konečne pochopiť, že nie 
som malé decko!

Tak dobre – druhá úloha – sane. Myslím, že sú v poriadku, ale pre 
istotu ich treba skontrolovať. Predsa len, vyhrala som na nich minu-
loročnú súťaž v skoku na snehovom mos� ku. No a nabrúsiť korčule. 
Tre� a úloha. Tú má na staros�  tatko. Ale na oplátku som mu musela 
sľúbiť, že pomôžem aj ja jemu. Rozhodol sa to� ž, že vyrobí pre sýkorky 
búdku. Och, to bude zábava! Ja tatkovi pomáham veľmi rada. A vždy 
sa pri práci dozviem veľa zaujímavých vecí. Vedeli ste napríklad, že 
búdka pre sýkorky má byť síce úzka, ale dosť vysoká? A že okrúhly 
vchod do búdky musí byť umiestnený hore pod strieškou? A viete, aký 
veľký má byť otvor v búdke pre sýkorky? 2,8 cm. Naozaj. Aj mne sa to 
zdalo málo, ale tatko mi vysvetlil, že sýkorky majú telíčko naozaj malé, 
že to len našuchorené perie ich robí takými guľatučkými. A keby ten 
otvor bol o trochu väčší, dostali by sa do domčeka iné, silnejšie a bo-
jovnejšie vtáčiky, ako drozdy či škorce, a � e by naše milé sýkorky zo 
skrýše vyhnali. Ale tatko má plán. Urobíme búdky dve. Jednu pre malé 
sýkorky a na druhý strom zavesíme zas búdku s väčším vchodom pre 
ostatné vtáčiky. Jój, teším sa. Tak hor sa do príprav na zimu!

Text a ilustrácia: Ivana Pančáková

KACVÍN
Obec Kacvín sa v lis� nách prvý-

krát spomína v roku 1320 pod náz-
vom Katzwinkel, čo v preklade z ne-
meckého jazyka označuje „mačací 
kút“. S takýmto pomenovaním sa 
môžeme stretnúť aj v iných obciach 
na Slovensku, pričom tento pojem 
označoval určitú odľahlú miestnu 
časť. Obyvateľstvo Kacvína sa živilo 
zväčša poľnohospodárstvom, pri-
čom dodnes sa v obci zachovali uni-
kátne dômyselné sklady obilia, tzv. 
sypance. Začiatkom 15. storočia bol 
v obci postavený kostol Všetkých 
svätých. Z obce pochádzal význam-
ný muzikológ a prvý rektor Vysokej 
školy múzických umení v Bra� slave 
Ján Strelec. V roku 1920 bol Kacvín 
spolu s niekoľkými ďalšími spišský-
mi obcami pripojený k Poľsku, v ro-
ku 1939 späť ku Slovensku a v roku 
1945 opäť k Poľsku, kde leží dodnes. 
Koncom 20. storočia postavil Spo-
lok Slovákov v Poľsku v Kacvíne Slo-
venský dom, kde sa nachádza kra-
janská klubovňa miestnej skupiny a 
slovenská knižnica. V tomto dome 
nacvičuje � ež miestna dychovka 
a uskutočňujú sa tu krajanské podu-
ja� a. Na základnej škole sa vyučuje 
slovenský jazyk. (mm-m)

Slovenský dom v Kacvíne

Slovenský dom v Kacvíne
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ANNA MAJERIKOVÁ

VERÍM V TEBA
Predmetom sporu
Medzi Tebou a mnou Bože
Láska bola

Taká obyčajná ľudská teplá
Plná šťas� a i bôľu
Zároveň

Ako sa s tým
Duša moja vyrovná

ZAMYSLENIE
Prešla som podstatou by� a
Aj otázky smela Ti klásť
Dobrý Bože môj

A Ty odpoveď si poslal
Nemennú
Inokedy tvárnu zas

Radostný náš bol čas
I smutný neraz
Ale stále môj a Tvoj

Bože neopusť nás

(Básnická zbierka Božie oči, 2012)

Naplniť tvorbu zábavou, ale i poučením
V tomto duchu tvorí svoje diela Anton Baláž - slovenský prozaik, televízny 

a fi lmový scenárista, rozhlasový drama� k a publicista. 
Narodil sa 20. septembra 1943 v Lehote pod Vtáčnikom. Vyštudoval Fi-

lozofi ckú fakultu Univerzity Komenského v Bra� slave, odbor žurnalis� ka, a 
venoval sa novinárskemu povolaniu. Po skončení štúdia sa stal redaktorom, 

neskôr šéfredaktorom spoločenského týždenníka Slo-
boda. Po novembri 1989 bol šéfredaktorom Slovenské-
ho denníka. V rokoch 1993 – 1994 pracoval v Kancelárii 
prezidenta SR, neskôr ako riaditeľ v Mediálnom infor-
mačnom centre, potom v Literárnom informačnom 
centre. Dnes je už v dôchodku a žije v Bra� slave.

Svoju prvú poviedku uverejnil už v roku 1970 v ča-
sopise Mladá tvorba, avšak prvý román mu vyšiel až v 
roku 1977. Jeho debut Bohovia ročných období bol zo-
šrotovaný a ofi ciálne vstúpil do literatúry historickými 
románmi Sen pivníc a Tiene minulos� . Vo svojich die-

lach sa zaoberá spoločenskými problémami (Skleníková Venuša, Tu musíš žiť), 
vykresľuje obraz posledných rokov totalitného režimu (Chirurgický dekame-
ron). Pre jeho neskoršiu tvorbu je � ež charakteris� cké groteskné a fantas� cké 
vnímanie reality (Hijó, kone Stalinove!, Kronika šťastných zajtrajškov, Tábor 
padlých žien). V druhej polovici 90. rokov nachádza pre svoju tvorbu novú te-
ma� ckú oblasť: holokaust slovenskej židovskej komunity a povojnové osudy 
tých židov, ktorí prežili nemecké vyhladzovacie tábory a snažia sa nájsť nový 
zmysel života (Trhlina, Oživovanie, Ofélia nie je mŕtva, Krajina zabudnu� a). V 
roku 2003 znova vyšla jeho prozaická prvo� na Bohovia ročných období, ktorá 
aj s odstupom troch desaťročí od prvého vydania pôsobí ako auten� cká výpo-
veď o živote vtedajšej mladej generácie. Jeho diela boli preložené do češ� ny, 
nemčiny, poľš� ny a ukrajinčiny. Napr. román Tu musíš žiť vyšiel v roku 1986 
po poľsky, Tábor padlých žien zasa v roku 1998 po česky a Krajina zabudnu� a 
v roku 2002 po maďarsky. 

Za svoje literárne diela získal viaceré ocenenia. Napr. za román Tu musíš 
žiť Cenu Zväzu slovenských spisovateľov v roku 1983, za rozhlasové hry Žiť 
bez Adama, V hlbokom snehu vašej pamä�  a Trhlina získal ceny a prémie na 
domácich i zahraničných fes� valoch rozhlasových hier. Za celoživotné dielo a 
prínos do slovenskej literatúry ho v roku 2008 vyznamenal prezident SR Ivan 
Gašparovič štátnym vyznamenaním Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. 

O jeho tvorbe boli napísané viaceré štúdie poprednými literárnymi kri� k-
mi. Jeho tvorba bola predmetom rozboru i štúdií, ktoré priťahovali pozornosť 
čitateľov. 

Najnovším autorovým dielom je román Nežná volavka (2004). Ukazuje od-
vrátenú tvár súčasnej Bra� slavy s jej obnovenou pouličnou pros� túciou, kto-
rá už nemá noblesu a ero� ckú vzrušivosť dám najstaršieho remesla z románu 
Tábor padlých žien, teraz je len obchodom kontrolovaným gangami pasákov. 
Aj v tomto románe Baláž stavia na silnom príbehu, výrazných postavách a 
dobrej znalos�  prostredia, v ktorom sa príbeh odohráva.

A. Baláž o svojej tvorbe povedal: - Moje príbehy vždy smerovali k tomu, 
aby čitateľa nielen pobavili, ale aj poučili, aby mu ukázali svet, v ktorom mu-
sia žiť a že len na nich záleží, aký obsah svojmu životu dajú. Camus v jednom 
románe povedal, že milovať niekoho neznamená veľa, ak si láska nevie nájsť 
svoj vlastný výraz. Vždy som sa aj ja ako človek aj ako spisovateľ snažil dať 
svojim knihám i svojmu životu osobitý výraz, naplniť ich zmyslom tak, aby sa 
mi opla� lo žiť a aby sa opla� lo čitateľovi aj čítať moje knihy.

Táto výpoveď Antona Baláža o svojej tvorbe je peknou pozvánkou k prečí-
taniu jeho kníh. Niektoré � tuly nájdete aj v našej redakčnej knižnici.

Spracované podľa: www.litcentrum.sk
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ZUZKA VARÍ

MOTO A VARENIE

ZÁKUSKY
Vianočný anglický puding

240 g polohrubej múky, 100 g masla alebo Hery, 100 g 
práškového cukru, 2 vajcia, 2 polievkové lyžice mlieka, 1/2 
balíčka kypriaceho prášku do pečiva, 120 g hrozienok, 60 g 
jabĺk, sneh z bielkov, 20 g cukru do snehu, tuk a strúhanka 
na formu, 3 bielky a 20 g práškového cukru na sneh.

Maslo s cukrom vymiešame do peny, do ktorej vmieša-
me múku s práškom do pečiva a po čas� ach vajcia rozšľa-
hané v mlieku a pomiešame. Potom nasypeme prebraté, 
oplá chnuté hrozienka, umyté, očistené a na drobné kocky 
pokrájané jablká. Pomiešame, dáme do vymastenej a posy-
panej formy, dobre uzatvoríme a vložíme do hrnca s vriacou 
vodu, ktorá ma siahať len do polovice formy. Prikrytý varíme 
asi 90 minút. Uvarený puding vyberieme, necháme vychlad-
núť, potom opatrne vyberieme a ozdobíme tuhým snehom z 
bielkov a cukru. Takto upravený puding môžeme dať ešte na 
chvíľu do veľmi horúcej rúry (nemusíme), aby sneh zhnedol.
Tento puding je tradičným dezertom na každom vianočnom 
stole v každej rodine v Anglicku alebo Amerike.

ČO NA OBED
Vianočná rybacia polievka

Rybaciu hlavu, ikry, mlieč, 40 g cibule, 40 g masla, 50 g 
mrkvy, 50 g zeleru, 50 g petržlenu, celé čierne korenie, po-
lievkové korenie, bobkový list, za hrsť zelenej petržlenovej 
vňate, 30 g hladkej múky, 2 dl kyslej pochúťkovej smotany, 
citrónovú šťavu, soľ, mleté čierne korenie.

V studenej vode dobre očistenú a opláchnutú rybaciu 
hlavu, ikry a mlieč dáme variť do vody so soľou, korením a 
bobkovým listom. Medzitým nadrobno nakrájame cibuľu, 
speníme ju dosklovita na masle, pridáme očistenú a na-
strúhanú zeleninu. Po miernom opražení zalejeme vodou 
alebo bujónom a varíme domäkka. Potom mäso vyberie-
me, vykos� me a pokrájame na drobné kúsky, pridáme do 
polievky, zahus� me smotanou, v ktorej sme rozhabarko-
vali hladkú múku a necháme prejsť varom. Podľa chu�  
dosolíme, okoreníme, pridáme citrónovú šťavu. Pred ser-
vírovaním polievku posypeme nadrobno nasekanou petrž-
lenovou vňaťou.

Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms

Smart For Two
Začiatkom deväťdesiatych rokov v hlave milionára Ni-

colasa Hayeka - tvorcu hodiniek Swatch povstal nápad 
vyvinúť mestský mini-automobil. V roku 1997 bol pred-
stavený prvý dvojmiestny 
automobil značky Smart 
a o rok neskôr bol uvede-
ný do sériovej výroby.

Smart For Two je štýlo-
vé au� čko, ktoré na ceste 
určite neprehliadnete. Ok-
rem podareného dizajnu 
zaujme kolesami umiest-
nenými v rohoch karosé-
rie, iba dvomi sedadlami, 
vyššou stavbou karosérie, 
menšou šírkou a neobvyk-
le malou dĺžkou. Napriek 
tomu je pomerne bezpeč-
ným vozidlom. Vďačí zato tuhému priestorovému rámu 
Tridion, okolo ktorého je celé auto postavené. Kvôli mini-
málnym deformačným zónam je vybavené sériovo dvoma 
prednými airbagmi a predpínačmi bezpečno stných pásov. 
Pri náraze zozadu sa motor s prevodovkou zasunie do pod-
lahy pod sedadlá, takto sa ak� vne podieľa na pohltení ná-
razu a zároveň neohrozuje posádku. Riziko pre cestujúcich 
pri náraze zboku je znížené vďaka dvojitej podlahe. Cestu-
júci sedia asi o 150 mm vyššie než v bežnom automobile 
a prípadný náraz iného vozidla smeruje do pevného prahu 
vozidla. Vnútri auta je dostatok miesta pre dvoch dospe-

lých cestujúcich, limitom je snáď šírka v oblas�  ramien. 
Napriek mikro rozmerom má kufor dobre využiteľný ob-
jem 150 litrov, ktorý je možné po sklopení spolujazdcovho 
operadla zvýšiť na 260 litrov.

Pred volantom sa nachádza veľký, takmer polkruho-
vý otáčkomer s vlnkou 
uprostred. Je maximálne 
jednoduchý a prehľadný. 
Stredovému panelu do-
minuje obrovský výduch 
vetrania a originál rádio, 
ktorého dizajn nie je prí-
liš moderný, ale zvuk je 
prekvapivo skvelý.

Aj motor je celkom 
zaujímavý. Napriek jeho 
nízkemu objemu 698 cm3 
poskytujevďaka turbodú-
chadlu slušný výkon 45 
kW (61 k). V nižších rých-

los� ach sa cí�  ako doma. Z nula na sto kilometrovú rých-
losť mu to trvá iba niečo cez 15 sekúnd a dosiahnuť ma-
ximálnu rýchlosť 135 km/hod � ež nie je problém. Motor 
spolupracuje so šesťstupňovou prevodovkou vybavenou 
automa� ckým aj sekvenčným režimom. So Smartom sa dá 
teda jazdiť rela� vne rýchlo a nestra�  sa ani na diaľnici. Aj 
riadenie bez posilňovača ide pomerne ľahko a sprostred-
kúva dostatok informácii o kontakte s vozovkou. Avšak 
hluk už taký príjemný nie je. Odmenou je však spotreba, 
ktorá sa v meste pohybuje na úrovni 6 l/100 km. Mimo 
mesta sa dá dokonca zísť na 4l/100 km. (ms)
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NAŠA PORADŇA

JÓZEFA 
PIERONEK
mgr fi zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA
Masaż Ma-Uri

Witam serdecznie. Dziś zaproszę Pań-
stwa na egzotyczny masaż ma-uri, który 
rożni się od wszystkich, jakie dotychczas 
przedstawiałem. Ma-Uri to masaż całego 
ciała, z wyłączeniem miejsc intymnych. 
Wykonuje się go mięśniami przedramion 
przy dźwiękach łagodnych melodii. Dzia-
ła na najważniejsze układy w naszym 
organizmie: układ nerwowy – uspokaja 
system nerwowy. Równoważy prawą 
i lewą półkulę mózgu, a dzięki temu 
wspomaga leczenie dysleksji i dysgrafi i 
oraz zaburzeń mowy (u dzieci). Mięś-
nie – zwiększa ich wydolność do pracy, 
usuwa napięcie. Stawy – uelastycznia 
i zwiększa zakres ich ruchomości. Układ 
krążenia – reguluje krążenie krwi i limfy, 
oczyszcza organizm z toksyn i powoduje 
lepsze dotlenienie tkanek i narządów. 
Układ pokarmowy – poprawia trawienie 
i wydalanie. Tajemnica jego działania 
kryje się w duchowej energii i tańcu. Ma-
Uri to skuteczna metoda pracy ze stre-
sem i negatywnymi emocjami, stosowa-
na także w celu przyśpieszenia rozwoju 
duchowego. Obejmuje fi zyczną, emo-
cjonalną i astralną powłokę, prowadząc 
do pełnej harmonii naszego wnętrza, 
ogarnia całe ciało, także głowę i włosy, 
z których „ściąga się” napięcia psychicz-
ne i niepokoje. Przed przystąpieniem do 
masażu Ma-Uri przeprowadza się wstęp-
ną rozmowę z klientem. Masażysta pyta 
o cel wizyty, oczekiwania, co dzieje się 
obecnie w życiu danej osoby. Powoli 
tworzy się atmosfera bezpieczeństwa, 
wzajemnego zaufania. Masażysta, ubra-
ny w sportowy strój, dodatkowo prze-
pasany jest na wysokości bioder chustą 
lava-lava, która wzbudza właściwe ener-
gie, potęguje wrażliwość terapeuty.

Stół do masażu wyposażony w spe-
cjalny podgłówek, pozwala na dogodne 
wymasowanie nie tylko całych pleców, 
ale także ramion i mięśni karku. Masaż 
pleców trwa najdłużej, później prze-
chodzi się do masażu nóg – w pozycji 
wyprostowanej i w ugięciu. Pozwala 
to dokładnie wymasować stopę – tam 
znajdują się receptory, odpowiadające 
organom wewnętrznym, co wpływa na 
ich funkcjonowanie. Następnie zwięk-
sza się elastyczność stawów: skokowe-
go, kolanowego i biodrowego. Masaż 
tyłu ciała kończy się równoważeniem 
energii. Osoba masowana kładzie się te-

raz na plecach i rozpoczyna się dokład-
ny i delikatny masaż głowy. Następnie 
twarz i uszy – tam również znajdują się 
receptory, przez co stymulowana jest 
praca narządów wewnętrznych. Poprzez 
krążenia głową uruchamiane są kręgi 
szyjne i zwiększa się ich elastyczność. Po 
wymasowaniu twarzy, oprócz efektów 
kosmetycznych, obserwuje się odprę-
żenie i blask oczu. W dalszej kolejności 
masowane są ręce i dłonie. Dotykany 
jest każdy palec i uelastyczniane stawy. 
Nieustający taniec masażysty, w rytmie 
płynącej muzyki, daje uczucie doskona-
łej harmonii i jedności z własnym ciałem. 
Można już przystąpić do masowania 
klatki piersiowej, brzucha, a później za-
jąć się nogami. Na koniec całe ciało przy-
krywane jest ręcznikiem, a energia jest 
zrównoważona. Powoli pacjent powraca 
z podróży w głąb siebie. Masaż Ma-Uri 
z powodzeniem wykonuje się kobietom 
w ciąży. Przebieg masażu jest niezmien-
ny w kwes� i doboru łagodnych melodii 
oraz wykonywania go przedramieniem. 
Natomiast kobieta leży na boku, w po-
zycji embrionalnej. Masowane jest całe 
ciało, kładąc nacisk na plecy i nogi, które 
zwłaszcza są obciążone w tym okresie. 
Przynosi to ulgę, zmniejsza napięcia i do-
legliwości bólowe. Masowanie brzucha 
ułatwia bliski i głęboki kontakt matki 
z dzieckiem.

Masaż Ma-uri nie ma cech masażu 
klasycznego. Wymaga jednak indywidu-
alnego podejścia do problemów klienta. 
Podobnie, jak w przypadku masażu reha-
bilitacyjnego czy limfatycznego, wyma-
gana jest również wrażliwość techniczna 
ze strony terapeuty. Również dotyk i siła 
masażu dobierane są indywidualnie do 
budowy ciała klienta. W trakcie masa-
żu następuje uwolnienie organizmu od 
wszelkich obciążeń, uzdrowienie emocji, 
które najczęściej kumulują się w mięś-
niach. Masażysta świadomie kieruje pro-
cesem uwalniania, wprowadza równo-
wagę i harmonię. Jednak pełni on rolę 
pomocniczą, ponieważ moc i siłę wpro-
wadzania zmian we własnej psychice, 
a następnie w ciele fi zycznym ma jedynie 
osoba zainteresowana, przychodząca na 
masaż.

Serdecznie zapraszam do skorzysta-
nia z tego niezwykłego masażu, który 
zabierze was w zupełnie inny świat. 

Do zobaczenia za miesiąc! 
Dawid

Zespół stresu komputerowego
Komputer, wszechobecny w biu-

rze, w szkole i domu, narzędzie,  które 
w zasadniczy sposób  zmieniło styl 
naszego życia, użytkowany niezgodnie 
z zaleceniami może przyczynić się do 
wielu schorzeń. Pracę z komputerem 
podejmują już małe dzieci, a dla mło-
dzieży stał się codziennym narzędziem 
pracy. Aby komputer nie był przyczyną 
powstawania nowych schorzeń należy 
od najmłodszych lat kształtować pra-
widłowe nawyki w pracy z tym narzę-
dziem. W ostatnich latach pojawiła 
się nawet nowa jednostka chorobowa 
– zespół stresu komputerowego. Naj-
częściej spotykane dolegliwości zwią-
zane z charakterem pracy przy kom-
puterze to:
- choroby kręgosłupa
- zwyrodnienie nadgarstków
- przemęczenie i osłabienie wzroku
- osłabienie słuchu
- choroby spowodowane brakiem ru-
chu
- choroby spowodowane niedotlenie-
niem.

Nieprawidłowa postawa przy kom-
puterze może prowadzić do dyskopa-
� i, czyli przemieszczeń krążków mię-
dzykręgowych, a nawet skrzywienia 
kręgosłupa. Gdy ciało długo znajduje 
się w tej samej pozycji, drastycznie 
zmniejsza się przepływ krwi przez 
napięte mięśnie. Te stają się niedo-
tlenione, a przez to sztywnieją i zaczy-
nają boleć. Szczególnie narażony jest 
na to dolny odcinek kręgosłupa z ota-
czającymi mięśniami. Gdy piszemy na 
klawiaturze komputera, ręce ułożone 
są w nienaturalnej pozycji: przedra-
miona skręcone są do wewnątrz, dło-
nie wygięte na zewnątrz i ku górze. W 
takiej sytuacji bardzo często dochodzi 
do nadmiernego ściśnięcia nerwów 
w najwęższym miejscu przegubu dło-
ni, czyli w nadgarstku. W rezultacie 
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pojawia się drętwienie, mrowienie lub uporczywy ból 
kciuka wraz z trzema kolejnymi  palcami oraz całych dłoni 
i nadgarstków. Często towarzyszy im dotkliwy, piekący ból 
przedramienia, szyi i łopatki. Objawy świadczą o zespole 
cieśni nadgarstka. Gdy wpatrujemy się w migający ekran, 
całkowicie zapominamy o mruganiu. A regularne, odru-
chowe zamykanie oczu sprawia, że produkują one wystar-
czającą ilość łez. Zwykle mrugamy 12 razy na minutę, przy 
komputerze – nawet cztery razy rzadziej. Poza tym oczy 
przed monitorem są szerzej otwarte, dlatego łzy szybciej 
wyparowują. W tej sytuacji zwiększa się problem z na-
wilżaniem oczu. Pierwszymi objawami są pieczenie oraz 
uczucie piasku pod powiekami. Z czasem pojawia się także 

nadwrażliwość  na światło, widzenie zamglonych obrazów 
oraz obfi te łzawienie, zwłaszcza gdy wyjdziemy na powie-
trze. Mogą im także towarzyszyć  uporczywe bóle głowy. A 
co się dzieje kiedy nasz komputer przestaje działać, a zo-
bowiązani jesteśmy terminami. Zaczynamy się denerwo-
wać, organizm reaguje wytwarzając duże ilości kortyzolu i 
adrenaliny, zwanymi hormonami stresu. Jeśli ich podwyż-
szone stężenie utrzymuje się zbyt długo, odbija się to na 
pracy serca. Nadmiar kortyzolu i adrenaliny podnosi bo-
wiem ciśnienie krwi, co może skończyć się zawałem.

A więc przed komputerem: pamiętamy o mruganiu, nie 
garbimy się, patrzymy w dal od czasu do czasu, dbamy o 
dobre światło i robimy przerwy w pracy przy komputerze.

Zmiany w zasadach szkolenia 
i egzaminowania kierowców

Dnia 19 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowa usta-
wa o kierujących pojazdami, a także rozporządzenie mini-
stra transportu w sprawie zasad szkolenia i egzaminowa-
nia oraz wzorów dokumentów. 

Kandydaci na kierowców mają obecnie stały zestaw py-
tań egzaminacyjnych. W zależności od kategorii prawa ja-
zdy jest ich od 192 do 524, a wszystkie są udostępnione na 
stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Aby za-
liczyć część teoretyczną, zdając na jedną kategorię, należy 
poprawnie odpowiedzieć na 16 z 18 pytań wielokrotnego 
wyboru. Egzamin trwa 25 minut. 

Nowe przepisy przewidują egzamin złożony z pytań ge-
nerowanych w czasie rzeczywistym, składający się z 20 py-
tań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjali-
stycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. 
Pytania będą jednokrotnego wyboru. Niewskazanie przez 
kursanta żadnej odpowiedzi będzie skutkowało otrzyma-
niem 0 punktów. Czas trwania egzaminu będzie nadal 
wynosił 25 minut. Pytania egzaminacyjne nie będą opu-
blikowane. Ich baza ma wynosić aż 3000. Łącznie podczas 
egzaminu będzie można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać 
ocenę pozytywną z egzaminu konieczne będzie zdobycie 
co najmniej 68 punktów. 

Praktyczna część egzaminu pozostanie bez zmian. Tylko 
motocykliści będą musieli wykonać na placu dodatkowe 
manewry – ominąć przeszkodę i przejechać między bram-
kami. 

Nowością natomiast jest to, że od stycznia 2013 roku 
świeżo upieczony kierowca może rozpocząć szkolenie na 
trzy miesiące przed 18. urodzinami, a egzamin zdać na 
miesiąc przed nimi. Dokument otrzymamy po osiągnięciu 
pełnoletności. 

Po zdanym egzaminie będzie obowiązywał dwu letni 
okres próbny liczony od dnia wydania dokumentu. W 
trakcie jego trwania kierowca będzie obowiązany między 
czwartym a ósmym miesiącem, licząc od dnia otrzymania 
prawa jazdy, odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w 
zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Koszt kursu to około 

500 złotych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kursu 
będzie należało przedstawić w starostwie właściwym ze 
względu na miejsce wydania prawa jazdy. 

W jakich przypadkach można zmienić imię 
lub nazwisko?

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać gdy: 
1. aktualne imię lub nazwisko jest ośmieszające albo na-
rusza godność człowieka, który je nosi, 2. używamy in-
nego imienia lub nazwiska niż jest to udokumentowane, 
3. nasze imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione, 
4. chcemy nosić imię lub nazwisko zgodne z przepisami in-
nego państwa, którego obywatelstwo również posiadamy.

Zmiany można dokonać również z innych, ważnych po-
wodów, jednak zawsze musimy je wskazać we wniosku o 
dokonanie zmiany. Inaczej niż w powyższych przypadkach 
dokonuje się zmiany nazwiska w związku z zawarciem 
małżeństwa. Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć w 
urzędzie stanu cywilnego, do obrębu, którego należymy. 
Jeżeli nie możemy określić miejsca zamieszkania, wniosek 
powinniśmy złożyć w urzędzie właściwym dla miasta sto-
łecznego Warszawa.

Na wniosku o zmianie imienia lub nazwiska powinny 
zostać zawarte następujące informacje: dane osoby,  której 
zmiana dotyczy czyli jej imię, nazwisko oraz nazwisko ro-
dowe, adres zamieszkania, numer PESEL. Równocześnie 
wpisujemy imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, 
uzasadnienie. Wniosek powinien zawierać także załączniki 
w postaci dokumentów: odpis zupełny aktu urodzenia, jeśli 
jest to osoba zamężna/żonata odpis zupełny aktu małżeń-
stwa, inne dokumenty uzasadniające zmianę. Trzeba tak-
że dołączyć odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich 
dzieci, jeśli by ich ta zmiana miała dotyczyć. W przypadku, 
gdyby wniosek o zmianę imienia lub nazwiska kierowano 
do tego samego urzędu, gdzie dokumenty zostały sporzą-
dzone, nie ma potrzeby ich przedstawiać. 

Przy składaniu takiego wniosku w urzędzie należy 
wnieść stosowną opłatę za wniosek i mieć dowód osobi-
sty do wglądu. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie decy-
zji oczekuje się średnio miesiąc od daty złożenia wniosku. 
(aj)



KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Nastáva obdobie Vašej osobnej nezávis-

los� . Horoskop na december predpovedá, 
že spravíte maximálny pokrok v dosaho-
vaní cieľov. A to za rekordný čas. Všetko sa 
vo Vašom živote deje rýchlo a spontánne. 
Dávajte si však pozor, pri takej rýchlos�  sa 
môžete ľahko zraniť. Pri tom zhone si nájdi-
te aj chvíľku pre seba. 

VODNÁR (21.1 - 19.2)
V decembri by mala byť Vaša osobná 

vôľa mnohonásobne silnejšia. Mali by ste 
mať už teraz jasno, čo chcete v živote do-
siahnuť. Musíte si však i sám veriť. Zdra-
votne sa Vám v decembri výrazne polepší. 
Pocí� te príliv energie, ktorú tak veľmi po-
trebujete. Prichádza čas na ľúbostné dob-
rodružstvá a experimenty.

RYBY (20.2 - 20.3)
Minulý mesiac ste vystúpili na vrchol 

pracovných možnos� . Sústreďte sa ma-
ximálne na kariéru. Buďte však v strehu, 
pracujte trpezlivo, precízne a hlavne s po-
kojom. Nedajte sa zaskočiť každým menším 
problémom. Dávajte si pozor na to, čo a 
komu hovoríte, a akým tónom to hovoríte. 

BARAN (21.3 - 20.4)
Koncom mesiaca sa dostanete na vr-

chol svojich pracovných možnos� . Venujte 
sa svojej kariére. Rodinu a domov odsuňte 
na vedľajšiu koľaj. Tento mesiac je ako stvo-
rený pre úspech v práci. Bola by ho škoda 
nevyužiť. S hŕbou energie prichádzajú aj 
nové možnos�  a pritom vám bude priať aj 
fi nančná situácia.

BÝK (21.4 - 21.5)
Konečne začnete žať úrodu, na ktorej 

ste už tak dlho pracovali. Zdá sa, že máte 
konečne jasno v tom, čo chcete i ako to do-
siahnuť. Býk bude mať aj dostatok energie a 
chu�  do práce. Dozaista sa dostaví úspech, 
povýšenie, pochvala od šéfa. Nevyhýbajte 
sa spoločnos� , večierkom, pozvaniam. 

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)
Celý mesiac december sa budete na-

chádzať na spoločenskom i milostnom výsl-
ní. Dávajte si však pozor, Vaša planéta lásky 
je ešte stále na ústupe. Pre Blížencov na-
stáva čas sústrediť sa na prácu. Doteraz ste 
mali čas prehodno� ť svoje ambície a plány 
a teraz je čas na ich realizáciu.

RAK (22.6 - 22.7)
Udalos�  naberú neuveriteľný spád. 

Veci, na ktorých ste dlho pracovali, sa ko-
nečne pohnú. Sústreďte sa na prácu a kari-
éru. Koncom mesiaca nezabudnite však na 
rodinu a domov, a nezabudnite si oddých-
nuť. Ak hľadáte prácu, mali by ste ju práve 
teraz získať. Musíte však byť otvorený na 
všetky možné príležitos� .

LEV (23.7 - 23.8)
Každá dobrá spoločnosť a párty potre-

buje niekoho, ako ste vy. Tento mesiac by 
ste mali zabudnúť na svoje potreby a zame-
rať sa na druhých, aj keď to bude to pre Vás 
nesmierne ťažké. Budete síce � ež míňať 
viac ako obyčajne, ale peniaze sú tu na to, 
aby sme si ich aj patrične užili, nielen ukla-
dali do banky či ponožky. 

PANNA (24.8 - 23.9)
Váš súčasný milostný život sa konečne 

začne vyjasňovať. Ak sa aj dopus� te ne-
jakých chýb, bude to len ďalšia potrebná 
skúsenosť vo vzťahu. Svoje záujmy a po-
treby by ste mali načas odsunúť bokom. 
Pamätajte si, že sa môžete aj veľa naučiť. 
Ak sa vyznáte na burze, skúste do niečoho 
zainvestovať.

VÁHY (24.9 - 23.10)
S Vašimi fi nanciami to síce vyzerá vše-

lijako, ale zdá sa, že zárobky budú pre Vás 
uspokojivé. Dôležitým faktorom pri zará-
baní bude aj Váš zovňajšok. Mali by ste sa 
riadiť svojím inš� nktom. Nastáva vhodný 
čas dobehnúť zanedbanú korešpondenciu, 
emaily a podobne. Skúste � ež zainvestovať 
do vzdelávania. 

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)
Venujte všetku svoju pozornosť rodi-

ne. Môžete si dovoliť trošku zanedbávať 
zamestnanie. Váš pracovný život sa zasa 
rozhýbe až v roku 2013. Tento mesiac je 
dôležité, aby ste sa cí� li dobre a citovo vy-
rovnaný. Keď sa budete cí� ť dobre, všetko 
ostatné sa tomuto pocitu prispôsobí. 

STRELEC (23.11 - 21.12)
So zdravím a vitalitou by ste mali byť 

nadmieru spokojný. Budete hviezdou všet-
kých poduja�  a Vaše osobné čaro všetkých 
ohúri. Ak rozmýšľate nad založením rodiny, 
niet na čo čakať. Láska si Vás celkom určite 
nájde. Vzťah s Vaším partnerom bude na-
plnený porozumením a spolupatričnosťou. 
(ms)

STE POHOSTINNÝ 
TYP?
1. Na Štedrý večer u vás z čista jasna 
zazvoní priateľ...
a) Bez mihnu� a okom prinesiete na 
stôl ešte jeden tanier. Bolo by kruté, 
keby takýto deň trávil osamote.
b) Požiadate ho, aby prišiel na dru-
hý deň. Nebudete pred ním predsa 
rozbaľovať darčeky!
c) Zatajíte, že ste doma.
2. S hrôzou zis� te, že štedrovečerná 
kapustnica sa nedá jesť.
a) Ihneď rezervujete stôl v reštau-
rácii a svojich hos�  zoberiete tam.
b) Napochytre urobíte omeletu.
c) Tvárite sa, že všetko je v najlepšom 
poriadku a v duchu sa nad tým uškŕ-
ňate ako nad vydareným kúskom.
3. Pod stromčekom nájdete nádher-
ne pyžamo, ale je vám priveľké.
a) Poteší vás to, aspoň máte čo da-
rovať staršiemu bratovi.
b) Ako na potvoru ju prepálite ciga-
retou...
c) Pus� te sa do hurónskeho rehotu.
4. Kedy je Štedrý večer?
a) 24. decembra
b) 29. augusta
c) 1. novembra
5. Ako na vás pôsobí nadmerná 
konzumácia vína?
a) veselo
b) smutne
c) násilne
6. Čo robíte na Silvestra o polnoci?
a) dávate si záväzky
b) pijete
c) napchávate sa dobrotami
7. Uprostred  štedrovečernej  hos-
� ny k vám zavíta neznámy muž 
s bielou bradou a v červenom ko-
žuchu.
a) Pozvete ho ku stolu.
b) Zdvihnete slúchadlo a zavoláte po-
líciu.
c) Pošlete ho tam, odkiaľ prišiel.
8. Na Silvestra v televízii vysielajú 
vynikajúci zábavný program, ale vy 
ste práve zasadli ku stolu.
a) Nahráte si ho na videokazetu.
b) Nenápadne odbiehate od stola, 
aby ste z neho aspoň čosi zachy� li.
c) Ostenta� vne sa posadíte pred 
obrazovku a sledujete program. Ne-
dáte si ho predsa ujsť!40 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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9. Susedia, pobúrení prílišným hur-
hajom, zavolajú na vás políciu.
a) Pozvete policajtov dnu a pohos� te 
ich, ako sa patrí.
b) Sľúbite im, že už nebudete rušiť 
susedov.
c) Rozčúlite sa, že otravujú slušných 
ľudí a nedoprajú im ani zábavu.
10. Mikuláš je...
a) veľkodušný starček
b) výmysel
c) nebezpečné indivíduum, ktoré 
vám balamu�  de� 
11.  Vianoce vám symbolizuje
a) hračka
b) pomaranč
c) vianočný stromček
12. Tohtoročné Vianoce sa akosi ne-
vydarili...
a) Na budúci rok to bude lepšie.
b) Nejako ich zas pretrpíte.
c) O týchto sviatkoch už nikdy nech-
cete ani počuť!

Výsledky testu:
Prevažná väčšina a
Ste ukážkový hos� teľ. Viete očariť 

a za baviť svojich priateľov. Priateľ-
ské vzťa hy utužujete predovšetkým 
dobrou náladou a pozorným správa-
ním v spoloč nos� . Ste taký znamenitý 
spoločník, že ani jeden Silvester sa 
bez vás nezaobí de.

Prevažuje b
Najkrajšie sviatky v roku pre vás 

veľa neznamenajú. Zvyčajne vo vás 
zane chávajú len zopár hmlistých 
pocitov. Keby zmizli z kalendára, ani 
by ste si to nevšimli. Štedrý večer je 
pre vás deň ako ktorýkoľvek iný.

Väčšina odpovedí c
Nie ste stvorený pre neviazané 

oslavy, naopak, vyslovene vás otra-
vujú. Radšej sa im vyhýbajte, ak ne-
chcete znechu� ť aj ostatných. Väčš-
mi vám vyhovujú všedné dni, ktoré 
si nevyžadujú, aby ste prekypovali 
dobrou náladou.

Fero sa rú�  vysokou rýchlosťou na 
svojej motorke. Zrazu opro�  nemu 
le�  vrabec. Fero dupol na brzdu, ale 
neskoro - zrazil malého vrabčeka. 
Uľútos� lo sa Ferovi malého ranené-
ho vtáčika, tak zastavil, vyhľadal ho a 
zobral domov. Doma ho nežne položil 
do klietky, pripravil misku s vodou, na-
drobil kôrku z chleba...

Časom sa vrabčiak prebral. Pozerá 
okolo seba a vidí mreže, chlieb, vodu... 
Hovorí si vrabčím hlasom:

- No nazdar, ja som toho motocyk-
listu asi zabil, keď ma zavreli.

* * *
- Prečo tú sliepku držíš za krk?
- Varím podľa kuchárskej knihy. 

Tam je napísané: Sliepku pol hodiny 
mierne dusíme.

* * *
V Prahe chodí po križovatke po-

licajt s rebríkom na chrbte. Príde k 
semaforu, otvorí ho, nazrie dnu a za-
tvorí ho. Prejde cez cestu k druhému 
semaforu, otvorí ho, nazrie dnu a zno-
vu ho zatvorí. Po chvíli príde k nemu 
pani a pýta sa:

- Prosím vás, co to tady děláte?
A policajt jej hovorí:
- No, to víte, já jsem dostal dva lístky 

do Semaforu a teď nevím do kterého.
* * *

Hádka manželov:
On: - Prosím ťa neštvi ma, lebo vo 

mne prebudíš zviera! 
Ona: - Hádam si nemyslíš, že sa bo-

jím somára?

* * *
- Viete v akej dobe žijeme?
- V elektrickej. 
- Do práce chodíme s odporom, v 

zamestnaní sedíme v napä�  a keď sa 
dotkneme vedenia, kopne nás do za-
dku.

* * *
Hodina zemepisu v maďarskej ško-

le na južnom Slovensku:
- Lászlo, pozri na glóbus a povedz 

mi, čo to je os?
- Os..., to je taký velký, páskovaný 

much!
* * *

Blondína je v autoškole a na konci 
robí ústne skúšky. Skúšajúci sa pýta: 

- Viete mi opísať, ako funguje motor?
- Môžem vlastnými slovami?
- Áno.
- Brm brm brm brrrrrm.

* * *
Pasú sa dve kravy na lúke a v tom 

sa jedna z nich ozve: 
- Búúúúúúú.
Druhá sa otočí a povie: 
- Práve som to chcela povedať.
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SLOVNÍK A HUMOR

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

hodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slo-
venské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, 
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

freeskiing  – nietradycyjna forma 
narciarstwa na otwartej przestrze-
ni, polegająca na skakaniu na skoc-
zniach i wykonywaniu ewolucji w 
powietrzu 

freeskiing – netradičná forma lyžovania 
vo voľnom teréne, zakladajúca sa na 
skokoch z rozličných mos� kov a kaska-
dérskych kúskoch vo vzduchu 

suspensywny Suspenzívny, odkladací

zawierać transakcje switch uzatvárať switch

zstępna linia (np. przy spadku) zostupná línia (napr. pri dedičstve)

zobowiązanie wekslowe zmenkový dlh

hologram – trójwymiarowy zapis 
obrazu przedmiotu wspieranego 
spójnym promieniowaniem i falami 
odbitymi od obiektu, nowoczesny 
typ fotografi i

hologram – trojrozmerný obraz zalo-
žený na zachytení predmetu pomocou 
oporného koherentného žiarenia a vĺn 
odrazených od predmetu, moderná 
forma fotografi e

holografi a holografi a

reimport reimport

odpowiedzialność regresowa regresná zodpovednosť

porto porto, poštovný poplatok
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Dedko ako modelka
Možno by to vôbec nebolo zau-

jímavé, keby predvádzal módu pre 
starších mužov. Avšak sedemdesiat-
dvaročný Číňan Liu Xianping, ktorému 
jeho š� hlu fi gúru a dlhé nohy môže zá-
vidieť nejedna žena, upútal pozornosť 
tým, že predvádza módu pre � nedže- menníkov. Zájdi rýchlo k onkológovi 

a povedz mu o všetkom, - odpísal mu 
jeden z užívateľov.

Lekár jeho obavy potvrdil. Na pra-
vom semenníku mal naozaj malý ná-
dor. To� ž asi len málo mužov vie o 
tom, že medzi tehotenským testom 
a nádorovým ochorením semenníkov 
je priama súvislosť. Niektoré druhy 
rakoviny môžu produkovať hormón, 
ktorý sa dá zis� ť aj takýmto bizarným 
spôsobom. A tak nakoniec mu tento 
žar� k pravdepodobne zachránil život.

Za močenie na verejnosti 
2500 dolárov?

V USA je možné asi naozaj všetko. 
Presvedčila sa o tom aj matka trojroč-
ného Dillana z Piedmontu, ktorá do-
stala pokutu za to, že sa jej syn vymo-
čil na ich vlastnom pozemku.

Ako uviedla jeho matka Jennifer 
Wardenová televízii News9, jedno-
ducho si s� ahol nohavice a vycikal sa. 
Hoci sa policajtovi s kamarátkou po-
kúšali vysvetliť, že chlapec má iba tri 
roky, nenašli žiadne pochopenie. A to 
ani vtedy, keď ho upozornili, že k skut-
ku prišlo na ich súkromnom pozemku. 
Podľa slov policajta to mohli všetci vi-
dieť a tak dal matke pokutu vo výške 
2500 dolárov. Jennifer Wardenová sa 
však nevzdáva a nezmyselnú pokutu 
chce hnať až pred súd. 

Zdroj: topky.sk

rky a mladé dámy. Pózovanie v mini-
sukniach, kabá� koch či nadkolienkach 
mu ide dokonca lepšie, ako mnohým 
ostrieľaným modelkám. A pritom sa 
všetko začalo úplne nevinne. Pred ča-
som Liu pomáhal vnučke rozbehnúť 
internetový obchod s oblečením. Te-
raz sa z dievčiny pomaly, ale isto, stáva 
boháčka, a to len vďaka tomu, že jej 
starý otec nemá predsudky a nevadí 
mu robiť zo seba tak trochu blázna.

Ako si spomína jeho vnučka, vy-
bral niekoľko kúskov z vecí a poradil, 
s čím by sa dali skombinovať: - Dobre 
sme sa pri tom bavili a napadlo nás, 
že by sme to mohli skúsiť aj nafo� ť. 
A dedko Liu k tomu dodáva: - Prečo by 
malo byť také hrozné, že nosím žen-
ské oblečenie? Pomáham tým svojej 
vnučke a okrem toho v mojom veku 
už nemám čo stra� ť. 

Urobil test a bol tehotný
Istý Američan si pred nedávnom 

len tak zo zábavy urobil tehotenský 
test, ktorý na jeho veľké prekvapenie 
vyšiel pozi� vne. Jednoducho našiel 
priateľkin nepoužitý tehotenský test 
a tak si to chcel vyskúšať na vlastnej 
koži. Zis� l však, že je v tom a s týmto 
svojím odhalením sa pochválil na in-
ternete. Tu ho však čakala šokujúca 
odpoveď: - Môžeš mať rakovinu se-
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, 
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, 
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych 
opowiadań słowackich, Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  . . . .13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka 
Milana Rúfusa, Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, 
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże 
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, 
czyli rzeź domowa, Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš 
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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