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Každý si tlačí do kopca svoj balvanHumanitárna organizácia 
Save the Children porovnáva, ako 
sa kde darí matkám a ich ratoles-
tiam. Z hodnotených takmer sto 
osemdesiatich štátov je jasným 
ví azom Fínsko, kde sa vraj mamy 
majú najlepšie. Je tam štatisticky 
nízka úmrtnos  rodi iek aj detí, 
ženy sa dožívajú vysokého veku 
a vlas  poskytuje matkám ve mi 
dobré sociálne zabezpe enie. Na 
popredných miestach sa spolu 
s Fínskom dlhodobo umiest ujú 
Nórsko, Švédsko, Island, Holand-
sko, Dánsko, Španielsko, Nemec-
ko, Rakúsko, Austrália, Belgicko, 
ale aj Taliansko. Naopak, najhor-
ším miestom sveta pre mamy je 
Somálsko. A kdeže je Slovensko?

Slovensko je na 45. mieste 
spolu s iernou Horou. Oproti mi-
nulému roku sme sa dos  prepadli, 
v tedy sme boli „ len“ na 35. mieste. 
Susedné esko je s Litvou na 24. 
mieste a napríklad Ma arsko je až 
na 55. mieste, USA na 31. mieste 
a zaujímavé je aj Slovinsko, k toré 
skon ilo na 17. mieste a až za ním 
sú Kanada, Írsko, Francúzsko i 
Grécko.

Na posledných miestach sú 
najmä afr ické krajiny. Posledné 
je Somálsko, kde každá šestnásta 
žena zomrie pr i pôrode a iba malé 
percento pôrodov sa uskuto ní pod 
odborným doh adom zdravotníkov. 
Pred ním skon il i krajiny ako Konž-
ská republika, Niger, Mali, Guinea-
-Bissau, Sierra Leone, Nigéria, ad 
a Pobrežie Slonoviny, o sú všetko 
štáty, k toré poznáme azda z pôso-
benia našich zdravotníkov misio-
nárov. Autori štúdie z organizácie 
Save the Children vysvet ujú: „Ne-
schopnos  zabezpe i  základné po-
treby je zárove  prí inou i dôsled-
kom konf l ik tov v krajinách ako 
Stredoafr ická republika, Somálsko 
a Sudán. Pritom každá katastrofa, 

i už prírodná alebo spôsobená 
u mi, sa vždy dotýka práve tých 

najchudobnejších rodín, a predo-
všetkým mami iek s de mi...“

V rámci Slovenskej republiky 
to pr i porovnaní s predchádzajú-
cimi štátmi vyzerá ako luxus: Ak 
po ukon ení materskej nepôjde 
mami ka hne  do práce, na výber 
má dve možnosti – bu  pôjde hne  
na rodi ovskú dovolenku alebo si 
môže vy erpa  dovolenku, ktorá jej 
nabehla po as tehotenstva. Tú si 
však môže vy erpa  aj po uplynutí 
rodi ovskej dovolenky, ke že tá zo 
zákona nemôže prepadnú .

Štát rodi ovským príspevkom 
pomáha zabezpe i  r iadnu sta-
rostlivos  o malé die a. Vypláca ho 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVaR) a požiada  o  môže 
v zamestnaní matka hne , ako jej 
uplynie materská. Najlepšie, ke  
požiada tesne pred koncom ma-
terskej dovolenky. Zamestnávate  
je povinný rodi ovskú dovolenku 
odsúhlasi . Ešte predtým je dobré 
vedie  výšku materskej. Nezávisí to 
od platu rodi ky, ale od sumy tzv. 
životného minima. Je to príspevok 
vo výške 203,20 eura (aktuálny 
k 1. 1. 2015). Ak ide o dvoji ky, ro-
di  dostane 254 eur mesa ne, rodi  
troji iek zase 304,80 eura mesa ne. 
Je však potrebné poda  žiados  na 
ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. 
Príjem rodi a sa po as tohto obdo-
bia neskúma. Nuž...

Požiada  môžu osoby, ktoré 
zabezpe ujú riadnu starostlivos  o 
die a a zárove  majú trvalý alebo 
prechodný pobyt na území Sloven-
ska. Sú to rodi ia (matka, otec) ale-
bo osoby, ktorým bolo die a zverené 
do zákonnej starostlivosti. Radšej 
paragrafy alej ne ítajme, sú napí-
sané krivým perom, ale pravda je, 
že tu žijeme ako v raji, vraj...

Robert LANDIS

Š astie sa narodi

Michal SPEVÁK: Udržať si reč v ďalekej cudzine je nesmierne náročné

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahrani í (ÚSŽZ) zorganizoval po as posledných dvoch októbrových dní Stálu konfe-
renciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahrani í. Hlavným cie om podujatia, ktoré sa uskuto nilo v kontexte 
platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahrani í do roku 2015, bola diskusia o proble-
matike prístupu štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a ku krajanským komunitám. Na 
konferencii sa zú astnili zahrani ní Slováci z dvadsiatich dvoch štátov. Krajanov z iernej Hory reprezentoval Michal 
SPEVÁK, predseda iernohorsko-slovenského priate stva ( SP), s ktorým sme hovorili o prínose konferencie.

 Mohli by ste priblíž i  ro -
kovanie?

Na konferenci i  odzneli  mno-
hé cenné príspevky, v k torých si 
ú astníc i vymenil i  informácie a 
prakt ické skúsenost i.  Iš lo o akýsi 
„networking“ slovenského zahra-
ni ia. Boli to poznatky o možnos-
t iach, ako realizova  veci na ná-
roda rol i  dedi nej v rôznych kraj i -
nách. Diskusia bola or ientovaná aj 
na také vážne témy, ako je otázka 
zachovania národného povedo-
mia a jazyka u mladej generácie 
a príprava novej koncepcie štát-
nej pol i t iky Slovenskej republi -
ky vo vz ahu k Slovákom ži júcim 
v zahrani í, o je aktuálna pr io -
r i ta ÚSŽZ. Predseda Úradu pre 
Slovákov ži júcich v zahrani í Igor 
Furdík vyzval ú astníkov aktívne 
sa podie a  na príprave tohto vý-
znamného dokumentu, k torý na-

r tne pr ior i ty a smerovanie štátnej 
pol i t iky SR vo vz ahu ku krajanom 
na najbl ižšie roky. 

 Ako vy osobne vnímate 
starostlivos  nášho štátu o Slo -
vákov, ktorí ž i jú v zahrani í?

Aj ke  sa konferencia uskuto-
ovala pod záštitou hlavy štátu, 

tentoraz nás prezident SR nepri-
jal, ako to dosia  bolo zvykom, o 
u niektorých krajanov vyvolalo roz-

arovanie. Starostlivos  štátu však 
existuje, a to je dobre, ale treba ju 
neustále prehlbova . Už dávnejšie 
som upozor oval a poukazoval, že 
niektoré krajiny sa o svoju diaspóru 
starajú inak. V chorvátskom par-
lamente majú zahrani ní Chorváti 
právo zvoli  si jedného poslanca, 
ktorý potom zastupuje ich záujmy. 
Na strane druhej má Ma arsko 
špeciálny program na podporu 
detí, ktoré sa v základných školách 
mimo Ma arska u ia po ma arsky. 
Pod a m a nie o podobné by mala 
pr ija  aj SR, ve  deti a mládež sú 
nesmierne dôležité. Ak stratíme 
deti a mládež, prídeme o všetko, 

o sme roky rokúce budovali. Moji 

predkovia sa v roku 1745 vys aho-
vali z meste ka Málinec do Vojvo-
diny, kde dnes žijeme už jedenásta 
generácia vys ahovalcov a stále 
hovoríme po slovensky, aj ke  je 
nesmierne zložité udrža  si re  
v neslovenskom prostredí.

 
 Ako sa vám to darí?

Každý z nás t la í do kopca svoj 
balvan. V krajine, kde žijem, teda 
v iernej Hore, žije pod a posled-
ných of iciálnych údajov z roku 2011 
len osemdesiatosem Slovákov, a to 
ako etnická skupina, ktorá nemá 
status menšiny. V roku 2007 sme 
založili organizáciu a pomenovali 
ju iernohorsko-slovenské pria-
te stvo ( SP), ktorá je otvorená 
pre všetkých, lebo nás Slovákov je 
tak málo, že potrebujeme spolupra-
cova  s inými. Propagujeme najmä 
Slovákov žijúcich v iernej Hore, 
slovenskú re  a slovenský národ. 
Podujatia pr ipravujeme s podporou 
ÚSŽZ.  Naša webová stránka www.
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Viliam KOMORA – Foto: archív autora

nvocsp.org je bilingválna a sme aj 
na facebooku.

 Ani nie sto Slovákov v ier-
nej Hore – potom sú ur ite problé-
my s lenstvom...

Momentálne máme dvesto-
pä desiatdevä  lenov, hlásia sa 
k nám totiž aj sympatizanti, priatelia 
Slovenska a Slovákov. V poslednom 
období sú vo fókuse našej innos-
ti najmenší. Máme za sebou druhý 
ro ník úspešného projektu Letná 
škola slovenskej vlastivedy s po et-
nou ú as ou, pod o sa podpísali 
vynikajúci prednášatelia, ktorí deti a 
mládež zainteresovali prostredníc-
tvom hier. Úspešný bol v aka spo-
lupráci s lektorkou Mgr.  Helenou 

os Ivoríkovou, ktorú vyslalo Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a momentálne pôsobí 
na Univerzite v Belehrade v Srbsku. 
Záujem detí a mládeže o sloven inu  
je iba prvým krokom a v tomto chce-
me dlhodobo pokra ova . Okrem 
toho de om prednášal o folklóre 
svetoznámy folklorista Ján Slávik 
z Kysá a v srbskej Vojvodine.

 ím by SR mohla skvalitni  
prácu s našimi zahrani nými kra-
janmi?

Krajanom za hranicami SR by 
azda najviac vyhovovala aktívna 
podpora detí a mládeže sloven-
skej národnosti. Tiež si myslím, že 
by pomohla zmena legislatívy SR 
na prospech krajanov, ude ovanie 
štátneho ob ianstva pre krajanov, 
ako to robí Ma arsko, resp. zjedno-
dušenie jeho získania. Diskutované 
sú prípady, že v krajinách, kde Ma-

arsko robí takú aktívnu národnost-
nú polit iku, napríklad Zakarpatská 
Ukrajina i Vojvodina, tak aj etnickí 
Slováci pr ijímajú ob ianstvo Ma-

arska – takto získava ob anov. 
Na strane druhej udia aj z dôvodu 
jednoduchšieho cestovania a vidiny 
ahšieho života pr ijímajú ob ian-

stvo štátu EÚ. Myslím si, že sta í 
prevzia  skúsenosti a prax iných. 
Štatist iky nás varujú: v R sme za 
dve desa ro ia strati l i až 227 000 
udí slovenskej národnosti, v roku 

1991 tu žilo 375 000 Slovákov a 
v roku 2011 už iba 148 000. V Srb-
sku žilo 63 941 Slovákov v roku 
1991 a v roku 2011 už iba 52 750. 
To sú alarmujúce ísla, chcelo by to 
vytvori  nejaký nový mechanizmus 
na spomalenie tohto trendu, no naj-
lepšie by bolo ho zvráti .

SEBAOBR ANA

Doba, ktorú žijeme, je vylomená 
z k bov, ako to presne napísal ve ký 
Shakespeare. To, o napíšem, ne-
bude nijaká bezduchá lamentácia. 
Som však rád, že som si svoj krás-
ny as rozletu Slovenskej republi-
ky odžil naplno v minulých rokoch. 
Lebo to, o nás aká, je len na slzy 
a pla . Najmä posledné roky Slo-
vensko žne to, o sa zasialo po tzv. 
zamatovej revolúcii. Najtragickejšie 
vidno biednu úrove  vzdelávania, 
lebo slovenské školstvo dosahuje 
mizernú úrove . Mladí udia nemajú 
nijaké ambície zlepšova  a móda 
„študova “ znamená iba to, že si 
chcú uži  o najdlhšie roky bezsta-
rostného života bez minimálnej zod-
povednosti. Všímate si, ako sa „mla-
dí dezdomovci“, lebo inak ich ani 
nemožno nazva , na alej uchy ujú 
k tomu, aby ich živil i rodi ia, najmä 
matky, ako využívajú všetky mož-
né ponuky na krátkodobé takzvané 
pracovné pomery, ako sa sústavne 
vyhýbajú zodpovednosti za seba 
samých. Myslím tým to, že nie sú 
schopní ženi  sa do tr idsiatich 
rokov, založi  si rodinu, nemajú 
najmenšiu chu  nies  za novú rodinu 
zodpovednos . Pýtate sa, kde sa to 
nau ili? Nuž na sociálnych sie ach, 
kde sú mladí presved ení, že nájdu 
všetky odpovede na všetky dôležité 

otázky, ktoré pred nich stavia život. 
Kde si sa zoznámil s priate kou?, 
znie otázka. Na sociálnych sie ach, 
znie odpove . A o od tohto vz ahu 
o akávaš?  – Uvidíme, znie odpo-
ve . Prístup vä šiny mladých udí 
k životu je ahtikársky, prehadzujú 
zodpovednos  z pleca na plece, 
nemajú najmenšiu vô u skúsi  sa 
z tohto absurdného kruhu vymani . A 
potom raz za štyri roky prichádzajú 
komunálne, prípadne parlamentné 
vo by, a vtedy si na obrovskú skupi-
nu „zosie ovanej mládeže“ spomenú 

noví lovci v mútnych vodách: Rado 
Procházka dokonca pod a toho na-
zval aj svoju novú stranu SIE . Má 
zdanlivo symbolizova  osi spolo -
né, dajakú myšlienku, prípadne po-
cit súdržnosti. No po krátkom ase 
existencie tohto zoskupenia je tu iba 
jediná charakteristika, ktorá mla-
dým „oblbnutým“ u om ušla. Totiž 
že sa ocitl i v sieti, k torú na nich do-
konalým spôsobom komunikácie a 
používaním nových slovných f loskúl 
vyskúšal nový politický manipulá-
tor. Zo siete zostalo iba ono povest-
né oko na ty i, ktoré vie nastavi  
pytliak na jele a, diviaka i srnku. 
A ke  sa už raz oko na krku zvie-

ra a alebo ahtikárskej mládeže 
ocitne – je zle. Už vás majú. Ste 
lapení. Z entuziazmu vytriezviete za 
rok, dva...

Všímate si, ako prichádza 
mladá generácia takzvaných „do-
spelých“ voli ov do procesu volieb 
absolútne ob iansky nepripravená? 
Naši zosie ovaní mládežníci nemajú 
ani šajn o tom, ako vznikal nezávis-
lý slovenský štát 1. januára 1993. 
Mládež totálne  podlieha bezdu-
chým žoldnierskym médiám. Nie je 
ažké pochopi , pre o v Bratislave 

vyhral primátor s úbivými „mlá-
dežníckymi“ heslami – Dáme to! 
Zodpovednos  vo i ob anom však 
bude treba dokáza  skutkami, nie 
podlízavými heslami a sloganmi. 
Teraz príde ten as ve kej pravdy. 
Bratislava sa oskoro sama zahltí 
krízovou situáciou dopravy, kde na 
každom kroku „búchajú šoférom 
nervy“, ke že nové a nové kritic-
ké miesta, križovatky a ahy vy-
buchujú, lebo nestíhajú odtiahnu  
do centra mesta a popoludní zase 
z centra mesta tisícky áut. Prichá-
dza  teraz s „nápadom“, že na okra-
joch mesta sa vybudujú záchytné 
parkoviská, na ktorých udia z áut 
od Malaciek, od Šamorína a od 
Senca vystúpia a presadnú do prí-
mestských rýchlych autobusov, prí-

O  O M  J E  R E

padne elektri iek – tak to je hudba 
na budúcich desa  rokov. A my sa už 
tejto rozprávky nedožijeme.

Celý tento kolaps spôsobil ne-
presved ivý uspáva  hadov – ne-
dvižný primátor Jozef Morav ík 
v rokoch 1998 – 2002, ktorý miesto 
primátora dostal iba ako politickú 
trafiku za svoju lojalitu pri odstra-

ovaní Vladimíra Me iara. Dnes sa 
tvári ako dôchodca. Tento neschop-
nos ou prekypujúci lovek spôsobil 
Bratislave najvä šie dlžoby. A ak 
k tomu prirátame „pre seba a svo-
ju rodinu“ zameraného kádeháka  
Andreja urkovského, tak máme 
obraz krásavice na Dunaji, k torá 
spí spánkom polom tvych, lebo na 
magistráte niet nijakých pe azí na 
rozvojové programy. O Bratislavu 
ako o hlavné mesto Slovenskej re-
publiky sa nikto nestaral. Ani zá-
zra ný mudrc Ivo Nesrovnal nebu-
de vedie  odkia  za a  odkopáva  
hnoj z Augiášovho chl ieva, k torý 
tu zanechal i Morav ík s urkov-
ským. Zapamätaj te si: nezmení sa 
železni ná stanica, ani jej neeu-
rópsky vzh ad, nebudeme sa veru 
porovnáva  ani s Koda ou, ani 
s Vied ou i s Amsterdamom, ako 
to hlásal i svalnaté heslá z Nesrov-
nalových bi lbordov. Nesrovnala 
odrovná: real i ta. A bude to už na 
za iatku budúceho roka, ke  príde 
so svoj imi meganápadmi pred ne-
závislých poslancov na mestskom 
zastupi te stve. Tam sa stretne s re-
al i tou. Heslo Dáme to! padne rovno 
do odpadkového koša.

Nesrovnala čoskoro odrovná realita                 
Drahoslav MACHALA          


