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Situácia na juhu Slovenska smeruje k strate územnej 
celistvosti a štátnosti SR

Úvod

Od posledných parlamentných volieb v r. 2020 pozorujeme na 
južnom Slovensku prudký nárast šovinistických aktivít zo stra-
ny maďarských politikov, predstaviteľov samospráv a rôznych 
aktivistov. Táto činnosť je v prevažnej miere riadená a finan-
covaná z Budapešti a možno ju označiť za rozkladnú a desta-
bilizačnú, ohrozujúcu základy štátu. Je vykonávaná systematic-
ky na rôznych úrovniach, ako ukazujú aj nasledovné konkrétne 
príklady.

1. Vztyčovanie maďarskej vlajky v Dunajskej Strede

V meste Dunajská Streda dochádza na verejnom priestranstve 
od 12. novembra 2020 k opakovanému vztyčovaniu maďarskej 
vlajky na pol žrde, pri príležitosti maďarských štátnych sviat-
kov. Navonok sú iniciátormi tohto konania siedmi členovia ob-
čianskeho združenia Kondé Miklós (ďalej ako OZKM, maď. Kon-
dé Miklós polgári társulás). 

Na verejnom priestranstve v blízkosti centra mesta Du-
najská Streda títo aktivisti s podporou primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, vybudovali 
v priebehu leta 2020 stavbu – betónový podstavec s vlajkovou 
žrďou. Architektonickým stvárnením je táto stavba kópiou pa-
mätníka, postaveného v Dunajskej Strede po Viedenskej arbitrá-
ži, kedy došlo na základe diktátu fašistického Talianska a nacis-
tického Nemecka, k odtrhnutiu južných častí územia Slovenska 
aj Podkarpatskej Rusi a k ich pripojeniu k Maďarsku. Pôvodný 
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pamätník bol odhalený dňa 12. novembra 1939, na prvé výročie 
napochodovania maďarskej armády do Dunajskej Stredy. 

Symbolika stavby odkazuje na maďarské hnutie tzv. relik-
vijnej štátnej vlajky (Ereklyes Országzászló), založené maďar-
ským poslancom, politikom (tretím predsedom Uhorskej ligy 
na ochranu územnej integrity) Nándorom Urmánczym, ktorého 
ideou je revízia Trianonu a obnovenie Uhorska, čoho symbolom 
je vztyčovanie maďarskej štátnej vlajky na pol žrde. Toto hnu-
tie patrí k najvýraznejším prejavom revizionizmu a iredenty 
a vzniklo po rozhodnutí maďarského parlamentu z 13. novem-
bra 1920, že maďarská štátna vlajka na budove parlamentu zo-
stane na pol žrde dovtedy, kým nebude obnovené staré Uhorsko. 

Prvé vztýčenie maďarskej vlajky na tomto betónovom pod-
stavci v Dunajskej Strede, uskutočnili členovia OZ KM 12. novem-
bra 2020 ako pripomenutie (či skôr oslavu) udalosti Viedenskej 

Maďarská vlajka v Dunajskej Strede na Múzejnej ulici blí�zko centra mesta
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arbitráže v novembri 1938 a ako pripomenutie odhalenia pôvod-
ného iredentistického pamätníka v Dunajskej Strede 12. novem-
bra 1939. Uvedené konanie členov OZ KM považujeme za porušo-
vanie zvrchovanosti a ohrozovanie územnej celistvosti Slovenskej 
republiky, za hrubú neúctu k slovenskej štátnosti a napokon aj 
k občanom slovenskej národnosti, ktorí na rozhodnutie Nemecka 
a Talianska vo Viedenskej arbitráži tragicky doplatili.

2. Odhalenie sochy maďarského právnika Károlya Szladitsa 
v Dunajskej Strede za účasti štátnych predstaviteľov z Ma-
ďarska

Dňa 16. 9. 2021 bola v Dunajskej Strede slávnostne odhalená so-
cha maďarského právnika Károlya Szladitsa, v parku pred „Mest-
ským kultúrnym strediskom Csaplár Benedek-a“. Udalosť zorga-
nizoval na podnet maďarskej vlády – primátor mesta Dunajská 
Streda Zoltán Hájos v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti 
Maďarska. Požiadavka na „pripomenutie si jednej z najväčších 
osobností maďarského súkromného práva, laureáta Kossutho-
vej ceny, právnika, univerzitného profesora a akademika, prišla 
z maďarských akademických právnických kruhov“.1

Na tejto slávnosti sa zúčastnili napr. Judit Varga, minister-
ka spravodlivosti Maďarska, Anikó Lévai, veľvyslankyňa dobrej 
vôle Maďarskej ekumenickej organizácie pomoci, Tibor Pető, 
veľvyslanec Maďarska v Bratislave, manželka premiéra Viktora 
Orbána, ústavní sudcovia Maďarska Tünde Handó a Imre Juhász 
atď. Zhotovenie sochy iniciovalo a väčšinovo financovalo minis-
terstvo spravodlivosti Maďarska. 

Primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos na tejto udalosti 
povedal: „… Károly Szladits po 150 rokoch spojil významnú časť 

 1 https://dunaszerdahelyi.sk/szladits-karoly-emleket-apoljak

https://dunaszerdahelyi.sk/szladits-karoly-emleket-apoljak
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právnickej obce z Maďarska a Felvidéku, ktorí sa v ten deň mohli 
stretnúť v rodnom meste Károlya Szladitsa.“2

Na tejto udalosti sa nezúčastnil nikto zo Slovenskej vlády, 
ani z ministerstva zahraničných vecí SR či ministerstva spra-
vodlivosti SR, keďže neboli maďarskou stranou informovaní. 

Konanie organizátorov podujatia nerešpektuje suverenitu 
a zvrchovanosť SR a je v rozpore s základnou zmluvou o dobrom 
susedstve a vzájomnej spolupráci. Ide o neustále vyrábanie no-
vých a nových jednostranných národnostných symbolov a pa-
mätníkov, ktorých je už plné mesto. Na šiestom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva v Dunajskej Strede bol v júni 2019 zriadený 

 2 https://dunaszerdahelyi.sk/jog-nem-csak-esz-paragrafusok-ha-
nem-sziv-dolga-felavattak-szladits-karoly-szobrat

Primátor Zoltán Hájos a Judit Varga, ministerka spravodlivosti Maďarska 
spoločne odhaľujú sochu.

https://dunaszerdahelyi.sk/jog-nem-csak-esz-paragrafusok-hanem-sziv-dolga-felavattak-szladits-karoly-szobrat
https://dunaszerdahelyi.sk/jog-nem-csak-esz-paragrafusok-hanem-sziv-dolga-felavattak-szladits-karoly-szobrat
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Pamätný výbor Károlya Szladitsa a schválení členovia výboru. Za 
predsedu výboru bol vymenovaný Dr. István Sándor, doktor Ma-
ďarskej akadémie vied. Tento pán obdržal v rámci dní Sv. Juraja 
aj cenu primátora mesta Dunajská Streda dňa 22. apríla 2022.

Pán právnik a cestovateľ Károly Szladits, ktorý sa narodil 
v r. 1871 v Dunajskej Strede bol predtým pre Dunajskostredča-
nov absolútne neznámy.

V kontexte ďalších aktivít primátora mesta vnímame túto 
udalosť ako ďalší šovinistický projekt maďarskej vlády, záro-
veň ako porušenie základných pravidiel medzištátnych vzťahov 
a zneváženie našej štátnosti. Je to aj zneváženie štátnej inštitúcie 
– ministerstva spravodlivosti SR, zo strany maďarského minis-
terstva spravodlivosti. Súčasne je to ďalší krok v prebiehajúcej 
intenzívnej maďarizácii kultúrneho a spoločenského priestoru 

Veľkopodnikateľ Oskár Világi sprevádza Judit Vargovú, ministerku 
spravodlivosti Maďarska na futbalovom štadióne DAC Dunajská Streda 
(16. 9. 2021).
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v meste Dunajská Streda. Slováci sa dostávajú pod zvyšujúci sa 
tlak vonkajších prejavov preexponovanej maďarskej symboli-
ky, čo už prekračuje prirodzenú mieru. Popri nečinnosti štát-
nych orgánov Slovenskej republiky voči takémuto konaniu, sa 
tu „salámovou“ metódou medzi občanmi maďarskej národnosti 
intenzívne buduje informačné pole kultúrneho a spoločenského 
vyčlenenia sa, čo prehlbuje napätie a rozdelenie v spoločnosti.

Pozn.: Pred udalosťou odhalenia predmetnej sochy, sa v au-
guste 2021 uskutočnil bicyklový výlet pána ministra ZV SR Iva-
na Korčoka do Dunajskej Stredy (v športovom oblečení), v rámci 
jeho okružnej jazdy po južnej časti Slovenska. Toto považujeme 
za chybu, aby politicky exponovaná osoba, akou je minister, pri-
šla takýmto „ležérnym štýlom“ na návštevu primátora Zoltána 
Hájosa, ktorý je podľa svojich skutkov verejne známy ako jeden 
z hlavných nositeľov maďarskej iredenty a šovinizmu. 

3. Zákulisné zrušenie slovenskej jazykovej školy v Dunajskej 
Strede a začlenenie jej agendy pod maďarské gymnázium

Gymnáziu Á. Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským 
v Dunajskej Strede hrozilo od školského roka 2021/2022 zatvo-
renie kvôli nedostatku žiakov. Normálny spôsob riešenia tej-
to situácie by mal byť vykonaný prerozdelením žiakov v rám-
ci okruhu škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorých je 
v Dunajskej Strede väčšina. Avšak nestalo sa tak. 

Pod „taktovkou“ podpredsedu trnavského samosprávneho 
kraja Józsefa Berényi-ho bola nespravodlivým a zákulisným spô-
sobom zrušená slovenská jazyková škola a jej agenda bola pre-
sunutá pod ohrozené gymnázium Á. Vámbéryho. Takto J. Beré-
nyi „zachránil“ maďarské gymnázium pred zatvorením, za cenu 
zrušenia slovenskej jazykovej školy. Toto sa dialo manipulatív-
nym spôsobom, kedy zamestnaci predmetnej Jazykovej školy 
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do poslednej chvíle nevedeli, čo s nimi bude. Berényi má v rám-
ci VUC na starosti kompetencie v oblasti dopravy, vzdelávania 
a školstva. 

Keby sa toto v Dunajskej Strede stalo v opačnom garde – že 
by sa zrušila maďarská škola na úkor slovenskej – „spadlo by 
nebo na Žitný ostrov“. Všetci politici maďarskej národnosti by 
kričali o „maďarskej karte“, či o „občanoch druhej kategórie“, 
alebo o „diskriminácii maďarov.“ Avšak o tomto prípade sme 
nenašli žiadny článok v médiách, záhadne sa to podarilo utajiť 
pred slovenskou verejnosťou.

Na stránke VÚC je informácia o predmetnej jazykovej škole, 
ktorá je však už neaktuálna.3

V skutočnosti sa v súčasnosti už agenda zrušenej jazykovej 
školy nachádza tu – na internetovej stránke  maďarského gym-
názia.4

 3 https://trnava-vuc.sk/institucie/jazykova-skola-sportova-349-34-du-
najska-streda/

 4 https://vagdsz.edupage.org/a/jazykova-skola-nyelviskola

Vizuál podstránky internetovej stránky Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) dokladajúci prí�slušnosť zrušenej slovenskej jazykovej 
školy k štruktúre inštitúcií� v administratí�vnej pôsobnosti TTSK

https://trnava-vuc.sk/institucie/jazykova-skola-sportova-349-34-dunajska-streda/
https://trnava-vuc.sk/institucie/jazykova-skola-sportova-349-34-dunajska-streda/
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Jazyková škola bola pôvodne zaradená MŠ SR do siete škôl 
od septembra 1998 a bola pričlenená ku slovenskému Gymnáziu 
v Dunajskej Strede. Od 1. januára 1999 bola samostatným práv-
nym subjektom. V prvom školskom roku 1998/99 bolo na škole 
zriadených 9 kurzov s anglickým, nemeckým a francúzskym ja-
zykom s počtom poslucháčov 293. Najviac poslucháčov doteraz 
navštevovalo školu v školskom roku 2003/2004 – 521 posluchá-
čov s počtom kurzov 31. V tom istom školskom roku sa škola od-
členila od gymnázia a presťahovala sa do sídla školy: Športová 
ul. 349/34, 92901 Dunajská Streda. Na škole sa vyučujú jazyky: 
anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, slo-
venský, maďarský, podľa záujmu prihlásených poslucháčov. Naj-
väčší záujem je o anglický a nemecký jazyk. V poslednom roku 
svojej pôvodnej existencie mala okolo 400 žiakov.5

 5 https://www.facebook.com/Jazyková-škola-Dunajská-Stre-
da-151789295238005

Nástenka v jazykovej škole – roční�k 2009/2010

https://www.facebook.com/Jazyková-škola-Dunajská-Streda-151789295238005
https://www.facebook.com/Jazyková-škola-Dunajská-Streda-151789295238005
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4. Útok na Benešove dekréty pri príležitosti spomienkovej 
udalosti 12. 4. 2022, na vysídlenie Maďarov v r. 1947

Dňa 12. aprí�la 2022 sa uskutočnila spomienková udalosť, kde 
si primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos a ďalší� poslanci mes-
ta v parku oddychu (vedľa futbalovej MOL arény), pripomenuli 
udalosť „vysí�dlenia Maďarov“ v r. 1947. (Presnejšie, išlo o vý-
menu obyvateľstva medzi C�SR a Maďarskou republikou). Pred 
pamätní�kom vysí�dlenia (postaveným na tento účel) predniesli 
prejavy viacerí� účastní�ci. Lokálny mestský mesační�k „Dunaj-
skostredský hlásnik“ priniesol o tom jednostranový článok 
s nasledovným obsahom, z ktorého vyberáme niektoré časti:

„Pán Attila Karaffa, zástupca primátora, predseda organizu-
júceho Občianskeho združenia Pázmaneum uviedol: ‚Dvanásty 
apríl felvidéckych Maďarov stále bolí.‘ – povedal na pamätnom 
dni vysídlených Maďarov z „Felvidéku“ s tým, že prvý transport 
do Maďarska sa začal 12. apríla 1947.“

„Maďari vysídlení z Felvidéku, zbavení majetku a existen-
cie, boli ponižovaní a ich príbuzní či potomkovia dodnes pre-
žívajú ako traumu, že boli po niekoľko generácií ochudobnení 
o živobytie či ťažko nadobudnuté bohatstvo a majetky, jedným 
podpisom pera aj o rodnú zem,“ povedal primátor Zoltán Hájos. 
„Tieto činy, nemožno nazvať humánne a akty, ktoré nerešpek-
tovali zásady právneho štátu, boli vykonané na základe Benešo-
vých dekrétov, ktoré sú stále neoddeliteľnou súčasťou súčasného 
právneho poriadku Slovenskej republiky. (A kým) v súvislosti so 
židovským holokaustom, či v súvislosti s násilným odsunom 
nemeckého obyvateľstva sa ČSR ospravedlnila dotknutým, tak 
Maďarom vysídleným z Felvidéku, či už v súvislosti s takzvanou 
výmenou obyvateľstva, alebo odsunom do Českej republiky sa 
zatiaľ nikto neospravedlnil, hoci deportácia Maďarov bola rov-
nako neľudská, násilná a ponižujúca ako Nemcov.“
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„Zoltán Hájos kládol otázky, ktoré v nás nevyhnutne vírili: 
Kedy príde čas ospravedlniť sa vysídlencom? Kedy príde čas, keď 
budú zrušené Benešove dekréty? Kedy príde čas, keď Slovensko 
a Maďarsko sa uzmieria?

„12. apríl stále bolí Maďarov na Felvidéku“ – začal svoj pre-
jav spomienkový rečník Zsolt Kolek, šéfredaktor ma7.sk, novinár. 
Potom pokračoval: „Táto udalosť, toto bolestné memento našej 
histórie, sťalo hlavu našej komunite. Stále sme tu. 75 rokov po 
bolestných udalostiach hovoríme po maďarsky. Je to víťazstvo 
nad históriou.“ Komunita podľa Koleka nemôže žiť bez nádeje 
a vízie. 

Vidím tu ľudí v strednom veku,“ dodal, ktorí v 1989 „nahá-
ňali ilúzie“, vo viere, že možno dosiahnuť občiansku rovnosť, mož-
no realizovať slobodu, z ktorej z rovnaký podiel dostanú Češi, Slo-
váci a všetky národnostné menšiny. V roku 2022 je celkom zrejmé, 
že v tomto očakávaní sme sa sklamali.“

5. Zhrnutie príhovorov

Prednesené príhovory sú jasne politicky motivované a majú sa 
cieľ roznecovať v občanoch maďarskej národnosti pocit ukriv-
denosti a nespokojnosti so štátom, v ktorom žijú. Neustále he-
covanie Maďarov zo strany ich politických a mediálnych špi-
čiek je súčasťou dlhodobej stratégie, ktorej cieľom je rozdelenie 
a destabilizácia na južnom Slovensku. Výrazný vplyv prostred-
níctvom mediálnej manipulácie má regionálne médium ma7.sk, 
čo vidieť aj tu v prejave novinára Zsolta Koleka. 

Toto je možné aj vďaka jednostrannému a tendenčnému 
výkladu dejín v neprospech Slovenskej republiky na oboch 
stranách (!), teda aj na slovenskej strane. U nás je v tzv. mien-
kotvorných médiách úplne ignorované a zamlčiavané brutál-
ne vysídlenie 100 tis. Slovákov z odtrhnutého územia južného 
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Slovenska v r. 1938 – 1939 po Viedenskej arbitráži. Z chronolo-
gického hľadiska vzájomných spôsobených krívd, ak berieme do 
úvahy aj vyše 100 rokov trvajúcu násilnú maďarizáciu, je slo-
venská strana oprávnená ako prvá požadovať ospravedlnenie 
za spôsobené krivdy. Otázkou je, prečo to nerobí a neskúma fakty 
a príčinné súvislosti (napr. vysídlenia v r. 1938 – 1939 a 1947) vo 
svojej vlastnej historickej pamäti.

C� lánok v mesační�ku Dunajskostredský hlásnik: „Bolesť z vysí�dlenia žije 
v nás aj dnes.“ (aprí�l 2022)
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Ochrana slovenskej štátnosti a maďarský šovinizmus

Úvod

Druhá časť tohto dokumentu je pokračovaním prvej časti, opi-
sujúcej aktuálnu situáciu na juhu Slovenska. Stále viac si uve-
domujeme, že pohnútky k jeho koncipovaniu vychádzajú z pudu 
národnej sebazáchovy, poznajúc spoločné dejiny s naším juž-
ným susedom, ktoré zanechali v našej pamäti bolestné spo-
mienky. Nezabúdame na nich, aj keď sú pod pokrievkou mlčania 
na oboch stranách, zneužívané proti slovenskému národu, či už 
Maďarskom na južnej hranici, alebo od vnútorných cudzích ele-
mentov.

1. Stavba škôlky v Dunajskej Strede – výkon správy cudzie-
ho štátu na území SR

Nasledovný príklad ilustruje, akým maskovaným spôsobom 
maďarská vláda prostredníctvom organizácií (cirkví), hlásia-
cich sa k maďarskej národnostnej menšine vykonáva prakticky 
výkon správy na území SR a v pozadí tieto organizácie nadobú-
dajú ďalšie nehnuteľnosti.

Na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede stavia Refor-
movaná (maďarská) cirkev od jesene 2021 novú materskú škôl-
ku. Stavbu škôlky, vrátane kúpy pozemku pre stavbu financuje 
maďarská vláda. Odpredaj pozemku reformovanej cirkvi schvá-
lilo mestské zastupiteľstvo. Pozemok sa nachádza v lukratívnej 
oblasti na ulici Istvána Gyurcsóa a bol jednou z mála zelených 
plôch v meste, ktoré ešte nie sú zastavané. Zároveň aspoň čias-
točne vyvažoval hustú zastavanosť na sídlisku a dopĺňal pro-
stredie v tesnej blízkosti dvoch škôl.
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Stavba škôlky (hore) a tabuľa o povolení� stavby (dole)
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Reformovaná cirkev v Dunajskej Strede, je v tomto prípade 
prostredníkom na zabezpečovanie výhod a podpôr podľa záko-
na susedného štátu (Maďarska), ktorý udeľuje výhody a podpo-
ry fyzickým osobám a organizáciám na základe ich prihlásenia 
sa k národnostnej menšine.

Ak by sa o predmetný pozemok mesta a realizáciu stavby 
uchádzal subjekt inej ako maďarskej národnosti, sme presved-
čení že by neuspel.

Takýchto aktivít zo strany maďarskej vlády na južnom Slo-
vensku je viac, napr. nedávne (v r. 2022) financovanie kúpy nehnu-
teľnosti, za účelom zriadenia pastoračného centra pre katolícku 
cirkev v Dunajskej Strede (údajne viac ako 200 tis. eur). Vieme si 
predstaviť, ako sa za súčasných okolností slovenskí veriaci „pohr-
nú” do (maďarského) pastoračného centra, v ovzduší národnost-
ného vyčleňovania sa a šovinistických postojov predstaviteľov 
mesta a niektorých maďarských kňazov. Tento krok katolíckej 
cirkvi v Dunajskej Strede (že prijala peniaze za takýchto okolností 
od Maďarska), považujeme za rozporné s princípom katolicity.

Takýmto finančným zvýhodňovaním občanov s maďar-
ským národnostným pôvodom, sa vytvára rozdiel v zaobchá-
dzaní medzi občanmi patriacimi k národnostnej menšine a os-
tatnými občanmi domovského štátu (Slovenska). Podľa správy 
Benátskej komisie z r. 2001 možno hodnotiť tento stav ako dis-
krimináciu vychádzajúcu z etnických dôvodov. Porušovanie zá-
sady nediskriminácie je v rozpore s verejným poriadkom a ochra-
nou práv a slobôd občanov Slovenskej republiky. 

Obrovskou chybou je, že v minulosti nebol schválený v par-
lamente Zákon o zabezpečení zvrchovanosti SR, ktorý mal byť 
odpoveďou na v Maďarsku schválený zákon o zahraničných Ma-
ďaroch. Snažilo sa o to KDH v r. 2002 a aj SNS v r. 2010. Tento stav 
treba okamžite napraviť a schváliť zákon o zabezpečení zvrchova-
nosti SR s potrebným doplnením trestného zákona!
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2. Skupovanie významných slovenských komodít riadené 
z Maďarska cez podnikateľskú sféru

Maďarsko okrem pumpovania peňazí do organizácií osôb ma-
ďarskej národnosti na území SR, rozširuje svoj vplyv aj cez 
podnikateľské subjekty, sídliace na Slovensku. Exemplárnym 
príkladom je veľkopodnikateľ Oskar Világi, ktorý už na svoju 
dcéru – Réku Világiovú z Dunajskej Stredy, previedol 78 sub-
jektov, z toho je vyše 40 poľnohospodárskych družstiev. Réka 
Világi pravdepodobne patrí k najbohatším občanom na južnom 
Slovensku a je zrejmé, že tu nejde o jej usilovnosť, ale o systema-
tickú činnosť jej otca v súlade so stratégiou maďarskej vlády. Na 
postupné skupovanie slovenskej pôdy a firiem má takmer neob-
medzené prostriedky (keďže je aj riaditeľom Slovnaftu a súčas-
ne priateľom premiéra Viktora Orbána). Skúmanie morálnosti 
spôsobu nadobúdania majetku, ani dôvodov, prečo prepísal ob-
rovské množstvo majetku na dcéru, nie je úlohou našou, ale prí-
slušných štátnych orgánov.

Výpis z obchodného registra Réky Világiovej k 8. júlu 20226:

1. Réka Világi ADC MEDIA, a.s.
2. Réka Világi AGRO – BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo
3. Réka Világi AGRO – BIO HUBICE, a.s.
4. Réka Világi AGRO – MAT, s.r.o.
5. Réka Világi Agro Polianka, s.r.o.
6. Réka Világi Agrogarden, s.r.o.
7. Réka Világi – 

podpreds. d.7 
AGROK Košice-okolie, družstvo

 6 Zdroj: https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Vil%E1gi&ME-
NO=R%E9ka&SID=0&T=f0&R=on

 7 Podpredseda družstva

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=502116&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=428090&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=986&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7828&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=18043&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=215337&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=428117&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Vil%E1gi&MENO=R%E9ka&SID=0&T=f0&R=on
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Vil%E1gi&MENO=R%E9ka&SID=0&T=f0&R=on
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8. Réka Világi AGROK východ, s.r.o.
9. Réka Világi AGROSUN, spol. s r.o.

10. Réka Világi AGROTOM farma Lehôtka, družstvo
11. Réka Világi – 

podpreds. d.
AGROTOM rastlinná výroba, družstvo

12. Réka Világi AGROTOM, s.r.o.
13. Réka Világi APEX Tovarníky, s.r.o.
14. Réka Világi – 

podpreds. d.
Blahová agro družstvo

15. Réka Világi – 
podpreds. d.

Blesovce agro družstvo

16. Réka Világi – 
podpreds. d.

Bracovce agro družstvo

17. Réka Világi DAC Academy, a.s.
18. Réka Világi DAC ARÉNA, a.s.
19. Réka Világi – 

podpreds. d.
Dolné Saliby agro družstvo

20. Réka Világi Dolný Štál agro družstvo
21. Réka Világi – 

podpreds. d.
Družstevná agro družstvo

22. Réka Világi DS PROPERTY, a.s.
23. Réka Világi – 

podpreds. d.
Dubovec agro družstvo

24. Réka Világi E.H.C.S., a.s.
25. Réka Világi ELEGOST, a.s.
26. Réka Világi EUROMILK, a.s.
27. Réka Világi EXATA GROUP, a.s.
28. Réka Világi GT TVR, s.r.o.
29. Réka Világi Heliades, a.s.
30. Réka Világi Horná Potôň agro družstvo
31. Réka Világi Hubice agro družstvo
32. Réka Világi Hubice BIO agro družstvo
33. Réka Világi INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s.
34. Réka Világi ISTERMEAT, a.s.

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=346784&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5995&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=428917&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=428915&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5209&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9433&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=624119&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416346&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416379&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=332616&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=311830&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416392&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=427529&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416372&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=284654&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416449&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=120318&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=469559&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7894&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=361059&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=406438&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=263201&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426782&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=427419&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=427528&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7569&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6175&SID=7&P=0
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35. Réka Világi Jurová agro družstvo
36. Réka Világi – 

podpreds. d.
Košice-okolie agro družstvo

37. Réka Világi – 
podpreds. d.

Košická Polianka agro družstvo

38. Réka Világi Kukkonia farm, s.r.o.
39. Réka Világi Kukkonia, s.r.o.
40. Réka Világi Lehár, s.r.o.
41. Réka Világi – 

podpreds. d.
Lehôtka agro družstvo

42. Réka Világi LOAR-VE, a.s.
43. Réka Világi Mierovo agro družstvo
44. Réka Világi MKM-STRED, spol. s r.o.
45. Réka Világi – 

podpreds. d.
Ohrady agro družstvo

46. Réka Világi OLVERA, a.s.
47. Réka Világi – 

podpreds. d.
Orechová Potôň agro družstvo

48. Réka Világi – 
podpreds. d.

PD TOV družstvo

49. Réka Világi PD TVR družstvo

50. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, 
s.r.o.

51. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s.r.o.
52. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA, s.r.o.
53. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.
54. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Tomášovce
55. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
56. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
57. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
58. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni

59. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
60. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=427415&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426823&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416355&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=547636&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=268771&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=363507&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416446&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=113508&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416388&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12554&SID=4&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426699&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=553908&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426704&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=413049&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=406514&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10915&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=347399&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=607147&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=430582&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=275&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=49&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=51&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=157&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=74&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=26&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=143&SID=7&P=0
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61. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom 
Blahove

62. Réka Világi POĽNOCHOV, s.r.o.
63. Réka Világi PS Trebišov, s.r.o.
64. Réka Világi Roľnícke družstvo Rumanová
65. Réka Világi – 

podpreds. d.
Rumanová agro družstvo

66. Réka Világi SAGAX, s.r.o.
67. Réka Világi SLOVAK MAK, s.r.o.
68. Réka Világi TENERE, a.s.
69. Réka Világi – 

podpreds. d.
Tomášovce RV agro družstvo

70. Réka Világi Tomášovce ŽV agro družstvo
71. Réka Világi TRAKSON, s.r.o. v likvidácii
72. Réka Világi Trebišov agro družstvo
73. Réka Világi Treeplanet s.r.o.

74. Réka Világi UREX HUNGARY Kft. – organizačná zložka SK
75. Réka Világi VARIA, spol. s r.o.
76. Réka Világi Veľké Blahovo agro družstvo
77. Réka Világi VIRE law & consulting, s.r.o.
78. Réka Világi Warcun, a.s.

D� alší�m prí�kladom firmy typu „maďarský biely kôň“ je 
Manevi SK, s.r.o.. Ide o nenápadný malý podnik sí�dliaci v Du-
najskej Strede, ktorý však realizuje obrovské nákupy nehnuteľ-
ností� na území� Slovenska. Podrobne sa tejto téme venuje Inves-
tigatí�vne centrum Jána Kuciaka vo svojom článku.8 

 8 https://icjk.sk/147/Maďarsko-kupuje-na-Slovensku-nehnuteľ-
nosti-aj-cez-nenápadnú-firmu

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=145&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=145&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5132&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=611193&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=138&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426857&SID=9&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8282&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=268074&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=380104&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416447&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=416439&SID=3&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=352106&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=609990&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=614198&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=456108&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3653&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=426702&SID=7&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=309983&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=439113&SID=7&P=0
https://icjk.sk/147/Maďarsko-kupuje-na-Slovensku-nehnuteľnosti-aj-cez-nenápadnú-firmu
https://icjk.sk/147/Maďarsko-kupuje-na-Slovensku-nehnuteľnosti-aj-cez-nenápadnú-firmu
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3. Maďarizácia kultúrneho priestoru mesta Dunajská Streda

a. Kultúrny dom 

Kultúrny dom v Dunajskej Strede, presnejšie mestské kultúrne 
stredisko (MKS), sa od svojho vybudovania v období socializ-
mu až donedávna nazýval štandardne ako „Kultúrny dom“. Žiaľ, 
v r. 2016 si vedenie mesta MKS „národnostne sprivatizovalo“, či 
správnejšie povedané zmaďarizovalo – premenovaním na „MKS 
Csaplára Benedeka“ a označkovalo ho patričnými maďarizačný-
mi prvkami. 

Už pri vchode do MKS, po ľavej strane od vchodu do kultúr-
neho strediska sa nachádza pamätník na 40. výročie bábkarské-
ho festivalu, ktorý inštaloval Csemadok v spolupráci s mestom 
v r. 2015. Samozrejme iba v maďarčine, so Slovákmi tu Csema-
dok už nepočíta (viď fotografie na s. 26). 

Nad vchodom sú dve tabule v slovenskom a maďarskom jazy-
ku, a na oboch je kruhové logo so symbolom kultu iredenty – hla-
vou mytologického vtáka Turula. Turulská symbolika je ďalším 
znakom, aby Slováci „pochopili“, komu tu patrí kultúrny dom.

Vo vstupnej hale sa po ľavej strane nachádza pamätná ta-
buľa Benedeka Csaplára (znova len v maďarčine) so stužkami 
v maďarských trikolórach.

V článku „Odhalili pamätnú tabuľu Benedeka Csaplára“ sa 
uvádza: „Samospráva vzdala hold významnému rodákovi Du-
najskej Stredy aj tým, že na základe uznesenia Mestského zastu-
piteľstva zo dňa 19. apríla 2016 mestské kultúrne stredisko prijalo 
meno Benedeka Csaplára. Riaditeľka MsKS Ildikó Ibolya sa vy-
jadrila, že kultúrne stredisko aj v budúcnosti sa vynasnaží, aby 
bolo hodné mena Benedeka Csaplára. Akademický sochár Fe-
renc Lebó z Győru vyhotovil pamätnú tabuľu dunajskostredské-
ho folkloristu, ktorú umiestnili v aule MsKS. Pamätnú tabulu od-
halili spoločne autor a viceprimátor Zoltán Horváth, následne ju 
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vysvätil dekan Ladislav 
Szakál. Na záver na pa-
mätnú tabulu položili 
vence.“9

Slováci nevedia, kto 
bol Benedikt Čaplár, pre 
celé mesto to bola pred-
tým neznáma osoba. Ve-
denie mesta takto okato 
realizuje netolerantným 
spôsobom kultúrnu au-
tonómiu, sprevádzanú 
ignoráciou a vytesňo-
vaním Slovákov. Z kul-
túrneho domu sa stáva 

 9 https://dunstreda.sk/hu/node/4045

https://dunstreda.sk/hu/node/4045
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maďarské geto a Slováci sa 
tu môžu cítiť, ako keby boli 
v Maďarsku. Pritom kultúr-
ne stredisko má byť predsa 
spoločný a zdieľaný priestor, 
ktorý má slúžiť rovnocenne 
Slovákom aj Maďarom a jas-
ne má odzrkadlovať prísluš-
nosť k Slovenskej republike. 
V súčasnosti je pri pohľa-
de na zamestnancov MKS10 
zrejmé, že aj zamestnávanie 
funguje podľa „národnost-
ného kľúča“, a teda Slovák 
či Slovenka nemajú šancu sa 
tu zamestnať (ani ako upra-
tovačka).

 10 Ich menný zoznam pod hlavičkou „Team MsKS“ sa nachádza na 
stránke https://www.csaplarkult.sk/sk/kontakt.

Pamätná tabuľa na kultúrnom dome v Dunajskej Strede

Pamätná tabuľa B. Csaplára

https://www.csaplarkult.sk/sk/kontakt
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Preto navrhujeme, aby bol prijatý zákon, ktorý na území 
s väčšinovým maďarským obyvateľstvom, zabezpečí v kultúrnych 
priestoroch všetky informácie v štátnom jazyku a následne v jazy-
ku menšiny, zakáže preexponovanú maďarizačnú symboliku a za-
staví kultúrnu diskrimináciu Slovákov v ich vlastnom štáte. 

b. Názvy nových ulíc 

V Dunajskej Strede tvorí vedenie mesta názvy nových ulíc dô-
sledne maďarizačným spôsobom. Nové ulice sú pomenováva-
né zväčša podľa maďarských osobností, občas podľa biblických 
osobností, čo korešponduje so svätoštefanskou tradíciou (ktorá 
je žiaľ tiež zneužívaná na iredentu). Časy, kedy vznikali aj ulice 
s neutrálnymi názvami (bez maďarského národnostného pod-
textu) sú minulosťou. V posledných rokoch vznikli nové ulice 
ako napr.: ulica vojvodcu Árpáda, Attilu Józsefa, ulica Zsigmon-
da Móricza, Istvána Dobóa, Adyho ulica, ulica Bálinta Balašiho, 
Jánosa Aranya, Sándora Petőfiho, atď… Pripravujú sa ďalšie uli-
ce, pomenované po: Gödöllő (maďarské mesto, slov. Jedľovo), 
Győr (maď. mesto), Szabadka (Subotica v Srbsku s väčšinovo 
maď. obyvateľstvom), Ödön Janovits, József Vázsonyi (bývalý 
maďarský dekani v DS), Lajos Luzsicza (maď. maliar nar. v No-
vých Zámkoch, zomrel v Budapešti) či Imre Makovecz (maď.ar-
chitekt z Budapešti) atď…

Vedenie mesta využíva pri pomenovávaní ulíc značne svoje 
možnosti na minimalizáciu slovenského elementu v kultúrnom 
prostredí mesta. Vyvstáva tu otázka, kto tu chce koho asimilo-
vať a kto je v tejto oblasti skutočne diskriminovaný.

c. Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny 

Vedenie mesta dalo postaviť v parku pred železničnou stanicou 
v r. 2018 pamätník vojakom padlým v 1. a 2. svetovej vojne, s ná-
pisom iba v maďarskom jazyku. Je to o to viac prekvapujúce, lebo 
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v prvej svetovej vojne bojovali bok po boku Slováci aj Maďari, 
dokonca v rovnakých uniformách. Navyše z mien padlých voja-
kov možno vypozorovať vplyv násilnej maďarizácie Slovákov. 
Lenže šovinizmus v hlavách vedenia mesta tu Slovákov nepo-
važuje za rovnocenných, znova nepočíta s nimi do budúcna a aj 
tento pomník bol navrhnutý výhradne pre maďarské etnikum. 

Tesne pred oficiálnou návštevou prezidentky Zuzany Čaputo-
vej v Dunajskej Strede (v novembri 2019) pribudol narýchlo pred 
pamätníkom kvádrik so slovenským nápisom „Pomník našich 
padlých hrdinov“. Vedenie mesta sa asi dovtípilo, že v tomto zma-
ďarizovanom prostredí ju (ako Slovenku) takmer nemajú kam 
priviesť. Tak aby to nebola blamáž, dodatočne upravili pomník 
o slovenský nápis, a do programu prezidentky sa tak dostalo aj 
vzdanie poklony padlým vojakom pred týmto pamätníkom. 

d. Zhrnutie

Slovákom, ktorí sú v okrese Dunajská Streda menšinou, dáva 
politika maďarského vedenia mesta rôznymi spôsobmi najavo, 
že s nimi do budúcna nepočíta ako s rovnocennými občanmi. 
Kult iredenty sa prejavuje veľkým množstvom článkov v ma-
ďarských médiách, zameraných na emócie, propagujúcich ne-
konečnú ukrivdenosť (samozrejme jednostrannú) a prepiate 
bolestínstvo. Ideologický aktivizmus je prítomný aj formou vy-
hlasovania pamätných rokov. Napr. rok 2022 vyhlásilo vedenie 
mesta Dunajská Streda na odporúčanie maďarského Občianske-
ho združenia Biró Márton za pamätný rok rodu Kondé pri prí-
ležitosti 680. výročia prvej historickej zmienky tohto rodu so 
zdôvodnením, že „táto historická udalosť poskytuje skvelú prí-
ležitosť na vyhlásenie pamätného roku.“11

 11 https://dunaszerdahelyi.sk/2022-az-osi-konde-csalad-eve-lesz-
dunaszerdahelyen

https://dunaszerdahelyi.sk/2022-az-osi-konde-csalad-eve-lesz-dunaszerdahelyen
https://dunaszerdahelyi.sk/2022-az-osi-konde-csalad-eve-lesz-dunaszerdahelyen
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4. Explózia iredenty na 102. výročie Trianonu – 4. júna 2022

4. júna 2022 bolo 102. výročie Trianonskej mierovej zmluvy, 
ktorá na úrovni medzinárodnej diplomacie definitívne ukon-
čila existenciu Uhorska, čím zachránila existenciu slovenského 
národa pred hroziacim pomaďarčením. Toto vyjadrenie nie je 
nadnesené, keď sa pozrieme na stav slovenskej národnostnej 
menšiny v Maďarsku, na ktorej bola vykonaná zo strany maďar-
ských vlád doslova jazyková genocída.

Aktivity, ktoré prebehli 4. júna 2022 na území južného 
Slovenska, sa vyznačujú prudkým stupňovaním kultu ireden-
ty, ktorému sú nasadené rôzne masky. Majú formy od navonok 
mierumilovných, ako sú novozavedené „tance spolupatričnosti“ 

Pamätní�k obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Zdroj fotografie:
https://dunajskostredsky.sk/pripomenuli-sme-si-hrdinov-svetovych-vojen

https://dunajskostredsky.sk/pripomenuli-sme-si-hrdinov-svetovych-vojen


31

s deťmi v školách, až po agresívne, ako je hlučná motorkárska 
jazda „Trianon 102“ na trase Dunajská Streda – Komárno – Štú-
rovo.

Na úvod môžeme skonštatovať, že agresivita a intenzi-
ta protištátnych prejavov aktivistov maďarskej národnostnej 
menšiny na Slovensku sa stupňuje a prekračuje ústavné a zá-
konné rámce. Vzhľadom na doterajšiu trestuhodnú nečinnosť 
slovenských štátnych orgánov, dochádza k otvorenému popie-
raniu legitímnosti existencie Slovenskej republiky a k masívnej 
protislovenskej indoktrinácii žiakov v školách s vyučovacím ja-
zykom maďarským už od útleho veku. Prakticky to znamená, 
že organizátori spomienky na Trianon v niektorých južných 
okresoch, neuznávajú zvrchovanosť a suverenitu Slovenskej re-
publiky. Deje sa tak následkom propagandy a falšovania dejín 
z maďarskej strany, ale aj z dôvodu neschopnosti, pasivity a ľa-
hostajnosti na slovenskej strane. 

Zásadnú úlohu vo vyvíjaní protištátnej propagandy má ma-
ďarské médium ma7.sk, sídliace v Dunajskej Strede a pôsobiace 
na južnom na Slovensku, ktoré destabilizuje pomery na národ-
nostne zmiešanom území. ma7 je financované maďarskou vlá-
dou a nadáciou Gábora Bethlena, čo uvádza aj na svojej interne-
tovej stránke. Ako ukazujú nasledovné články z ma7.sk k téme 
Trianonu z 4. júna 2022 – možno ho označiť za otvorene nepria-
teľské voči slovenskej štátnosti.

a. Trianonský fakľový pochod z Komárna do Komáromu 

V spolupráci s maďarskou stranou zorganizovali aktivisti dňa 
4. júna 2022 iredentistickú akciu formou fakľového pochodu. 
Médium ma7.sk pri informovaní o tejto udalosti nahrádza ter-
mín „Slovenská republika“ celoplošne termínom „Karpatská kot-
lina“, čím zjavne manipuluje čitateľov k ignorovaniu existencie 
Slovenskej republiky. 
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Napr. v článku z 5. júna 2022 s názvom: „102 rokov, 102 fa-
klí – Trianonská spomienka v Komárome: „Pripomeňme si ten-
to deň so smútkom a nádejou v srdci!“12 Autorka Ildikó Miskó 
Nagy píše: „V Karpatskej kotline sa konala jedinečná spomienka 
na Deň Národnej Jednoty v Komárome, ktorý sa v búrkach dejín 
rozdelil na dve časti.“

V článku dokonca neuznáva ani slovenský názov Komár-
no, keď toto nazýva „severný Komárom“. „Podujatie s názvom 
102 rokov 102 faklí – Trianon, sa začalo po bohoslužbe v Re-
formovanom kostole v Severnom Komárome na nádvorí Refor-
movaného kolégia pri pamätníku Trianonského prsteňa a po-
kračovalo na Námestí slobody v Južnom Komárome, pri úrade 
primátora mesta.“ 

 12 102 év, 102 fáklya – trianoni megemlékezés Komáromban: „Emlé-
kezzünk e napra gyásszal és szívünkben reménykedéssel!“ https://
ma7.sk/tajaink/102-ev-102-faklya-trianoni-megemlekezes-koma-
romban-emlekezzunk-e-napra-gyasszal-es

Trianonský fakľový pochod v Komárne 4. júna 2022

https://ma7.sk/tajaink/102-ev-102-faklya-trianoni-megemlekezes-komaromban-emlekezzunk-e-napra-gyasszal-es
https://ma7.sk/tajaink/102-ev-102-faklya-trianoni-megemlekezes-komaromban-emlekezzunk-e-napra-gyasszal-es
https://ma7.sk/tajaink/102-ev-102-faklya-trianoni-megemlekezes-komaromban-emlekezzunk-e-napra-gyasszal-es
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V článku sa uvádza, že Zsolt Feszty, predseda občianske-
ho združenia „Te Ügyed Kör“ pri tejto príležitosti oznámil, že: 
„Predchodcami zmeny môžeme byť tak, že sa začneme dôsled-
ne zaoberať sociálnymi témami“ a avizoval vznik maďarského 
hnutia za občianske práva. O aké zmeny a o aké ďalšie občianske 
práva tu ide, si môžeme domyslieť.

b. Trianonské „tance spolupatričnosti“ – Politizácia detí na škôl-
kach a základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Pod navonok mierumilovným názvom „tance spolupatričnosti“ 
zorganizovali na južnom Slovensku desiatky škôl a škôlok s vy-
učovací�m jazykom maďarským tanečnú akciu s iredentistickým 
zameraní�m, ktorej vyvrcholenie bolo v Komárne. Autorka Nagy 
Miskó Ildikó vo svojom článku s názvom „Tancom spolupatrič-
nosti za budovanie maďarskej komunity“ v médiu ma7.sk o tom 
pí�še nasledovne: „Asi tisí�cka škôlkarov, študentov a členov ta-
nečných krúžkov od štvrtej hodiny nadšene krepčili spolu Tanec 
spolupatričnosti oznamujúc: horkosť a príkoria našej národnej 
tragédie nemôžeme niesť ako okovy.“

Iniciátormi Tanca spolupatričnosti sú údajne:
• Andrea Jókai – zástupkyňa strany Aliancia (Szövetség) 

v obci Moča, 
• Nóra Zink Vass – predsedníčka Miestnej organizácie stra-

ny Aliancia (Szövetség) v obci Čalovec,
• Éva Korpás – ľudová speváčka, ocenená za maďarstvo za-

hraničnou cenou, ako aj ďalšími cenami.

S radosťou sa k nim a Zväzu pridal aj Zväz maďarských učite-
ľov na Slovensku (SZMPSZ) a Ľudový tanečný súbor „Szőttes Ka-
mara“ (z Bratislavy).

„Po tom, čo sa ich volanie ozvalo naprieč Karpatskou kot-
linou, 4. júna popoludní, zastupujúcich takmer štyridsať 
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vzdelávacích inštitúcií a tanečných skupín, asi tisícka, mnohí 
v krojoch, krepčili Tanec spolupatričnosti v Meste spolupatrič-
nosti“ (Komárne) … Viac ako sto skupín sa pripojilo k celoma-
ďarskej výzve inde…“

Národná predsedníčka SZMPSZ Irén Fekete v úvode svojho 
vystúpenia takisto ignorovala existenciu Slovenskej republiky, 
keď zdôraznila, že „patríme ku všetkým Maďarom žijúcim na Fel-
vidéku a v Karpatskej kotline… „ Ďalej zdôraznila, že: „Poznajú 
prospešnú pomoc rôznych organizácií pri nástupe do školy, ve-
dia, že naše škôlky, školy a kostoly sa modernizujú a obnovujú 
za pomoci materskej vlasti (anyaország). Potom varovala pred 
hrôzou dobrovoľnej asimilácie.

Nasledoval prejav Krisztiána Forróa (predsedu strany Alian-
cia – Szövetség a poslanca VÚC Trnava), hlavného patróna inicia-
tívy, ktorý zdôraznil, že „je veľmi hrdý na viac ako 5 000 detí, 
ktoré sa zapojili do iniciatívy naprieč Felvidékom a Karpatskou 
kotlinou…“

Vyvrcholenie „tancov spolupatričnosti“ v Komárne 4. júna 2022. Zdroj: 
https://www.youtube.com/watch?v=VtjWK6xXa64

https://www.youtube.com/watch?v=VtjWK6xXa64
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Zarážajúce je, že poslanec VÚC (Trnavského samosprávne-
ho kraja) Krisztián Forró nie je schopný pomenovať štát, v kto-
rom pôsobí ako poslanec a z ktorého berie plat – že jeho oficiál-
nym názvom je Slovensko, alebo Slovenská republika.13 

Maďarské deti sú svojimi učiteľmi už od útleho veku vede-
né, aby sa na svojich rovesníkov pozerali cez nacionalistickú op-
tiku, a na štát v ktorom žijú ako na „okovy“ v duchu „horkosti 
a príkoria“. Indoktrinácia dieťata šovinizmom už od škôlkarske-
ho veku vyvoláva otázky o psychickej a odbornej spôsobilosti 
týchto zúčastnených učiteľov na výchovu detí v predškolskom 
a v školskom veku. O tejto situácii považujeme za potrebné in-
formovať aj ombudsmana pre deti, keďže založenie tejto novej 
„tradície“ od r. 2022 považujeme za deštruktívne pre vzájomné 
spolužitie Slovákov a Maďarov na Slovensku.

Navrhujeme, aby základné školy na národnostne zmiešanom 
území južného Slovenska boli vyňaté z kompetencií obcí a aby ich 
riadil štát. Štát má určovať, čo a ako sa v týchto školách bude vy-
učovať, aby bol zabezpečený elementárny pozitívny postoj mla-
dej generácie k Slovenskej republike. 

c. Trianon 102 – Motorkárska jazda ako iredentistická exhibícia 

V Dunajskej Strede bol centrom spomienky na 102. výročie Tria-
nonu – pred dvoma rokmi vybudovaný iredentistický vlajkový 
podstavec s vlajkovou žrďou na Múzejnej ulici (viď. s. 8). 

Jednou z ústredných myšlienok prejavov, ktoré odzneli pred 
maďarskou vlajkou vztýčenou na pol žrde, bola: „Iba ten je nao-
zajstný Maďar, koho bolí Trianon.” 

Toto možno považovať aj za vyhrážku všetkým Maďarom, 
že ak nebudú takto zmýšľať, nebudú považovaní za dobrých 

 13 https://ma7.sk/tajaink/az-osszetartozas-tancaval-a-magyar-ko-
zosseg-epiteseert

https://ma7.sk/tajaink/az-osszetartozas-tancaval-a-magyar-kozosseg-epiteseert
https://ma7.sk/tajaink/az-osszetartozas-tancaval-a-magyar-kozosseg-epiteseert
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Maďarov. Vyvstáva otázka, kto je pre týchto šovinisticky lade-
ných ľudí „dobrý Slovák”? Túto akciu s iredentistickým kontex-
tom požehnal miestny katolícky dekan Ladislav Szakál. 

Udalosť bola sprevádzaná okrem vystúpení rôznych akti-
vistov aj stretnutím motorkárov a následnou exhibičnou jazdou 
na trase Dunajská Streda – Komárno – Štúrovo, spolu s 15 za-
stávkami v rôznych obciach. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 mo-
torkárov.

Motorkársku jazdu Trianon 102 organizovalo „Hnutie novej 
jednoty” (Az Új Egység Mozgalom), ktoré o sebe tvrdí, že „je ľu-
dová spoločenská organizácia, ktorej cieľom je zorganizovať fel-
vidéckych Maďarov do uvedomelého spoločenstva.”14

V Dunajskej Strede pred “pamätníkom Trianonu” 4.júna 
2022 vystúpil aj historik Barnabás Vajda:

„Trianon bol jednotne a hlboko nespravodlivý voči svojim 
súčasníkom. Azda najbolestivejšie pre nás je, že niekoľko milió-
nov Maďarov sa dostalo pod inú vládu, kde nám veľmi často ho-
voria, že nie sme občanmi národného štátu. (nem az államnemzet 
polgárai vagyunk).”15

Horeuvedený článok referuje o dianí Trianonských akcií 
na rôznych miestach a manipulatívne presviedča občanov ma-
ďarskej národnosti o údajnej „škaredej a netolerantnej prítom-
nosti”. Citujeme: „Takmer v každej osade našej rodnej vlasti si 
pripomínajú výročie trianonskej mierovej diktatúry a zapaľujú 
kahance a dúfajú v krajšiu a tolerantnejšiu budúcnosť (egy szebb, 
toleráns jövőben reménykednek). Ďalej podsúva ohrozenie vy-
háňania: „V okrese Dunajská Streda zorganizovali maďarskí 

 14 Plagát hnutia novej jednoty, pozri https://www.facebook.com/
UjEgysegMozgalom/posts/743622320415949

 15 ht tps://ma7.sk/tajaink/bennunket-nem-fujhat-el-akarmi-
lyen-szel-kepekkel

https://www.facebook.com/UjEgysegMozgalom/posts/743622320415949
https://www.facebook.com/UjEgysegMozgalom/posts/743622320415949
https://ma7.sk/tajaink/bennunket-nem-fujhat-el-akarmilyen-szel-kepekkel
https://ma7.sk/tajaink/bennunket-nem-fujhat-el-akarmilyen-szel-kepekkel
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občania aj spomienkové programy a akcie na budovanie komu-
nity, aby dokázali: ešte stále sme tu a aj tu zostaneme!”16

Články a prejavy na 102. výročie Trianonu sa zakladajú na 
stavaní „slamenných panákov” ako hrozieb, voči ktorým potom 
autor bojuje rôznymi štylistickými obrannými a iredentistickými 
formuláciami. Cieľom je vytvárať neustály pocit ohrozenia, kriv-
dy a napätia, ktoré má stimulovať nespokojnosť s existenciou SR.

Ak tieto články plné manipulačných techník číta niekto ne-
znalý zvonku, musí si pomyslieť, v akých hrozných podmien-
kach naši maďarskí spoluobčania žijú.

Zároveň sa z článku dozvedáme, že „v Gabčíkove, pred do-
mom Csemadoku 4. júna 2022 prvýkrát vztýčili a spustili na pol 
žrde červeno-bielo-zelenú štátnu vlajku, aby aj týmto vzdali hold 
trianonskému dňu smútku.”

 16 Video o iredentistických akciách v Dunajskej Strede je dostupné 
na https://dunajskostredsky.sk/seria-udalosti-pri-prilezitosti-vy-
rocia-podpisania-trianonskej-zmluvy.

Zhromaždenie v Dunajskej Strede dňa 4. júna 2022 pred maďarskou 
vlajkou spustenou na pol žrde, odkiaľ štartovala aj motorkárska jazda. 
Zdroj fotografie: ZSI

https://dunajskostredsky.sk/seria-udalosti-pri-prilezitosti-vyrocia-podpisania-trianonskej-zmluvy
https://dunajskostredsky.sk/seria-udalosti-pri-prilezitosti-vyrocia-podpisania-trianonskej-zmluvy
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5. V Gabčíkove bola prvýkrát vztýčená maďarská vlajka – na 
102. výročie Trianonu

Na stretnutí�, ktoré organizoval Csemadok (takisto financovaný 
aj maďarskou vládou) sa zúčastnili, László Parák – farár Gabčí�-
kova, Ľudoví�t Kulcsár – predseda predstavenstva COOP Jednota 
Dunajská Streda, Kristián Soós (COOP Jednota DS), Mézes Ru-
dolf – regionálny podpredseda Csemadoku pre západné Sloven-
sko, Anikó Nagy, predsední�čka miestnej Základnej organizácie 
Csemadoku a iní�. Anikó Nagy dala vo svojom prí�hovore jasnú 
ideologickú inštrukciu, keď zdôraznila, že „každý Maďar tento 
deň berie na vedomie, a nikdy v tom nenájde pokoj.” 

V ďalšej časti svojej reči táto funkcionárka Csemadoku svo-
jou dvojtvárnou formuláciou spomenula Slovenskú republiku 
a súčasne sa od nej dištancovala: „Žiaľ, dodnes musí maďarský 
ľud bojovať za naše práva doma na južnom Slovensku, musíme uká-
zať, že naši predkovia tvorili našu neoddeliteľnú súčasť – a my sme 

Fotografia z článku médium ma7.sk – Veľké Maďarsko ako predstava 
“krajšej a tolerantnejšej” budúcnosti, ktorú financuje Budapešť.
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neoddeliteľnou súčas-
ťou – Felvidéku.” (Sajnos 
mind a mai napig a ma-
gyar embereknek meg 
kell harcolnunk a joga-
inkért itthon, Dél – Szlo-
vákiában, meg kell mu-
tatnunk, hogy őseink 
szerves részét képezték 
– s mi is szerves részei 
vag yunk – a Felvidék-
nek.)

Anikó Nagyová po-
važuje za dôležité aj ma-
ďarské snívanie: „Je dôležité, aby naše deti maďarsky snívali, ma-
ďarsky boli vychovávané, pretože táto úloha nás robí veľkými.”

Novinkou v Gabčíkove je aj socha vtáka Turula, ktorý pri-
budol v r. 2021 pred novovybudovaným centrom integrova-
nej zdravotnej starostlivosti na Dunajskej ulici. Považujeme za 
neprijateľné, aby na verejnom priestranstve, ešte k tomu pred 
verejným zdravotníckym zariadením, bol umiestnený symbol 
veľkomaďarskej ideológie. Či bol financovaný z nenávratného 
príspevku vo výške 782 352 EUR, ktorý poskytlo mestu Gab-
číkovo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,17 bude 
vedieť zodpovedať primátor mesta Gabčíkovo PhDr. Iván Fenes 
LL.M, MBA. V dostupných dokumentoch mesta sa táto infor-
mácia nenachádza. Za otáznu považujeme aj lojalitu primáto-
ra Gabčíkova k Slovenskej republike, keď pred novopostavenú 
budovu z peňazí štátu, neváha postaviť symbol, reprezentujúci 
kult iredenty.

 17 https://www.crp.gov.sk/data/att/96918.pdf

Reční�cke pódium v Gabčí�kove s mapou 
veľkého Maďarska

https://www.crp.gov.sk/data/att/96918.pdf
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Záver

Môžeme skonštatovať, že v maďarských médiách pôsobiacich 
na Slovensku prebieha protištátny prevrat. Maďarské organizá-
cie pod vedením strany Aliancia (Szövetség) a organizácie Cse-
madok šíria šovinistickú veľkomaďarskú ideológiu, nepriateľ-
skú voči Slovenskej republike a nie menej aj voči slovenskému 
národu. S pomocou veľkých finančných dotácií z Maďarska, zís-
kali obrovský mediálny vplyv na občanov a realizujú protištát-
nu činnosť v širokom rozsahu. 

Osoby tu pôsobiace, vo svojej dvojtvárnosti, berú plat aj zo 
štátnych peňazí Slovenskej republiky na rôznych poslaneckých 
a politických pozíciách, na druhej strane pre nich názov „Sloven-
ská republika“ vo vnútri ich organizácií neexistuje, nahrádzajú 
ho termínom „Karpatská kotlina“ či „Felvidék“ a v skutočnosti 
slúžia záujmom cudzej moci.

Pred rokom 1989 Maďari a Slováci nemali problém zaspie-
vať si spolu slovenské alebo maďarské pesničky, ako napr. „Ho-
renka, horenka, hora,…“ alebo „Az a szép akinek a szeme kék“. 
Blíži sa doba, keď už také niečo bude ťažko možné. Totiž podľa 
aktuálne šírenej veľkomaďarskej ideológie, dobrý Maďar je ten, 
ktorý keď ide spať, má myslieť na deň Trianonu, v ktorom nik-
dy nesmie nájsť pokoj, keď spí, má snívať po maďarsky a keď 
vstáva, nesmie zabudnúť, že vysídľovanie v r. 1947 ho stále bolí, 
okrem toho má byť stále v strehu pred hrôzou dobrovoľnej asi-
milácie.18

Rozmýšľame nad tým, či sa v budúcnosti budú vedieť slo-
venské a maďarské deti spolu hrať, či Slováci budú vedieť exis-
tovať v takomto extrémne nacionálne vyhranenom prostredí. 
Sú to nanajvýš vážne otázky. 

 18 Parafrázované citácie z Trianonských prejavov 4. júna 2022
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Niečo podobné sme tu už raz zažili a obávame sa, že sa bude 
opakovať história z r. 1938. Vtedy po fáze podobného podneco-
vania národnostnej zášte až nenávisti došlo po Viedenskej ar-
bitráži 2. novembra 1938 k explózii násilia a množstvu zločinov 
na slovenskom obyvateľstve. Stačila na to zradikalizovaná menši-
na maďarského obyvateľstva, podporovaná hmotne a personál-
ne (vojensky) z Budapešti.

Zákernosť dnešnej maďarskej iredenty spočíva aj v tom, že 
si nepriznáva svoje hriechy z minulosti, tvári sa že neexistujú. 
Jej politika ukrivdenosti založená na demagógii a nadradenosti 
nad okolitými národmi však vyjde napokon navnivoč. Žiaľ me-
dzitým prinesie veľké škody… 

Straty sú už dnes obrovské. Politici a rôzni aktivisti šíria-
ci šovinizmus ničia vzájomné slovensko-maďarské spolužitie, 
ničia desaťročia budovanú jemnú pavučinu slovensko-maďar-
ských vzťahov, nezmyselne hlásajú delenie ľudí na kategórie.19

Východisko v tejto situácií vidíme v zrušení týchto roz-
kladných organizácií a médií, keďže ich stratégiu vyjadruje tak 
často nimi prezentovaná zemepisná veľkomaďarská mapa, čím 
de facto dávajú najavo svoj cieľ – zánik Slovenskej republiky. 
Keď to súčasná vláda okamžite neurobí, musia občania ukon-
čiť činnosť tejto vlády, keďže vrcholne nezodpovedne hazarduje 
s existenciou Slovenskej republiky i jej občanov.

Združenie ZSI podalo v tejto veci podnet na generálnu pro-
kuratúru, ktorého skrátený opis sa nachádza v prí�lohe tohto do-
kumentu.

 19 Viď napr. poslanca OĽANO Gyimesiho a jeho deštruktívnu propa-
gandu o „občanoch druhej kategórie“.
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Dodatok – Budapeštianska školská kamufláž: 3 x 0 = 0

Dňa 30. septembra 2022 priví�tala prezidentka SR Zuzana 
C�aputová na oficiálnej návšteve maďarskú prezidentku Katalin 
Novákovú. Maďarská prezidentka na stretnutí� informovala, že 
„v Maďarsku sa strojnásobil počet slovenských škôl“. 

Z� iaľ musí�me slovenských občanov vyviesť z omylu. V Ma-
ďarsku neexistuje ani jedna slovenská škola v našom poní�maní� 
národnostného školstva, t.j. taká kde by sa všetky predmety vy-
učovali v slovenčine, samozrejme, okrem povinného predmetu 
maďarský jazyk. V tomto zmysle je počet slovenských škôl v Ma-
ďarsku nulový. A teda aj tvrdenie o ich strojnásobení� je neféro-
vou manipuláciou verejnej mienky, keďže 3 x 0 = 0. 

Takzvané slovenské školy v Maďarsku sú v skutočnosti 
v tom lepšom prí�pade dvojjazyčné, asi 90 % z nich tvoria riad-
ne maďarské školy, v ktorých sa týždenne štyrikrát vyučuje 
slovenčina ako predmet. Realita sa oficiálne skrášľuje a veci 
sa nepomenúvajú pravým menom. Prevažná väčšina finančnej 
podpory určenej Slovákom v Maďarsku predstavuje čiastka ve-
novaná na spomí�naný typ slovenských škôl, prakticky však na 
to, aby v riadnych maďarských školách týždenne štyrikrát boli 
aj slovenské hodiny. V Maďarsku sa táto situácia často odôvod-
ňuje tvrdení�m „asimilácia je prirodzená vec.“ Toto však už ne-
platí�, keď by sa to malo diať za hranicami Maďarska, vtedy je to 
už hodnotené ako hrôza. Slovákov v Maďarsku možno považo-
vať za najohrozenejšiu menšinu v Európe a v národnostnej poli-
tike Maďarsko nesiaha Slovensku ani po členky. 

V tomto kontexte vyznieva nediplomaticky až arogantne 
apel maďarskej prezidentky, ktorá ďalej na stretnutí� upozorni-
la, že práve na Slovensku sa spomedzi okolitých štátov Maďari 
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najviac asimilujú a požiadala prezidentku C�aputovú, aby urobila 
všetko pre to, aby asimilácia ďalej takto neprebiehala.

Tento apel považujeme za hrubý nedostatok sebareflexie 
ako aj diplomatickej erudí�cie na maďarskej strane. Asimilá-
cia Maďarov na Slovensku je takmer nulová, čo je dané nižšou 
pôrodnosťou, aj sťahovaní�m sa občanov maďarskej národnos-
ti za lepší�mi podmienkami do okolitých štátov. Keď hodnotí�me 
asimiláciu Slovákov v Maďarsku, možno ju nazvať doslova ge-
nocí�dou slovenskej identity, keďže počet Slovákov žijúcich v Ma-
ďarsku sa zní�žil rádovo. V celom Maďarsku sa sotva nájde spolu 
desať-dvadsať tisí�c Slovákov, slovenská národnosť tam vymie-
ra. Slovák žijúci v Maďarsku o tom pí�še:

„Za symbolikou stiahnutých roliet v našich dušiach doznie-
va tiché rekviem, pritom prednedávnom sme ešte ako veľmi 
protestovali proti svojmu statusu zaživa pochovaných… 

U� dajne veľmi prí�kladná maďarská národnostná politika ve-
ľakrát hrala s nami nečistú hru. Jej podstatou bolo, aby sme mali 
všetko – nie však v praxi, ale viac-menej iba na papieri. Platilo to 
o mnohých „výdobytkoch“ povestne výnimočného maďarského 
politikárčenia s vlastnými národnosťami a – ako inak – na ich 
úkor.“ (I. Fuhl: Extrakt)
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Prí�loha – Podnet na generálnu prokuratúru vo veci 
konania Józsefa Berényiho, strany SZO� VETSE� G – 
ALIANCIA, organizácie Csemadok a regionálneho 
média ma7.sk

Združenie ZSI podalo 5. septembra 2022 podnet na generálnu 
prokuratúru v nasledovných veciach:

1. Diskriminácia slovenského obyvateľstva 

Sme presvedčení�, že József Berényi (podpredseda trnavského sa-
mosprávneho kraja, kde riadi aj oblasť školstva, predseda platfor-
my (MKP) v rámci strany SZO� VETSE� G – ALIANCIA), ako verejný 
činiteľ nezákonným zrušení�m slovenskej jazykovej školy v Dunaj-
skej Strede (viď. kap. 3 na str. 12) zadovážil neoprávnený prospech 
pre Gymnázium A� . Vámbéryho s vyučovací�m jazykom maďarským, 
ako aj neoprávnený prospech osobám maďarskej národnostnej 
menšiny na úkor Slovákov (napr. väčšina učiteľov prišla o prácu). 
Týmto konaní�m podľa nášho presvedčenia porušil U� stavu SR, 
S�tvrtý oddiel, C� l. 34, odsek (3): „Výkon práv občanov patriacich k ná-
rodnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústa-
ve nesmie viesť ... k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“

Zároveň týmto konaní�m podľa nášho presvedčenia mohlo 
dôjsť k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, 
podľa § 326 ods. (1) bod a) Zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný 
zákon: „Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo 
zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu“

Sme presvedčení�, že porušovanie zásady nediskriminácie je 
v rozpore s verejným poriadkom a ochranou práv a slobôd obča-
nov Slovenskej republiky. 
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2. Podnecovanie k národnostnej segregácii a k nenávisti zo 
strany členov Strany SZÖVETSÉG – ALIANCIA, organizácie 
Csemadok a regionálneho média ma7.sk

Podnecovanie národnostnej segregácie, neznášanlivosti a ne-
priateľského postoja voči Slovenskej republike a Slovákom 
u obyvateľstva maďarskej národnosti sa 4. júna 2022 na 102. 
výročie prijatia Trianonskej mierovej zmluvy extrémne vystup-
ňovalo, (viď. kapitola 4, body a, b, c – od s. 30), napr.:

1. Organizovaní�m tzv. „tancov spolupatričnosti“ na deň výro-
čia Trianonskej mierovej zmluvy, čí�m už deti predškolské-
ho a školského veku boli v masovom meradle (1000 až 1500 
detí�) indoktrinované nacionalistickou veľkomaďarskou ide-
ológiou a nepriateľským postojom k SR a k Slovákom. V da-
nej novozaloženej „tradí�cii“ plánujú organizátori pokra-
čovať aj na budúci rok, k čomu už prebieha rekonštrukcia 
ihrí�sk na školách, aby bola účasť maďarských detí� budúci 
rok 4. júna 2023 čo najmasovejšia. Takto chcú politickým 
zneužití�m detí� vytvárať spoločenský tlak na Slovenskú re-
publiku a zvyšovať napätie voči Slovákom, žijúcim na ná-
rodnostne zmiešanom území�. To bude mať katastrofálne 
následky jednak na vývoj postoja týchto detí� voči SR ako aj 
na vývoj slovensko-maďarských vzťahov.

2. Organizovaní�m fakľového pochodu v Komárne z názvom 
„102 rokov 102 faklí� – Trianon“, organizovaní�m motorkár-
skej jazdy Trianon 102, a mnohými ďalší�mi podujatiami vo 
viacerých mestách južného Slovenska, kde jasne a už bez 
skrývania boli deklarované vyjadrenia, ktoré sú v rozpore 
s U� stavou SR, smerujú k národnostnej segregácii a nezná-
šanlivosti a k následnému porušeniu územnej celistvosti SR. 
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Tieto horeuvedené aktivity sú organizované pod vedení�m 
subjektov: strany SZO� VETSE� G – ALIANCIA, organizácie Csema-
dok a regionálneho média ma7.sk (ďalej len „subjekty“).

Tieto subjekty prostrední�ctvom dlhodobej mediálnej ma-
nipulácie, s použití�m skrytých vyhrážok a psychického tlaku 
(napr. diktovaní�m, kto je podľa nich „správny Maďar“ a ako má 
rozmýšľať), formujú obyvateľstvo maďarskej národnosti do ne-
priateľského postoja voči slovenskej štátnosti. 

Sme presvedčení�, že konaní�m týchto subjektov mohlo dôjsť 
k trestnému činu U� kladov proti Slovenskej republike podľa 
§ 312, Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

„Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi 
a) … porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej re-

publiky, alebo
b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, …“
Zároveň sme presvedčení�, že konaní�m týchto subjektov 

mohlo dôjsť k trestnému činu vyvolávania segregácie a diskri-
minácie skupiny osôb podľa § 424a: Apartheid a diskriminácia 
skupiny osôb, Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

3. Sabotáž zo strany špeciálnej prokuratúry 

Explózia iredentistických aktiví�t na južnom Slovensku je umož-
nená hlavne nekonaní�m zo strany špeciálnej prokuratúry. Táto 
napr. v prí�pade vztyčovania maďarskej vlajky v Dunajskej Stre-
de), už viac ako rok a pol sí�ce vyšetruje prí�pad ako zločin extré-
mizmu, ale bez výsledku.

Sme presvedčení�, že v tomto prí�pade ide o úmyselnú sa-
botáž zo strany špeciálnej prokuratúry v zmysle § 317, Zákona 
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Túto sabotáž vykonáva v pro-
spech cudzej moci, s ktorou spolupracuje na rozklade Sloven-
skej republiky. Daný maďarský pamätní�k je beztrestne naďalej 
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použí�vaný a stal sa v priebehu posledných dvoch rokov štartova-
cou základňou pre viaceré protištátne a iredentistické skupiny. 

Touto sabotážou špeciálna prokuratúra úmyselne vysiela 
rozkladným skupinám signál, že Slovenská republika nemá zá-
ujem o svoju suverenitu, zvrchovanosť a územnú celistvosť, že 
môžu naďalej rozkladať slovenskú štátnosť. Aktuálne politické 
sily a justí�cia SR tomu nijako nebránia, čo naznačuje, že tu exis-
tuje širšia rozkladná zločinecká skupina, ktorá pôsobí� vo via-
cerých kľúčových inštitúciách SR.
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