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Úvod 

Od posledných parlamentných volieb v r.2020 pozorujeme na južnom Slovensku prudký nárast 
šovinistických aktivít zo strany maďarských politikov, predstaviteľov samospráv a rôznych aktivistov. 
Táto činnosť je v prevažnej miere riadená a financovaná z Budapešti a možno ju označiť za rozkladnú  
a destabilizačnú, ohrozujúcu základy štátu. Je vykonávaná systematicky na rôznych úrovniach, ako 
ukazujú aj nasledovné konkrétne príklady z Dunajskej Stredy. 

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 
sviatkov. Navonok sú iniciátormi tohto konania siedmi členovia občianskeho združenia Kondé Miklós 
(ďalej ako OZKM, maď. Kondé Miklós polgári társulás). 

Na verejnom priestranstve v blízkosti centra mesta Dunajská 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 
pamätníka, postaveného v Dunajskej Strede po Viedenskej arbitráži, kedy  došlo na základe diktátu 
fašistického Talianska a nacistického Nemecka, k odtrhnutiu južných častí územia Slovenska aj 
Podkarpatskej Rusi a k ich pripojeniu k Maďarsku. Pôvodný pamätník bol odhalený dňa 12. novembra 
1939, na prvé výročie napochodovania maďarskej armády do Dunajskej Stredy.  
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Symbolika stavby odkazuje na maďarské hnutie tzv. relikvijnej štátnej vlajky (Ereklyes Országzászló), 
založené maďarským 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 hnutie patrí k najvýraznejším 
prejavom revizionizmu a iredenty a vzniklo po rozhodnutí maďarského parlamentu z 13. novembra 
1920, že maďarská štátna vlajka na budove parlamentu zostane na pol žrde dovtedy, kým nebude 
obnovené staré Uhorsko.   

 

Obr.: Maďarská vlajka v Dunajskej Strede na Múzejnej ulici blízko centra mesta 

Prvé vztýčenie maďarskej vlajky na tomto betónovom podstavci v Dunajskej Strede, uskutočnili 
členovia OZ KM 12. novembra 2020 ako pripomenutie (či skôr oslavu) udalosti Viedenskej arbitráže 
v novembri 1938 a ako pripomenutie odhalenia pôvodného iredentistického pamätníka v Dunajskej 
Strede 12. novembra 1939. Uvedené konanie členov OZ KM považujeme za porušovanie 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.  

V tejto veci podalo ZSI podnet na prokuratúru v Dunajskej Strede, na preskúmanie skutočností 
nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona č. 63/1993 Z. z.  Národnej rady SR o štátnych 
symboloch SR a ich používaní, k porušeniu Čl. 34 ods. (3) Ústavy Slovenskej republiky a k trestnému 
činu zneužitia právomoci verejného činiteľa zo strany zastupiteľov mesta a aktivistov. 

Prípad bol prevedený na špeciálnu prokuratúru a NAKA v Nitre. NAKA to síce vyšetruje ako zločin 
extrémizmu (už viac ako rok), ale bez akéhokoľvek viditeľného posunu. Stále nebol nikto obvinený 
a maďarskí aktivisti veselo pokračujú vo vztyčovaní maďarskej vlajky. Je to výsmech spravodlivosti 
a práva. 

6.4.2022 podalo v tejto veci podnet na generálnu prokuratúru aj združenie OZ SLOVENSKÍ KATOLÍCI. 
Podnet vyjadruje presvedčenie, že v tomto prípade dochádza k trestnému činu vlastizrady podľa § 311,  
k trestnému činu úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312, k trestnému činu sabotáže proti 
Slovenskej republike podľa § 317, k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 
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ods. (1) bod a) zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon, zo strany primátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.  

Máme vážne obavy, že dozorujúci špeciálny prokurátor Tomáš Honz ako aj špecializovaný súd konajú 
neodborne a nezodpovedne. Očakávali sme, že súd hneď vydá aspoň predbežné nariadenie na 
pozastavenie používania iredentistického pamätníka. Ani to sa nestalo. 

 

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

Dňa 16.9.2021 bola v Dunajskej Strede slávnostne odhalená socha maďarského právnika Károlya 
Szladitsa, v parku pred „Mestským kultúrnym strediskom Csaplár Benedek-a“. Udalosť zorganizoval 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 Kossuthovej ceny, právnika, univerzitného profesora a akademika, prišla 
z maďarských akademických právnických kruhov“. (viď.: https://dunaszerdahelyi.sk/szladits-karoly-
emleket-apoljak) 

Na šiestom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede bol v júni 2019 zriadený Pamätný 
výbor Károlya Szladitsa a schválení členovia výboru. Za predsedu výboru bol vymenovaný Dr. István 
Sándor, doktor Maďarskej akadémie vied. Tento pán obdržal v rámci dní Sv. Juraja aj cenu primátora 
mesta Dunajská Streda dňa 22.4.2022. 

Pán právnik a cestovateľ Károly Szladits, o ktorom doteraz u nás nikto nepočul a ktorého meno bolo 
pre Dunajskostredčanov absolútne neznáme, sa narodil 27.12.1871 v Dunajskej Strede. Na tejto 
slávnosti sa zúčastnili napr. Judit Varga, ministerka 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 ministerstvo spravodlivosti 
Maďarska.  

Primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos na tejto udalosti povedal: „ ... Károly Szladits po 150 rokoch 
spojil významnú časť právnickej obce z Maďarska a Felvidéku, ktorí sa v ten deň mohli stretnúť v 
rodnom meste Károlya Szladitsa.” 

(maď.: „Ünnepnap ez a mai és nem csak azért, mert részesei vagyunk egy szoboravatásnak, hanem 
azért is, mert Szladits Károly 150 év elteltével összehozta a jogásztársadalom jelentős részét 
Magyarországról és Felvidékről”, akik Szladits Károly szülővárosában tudtak aznap találkozni.” 

Viď. zdroj: https://dunaszerdahelyi.sk/jog-nem-csak-esz-paragrafusok-hanem-sziv-dolga-felavattak-
szladits-karoly-szobrat 

Na tejto udalosti sa nezúčastnil nikto zo Slovenskej vlády, ani z ministerstva zahraničných vecí SR či 
ministerstva spravodlivosti SR.  Na náš písomný dotaz na ministerstvo zahraničných vecí SR 
a ministerstvo spravodlivosti SR, či boli pozvaní, či informovaní o tejto udalosti, sme dostali odpoveď 
zatiaľ iba z MZV SR dňa 25.5.2022, v nasledovnom znení: 

„V tejto súvislosti uvádzame, ze odhalenie pamätnej sochy Dr. Károlya Szladitsa je v súlade so 
Základnou zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci rnedzi Slovenskou republikou a 
Mad'arskou republíkou čl. 15(2) písmeno h) kde sa uvádza, že „zmluvné strany budú vytvárať 
podmienky, ktoré sú potrebné pre osoby patriace k národnostným menšinám, aby si mohli uchovat' 
svoje predmetné a architektonické pamiatky, ako aj pamätné  miesta, ktoré predstavujú ich kultúrne 
dedičstvo, dejiny a tradície." 
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Organizátori podujatia o predmetnom odhalení sochy Dr. Károlya Szladitsa, ktoré sa uskutočnilo  
v septembri 2021, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
neinformovali, však s ohl'adom na právny základ uvedený vyššie nie je daný dôvod, aby ministerstvo na 
dané podujatie akokoľvek reagovalo. 

S pozdravom  

(podpísaný Peter Hatiar, riaditeľ 2. teritoriálneho európskeho odboru, MZV a európskych záležitostí 
SR, 19. mája 2022) 

Nad horeuvedeným vyjadrením MZV SR k predmetnej udalosti vyjadrujeme sklamanie. Odhalenie 
maďarskej sochy so zámerom „spojenia významnej časti právnickej obce z Maďarska a Felvidéku po 
150 rokoch“ nepovažujeme za prejav dobrého susedstva a priateľskej spolupráce. Naopak, konanie 
organizátorov podujatia nerešpektuje suverenitu a zvrchovanosť SR a porušuje základnú zmluvu 
o dobrom susedstve a vzájomnej spolupráci. Tu nejde o „uchovanie svojich predmetných a 
architektonických pamiatok“, ale o neustále vyrábanie nových a nových jednostranných 
národnostných symbolov, ktorých je už plné mesto. 

V kontexte ďalších aktivít primátora mesta vnímame túto udalosť ako ďalší šovinistický projekt 
maďarskej vlády, zároveň ako porušenie základných pravidiel medzištátnych vzťahov a zneváženie 
našej štátnosti. Je to aj zneváženie štátnej inštitúcie – ministerstva spravodlivosti SR, zo strany 
maďarského ministerstva spravodlivosti. Súčasne je to ďalší krok v prebiehajúcej intenzívnej 
maďarizácii kultúrneho a spoločenského priestoru v meste Dunajská Streda. Slováci sa dostávajú pod 
zvyšujúci sa tlak vonkajších prejavov preexponovanej maďarskej symboliky, čo už prekračuje 
prirodzenú mieru. Popri nečinnosti štátnych 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. 

 

Obr.: Primátor Zoltán Hájos a pani Judit Varga, ministerka spravodlivosti Maďarska spoločne odhaľujú 
sochu 
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Obr.:  Pán veľkopodnikateľ Oszkár Világi sprevádza Judit Varga, ministerku spravodlivosti Maďarska 
na futbalovom štadióne DAC Dunajská Streda (16.9.2021) 

Pozn.: Pred udalosťou odhalenia predmetnej sochy, sa v auguste 2021 uskutočnil byciklový výlet pána 
ministra ZV SR Ivana 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, 
prišla 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 zatvorenie kvôli nedostatku žiakov. Normálny spôsob riešenia tejto situácie by mal byť 
vykonaný prerozdelením žiakov v rámci 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 spôsobom zrušená slovenská jazyková škola a jej agenda bola presunutá 
pod ohrozené gymnázium Á. Vámbéryho. Takto J. Berényi „zachránil“ maďarské gymnázium pred 
zatvorením, za cenu zrušenia slovenskej jazykovej školy. Toto sa dialo manipulatívnym spôsobom, kedy 
zamestnaci predmetnej Jazykovej školy do poslednej chvíle nevedeli, čo s nimi bude.  

Podľa našich interných informácií je župan trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič 
bábkou v rukách podpredsedu Józsefa Berényi-ho. Berényi má v rámci VUC na starosti kompetencie 
v oblasti dopravy, vzdelávania a školstva. V najbližších komunálnych voľbách v októbri 2022 sa Berényi 
bude uchádzať o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja.  

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 
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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: 
https://trnava-vuc.sk/institucie/jazykova-skola-sportova-349-34-dunajska-streda/ 

 

V skutočnosti sa v súčasnosti už agenda zrušenej jazykovej školy nachádza tu – v maďarskom gymnáziu: 
https://vagdsz.edupage.org/a/jazykova-skola-nyelviskola 

Jazyková škola bola pôvodne zaradená MŠ SR do siete škôl od septembra 1998 a bola pričlenená ku 
slovenskému Gymnáziu v Dunajskej Strede. Od 1.1.1999 bola samostatným právnym subjektom. V 
prvom školskom roku 1998/99 bolo na škole zriadených 9 kurzov s anglickým, nemeckým a 
francúzskym jazykom s počtom poslucháčov 293. Najviac poslucháčov doteraz navštevovalo školu v 
školskom roku 2003/2004 – 521 poslucháčov s počtom kurzov 31. V tom istom školskom roku sa škola 
odčlenila 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, slovenský, 
maďarský, podľa záujmu prihlásených poslucháčov. Najväčší záujem je o anglický a nemecký jazyk. 
V poslednom roku svojej pôvodnej existencie mala okolo 400 žiakov.   

 

Obr.: Nástenka v jazykovej škole – ročník 2009/2010  

Zdroj: 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.apríla 2022 sa uskutočnila spomienková udalosť, kde si primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos 
a ďalší poslanci mesta v parku oddychu (veďla futbalovej MOL arény), pripomenuli udalosť vysídlenia 
Maďarov v r.1947. (presnejšie išlo o výmenu obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskou republikou). Pred 
pamätníkom vysídlenia (postaveným na tento účel) predniesli prejavy viacerí účastníci. Lokálny 
mestský mesačník „Dunajskostredský hlásnik“ priniesol o tom jednostranový článok s nasledovným 
obsahom, z ktorého vyberáme niektoré časti: 

„Pán Attila Karaffa, zástupca primátora, predseda organizujúceho 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 vysídlený z Felvidéku, zbavení majetku a existencie, boli ponižovaní. a ich príbuzní či 
potomkovia dodnes prežívajú ako traumu, že boli po niekoľko generácií ochudobnení o živobitie 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 nerešpektovali zásady právneho 
štátu, boli vykonané na základe Benešových 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 rovnako neľudská, 
násilná a ponižujúca ako Nemcov.“ 

„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 prejav 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 "naháňali ilúzie", vo viere, že možno dosiahnuť 
občiansku rovnosť, možno realizovať slobodu, z ktorej z rovnaký podiel dostanú Češi, Slováci a všetky 
národnostné menšiny. V roku 2022 je celkom zrejmé, že v tomto očakávaní sme sa sklamali.“ 

Zhrnutie príhovorov 

Prednesené príhovory sú jasne politicky motivované a majú sa cieľ roznecovať v občanoch maďarskej 
národnosti pocit ukrivdenosti a nespokojnosti so štátom, v ktorom žijú. Neustále hecovanie Maďarov 
zo strany ich politických a mediálnych špičiek je súčasťou dlhodobej stratégie, ktorej cieľom je 
rozdelenie a destabilizácia na južnom Slovensku. Výrazný vplyv prostredníctvom 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 na oboch stranách (!), teda aj 
na slovenskej strane. U nás je v tzv. mienkotvorných médiách úplne ignorované a zamlčiavané brutálne 
vysídlenie 100 tis. Slovákov z odtrhnutého územia južného Slovenska v r.1938 - 39 po Viedenskej 
arbitráži. Z chronologického hľadiska vzájomných spôsobených krívd, ak berieme do úvahy aj vyše 100 
rokov trvajúcu násilnú maďarizáciu, je slovenská strana oprávnená ako prvá požadovať ospravedlnenie 
za spôsobené krivdy. Otázkou je, prečo to nerobí a neskúma fakty a príčinné súvislosti (napr. 
vysídlenia v r. 1938-39 a 1947) vo svojej vlastnej historickej pamäti. 
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Obr.: Článok v mesačníku Dunajskostredský hlásnik: „Bolesť z vysídlenia žije v nás aj dnes.“  (apríl 2022) 



 
 

Združenie slovenskej inteligencie, www.zsi.sk 

Zhrnutie 

V tomto dokumente nie sú opísané všetky prípady a úrovne, v ktorých postupuje proces rozkladu 
integrity Slovenskej republiky, súvisiaci s mocenskými záujmami Maďarska. Alarmujúcou skutočnosťou 
je naivita a neznalosť prebiehajúcich procesov v tejto oblasti zo strany niektorých členov vlády 
a parlamentu, ako aj štátnych inštitúcií.  
Ďalším aspektom ako aj návrhom východísk sa budeme venovať v ďalšej časti dokumentu.  

 


