
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Slovenská pospolitosť na Devíne 
 

24. apríla 2005 zorganizovala Slovenská pos145 
politosť pamätnú akciu, ktorou si pripomenula výstup Ľudovíta 

Velislava �túra a jeho dru�iny na staroslovanský hrad Devín. Členovia 
Slovenskej pospolitosti, Nového Slobodného Slovenska ako aj mladí národovci 
a sympatizanti oboch organizácií sa zi�li pod Devínom.... 
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Úvodník 
 

V mesiaci máj si pripomíname výročie smrti človeka, ktorý svojimi činmi 
dokázal, �e právom patrí do panteónu slávy, v ktorom figurujú najvýznamnej�ie 
osobnosti z radov Slovákov ako sú Andrej Hlinka, Dr. Jozef Tiso, Ľudovít �túr a ďal�í, 
ktorí obetovali celý svoj �ivot boju za Slovenské národné práva. Hovoríme o Milanovi 
Rastislavovi �tefánikovi, generálovi, ktorý zaplatil za svoju slu�bu  slovenskému 
národu cenou najvy��ou - svojim �ivotom. Nie, jeho �ivot neukončila ne�ťastná náhoda 
ako nám to tvrdia v dejepise! Milan Rastislav �tefánik bol znesený z tohoto sveta rukou 
zákerného vraha! To v�ak oficiálne dejepisné knihy zamlčujú.  

Tento rok, tak ako aj ostatné, sa pri mohyle M. R. �tefánika organizuje viacero 
pietnych spomienok. Spomienka organizovaná �tátom v�ak chýba. 
Či nestojí vládnym činiteľom za to, vzdať hold tomuto veľkému človeku, ktorý oddane 
bojoval a padol za Slovensko a Slovákov? 

Nie! V�etko čo sa spája s bojom za práva slovenského národa sa dnes nenosí. 
Módne je oslavovať vstup do in�titúcii, ktoré nie priznávajú, ale naopak likvidujú 
národnú suverenitu - EÚ a NATO, alebo deň proti slovenského puču, ktorý mo�no 
označiť ako začiatok konca 1. slovenskej �tátnosti - 29. august, deň vypuknutia tzv. 
SNP. 
Realita je neúprosná. 

My, slovenskí národovci z občianskych zdru�ení Slovenská pospolitosť a Nové 
slobodné Slovensko v�ak na veľké osobnosti na�ich slovenských národných dejín 
nezabúdame a na rozdiel od vedúcich, u� dávno nie slovenských vládnych činiteľov 
vzdáme hold  veľkému slovenskému generálovi �tefánikovi na mieste jeho posledného 
odpočinku - na Bradle. 

K účasti na pietnej spomienke Vás národovci vyzýva  
redakcia Hlasu NS 

 

www.prop.sk 
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O B Č I A N S K E     Z D R U � E N I E 
 

NOVÉ SLOBODNÉ SLOVENSKO
 

Hľadá nových členov! 
 

- AK chce� niečo urobiť pre Slovensko, 
- AK ťa neodradí nezáujem a nepochopenie okolia, 
- AK ťa neodradí neúspech, 
- AK ťa neodradí kritika, 
- AK chce� obetovať svoj voľný čas pre Slovensko, 
- AK sa nebojí� ťa�kostí pri svojej práci, 
- AK sa nebojí� �e neuvidí� ihneď výsledky svojej práce ,
- AK sa nebojí� obhajovať svoje názory pred druhými, 
- AK sa nehanbí� povedať kedykoľvek, kdekoľvek, a 
komukoľvek: 

�Ja som Slovák! � 
 

TAK SA PRIDAJ K NÁM! 
 

A  STAŇ SA ČLENOM NSS! 
Nemô�eme si dovoliť, byť nejednotní ! 

 

VERNÍ SEBE � SVORNE NAPRED! 
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Milan Rastislav �tefánik 
(21. júla 1880 � 4. mája 1919) 

 
Generál, politik, letec, astronóm, vedec,  ale predov�etkým Slovák! 
Meno veľkého mu�a Slovenského národa. Ide o azda najznámej�ieho Slováka v zahraničí. Mu�a, ktorý napriek tomu, �e �il 

za hranicami vlasti, nikdy sa neprestal hlásiť k svojmu národu a v�dy hrdo a so cťou ho prezentoval. Na druhej strane je �tefánik 
zobrazovaný aj v zlom svetle, a to najmä pre jeho členstvo v slobodomurárskej ló�i a preto, �e spolupracoval  s kreatúrami typu 
Bene� a Masaryk. Práve títo ho oklamali, vyu�ili a keď sa stal nepohodlným, tak aj odstránili... �il v dobe pre ná� národ ťa�kej 
a nebyť �tefánika, v�etko by bolo inak. Nebyť �tefánika, nikdy by nemali Masaryk a Bene� takú ľahkú cestu vyjednávať 
s víťaznými mocnosťami o vytvorení ČSR. Ka�dý nech si názor utvorí sám po prečítaní nasledujúcich riadkov o jeho �ivote.  
 

Milan Rastislav �tefánik sa narodil 21. 
júla 1880 v Ko�ariskách, neďaleko Brezovej pod 
Bradlom. Bol synom slovenského evanjelického 
farára Pavla �tefánika a Albertíny, rodenej 
Jurenkovej. Rodinné prostredie a výchova ho 
nadchla pre my�lienku národného hnutia. Milan 
Rastislav bol �iestym dieťaťom z celkového počtu 
dvanásť. Pričom dospelého veku sa do�ilo päť 
synov a �tyri dcéry.  V roku 1889-1892 �tudoval 
na evanjelickom lýceu v Bratislave, 1893-1894 
v �oprone a 1894-1898 v Sarva�i, 1898-1900 
stavebné in�inierstvo na technike, 1901-1904 
astronómiu a filozofiu na českej univerzite v Prahe 
a v Zürichu. Na jeseň 1908 odi�iel do Parí�a, kde 
pracoval ako asistent vo hvezdárni v Meudone 
a do roku 1914 sa venoval vedeckému bádaniu.  V 
roku 1912 sa stal  francúzskym občanom. Vo 
vojnových rokoch 1914-1918 bol v slu�bách francúzskej 
armády a diplomacie (postupne v hodnosti poručíka letectva, 
1916 kapitán a major, 1918 plukovník, od júna 1918 generál). 

Súčasne sa stal čelným predstaviteľom prvého 
československého odboja v zahraničí, od októbra 1918 sa stal 
prvý minister národnej obrany, od novembra 1918 minister 
vojny prvej čs. vlády. Zahynul pri návrate do vlasti za doposiaľ 
nevyjasnených okolností pri leteckom ne�ťastí 4. mája 1919 
medzi Ivankou pri Dunaji a Vajnormi. Je veľmi pravdepodobné, 
�e i�lo o úmyselné zostrelenie lietadla, lebo �tefánik svojimi 
postojmi voči Masarykovi a Bene�ovi v poslednej fáze odboja, 
najmä v otázke postavenia Slovenska, ale aj v otázke osobnej 
pozície v novom �táte stal sa nepohodlným partnerom, s ktorým 
si nevedeli rady. M. R. �tefánik je pochovaný v mohyle na 
Bradle nad obcou Brezová.  

Bol jedným z najvýznamnej�ích osobností moderných 
dejín v oblasti politickej diplomacie a vedy. Bojoval za práva 
Slovákov. U� počas �túdií v Prahe rozvinul �urnalistickú prácu 
ako redaktor Kni�nice Hlasu, úvodníkmi v Čase informoval 
o Slovensku a o národnom zápase Slovákov s maďarizáciou. Po 
odchode do Parí�a ako spolupracovník J. Jensena vedecky 
pracoval vo hvezdárňach v Meudone a na Mont Blancu, 

francúzskej akadémii vied predlo�il osem 
vedeckých prác, ktorými si získal meno vo 
vedeckých kruhoch. Počas astronomických 
a meteorologických pozorovaní na rozličných 
miestach sveta (Turkestan, Al�írsko, Tahiti, 
Brazília) preukázal neobyčajné diplomatické 
schopnosti, podarilo sa mu získať si zásluhy 
a vplyvné známosti v najvy��ích politických 
kruhoch Francúzska. Hoci na jar 1914 prekonal 
ťa�kú operáciu �alúdka, po vypuknutí prvej 
svetovej vojny dobrovoľne vstúpil do 
francúzskej armády a po absolvovaní leteckého 
výcviku v máji 1915 bol odvelený na front. 
Koncom roku 1915 sa v Parí�i skontaktoval s T. 
G. Masarykom, kde mu sprostredkoval stretnutie 
s ministerským predsedom A. Briandom a inými 
politickými osobnosťami. V roku 1916-1918 sa 

podstatnou mierou zaslú�il o vytvorenie československých légií 
v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku. V súvislosti s tým v apríli 
1916 odi�iel na misiu do Talianska, kde pokračoval v slu�be 
vojenského letca a kde vyzýval vojakov, príslu�níkov 
slovanských národov, aby nebojovali za záujmy Rakúsko-
Uhorska a Nemecka. Potom opakovane cestoval do Ruska, kde 
sa mu podarilo uzavrieť dohody o vytvorení československého 
vojska v Rusku, v apríli 1917 vyvíjal diplomatickú aktivitu 
v USA a usiloval sa získať dobrovoľníkov pre čs. légie. 
V Parí�i sa zapojil do práce na dekréte, zakladajúcom 
samostatnú čs. armádu vo Francúzsku a v apríli 1918 podpísal 
dvojstrannú zmluvu o ustanovení samostatnej armády 
v Taliansku. V auguste 1918 sa cez USA a Japonsko vydal na 
cestu k légiám na Sibíri. Do Vladivostoku  pri�iel v novembri 
1918,  keď u� bola vyhlásená ČSR a organizoval ich návrat 
domov. Odtiaľ odi�iel na mierové rokovania do Parí�a a cez 
Taliansko sa vracal domov, kde mal zaujať post ministra v prvej 
čs. vláde. Smrť M. R. �tefánika bola veľká tragédia pre 
Slovensko. U� sa nám asi nikdy nepodarí rozlú�tiť záhadu 
okolo jeho smrti, a prečo musel zomrieť skôr ako sa dostal do 
krajiny, za ktorú tak hrdo a hú�evnate bojoval. 

(SM)
 

Smrť Milana Rastislava �tefánika 
 

Mám 71 rokov a u� viac menej na sklonku �ivota mi 
nedá vedomie i svedomie, aby som písomne nezverejnil osobne 
počutú pravdu o tragickej smrti gen. M. R. �tefánika 4. mája 
1919, ktorú mi povedal člen delostreleckej batérie (�tyri delá), 
ktorá bola vybraná na strieľanie čestných sálv zo stanovi�ťa 
Bratislavského hradu pri prílete gen. M. R. �tefánika na 
Slovensko. V roku 1947 som bol zamestnaný vo vydavateľstve 
Pravda, grafické a vydavateľské podniky Bratislava, Jesenského 
12, ako učeň v predajni kníhkupectva na ul. Jesenského 12. 

Vedúci predajne kníhkupectva bol Fríbort (Čech). K tejto 
profesii zamestnania som mal vrelý vzťah. Bol to po 4. máji 
1947, asi tak tri dni. Do predajne pri�iel pán, asi päťdesiatročný 
(oblečením a vzhľadom vyzeral na robotníka) a pýtal si knihu, 
alebo aspoň nejakú bro�úru o �ivote gen. M. R. �tefánika. 
S poľutovaním som mu povedal, �e v predajni a ani v sklade 
také niečo nemáme. Sám som u� pred touto príhodou prehľadal 
celý sklad, knihu za knihou, ale o �tefánikovi som nič nena�iel. 
V ten rok o tragickej smrti gen. �tefánika bol v denníku Pravda 
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napísaný úzky osemriadkový stĺpček a dosť. O pra�skom 
povstaní bola popísaná celá predná strana denníka Pravda. 
Tento pán medzi rečou mi polo�il otázku, či mi je známe za 
akých podmienok zomrel gen. M. R. �tefánik. Povedal som mu, 
�e mi je známy len dohad od star�ích mu�ov, �e �tefánik bol na 
tajný príkaz Dr. Bene�a a tichým súhlasom Masaryka, pri 
príchode lietadlom na Slovensko zostrelený. A ten mu� mi na to 
povedal, �Áno, gen. M. R. �tefánik bol zostrelený českými 
vojakmi pri strieľaní čestných sálv pri jeho príchode lietadlom 
na Slovensko. Bol som členom obsluhy dela zo slovenskou 
obsluhou. Delostrelecká batéria bola rozdelená tak, �e dve delá 
obsluhovali vojaci českej národnosti a dve slovenskej 
národnosti. Pred odchodom na stanovisko sme boli 
oboznámení, aký kruhový farebný znak bude mať lietadlo, na 
ktorom priletí �tefánik.  

Letecký znak maďarských lietadiel sme poznali. Keď 
sme videli, �e od Dunaja letí lietadlo, krátko  na to pri jeho 
otočke sme videli výsostné talianske znaky na krídlach, začali 
sme strieľať čestné salvy. Len�e pri streľbe sme s hrôzou zistili, 
�e delá s českými osádkami strieľajú ostrými granátmi. My sme 
mali náboje slepé. Lietadlo niekoľko krát spravilo okruh a pri 

tom poslednom čo sme z hradu videli sa rozkývalo a začalo sa 
rútiť k zemi. V týchto tragických  momentoch to dvaja vojaci 
českej osádky  nevydr�ali a s rukami nad hlavou vykrikovali 
niečo, čo sme počuli ako �a dostal ji�. Videli sme, ako ich 
ostatní vojaci pri dele zahriakli. Hneď ako sa tento tragický akt 
odohral, pri�lo nákladné auto, ktoré doviezlo novú obsluhu diel 
s českou obsluhou. Tých, čo previedli streľbu zoradili pri 
nákladiaku. Tých, čo doviezli, zaujali stanovisko pri delách 
s prípravou na odchod. Vojakov českej národnosti čo vykonali 
streľbu, nalo�ili do nákladiaku a odviezli. Len�e týchto vojakov 
do kasární nevidel nikto prísť a nik viac ich potom ani jedného 
nevidel. Týmto sme vedeli, �e ak niečo povieme, �e nám ide 
o �ivot, tak sme mlčali. Nakoniec mi povedal: Zapamätaj si to 
chlapče, gen. M. R. �tefánik nezapadal do plánov Bene�a 
a Masaryka, preto ho dali zostreliť. Slovensko sa stalo aj českou 
kolóniu. Nezabudni, �e si Slovák a odi�iel. Toľko, čo mi 
povedal neznámy občan o tragickej smrti gen. M. R. �tefánika.  

  Dopisovateľ 
(Článok z Vlasteneckého informačného spravodajcu PROTI 

PRÚDU č. 3, júl-október 1998) 
(SM) 

Spomienka 
 

Krásne slnce na oblohu vychádza, túto malú zem 
Slovenskú zlatými lúčmi zahrieva. Tie zlaté teplé lúče sa 
dotýkajú na�ich hôr, lúk, čistín. Zo zeme ďalekej veľký orol na 
modrú oblohu sa vzniesol, modrou oblohou si brázdil, vietor 
jeho krídla hladil. Z ďalekej zeme letel, aby domov priletel, aby 
táto malá zem ho privítala ako mať svojho syna. Aj jeho mať po 
dlhom lete si ho na hruď chcela privinúť, toho veľkého svojho 
syna, ktorý sa z ďalekej,  vojnou rozbitej zeme domov vracal, 
na svoju mať sa tak te�il aj na svoju malú, ale u� slobodnú 
vlasť. Namiesto vrúcneho pohladenia a sĺz radosti, matka iba 
mŕtve telo privítala na zemi. Matka si svojho veľkého syna na 
svoju hruď privinula, ale to telo u� ne�ilo, len bezvládne le�alo 
a zaspalo večným spánkom. 

 

Dnes je máj, ten krásny máj, kedy sa v�etko k �ivotu 
prebúdza. Lesy sa začínajú zelenať, prvé kvety na lúkach sa 
objavia. Slnce �iari a zahrieva lúky, lesy čistiny, keď sa zrazu 
skryje za stra�ný čierny mrak.  Lebo padol ná� veľký Slovenský 
brat. 

V Slovenskej zemi na večný spánok sa ukladá. Na 
ktorom krásna mohyla vyrástla na pamiatku veľkého Slováka 
M. R. �tefánika. Tá mohyla nevyrástla len tak, ale má 
pripomínať večnú pamiatku veľkého Slováka. A nám má 
pripomínať, �e my máme byť veľkí Slováci a hrdí na to, �e sme 
Slováci aj keď sme ďaleko, ľudovo povedané, za veľkou 
mlákou. Aspoň malými činmi urobiť niečo pre na�e malebné 
Slovensko. M. R. �tefánik urobil pre Slovákov veľké veci, ale 
jeho odchodom sa mnoho zmenilo. 

(ms)
 

Slovenská pospolitosť na Devíne 
 

24. apríla 2005, na Juraja,  sa tak, ako pred 169 rokmi zi�li mladí 
slovenskí národovci. V tento pamätný deň zorganizovala Slovenská pospolitosť 
pamätnú akciu, ktorou si pripomenula výstup Ľudovíta Velislava �túra a jeho 
dru�iny na staroslovanský hrad Devín. Členovia Slovenskej pospolitosti, 
Nového Slobodného Slovenska ako aj mladí národovci a sympatizanti oboch 
organizácií sa zi�li v poludňaj�ích hodinách neďaleko mestskej časti Devín, pri 
starých vojenských kasárňach. Po zoradení oddielu vyrazili pe�ím pochodom 
k devínskemu hradu, miesta spomienkovej akcie. Prechádzaním cez mestskú 
časť vzbudil pozornosť miestnych obyvateľov ako aj veľké mno�stvo turistov 
a iných občanov. Pre�li okolo hotela Devín, kde v ten istý čas organizovala 
spomienkovú oslavu  Matica Slovenská. Popri nábre�iu Moravy sa dostali na 
miesto aktu spomienky, k sútoku Dunaja a Moravy pod �panenskú ve�u� 
devínskeho hradu, kde u� čakala skupinka mladých, ako ja star�ích národovcov. 
Po zoradení oddielu Slovenskej pospolitosti zaznela �tátna hymna Slovenskej republiky. Následne Mária predniesla báseň �Slávna 
generácia�. Po básni začali prejavy. Prvý vystúpil člen Hlavného vedenia SP pozdravom Slovenskej pospolitosti �Verní sebe, svorne 
napred!�. Vo svojom prejave zdôraznil �túrov odkaz. Druhý so svojim prejavom vystúpil Pobočník vodcu SP, ktorý priblí�il 
politické pozadie a politický odkaz �túra. Nasledoval prejav Star�inu Miestnej organizácie Bratislava, ktorý prítomným priblí�il 
historické pozadie výstupu �túrovcov na Devín. Po prejave nadi�iel akt slávnostnej prísahy vernosti. Po prísahe bola akcia ukončená 
hymnou Slovenskej pospolitosti �Hej Slováci�. Následne sa členovia SP zhovárali s ostatnými prítomnými a odpovedali na veľké 
mno�stvo otázok. Prítomným bolo rozdané nové číslo časopisu Hlas národnej strá�e. Delegácia Slovenskej pospolitosti sa zúčastnila 
akcie matičiarov, na ktorú boli srdečne pozvaní.  Iní si i�li prezrieť ná� národný skvost, hrad Devín.   
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(SM) 
Prejav člena SP 

 
Na Strá�! 

Páni Bratia, Drahí Slováci a Slovenky. Dnes si pripomíname slávnu udalosť. Na tomto 
mieste, mieste na�ej národnej slávy a starobylej minulosti sa pred 169 rokmi zi�li najväč�í synovia 
národa Slovenského. Stojíme pod bralom, ktoré bolo od nepamäti predurčené ako pevnosť. 
Pevnosť strá�iaca na�u �tátnosť. Slávne Staroslovenské hradisko knie�aťa Rastislava a kráľa 
Svätopluka. Práve toto miesto si vybrali �túrovci a 24. apríla 1836 sem viedli ich kroky. Na 
miesta na�ej národnej slávy, aby si pripomenuli na�u slávnu minulosť a zlo�ili sľub prísahy 
vytrvať v boji za národné práva. Mimoriadny význam mal Devín pre �túrovcov.  

Devätnáste storočie prinieslo na územie Slovenska vlnu národného obrodenia. Devín sa 
dostával do popredia záujmu slovenských národovcov ako symbol slovenskej �tátnosti, ako 
nositeľ kultúrnych tradícií svätého Cyrila a svätého Metoda. Tak sa v apríli roku 1836 zrodila 
my�lienka výstupu �túrovcov na Devín.  

Na Juraja, v nedeľu sa skupinka �túrovcov v počte 17 ľudí zi�la v hostinci pod hradom. 
Boli v tej dobe e�te veľmi mladí, sám �túr nemal viac ako 21 rokov.  Spoločne vystúpili na hrad, 
zaspievali piesne a predniesli básne. Potom �túr predniesol plamenný prejav venovaný dávnej 
sláve Staroslovanskej rí�i, časom Rastislava, Svätopluka a Mojmíra. Priblí�il slávnu minulosť 
Slovákov, ktorá príkro kontrastovala s biednou prítomnosťou národa. A tak vyzval mladíkov do 
práce a boja za národ a ľud.  Po ďal�ích spevoch a recitáciách navrhol, aby si ka�dý účastník 

zvolil �ivotné heslo a pridal k svojmu krstnému menu, meno slovanské. Sám prijal meno Velislav. Slovanské  mená si dali aj ďal�í 
účastníci, napríklad Benjamín Čevenák - Pravoslav, Joná� Záborský - Bojislav, Gustáv Grossman - Dobroslav, August �kultéty - 
Horislav, Jozef Hurban - Miloslav Daniel Bôrik - Jaroslav, Milan Hod�a - Miloslav, Ján Bysterský - Vedoslav, Karol Frndák - 
Drahotín, Ján Maier - Jaromír, Daniel Krnúch - Blahoslav, Ján Matóthy - Jaromír, Ladislav Pauliny - Branislav,   a Timoteus 
Cochius si zmenil meno na Ctiboh Zoch. Mená, aké si zvolili e�te dvaja účastníci Pavol Čendekovič a Pavol Ko�acký sa 
nezachovali. Tento príklad nasledovali neskôr aj ďal�í slovenskí národovci. Na záver sa v�etci účastníci pochytali za ruky, zdvihli 
ich nad hlavu a zaspievali nedávno zlo�enú Tomá�ikovu hymnickú  pieseň Hej, Slováci. Výlet zakončili posedením v hostinci. Výlet 
mal nakoniec taký úspech, �e po ňom nasledovali ďal�ie, na rôzne výletné miesta v okolí Bratislavy. Devín v�ak naďalej zostával 
symbolom dávnej slovenskej slávy.  

Pamätné výstupy sa uskutočňovali a� do revolučných rokov1848-49, hoci z obáv pred perzekúciou museli byť 
starostlivej�ie utajované, tak�e sa o nich nezachovalo viac konkrétnych  údajov. 

Pri spomienke na túto pamätnú udalosť si vstúpte do svedomia Slováci! Nebuďte ľahostajný k svojmu osudu. Začnite 
bojovať za slovenský národ. Nech vám v u�iach znejú slová �túrovských bojovníkov a nech vám táto báseň v boji pomáha:  
A ty mor ho -  hoj mor ho! Detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam du�u dá� v tom boji divokom 
mor ty len,  a vol nebyť, ako byť otrokom! 

My členovia Slovenskej pospolitosti na tomto posvätnom Slovenskom mieste, v prítomnosti duchov na�ich predkov, 
hlásajúc sa k odkazu Ľudovíta Velislava �túra, sľubujeme a prisaháme �e vytrváme v boji za práva ná�ho národa. Vyčistíme 
Slovensko od ne�iaducich elementov a privedieme slovenský národ k jeho stratenej sláve! V tom nám Pán Boh pomáhaj.  

Verní sebe, svorne napred! 
 

Maďarské (seba)klamy 
Úvod do (seba)klamov - Bo�e, po�ehnaj Maďara! 

 

Bo�e, zhliadni milostivo na tento smutný, nepokojný a nespokojný 
národ a obdaruj ho tým, čoho sa mu nedostáva a o čo ťa tak úpenlivo 
prosí vo svojej hymne u� takmer dvesto rokov � veselou mysľou 
a hojnosťou. �Zo�li mu �tedrý rok�! veď ho �u� dávno kmá�e neblahý  
osud�. �Odpykal si u� tento ľud aj za minulosť, aj za budúcnosť�! 

 
Predkovia maďarského národa pri�li do Európy 

z ďalekej Ázie. Po ceste brali aj to, čo im nepatrilo � cudzie 
�ivoty a cudzí majetok. Brali to silou zbraní. Túto silu zastavila 
iná sila, ktorá ich prinútila usadiť sa a prejsť k pokojnej�iemu 
spôsobu �ivota. Európa ich zastavila a prinútila pracovať. To 
bolo pre nich veľké utrpenie, obrovská muka, čo sa prenieslo aj 
do maďarského jazyka označením práce slovom munka 
a robotníka slovom munkás, prácou mučený. Aj po násilnom 
usadení sa a násilnom donútení k práci stále tú�il mať � viac 
pôdy, viac otrokov, viac majetku, viac slávy... Vá�eň ovládať sa 
stala trvalým zdrojom aj ďal�ieho problému Maďarov. Chceli 
svoje okolie vlastniť, čím si zo susedov vyrobili skôr 
nepriateľov ako partnerov, priateľov a spojencov. Starým 
Maďarom sa nepáčilo v Európe, ktorá sa ich ako nevítaných 

hostí u� prestávala báť a neprestala nimi ako civilizačne 
zaostalej�ími pohŕdať. Nečudo, veď mali oveľa men�iu slovnú 
zásobu ako tunaj�ie osídlenie.  

Nemecký kronikár Otto z Freisingu vydal o starých 
Maďaroch vo svojom diele Činy cisára Friedricha I. takéto 
dobové svedectvo: � Spomínaní Uhri majú toti� mrzké tváre, 
vpadnuté oči, sú nízkej postavy. Ich jazyk a mravy sú barbarské 
a divé, tak�e právom mo�no viniť osud, či skôr obdivovať 
Bo�iu trpezlivosť, ktorá � ani by som nepovedal ľuďom, ale 
akýmsi ľudským obludám, dala takú krásnu krajinu...Citát 
uvádzame kvôli historickej autenticite. Z toho nepriateľského 
sveta, ktorý Maďarmi pohŕdal, obral ich o vieru predkov 
a mučil prácou, nebolo úniku. A tak z nich začala unikať 
maďarská du�a. Aby zmiernili svoje utrpenie, ponárali sa do 
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snov o bývalej bojovej sláve a u� v 13. storočí začali tieto sny 
dotvárať vlastnými vidinami a ilúziami. Odkaz príchodu 
predkov do Karpatskej kotliny hnaných Bulharmi a Pečenehmi, 
obraz strastiplného pochodu porazených na úteku, ktorí pri�li 
o väč�inu rodín a stád dobytka a boli takí skleslí na tele i na 
duchu, �e v krajnom zúfalstve prosili o novú priazeň bohov 
rituálnym obetovaním najvy��ieho vodcu, zabitím sakrálneho 
kráľa Almo�a, a ktorí pokorne prosili Svätopluka II. O mo�nosť 
prezimovať v Potisí � takýto obraz nemohol liečiť ubolenú 
maďarskú du�u, skôr naopak. Preto si stvorila obraz nový, 
o príchode ako o víťazoslávnom vpáde hrdých vitézov, ktorým 
sa korili veľké rí�e i miestny ľud. Maďar ka�dé územie, kde bol 
�na koni�, zmenil na �alár národov. Tak to bolo 
v potrianonskom Maďarsku, nemilosrdne likvidujúcom 
národnostné men�iny, ale tak to 
bolo aj v závere uhorských 
dejín a tie� na ich počiatku, keď 
staromaďarskí cháni takmer 
tri�tvrte storočia ohrozovali 
Európu a nazháňali z nej do 
uhorskej ní�iny početné húfy 
zajatcov � otrokov. Aby mal kto 
pracovať na tých, ktorí 
holdovali bezbrehej pohanskej 
svojvôli a pre ktorých bola 
práca munkou � mukou. 
Maďarov sústavný strach 
z vlastného zániku podnecuje 
k expanzii. Nebyť nepretr�itého 
nasávania zdrojov z okolia, 
maďarský národ by mo�no u� 
neexistoval. Vpád starých 
Maďarov vklinil do srdca 
Európy ázijskú enklávu, ktorá 
ako magnet priťahovala ďal�ie 
a ďal�ie vlny pohanských 
kočovníkov, ktorí splynuli 
s Maďarmi. Najväč�ou  takouto 
vlnou bolo 40 tisíc rodín divých 
Kumánov v 13. storočí. Ako 
napísal �najväč�í maďarský 
mysliteľ 20. storočia� István 
Bibó, Maďari sa zmie�ali � so 
v�elijakým balastom sveta�. Ku 
ka�dému väč�iemu kroku do 
európskej civilizácie boli 
prinútení násilím. Do 
európskeho domu chceli vstúpiť 
spôsobom, ktorý Európa 
v záujme vlastného pre�itia 
nemohla tolerovať. A tak pri�lo 
na rad násilie � Maďari boli v Európe násilne usadení, násilne 
pokresťančení a násilne voči nim sprevádzalo aj tvorbu 
uhorského �tátu, keď Arpádovec Vajk-�tefan I.., kráľ takmer 
z ich krvi, tvoril Uhorsko v bojoch, pri ktorých nad nim vial 
znak dvojkrí�a s tromi vrchmi a nad húfmi jeho odporcov sa 
vzná�ali preva�ne � hunské truhly. Násilne musel byť Maďarom 
vnútený aj maďarský národný �tát (Trianon 1920). Postavili sa 
aj proti výstavbe vodného diela Gabčíkovo, ktoré nielen�e 
zachránilo ich lu�né lesy pred vyschnutím, ale stihlo ich u� 
uchrániť pred dvomi katastrofálnymi povodňami. Maďari 
začleňovanie do Európskej civilizácie pociťujú ako traumatickú 
krí�ovú cestu plnú preká�ok.  

Keď sa po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867 
zmocnili vlády nad Uhorskom, opäť ho premenili na �alár 

národov. Vládnuca vrstva- ten skutočný maďarský panský 
národ, paradoxne preva�ne z maďarskej krvi � nastolila 
v Uhorsku re�im �tátneho terorizmu, korupcie a svojvôle. 
Maďari sa v oboch svetových vojnách postavili na stranu 
agresora, a tým aj na stranu porazených. Aj po jednej 
z prehratých vojen sa so svojimi susedmi nedokázali priateľsky 
pokonať, naopak, na oboch mierových konferenciách ich 
zástupcovia nielen �e nevystupovali ako porazení, ale dokonca 
sa �tylizovali do polohy víťazov a moralizátorov, pričom vo 
svojom národe naďalej �ivili démonov vzbury a revan�u, hoci 
v oboch mierových zmluvách sa zaviazali, �e takúto 
propagandu nedopustia. Maďarská du�a nechce vidieť svet 
večného bludára a nespokojenca. Maďari naostatok v�dy 
donútili svoje okolie, aby ich umravňovalo a civilizovalo 

násilím. Vrchol moci a slávy 
dosiahli Maďari v posledných 
päťdesiatich rokoch uhorských 
dejín násilnou maďarizáciou, 
bezohľadným lúpením cudzích 
du�í. Brať si paraziticky 
z cudzieho sa v záujme 
vlastného pre�itia stalo pre 
nich potrebou a historickým 
zvykom, ktorého sa nedoká�u 
striasť dodnes. Kult násilia 
a násilníkov si maďarská du�a 
pestuje doteraz ako duchovné 
azylové územie pred realitou, 
ktorá jej nevyhovuje, čo 
vyvoláva pocit ukrivdenosti 
a nespokojnosti. Ako 
výhovorku pred tvárou dejín 
najčastej�ie pou�íva Trianon, 
ale pocit krivdy, nespokojnosti 
a presvedčenie, �e okolie, 
Európa, je veľkým dl�níkom 
Maďarov, sa zrodili oveľa 
hlb�ie v dejinách. Jadným 
z dôkazov je text maďarskej 
hymny, ktorý vznikol takmer 
sto rokov pred Trianonom.  

Kto sa cíti ukrivdený, 
nespokojný a má voči okoliu 
nad�tandardné po�iadavky, 
v konečnom dôsledku si 
vynúti a vytrucuje zvý�enú 
pozornosť a pomoc. A keď�e 
Trianon roku 1920 skoncoval 
so �pongiovým efektom, 
priamym a násilným 
nasávaním zdrojov z okolia, 

Maďari sa museli prispôsobiť a nasadiť iné, �mäk�ie� 
prostriedky � propagandu, diplomaciu a stály psychologický 
tlak na susedov a západné mocnosti. Klamať sami seba začali 
u� v dávnej minulosti, a tejto drogy sa nezbavili dodnes. 
Maďarská du�a na svojom úteku pred realitou u� začiatkom 11. 
storočia neváhala sfal�ovať pápe�skú bulu Silvestra II. Z roku 
1001a prikrá�liť legendu o kráľovi �tefanovi I. Neváhala 
vyhlásiť Maďarov za pilier kresťanstva a obrany európskej 
civilizácie. Neváhala odvrhnúť nemaďarské národy Uhorska, 
svojich učiteľov kultúry a civilizácie, a vyhnať ich z uhorských 
dejín, neváhala vyhlásiť mnohonárodné Uhorsko, v ktorom 
maďarstvo dlhodobo hralo iba druhé husle, za výhradne 
maďarský �tát. Neváhala Maďarov, civilizačne najslab�ie a na 
stálu pomoc zvonka odkázané etnikum, vyhlásiť za 

 

Hoci sa Maďari v dvoch mierových zmluvách (Trianon a Parí�)
zaviazali, �e nepripustia obnovu revan�izmu a �ovinizmu,
naďalej vytrvalo pestujú ideu veľkého Maďarska. E�te aj roku
2002 sa v Maďarsku predávajú mapy predtrianonského
Maďarska s erbami v�etkých �úp � aj Pozsony, Nyitra, Trencsén,
Liptó... 
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najvyspelej�í a najkultúrnej�í národ, predurčený na výnimočné 
historické poslanie v celom karpatskom priestore. Neváhala 
sama pred sebou zatajiť deficit výrazných osobností z vlastných 
radov a z dejín si prisvojiť celú plejádu osobností 
nemaďarského pôvodu. Maďarská du�a neváhala v�etky slabiny 
a hriechy svojho národa pripísať výhradne vonkaj�ím faktorom 
a �nepriazni osudu�. Neváhala vyhlásiť, �e Maďari nemô�u ani 
za svoju účasť v obidvoch svetových vojnách na strane 
agresora, ani za vznik a vyčíňanie maďarského boľ�evizmu, ani 
za horthyovské represálie. Maďarský národ potrebuje 
vymyslenú realitu, potrebuje (seba)klam ako vitálnu drogu. 
Potrebuje ju na duchovné i fyzické pre�itie. Aby bolo atraktívne 
byť Maďarom, musel si maďarský národ sám pre seba vytvoriť 
nové, vykon�truované dejiny. Ani len Arpádovci neboli etnickí 
(staro)Maďari, boli to po meči chazarskí Turci a po praslici 
preva�ne Slovania. Ani medzi uhorskými kráľmi sa akosi 
nenachádza jediný Maďar � Karol Róbert bol Talian, Samuel 
Aba Kabar-Chazar, Matej Korvín Rumun, Jagelovci Poliaci, 
Habsburgovci Nemci... A oveľa lep�ie to nebolo ani v závere 
uhorských dejín. Do slávnej revolúcie v rokoch 1848 � 1849 
viedli Maďarov dvaja pomaďarčení Slováci � Lajosh Kossuth 
alias Ľudovít Ko�út a Sándor Petofi aliasAlexander Petrovič, 
dokonca najväč�í maďarský básnik. Aj o �veľkom 
zveľaĎovateľovi maĎarskej vlasti� Miklósovi Horthym je 
známe, �e to bol iba �polceduľový� Maďar a po maďarsky 
hovoril dosť zle a� do svojej smrti. Koľkí Maďari sa napríklad 
pokúsili vá�ne zamyslieť nad otázkou, ako sa zlučuje maďarská 
politická filozofia etnickej výlučnosti a nadradenosti 
s politickým odkazom sv. �tefana, ktorý hlásal pravý opak?  
Nad tým, ako a kam zmizli početné národnostné men�iny �ijúce 
na území Maďarska? Prečo toľkí politici v maďarských 
dejinách vyznávali Horthyho zásadu farizejskej dvojtvárnosti 
�inak doma konať a inak do sveta hovoriť�? Prečo mnohým 
maďarským politikom preká�a výraz národnostná men�ina, 
ktorý sa v strednej Európe v�ade uznáva? Prečo maďarskí 
politici tak vierolomne poru�ujú prijaté zmluvné záväzky? 
Prečo obraz Maďarska je vo svete oveľa ligotavej�í ako 
maďarská realita? Prečo maďarský �tát u� od roku 1920, bez 
ohľadu na politické zriadenie, patrí k najagresívnej�ím krajinám 
Európy? Prečo nie je schopný uskutočniť veľmi potrebný krok, 
morálne sa vyrovnať so svojimi susedmi? Prečo sa men�inoví 
Maďari aj po rokoch �túdia �tátneho jazyka domáhajú 
tlmočníkov? Prečo ich predstavitelia tak vytrvalo prejavujú 
nespokojnosť s rozsahom men�inových práv, ktoré sú na 
vysokej úrovni európskeho nad�tandardu? Prečo z maďarských 
biografických slovníkov i z maďarských dejín miznú osvietené 
maďarské osobnosti, prečo sa jednostaj posilňujú tradície 
vrchnostenskej násilnosti a kult vojnových zločincov ako 

národných hrdinov, ktorým sa stávajú honosné pomníky a razia 
pamätné medaily? Prečo sú Maďarské učebnice plné tvrdení, 
ktoré prekrúcajú dokázané uznávané historické fakty? Nach sa 
len Európa bli��ie pozrie maďarskému výkladu dejín, ktorý je 
účelový, ba a� �kandalózny. To je len malá uká�ka naliehavých 
otázok, ktoré si sami Maďari zatiaľ nedokázali objektívne 
zodpovedať. Aj preto maďarská politika v strednej Európe 
znamenala toľké utrpenie. Dokazuje to, Pane, najmä 20. 
storočie, storočie maďarských prehier. Maďarsko ako tradičný 
agresor porazený v obidvoch svetových vojnách. Maďarsko ako 
krajina s trvalým výrazným poklesom počtu obyvateľov a vari 
najväč�í cintorín národnostných men�ín na starom kontinente. 
Maďarsko, ktoré utrpelo fiasko v medzinárodnom súdnom 
spore o Gabčíkovo. Maďarsko ako hlavný zdroj napätia 
v strednej Európe, večne nespokojné s jej usporiadaním. Na 
druhej strane tejto smutnej scenérie v�ak svieti nablýskaný 
imid� Maďarska ako krajiny a národa s bohatými a údajne 
skvelými historickými tradíciami, dynamickou ekonomikou, 
liberálnou a demokratickou politikou a vzornou starostlivosťou 
o men�iny. Najmä v očiach Západu sa Maďari usilujú o ten 
najlep�í obraz svojej krajiny. Krajiny, ktorá dokonca a�piruje na 
úlohu regionálnej veľmoci, na úlohu regionálneho učiteľa 
demokracie a men�inovej politiky. Krajiny, ktorá sa sústavne 
mocným tohto sveta ponúka ako rozhodujúci garant stability 
a demokracie v strednej Európe. Maďari presvedčili Západ, aby 
sa na strednú Európu pozeral maďarskými očami. Hlavný 
politický pacient strednej Európy sa pasuje na jej lídra!  

Únik pred vlastnými ťa�ivými problémami má rôzne 
podoby, aj podobu úteku vpred, úteku pred zodpovednosťou. 
A k tomu v�etkému e�te historicky podmienený hlboký 
komplex menejcennosti, ktorý nedoká�u prehlu�iť ani 
monumentálne paláce a impozantné pomníky v Budape�ti. 

Stále si nahovárajú, �e sú pôvodným obyvateľstvom, 
�e príchod ich predkov do strednej Európy bol premyslený čin 
a ich krvavé výboje vynútené obranou (vtedy neexistujúceho) 
�tátu, �e Uhorsko bolo maďarské, �e obránili Európu pred 
Turkami (ktorí sa neskôr stali ich spojencami), �e �tefan I. bol 
maďarský kráľ a budape�tianska politika napĺňa jeho odkaz, �e 
Trianon bol obrovskou krivdou, �e Maďari sú najkultúrnej�ím 
a najvyspelej�ím národom na okolí, učiteľom men�inových 
práv, hlavným garantom mieru a stability v strednej Európe, 
doslova �ostrovom mieru�, �e tu majú historické poslanie a sú 
predurčení byť lídrom celej Karpatskej kotliny... 

Nič z toho nie je pravda, v�etko sú to iba maďarské 
(seba)klamy. 

spracované podľa knihy  
Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy

 

Otvorená, brutálna provokácia 
  

Ako je známe, maďarská men�ina má na Slovensku 
priznané, v porovnaní s ostatnou Európou, nad�tandartné 
men�inové práva a v porovnaní so Slovenskou men�inou v 
Maďarsku priam super nad�tandardné práva. Pokým maďarská 
men�ina sa na Slovensku má obrazne povedané ako prasa v �ite, 
na druhej strane, slovenská men�ina v Maďarsku je v stave 
hlbokej agónie. 

Cez to v�etko jej politickí predstavitelia zdru�ení 
hlavne pod hlavičkou SMK plačú, nariekajú a do sveta 
vyhlasujú, �e maďarská men�ina sa má zle a je diskriminovaná. 
Opak je v�ak pravdou. Maďarská men�ina na Slovensku sa má 
nadmieru dobre - má vytvorené nad�tandardné podmienky pre 
svoj rozvoj. 

SMK ústami viacerých svojich predstaviteľov, ale 
hlavne ústami svojho predsedu Bélu Bugára permanentne 
prezentuje, �e jej ide o kultúrnu autonómiu.  

Je nutné skon�tatovať, �e kultúrnu autonómiu u� 
maďarská men�ina �ijúca na Slovensku má. A to na vysokej 
úrovni. Okrem in�titúcií, cez ktoré rozvíja a prezentuje svoj 
jazyk, umenie, v�eobecne kultúru, má aj �koly s vyučovacím 
jazykom maďarským a to na v�etkých úrovniach - základné, 
stredné a dokonca má aj vysokú �kolu s vyučovacím jazykom 
maďarským. 
Jej politickým zástupcom sa v�ak stále máli. 

Aj keď to SMK ako celok otvorene neprizná, (Miklós 
Duray - poslanec za SMK, to u� viac krát otvorene priznal) jej  
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cieľom je v konečnom dôsledku dosiahnuť minimálne 
autonómiu zalo�enú na etnickom princípe. Je chronicky známe, 
�e SMK v týchto po�iadavkách podporuje vláda Maďarskej 
republiky a taktie� strana maďarskej parlamentnej opozície - 
Fidesz. 

Najnov�ie médiami prebehla správa o zámere spustiť 
maďarskou verejnoprávnou televíziou DUNA program s 
názvom AUTONÓMIA, ktorého signál bude dosa�iteľný aj nad 
územím ju�ného Slovenska. Darmo nám bude vysvetľovať a 
presviedčať nás predsedníčka Rady pre vysielanie a 
retransmisiu v Maďarsku Valéria Ágocs, �e autonómia v 
Maďarsku nie je vôbec tak kontroverzne vnímaná ako na 
Slovensku a �e TV DUNA je neuveriteľne solídna televízia, 
ktorá ako si myslí sa zrejme bude venovať otázkam Maďarov v 
celom svete.  

My vieme svoje. Zalo�enie programu s názvom 
AUTONÓMIA je iba jednou z mno�stva u� uskutočnených 
ďal�ích brutálne otvorených provokácií, namierených voči 
Slovenskej �tátnosti. Za v�etky minulé mo�no spomenúť 
rozdávanie vlajok občanom SR so symbolom Veľkého 
Maďarska predsedom maďarského Fidezsu v Ko�iciach. 
Čo na to nemaďarské vládne kruhy SR? Nič! 

Namiesto tvrdého odsúdenia a ostrého vyjadrenia sa 
proti spusteniu  projektu s názvom AUTONÓMIA z úst 
ministerstva zahraničných vecí cez svojho hovorcu  Juraja 
Tomagu vykľulo iba maximálne sucho znejúce skon�tatovanie - 
"Pokiaľ ide o otázky autonómie, vyjadrenia na�ich najvy��ích 
predstaviteľov sú verejne známe". To je v�etko. 

Kukan, Dzurinda, Hru�ovský, či národne a sociálne 
cítiaci prezident Ga�parovič vedia do nekonečna opakovať 
hlúposti, ako napr., �e na Slovensku rastie �ivotná úroveň, �e 
vstupom do EÚ a NATO sme sa zaradili do vyspelej Európy a 

podobne, ale keď dôjde k otvorenej provokácii Slovenska 
smerujúcej z Maďarska, tak mlčia ako zarezaní. 
Mohli by sa proti tomu postaviť, majú na to kompetencie, ale 
ich zameranie im to nedovolí. 

Vyjadrenia mäk�ie ako je mäkký� typu poslanca za 
SDKÚ Galbavého - " Pova�ujem to za veľmi ne�ťastné a 
myslím, �e takýto krok neprospeje dobrému spoluna�ívaniu 
občanov slovenskej a maďarskej národnosti na zmie�aných 
územiach" sú de facto o ničom. 
Vieme si predstaviť, ak by niečo podobné nastalo v opačnom 
garde, keby Slovenská verejnoprávna televízia spustila program 
s názvom Veľkoslovienska rí�a, ktorý by sa venoval otázkam 
týkajúcich sa Slovákov po celom svete a jeho signál by bolo 
mo�né zachytiť aj nad územím Maďarska, ktoré obývajú 
Slováci? Vieme! 

Maďarskí predstavitelia by ihneď vyslali svojich 
zástupcov do rady Európy, Európskeho parlamentu, 
Amerického kongresu a mo�no aj na mesiac a Mars, spolu s 
Venu�ou, aby demon�trovali svoj odpor voči tomu, čoho sa  
dopustili tí slovenskí  fa�isti, nacisti, rasisti �ovinistickí, �e 
vysielaním takéhoto programu sa poru�ujú maďarské  práva a 
�e sa týmto aktom cítia byť maximálne diskriminovaní. 

Čo dodať na záver? Maďarská iredenta napreduje vo 
svojich zvrhlých plánoch, darí sa jej a kvázi zástupcovia 
Slovákov sa len nečinne prizerajú tejto pohrome. Čo iné sa dá aj 
od nich čakať, keď vytvárajú spojenectvá s politickými 
predstaviteľmi Maďarov, ktorí sa netaja svojimi ambíciami - 
rozbiť Slovensko? �iaľbohu to je realita a otázka znie, dokedy 
ostane drvivá väč�ina Slovákov voči tomuto problému slepá? 
Dôkazov o existencii tohoto problému je viac ako dosť. Jedným 
z nich je aj vznik programu AUTONÓMIA. 

(rn)
 

Hlúposti predsedu SMK vo svetle historických faktov 
 

Predseda SMK Béla Bugár volá po otvorení Bene�ových dekrétov, čo nemá nič spoločné s obsahom po�iadaviek, ktoré 
Maďari chcú. Slovensko bolo oslobodzované skôr ako Čechy a e�te pred účinnosťou Bene�ových dekrétov boli prijaté niektoré 
opatrenia nariadením SNR. 

Treba si v�ak v�imnúť, �e od roku 1938 a� do roku 1945 dochádzalo na Slovensku k presunom vo vlastníctve nielen 
poľnohospodárskych, ale aj iných majetkov. Po Viedenskej arbitrá�i a pričlenení tohto územia k Maďarsku, musela väč�ina 
Slovákov a Čechov opustiť toto územie v priebehu niekoľkých dní. Ich majetky sa dostali do rúk nových vlastníkov, teda Maďarov. 
Potom v priebehu pozemkovej reformy na Slovensku po roku 1945 bola zasa konfi�kovaná podstatná časť pôdy, ktorá patrila 
vlastníkom maďarskej národnosti. Inak povedané pôda Slovákov sa vrátila Slovákom. Ale aj napriek tomu pôda asi v rozlohe 60 
tisíc hektárov zostala v dr�be Maďarov. Aj na mnohých ďal�ích majetkoch, hoci bola nariadená konfi�kácia, do februára 1948 k nej 
nedo�lo a to aj v tých prípadoch, keď pôdu obsadil u� nový vlastník.  

V tých prípadoch Maďarov, ktorí boli odsunutí do Čiech boli na majetky dosadení tzv. dôverníci, ktorí na čas pôdy dostali 
vlastnícke dekréty a časť pôdy osídlili len na základ poverenia �tátnych orgánov. Po januári 1949, keď sa zaťali Maďari z Čiech 
vracať na Slovensko, slovenskí osídlenci im vo väč�ine prípadov odovzdali naspäť ich majetky, a to aj v tých prípadoch, keď mali na 
ne vlastnícke dekréty. V rámci tzv. Akcie Juh im bolo poskytnuté majetkové od�kodnenie za straty, ktoré utrpeli. Ich majetky potom 
u� vtiahlo do seba zakladanie roľníckych dru�stiev. 

Okrem toho treba predsedovi SMK pripomenúť, �e v rokoch 1945 -1947 sa uzatvorením dvojstrannej medzi�tátnej zmluvy 
obidve krajiny chceli vyrie�iť problémy dobrovoľnou výmenou men�ín. A tu sa ukázalo, �e po tisícročnom útlaku v�etkých men�ín, 
kde sa u� napríklad nevykazovala �iadna slovenská men�ina, k slovenskej národnosti sa prihlásilo 474 tisíc občanov. Výmena bola 
dobrovoľná a zo Slovákov sa na výmenu prihlásilo takmer 100 tisíc Slovákov, čo bol pre Maďarov veľmi neočakávaný počet, tak 
ako �tatistické zistenie, koľko sa hlási obyvateľov k slovenskej národnosti. Vieme dobre, �e Maďarsko sa výmene bránilo, 
jednoducho ju nechcelo.  

To v�ak nič nemení na to, �e Maďari dohodu podpísali a boli povinní ju plniť. A e�te jeden dôle�itý fakt. K svojej pôvodnej 
slovenskej národnosti sa na začiatku roka 1946 prihlásilo takmer 411 tisíc �tatisticky vykazovaných Maďarov na etnicky zmie�aných 
územiach ju�ného Slovenska, po dvojnásobnej previerke podľa prezidentského dekrétu slovenská národnosť bola prinavrátená len 
asi 220 tisíc občanov, ktoré ju mohli dokázať hodnovernými dokladmi. Pri sčítaní ľudu v roku 1948 sa v ČSR sa k maďarskej 
národnosti prihlásilo 190 tisíc občanov. A tak sa treba dnes spýtať, kde sa berie tých 10 percent obyvateľov Slovenska hlásiacich sa 
k maďarskej národnosti. Ale to je u� iný príbeh zvlá�tneho druhu " remaďarizácie", ktorý sa udial po roku 1993. 

Svätoboj Clementis 
www.prop.sk 
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!!! STOP EÚ ÚSTAVE !!! 
 

"Ústava je poslednou kvapkou, vedúcou ku vzniku Európskeho federálneho �tátu." 
Guy Verhofstadt,  

belgický predseda vlády 
"Európa má po prvý krát spoločnú Ústavu. Od nej nieje návratu. Európa sa stáva nezvrátiteľným projektom, ktorý po ratifikácii tejto 

zmluvy u� nieje mo�né zru�iť. Je to pre Európu nová éra, nová geografia, nová história." 
Jean-Piere Raffarin,  

francúzsky predseda vlády 
"Vieme, �e deväť z desiatich ľudí si Ústavu neprečíta a �e budú hlasovať na základe toho, čo vravia politici a novinári. Ak (v 

referende, pozn. prekladateľa) bude odpoveď NIE, bude nutné hlasovanie opakovať, preto�e to rozhodne musí byť ANO." 
Jean-Luc Dehaene,  

bývalý predseda vlády Belgicka  
a podpredseda Konventu EÚ 

  
Desatoro toho, čo podľa názoru Václava Klausa, známeho proti euroústavistu vo svojom 

celku euroústava priná�a. 
 

1. Európska únia sa stane �tátom a bude mať v�etky základné rysy �tátu. Bude mať svoju ústavu, svojich občanov, svoje 
územie, svoju vonkaj�iu hranicu, svoju menu, svojho prezidenta, svojho ministra zahraničných vecí, atď. Bude mať vlastnú 
vlajku, hymnu a �tátny sviatok. 

2. Dne�né členské �táty sa budú v tomto novo vzniknutom �táte síce i naďalej nazývať tak ako doteraz, ale v skutočnosti budú 
svojimi právomocami jednotlivé členské �táty obyčajnými regiónmi, alebo provinciami. Prezident republiky bude 
európskymi úradníkmi aj naďalej oslovovaný zdvorilo "pán prezident", ale európske smernice budú uskutočňované bez 
ohľadu na akékoľvek domáce �tátne orgány. 

3. Ústava �tátu Európska únia bude nadradená ústavám jednotlivých členských �tátov. I celý právny poriadok Únie bude 
nadradený právnym poriadkom členských �tátov. 

4. Sám termín "ústavná zmluva" je nepresný a iba dočasný. Zmluvou medzi suverénnymi �tátmi bude tento dokument iba 
do tej doby, dokiaľ bude v členských �tátoch - ako zmluva - ratifikovaný. Potom sa tento dokument stane skutočnou 
ústavou. 

5. Oslabuje sa - v dne�nej, teda starej EÚ doteraz dominantný - koncept "zdieľanej suverenity" a miesto toho vzniká 
suverenita nová, celoeurópska. V novej EÚ členské �táty stratia definitívne svoje výlučné právo tvoriť si svoje vlastné 
zákony. 

6. Občania jednotlivých členských �tátov sa stanú občanmi Európskej únie, s právami a povinnosťami priamo voči 
in�titúciám tohoto európskeho �tátu. �e sa jedná o �tát je zrejmé - je mo�né byť len a jedine občanom �tátu, nieje mo�né 
byť občanom medzinárodnej organizácie. 

7. Členské �táty budú môcť vykonávať len tie právomoci, ktoré im ústava EÚ ponechá, nie v�ak opačne, čo bolo 
pôvodnou my�lienkou európskej integrácie. Odvodené (sekundárne) právne akty EÚ budú nadradené pôvodným 
(primárnym) právnym aktom členských �tátov. Dochádza k obráteniu toho, čo je primárne a čo sekundárne. 

8. EÚ a nie členské �táty, bude vo svojej výlučnej právomoci uzatvárať väč�inu medzinárodných zmlúv s inými �tátmi. 
Členské �táty budú môcť so zahraničím podpisovať len také zmluvy, ktoré "bezvýhradne podporujú spoločnú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku Únie�. 

9. Ústavnou zmluvou sa v hlasovacích procedúrach zni�uje váha men�ích �tátov, teda aj Českej republiky, (aj Slovenskej 
republiky, pozn. prekladateľa), atď. (oproti dne�nému stavu, vychádzajúcemu zo zmluvy z Nice). 

10. Únia mô�e tzv. "dolo�kou flexibility" a tzv. "prekleňovacou dolo�kou" sama sebe roz�íriť pole svojej pôsobnosti. I 
tie oblasti rozhodovania, v ktorých členským �tátom ostane do budúcna právo veta, mô�u byť v ľubovoľnej chvíli 
prevedené pod väč�inové hlasovanie (stačí, aby s tým jednomyseľne súhlasili prezidenti, alebo premiéry �tátov EÚ, 
nemusia o to teda rozhodovať národné parlamenty, nehovoriac u� o súhlasu občanov.  

Spracované podľa knihy:  
Řekneme své ANO nebo  

NE Evropské ústavě 
 

Mučeník 
Msgr. Jozef Tiso 

 
V súvislosti s úmrtím pápe�a Jána Pavla II. zaznievajú 

hlasy, najmä zo strany poľských veriacich, aby vyhlásili ich 
rodáka za svätého. Dokonca skandovaním na jeho pohrebe 
�iadali jeho okam�itú kanonizáciu. Nechcem polemizovať 
o tom, nakoľko by bol takýto krok správny, či bol pápe� svätý 

alebo nie. Chcem poukázať na to, �e existuje kandidát, ktorý 
spĺňa v�etky predpoklady na svätorečenie alebo blahorečnie 
a od ktorého smrti u� uplynul dostatočne dlhý čas na to, aby 
bolo mo�né posúdiť jeho charakter a činnosť. Je ním ná� prvý 
slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. O jeho význame pre celú 
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národnú pospolitosť nemusím nikomu hovoriť � v�etkým 
pravým národovcom a vlastencom je známy. Netreba v�ak 
zabúdať na to, �e Dr. Tiso bol nie len vinikajúci �tátnik 
a rodoľub, ale aj kňaz verný Bohu v duchu hesla: Za Boha 
�ivot, za národ slobodu. Vo svojej činnosti sa sna�il 
presadzovať v čo naj�ir�ej mo�nej miere kresťanské hodnoty 
a idey. Robil v�etko pre to, aby zachránil slovenský národ - 
svojich blí�nych pre vojnovou skazou i cudzím útlakom, 
postavil sa do čela národa v mimoriadne ťa�kej dobe, 
zachraňoval čo sa zachrániť dalo a dokým bol prezidentom 
nepripustil, aby sa vlády na Slovensku zmocnili bezbo�ní 
komunisti. Napokon sa obetoval za ná� národ a stal mučeníkom 
obrany kresťanstva a národnej svojbytnosti pred boľ�evickou 
a čechoslovakistickou hrozbou. Spolu s ostatnými politikmi 
z HSĽS mal veľké zásluhy na tom, �e prvá Slovenská republika 
bola na�im dosiaľ jediným skutočne národným a kresťanským 
�tátom. Na rozdiel od súčasnej ústavy, sa ústava Slovenského 
�tátu priamo odvolávala na Pána Boha a netajila sa tým, �e 
nechce �tát budovať  na neurčitých občianskych hodnotách so 
slobodou vyznania, ktorú dnes vyu�ívajú rôzne sekty a cudzie 
nábo�enstvá na �írenie svojich bludov, ale na tradičných 
a pravých - kresťanských. Tieto skutočnosti v�ak sami o sebe 
neznamenajú jeho svätosť, nasledujúce riadky vám v�ak 
doká�u, �e bol nie len dobrým kresťanom ale mohol by byť 
vyhlásený aj za svätého podľa cirkevného práva a tradícií. 

Najčastej�ie sa stávajú svätými tí, čo zomreli 
mučeníckou smrťou za svoju vieru, za Pána Boha. Slovenský 
kňaz, profesor Dr. Jozef Papin na jednej konferencii dokazoval 
pravé mučeníctvo Jozefa Tisu podľa učenia Sv. Tomá�a 
Akvinského. Podľa neho sa mučeníkom stane kresťan vtedy, 
keď splní 4 podmienky. Podľa profesora Papina sa na 
prezidentovi Tisovi realizovali doslova v�etky tieto 4 
podmienky. Profesor Papin pripodobňuje smrť ná�ho prezidenta 
k niektorým svätým, ktorí boli odsúdení na smrť pre čisto 
politické dôvody, napr. francúzska dievčina Svätá Jana z Arku, 
Sv. Tomá� Morus, či Sv. Tomá� Becketa. 

Prvou podmienkou je, aby smrť skutočne nastala. Tá 
bola samozrejme splnená. Druhá podmienka je dobrovoľné 
prijatie mučeníckej smrti. Dr. Jozef Tiso si svoj �ivot mohol 
zachrániť, keby sa v kritickej situácii v Slovenskom �táte vzdal 
prezidentského mandátu a umyl si tak ruky nad v�etkým čo sa 
u nás udialo a z čoho ho jeho �alobcovia neprávom obviňujú. 
Neurobil tak pre svoju lásku k Slovenskému národu, ktorý 
nemohol zradiť, keď ho najviac potreboval. Tak isto sa mohol 
priznať ku v�etkému i k tomu, čo nespáchal, čo by bola 
poľahčujúca okolnosť, ktorá by ho mo�no zachránila. Napokon 
nebol to on, čo �iadal prezidenta Bene�a o milosť, ale jeho 
obhajca. Tretia podmienka hovorí, �e pravý mučeník musí 
zomrieť z čestného a zbo�ného dôvodu tak, aby príčina smrti 
bola dielo kresťanskej cnosti, vzhľadom  na Boha a pre Boha. 
Prezident Tiso priniesol obetu svojho �ivota za výslovný príkaz 
Bo�í, ktorý Boh ako prirodzený zákon stvoril a do národa a do 
ka�dého jeho príslu�níka v�tepil. Prezident Tiso tomuto zákonu 
slú�il celý svoj �ivot a za tento zákon bol odsúdený na smrť. 
Zomrel za svoj národ z kresťanských pohnútok, aby národ 
slovenský dobrovoľne nevydal do rúk bezbo�ného komunizmu 
a aby národ slovenský zostal v�dy verným a oddaným synom 
Cirkvi Kristovej. Inými slovami zomrel za národ, aby tento 
zostal verný Bohu, viere, Cirkvi. Poslednou �tvrtou podmienkou 
je, aby mučeník mal dobré a priaznivé vnútorné rozpolo�enie 
vzhľadom na milosť a lásku. Aj táto podmienka bola splnená, 
uvediem niekoľko dôkazov: Dr. Tiso sa skoro dva roky 
pripravoval na svoju mučenícku smrť. Robil si dvojročné 
duchovné cvičenia a skoro 2 roky stále meditoval o Bohu, 
o du�i, o večnom �ivote a stále sa modlil. Pred smrťou odslú�il 

svätú om�u, prijal eucharistiu a vyspovedal sa. Hovoril veľa 
o Bohu, o viere, o večnosti s Otcom Hilárom, ktorý ho pri�iel 
pred popravou pripraviť na smrť. Otec Hilár prezradil, �e 
prezident Tiso viacej poťe�oval jeho ako on prezidenta. 
Napokon na popravu kráčal du�evne vyrovnaný, s krí�ikom 
v ruke a so svätým ru�encom, ktorý mu vypadol z ruky a� po 
siedmych minútach po vykonaní popravy. V tejto súvislosti je 
zaujímavé spomenúť, �e Dr. Tisa sa nepodarilo poraviť na prvý 
raz, keď�e povraz na ktorom visel sa otrhol. Podľa dávnej 
kresťanskej tradície sa to pova�ovalo za Bo�í súd, ktorým 
ukázal, �e si nepraje smrť tohto človeka. Odsúdený býval po 
tomto prepustený, čo sa v�ak nestalo zo strany Tisových katov, 
ktorým nebolo nič sväté. 

Okrem toho je veľa cností a dobrých vlastností, ktoré 
ozdobovali osobu Dr. Jozefa Tisu. Boli to: milá povaha, 
dobrota, �ľachetnosť, vyrovnanosť, odvaha, nebojácnosť, 
veľkodu�nosť, múdrosť, obozretnosť, spravodlivosť, čestnosť, 
svedomitosť v duchovných veciach, skromnosť, hlboká viera 
a veľká láska k Bohu a mnohé iné. 

Dr. Jozef Tiso spĺňa nie len v�etky podmienky na to, 
aby bol vyhlásený za mučeníka, ale aj svätého. Preto�e okrem 
u� spomínaných �tyroch podmienok, ktorých splnenie svedčí o 
kresťanských cnostiach sa stali v súvislosti s Dr. Jozefom 
Tisom minimálne tri zázraky, čo je daľ�ím dôvodom na jeho 
svätorečenie. 

Prvým zázrakom bolo uzdravenie Msgr. Franti�ka 
Fugu z rakoviny na orodovanie mučeníka Tisu. Msgr. Franti�ek 
Fuga, bývalý farár slovenskej gréckokatolíckej fary 
v Hamiltone v Kanade bol veľkým ctiteľom mučeníka Tisu 
a pracoval za jeho blahorečenie. V roku 1975 zlo�il modlitbu 
a horlivo ju roz�iroval. Čo ho priviedlo pracovať za oslávenie 
mučeníka Tisu, bolo jeho uzdravenie na jeho orodovanie. 
Nejaký čas pred rokom 1974 veľmi vá�ne ochorel a lekár 
kon�tatoval, �e má rakovinu hrdla. Rakovina bola u� vo veľmi 
pokročilom �tádiu. Lekár mu nedával veľkú nádej na 
vyzdravenie. Msgr. Fuga začal prosiť mučeníka Tisu, aby začal 
za neho orodovať u Boha a vyprosil mu uzdravenie z jeho 
choroby. A skutočne, v niektorý deň roku 1974 bol odrazu 
uzdravený. Msgr. Fuga napísal v roku 1981 článok do 
Kanadského Slováka na tému �Mučeníctvo O. Jozefa Tisu 
a na�a súčasnosť�, v ktorom pí�e: �Mô�em s pokojným 
svedomím vydať svedectvo, �e som osobne presvedčený 
o mojom nevysvetliteľnom uzdravení, ktoré som obsiahol na 
orodovanie sluhu Bo�ieho O. Jozefa Tisu. Povedali mi, �e niet 
pomoci v mojej ťa�kej nemoci, ktorá sa v�eobecne pokladá za 
nevyliečiteľnú. U� je tomu 7 rokov! Veselo pracujem a bol by 
som naozaj nevďačným, keby som mlčal po dosiahnutí takého 
veľkého daru - daru uzdravenia na modlitby k Bohu 
prostreníctvom sluhu Bo�ieho Otca Jozefa.� 

Druhým zázakom bolo takisto uzdravenie, tentoraz 
nádorov za obidvoma očami otca Augustína Záňa, od ktorých 
mu hrozilo úplné oslepnutie, ale aj v prípade operácie by mu 
hrozilo najmenej na 95 a� 98% oslepnutie. Dôstojný pán 
Augustín J. Záň, bývajúci v Danville v Pensylvánii v USA bol 
svojho času aj kaplánom dekana Msgr. Jozefa Tisu 
v Bánovciach.V januári 1987 veľmi ochorel na oči. Lekári 
zistili, �e má za očami nádory. Po tomto zistení Otec Záň začal 
veľmi vrúcne prosiť mučeníka Tisu, aby mu vyprosil u Boha 
vyliečenie tých nádorov bez operácie, aby neoslepol. Pri 
ďal�ích kontrolách lekári zistili, �e tlak nádorov za očami sa 
zmen�uje. Táto zmena a toto zlep�enie sa urobilo bez liekov 
a bez operácie. Pri kontrole, ktorú mal Otec Záň 8.9.1987, na 
sviatok narodenia Panny Márie, �pecialisti kon�tatovali, �e oba 
nádory u� skoro celkom zmizli. Odvtedy Otec Záň veľmi dobre 
vidí, zrak sa mu nezhor�uje a teda vyliečenie a odstránenie 
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nádorov je trvalé. Jeho svedectvo ako aj lekárske potvrdenie 
uzdravenia, ktoré lekári označujú za vedecky nevysvetliteľné, 
sa dostalo a� k Harrisburgskému biskupovi Msgr. Keelerovi, 
ktorý sám vykonal kanonícke vy�etrenie a následne ich poslal 
do Ríma, kde je u� ulo�ená na Kongregácii pre Kauzy Svätých. 

Tretí zázrak sa odohral 11.júla 1985 pánovi 
P.G.Dobi�ovi, slovenskému emigrantovi �ijúcemu v Linzi 
v Rakúsku, ktorý je tie� veľkým ctiteľom Tisu a urobil o ňom 
viac historických prác. V ten deň pán Dobi� i�iel autom 
s jedným rakúskym úradníkom do utečeneckého tábora Bad 
Kreuzen v Hornom Rakúsku. Cestou do tábora pri�li na úsek, 
kde hlavná cesta bola uzavretá, preto museli odbočiť na 
vedľaj�iu cestu, pri ktorej bola veľká píla s veľkým mno�stvom 
drevárskeho materiálu. Keď i�li vedľa tejto píly po svojej ceste, 
naraz z územia tejto píly, ktorá nebola ohradená �iadnym 
plotom, bez signalizovania náhle vy�lo spätným pohybom veľké 
nákladné vozidlo plne nalo�ené 6-7 metrovými brvnami, rútilo 
sa oproti ich autu a vrazilo do jeho pravej strany. Chýbalo iba 
niekoľko centimetrov, aby hrubé brvná boli zasiahli hlavu pána 

Dobi�a. To by znamenalo jeho okam�itú smrť, alebo úplné 
dokaličenie na celý jeho �ivot. Ale pán Dobi� vy�iel 
z rozdrúzganého auta celkom nezranený. Pán Dobi�, veľký 
ctiteľ mučeníka Tisu, pripisuje záchranu svojho �ivota 
mučeníkovi Tisovi, ktorého často vzýva o pomoc a ochranu. 
Pán Dobi� urobil o tomto zázračnom zachránení svojho �ivota 
Svedectvo v nemeckej reči, pod prísahou ho podpísal pred 
generálnym vikárom Linzskej diecézy, jozefom Ahammerom 
a poslal ho do Ríma na Kongregáciu pre Kauzy Svätých. 

Tieto tri zázraky, vlastnosti a celý �ivot ná�ho 
prezidenta dosvedčujú jeho výnimočnosť a vysokú duchovnú 
úroveň. Je teda na Cirkvi a na�ich kňazoch, aby sa postarali 
o svätorečenie ná�ho prvého prezidenta. Ale aj keby sa to ani 
v budúcnosti nepodarilo, v�etci pravoverní kresťania musia 
vedieť, �e Dr. Jozef Tiso bol veľkým človekom, kresťanom, 
ktorý je minimálne blahorečený, keď nie pred ľuďmi, verme, �e 
pred Pánom Bohom a to je dôle�itej�ie. 

(V.S.)

 
Na 58. výročie čsl. boľ�evickej vra�dy Slovenského Vladára 

Dr. Jozefa Tisa, 18. apríla 2005 
 

Dr. Ivan Ga�parovič                                                  
Prezident SR                                                             
Bratislava 
Slovenská republika  

 
Va�a excelencia, pán prezident, 
 

Ako z prilo�eného článku venovanému pred poslednými prezidentskými voľbami v Moskve, trénovanému agentovi - 
udavačovi mô�ete zistiť, na Va�om zvolení na post prezidenta SR máme isté zásluhy aj my, zahraniční Slováci, lebo ná� odpor proti 
Kukanovi odznel aj v domácej tlači i na internete. Teda tých niekoľko tisíc hlasov potrebných k Vá�mu zvoleniu ste skonzumovali aj 
na�ou zásluhou. A my, napriek skutočnosti, �e ste u� tretím prezidentom SR neslovenského pôvodu, vidíme na tom poste oveľa 
rad�ej Vás ako potomka pochádzajúceho z hrdého chorvátskeho, ako sto Kukanov � pobehajov po v�etkých najmä maďarských, 
českých i ruských boľ�evických smetiskách a dvoroch, ako o tom svedčia dokumenty, citované v prilo�enom článku. 

Av�ak príčina tohto listu sa týka najmä Vá�ho vyhlásenia vzhľadom na plánované veľkolepé oslavy tzv. �tátneho sviatku 8. 
mája, nesúceho hrdý titul �Deň víťazstva nad fa�izmom.� U� samo to pomenovanie svedčí, �e tí úbo�iaci, poslanci tzv. NR SR, ktorí 
ten deň potupy národa odhlasovali za �tátny sviatok Druhej SR, nepoznajú čo i len základné črty vlastných a tým menej európskych 
dejín, lebo Slováci 8. mája 1945 neporazili �iadny fa�izmus, lebo fa�izmus v Prvej SR neexistoval, ba nad fa�izmom nezvíťazili ani 
len spojenci, medzi nimi Stalinove hordy, lebo v tom dni kapitulovali nie talianski fa�isti, ale nemeckí nacisti. Fa�izmus bol v jeho 
kolíske, v Taliansku, odstránený prostredníctvom puču generála Badoglia, ktorý odstránil Mussoliniho a priviedol do Talianska 
okupačných Nemcov v roku 1943. A fa�izmus neohrozene fungoval ďalej vo Francovom �panielsku, Salazarovom Portugalsku, 
Perónovej Argentíne a platil za najoddanej�ieho spojenca víťazných Západných mocností USA, V. Británie, Francúzska. A vy iste 
máte v �ivej pamäti, �e Večný vzor ČSSR ZSSR a jeho sateliti za fa�istický označovali ka�dý �tát na čele s USA, ktorý hatil zámery 
medzinárodného boľ�evizmu opanovať celý svet. Nu�, 8. mája bol zlikvidovaný iba nacizmus, okrem, v českých zemiach, kde 
naďalej fungovala čsl. strana národno-socialistická Eduarda Bene�a, ako jediná spomedzi 39 naci - fa�istických hnutí, strán a gárd, 
ktorých mali Česi sami viac ako v�etky Nemeckom okupované �táty a národy Európy dohromady. V prílohe nájdete nesmierne 
významné vyhlásenie hlavného predsedu J. V. Klofáča: �Nemecko a jeho národní socialismus nesmíme jen dohánet, musíme jej 
předhánet...�. Ako vieme, táto �česká nacistická strana patrila po víťazstve nad fa�izmom� za druhú najsilnej�iu po KSČ stranu 
v býv. Protektoráte zvanom ČR a prinále�ala do boľ�evikmi kontrolovaného NF. Teda v českých krajinách aj po víťaznom februári 
1948, česká nacistická strana bola oficiálne zastúpená v Národnom fronte. Nu�, ak by mali tí hlupáci, čo v NR SR odhlasovali 8. máj 
za �tátny sviatok SR v�etko pod �irákmi pohromade, boli by 8. máj nazvali dňom porá�ky Prvej SR, okupácie Slovenska a povstania 
na hraniciach zaniknutej SR Zelenej opony Bene�om a Stalinom. To by asi zodpovedalo logike a historickému faktu. Ako poslanci 
NR SR, tak aj politici z tzv. MÚ SAV, ktorí od roku 1944 ohlupovali a stále e�te ohlupujú národ svojimi táraninami z obdobia 
moderných slovenských dejín by mali vedieť, �e aj medzi fa�izmom a nacizmom bol podstatný rozdiel. Prvý bol vývozným artiklom 
a sa ujal vo viacerých oblastiach sveta, a� po Japonsko, druhý bol iba nemeckým produktom, ktorý Nemci nepredávali, iba pod jeho 
knutou zotročovali iné národy a okrem českých krajín nikde nefungoval. Na Slovensku fungovala iba pobočka čsl. fa�istickej strany 
generála Gajdu, ktorá kandidovala iba vo voľbách roku 1935, kedy získala � aj to zväč�a z českých na Slovensku �ijúcich hlasov � 
jediného poslanca Iváka. Va�i vzácni susedia a učitelia Mongoli sa akosi nevyťahujú svojím fa�izmom, prostredníctvom ktorého pod 
vodcovstvom admirála Horthyho a s po�ehnaním Hitlera a Mussoliniho okupovali značné časti susedných krajín a národov, pričom 
vyvra�dili 680.000 �idov, a tisíce Rumunov, Srbov, Chorvátov, Slovincov, Rusínov i Slovákov, ale sú na svoj fa�izmus hrdí, čo 
demon�trovali najmä počas prevezenia � dovezenia �relikvií� fa�istického diktátora Hortyho, ktorému vďačný národ na čele 
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s prezidentom, vládou, najvy��ími cirkevnými hodnostármi vystrojil �tátny pohreb a ulo�il do mauzólea popri uhorských kráľov sv. 
�tefana. 

V skutočnosti v�ak fa�izmus a nacizmus patrili iba za nedokonalých �iačikov ich veľkého vzoru ZSSR a boľ�evizmu,  
ktorý � podľa Sol�enicyna � vymordoval iba v samom ZSSR okolo 65-70 miliónov svojich občanov. A teraj�ia SR na čele s Vami, 
pán prezident, bude v skutočnosti vzdávať vďaky za okupáciu Prvej SR, za postavenie �eleznej opony i za morderstvá, rabovačky 
a znásilňovanie slávnej Červenej armáde pod pamätníkom zlosynov, ktorí na okupovanom Slovensku páchali nevýslovné zločiny, čo 
priznáva sám Stalin a popri ňom viacero dokumentov v prílohe. 

Ďal�í deň, ktorý tí obmedzenci odhlasovali v NR SR ako �tátny sviatok, je 29. august z roku 1944, v ktorom luza 
slovenských zradcov pod komandom Stalinových masových morderov zapálila strechu na vlastnej chalupe, vyhlásila na jej 
pohorenisku ČSSR, najväč�ieho nepriateľa slovenského národa uznala za svojho prezidenta, prijala čsl. ústavu z roku 1920, ktorá 
dokonca neuznáva existenciu Slovákov ako národa a ich jazyka, ale národ a jazyk československý. Zlikvidovala v�etky �tátne 
orgány, symboly a zahraničné zastupiteľstvá svojho �tátu, zavra�dila svojho po tisíc rokov prvého vladára a členov jeho vlády, 
cirkev vohnala do chlieva a panovala ako česká slú�ka nad ujarmeným národom takmer pol storočia a neoficiálne panuje naďalej, 
čoho najlep�ím dôkazom sú oslavy spomenutých dní záhuby národa ako �tátnych sviatkov. Toti� celé vedenie pod hlavným 
kyjevským velením puču bolo popri vedúcich českých boľ�evikoch Slánskeho, �vermu, Bacílka a Schmidkeho vedené ideologicky 
stúpencami T.G. Masaryka z klubu hlasistov, najväč�ích anti � semitov, / v prílohe sú viaceré ich proti�idovské vyhlásenia / 
a arizátorov, ktorí prostredníctvom pozvania Nemcov po vy�ľahnutí puču na dovtedy neokupovanú SR, sa nádejali, �e Nemci 
zlikvidujú aj tých v SR pozostalých �idov, ktorých prezident a vláda Prvej SR odmietli vydať Nemcom � ako o tom hovoria najmä 
�idovské pramene � napriek silným nemeckým a luteránskym tlakom vyvíjaných na Slovákov  po tom, ako prezident a vláda SR 
zistili, �e Nemci �idov v Poľsku vra�dia, čo sa protivilo nemecko-slovenskej zmluve o presídlení viacerých �idov zo SR do Poľska 
na práce ako r o b o t  n í k o v /mnou podčiarknuté/. Av�ak aj napriek dezercii a velezrade prezident Tiso i vláda SR vymáhali 
z nemeckého zajatia dokonca aj pučistov - dezertérov, keď podobné zradcovské netvory sú ako zradcovia odstrelené v ka�dej krajine 
sveta, ktorú zradili. 

A teraz sa �iada ka�dému normálnemu Slovákovi polo�iť otázku: Za akého čerta a diabla i�la spomenutá luza do puču? 
Robiť kariéry a zachrániť zarizované majetky. Predsa keď v roku 1938 zaberali z rozhodnutia Hitlera a Mussoliniho slovenské ju�né 
územie Mongoli a na severe s Hitlerovým po�ehnaním prepadli Kysuce a Spi� Poliaci, pričom miestni �idia na Slovensku vysielali 
petície do Budape�ti �iadajúc fa�istického diktátora Hothyho o obsadenie nielen hl. mesta Bratislavy, ale aj ďal�ích slovenských 
oblastí, ako o tom referuje svojej vláde tajomník US veľvyslanectva Kennan, a keď v marci 1939 si nad Slovenskom podávali 
kradmé paprče Maďari s Poliakmi s cieľom si Slovensko podeliť medzi sebou a keď následne po 14. marci Mongoli znova prepadli 
východné Slovensko po zbombardovaní Spi�skej Novej Vsi, vtedy na nás ka�ľal celý svet spoločne so �tátmi, ktoré v podobe zmlúv 
garantovali celistvosť slovenských hraníc i �táty Malej dohody Rumunsko a Juhoslávia, Francúzsko ako aj mohutný Sovietsky zväz. 
Teda za čo a za koho bolo potrebné ísť do puču rad�ej, ako po príklade Fínov zaplatiť reparácie, alebo nechať prevziať vládu 
generálom, ktorí by boli otvorili v príhodnom čase priesmyky postupujúcej Červenej armáde, ktorá by bola pre�la SR v niekoľkých 
dňoch pri najmen�ích mo�ných stratách �ivotov a majetkov, a nie viazať obe proti sebe bojujúce armády na území SR, čím sa 
nielen�e predĺ�ila vojna, ale aj utrpenie zo strany zabijakov - násilníkov partizánov. 
�iaľ, na týchto �alostných prípadoch zohratých v nedávnych slovenských dejinách sa u� nedá nič meniť, iba to, �e si ich na�im pre 
budúcnosť a výstrahou pripomínať a nie ich e�te oslavovať a velebiť ich zločineckých pôvodcov, domácich zradcov a cudzích 
vykorisťovateľov a okupantov. Teda oba sviatky zru�iť, alebo ich vyhlásiť za dni národnej pohromy a smútku. V prílohe je viacero 
cudzích dokumentácií zaoberajúcimi sa zločinmi spáchanými na obyvateľstve Slovenska či u� v čase puču, alebo počas � víťazstva 
väč�ích zločincov boľ�evikov nad svojimi učňami fa�istami�, čo si teraj�ia SR pripomínala  prostredníctvom oboch spomenutých 
�tátnych sviatkov � 29. augusta a 8. mája. Prvá SR, zlikvidovaná masovými vrahmi, nepopravila ani jedného svojho občana! 

Ak ide o vytvorenie nového �tátu, príp. o jeho obnovenie, ráčte si pov�imnúť prilo�ené dokumenty z pier popredných 
americko � �idovských historikov, ktoré neomylne svedčia o ú�asnom �idovskom úsilí obnoviť za ka�dú cenu a obetu svoj �idovský 
�tát Izrael. K príkladu hlavné �idovské odbojové hnutie �TERN GANG, pod komandom dvoch neskor�ích premiérov Izraelu Begina 
a Shamira, z ktorého bolo neskôr sformované politické hnutie LIKUD, t.č. dirigované bývalým premiérom Netanyahu a teraj�ím 
Sharonom, sa pokú�alo v�etkými mo�nými cestami a prostriedkami získať pre vec obnovenia �tátu Izrael popri Francovi, 
Mussolinim, aj samého Hitlera, ktorému ponúkali nielen spoluprácu na politickom, ekonomickom, ale aj na vojenskom poli 
prostredníctvom zorganizovania �idovských bojových jednotiek a cieľom nasadenia pod nemeckým hlavným komandom proti 
spojencom, ako o tom svedčia objavené dokumenty. A nebolo chybou spomenutého �idovského odbojového hnutia, �e Hitler 
s Mussolinim odmietli ich ponuky. A keď sa �idovské zámery s cieľom obnovenia a zaistenia �tátu Izrael nepodarili presadiť za 
vojny u Hitlera a jeho spojencov, pokú�ali sa o to isté u Stalina, kde zo�ali veľký úspech, lebo jeho zásluhou a jeho satalitou počas 
hlasovania v OSN o rozdelení Palestíny bol vytvorený �tát Izrael, hlavne prostredníctvom boľ�evického bloku pod vedením ZSSR. 
Tu sa jasne ukazuje, �e nezále�í, kto asistuje pri zrode �tátu alebo dieťaťa, aký diktátor alebo pôrodná asistentka, ale či je ten �tát 
alebo dieťa - nový člen ľudskej spoločnosti, zdravý a schopný �ivota. A tak, ako �tát Izrael, aj Prvá SR bola schopná samostatného 
�ivota keby ju neboli zamordovali vlastní zločineckí oportunisti za pomoci medzinárodných, najmä Stalinových masových vrahov. 
A tento super zločinný akt proti vlastnému �tátu a národu je v Druhej SR oslovovaný a� dvoma �tátnymi sviatkami 8. májom a 29. 
augustom. Je to presne to isté, alebo podobné, ak by izraelský knesset (parlament) odhlasoval zákon o �tátnom sviatku, ktorým by 
bol uctievaný rok 70-ty po Kr., v ktorom rímsky cisár Titus V. Flávius búral Jeruzalem, okupoval Palestínu a rozprá�il �idovské 
obyvateľstvo po celom okrsku zemegule... Nu�, to by asi zodpovedalo logike poslancov NR SR, ktorí oba  aj Vami, pán prezident, 
velebené dni smútku a národnej pohromy zákonitou cestou vyhlásili za �tátne sviatky Druhej SR!!! Viac Vám povedia prilo�ené 
dokumenty za predpokladu, ak Vás na ne Va�i poradcovia upozornia, čo sa určite prejaví 8. mája t.r. 
 S krajanským pozdravom a �elaním značných úspechov najmä vzhľadom na odhlupovanie od čias puču a� podnes 
ohlupovaného slovenského národa, sa značím Tomá� J. Vete�ka 

(list je uverejnený bez príloh spomínaných v texte) 
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Nechutná fra�ka v Aréne 
o divadelnej hre Tiso 

 
Akoby náhodou medzi 14. marcom a 18. aprílom sa 

objavila v divadle Aréna nová divadelná hra Tiso. Zdá sa, �e po 
najnov�ie rozprúdenej debate o Slovenskom �táte a jeho prvom 
prezidentovi bolo načase, aby isté nemenované kruhy zasiahli 
a usmernili Slovákov, aby sa im náhodou neotvorili oči 
a nezačali premý�ľať o na�ich dejinách a národných velikánoch 
inak, ako im bolo po desaťročia podsúvané. Pre tento cieľ si  
nevybrali dokumentárne spracovanie, preto�e akékoľvek hlb�ie 
spracovanie tejto témy by ich jasne usvedčilo zo l�i, ale rad�ej 
divadlo, kde sa dá na city diváka zapôsobiť účinnej�ie a hlavne 
bez nutnosti fundovaného vysvetľovania skutočností, o ktoré by 
mal slu�ný divák záujem. 

Väč�ina médií spracovanie tejto témy prijala veľmi 
kladne, vraj mal konečne niekto odvahu hovoriť o Slovenskom 
�táte a prezidentovi Tisovi, čo dosiaľ chýbalo. Oceňovali aj 
divadelné spracovanie, ktoré je podľa nich pre mlad�ieho 
diváka zaujímavej�ie. To v�etko by bolo v poriadku, keby túto 
monodrámu neurobili ľudia, ktorí buďto nemajú o na�ej prvej 
�tátnosti a prezidentovi �iadne vedomosti, alebo ich majú, len�e 
ich cieľavedome prekrúcajú a interpretujú tak, ako sa to hodí 
ich protislovenskému a protinárodnému 
zmý�ľaniu. 

Prejdem v�ak k samotnej hre. U� 
i fakt, �e hlavnú postavu Dr. Jozefa Tisa 
hral Marián Labuda dáva tu�iť, �e nejde 
o nič skutočne seriózne a pravdivé. Re�isér 
a scenárista tejto hry � Rastislav Ballek 
schválne vyu�il takmer skutočné prejavy 
pána prezidenta, aby nebol obviňovaný 
z pou�ívania slov, ktoré Tiso nikdy 
nepovedal. Ak si niekto myslí, �e preto bola 
táto hra autentická, veľmi sa mýli. Labuda 
toti� tieto slová podával takým odporným 
a dehonestujúcim spôsobom, ironicky 
a posme�ne, �e aj tie najkraj�ie a najlep�ie slová by v jeho 
ústach a pri jeho gestách vyzneli celkom inak ako v čase, keď 
boli skutočne povedané. 
Dej sa odohrával preva�ne v miestnosti s posteľou a stolíkom, 
ktorá mala simulovať väznicu. Hneď na začiatku začal Labuda s 
Tisovými úvahami o alkoholizme a iných pálčivých témach 
aktuálnych i dnes. Aj tie vyzneli v jeho ústach ako dačo smie�ne 
a trápne, ako keby nebolo hodné úcty a dôstojnosti, �e sa týmto 
témam a ich rie�eniu prezident venoval. Dokonca mal človek 
pocit, akoby boli tí, čo tieto neduhy v na�om národe odsudzujú, 
ľudia zastaralí a smie�ni. 

Tiso je v podaní Mariána Labudu neurotický blázon, 
ktorý chvíľami hovorí pokojným hlasom a chvíľami celý 
rozčúlený kričí a nepríčetne mláti rukou do stola. Aby bol celý 
tento obraz e�te umocnený, nájdeme tu i také celkom 
nepodstatné a nedôstojné scény, ako vedenie múdrych rečí pri 
umývaní nôh v lavóre, naťahovanie si pono�iek, či rečnenie na 
vrchu stola. Tie určite nepatria do serióznej hry, ale skôr do 
komédie a satiry. O čom tieto dve divadelné �ánre sú, nemusím 
nikomu hovoriť � o výsmechu, o výsmechu, ktorý si robil aj 
Labuda z vá�nych vecí, z dôstojnosti pána prezidenta a jeho 
vysokej mravnej a morálnej úrovne. Myslím, �e na to odvahu 
netreba � na takéto otvorené zneva�ovanie slovenskej histórie 
sa v�dy nájdu ochotní zradcovia a zapredanci. 

Snáď jedinou pozerateľnou a počúvateľnou scénou 
bolo zaspievanie hymny Slovenského �tátu � Hej Slováci 
v podaní zmie�aného zboru. Keď si v�ak uvedomíme, �e tento 
spev bol súčasťou tejto hry, aj on vyznie negatívne a hanobiaco 
a v skutku � celá hra hanobí nie len pána prezidenta 
a Slovenský �tát, ale aj celé národné cítenie, cnosti a dokonca aj 
kresťanské idey. Nejde tu o objektívne stvárnenie historických 
skutočností, ale o čo najväč�ie znevá�enie a zosmie�nenie. 

Je tu e�te jedna skutočnosť, ktorá moje slová 
potvrdzuje: mladý gardista, ktorý v hre tie� vystúpil má dlhé 
vlasy a pôsobí nanajvy� neupravene. Sú tvorcovia tejto hry 
naozaj takí hlúpi, �e si myslia, �e gardisti takto vyzerali alebo 
ide o cielené ukázanie Hlinkovej gardy tak, aby si naivný divák 
myslel, �e i�lo o bandu �pinavých otrhancov? Okrem toho 
mladík v bledomodrej uniforme pripomínal skôr pioniera ako 
gardistu. 

V hre nechýbalo ani dojímavé prečítanie prosby 
�idovského rabína, aby Tiso zabránil ich deportáciám, po 
ktorých nasledoval symbolický odchod �idov do plynových 
komôr so súčasným premietaním čiernobielych záberov 

z koncentračných táborov. Tiso aj tu vyznel 
ako nemilosrdný a neľútostný človek úplne 
v rozpore s pravdou. Veď je v�eobecne 
známe, �e to bol on, čo udelil �idom 10 000 
výnimiek a postaral sa aj o zastavenie 
deportácií po tom, čo sa objavili správy o ich 
údajnom vyvra�ďovaní. Čo viac mohol  
v tejto neľahkej situácii urobiť? Odsun �idov 
by v tomto priestore a teda aj u nás musel 
prebehnúť tak či tak, Slovensko 
nevynímajúc. A ako sa mu za to odvďačila 
drvivá väč�ina �idov? Zaradila ho na zoznam 
hlavných �idobijcov v múzeu holokaustu 
v Izraeli. Slová �idovského rabína nemô�u 

v tomto kontexte vyznieť ináč ako naivne alebo pokrytecky. 
Obraz otvárajúcej sa plynovej komory po Tisových 

slovách, ktorú strá�i slovenský gardista, pokojne si fajčiaci 
cigaretu je minimálne pritiahnutý za vlasy. Vari bola Hlinkova 
garda strá�ou v koncentračných táboroch alebo o údajných 
plynových komorách prezident Tiso vedel, keď o tom netu�il 
nikto ani na západe? Z naozajstných dokumentov je jasné, �e 
slovenská vláda �idov neposielala do plynu, ale do Poľska, kde 
mali na vyhradenom území pracovať a �iť, konečne z práce 
vlastných rúk. 

Celkovo teda mô�me povedať, �e táto hra sa zaradila 
k dlhému radu l�í o Slovenskom �táte a pánovi prezidentovi, 
ktoré sa na nás valia od skončenia druhej svetovej vojny. 
Zostáva nám len dúfať a pracovať na tom, aby raz pri�iel deň, 
keď si budeme môcť v plnej sláve a tak ako si to zaslú�i uctiť 
pamiatku a odkaz na�ich národných dejín - deň znovuzrodenia 
slovenskej pravdy a slobody. 

Na záver e�te zacitujem ako sa vyjadril v súvislosti 
s touto hrou pre Pravdu Marián Labuda. Na otázku: Čím vás 
táto ponuka lákala? odpovedal okrem iného: �A uva�oval som 
aj tak, �e predsa nikto ma nemô�e podozrievať, ani �idia, ani 
národovci, �e v Tisovi nebudem objektívny. Veď sa o mne vie, �e 
som bol čechoslovakista. Keď sa delila federácia, národovci aj 
slu�ní ľudia si predo mnou odpľúvali.� 
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Práve skutočnosť, �e sa otvorene označil za 
čechoslovakistu je dostatočný dôvod na to, aby sme 
pochybovali o objektívnosti jeho vystúpenia. Veď to boli a sú 
práve čechoslovakisti, ktorí sa postarali o vra�du Dr. Jozefa 
Tisu, o jeho očiernenie pred národom a ktorí sú dodnes jední 
z najväč�ích kritikov Slovenského �tátu a vtedaj�ej politiky. 
Akú mienku mali o ňom u� pri vzniku tohto �tátu národovci 
a slu�ní ľudia priznal tie� sám. A naozaj zrada vlastného národa, 
keď ide o jeho emancipáciu a �tátnosť si nič iného ani nezaslú�i. 

V tomto článku s názvom �Labuda: Tiso je moja 
najkraj�ia pomsta� e�te vyhlásil: �Na tie pľuvance je najlep�ou 
odpoveďou moje stvárnenie Tisa. Bola to jedna z motivácií, 

prečo som rolu vzal, lebo nie je kraj�ia pomsta ako keď človek, 
pred ktorým si odpľúvali, ktorému nadávali, �e som strčený 
Čechom do zadku, im zahrá ten ich pomník.�  Hoci tieto slová 
myslel Labuda inak a chcel nimi poukázať na to, aký je on 
dobrý človek, keď na pľuvance odpovedá podľa neho 
�objektívnym� stvárnením Tisa, nevdojak povedal pravdu. Jeho 
vystúpenie so v�etkým u� vy��ie opísaným sa ani inak nazvať 
nedá � skutočne to bola pomsta � pomsta človeka, ktorý sa 
urazil za to, čo mu právom patrilo.  

 (V.S.) 
 

 

My starí, ne�iadúci 
 

Na�e súčasné veličenstvá nám star�ím a starým 
občanom neraz u� dali na vedomie akou príťa�ou sme pre �tát a 
často nás presvedčovali o tom, �e sme vo veľkom omyle ak si 
myslíme, �e máme nárok na spravodlivý dôchodok, lebo sme po 
celý svoj aktívny �ivot odvádzali zo svojho príjmu nemalé dane. 
Dokonca slovutný pán Dzurinda poslal dôchodcu, ktorý sa mu 
sťa�oval, za Biľakom pýtať si zvý�enie dôchodku. Výsmech a 
nevra�ivosť vládnych činiteľov voči prestárlym občanom 
opätujú aj mnohí novinári, komentátori, politológovia a iní 
verejní činitelia, nehovoriac u� o tom, ako "výchovne" tým 
pôsobia na deti a mláde�. Ich odsudky padajú na na�e �edivé 
hlavy a sú väč�inou neslu�né a bezcitné. 
Napríklad, nezabudnuteľný je výrok 
televíznej hlásateľky Pari�kovej, �e "sme 
skazená generácia a nebude mať dotiaľ 
pokoja, kým nevymrieme" - tak veľmi sa 
chcela zapáčiť svojim chlebodarcom. 
Iba�e príčina v�eobecne pestovanej 
intolerancie voči prestárlym ľuďom tkvie 
celkom inde. 

Ná�mu panstvu je toti� proti srsti 
skutočnosť, �e si veľa pamätáme a preto 
kriticky porovnávame súčasné turecké 
hospodárenie u nás s minulosťou. Nás, 
toti�, nemo�no ohlupovať ako mladých 
neandertálskymi Mojsejovcami ani 
"preslávenou" Superstar. Nás nemo�no 
presvedčiť o tom, aké sú "zajacoviny" v 
zdravotníctve ú�asné, ani Froncove 
harakiri v �kolstve, �e vraj spoplatnenie 
�kolstva umo�ní �tudovať viacerým 
�tudentom, ne� doposiaľ. My prestárli 
občania sa neprestaneme spytovať prečo 
nie sú na nič peniaze, prečo má Slovenská 
republika 600 miliárd dl�oby, veď na�i 
pohlavári v�etko, čo malo cenu "predali" 
do cudzích rúk. Kde sú peniaze z celej 
"privatizácie"? Kde sú v�etky peniaze, 
ktoré dostali za �tátny majetok? Kultúra je 
na periférii v�etkých �tátnych záujmov, čo 
sa u� výrazne odrá�a na zvy�ovaní 
kriminality a na vzdelanostnej úrovni mladých ľudí. Ľudia majú 
právo na dôstojný �ivot len na papieri a ak sa v niektorom 
odvetví rozhodnú pracovníci �trajkovať, vláda vyhlási ich �trajk 
za protiústavný, akýkoľvek iný druh protestu je v zárodku 
potlačený a médiá sa o rebela dôkladne postarajú. Máme Ústav 
�piny, ktorý si pán Lango� nazval vraj Pamäti národa. Vyťahujú 
sa v�elijaké blchy a veľké zvieratá sú u� dávno vygumované. 
Teraz, po pätnástich rokoch, keď v�etci komunistickí papalá�i 

majú za sebou úspe�nú účasť na riadení Slovenského �tátu, 
ktorý e�te k tomu nechceli, je u� bezpredmetné vyťahovať kto 
bol kto. Pravdu mal ten, kto povedal, �e v�etci komunisti sú 
rehabilitovaní tým, �e vysoký funkcionár ÚV KSS bol 
prezidentom Slovenského �tátu. 

Dobrý kvietok je premiér - básnik Víťazného februára - 
dnes "osobný" priateľ vraha Busha, ide sa pominúť od svojho 
obdivu k Amerike. V kancelárii SDKÚ v bratislavskej centrále 
sa pracuje pod americkou zástavou - teda nie pod slovenskou, 
ale pod zástavou cudzieho �tátu! V duchu počujem ten 
hurónsky maďarský rehot, veď po celom slovenskom juhu v 

kanceláriách pracujú pod maďarskou 
zástavou a pod maďarským �tátnym 
znakom! (Kráľovský Chlmec!) Je jasné, 
�e slovenská �tátna zástava nemá miesto 
v "tejto krajine" aj v slovenskej 
"verejnoprávnej" televízii ju nevidno 
ako je rok dlhý. 

V Európskom parlamente sa 
verejne rozpráva, aká je u nás 
diskriminovaná maďarská men�ina a 
na�i slovenskí pohlavári nestratia ani 
slovko o tom, �e národnostná men�ina, 
ktorá má svoju univerzitu, nemô�e 
predsa byť utláčaná. Keď komentátorka 
v televízii vyzvala p. Bugára, aby sa v 
tejto veci aj on vyjadril, len bezočivo 
pokrčil plecami a e�te na dôva�ok 
vyniesol po�iadavku, �e by sme sa my, 
Slováci mali Maďarom ospravedlniť za 
v�etky "príkoria", ktoré sme na nich 
spáchali. U� zabudol, �e Maďarsko 
bojovalo po boku Hitlera a a� v 
príhodnej chvíli sa veľkodu�ne pridalo k 
Sovietom a maďarské vojská 
víťazoslávne vpochodovali na Slovensko 
spolu s Červenou armádou. Máme sa 
Maďarom ospravedlniť za v�etko, čo 
Bene� urobil a kto sa ospravedlní nám 
Slovákom? Prvú Slovenskú republiku 
nesmieme ani spomenúť a prvého 

prezidenta Tisu u� vôbec nie, lebo sme hneď fa�isti. Tisu 
potupne na Bene�ov príkaz popravili, ale Hácha a Horthy si 
mohli svoj �ivot do�iť. Kto sa nám ospravedlní za útlak, ktorý 
sme pretrpeli za krutej maďarizácie, kto sa ospravedlní za 
popravených a zabitých Slovákov po povstaní v roku 1848, 
ktoré si Maďari tak úctivo oslavujú? Kto sa ospravedlní za 
�urany, Ko�úty, Ko�ice...? A kto komu odcudzil historické 
pamiatky nesmiernej ceny, Slováci Maďarom alebo Maďari 

 

Realita dne�nej doby: Starenka predáva 
kvety, aby si zarobila na chlieb. 
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Slovákom? Kedy nám ich vrátia, to sa donekonečna chcú pý�iť 
vo svojich múzeách s na�imi cennosťami? Kto je 
diskriminovaný, my Slováci, ktorí sa na juhu nedostaneme do 
zamestnania ak neovládame maďarský jazyk, alebo sú 
diskriminovaní Maďari, ktorí roz�irujú mapy Veľkého Uhorska 
e�te aj na detských tričkách? 

Tak�e my starí, veľmi dobre vieme, �e nejestvujú 
slová, ktorými by sa dalo ospravedlniť to, čo bolo a je na 
Slovákoch páchané z maďarskej strany. A preto sme my starí 
ne�iadúci a preto v�etko to bohaté panstvo sa nemô�e dočkať, 
kedy sa pominieme, lebo tu stojíme ako výkričníky a to sa im 
nikdy páčiť nebude. Lebo my sme �ili aj v takej dobe, kedy mal 
ka�dý človek právo na prácu, na zdravie, na �ivot. Má pravdu 
ten, kto sa oháňa tým, �e v súčasnosti nemáme trest smrti - ale 

jestvuje - iba�e iným spôsobom! Najprv človeka zdeptajú 
psychicky, povláčia ho v médiách, vezmú mu česť, znemo�nia 
celú jeho rodinu, prípadne ho odstrelia ako psa a nijaký súd sa 
tým nezaoberá! Pozornosť sa venuje iba vyvoleným. 

Nie, nezabudli sme ani na to, čo sa tu robilo v 
päťdesiatych rokoch minulého storočia, av�ak my Slováci sme 
si komunizmus nezvolili, ten k nám pri�iel zo západu a bratia 
Česi sa k nám nikdy nesprávali ako bratia. Darmo nám páni 
typu: Zajac, Kusý a Gál preťahujú pod nos Prahu a p. L.Szigeti 
Budape�ť ako svoje hlavné mestá. My starí, nepotrební, 
uznávame za svoju vlasť iba Slovenskú republiku, ktorej 
hlavným mestom je Bratislava!! 

Bla�ena Krivo�íková

 

Slovensko: stotisícové poplatky budúcich dôchodcov 
 

Ka�dý priemerne zarábajúci občan bude musieť 
dôchodkovej správcovskej spoločnosť (DSS) zaplatiť za 40-
ročnú dobu sporenia vy�e 100tisíc korún. A to aj v prípade, �e 
mu DSS peniaze nezhodnotí, či dokonca ho zlou investíciou o 
ne pripraví. Podľa zákona toti� poplatky musí platiť ka�dý 
klient. Príjem DSS je to jediné, čo zákon garantuje.  

O tento výhodný biznis dnes súťa�í 8 firiem. Od júla 
2006 budú pokračovať len tie, ktoré získajú aspoň 50tisíc 
klientov. Na dôchodkové sporenie odvádzate 18 % z 
vymeriavacieho základu, zamestnanec z hrubej mzdy. Prispieva 
na to zamestnávateľ i zamestnanec. Ak sa rozhodnete vstúpiť do 
nového systému, 9 % zostane v Sociálnej poisťovni (1. pilier) a 
9 % dostanú DSS (2. pilier).  
Menej, ne� ministerstvo sľubuje  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(MPSVaR SR) v propagačnom materiáli sľubuje: "Keď vstúpite 
do 2. piliera (...), 9 % pôjde na vá� osobný dôchodkový účet v 
DSS (ani viac, ani menej)." V skutočnosti je to menej. V�etky 
peniaze dostane najskôr Sociálna poisťovňa (SP). Ak ste 
vstúpili do 2. piliera, polovicu presunie do va�ej DSS, ale 
predtým si z toho ponechá 0,5 % do správneho fondu. Z 
ka�dých 1 000 korún si ponecháva 5. DSS si budú za svoje 
slu�by tie� účtovať poplatky. Za vedenie účtu si stiahnu ka�dý 
mesiac 1 % z vá�ho vkladu a 0,08 % (po troch rokoch 0,07 %) z 
priemernej mesačnej čistej hodnoty zostatku z účtu klienta. 
Podľa prepočtov hospodárskeho analytika Ing. Rudolfa Pernisa, 
CSc., to mô�u byť státisíce. Pri svojich výpočtoch rátal rovnako 
ako ministerstvo s 2-percentným ročným rastom mzdy s dobou 
sporenia 40 rokov.  

Ak vám pri mzde 15 000 Sk za celý čas DSS nezúročí 
peniaze ani tak mizerne ako banka na vkladnej kni�ke, aj tak 
správcovskej spoločnosti zaplatíte vy�e 140tisíc. Ak DSS 
vlo�ené peniaze zhodnotí o 3 percentá, poplatky vás vyjdú a� na 
200tisíc korún!  
Drahé nízke percentá  

Vý�ka poplatkov mô�e mnohých zaraziť. Prečo tých 
pár stotín či desatín percenta znamená tak veľa peňazí? 
Vysvetlenie je v hodnote, z ktorej sa percentá počítajú. 
Najdrah�ie vychádza to najni��ie percento - 0,07.  
Za vedenie účtu, na ktorý si budete cez SP posielať peniaze, 
zaplatíte DSS ka�dý mesiac 1 percento z vý�ky odvodov. Pri 
15-tisícovej mzde ide o 13 korún mesačne. Táto suma sa zvý�i 
iba minimálne, aj keď vám bude plat ka�doročne pomaly 
stúpať.  
Len�e pri tom druhom poplatku vo vý�ke 0,07 % sa 
vymeriavací základ bude zvy�ovať rýchlej�ie. Ide toti� o v�etky 
peniaze, ktoré ste od začiatku sporenia vlo�ili (pravidelný 

mesačný odvod), a poprípade aj o tie, ktoré vám tam pribudli 
ako výnosy (úročenie). Na začiatku sporenia mô�e byť tento 
poplatok sto korún ročne, po niekoľkých rokoch to budú tisíce a 
po 40 rokoch sporenia mô�e ísť ročne aj o desaťtisíc, lebo za 
toto obdobie vlo�íte na svoj dôchodkový účet takmer milión 
korún.  
Nenaleťte na reklamu  

Dve dôchodkové správcovské spoločnosti oznámili, �e 
vám nebudú účtovať poplatok za správu dôchodkového fondu 
(0,08, resp. 0,07 %), ďal�ia ho zní�ila. Na začiatku sporenia, 
keď sú vklady e�te nízke, tento poplatok spoločnostiam aj tak 
nepriná�a �iadny ú�itok. Ide o pár desiatok a� stoviek korún od 
jedného klienta ročne. DSS preto neutrpia �iadne citeľné straty, 
ak vám teraz tento poplatok veľkodu�ne odpustia. Výnos z neho 
začne byť zaujímavý po pár rokoch, keď bude priná�ať tisícky. 
Nepochybujte, �e potom ho platiť budete.  

To, čo DSS ponúkajú teraz, je iba reklamný ťah, aby 
získali klientov. Pre človeka, ktorý tomu nerozumie, znie 
lákavo, �e nemusí platiť nejaký poplatok. Neskôr v�ak DSS 
nebude mať �iadny problém tento poplatok znovu zaviesť. 
Podľa zákona musia spoločnosti vý�ku poplatku za správu aktív 
zverejňovať raz mesačne a zmena poplatku začne platiť po 30 
dňoch od zverejnenia. Nikto teda u� získanému klientovi neručí, 
�e DSS tento poplatok po krátkom čase nezačne vyberať. 
Naopak, je isté, �e začne, lebo je to príjem, ktorý jej bez ohľadu 
na to, ako dobre alebo zle investuje va�e úspory, zaručuje 
zákon.  
Dá sa aj prerobiť  

Dôchodková správcovská spoločnosť zverené peniaze 
investuje na finančných trhoch. Znamená to, �e za ne nakúpi 
cenné papiere alebo nástroje peňa�ného trhu (akcie, dlhopisy, 
podielové listy, vklady na bankových účtoch, pokladničné 
pouká�ky) podľa toho, aké riziko ste ochotní podstúpiť. DSS 
podľa miery rizika zriadili tri fondy: konzervatívny, vyvá�ený a 
rastový.  
Pri nízkom zhodnotení vkladov sa mô�e stať, �e po uplynutí 
doby sporenia budete mať na účte menej peňazí, ako tam 
vlo�íte. Podľa R. Pernisa, aby ste nepri�li aspoň o to, čo ste si 
ulo�ili, musí DSS va�e peniaze priemerne zúročiť o vy�e 1 
percento. Ak sa jej to nepodarí, "vďaka" povinným poplatkom 
nedostanete naspäť ani to, čo ste si nasporili. Pri priemernej 
mzde 15tisíc a 0,5 % výnosnosti stratíte pribli�ne 70tisíc korún.  
Komu slú�i Kaník?  
DSS v�ak nepríde o nič. Ona má zisky z poplatkov zaručené 
zákonom za ka�dých okolností. Občanom v�ak takúto istotu 
dôchodková reforma nedáva. Ak navy�e vezmeme do úvahy 
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odhady výnosnosti z dielne INEKO, v prípade sporenia v 
konzervatívnom fonde máte stratu istú.  

"Kritériom na vstup nie je va�a mzda. Z dlhodobého 
hľadiska by ka�dá koruna investovaná v dôchodkových fondoch 
mala priniesť vy��í výnos, a tým aj vy��í dôchodok ako koruna 
zaplatená do 1. piliera, či u� táto koruna pochádza od občana s 
nízkym, alebo vysokým príjmom." V tejto vete z ministerského 
propagačného materiálu sú dôle�ité slová "by mala". Prerobiť 
v�ak mô�e aj ten, kto bude celý �ivot kráľovsky zarábať. Nie 
nadarmo musia DSS v reklamách aspoň maličkými písmenami 
uvádzať, �e "s investovaním je spojené riziko a minulé výnosy 
nie sú zárukou budúcich". Rizikom sú výrazné zmeny kurzov 

mien, zlé investičné rozhodnutie správcovskej spoločnosti, 
pokles hodnoty cenných papierov a akcií spôsobený politickými 
otrasmi, teroristickými úrokmi, �ivelnými pohromami, 
hospodárskymi krízami.  

Na nebezpečenstvá v�ak ministerstvo vo svojom 
propagačnom materiáli neupozorňuje. Tento prístup slú�i 
záujmom DSS a ohrozuje budúce dôchodky radových občanov. 
Tých, ktorých záujmy by malo ministerstvo obhajovať. Jeho �éf 
je v�ak zjavne �oldnierom v slu�bách niekoho iného.  

Alena Behúnová 
www.prop.sk 

 
 

Demokracia a zločinnosť 
 

Dne�ná vládna koalícia nikdy nezabudne pripomenúť, 
�e priviedla Slovensko medzi vyspelé a demokratické krajiny. 
Samozrejme má na mysli ná� vstup do EÚ a NATO. Podľa toho 
sú západné krajiny vzorom vyspelosti a demokracie a USA 
hrajú prvé husle aj medzi nimi. Bohu�iaľ fakty hovoria čosi iné. 
Hlúposti a l�i o demokracii nemô�u zakryť dosť čiernu realitu 
�ivota v USA. Preto�e nie je v�etko zlato, čo sa bly�tí. 

Tak napríklad v roku 1992 zomrelo v USA na následky 
pou�itia strelnej zbrane (vra�dy, samovra�dy, neopatrné 
zaobchádzanie) 37 052 ľudí. V rokoch 1988 � 1991 bolo 
zavra�dených viac Američanov ne� zomrelo počas 8,5 roka 
vietnamského konfliktu. Ak to prevedieme na slovenské 
pomery, tak potom by musel zomrieť násilnou smrťou ka�dý 
deň aspoň jeden človek! To v�ak nie je v�etko. V USA je toti� 
ka�dé dve minúty znásilnená jedna �ena. Na na�e pomery by to 
robilo jedno znásilnenie za �tyri hodiny, teda �esť znásilnení 
denne! 

Podobne to vyzerá aj v mno�stve alkoholikov a 
narkomanov. V roku 1990 bolo v USA 17,7 milióna 
alkoholikov a 9,5 chronických narkomanov. V slovenských 
pomeroch by to bolo 364 000 alkoholikov a 195 chronických 
narkomanov. Podobne vyzerá aj porovnanie počtu sexuálne 
zneu�ívaných detí. V USA ročne zaznamenajú 90 000 takýchto 
detí. Ka�dé �tvrté dievča a ka�dý siedmy chlapec boli sexuálne 
zneu�ití do osemnástich rokov. Alarmujúce sú aj počty 
stratených detí. Denne sa v USA evidujú a� 2 300. Ak by sa 
tomu chcelo Slovensko rovnať, muselo by za jeden deň zmiznúť 
46 detí! A v tomto duchu by sa dalo pokračovať. Je teda nad 
slnko jasnej�ie, �e na�e politické �pičky nás namiesto do 
vyspelého a demokratického raja zavliekli do bahna zločinu a 
s ich výdatnou pomocou sa doňho čoraz hlb�ie prepadáme. 
Preto�e zrejme naozaj platí úslovie, �e čím má krajina viac 
demokracie, tým má viac kriminality. 

Roman RS

Pornografia 
 

Pornografia je tým najväč�ím znakom morálneho 
úpadku na�ej doby. V dne�nom svete je relatívne mladá 
a degeneruje na�e národy nie viac ako �tyridsať rokov.  
Nie�eby predtým neexistovala, ale predtým sa skôr jednalo len 
o akty a len ojedinele bol na týchto aktoch priamo zachytený 
sex. Za túto krátku dobu existencie �modernej� pornografie u� 
stihla napáchať obrovské �kody, spôsobiť morálny úpadok, 
naru�iť tradičné zmý�ľanie o partnerskom vzťahu a rodine, 
rozvrátiť kultúrne a kresťanské hodnoty 
európskej civilizácie. A toto je presne to, o čo 
sionistom ide. Toto sú tie dôvody prečo ju 
sionisti priniesli medzi nás, prečo ju podporujú 
a prečo práve oni sú najväč�ími producentmi 
pornografie. Veď z čoho mô�e mat sionistický 
producent väč�iu radosť ako z toho, keď natočí 
�film� kde sa napríklad slovenské dievča 
rozdáva dvom Afričanom? A to v�etko bez citu , 
za peniaze a pred kamerou.  

Čo spôsobujú takéto filmy? U �ien 
podporujú multikultúru, nabádajú ich, aby to 
skú�ali s kde akým cudzincom a najlep�ie hneď 
s dvoma. Úplne zdegenerujú myslenie a názory na �ivot, 
zalo�enie rodiny, partnerský vzťah. Dnes be�ne stretnete 
osemnásťročné dievča, ktoré má v denníku zoznam aspoň 20-
tich �milencov�, ktorých z polovice sotva pozná mená. 
Vplyvom toho, �e pornografia  a zov�adiaľ propagovaná, 
(najmä hudobný a filmový priemysel) úplne potlačili akékoľvek 
prirodzené morálne zábrany. Z dievčat sa potom stávajú 
doslova prostitútky, keď sa predbiehajú v tom, ktorá dostane 

viac mu�ov do postele. Kritériá sú jednoduché, stačí ak mu� 
povozí �enu na drahom aute, pozve ju na drink, v lep�om 
prípade jej kúpi nejakú malú pozornosť. Dôvody na sex sú 
potom čisto materiálne � či�e za peniaze. Veď presne tak, ako 
to mladé dievčatá vidia v porne � sex za peniaze. 

Podobným spôsobom sú zdegenerovaní aj mu�i. 
Namiesto toho, aby vo svojom voľnom čase rozvíjali svoje 
du�evné a fyzické schopnosti, (tak ako to robili na�i otcovia 

a starí otcovia) alebo sa slu�ne dvorili 
dievčatám, zháňajú, vymieňajú, napaľujú, 
kopírujú po�ičiavajú si porno. (zamyslite sa 
nad tým koľko vá�ho voľného času väč�ina z 
vás strávi pri hľadaní, alebo pozeraní porna) 

Potom príde víkend. �eny si oblečú 
mini sukničky, alebo nejaké iné �skoro 
oblečenie�, aby ukázali v�etkým to, čo si majú 
nechať pre seba , maximálne tak pre svojho 
partnera. Mu�i si vezmú v�etky svoje úspory 
a hor sa na disko. Tam sa potom �eny 
predvádzajú provokatívnym tancom a chlapi 
zase peniazmi, reťazami, autami, motorkami a 

podobne. 
 Kam sa podela láska? Kam sa stratil záujem poznať 
charakter, povahu a vlastnosti toho druhého? Kam sa podeli 
romantické prechádzky a vzájomné zblí�enie sa? Myslíte si, �e 
vá� dedo pred �esťdesiatimi rokmi pri�iel na dedinskú zábavu 
a v ko�ených nohaviciach s kilovou reťazou na krku, zbalil va�u 
starú mamu v mini sukni s výstrihom, zmaľovanú a rovno 
skočili do postele? To rozhodne nie! Va�i starí rodičia sa určite 
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najprv zoznámili, potom sa zaľúbili po niekoľkých rokoch sa 
vzali a a� potom pri�lo k niečomu takému dôvernému 
a intímnemu ako je sex. 
 Na�a európska civilizácia sa tisíce rokov vyvíjala, 
kultúrne a morálne sa zdokonaľovala tisíce rokov a stala sa 
bezpochyby najvyspelej�ou na tejto zemi. Prečo sme teda 
dovolili, aby na�u morálku a kultúru sionisti zrazili rovno na 
kolená? Veď príklad na�ich starých rodičov je dôkazom 
vrcholnej morálnej a mravnej vyspelosti ná�ho národa.  

Voľná láska, sex s kde kým, to predsa patrí 
primitívnym národom, �kultúram�, kmeňom kdesi v Afrike, 
Polynézii, Ju�nej Amerike či na�im cigánom. U nich je be�né, 
�e mu� má sedem �ien, u nich je normálne, �e �spávajú� 
s hocikým, dokonca aj medzi rodinnými príslu�níkmi, ICH deti 
majú deti. 

 Neklesajme teda na túto ich primitívnu úroveň. Preto�e 
to je to, čo sionisti chcú. Morálny úpadok, urobiť z človeka 
rozumné zviera, tupé stádo, ktoré sa naháňa len za sexom 
a peniazmi. Preto�e takto ohlúpnutú masu mô�u 
najjednoduch�ie ovládať. Takto oblbnutý  si toti� nikdy 
nev�imne v koho rukách je skutočná moc v �táte a nechá sa 
manipulovať. Takýto človek je prototypom západného 
moderného človeka, humanistu a liberála, ktorý keď u� 
podporuje porno, prečo by nepodporil aj homosexuálov, drogy 
a svojim liberálnym myslením aj eutanáziu, potraty a tak ďalej 
a tak ďalej. A tak spôsobí absolútny úpadok morálky, kultúry 
a mravnosti svojho národa a nakoniec aj jeho záhubu. 

(N)

Demokracia a trest smrti 
 

V na�om slávnom �táte vládne demokracia 
a spravodlivosť, ktorou sa oháňa na�a vláda. Aká tu je 
spravodlivosť, keď človek ukradne ro�ok a idú ho za to zavrieť? 
No, keď niekto, kto má peniaze na vykúpenie sa, zabije alebo 
urobí ekonomickú kráde�, ostáva nepotrestaný, preto�e svedkov 
zastra�ujú a vyhrá�ajú sa zabitím ich blízkych a tak aspoň 
vieme, prečo má pravda zaviazané oči.  V na�om �táte by 
nemuselo dôjsť k tomu, čo sa deje na uliciach, keby na�a vláda 
po roku 1989 nezru�ila trest smrti, proti ktorej tak vehementne 
bojujú rôzne organizácie pre ľudské práva. Chcel by som vidieť 
�éfa tejto organizácie v situácii, keď si jeho dieťa pôjde kúpiť 
len napríklad zmrzlinu a namiesto nej dostane náboje z AK47 
alebo inej strelnej zbrane. Zaujímalo by ma, či by aj napriek 
tomu obhajoval ľudské práva a právo na �ivot vraha jeho 
dieťaťa s takou oddanosťou. Nech sa na�a vláda pozrie na 

Ameriku, na najdemokratickej�í �tát na svete, ktorý aj napriek 
svojej demokratickosti v niektorých prípadoch trest smrti 
udeľuje. Tak prečo aj u nás nemô�eme vo výnimočných 
a zvlá�ť záva�ných prípadoch udeliť trest smrti? Taký človek 
�ije za na�e dane v teple, pri televízii, varenej strave a má 
k tomu e�te lep�ie podmienky na �itie ako niektorí slu�ní, ťa�ko 
zarábajúci občania Slovenska. Peniaze vynalo�ené na takýchto 
zločincov by mohli byť vyu�ité v prospech iných organizácií, 
a nie je ich málo. Veď keď si vezmeme, �e jeden väzeň ročne 
stojí tento �tát pribli�ne 200 000 Sk, tak si musíme zároveň 
uvedomiť, �e tieto peniaze by sa mohli pou�iť v rezorte 
�kolstva, poľnohospodárstva, zdravotníctva alebo 
ktoréhokoľvek iného rezortu. 

(ms) 
 

 

Bojkot 
 

Po roku 1989 sa zdalo, �e sa ná� �ivot zmení k lep�iemu. Okrem iného to malo znamenať, �e v�etky diela, ktoré 
komunistická moc zavrela do trezoru, preto�e akosi nesedeli súdruhom z ÚV, sa konečne objavia. �e u� prestanú doby, kedy bolo 
zakázané spievať, písať a vôbec tvoriť bez súhlasu v�emocnej komunistickej verchu�ky. U� vtedy sa v�ak ozvali hlasy, ktoré 
upozorňovali na riziko prílevu brakovej tvorby zo zahraničia. �iaľbohu sa tieto obavy v plnej miere naplnili. Vidno to predov�etkým 
na na�ich televíznych staniciach, či u� sú verejnoprávne alebo nie. Okrem zriedkavých 
výnimiek na zatvorenie očí kritického a tzv. náročného diváka (to je ten, ktorému nie je 
jedno na čo sa pozerá) sa na nich objavuje preva�ne vyslovene braková a� gýčovitá 
forma hlúpej zábavy. Nič proti tomu, ale to, čo sa deje u� presahuje v�etky medze. Začalo 
sa to slaboduchými akčnými snímkami americkej produkcie, pokračovalo naivnými 
nekonečnými telenovelami z latinskej Ameriky. Ľudia na to v�etko čumeli a 
nestačili sa diviť. Tí, čo sa s takýmto vývojom nezmierili, buď prestali pozerať televíziu 
alebo ju zapínali čoraz zriedkavej�ie. Prihlúple seriály v�ak neboli tým povestným 
dnom, od ktorého usilujeme odraziť u� pekných pár rokov. Absolútne dno pri�lo a� 
teraz so v�etkými tými reality show. Je a� neuveriteľné ako rýchlo sa na�e televízne 
stanice doká�u opičiť a vytvárať presný obraz úpadkovej kultúry importovanej k nám zo 
západu. Preto�e to, čo nám posledne ponúkli a stále ponúkajú u� hádam nemo�no nazvať ani 
odpadom, ale vedomou a hnusnou provokáciou. Pohľad na poskakujúcich 
černo�kov, spevákov, o ktorých by inak pravdepodobne nikto ani nezakopol a vôbec 
v�etky tie súťa�e, kde sa ukazuje sila mediálnych kampaní a ich vplyv na 
vytváranie názoru a ovplyvňovanie masy. A nakoniec nám ponúkli čosi, čo u� ani otupená 
a zmagorená du�a slovenského diváka nemohla zniesť. Provokatívnu a nechutnú show, v ktorej ľudia dokazujú, čoho v�etkého sú 
schopní, len aby získali dva milióny. Nemo�no sa teda diviť, �e intelektuálna úroveň na�ej populácie, ktorej sa ponúkajú podobné 
skvosty z roka na rok slabne. Mo�no je to v�ak nejaký plán, ako z nás urobiť masu idiotov. V takom prípade sa v�ak musíme proti 
tomu vzoprieť a dať jasne najavo, �e takýto odpad na na�ich obrazovkách nechceme. Je pote�iteľné, �e sa v tejto veci u� čosi začalo 
hýbať a ľudia konečne aj verejne povedali dosť odpadu, ktorý skrze obrazovku vstupuje do na�ich domovov. Je to v�ak stále málo, 
preto�e k tomu, aby sme prekazili prznenie na�ej kultúry a charakteru týmto odpadom, je potrebné plo�né zavrhnutie tohoto 
televízneho �mejdu a odpadu. 

Roman RS 
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Chlieb 
 

Chlieb nás ka�dodenný daj nám 
Bo�e na stôl a ďakujeme ti za tie dary. 
Takými alebo podobnými slovami si 
uctievali ka�dý deň na�i starí rodičia dar 
zeme a dar Boha, lebo poznali cenu 
chleba a čo je hlad. Ďakovali za ka�dý 
kúsok tohto drahého pokrmu. Niektoré 
rodiny do dne�ného dňa, hlavne tí star�í 
pamätníci, ktorí za�ili hlad, uctievajú 
chlieb a jedlo a poniektorí z nás si ho 
uctievajú aspoň raz v roku, a to počas 
vianočných sviatkov. E�te ako �kolák na 

základnej �kole si pamätám ako nám ukazovali filmy z Ameriky, ako vyhadzujú 
do mora p�enicu a pálili topánky. A ja som to nikdy nechápal, ako mô�u 
vyhodiť len tak chlieb do mora. To, čo som niekedy nechápal, teraz sa to deje u 
nás. Na�i novodobí hradní páni idú vyrábať elektrický prúd zo p�enice, či�e 
budeme mať namiesto chleba elektrický prúd. Snáď sa z toho elektrického 
prúdu slovenský ľud naje... Lebo v na�ich sýpkach je nadbytok p�enice!!! A ja 
sa pýtam, prečo nezní�ia cenu chleba, prečo nedajú ten chlieb do detských 
domovov, nemocníc alebo do domov dôchodcov? Prečo nepo�leme p�enicu do 
krajín postihnutých povodňami tsunami, do vojnou zničených oblastí? Či by si 
aj takým krokom nezískala slovenská republika uznanie? Nám je ho asi lep�ie 
spáliť. Ná� �tát je tak bohatý, �e si mô�eme dovoliť len tak spáliť chlieb. Tí 
novodobí hradní páni nikdy nepocítili hlad, lebo keby ho pocítili, tak nikdy by 
nedo�li k takému hlúpemu nápadu. Mal som tú česť za�iť hlad, aj keď iba 
nakrátko, ale aj to stačilo, aby som pochopil aká je hodnota chleba. Lebo keď 
pri�iel ku mne in�truktor a dal nám kúsok chleba, tak sme ho začali jesť, keď to 
videl, tak sme ho museli vypľuť a odôvodnil to tým, �e ten chlieb je určený na 
iný účel. A od toho dňa je chlieb pre mňa tá najlep�ia delikatesa na svete. Tak, 
na�i hradní pani, akú novodobú vďaku k jedlu nám vymyslíte? Takúto? DAJ 
NÁM BO�E VEĽA P�ENICE, NECH MÁME Z NEJ VEĽA ELEKTRINY. 
Keby na�i starí Slovania z hrobov vstali, tak neviem čo by vám povedali, ale 
zapamätajte si jedno, zo zlata, striebra a drahých vecí sa e�te nikto nikdy 
nenajedol. Hlad a smäd patria k najväč�ím nepriateľom človeka. Prajem vám aj 
va�ím rodinám, ktorí ste schválili pálenie chleba, aby ste si zapamätali jeho 
chuť, lebo vám prajem za�iť hlad a potom si spomeniete aký zákon ste 
schválili. DOBRÚ CHUŤ VÁM PRAJEM. 

(ms)
 

Prezidentka 
 

Dňa 19. 4. 2005 na�u krajinu poctila 
Fínska prezidentka, ktorá sa pova�uje za 
krstnú mamu Slovenska. Taktie� v Európskej 
únii bojovala za Slovensko a za Rómov, za 
vytvorenie ich strany v Európskej únii... Po 
stretnutí s prezidentom Slovenskej republiky 
Ivanom Ga�parovičom nav�tívila vinohrady 
pri Bratislave a Červený klá�tor. Či�e zas 
známym politikom a prominentom iných 
krajín ukazujú Bratislavu a jej okolie, ako 
keby Slovensko bola iba Bratislava. Či iné 
časti Slovenska neexistujú? Akoby iné mestá 
nezohrali dôle�ité kľúčové a historické úlohy v dejinách 
Slovenska. Mohli jej ukázať aj iné kultúrne a historické pamäti 
Slovenska, ako je napríklad �tefánikova Mohyla, významné 
kultúrne pamiatky na�ej krajiny ako je oltár majstra Pavla z 
Levoče a mnoho ďal�ích pamiatok. A keď sa zastáva Rómov, 

tak ju mohli zaviezť na Luník IX., do 
Jarovníc, do Pre�ova a ukázať jej čo v�etko 
dostali od �tátu a slovenských ľudí, ako sa 
postarali o byty, ktoré dostali zadarmo. Aby 
sa tam stretla aj s občanmi nerómskeho 
pôvodu a vypočula si aj druhú stranu mince, 
nielen plač Rómov o tom, ako sú utlačovaní. 
Mohli jej ukázať na�e prírodné krásy 
Slovenska ako sú trbárs Slovenský raj a ako 
ho Rómovia, ktorých tak obhajuje, ničia a 
likvidujú. Do Slovenského raja ju zrejme 
preto nezaviedli, preto�e keby pri�la o pár 

rokov neskôr, tak by tam na�la len spú�ť a holé kopce.  
Alebo na�i politici sa hanbia za zvy�ok Slovenska? Či 

zvy�ok Slovenska je im dobrý len keď idú voľby? 
(ms)

 

Zuna 
 

Tvár jazvená z odvekého náreku, 
večné jazvy, na ktoré nemo�no nájsť lieku.

Na ramenách ťarcha osudu je detí, 
pocit krivdy naveky s ňou spätý. 

 

Panna celená morom a skazou 
v pätách pot páchnucich odvekých vrahov.

Kráska zrádzaná vlastnými synmi 
a ka�dý z jej detí, ka�dý je vinný. 

 

Zuna ostane� naveky na�ou matkou 
a púť tvoja nikdy nebude púťou hladkou. 

Ty stále odcudzená bola si pýcham, 
Zuna ťa �ijem, ťa pijem, ťa dýcham. 

 

Zuna si hora, čo prirástla mi k srdcu, 
si voda, čo mení sa z ľadu na vrúcu. 
Si prameň, čo �ivot dala mu Tatra, 

no prameň čo nesilnie, le� pomaly chátra. 
 

Zuna odpusť: 
za svojich synov, 

čo chvália matkou sa inou. 
Zuna odpusť: 

za svoje dcéry, 
čo ka�dá z nich na teba zuby cerí. 

 

Zuna odpusť: 
za svoje deti, 

ktorých du�a niekam v diľu letí. 
 

Odpusť mne, odpusť nám v�etkým za to, �e 
cit k tebe stal sa vetchým. 

Zuna ty plače� a plač tvoj zdá sa byť horký.
My ochránime ťa, hoc by dôvod bol toľký.

Ja srdce z hrude dať ti chcem, 
Zuna si môj �ivot, Zuna si na�a rodná ZEM.

 

Jaro

 
 

Slovenské palivo 

 

Obľúbenci pani prezidentky. Pozrieť 
ich v�ak nebola.
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Drogy? No problem! 
 
�Pijem alkohol, fajčím cigarety, marihuanu, sem-tam si dám aj éčko, alebo ha�i�. No a čo? Veď mám len 18 a celý �ivot pred 
sebou.� Tak týmito vetami ma prekvapil môj teraz u� bývalý kamarát, ktorého som poznal tri roky a o ktorom som to vôbec netu�il. 
Keď som sa ho spýtal ako dlho to u� u�íva, tak sa mi priznal, �e asi tri a pol roka, ale �e s ha�i�om začal len nedávno. Začudoval 
som sa odkiaľ na to má a kde to zháňa a ako mi on sám povedal, nie je to vôbec ťa�ké. Čím dlh�ie sme sa rozprávali, tým viac som 
začínal chápať, �e v na�om malom meste zohnať drogy nie je �iadny problém a to, či u� ide o opiáty, amfetamíny, sedatíva, alebo 
halucinogény. Po na�om rozhovore som si chcel presnej�ie zistiť čo v�etko sa dá zohnať. Výsledok bol alarmujúci. Alkohol 
a cigarety si mô�eme kúpiť na ka�dom rohu, dokonca aj maloletí. Hoci zákon 
nedovoľuje predaj týchto mäkkých  drog mlad�ím ako 18 rokov, ale realita je úplne 
iná. Je be�ne vídať v obchodoch, stánkoch, či  baroch ako si 13-14 roční kupujú 
a konzumujú tieto návykové látky. Marihuana je asi naju�ívanej�ia droga v na�om meste, 
po alkohole a cigaretách. Je lacná a ľahko dostupná. Stretnete sa s ňou skoro v�ade 
a jedna dávka stojí pribli�ne 50 Sk, ale ako ma uistili, to zále�í kto koľko znesie. Ha�i� sa 
vyrába z marihuany a hoci 1gram stojí od 400 do 500 Sk, je bohu�iaľ dosť u�ívaná droga. 
MDMA (extáza) sa zaradzuje pod stimulanty a zohnať ju tie� nie je ťa�ké, hlavne na 
diskotékach či v rozličných baroch. Je oveľa nebezpečnej�ia ako marihuana či ha�i�, 
lebo hrozí dehydratácia a v hor�ích prípadoch aj infarkt. Jedna tableta stojí okolo 300 Sk. 
No nechcem tu rozpisovať v�etky drogy, ale ako sa mi podarilo zistiť, zohnať kokaín, 
crack, ópium, heroín, morfín, THC, metcation, fencyklidí, LSD a mnoho iných, je 
jednoduché, dokonca aj na počkanie. Otázkou je, či im na počkanie títo díleri vysvetlia, �e 
im hrozia rôzne infekcie, rakovina, bezvedomie, kŕče, po�kodenie mozgu, pečene, zlyhanie obličiek, srdca, nedostatok spánku, 
otrava, zmena osobnosti, udusenie, záchvaty ... ale hlavne SMRŤ !!! To dokazujú aj oficiálne výsledky, podľa ktorých za rok 2004 
bolo 1791 ľudí v kontakte so zdravotníckym zariadením ohľadom u�ívania drog. Z toho 300 ľudí bolo liečených na marihuanu 
a ha�i�, 484 na stimuláciu CNS, 99 na sedatíva a hypnotiká, 160 na prchavé inhaláty, 726 na heroín a opiáty a 22 ľudí na iné drogy. 
Preto by som rád môjmu �kamarátovi� prostredníctvom tohto článku odpovedal na jeho otázku �No a čo?�. No predsa to, �e 
u�ívaním drog, či u� mäkkých alebo tvrdých, ohrozuje� svoju budúcnosť, svoj vlastný �ivot a svojmu okoliu a priateľom dáva� zlý 
príklad. Preto vyzývam v�etkých ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť tohto národa, aby sa zapájali do protidrogových kampaní, 
aby si zistili s kým a kde chodia ich deti a nebáli sa o tomto probléme rozprávať. 

SP-S 

 
 

Zábava 
Na rohu frekventovanej bratislavskej 
ulice sedí �obrák a vedľa klobúka má 
tabuľku �od e�tebákov neberiem�. Príde 
k nemu Lango�, dá mu tisíc korún 
a chváli ho za jeho neústupný a hrdý 
postoj. Keď odíde, �obrák sa usmeje:  
- Na čo my, e�tebáci, neprídeme... 

 
Je zaujímavé, �e be�ne najviac �kodcov 
býva na poliach. Na Slovensku je ich 
najviac v parlamente a straníckych 
centrách.  

 
Nemyslel u� v roku 1930 Churchil na 
Maďarov, keď povedal: 
- Sem s Európou, ale nie sme z Európy. 

Sme s ňou spojení, ale nepatríme do 
nej! 

 
Cigán príde k sudcovi a hovorí: 
-Pán sudca, �alujem pána grófa, �e mi 
chodí za �enou! 
- Cigán, veď aj ty chodí� za jeho �enou! 
- No hej, pán sudca, ale ja mu robím 
grófčatá a on mne len samé Cigánčatá! 

Somálska ľudová: 
- Pejme pieseň dokola, dokolečka, ne� 

nás skosí ebola, ebolečka... 
 

Ocko, ocko, chcel by som pirô�ok! 
Ja by som ti tie� chcel pirô�ok, ale 
peňazí ostalo ledva na vodku! 

 
Aká je definícia medzinárodnej finančnej 
pomoci? 
- Je to taká činnosť, keď chudobní 

obyvatelia bohatých �tátov posielajú 
peniaze bohatým obyvateľom 
chudobných �tátov.  

 
De�o, prečo ty má� na lopate takú dlhú 
rúčku? 
- Aby som bol od roboty čo najďalej. 

 
Malý Cigán stretne na ulici chlapca 
z vedľaj�ieho domu a pýta sa ho: 
- Hádaj čo dostanem na Vianoce? 
- Čo? 
- Tvoj bicykel! 

Načo bol dobrý tý�deň boja proti 
rasizmu? 

- Tý�deň boja proti alkoholizmu sa 
neosvedčil, nu� sme skúsili e�te toto. 

 
Boj opozície s koalíciou pripomína dva 
vlaky na jednej koľaji idúce proti sebe 
a medzi nimi je slovenský národ.  

 
Ten Kálman je najväč�í hlupák na svete, 
hovorí De�o Arani.  
U� má dvadsať rokov a e�te nie je na 
invalidnom dôchodku. 

 
Ťa�ko chorý dedko le�í doma v posteli. 
Pri posteli stojí lekár a celá rodina. Naraz 
sa dedko posadí, pozerá sa  a prehovorí: - 
Zlodeji, vrahovia, kurvy, nehanebníci...! 
a upadne opäť do spánku. 
Lekár prehovorí prvý: 
-Myslím �e pacientov zdravotný stav sa 
zlep�uje, lebo vás v�etkých spoznal. 
 
 



Hlas národnej strá�e č. 11  máj 2005 

www.noveslovensko.dk3.com 20

 

SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  PPOOSSPPOOLLIITTOOSSŤŤ,,  NNOOVVÉÉ  SSLLOOBBOODDNNÉÉ  SSLLOOVVEENNSSKKOO  

aa  

SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  PPOOSSPPOOLLIITTOOSSŤŤ  ��  NNÁÁRROODDNNÁÁ  SSTTRRAANNAA 

pozývajú v�etkých roduverných Slovákov a Slovenky na spomienkovú akciu, ktorá sa pri príle�itosti 85. 

výročia podpísania Trianonskej zmluvy koná 4. júna 2005 v Ro�ňave. Akcia sa uskutoční na Námestí 

baníkov so začiatkom o 12:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zmluva, ktorá stanovila slovensko-maďarské hranice, sa hneď od svojho podpísania 4. júna 1920 stala predmetom 

neustálych snáh v�etkých maďarských vlád o jej zmenu, či�e revíziu. Keď�e snahy o revíziu zmluvy, a tým i zmenu 
slovensko-maďarskej hranice v prospech Maďarska sa nestretla s pochopením u vlád ostatných európskych �tátov, 
maďarské vlády podporu svojej �ovinistickej politiky hľadali u Maďarov, �ijúcich v �tátoch, hraničiacich s Maďarskom, 
najmä v�ak u Maďarov �ijúcich na Slovensku. 

Postupom času sa slovenskí Maďari, vedení iredentistickými politikmi volajúcimi po autonómii, začali domáhať 
čoraz väč�ích práv, a to v mnohých prípadoch i na úkor domáceho slovenského obyvateľstva. Vláda v�ak namiesto toho, aby 
prijatím vhodných zákonov ochránila ju�né Slovensko od zhubného pôsobenia veľkomaďarskej politiky, len potichu 
schvaľuje po�iadavky SMK, robiac tak �ivot Slovákov na ju�nom Slovensku e�te neznesiteľnej�ím. 

Súčasná vláda SR svojim postojom dáva nám v�etkým jasne najavo, �e u� dávno nie je vládou slovenskou, ale vládou 
zbabelcov, zradcov a figúrok, ovládaných vlastnými prízemnými tú�bami, prípadne záujmami ich zahraničných 
chlebodarcov. 

 

Preto sa v duchu �Verní sebe � svorne napred�  mô�eme spoliehať výlučne sami na seba, 
na to, čo ostalo v slovenskom národe zdravé a silné. 

Preto príďte do Ro�ňavy v�etci, ktorí sa cítite Slovákmi, aby sme jasne ukázali, kto je 
a bude na Slovensku pánom! 

Slováci a Slovensky, je najvy��í čas prestať sa rozdeľovať na nacionalistov a tých 
ostatných, preto�e v konečnom dôsledku, ak sa nepostavíme na odpor voči maďarskej 

hrozbe a o na�e krásne Slovensko prídeme, tak oň prídeme my v�etci! 
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