
Janko Takač , pedagóg, Kovačica 

(16.03.2020, www.pancevo.city)  

...Ipak, posle punih šest meseci promene su više nego vidljive. Već je prvi broj 

po postavljanju novog urednika (40/4875, izašao baš 5. oktobra ali 2019.) 

iznenadio čitaoce velikom fotografijom Aleksandra Vučića sa Donaldom 

Trampom na celoj drugoj strani časopisa. U narednim brojevima časopisa 

pojavljuju se i tekstovi koji nisu pisani rukom novinara nego su samo 

„pripremljeni”, pri čemu se misli ili na prevod neke vrste promotivnog 

materijala SNS ili na tekst sastavljen na osnovu drugih tekstova ili vesti sa 

drugih izvora (npr. Služba predsednika Srbije za saradnju sa medijima, Tanjug, 

Blic). Sa novim Upravnim odborom i uprkos tome što su i direktorka i glavni 

urednik u v. d. statusu, do sada je uglavnom zaokruženo preuzimanje Novinsko-

izdavačke ustanove „Hlas ljudu”. Za relativno kratko vreme, informativno-

politički nedeljnik vojvođanskih Slovaka Hlas ljudu (Hlas ľudu) je od malog, 

skromnog, umerenog i koliko-toliko objektivnog časopisa koji sa uspehom prati 

jednu malu nacionalnu zajednicu, postao glasilo koje – pored ostalog – služi i za 

promociju predsednika države, popularisanje vladajuće stranke i njenih 

trabanata iz redova Slovaka u Srbiji. Celý článok si možno prečítať TU: 

https://www.pancevo.city/kovacica-si-ti/demontaza-institucija-vojvodjanskih-

slovaka-je-u-

toku/?fbclid=IwAR3wFtYkFZx0dbCaRePjbeQW2pgQZZGkGo5nrwM-

MPxdhwCPDyN5PQaAnQc  

 

Dragana Prica Kovačević, novinárka Nový Sad 

 

(21.05.2020, www.021.rs) 

 

Surovi izbori za v.d. direktora osnovne škole u Kisaču: 

Prvog radnog dana novu v.d. direktorku OŠ "Ljudovit Štur" u Kisaču Anu 

Leginj, zaposleni su juče, 20. maja, dočekali tako što su joj svi okrenuli leđa po 

uzoru na nedavni snimak medicinara u Belgiji koji su tako pozdravili 

premijerku. 

Celý článok TU: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/244003/Surovi-

izbori-za-vd-direktora-osnovne-skole-u-Kisacu.html  
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kanal9tvns  

(20. 5. 202) 

Veliki broj zaposlenih u Osnovnoj školi ,,Ljudovit Štur” iz Kisača jutros su 

organizovali jednočasovni štrajk upozorenja nezadovoljni izborom VD direktora 

škole. VIAC TU: 

https://www.youtube.com/watch?v=VUnudf5UDs4&feature=share&fbclid=IwA

R1OZV0RYMWTwF4OXfqe7bMXnGcjgX7AaVCEn6kStaqpbs9Qf98wcQ9N1

98  

Otvorený list členov kolektívu ZŠ Ľudovíta Štúra  

(24. 5. 2020) 

Vážení občania Kysáča, kým sme sa pred dvomi mesiacmi snažili prispôsobiť 

prácu diaľkovému vyučovaniu, v ktorom sme sa spolu s našimi žiakmi tak 

znenazdajky ocitli, ani predstaviť sme si nemohli, že sa v dnešných dňoch 

ocitneme v médiách a v centre pozornosti našej dediny, i širšie. Práve teraz sa 

viacerí z Vás pýtajú, aký sme my to kolektív, keď sme si dovolili na taký spôsob 

verejne vyjadriť svoj nesúhlas. A prosíme, dovoľte nám, aby sme Vám 

prezradili, aké sú to medziľudské vzťahy v našej škole. Veľká väčšina z nás 

pochádza z tejto dediny a poznáme sa nielen z čias, keď sme začali spolu 

pracovať, ale aj oveľa skôr, z čias, keď sme aj my boli žiakmi tejto školy. 

Spoločne pracujeme na všetkých pracovných záležitostiach školy, často si 

vymieňame skúsenosti a radíme sa medzi sebou s cieľom umožniť našim 

žiakom čím viacej pomoci pri zdolávaní učiva. Práve preto sa neustále 

zdokonaľujeme na seminároch tu a v zahraničí a zúčastňujeme sa rozličných 

kultúrnych, športových, umeleckých a iných podujatí s našimi žiakmi. Nikdy 

sme nezostali slepí na problémy našich spoluobčanov, ktorí potrebovali pomoc 

na liečbu, či na svoje príbytky, keď boli postihnuté požiarom a spolu so žiakmi a 

rodičmi sme sa zúčastnili všetkých humanitných akcií v našej dedine. Nejedna 

učiteľka priniesla zo svojho domu odev, obuv a hračky svojich detí a darovala 

ich deťom zo sociálne ohrozených rodín, aby ani jeden náš žiak do školy 

nechodil v roztrhaných teniskách. A určite sa pýtate, aký sme v kolektíve mali 

vzťah medzi sebou. Odpoveď je: rovnaký, ako máme aj so svojimi členmi 

rodiny, lebo je náš kolektív jedna veľká rodina. Spolu sme sa smiali, spolu sme 

tančili na svadbách, keď naši kolegovia vydávali alebo ženili svoje deti, spolu 

sme plakali v cintoríne, keď naši kolegovia na večný odpočinok vyprevádzali 

svojich najmilších. Ani kolegyňa, ktorej symbolicky kolektív obrátil chrbát, 

nikdy predtým nebola vyčlenená z týchto udalostí a z tejto rodiny. Spolu sme s 

ňou jedli za jedným stolom, spolu sa smiali, spolu plakali. Nikdy nebola bez 
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podpory kolektívu, keď potrebovala pomoc so žiakmi, pomoc pri úhrade jej 

hodín a ani vtedy, keď niektorí rodičia mali pripomienky na jej prácu so žiakmi. 

Ani spôsob, na ktorý bola privítaná ako úradujúca riaditeľka školy nebol jediný 

spôsob, na ktorý jej väčšina dala najavo, čo si o jej kandidatúre na miesto 

riaditeľa školy myslí. Predtým sme sa ako kolektív školy snažili túto otázku 

doriešiť rozhovorom, ale sme v tom nemali žiadny úspech. Samým tým sme 

nemali iný výber, lebo naše prosby a návrhy boli zbytočné. Práve preto, že sa 

tak medzi sebou dobre poznáme, pokúšali sme sa vysvetliť si, že by pre dobro 

našich žiakov najlepšie bolo, aby úradujúcou riaditeľkou zostala Anna 

Vozárová, lebo sa práve teraz všetky školy v štáte stretávajú s výmenami, aké 

doteraz v školách neboli. Samým tým žiaci a zamestnanci majú mnoho otázok v 

súvislosti s výmenami a potrebujú niekoho, kto sa veľmi dobre vyzná vo 

všetkých školských záležitostiach a nie niekoho, kto by sa len teraz mal začať 

zaúčať riaditeľskej práce. Dnes Vy, naši spoluobčania, máte o všetkom tomto 

rozlišné mienky. Niektorí si do úst berú kresťanstvo, hriechy a majú starosť o 

naše duše. Aj v našej škole sa vyučuje náboženstvo a v kolektíve sú bohabojné 

osoby a vieme, že v biblickom príbehu ten kameň na hriešneho chceli hodiť 

niektorí, ale nehodil nik, lebo nikto bez hriechu nebol. Vieme aj to, že je 

kresťansky povedať, že je niečo zlé, ako to ozajstne je. Tiež, keď niektorí z Vás 

hovoria negatívne o našom kolektíve, používajú rozlišné, porekadlá a príslovia. 

Avšak aj my profesori a učitelia sme oddávna zoznámení s ľudovou 

slovesnosťou a na túto našu situáciu môžeme predsa vyhľadať niekoľko 

vhodných prísloví a porekadiel, niektoré z nich sa až príliš hodia k situácii, v 

ktorej sme sa všetci ocitli: - Predal vieru za večeru. - Aj v pekle je dobre, keď 

máš strýca diabla. - Trafená hus zgágla.  

Členovia kolektívu Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči 

 

Vladimíra Dorčová Valtnerová, novinárka, Maglić 

(27.05.2020,  www.storyteller.rs) 

Aj dnes bolo rušno v Kysáči. Podobne ako pred týždňom, keď zamestnanci ZŠ 

Ľudovíta Štúra vyjadrili nespokojnosť nad spôsobom voľby novej úradujúcej 

riaditeľky, do ktorého sa, ako tvrdia, vplietali ruky straníckej politiky, ktorá 

mienku kolektívu zavesila na hák. Tentoraz sa Kysáčania, a to nielen zamestanci 

školy, ale aj predstavitelia syndikátov osvetových pracovníkov z Nového Sadu a 

Báčskej Palanky, či občania z okolitých miest, protestne zoskupili na námestí 

tejto dediny. Protest a vôbec podozrivé dianie vo veci voľby novej vedúcej tváre 

kysáčskej školy odomklo Pandorinu skrinku nahromadených nepoctivých a 

netransparentných praktík v strešných inštitúciách Slovákov vo Vojvodine. 

http://27.5.7.228/


Dnešné protestné zoskupenie zorganizované podľa platného legislatívneho aktu 

však neprešlo pokojne, slobodne ešte menej. Hoci Zákon o verejnom 

zhromažďovaní určuje, že pokojné zhromažďovanie je slobodné, toto právo si 

dnes Kysáčania nemohli vychutnať. Ich pokoj narúšala hlasná hudba a 

performancia pokrajinského poslanca a podpredsedu NRSNM Pavla Surového, 

ktorý ako na parádu v slovenskej košeli chodil s transparentom „Slováci, kto z 

vás je bez hriechu, nech hodí do mňa kameň.“. 

Celý článok TU:  https://www.storyteller.rs/redakcny-komentar-pandorinu-

skrinku-kysacska-skola-

otvara/?fbclid=IwAR1SMzxJe_JTYoiBmqI4LAFMMO6TxIEc27A0i0e-

LnbR5LOhVxK7cQLESm0  

 

Dr. Samuel Koruniak – lektor Slavistického inštitútu Univerzity v Kölne 

(29. mája 2020,www.facebook.com/samino.koruniak) 

Do rúk sa mi dnes dostalo nové číslo Hlasu ľudu (presnejšie č. 22, s dátumom 

30. mája), kde konečne nie je eroticko-folklórna fotografia nášho „vedúceho 

predstaviteľa“ menšinovej a pokrajinskej politiky ako titulná strana nášho 

týždenníka. 

Je proste medzi spoločnosťou známe, že spoločensko-politický týždenník je v 

rukách určitej skupiny ľudí, ktorá diktuje vydavateľskú a obsahovú politiku, 

pričom v posledných číslach nájdeme rozhovory iba s predstaviteľmi, možno 

budúcimi poslancami obecného parlamentu, ktorí sú na kandidátke Slováci 

vpred, prípadne Srbskej pokrokovej strany. Ako ich odpoveď na túto konštatáciu 

a realitu povedia, že je to iba náhoda, alebo zase začnú s diskurzom, že sú 

otvorení všetkým a všetkému a že ich transparentnosť nepozná hranice a že to je 

iba naša konšpirácia, že ide o neopodstatnené útoky, pričom si neceníme 

novinársku prácu, či objektivitu novín, ktorá sa novým vedením úplne vytratila 

(škoda, že aspoň starší a skúsení novinári nepresadzujú svoju novinársku prax, v 

ktorej boli dobrí a sú v tomto zmysle pasívni sprostredkovatelia informácií, 

alebo novým vedením zastavení, aby poukazovali aj na problémové situácie v 

našej menšinovej politike, kultúre, prípadne boli posunutí na okraj 

informovania), a najmä, že sme proti slovenskosti, všetkému, čo vytvorili naši 

predkovia. 

V novom čísle sa tentoraz nedozviete o tom, že zamestnanci kysáčskej základnej 

školy revoltou a protestom (inšpirovaní Belgickom) obrátili chrbát novej 
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riaditeľke (a klobúk dole, že išli s týmto problémom medzi verejnosť a nedali sa 

zastrašiť), a tým vyjadrili nespokojnosť s jej nedemokratickým, 

neopodstatneným, nevysvetleným / nevysvetliteľným a politickým zvolením, 

dosadením. Žiadna zmienka o tomto všetkom, proste nič. Ako facka všetkým 

kysáčskym pedagogickým zamestnancom, rodičom a ostatným Kysáčanom je 

uverejnený rozhovor s „novou“ riaditeľkou Základnej školy Ľudovíta Štúra v 

Kysáči, kde ju niektoré deti (asi pod vplyvom svojich prostraníckych rodičov) 

privítali s tortou a kde sa „nová“ riaditeľka iba v jednej odpovedi pozitívnymi, 

srdečnými, optimistickými poznámkami zmieňuje o tomto probléme, kde 

pobúrených zamestnancov víta otvorenou náručou a potvrdzuje legitímnosť jej 

zvolenia. Sú to však ich praktiky, metódy, ktoré sú dobre známe; skrývanie sa za 

spravodlivosťou, morálnosťou, srdečnosťou, transparentnosťou, a pritom ako 

odpoveď na konštruktívne otázky dostanete / dostaneme útok, otázku, žiadnu 

odpoveď, egoistické vysvetlenie toho, čo dosiahli... a praktiky, s ktorými sa 

stretla kysáčska základná škola (a tie nie sú prvé). 

Preto sa sám seba pýtam (a mám k tomuto týždenníku blízky vzťah, keďže jeden 

člen rodiny tam strávil celý produktívny a pracovný vek), kam smeruje (asi na 

zlej strane zakotvila) publicistika slovenskej menšiny na týchto priestoroch, či 

vôbec nie je lepšie neotvárať, nelistovať súčasné čísla Hľ, možno ho ani 

neodoberať a čakať, že sa tento týždenník čoskoro dostane (prípadne vráti späť) 

k lepším, objektívnejším, ľudskejším, morálnejším časom.  

Škoda, že sa naša menšina dostala do takejto situácie. 

 

Katarína Melegová Melichová – predsedníčka MOMS Petrovec, novinárka 

(31. mája 2020, Rádio Petrovec) 

Pandémia, ktorá postihla svet, každého z nás zasiahla po svojom. Ale aj zmenila. 

Všetkých. Stali sme sa empatickejší, súdržnejší a dokázali sme, že si vieme 

uvedomiť, čo nám je spoločný cieľ a že vedno dokážeme veľké veci. Povedala 

som, že táto pandémia zmenila všetkých. Tak som si aspoň myslela. A dúfala, že 

už teraz keď sa môžeme tešiť, že sme z toho najhoršieho von, budeme vedieť 

lepšie rozlíšiť podstatné od zanedbateľného, všeobecné dobro od vlastných 

ambícií, ktoré nezriedka vedia byť aj chorobné. Ale skutočnosť ma presvedčila, 

že som márne dúfala, že súdržnosť z obdobia núdzového stavu bude pretrvávať 

ďalej. Aspoň v takom malom spoločenstve akým je slovenská národnosť v 

Srbsku a že jej príslušníci zanechajú sebecké, vystatovačné správanie sa, ktorým 



samých seba kladú na piedestál najschopnejších a najúspešnejších Slovákov. 

Udalosti okolo vymenovania úradujúcej riaditeľky ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči 

ma však vyviedli z viery, že z toho dobrého, čo eventuálne koronavírus v nás 

prebudil, niečo v nás aj zostalo. Kolektív ZŠ v Kysáči, syndikátne organizácie, 

rada rodičov, školský výbor si povedali svoje: že v čele školy si aj ďalej prajú 

doterajšiu riaditeľka Anna Vozárovú. Národnostná rada slovenskej národnostnej 

menšiny a následne aj Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu 

a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá aj napriek tomu dali podporu 

a vymenovali za úradujúcu riaditeľku Annu Legíňovú. Žeby ju tam poznali 

lepšie ako vo vlastnej dedine, vo vlastnom kolektíve, kde nepracuje rok alebo 

dva, alebo žeby ju poznali lepšie rodičia detí, ktoré navštevujú iné školy a v 

iných dedinách?! Hádam by sme tomu mali uveriť! Ale kolektív školy a 

Kysáčania na takého nevšímavé správanie sa a nerešpektovanie ich mienky 

reagovali protestmi. Najprv novú úradujúcu riaditeľku dočkali otočení zadkom, 

aby v stredu zorganizovali pred Kultúrno-informačným centrom v Kysáči aj 

masový protest. Pripojili sa k nim aj cezpoľní z Petrovca, Kulpína, Hložian... 

Keď som to videla, povedala som si, že predsa niečo z tej slovenskej súdržnosti 

v nás zostalo. Učitelia, Kysáčania a ostatní, protestovali pred touto ustanovizňou 

lebo riaditeľa KIS, podpredsedu NRSNM a pokrajinského poslanca Pavla 

Surového vidia ako rozhodujúcu figúru pri vymenovaní kandidátky, ktorú oni 

nepodporili. Protestujúci učitelia mali na sebe tričká s podobizňou veľkého 

Štúra, ktorého meno spájame s bojom o uzákonenie spisovnej slovenčiny a s 

bojom za národné uvedomenie a slobody. Nosili transparenty v znení: 

Národnostná zrada, Nedáme si zdegradovať školu atď., adresovali riaditeľovi 

príslovia, že Predal vieru za večeru alebo Trafená hus zgágla. Riaditeľ ich 

dočkal v slovenskej košeli, s chlebom a soľou, s transparentom v rukách, na 

ktorom bol parafrázovaný výrok Ježiša Krista z Evanjelia podľa Jána: Kto z vás 

je bez hriechu, nech prvý hodí do mňa kameň! Ďalší transparent bol na budove 

KIS: Piesňou proti násiliu. Protestujúci sa však žiadneho násilia nedopustili 

počas protestu, hoci sa im chce imputovať, že to bol protest proti inštitúcii, 

„budove“, ochotníkom, spevákom, divadelníkom, folkloristom... Tí tam však 

účastníkmi protestu neboli ani len spomenutí. Protestujúci sa postavili proti 

praktikám, aby sa vymenovávali do čela našich kultúrnych a vzdelávacích 

inštitúcií ľudia, ktorých si členovia kolektívu na tom mieste neželajú, alebo na to 

nemajú, lebo to, že niekto bude predsedníčkou Združenia bojovníkov Kysáča ho 

asi neodporúča za riaditeľa ZŠ, alebo to, že sa niekto vidí ako najúspešnejší 

Slovák, o ktorom sa počuje vo svete, mu nedáva za právo nadávať členom 



kolektívu ZŠ, ktorá vychovala z početných generácií Kysáčanov poväčšine 

poriadnych ľudí, že sú „hnoj a morálne bahno“. Najúspešnejší Slovák by si taký 

slovník nesmel dovoliť, lebo aj keby bol najúspešnejším mužom súčasnosti, 

primitívny slovník, nadávky a zhadzovanie iných do blata zašpiní iba jeho 

samého a jeho vyšívanú bielu slovenskú košeľu. Príslovia sú esenciou ľudovej 

múdrosti a skúsenosti a jedno z nich hovorí, že Oblečenie nerobí človeka. 

Dovolím si toto známe príslovie parafrázovať, že ani slovenský kroj alebo jeho 

časti nerobia z nikoho dobrého alebo najlepšieho Slováka. Všetkých verejných 

činiteľov hodnotia na základe roboty, správania sa, skutkov a atribúty ako je 

najúspešnejší, najznámejší, najlepší si treba zaslúžiť. Ešte sa však v dejinách 

ľudstva nestalo, aby si to niekto vyslúžil nadávkami, aroganciou alebo 

zhadzovaním a ponižovaním iných ľudí. Ani aby si takými spôsobmi získal 

množstvo prívržencov. Ale v každom spoločenstve sú aj extrémisti – už či 

svojim správaním sa, názormi, morálnymi výstrelkami alebo pôsobením. V tom 

našom, slovenskom, žiaden extrémizmus sa v tristoročnom pretrvávaní v týchto 

končinách masovo neudomácnil. A mám nádej, že ani v budúcnosti tu nenájde 

živnú pôdu. 

Svetlana Gašková, režisérka, Kysáč  

(06. 06. 2020 www.facebook.com) 

Myslím si, že ľudia nie sú vedomí, aký veľký problém, my ako dolnozemskí 

Slováci, vlastne máme. Predvčerom som na facebookovej stránke týždenníka 

Hlas ľudu videla titulnú stranu nového čísla. Samozrejme, bolo tam mnoho 

nespokojných komentárov ľudí, ktorí sú vedomí toho, čo sa deje a ktorí využili 

svoje právo a vyjadrili svoju mienku. Samozrejme, že dnes komentáre na tom 

príspevku už vidieť nebudete, lebo ich niekto vymazal a tým sa pokúsil o 

cenzúru. Včera sa dostal k nám domov aj hmatateľný exemplár a titulná strana 

ukázala, že to, čo je v týždenníku napísané je oveľa, oveľa nebezpečnejšie pre 

našu komunitu. To priviedlo k tomu, že sa môj otec, napriek tomu, že pravidelne 

odberáme Hlas ľudu, pravdepodobne od samého začiatku jeho existencie, 

rozhodol, že toto bolo posledné číslo, ktoré sa nám dostalo do domu a odber 

novín odhlásil. Dôvod je, ako väčšina z Vás predpokladá, politizácia samého 

týždenníka a sebaprezentácia Pavla Surového a jeho fašistických praktík (pre 

tých, ktorí sa rozhodli prečítať tento dlhý príspevok, odporúčam Vám pozrieť si 

nejaké články na tému “Fašizmus- Zlo v 10 bodoch” autora Umberta Eca, aby 

ste mali celkový obraz, kvôli čomu som tie praktiky tak pomenovala). 

Protest Kysáčskych osvetových pracovníkov je opísaný na štyri strany. Štyri 



strany, ktoré podpisuje novinár s iniciálami M.Ch (predpokladám, že podpísaná 

osoba novinárom ani nie je, predovšetkým kvôli tomu, že v článku bola 

porušená novinárska etika. K tomuto faktu sa ďalej vyjadrovať nebudem, lebo 

nie som v tom expert).  

Hlavná postava tohto “diela” je chýrečný dolnozemský politik, ktorému všetci 

závidia na úspechu, lebo ako sám hovorí, úspech sa nikomu neodpúšťa. Hlavnou 

negatívnou postavou by bola bývalá riaditeľka základnej školy, ktorá si 

prezliekla kabát, keď z jednej politickej strany prešla do druhej. Ďalej sa tu 

stretávame s epizódnymi postavami, ako je napríklad nová úradujúca riaditeľka 

základnej školy, dolnozemský spisovateľ alebo aj predsedníčka rady 

dolnozemských Slovákov. Celé toto dielo od začiatku zaváňa Nušićovími 

komédiami, ktorý celú svoju dramatickú kariéru písal o neschopných politikoch 

a ich praktikách. A tak hlavná postava nemá vôbec problém citovať Bibliu, 

vyťahovať sväté slová z kontextu, a tak podporovať Bohorúhačstvo. Totižto 

hlavná postava má evidentný komplex Boha, čiže celé toto “dielo” má jeden 

základný bod, líniu, ktorou sa tiahne, a to je egotizmus samej postavy, čiže 

nekritické hodnotenie seba samého, snaha jednostranne zdôrazňovať, 

vyzdvihovať, presadzovať vlastnú osobnosť. Z toho dôvodu, som úplne 

presvedčená, že aj sám článok bol napísaný hlavnou postavou, bez ohľadu, že 

iniciály podpísanej osoby sa nezhodujú s iniciálmi  hlavnej postavy. Kvôli tomu 

budem v ďalšej analýze článku autora stotožňovať s hlavnou postavou tohto 

“diela”.  

Totižto, hlavná postava dala v článku priestor na vyjadrenie svojej “objektívnej” 

mienky aj spomínaným epizódnym postavám. Ide o to, že hovor tých postáv sa 

neuveriteľne podobá k hovoru hlavnej postavy, z čoho som, samozrejme, mohla 

usúdiť, že sa jedná o slová jedného človeka, a to bol ďalší dôvod konkrétnej 

dedukcie (Pavel Surový je autor článku) a následného konštatovania tohto faktu. 

Dávam sebe za právo, keďže by som chcela seba považovať za profesionála vo 

svojej profesii a svedomie mi, Bohužiaľ, nedovolí dívať sa na zle napísaný 

scenár, odporučiť nasledovné: Postavy nesmú využívať podobný alebo rovnaký 

spôsob vyjadrovania sa, kvôli tomu, že tým strácajú na charaktere a čitateľovi, 

hercovi, režisérovi, divákovi je potom veľmi ťažko vytvoriť si o nich autentický 

obraz a navzájom ich rozlišovať.  

Zneváženie učiteľov, ktoré si hlavná postava dovoľuje už zaberá ohromné 

rozmery. Dovoľte mi citovať slová napísané v článku, ktoré som neverila, že 

čítam: “Ako epilóg sa vynorila otázka, či osvetári nevyšli do ulíc z dlhej chvíle? 

Kto má školopovinné deti, musel sa popri práci (z domu) s nimi učiť- odrábať 



robotu učiteľov. Veríme, že keby učitelia mali 8- hodinový pracovný čas a 

unavený prišli domov z práce, kde ich čaká kopa domácich prác, nemali by času 

ani sily vystrájať na ulici.”.  

Z tohto úryvku môžeme pochopiť, že učitelia, podľa hlavnej postavy, nerobia 

svoju robotu alebo ju, teda nerobili, ako sa patrí, bez ohľadu, že situácia 

pomenovaná COVID-19, prišla nečakane, rýchlo a mnoho ľudí, nielen učitelia, 

boli prinútení prispôsobiť sa k novému systému fungovania. Dehonestácia a 

degradácia tohto povolania zo strany hlavnej postavy nám dáva najavo, že 

hlavná postava, pravdepodobne už, ako dieťa mala veľmi malí (resp. nemala 

žiadny) rešpekt voči autorite, čo ďalej v článku potvrdzuje fakt, že hlavná 

postava, s prepáčením “bezjebemti” mohla a dala sebe za právo spomenúť, že 

rodičia, ktorí sú spokojní s výberom novej riaditeľky prehodnocujú pedagogické 

metódy bývalého učiteľa a predsedu Matice slovenskej v Srbsku (zhodou 

okolností hlavná postava a spomínaný učiteľ majú rovnaké priezvisko), a ktorý v 

čase svojho pôsobenia na škole fackoval neposlušné deti. Prichádzam k záveru, 

že hlavná postava nebola dostatočne fackovaná, a preto si takéto slová môže 

dovoliť. Okrem zvýraznenej sebaprezentácie (čo všetko pre Kysáč urobil), 

hlavná postava protest charakterizovala ako útok na jeho veličinu, ale aj útok na 

členov Kultúrneho centra, ochotníkov, divadelníkov, folkloristov. Táto 

záležitosť sa ma dotkla, nakoľko medzi protestujúcimi boli aj divadelníci a 

folkloristi. Z toho vyplýva, že som protestovala sama proti sebe? Nie. 

Protestovala som proti “elektronickej” schôdzi, na ktorej bola vymenovaná nová 

úradujúca riaditeľka a proti tomu, že som nikde v štatúte NRSNM nenašla, že sú 

také zasadnutia právoplatné a, že môžu byť organizované. Dobre, zoberme do 

úvahy, že bol núdzový stav a veci sa začali riešiť virtuálne. Prečo NRSNM mala 

iba jednu kandidátku na zozname, teda, prečo a, čo bol dôvod, že na zozname, 

ktorý sa im dostal, nebola vtedajšia riaditeľka, ktorej sa končil mandát a ktorá sa 

následne znovu uchádzala o to miesto?  

Osobne ako človek a bývalá žiačka tejto základnej školy, síce som nebola 

žiačkou v triede u Anny Legíňovej, mám voči nej nesmiernu úctu a vážim si 

všetko, čo urobila pre svojich žiakov. Jeden rok sme sa dokonca spolu zúčastnili 

seminára Píšeš? Píšem! a vtedy som zistila, že je to prekrásna osoba, s ešte 

krajšími morálnymi zásadami, a preto nechápem, čo sa stalo a akým spôsobom 

sa dostala pod palicu diktatúry hlavnej postavy tohto diela. Presvedčená som, že 

tento príspevok príde aj po spomínané osoby, a preto si dávam za právo, ako 

apolitická osoba, ktorá sa po štúdiu na Slovensku vrátila domov s nádejou, že tu 

je jej miesto, poprosiť všetkých tých, ktorí sú spolu účastníkmi v tomto 



nešťastnom ničení, aj toho troška, čo nám zostalo, prosím Vás, zastavte sa na 

chvíľu, cieľ by mal byť väčší od nás samých. Zanikáme a strácame sa. Prosím 

Vás, osobné aféry megalomanského ega hlavnej postavy by nemali formovať 

Vašu persónu a uisťujem Vás, že nič, čo Vám sľúbil nevyplní tú prázdnotu, s 

ktorou sa stretnete zajtra, pozajtra alebo o 10 rokov, keď svedomie zaklope na 

Vaše vráta. Cieľ by mal byť väčší od nás samých.  

Príspevok skončím s tým, že vyjadrím svoj súhlas k jednej veci, ktorá bola v 

článku, konkrétne už v samom jeho názve uvedená. Áno, toto je politická 

kampaň. No, nie je to politická kampaň spomínanej bývalej riaditeľky, ale 

hlavnej postavy tohto “diela”. Totižto, keď sa hlavná postava zúčastnila volieb 

po prvý krát, tvrdil a bombardoval verejnosť s tým, že Anna Tomanová 

Makanová, spolu s bývalou riaditeľkou KiSu, Annou Chrťanovou Leskovac 

zorganizovali atentát na neho, a tak sa mu, ak sa dobre pamätám, objavil prestrel 

od zbrane na okne detskej izby. Druhýkrát niekto vošiel do KiSu a roztrhal jeho 

krojové plagáty. Vždy a každý jeden raz bolo na neho útočené a on bol obeťou 

závistlivých ľudí.  

A ešte len apropo toho (táto časť bude trochu subjektívnejšia), že politika v 

Kultúrnom centre nie je prítomná a že ty si ju odtiaľ vypratal... Nevypratal. Ešte 

viac si ju tam zakotvil. Vypratal si ľudí, ochotníkov, divákov, režisérov, hercov, 

dosiahol si to, že divadelná rodina neexistuje, lebo nemá viac priestor, kde 

existovať. Dosiahol si to, že vyhrávame ceny na festivaloch bez skúšok a vieš 

čo? Tie ceny nepatria tebe a ani nikdy nebudú. Tie ceny patria Alene, ktorá 

každoročne vypisovala všetky prihlášky na festivaly, ktorá napísala na tisíce 

zoznamov s našimi menami, ktorá komunikovala s organizátormi festivalov, 

ktorá nám vybavovala stravu, ubytovanie a autobusy na zájazdy. Tie ceny patria 

Privkovi, ktorému by si mal dať orden, že sa snaží držať tú hŕbku ľudí, čo tam 

ešte zostali. Tie ceny patria každému hercovi, ktorý kročil na javisko, svetlárom, 

zvukárom, rodičom, patria Jancovi, Galemu, Pevkovi, patria Vladkovi, Pájovi 

Surovmu (nie tebe, tomu druhému), patria Milojkovi, Džonimu, Vokimu, Trtovi, 

Dulemu, Marky Kohutovej, patria Nešovi, patria Anne. Patria divadlu VHV z 

Báčskeho Petrovca, ktorí chodili na každú jednu premiéru, ktorá bola 

uskutočnená, rovnako, ako divadlu VHV zo Starej Pazovy, divadlu VHV z 

Kovačice, podobne ako aj KOKRAMovcom z Kovačice, patria divadlu Janka 

Čemana z Pivnice, Kulpínčanom a každému jednému divadielku, ktoré si naša 

komunita založila tu na týchto priestoroch. Tebe nepatrí nič a okrem krojového 

festivalu, rekonštrukcie budovy (Vďaka ti za to krásne) si nič dobré neurobil a tá 

osem ročná Svetlana, ktorá svoje prvé divadelné predstavenie mala pod réžiou 



podpísanej autorky článku M.Ch, viac nedovolí, aby si si privlastňoval úspechy, 

ktoré ti nepatria. Veľa pre kultúru dolnozemských Slovákov urobil profesor 

Ljuboslav Majera a predstav si, nikdy nemá potrebu písať to pred svoje meno. 

Kráľ, ktorý musí o sebe hovoriť, že je kráľom, veru kráľom ani nie je. Bohužiaľ 

alebo našťastie, pre koho ako- ja, ktorá som sa rozhodla študovať divadlo práve 

kvôli detstvu, ktoré som v KISe strávila, už do skupiny divadelníkov Kultúrneho 

centra nepatrím, keďže si ma za festival Zuzany Kardelisovej pred plnou 

pizzeriou vyhnal z KC, z toho dôvodu, ako si povedal, lebo máš na to právo, ty 

si riaditeľ. A urobil si to, preto, lebo si videl môj komentár na príspevku, ktorý 

spochybňoval tvoju spektabilitu, veličinu a praktiky, ktoré využívaš a ktorý znel 

nasledovne: “Všetci vieme a všetci čušíme.”.  

Týka sa ma a bolí ma to. Čušať viac nebudem. Cieľ je väčší odomňa samej. 

Rastislav Surový, čestný predseda MSS, Kysáč  

(06. 06. 2020 www.facebook.com) 

Svetlana Gaško z Kysáča je osoba ktorá študovala na Slovensku a po ukončení 

štúdii vrátila sa do rodného Kysáča tj. medzi Slovákov vo Vojvodine. Práve 

takých ľudí máme si uctievať a byť im povďační, že vzdelanie ktoré získali v 

svojom odbore ,chcú a vedia dobroprajne uplatňovať v prostredí kde žijú. V 

článku ktorý napísala na svojom FB profile povedala takmer všetko, čo bolo 

potrebné už verejne povedať.-- 

V Hlas ľude č.22-30.05. str.11 článok pod názvom Deti dočkali úradujúcu 

riaditeľku s tortou  PS ma oslovil aby som aj ja napísal určitý text a priložil 

svoju fotku a urobí to aj on, aby čitatelia HL prečítali, že dvaja Surovci tj. RS a 

PS podporujú vymenovanie AL za úradujúcu riaditeľku. Povedal som mu ani 

fotku ani nijaký môj text nedám a upozorňujem Ťa, aby si to neurobil Ty, lebo aj 

Ty aj HL budete mať problém. Telefonický som oboznámil o všetkom aj šéf 

redaktora p. M.Benku, ktorý mi povedal že také niečo nedovolí. Slovo dodržal. 

Moja osobná pripomienka k článku. Učiteľ, ktorý pracuje na škole v osade 

odjakživa musel dbať na svoj súkromný život, aby on bol v súlade s povolaním 

učiteľa, lebo jeho spoluobčanom, kolegom, rodičom detí, záleží na tom komu 

poverili výchovu a vzdelávanie svojich detí. V HL číslo 23 / 27.05. str.8 

poukazujem na text /autor PS./ ktorý začína slovami: čo robil... a končí 

slovami....a nepostavil sa do cesty. Bol som prítomný na proteste, ani z jedného 

postu ktorý mám, len ako bývalý učiteľ a riaditeľ školy v troch mandátoch,na 

ktorej som pracoval 40rokov. Nie som spokojný, ale musím reagovať, na časté 

https://www.facebook.com/rastislav.surovy?comment_id=Y29tbWVudDozMTE5NzkzODE4MTAxMzk3XzMxMjMyMTMwNDEwOTI4MDg%3D


upozornenia telefonický a i osobne, že „prečo toleruješ tvojmu synovi, či 

vnukovi jeho komentáre, výstupy, politické aktivity“ ...Moja odpoveď: „To je 

vnuk môjho nebohého bratranca, iba máme isté priezviská.“ Neraz som hovoril s 

PS. o jeho práci i pochvalne i kritický. O jeho štúdiách na Ekonomickej 

univerzite Fak.hosp. informatiky v Bratislave, na ktorej učil môj mladší syn 

Vladimír a PS bol aj jeho študentom. Výsledok rozhovorov skoro nijaký. 

Nakoniec hanba mi je verejne to i napísať, aké urážky a hanebné slová sa mi 

dostali v Slovenskom národnom dome v Kysáči, prítomný bol aj MB keď chcel 

inštalovať výstavu v SND podľa jeho nereálnych požiadaviek, čo sme z 

technických dôvodov nemohli urobiť, no predsa sme to nejako doriešili. Pred 

tým ako sme sa rozišli povedal mi: Choďte na Vladkov hrob a tam 

nariekajte...To som mu odpustil, ale nikdy to nezabudneme, ako Vladimíroví 

rodičia. Zabudol, že práve ten Vladimír apelov na svojich kolegov a vedúcich 

EU FHI, keď PS hrozilo nebezpečenstvo, že môže stratiť status riadneho 

študenta a i nárok na štipendium. Nemôžem a nechcem byť nikomu štítom a 

ochrancom pôsobenia jednotlivcov. Päť dní pred tým ako bola kysáčska 

verejnosť oboznámená, kto bude vymenovaný za úradujúceho riaditeľa školy v 

Kysáči, P.Surový ma informoval ,že to bude učiteľka A. Legíňova...Moja otázka 

PS: Čo si sa Ty osobne pričinil o jej vymenovanie? Jeho odpoveď: Lebo je 

menovaná najlepšia učiteľka na škole. Povedal som - za akého experta, znalca a 

faktora považuješ seba a dovolíš si sebe posudzovať prácu bývalých a 

aktuálnych učiteľov školy a ignorovať mienku kolektívu školy o AL. 

 

Ján Sabo z Prievidze, Slovensko 

 

(6. 06. 2020) 

 

Sledujem túto kulpínsku internetovú stránku, občas aj niečím prispejem, no v 

tomto prípade sa chcem viac venovať pohľadu „spoza brány“, ako človeka 

hľadiaceho na problémy inými očami, ako „domáci“. Chcem sa pozerať inak na 

veci, ktoré sa niekedy zdajú takmer neriešiteľným problémom, no vo výsledku 

by takto nemuseli dopadať.  

Politika, ako taká, zasahuje do mnohých sfér života a diania v spoločnosti, preto 

moja prvá otázka znie – „kto je politik“? Politikom vo verejných službách sa 

stáva človek v politických vedách vzdelaný, alebo ním je „prednostne“ človek 

ambiciózny? Častejšie prevažuje vari ten druhý príklad, čo potvrdzuje aj autor 

príspevku z tejto stránky – Miroslav Keveždi „Komu záleží na čestnom kole“, 

uverejnenom 1. januára 2015. Z jeho príspevku vyberiem tri vety, prvá – „…v 

Srbsku platí pravidlo, že sa odborníci a ľudia dobrého renomé vyhýbajú 



stranám a preto sú následne v politických stranách aj v národnostných radách 

častejšie tí, z menej vedomostí a integrity“. Druhá veta znie – „Drzí, hluční, 

rýchlejší a silnejšie stranícky podporení politici pôsobia ako lepší kandidáti od 

nie veľmi populárnych kultúrnych dejateľov“. Tretia, citovaná veta potvrdzuje 

predošlé – „…reálne príklady to aj potvrdzujú, že sa do národnostných rád 

národnostných menšín dostane väčšina bez vysokého vzdelania a odbornej 

kvalifikácie…“.  

„Ostrejšie pero“ nachádzam v príspevku Kataríny Pucovskej v príspevku s 

takmer alarmujúcim názvom „Národnostná zrada?“. Aj z tohto príspevku 

uvediem aspoň dve krátke vety, ktoré ukazujú smer, ako by bolo vhodné 

postupovať pri náprave – „Veľa toho by sa ešte asi mala a mohla učiť a naučiť z 

našej minulosti, ale aj dobre načúvať pulzovaniu spoločenstva a čo 

najsprávnejšie konať v prospech tunajších Slovákov. Žiadne iné záujmy, a zvlášť 

nie tie stranícke, by sa nesmeli uprednostniť.“ 

Toto sú zhrnutia súčasnej situácie, a že sledovanej, to dokazuje aj príslušná 

obsiahla diskusia k príspevku Miroslava Keveždiho. Nebudem sa zaoberať 

konkrétnymi menami, na nich teraz ani veľmi nezáleží, skôr mi ide o úvahu „čo 

s tým?“.  

Pri zostavovaní príspevku „Viliam Pauliny-Tóth, poslanec kulpínskeho okresu“ 

som nepredpokladal, že opis vtedajšej situácie z roku 1872, takmer priliehavo 

možno spojiť so súčasným dianím. Ako sa to snažil „váš poslanec v Uhorskom 

sneme“ riešiť v tom čase? V prvom rade „chcel počúvať pulzovanie 

spoločenstva“, ako odporúča K. Pucovská a to tak, že prijal program voličov, 

ktorý následne, pretože sa s ním stotožnil, podpísal. Ako poslanec za kulpínsky 

okres takto získal „svoj občiansky“ volebný program v súlade so želaním, 

predpokladám, že väčšiny voličov. I keď nakoniec mu „parlamentná 

matematika“ celkom neumožnila všetko presadiť, predsa sa niečo podarilo, a 

preto to uvádza aj vo svojom „poslaneckom odpočte“. V príspevku som aj 

načrtol, ako sa pri voľbách politických strán stráca, niekedy aj dobre mienená 

aktivita jednotlivca, v kolektívnom volebnom programe strany. 

Na ilustráciu „možného“ použijem, aspoň náznakom, súčasnú politickú situáciu 

hnutia OĽaNO na Slovensku, ktoré možno vo svojom predvolebnom období 

získalo podporu voličov aj vyhlásením ankety „11 otázok priamej demokracie“, 

ktorá takmer nadväzuje na uvádzanú situáciu z roku 1872. Nešlo síce o úplné 

schválenie „programu voličov“, ale badať v ich konaní aspoň náznak záujmu o 

problémy „obyčajných ľudí“. Preto si myslím, že o podobnom postupe by sa 

mali začať debaty aj vo vašej komunite. Nevoliť politikov, ktorí vás 

nezastupujú, ale vybrať a voliť si ľudí s postojmi blízkymi s tými vašimi a 

vyhlásiť ich za svojich „občianskych kandidátov“. A dať im podmienku – tak 

ako vás volíme, tak vás môžeme aj odvolať, ak vaše kroky budú v rozpore s 

podpísanou „dohodou“.  

O krokoch OĽaNO ešte nemôžeme hovoriť ako o tom „naj“, lebo nie sú známe 

konečné riešenia navrhovaných opatrení z „ankety“. Možno však konštatovať, 



že tento počin sa stretol so značnou odozvou, neviem ohodnotiť či viac 

súhlasnou alebo opozičnou, ale že ľudia s tým predbežne súhlasili možno 

zhodnotiť výsledkami volieb. Len by som samostatne upriamil pozornosť na 

otvorenosť konania OĽaNO vo vzťahu k „obyčajným ľuďom“ najmä v tom, ako 

navrhovali kandidátku, keď sa medzi nich dostal aj vám blízky človek, váš 

rodák – Michal Spevák. Takže máte v súčasnosti „svojho“ poslanca v 

najsilnejšom vládnom zastúpení.  

Riešenie navrhovaných krokov má však svoje úskalia, a navyše bude vyžadovať 

mnoho neodkladnej práce. Spočíva nielen vo vašom úsilí nájsť ochotných ľudí, 

ktorí budú plniť „váš volebný program“, ale v prvom rade ho bude potreba 

najskôr zostaviť. A pri tom budete potrebovať spoluprácu mnohých ochotných a 

zapojiť ich do tejto, doteraz vari nevídanej, „občianskej aktivity“.  

K tomu vám všetkých želám, aby ste si vybrali tých najlepších poslancov (na 

všetkých úrovniach), ktorí vás v prvom rade nesklamú. Ak by sa to nestalo, 

nechajte si „otvorené dvierka“ na ich odvolanie. Nedajte sa „opiť rožkom“, či 

predvolebnými sľubmi. A vydržte! Náprava nepríde sama, ale s vašim 

pričinením sa môže začať. 

 

Dr. Samuel Koruniak 

(06. 06. 2020) 

To, že sa na titulnej strane nového čísla (23) Hlasu ľudu objavila fotka 

„najväčšieho Slováka“ s transparentom, sme mohli čakať (mnohých nepríjemne 

prekvapila) a asi iné sme nemohli ani dostať.  

To, že na danú situáciu na stranách týždenníka reagovala jedna strana, je proste 

(a asi) symbolom súčasnej „objektívnej" novinárskej praxe týždenníka.  

To, že sa k tejto problematike vyjadrili iba prostranícki predstavitelia nášho 

parlamentu je proste obrazom reality, v ktorej sa nachádzame a v tom, že si 

znovu bránime iba vlastný chrbát a vlastné záujmy a iných nechceme ani 

vypočuť.  

To, že sa zasa vytvára diskurz v zmysle, kto má za kým chodiť, kto sa má s kým 

radiť a kto koho počúvať, kto tu má jediný slovo, sme si akoby zvykli, naučila 

nás to doba. Však kto má moc, ten aj rozkazuje a búcha o stôl a hovorí, koho 

počúvať a ako má byť.  

To, že sa v čísle znovu prezentuje osoba, ktorá je na kandidátke strany, ktorá má 

v rukách naše najstaršie slovenské printové médium, a tým aj slovenský 

KULTÚRNY parlament, je asi obsahový plán a program Hľ na rok 2020. 

To, že sa hociktorá kniha, publikácia, text (a možno aj tento komentár) 



nezaobíde bez jedinej pravopisnej, gramatickej, štylistickej a formálnej chyby, 

to nám je všetkým známe, akceptujúce... 

ALE, aby sa v úvodníku slovenského týždenníka vo Vojvodine vyskytla takáto 

prvácka hrúbka / chyba, je asi neodpustiteľné a na zamyslenie (sa), kam sme sa 

to dostali (a nemám na mysli iba tento posledný pravopisný prehrešok)... 

 

 

 

Ivan Zafirović, sociolog, Pančevo/Vojlovica  

(08. 06. 2020)          

Povodom izveštavanja o protestu prosvetnih radnika u Kisaču /Večito vraćanje 

istog 

Nije tako davno bilo kad smo se Pavel Surovi, njegovi saradnici, prijatelji i ja 

suprotstavljali monopolu moći i vlasti Demokratske stranke i njenih trabanta u 

slovačkoj zajednici u Srbiji. Kako vreme prolazi, sve više mi se čini da smo to 

radili iz različitih pobuda. Najbolje se to vidi po brzini kojom su većina od nas, 

dojučerašnjih ljutih i nepokolebljivih boraca za pravdu, slobodu i demokratiju, 

zauzela položaje i promenila nazore i način ponašanja u ustanovama Slovaka u 

Vojvodini. Često nam je, između ostalog, smetalo pisanje slovačkog nedeljnika 

Hlas ludu, periodično odsustvo kritičkog tona, ignorisanje pojedinih javnih 

ličnosti i njegova naklonost Demokratskoj stranci. Slabljenjem uticaja 

Demokratske stranke i ovaj nedeljnik je počeo da se oslobađa pritiska što se 

videlo u otvorenijoj uređivačkoj politici. Sa novim sazivom Nacionalnog saveta 

slovačke nacionalne manjine očekivao sam uravnoteženije, koliko-toliko 

nezavisno uređivanje novina. Nada je brzo razvejana postavljanjem kadrova 



slovačke stranke Slovaci napred Pavela Surovog na čelna mesta lista Hlas ludu. 

Posebno me je začudila odluka nadležnih organa da uredničko mesto povere 

poznatom reditelju Miroslavu Benki, kao i njegov pristanak da se lati tog posla. 

Veoma cenim gospodina Benku i njegovo umetničko stvaralaštvo. Kada je pre 

nekoliko godina organizovana anketa u slovačkoj zajednici, ja sam na pitanje u 

vezi sa najznamenitijim, najznačajnijim Slovacima u Srbiji, na prvom mestu 

pomenuo upravo Miroslava Benku. Međutim, ma koliko da je on vrstan 

pozorišni režiser, nije dobar urednik novina. Bolje da je ostao veran teatru. Hlas 

ludu sve više postaje bilten ne partije Slovaci napred, nego, pre svega, 

pokrajinskog poslanika, direktora KC Kisač, potpredsednika Nacionalnog saveta 

slovačke manjine Pavela Surovog. Skoro da nema broja nedeljnika u kome se ne 

spominje njegovo ime i ne štampa njegova fotografija. Ovo nisu 1960-te i 1970-

te godine sa naslovima i fotografijama: Tito u lovu, Tito sa pionirima, Tito na 

kongresu, Tito među rudarima i sl, nego početak treće decenije novog 

milenijuma sa očuvanim, sličnim obrascem medijskog praćenja, ovog puta 

ambicioznog lokalnog političara: Pavel Surovi u Slovačkoj, nova knjiga Pavela 

Surovog, obraćanje ili komentar Pavela Surovog, Pavel Surovi srdačno dočekao 

goste itd. Možda bi naredni, viši nivo igre informisanja Hlas ludu mogao da 

bude širenje svestranog Pavela Surovog u svaki deo nedeljnika: mišljenje 

gospodina Surovog kao političara i predsednika stranke, njegove aktivnosti kao 

pokrajinskog poslanika, stavovi Pavela Surovog kao potpredsednika 

Nacionalnog saveta, njegov odnos sa lokalnim privrednicima, nekadašnja 

iskustva Surovog u poljoprivrednoj proizvodnji, dizajn u kulinarstvu, planovi 

direktora KC Kisač Pavela Surovog, njegova pregnuća u organizaciji festivala 

kulture, Pavel Surovi kao rekreativac i ljubitelj sporta i dr. Uprkos spretnom 

uređivanju novina, odeljak posvećen smrtovnicama bi ostao bez njega.   

I u najnovijim događajima u Kisaču u vezi sa postavljanjem v. d. direktorke 

Osnovne škole Ljudovit Štur, Surovi dobija centralno mesto u novinama Hlas 

ludu. Štaviše i naslovnu stranu. Nije vest tihi protest nastavnog osoblja OŠ 

protiv nove direktorke, niti ulični protest prosvetnih radnika i sindikata protiv 

dominatnog uticaja Pavela Surovog i njegovih stranačkih kolega na promene u 

školi, nego usamljeni otpor Surovog iskonstruisanim, pretencioznim 

performansima. Moglo je, naravno, biti i gore da je Surovi doveo svoje 

pristalice. To bi, svakako, izazvalo napetost, ako ne i nešto opasnije. Ali je 

moglo biti i bolje i konstruktivnije, da su obe strane na vreme počele da 

razgovaraju i pregovaraju. Problem je što nijedna strana nije moralno čista i 

dosledna. Sa pravom Pavel Surovi dojučerašnjoj direktorki OŠ Ani Vozarovej 



zamera prebeg iz jedne u drugu vladajuću političku stranku samo da bi ostala u 

vrhu, pri čemu zaboravlja da i on ima takvih u sopstvenoj partiji. Sve dok 

budemo imali onolike političke i moralne konvertite i tolerisali njihovo 

ponašanje, i dok ustanove budemo doživljavali samo kao plen i predmet 

manipulacije, slovačka zajednica će tavoriti ili nazadovati. Jedna od osvojenih 

ustanova je i nedeljnik Hlas ludu koji profesionalno i moralno posrće 

stavljanjem na jednu stranu i nametanjem „svoje istine“. A lako bi mogao i 

finansijski da posrne ukoliko se broj nezadovoljnih pretplatnika i čitalaca poveća 

i nezavidna prodaja lista još opadne. Kad upravni i rukovodeći organi Hlas ludu, 

sa velikim kombinatorom Pavelom Surovim u pozadini, na kraju igre javnog 

informisanja spuste zavesu i operu ruke, na šteti će biti samo slovačka manjina, 

novinari i drugi zaposleni u nedeljniku.  

Lično poznajem novopostavljenu v. d. direktorku Anu Leginjovu. Mislim da je 

požrtvovana i dobra učiteljica. Pretpostavljam da bi bila i dobar rukovodilac. 

Ali, ukoliko je njene koleginice i kolege neće, nije trebalo da se prihvata čelnog 

mesta. OŠ Ljudovit Štur ne treba da postane poligon za kadrovske eksperimente 

i ispipavanje pulsa nastavnika i javnog mnenja. Pre nekoliko godina je bivša 

žuta vrhuška, na čelu sa Anom Tomanovom Makanovom, takođe pravila 

svojevoljne promene u rukovođenju školom. Sada njen zakleti protivnik i 

njegovi stranački istomišljenici. Dokle više? Zar nisu mogli da prekinu tu praksu 

i sa mnogo više takta, neostrašćenosti i otvorenosti za dijalog sa prosvetnim 

radnicima zajednički da nađu kandidatkinju/kandidata koji bi odgovarao 

članovima kolektiva OŠ? 

                                                                                                                                                                                     

 VRANIAR 1 

(08. 06. 2020) 

Vážení novinári, 

možno ste si ani nevšimli, že na prvých ôsmich stranách najnovšieho čísla Hlasu 

ľudu je až šesť fotografií Pavla Surového. To je zrkadlo úrovne redigovania 

súčasného Hlasu ľudu. A možno ste si predsa len všimli. 

Ďakujem, že ste! 



Spočítali ste, koľkokrát v priebehu minulého roku a počas piatich mesiacov 

tohto roku na titulnej strane Hlasu ľudu bola fotografia osôb v ľudovom kroji? 

Možno ste si aj vedomí, že je toho priveľa. 

Ďakujem, že ste! 

O udalostiach v kysáčskej škole Hlas ľudu len jednostranne informuje. V 

predposlednom čísle je (niečo, čo len s hriechom na duši možno nazvať) 

interview s úradujúcou riaditeľkou školy. Celá jedna strana nechutne znejúcej 

sebachvály.  V najnovšom čísle sa priestor dal len osobám, ktoré vyslovujú 

podporu úradujúcej riaditeľke. Tu neplatí audiatur et altera pars. Čitateľ sa 

nedozvie, prečo jej asi šesťdesiat kolegov odmietlo dať podporu a zjavne 

vyslovilo protest voči jej vymenovaniu. Vyzerá, že členovia Národnostnej rady a 

Slovenskej pokrokovej strany (alias Slováci vpred) lepšie poznajú kvality 

úradujúcej riaditeľky ako kolegovia, ktorí s ňou pracujú desiatky rokov. Keby 

bol Hlas ľudu uverejnil názory oboch strán, čitateľ by bol objektívnejšie 

informovaný, čo sa v škole deje a sám by si utvoril obraz o tom. 

 

Nevdojak, keď číta Hlas ľudu, človekovi príde na um príbeh vynikajúceho 

zverolekára. Bol jeden z najlepších študentov. Potom ako odborník získal 

početné uznania. Zdokonaľoval sa aj naďalej, stal sa magistrom a o niekoľko 

rokov aj doktorom zverolekárskej vedy. Bol vo svete uznávaným expertom, o 

čom svedčia jeho mnohé publikácie, učebnice, odborné články a štúdie v 

domácich a známych svetových časopisoch. Ako hosťujúci profesor prednášal 

na viacerých zahraničných univerzitách. Platil za jedného z najlepších svetových 

znalcov v liečení psinky u psov, slintačky a krívačky dobytka a hnačky u 

prasiec. Slovom, vážená svetová autorita vo svojej branši. 

Bol však aj človekom na správnom mieste, teda členom správnej politickej 

strany. A strana potrebovala mať svojho človeka vo filmovej spoločnosti. 

Stranícki vedúci správne posúdili: keď je výborným zverolekárom, prečo by 

nemohol byť aj dobrým režisérom. Hoci bol pokladaný za rozumného človeka, 

ponuku prijal. Jeho priatelia a známi sa nemohli spamätať z prekvapenia. No on 

bol poctivým vykonávateľom politiky strany a zverolekárskym spôsobom sa 

pustil do réžie filmov. Režíroval film za filmom. Tie filmy sa síce v prenesenom 

zmysle podobali na uvedené choroby toho dobytka a prasiec, ale nikto z jeho 

podriadených, obávajúc sa o svoje zamestnanie, sa neodvážil poukázať mu na 

to. Nemal mu kto povedať: Šuster, drž sa kopyta. 

 

Vážení novinári, tieto riadky sú "len pre vaše oči", nie pre oči čitateľov. 

         

 


