
Spravodaj c 153 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Motto 53: „Národ dnes potrebuje väčšmi charakter ako talent. Talent je meteor, ktorý sa 
zablysne a zhasne, no charakter je stálica, ktorá pretrvá.” 

Pavol Országh Hviezdoslav – 25-ročný 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI 

Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave  

Pri príležitosti výročia vyhlásenia nezávislosti Slovenska od Uhorska Ľudovítom Štúrom 
19. SEPTEMBRA 1848 si predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD položením 
venca pri pamätníku štúrovcov na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave uctí tento 
významný akt národných dejín. Spomienka sa uskutoční v pondelok 19. SEPTEMBRA 
2011 o 10 HOD.  

Prosím všetkých, ktorí môžu prísť, aby sa na tejto slávnosti zúčastnili. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 19.9.2011, 16.00 Galeria prezidentskeho palace, Vystava Cyrila Uhnaka, Krajinky 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

16/9/11 
 Vazeni pani/panie, 
 Bratislavcania si musia uvedomit ze su hlavnym mestom Slovenska a preto mozu v 
meste stavat len take soch, ktore dostojne reprezentuju Slovensko. Sochy ktore Slovensko 
zosmiesnuju, ci je to uz socha cumila, sene- naciho, cesky lev, Masary, Stefanik v  
monterkach a teraz socha Marie-Terezie, navyse postavena za tym ucelom, aby doslo k 
odstraneniu susosia Sturovcov, taketo sochy nemaju co v Bratislave hladat. Naopak oni 
nam z Bratislavy chcu zobrat sochu krala Svatopluka teraz este aj sochu Sturovcov!!!! 
Tie sochy co do Bratislavy nepatri mozu poslat do Pezinka! Treba uz konecne dat 
predstavitelom mesta Bratislavy najavo, bud budu plnit funkciu hlavneho mesta 
Slovenska podla potrieb celeho Slovenska, alebo sa Bratislave funkcia hlavneho mesta 
vezme a odovzda sa takemu mestu, ktore tuto funkciu bude plnit ovela dostojnesie v 
prospech celeho Slovenska. Nilen zemepisne je Bratislava nevhodna byt hlavnym 
mestom Slovenska, ale ako sa zda ani mentalne nie!!! Pretoze ku funkcii hlavneho mesta 
patri aj dostojna vyzdoba verejneho priestoru osbnostami a historickymi udalostami 
dolezitimi  pre historiu celeho Slovenska a nie paskvilmi ako socha cumila teraz aj socha 
Marie-Terezie s madarskymi husarmi! 
Uz sme tolerovali vela podrazov od Bratislavy- voci celemu Slovensku, raz im treba 
povedat dost!!! Ak sa chcu spravat ako obyvatelia provincneho mesta umoznime im to!!! 
Ak je im funkcia hlavneho mesta Slovenska na pritaz vezmime im ju z ich pliec. Nech sa 
stanu provincnym mestom za cas najvacsim provincnym mestom. Z odchodom statnych 
uradov postupne poklesne aj ekonomicky vyznam Bratislavy a bude pokoj. Tak ako v 
Pezinku, tak aj v Bratislave. 
 S pozdravom                                          J Kazok 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI 
Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave  

Pri príležitosti výročia vyhlásenia nezávislosti Slovenska od Uhorska Ľudovítom Štúrom 

19. SEPTEMBRA 1848 si predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD položením 

venca pri pamätníku štúrovcov na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave uctí tento 

významný akt národných dejín. Spomienka sa uskutoční v pondelok 19. SEPTEMBRA 

2011 o 10 HOD.  

Prosím všetkých, ktorí môžu prísť, aby sa na tejto slávnosti zúčastnili. 

Drahoslav Machala 

prvý hovorca 

Kongres slovenskej inteligencie 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ART program býva (takmer) vždy v pondelok o 19.09 h. 

 
P R I P R A V U J E M E  

19. 9. 2011, 19.09 h 

KOLESÁ ŽIVOTA 
 Horana a syn 

Ojedinelý koncert s uvedením  debutového CD do života 

Horana (Veronika Kicková), z Hornej Ždane  novodrevná pesničkárka, spája vášeň ku 
 karpatskej hudeckej hudbe s písaním poetických textov. Hudobne vychádza 

z autentického folklóru s vplyvmi folku a rocku. 
 Vystúpi so svojím 9-ročným synom Jankom. 

 Zaznejú korýtkové husle, fujara a píšťaly a klasický folk obohatený o  motívy z Liptova. 

Básnik Daniel Hevier uvedie CD do života hudobného  a ukáže kus svojho 
neopakovateľného umenia  

Vstupné:3 ,- €  
- - - -  

26. 9. 2011, 19.09 h 
Hudobný večer legendy slovenského  big – beatu  Laca Lučeniča a jeho hostí. 

Bližšie info o hosťoch nabudúce. 
Vstupné:5 ,- €  

- - - - - - 
3. 10. 2011, 19. 09 h 

Na chválu vína a na krásu... 
  



    Poézia charizmatickej poetky, blues a spirituálny tanec 
Ojedinelé vystúpenie, koncipované  iba pre tento večer 

Účinkujú: 
Judita Kaššovicová - Juraj Turtev - Perla Perpetua Voberová 

Vstupné: 3 ,- €  
- - - - - - - - 

Dramaturg ART večerov Ivan Kováč 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

www.scherz.sk,Ffacebook: ART klub Scherz 
rezervovanie miest: artklub.scherz@gmail.com 

Program je s kaviarenskou obsluhou a v nefajčiarskom prostredí 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vernisáž_ALTERNATÍVNA SLOVENSKÁ GRAFIKA_v piatok 23.9.2011 o 18:00 hod. 
Vážení priatelia, 
srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy 
ALTERNATÍVNA SLOVENSKÁ GRAFIKA 
Autori: Marián Čunderlík, Miloš Urbásek, Jozef Jankovič, Július Koller, Stanislav Filko,  
Jana Želibská, Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Daniel Fischer, Otis Laubert, Marián 
Mudroch,  
Igor Kalný, Vladimír Havrilla, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Peter Kalmus, Ľubomír 
Stacho,  
Milan Sokol, Blažej Baláž, Roman Galovský, Pavlína Fichta Čierna, Marko Blažo, Erik 
Binder,  
Marek Kvetan, Martin Derner, Svätopluk Mikyta 

Kurátorka: Alena Vrbanová 
Trvanie: 24.9.2011 - 5.11.2011 
 v piatok 23. septembra 2011 o 18:00 hod. v Galérii Cypriána Majerníka   
(Ventúrska 9, 2. posch., Bratislava) 
Pozvánku a tlačovú správu k výstave nájdete v prílohe. 
Tešíme sa na Vašu návštevu! 
Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
PhDr. Tatiany Rosovej. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vážení a milí přátelé. 
Připravím Vás jen o 5 minut Vašeho času. Dvojitým poklepáním na připojený odkaz se 
rázem dostanete do světa, ve kterém nebudete věřit vlastním očím a uším. Budete mít 
možnost chvíli sledovat práci akreditovaného novináře ze Spolkové republiky Německo v 
parlamentu EU. Tento parlament je tvůrce právních norem a předpisů, které mají řídit a 
usměrňovat náš život ve sjednocené Evropě. O to víc je to, co uvidíte, karikaturou této 
instituce. Nevšedni dokument, který zcela jistě neodvysílají české televize, je opatřen 
českými titulky. 
Přeji Vám všem pevné nervy a současně Vás žádám, abyste odkaz rozeslali. 
http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Najvacsim problemom Eurozony je, ze nedodrziava svoje vlastne pravidla. Euroval riesi 
dlhovu krizu dalsimi dlhmi. Vsetky nase argumenty a informacie k situacii v koalicii 



najdete tu: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/275255/Euroval-cesta-do-socializmu.html 
   S pozdravom       Richard Sulik 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Odporucam do pozornosti clanok  "Spor Sokola s .Týždňom súd opäť odročil" zo SME: 
http://www.sme.sk/c/6053632/spor-sokola-s-tyzdnom-sud-opat-odrocil.html 
  "Pre sudcov monitorujú Mečiara aj Fica" zo SME: http://www.sme.sk/c/6057326/pre-
sudcov-monitoruju-meciara-aj-fica.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Slota: Hlasovacie právo zahraničných Maďarov je začiatok atakov 

Slovensko by sa malo pripravovať podľa Slotu v súvislosti s eurom na katastrofický 
scenár. 

BRATISLAVA. Dohoda maďarských vládnych strán na tom, že v Maďarsku budú môcť 
voliť aj zahraniční Maďari s maďarským občianstvom, bude mať podľa predsedu SNS 
Jána Slotu obrovské a nedozerné dôsledky v stredoeurópskom priestore. 

„Je to začiatok násilných atakov zo strany Maďarska voči územnému usporiadaniu v 
strednej Európe a Trianonskej dohode,“ vyhlásil dnes Slota na tlačovej besede. 

Vláda Ivety Radičovej podľa neho obsadzuje vrcholové posty na úrade vlády Maďarmi, 
ktorí veľmi tvrdo spolupracujú s maďarským parlamentom a maďarskými vládnymi 
činiteľmi. „Títo ľudia v spolupráci s premiérkou a vládou, kde má silnú taktovku Béla 
Bugár, vedú Slovensko do záhuby,“ zdôraznil predseda SNS. 

Slota tiež pripomenul, že SNS od začiatku tvrdí, že netreba dať žiadnu podporu druhému 
eurovalu. „To, čo sme my hovorili už pred dvoma mesiacmi, dnes priznáva aj Angela 
Merkelová, nemecký minister hospodárstva a ďalší. 

Je to začiatok konca eurozóny. Mali by sme sa začať pripravovať na katastrofický 
program, keď nastane zrútenie eura,“ uviedol s tým, že je zvedavý, či táto slávna vláda je 
pripravená na tento katastrofický čas. 

Eurozóna do polroka či trištvrte roka padne, tvrdí Slota 

Eurozóna do polroka či trištvrte roka padne, varuje predseda SNS Ján Slota, ktorý je 
zvedavý, či Slovensko je na "tento katastrofický scenár" pripravené. "Keď nastane hodina 
H a nebude exitovať euro, som zvedavý, či slovenská ekonomika a hospodárstvo je na to 
pripravené a ako," dodal dnes v parlamente Slota. 

Vládu Ivety Radičovej vyzýva, aby sa zaoberala pádom eurozóny a eura ako takého. 
"Slovensko by sa malo pripravovať na katastrofický scenár, keď nastane zrútenie eura," 
vyhlásil šéf národniarov. 



V parlamente zároveň vyčítal médiám, že v otázke eurovalu nedávajú priestor 
národniarom, ale len predstaviteľom politických strán, ktorí nejakou formou podporujú 
euroval, alebo poslancom SaS. Tí euroval odmietajú. 

Odmietavé stanovisko má aj SNS. Jej predstaviteľov podľa Slotu médiá do diskusií 
nevolajú s výhovorkou, že s nimi nikto nechce diskutovať, lebo SNS pomenúva veci 
priamo. "Aj túto krízu označujeme priamymi slovami a vieme priamo pomenovať aj 
pôvodcov, čo sa niekomu zle počúva," vysvetlil Slota. 

Médiám odkázal, že rozpad eurozóny je blízko a mali by počúvať aj SNS. Ak ale nechcú, 
tak nech počúvajú "tých uhladených klamárov, ktorých je tu plný barak, a nechcite 
počúvať tých, ktorí hovoria pravdu tomuto národu a ktorí bránia tento národ, aby už 
nebol úplne ožobráčený". 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6053806/slota-hlasovacie-pravo-zahranicnych-
madarov-je-zaciatok-atakov.html#ixzz1YCwMsn6z 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Chorvátsky spravodajský server     www.24sata.hr 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Werich by povedal? "Ja to dělam částečně z blbosti a částečně za cizí peníze."         C. 
––––––––––––––––– 
Socha Márie Terézie 
Nie je kultúrne odstraňovať sochy, ktoré sú dielom významných sochárov a tiež odrazom 
doby v ktorej vznikli. 
Vytvoriť repliku Fadruszovej sochy nie je autentické a je zavádzajúce. 
   Máme veľké resty voči významným osobnostiam našej slovenskej histórie, preto 
nepovažujem za múdre 
oživovať  tú časť histórie, ktorá je rozporuplná pre S lovákov. 
   Je tiež  paradoxné nainštalovanie sochy T,G,Masaryka od českého sochára L. Šalouna 
na Vajanského nábreží pred budovou SNM. 
   Reinštalácia sochy M.R.Štefánika od českého sochára B.Kafku nebolo šťastným 
riešením. 
   Kedy dostanú príležitosť slovenskí sochári na riešenie našej slovenskej histórie ? 
   Máme v živej pamäti odpor niektorých kruhov k odhaleniu krála Svätopluka na 
Bratislavskom hrade. 
  Chcete odstrániť aj Ľ.Štúra a niekde ho zastrčiť?  
 Je to všetko náhoda alebo zámer ? 
                                                       Alexander V I K A  - sochár 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Slovenske Narodne Noviny MARTIN snnredakcia@matica.sk 
P. predseda, 
vdaka za informaciu, je to dobre riesenie. 
Mali by nasledovat aj dalsie kontinualne obranne i aktivne koncepcne skutky v prospech 
nasich osobnosti a udalosti. 
Vratane podpory Historickeho  /a umeleckeho/ odboru MS; vyskumnej a muzealnej 
cinnosti o Slovakoch v zahranici aj v Bratislave, nielen Martine, ci mimo MS vobec; 



skvalitnenia SNN /dlhsie neviem o osude jedneho aktualneho textu o sucasnom postaveni 
Slovakov na juhu Slovenska, v ponuke mam aj kriticke stanovisko k viacnasobnemu 
jednostrannemu hagiografickemu profilovaniu Esterhazyho v Madarskom magazine 
STV/; ... 
Prosim iba vo Vasom vyhlaseni opravit storocie MT z 19. na 18.! 
Pozdravuje a drzi palce. 
V. J. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ako sa rúcajú a odstraňujú sochy veľkých 
Veľkí mŕtvi pôsobia aj vtedy,  
keď sa ich váha potláča - pretože nie každý režim akceptuje všetkých  
a niektorých sa priamo usiluje zbaviť;  
i tak, že rúca sochy. 
 Vladimír Petrík: Desaťročie nádejí a pochybností, 2000, s.195 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Co ti "narodni idioti" tolko bazia za starou perverznou ropuchou Mariou Tereziou? Co na 

nej obdivuju? Takych vykoristovatelskych vladcov ako ona bolo a bude na svete este 
vela. A co budu robit s tolkymi recami o nej, ze na Bratislavsky hrad chodila vacsinou iba 

na degenerovane orgie. Vraj pripustala na seba viacero husarov naraz a pripustali na nu 
tiez konov-zrebcov. Maria Terezia mala problem dosiahnut sexualny climax normalnym 

sposobom. 
A teda, potom, ako tato perverzna habsburgska vladkyna moze byt niekym obdivovana?! 
Habsburgovci zmykali svojich poddanych ako vechet a potom ich zahodili. Uz sa neviem 

dockat kedy nasi "narodni idioti", anti-Slovaci, zacnu stavat pomniky kazdemu 
otrokarskemu, feudalnemu, komunistickemu, nacistickemu vladcovi... Tychto cudzich 
agentov by mal narod vziat na sud a sudit ich za zradu na demokratickej SR! Nech zije 

demokracia! Smrt otrokarstvu, feudalizmu, komunizmu a nacizmu! 
Zostavam s uctou ku kazdemu skutocnemu demokratickemu Slovakovi! 

JK 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maďarsko nedodržiava sľuby  o slovenskom dome v Mlynkoch 
TASR | 17. septembra 2011 10:41  
Maďarská strana nedodržiava niektoré zo svojich sžubov ohžadom slovenského domu v 
maďarskej obci Mlynky. Na výstavbu objektu, ktorá už v súčasnosti finišuje, sa mali 
zloži? obe krajiny rovnakým dielom. 

Kvôli nepriaznivému kurzu maďarskej meny však zo strany susednej krajiny vznikol 
schodok niekožko desiatok tisíc eur. Médiá o tom tento týždeň informoval Milan Vetrák, 
predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚS?Z), ktorý má na starosti čas? 
administrácie tohto objektu. 

"Pôvodné prísžuby, ktoré maďarská strana v rámci tohto projektu dala, sa zatiaž 
nenaplnili a v súčasnosti riešime právne a administratívne prekážky, ktoré bránia 
úspešnému ukončeniu tohto projektu," konštatoval Vetrák. 



Na slovenský dom pôvodne Maďarsko vyčlenilo 80 miliónov forintov (cca 300 000 eur), 
kým Slovensko takmer 340 000 eur. Keďže sa neskôr rozhodlo o ďalšom doplatku vo 
výške približne polovice z týchto čiastok, vznikla hrozba, že rozdiel medzi príspevkami 
oboch krajín by mohol vzrás? až do 60 000 eur. "S tým slovenská strana a úrad, ktorý 
zastupuje slovenskú stranu, nesúhlasí, pretože základnou myšlienkou bolo, že pôjde o 
50:50 a my peniaze nevyplatíme, kým maďarská strana sa nevyjadrí, či dorovná ten 
rozdiel alebo v akej výške bude ten projekt financova?," povedal predseda ÚS?Z. 

Doriešeniu finančnej stránky tohto problému v súčasnosti prekáža aj absencia presných 
čísel z maďarskej strany. Úrad si preto už vyžiadal informáciu k tomu, kožko financií 
skutočne náš južný sused vynaložil na tento projekt. "Ak nám maďarská strana povie, že 
ho bude financova? v nižšom rozsahu, tak aj slovenská strana z tých (dodatočných, pozn. 
TASR) 160 000 eur ten svoj vklad zníži," zdôraznil Vetrák. Dodal však, že zatiaž 
Maďarsko deklaruje, že rozdiel dorovná. 

Pri financovaní výstavby však podža Vetráka nehospodárne postupovala aj Celoštátna 
slovenská samospráva (CSS), ktorá mala výstavbu na starosti. "Ak obe strany na začiatku 
vložili na výstavbu približne 160 miliónov forintov a realizátor, teda CSS, vypíše verejné 
obstarávanie na dodávateža vo výške 180 miliónov forintov, tak je to hospodárne? Na 
základe čoho oni si dovolili vypísa? verejné obstarávanie vo výške o 20 miliónov viac?" 
pýtal sa Vetrák, podža ktorého aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo neskôr potrebné 
dohodnú? doplatok. "Ani maďarskej strane sa nepáči, že niektoré veci realizátor 
realizoval tak, ako to spravila CSS," dodal. 

Okrem finančnej neuzavretou ostáva aj právna otázka celého projektu. Pôvodne bolo 
dohodnuté, že budova aj pozemok budú v katastri nehnutežnosti zapísané tak, aby na ne 
mala SR záložné právo. Takýto zapís sa mal realizova? tak, že by obe krajiny v katastri 
figurovali na rovnocennom mieste. "Kataster nehnutežnosti však odmietol zapísa? 
takýmto spôsobom záložné právo. Čiže momentálne tá investícia zo strany Slovenska nie 
je chránená takým spôsobom, ako si SR predstavuje a už viac ako mesiac sa snažíme s 
maďarskou stranou dohodnú?," uviedol Vetrák. 
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/madarsko-nedodrziava-sluby-o-slovenskom-dome-v-
mlynkoch-pku-/sk_domace.asp?c=A110917_104104_sk_domace_p58#ixzz1YCgukZiU 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

-19.9.2011   EUROVAL A BUDÚCNOSŤ EUROZÓNY 

19. septembra 2011 (pondelok) od 14.00 hod.  
v hoteli Avance (Medená 9, 811 02 Bratislava) 

Registrácia, Welcome Coffee | od 13:30 

Prezentácie hostí | od 14.00 

• Richard Sulík | predseda Národnej rady SR 



• Ivan Mikloš | podpredseda vlády a minister financií SR 
• Ronald Ižip | analytik TRIM Broker 
• Juraj Karpiš | analytik INESS 
• Peter Gonda | riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pozvánka na Myjavu 
Stalo sa tradíciou, že členovia združení slovenskej inteligencie – KORENE, 

Slovakia plus a Slobodnej rady slovenského národa – si každoročne pripomínajú 
významné udalosti slovenských dejín a prejavujú úctu osobnostiam, ktoré sa o ne pričinili 
a neraz v boji o našu národnú slobodu položili aj svoje životy. 
 K najvýznamnejším dejinotvorným míľnikom a zároveň majákom na ceste 
k našej národnej slobode patrí aj vznik SNR a Slovenské povstanie v rokoch 1848-49. 
 Aj tohto roku si členovia obnovenej SNR 1848 pripomenú odkaz svojich veľkých 
predchodcov slávnosťou na ich počesť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2011 
o 14.00 pred Pamätníkom SNR na Myjave. 
 Svoju vďaku prejavíme nielen pietnou spomienkou, ale aj odovzdaním výročných 
dokumentov – ako dokladov našej činnosti - do archívu Múzea SNR a zápisom do 
pamätnej knihy s podpismi účastníkov a odtlačkom originálnej pečate SNR 1848, spolu 
s dvojpečaťou nami obnovenej SNR.  
 Po prehliadke Múzea SNR sa cestou späť do Bratislavy – tak ako každý rok – 
zastavíme na Bradle, aby sme sa poklonili pamiatke jedného z najväčších synov 
slovenského národa Dr. M. R. Štefánika.  
 Som presvedčený, že najmä prísažní členovia - 1. mája 2004 na Devíne obnovenej 
SNR – ako členovia „Parlamentu cti a svedomia slovenskej národne uvedomelej 
inteligencie“, naplnia svoju Devínsku prísahu a zúčastnia sa spomienkovej slávnosti na 
historickom mieste prvého vyhlásenia nezávislosti slovenského národa.  

Na Vašu účasť sa úprimne teší 
Akad. mal. Viliam Hornáček 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

-21. septembra 2011, 16.30, Stretnutie spojene s prednaskou, VYSTAHOVALECTVO, 
kniznica na Kapitulskej ulici, Spolok Slovakov z Juhoslavie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 22.9.2011, 19.00, Prednaskova  sala, Venturska 11, Vzdialene a blizke osudy, pribeh 
Polska, J.E. Andrzej Krawczyk, Magdalena Vasaryova, Frantisek Ruzicka 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 28.septembra 2011, 17.00 hod. Saleziani- Mileticova ul. Prof.Dr. Marcela Gburova, 
SLOVENSKO 2011 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 29.9.2011, 19.00, Predenaskova sala, Venturska 11, Ziva veda. Reforma VS a vedy: 
sanca na rozvoj alebo dokoncenie likvidacie vedy?Marina Zavacka HU SAV, Emil 
Visnovsky, FF UK Bratislava, Mir. Tizik, SU SAV 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



- 4.októbra 2011 o 14 hod. Rektoratna zasadačka na Vazovovej 5.  ALUMNI Klub STU. 
Zablahoželáme nášmu členovi prof. J. Jaroškovi k 90.narodeninám. Prof. V. Slugeň nám 
povie nové informácie o dianí a vývoji v jadrovej energetike po Fukušime. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným 
v pripravovanej súťaži LET'S DANCE  
Možnosť (anonymne) podpísať: 
http://www.peticia.sk/lets-dance/index.php 
http://spravy.pravda.sk/mimovladky-sa-pustili-do-muzskeho-paru-v-let-s-dance-fyn-
/sk_domace.asp?c=A110909_150836_sk_domace_p58 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nie je čas pomenovať veci pravým menom? 

Čo majú spoločné generálny tajomník OSN Ban Ki-moon, Kongres USA, 
americká ministerka zahraničných vecí H.Clintonová, poslanci nemeckého Bundestagu, 
Európsky parlament, OBSE a Rada Európy vo vzťahu k nášmu južnému susedovi? 
V priebehu niekoľkých týždňov všetci títo významní predstavitelia, resp. inštitúcie vo 
vzácnej zhode vyjadrili nahlas svoje obavy o osud demokracie v Maďarsku. Táto 
otvorená kritika ešte nadobúda na svojej sile ak si uvedomíme, že tradične dobre 
pripravená maďarská diplomacia v spolupráci s medzinárodnou loby sa dozaista snažila 
eliminovať túto kritiku ako aj to, že – minimálne v európskych podmienkach – štát, 
predsedajúci Európskej únii logicky sa teší väčšej autorite. Keďže ešte nemáme 
prezidenta našej galaxie, hádam všetci relevantní politici sa už k téme 
(ne)demokratického vývoja v Maďarsku vyjadrili – a Slovensko stále mlčí. 

Ani snaha zapáčiť sa odhalením sochy nekorunovanému víťazovi studenej vojny 
a hrobárovi svetového komunizmu – R.Reaganovi v Budapešti nezalepila oči 
americkému establishmentu. Americkým predstaviteľom zrejme neušla tá skutočnosť, že 
nedávno orbánovské Maďarsko v duchu svojej revizionistickej politiky vymazalo z mapy 
Budapešti námestie nesúce meno F.D.Roosevelta. Maďarským elitám tento americký 
prezident prekážal aj preto, lebo zásadným sposobom prispel k víťazstvu demokratických 
síl v druhej svetovej vojne a zabránil tak tomu, aby si Budapešť ponechala vojnový lup - 
získaný s pomocou Hitlera - v podobe územných ziskov aj na úkor Slovenska. Aby 
nezostalo len pri jednej facke cez Atlantik, budapeštiansky starosta uštedril úder súčasne 
aj ruskej strane – v maďarskom hlavnom meste už nenájdeme ani Moskovské námestie. 

Na pôde Európskej únie bola bezprecedentne kritizovaná predsednícka krajina – 
mediálny zákon, ústava a v súvislosti s tým celkový vývoj jej politického prostredia, 
ktoré sa postupne odkláňa od demokratických princípov. Európsky parlament na záver 
maďarského predsedníctva vystavil Budapešti vysvedčenie vo forme kritickej rezolúcie! 

Rada Európy – najstaršia paneurópska organizácia a strážkyňa demokracie, 
ľudských práv a zásad právneho štátu v Európe – obvykle monitoruje tie štáty, ktoré sa 
uchádzajú o vstupenku do Štrasburgu. V prípade Maďarska však RE veľmi neštandardne 
zvažuje monitorovanie členského štátu,  sediaceho už 20 rokov za jedným stolom spolu 
s celou rodinou demokratických krajín, ktoré majú vážne pochybnosti o tom čo sa deje 
v Budapešti!  

Na dlhšie trvajúcu kritiku prichádzajúcu na adresu maďarskej politiky 
z euroatlantického demokratického sveta, uvedomujúc si, že ani „bojovné“ nasadenie 



V.Orbána nemôže donekonečna obhajovať neobhájiteľné,  Maďarsko zareagovalo 
strategickým rozhodnutím smerom k Pekingu. Obratne pritom využíva chýbajúcu 
európsku zhodu o prípustnej miere čínskeho ekonomicko-politického vplyvu na starom 
kontinente. Maďarská orientácia na Čínu v dnešnom európskom, nie vždy prehľadnom 
vývoji môže – videné optikou Budapešti – priniesť viacero výhod. Prebytočný kapitál 
prichádzajúci k nášmu južnému susedovi z najľudnatejšej krajiny sveta si dozaista 
nebude klásť také podmienky ako napr. Medzinárodný menový fond. Súčasnému 
vládcovi v Budapešti musí imponovať aj čínsky politický systém jednej strany. Inými 
slovami, nedostatok „porozumenia“ demokratických štátov pre novú politickú kultúru 
v Maďarsku nahradia čínske sympatie. Kto vie, sledujúc najnovšiu módu v Budapešti, 
možno sa aj dočkáme pomenovania niektorého námestia po nejakom významnom 
čínskom vodcovi.  

Kritické hlasy predstaviteľov štátov a relevantných medzinárodných inštitúcií na 
adresu Maďarska pochopiteľne dopĺňajú aj výhrady viacerých mimovládnych 
organizácií. Úroveň demokracie a ochrany ľudských práv klesá úmerne postupujúcemu 
procesu posilňovania pozícií FIDESZ-u. Vyznieva preto veľmi prekvapivo založenie 
ďaľšieho inštitútu pre ľudské práva akurát v Budapešti. Za prejav zlého vkusu možno 
označiť pomenovanie toho inštitútu po nebohom americkom politikovi Tomovi 
Lantosovi ak si pripomenieme, že tento bol jediným americkým kongresmanom, ktorý 
prežil hrôzy koncentračného tábora a ak si uvedomíme, že dnešná Budapešť prirovnáva 
Trianon k tragédii holocaustu! A možno sa novozaložený inštitút dopracuje k podobnému 
záveru, k akému došlo Centrum Simona Wiesenthala. Toto Centrum sa presne pred 
dvoma rokmi obrátilo na 47 štátov Rady Európy so žiadosťou aby bol vírus fašizmu, 
šíriaci sa z Maďarska, čo najskôr zastavený. V tejto žiadosti bolo konštatované, že 
Maďarsko sa potápa do priepasti nenávisti a súčasne poukázané aj na to, že udalosti 
v Maďarsku môžu napomáhať podobným javom v susedných krajinách a to najmä vďaka 
moderným komunikačným technológiám (toto by azda malo zaujímať aj nás na 
Slovensku?!). Veľmi zvláštne v tejto súvislosti vyznieva „obhajoba“ exponenta fašizmu 
J.Esterházhyho samotným maďarským prezidentom, ktorý dokonca neváha za týmto 
účelom nevyberaným spôsobom kritizovať svojho slovenského partnera.    

Možno konštatovať, že vláda V.Orbána toho za prvý rok svojho vládnutia stihla 
naozaj veľa. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby Budapešť hodlala korigovať svoje 
správanie. Skôr naopak. Ak si naprojektujeme doposiaľ veľmi čitateľný vývoj maďarskej 
politickej scény na ďalšie roky – majme na pamäti aj to, že tam prijímaná legislatíva 
smeruje k „zabetónovaniu“ súčasného mocensko-politického prostredia na desaťročia – 
má sa (nielen) stredná Európa na čo tešiť. Aj americký kongres je znepokojený fixáciou 
maďarskej vlády na stratené impérium (rozumej Uhorsko) takým spôsobom, ktorý 
ostatné štáty v regióne nemôžu vnímať inak ako nepriateľsky.  

Vývoj v Maďarsku môže mať na svoje bezprostredné okolie (negatívne) dopady 
minimálne v týchto dvoch rovinách. Po prvé, znižuje demokratickú stabilitu v regióne 
a preto by malo byť imperatívom pre zodpovedných politikov (nielen) susedných štátov 
podporovať demokratické sily v Maďarsku. A mlčaním po vzore slovenskej vlády ich 
veru sotva podporia! 

Po druhé, je to politika revizionizmu v podaní maďarských elít, predstavujúca 
ústrednú stratégiu politiky Budapešti voči regiónu a nadobúdajúca stále zreteľnejšie 
kontúry. „Ústavný“ návrat maďarskej spoločnosti do minulosti Uhorska, vývoz 



maďarskej jurisdikcie za hranice, poskytovanie štátneho občianstva občanom susedných 
štátov v rozpore s medzinárodným právom atď. Že to myslí Budapešť vážne so 
zastupovaním „záujmov“ maďarského etnika, žijúceho v iných štátoch dokázala nedávno 
otvorením bruselského úradu pre rumunských Sikulov. Stanovisko rumunskej vlády ju 
pramálo zaujíma, podobne boli ignorované aj nesúhlasné stanoviská slovenských 
kalvínov k „procesu“ zjednocovania kalvínskej cirkvi v regióne pod záštitou centrály 
v Maďarsku. 

Z doterajších reakcií slovenských politikov nie je úplne zrejmé, či si uvedomujú 
komplexnosť a prípadné dôsledky maďarskej revizionistickej politiky. Koľko vody ešte 
bude musieť pretiecť v našej spoločnej rieke Dunaji, aby si politici na našej strane 
uvedomili, že strategické záujmy oboch krajín sa mierne povedané rozchádzajú. Zatiaľ čo 
strategickým cieľom Slovenska je zachovať status quo povojnového usporiadania 
v našom regióne – a teda chrániť integritu štátu, strategickým zámerom našich južných 
susedov je revízia týchto pomerov – ktorá túto integritu narúša. Po celé uplynulé obdobie 
(rozumej od konca studenej vojny) maďarské elity postupne budovali celospoločenský 
konsenzus na podporu revizionistickej politiky, slovenskí politici, žiaľ na škodu 
Slovenska stále preferujú úzko stranícky (aj z tohto dôvodu málo efektívny) prístup. 

 V uplynulom období sme mohli pozorovať, že politiku bývalej slovenskej vlády, 
spočívajúcu v „zadržiavaní“ maďarského revizionizmu, vedúcu občas aj ku 
diplomaticko-politickej konfrontácii (toto bola cena za ono zadržiavanie), vystriedala 
ústretová politika „hľadania vzájomného porozumenia“ súčasnej vlády. Rozdiel 
v prístupoch slovenských vlád – je potrebné zdôrazniť, že prístup Budapešti sa nemení – 
možno dokumentovať napríklad na probléme jazykovej otázky, prípadne štátneho 
občianstva. 

Predchádzajúca vláda usilovala o hľadanie a udržanie rovnováhy na jazykovo 
zmiešanom území Slovenska. Súčasná vláda prijatím novej legislatívy tento princíp 
rovnováhy narušila v neprospech pozície štátneho jazyka, čoho dôsledkom bude jeho 
postupné vytláčanie z komunikácie medzi občanmi a úradmi. Paradoxne, takmer nikto 
nie je spokojný s novým zákonom o používaní jazykov menšín. Jeho iniciátori, 
predstavitelia maďarskej menšiny nedosiahli svoj cieľ aby menšinové jazyky požívali 
status ďalšieho úradného jazyka (nie náhodou strane Most  kolísajú preferencie), časť 
vládnych poslancov musela byť znechutená dohadovaním sa o texte zákona, opozícia nie 
je spokojná z princípu a prezident SR odmietol podpísať zákon aj po jeho opätovnom 
odsúhlasení v NR SR. Na dôvažok, maďarská diplomacia na medzinárodných fórach 
pokračuje v kampani v tejto záležitosti. A akoby nikomu nevadila skutočnosť, že zatiaľ 
čo slovenská strana posilňuje status menšinových jazykov (aj na úkor štátneho jazyka), 
v Maďarsku ide vývoj presne opačným smerom. Z nedávno schválenej ústavy bola 
zámerne vynechaná ochrana menšinových jazykov na základe nasledujúcej argumentácie 
v predkladacej správe: „Štátnym jazykom a úradným jazykom Maďarska je maďarčina 
a preto maďarský štát deklaruje záväzky v oblasti ochrany jazyka výlučne vo vzťahu 
k maďarskému jazyku“ !?!?!? 

Ani v otázke štátneho občianstva sa napriek deklarovanému (a zrejme aj 
skutočnému) úsiliu slovenskej strany veci nepohli dopredu. Ako čas plynie, stále viac sa 
ukazuje, že prijatá legislatíva predchádzajúcej vlády bola a je efektívnou reakciou na 
maďarský zákon, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, kedže ponúka štátne 
občianstvo bez „skutočného vzťahu“ medzi štátom a žiadateľom/kou o toto občianstvo. 



Nová slovenská vláda v snahe hľadať riešenie predložila maďarskej strane návrh 
medzivládnej dohody, ktorý však pochopiteľne Budapešť odmietla. Pochopiteľne preto, 
lebo zatiaľ čo slovenská strana chce záležitosť dvojakého štátneho občianstva upraviť 
v súlade s medzinárodným právom, prístup maďarskej strany nemá oporu 
v medzinárodnom práve. Ak som vyššie uviedla, že strategické záujmy oboch štátov sa 
rozchádzajú, diskusia o štátnom občianstve je názornou ilustráciou, prečo je tomu tak. SR 
uprednostňuje občiansky princíp, MR presadzuje etnicko-historický, kompromis medzi 
týmito prístupmi zrejme nie je možný. Je potrebné neustále zdôrazňovať, že maďarský 
zákon o štátnom občianstve je len nástrojom politiky revizionizmu v snahe resiscutovať 
už takmer sto rokov neexistujúci štátny útvar Uhorska. Aj ďalšie kroky Budapešti, ktoré 
nasledovali po prijatí tohoto zákona to len a len potvrdzujú. A nie sú to len plamenné 
prejavy vedúcich maďarských politikov na letnej univerzite v rumunskom Tusnade 
(„nech sa zrastie to, čo sa má zrásť“) ale najmä reálne a skoré poskytnutie volebného 
práva týmto novým maďarským občanom, žijúcim mimo územie MR. Občania 
susedných štátov budú takto stále viac vťahovaní do vnútropolitického diania 
v Maďarsku so všetkým, čo k tomu patrí. Zdá sa, že aj slovenský parlament je pod 
určitým tlakom modifikovať legislatívu predošlej vlády. Používajú sa k tomu, ako 
obvykle aj nesprávne, ba priam zavádzajúce argumenty. Slovenský zákon údajne „zbavil“ 
štátneho občianstva približne stovku našich občanov. Nepovie sa však, že títo sa slobodne 
rozhodli pre výber štátneho občianstva a najmä to, že niektoré demokratické štáty sa 
bránia vzniku dvojakého štátneho občianstva. Je preto veľmi pravdepodobné, že tí 
slovenskí občania, ktorí požiadali o rakúske alebo nemecké štátne občianstvo a získali ho, 
boli by nútení sa zriecť slovenského občianstva tak či tak v dôsledku legislatívy týchto 
štátov. A hlavne sa nepovie to, že ak by slovenský zákon nebol prijatý, dnes by na území 
nášho štátu žilo možno niekoľko desiatok tisíc občanov s dvojakým občianstvom. A niet 
pochýb o tom, že Budapešť by dôrazne presadzovala „ich záujmy“ aj za cenu sporov 
s Bratislavou. Jedinou pridanou hodnotou takto získaného občianstva by bol právny 
a inštitucionálny vzťah medzi občanmi SR a susedným štátom, čo v žiadnom prípade 
nemôže byť v záujme SR a napokon ani v záujme menšiny. Treba zdôrazniť, že záujem 
menšiny nemožno identifikovať s politickými záujmami niektorých politických 
predstaviteľov menšiny (viď nižšie), ktorých neskrytým cieľom je zámerne udržiavať pri 
živote túto konfliktnú tému. 

Nedávno zverejnený výskum v ôsmych štátoch EÚ a v krajinách susediacich 
s EÚ, zameraný na národnostné menšiny opäť potvrdil, že v prípade SR, tu žijúca 
maďarská menšina sa cíti v zásade komfortne. Viac ako dve tretiny oslovených sa cíti byť 
Maďarmi, žijúcimi na Slovensku, považujúcich za podstatné svoju príslušnosť k etnicite 
a svoj jazyk. Menej ako 15 percent sa zaujíma o občianstvo cudzieho štátu. Potvrdzuje to 
len hlavný trend vo vývoji maďarskej menšiny, ktorá je plnohodnotne národnostne 
uvedomená (má na to priaznivé podmienky) a chce byť súčasťou slovenskej spoločnosti 
(nie v etnickom ale občianskom slova zmysle). Inými slovami, nie je jej záujmom byť 
piatou kolónou Budapešti a zdrojom sporov cez Dunaj. 

Spomínaná roztrieštenosť slovenskej politickej scény a stranícky prístup 
k citlivým otázkam slovensko-maďarských vzťahov – prejavujúc sa buď ústupkami 
(jazykový zákon) alebo neriešením problému (štátne občianstvo) - ako keby uvoľňoval 
priestor pre radikálne sily. Ako posledné príklady možno uviesť „nálepkovú akciu“ na 
juhu Slovenska (vynucujúcu si používanie maďarského jazyka) a „občianske 



zhromaždenie“ v Komárne na podporu dvojakého štátneho občianstva na maďarský 
spôsob. 

Niektorí slovenskí politici sa nazdávajú, že voči Maďarsku by mali zasiahnúť 
medzinárodné inštitúcie. Je to očividne naivné chápanie toho, čo môže medzinárodné 
spoločenstvo podniknúť voči problémovému štátu okrem iného aj z nasledujúcich 
dôvodov. Na jednej strane, ako som uviedla v úvode toho príspevku, mnohí vplyvní 
medzinárodní aktéri konajú a zaujali veľmi jednoznačné stanovisko. Vskutku, tak vysoká 
koncentrácia kritiky voči štátu -  ktorý je členom  vyspelých demokratických štruktúr - je 
mimoriadne neobvyklá. Na strane druhej, ak sa štát, ktorého sa priamo dotýka politika 
problémového štátu správa nejednoznačne a primerane a včas nereaguje, medzinárodné 
spoločenstvo to vníma tak, že dotknutý štát vie veľmi dobre čo robí a uvedomuje si aj 
prípadné následky za svoje (ne)konanie. Preto majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že kľúč k 
riešeniu týchto otázok sa nachádza na Slovensku. Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, 
že (nielen) dnešná Európa sa nachádza v búrlivých vodách. Zdá sa, že proces politickej 
a ekonomickej integrácie, zhmotnený do jednotnej meny narazil na určité limity a zatiaľ 
sa nedospelo ku konsenzu, či tieto limity prekročiť. Očakávať preto, že dnes sa bude 
niekto špeciálne zaoberať situáciou v Maďarsku je možno naivné. A možno aj 
maďarským elitám nahráva táto situácia a v tieni „globálnych problémov“ majú väčší 
kľud pre završenie svojho projektu politickej integrácie maďarského národa. Za 
predpokladu, že si slovenské elity neuvedomia včas všetky súvislosti tejto veľmi 
čitateľnej budapeštianskej politiky, je vysoko pravdepodobné, že účet za tento projekt 
bude platiť aj Slovensko.  

Mária Gyucseková                                  Bratislava, 7.9.2011 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ivan Klinec (1961) - slovenský ekonóm, prognostik a futurológ. 

Prečo školstvo na Slovensku stále upadá? Nestačí azda na zmenu jediné politické 
rozhodnutie, aby sa kvalitné vzdelanie konečne stalo prioritou?  
Ak chceme zastaviť tento deštruktívny trend, bez pevného politického rozhodnutia to 
nepôjde. Stačí si uvedomiť, že pri zrode úspechu ázijských krajín stáli práve politické 
rozhodnutia ich vlád spred desiatich – dvadsiatich rokov o potrebe pozdvihnúť 
vzdelanostnú úroveň širokých vrstiev obyvateľstva. Sú to stovky projektov a úsilie 
množstva univerzít a škôl, v celej Ázii sa ľudia stále učia, vlády to podporujú a ich 
krajiny sa rozvíjajú preto, že ľudia sú vzdelaní.  

O aké projekty ide?  
Napríklad v Číne sa na pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva realizujú dva. Je 
to projekt 211, ktorý má za cieľ kultivovať vysokovzdelanú elitu pre potreby 
zabezpečenia národných stratégií ekonomického a spoločenského rozvoja. Podieľa sa na 
ňom 112 univerzít a vysokých škôl. Druhým je projekt 985, ktorý je zameraný na 
pozdvihnutie úrovne čínskeho vzdelávacieho systému a podieľa sa na ňom približne 34 
univerzít. Projekty sú finančne dobre zabezpečené a priamo prepojené so zvyšovaním 
konkurencieschopnosti čínskej ekonomiky. Školstvo a vzdelanie sú v Číne významnou 
prioritou rozvoja. Zato nám na Slovensku stačia obyčajné heslá, že budujeme znalostnú 
spoločnosť, ale školy čoraz viac upadajú a sú v katastrofálnom stave.  



Od Novembra ´89 žiadna vláda neprišla s jasným rozhodnutím, že nebude šetriť na 
školstve. Aký zámer vlastne mali a majú naši volení zástupcovia s budúcnosťou 
svojich voličov?  
Od začiatku tu boli zle stanovené priority. Svetový trh ani ekonomickú konkurenciu 
nezaujíma, či sa u nás hlásajú pravicové heslá alebo ľavicové, ale či sa naši ľudia dokážu 
uplatniť tam, kde treba naozaj niečo vedieť. Ak nemajú také vzdelanie, aké majú iní, je to 
prirodzene bezpredmetné. Ako spozorovala Brigita Smögnerová, keď pracovala v 
Londýne – síce tam pôsobia celé ročníky absolventov našich vysokých škôl, ale väčšinou 
robia len pomocnú pracovnú silu. Je to ukážka úrovne nášho vysokého školstva a 
univerzít.  

Čím si vysvetľujete, ako ľahko a na dlhé roky sme sa zmierili s východiskami 
Mikloša a Dzurindu, že Slovensko môže konkurovať svetu jedine lacnou pracovnou 
silou?  
Je to zastaraná ekonomická teória, že lacná pracovná sila je konkurencieschopná. Nie je 
to pravda. To, že Európa nemôže konkurovať svetu lacnou pracovnou silou, napísal 
Oswald Spengler, autor Zániku Západu, ešte na začiatku 20. storočia. Už vtedy tvrdil, že 
človek, čo žije v Európe, v západnej civilizácii – a to sa týka aj nás - nedokáže 
konkurovať ľudom, ktorí žijú v Ázii. Nedokáže pracovať za podobných podmienok, lebo 
by sa fyzicky zničil a zahynul. Západná civilizácia mala jedinečnú šancu vážne 
konkurovať svetu, keď ľudia okolo Ala Gora realizovali víziu informačnej spoločnosti, 
ktorá je založená na skvelom vzdelaní a drahej pracovnej sile. Sú tu teda dva koncepty – 
lacná a drahá pracovná sila. No lacná pracovná sila už nie je dobrá ani pre rozvojové 
krajiny, aj tie naplno investujú do vzdelania.  

Prečo sme sa práve my rozhodli urputne držať lacného, neperspektívneho variantu?  
Zrejme preto, že po roku 1989 sa hodilo cez palubu dlhodobé strategické plánovanie a 
prognózovanie. Odrazu to nebolo žiaduce. Až okolo roku 2000, keď EÚ pripravovala 
Lisabonskú stratégiu a Ivan Mikloš bol pri moci, pustil sa so svojimi kolegami aj do 
prípravy prognóz, ktoré neskôr vyústili do iniciatívy Minerva. Boli to akési pokusy o 
víziu znalostnej ekonomiky a spoločnosti, lebo to vyžadovala únia. Stratégia obsahovala 
príliš veľa cieľov a vlastne sa ani nedala zrealizovať. Dlhodobé aspekty sa v politike aj 
tak neocitli, iba sa aplikovala ideologická interpretácia ekonomických poučiek 
vytrhnutých z kníh. Len sa prevrátilo znamienko, že nič z toho, čo bolo za komunizmu, 
už nesmie platiť. A záujem o budúcnosť a dlhodobé smerovanie odrazu nikto 
nepotreboval. Napríklad Václav Klaus, inak bývalý prognostik, ktorý celé roky chodil po 
svete a poučoval, ako má fungovať ,,správny kapitalizmus", sa o budúcnosť určite 
nezaujímal. Bol najmúdrejší. A skončilo sa to katastrofálne, lebo jediné, čo sa tu zmenilo, 
bolo vlastníctvo. Ale zaostávanie za vyspelým svetom sa zväčšilo.  

Ako sme si predstavovali „náš kapitalizmus“?  
Islandský sociológ a ekonóm Johann P. Árnason napísal štúdiu o postkomunistických 
krajinách, kde ukazuje, ako komunistickí hospodári zabetónovali ekonomickú štruktúru, 
keď sa snažili napodobňovať Západ, čím prakticky zastavili vývoj. Ekonomická štruktúra 
v západných krajinách sa dynamicky vyvíjala a komunizmus tak zaostal o desiatky 
rokov, pretože sa vyvíjať prestal. Po roku 1989 urobili postkomunistické krajiny tú istú 



chybu. Pokúsili sa kopírovať systém západných krajín, ale osvojili si iba vybrané 
parametre. A systém opäť zabetónovali. V tom 1989 roku si povedali, že jediné, čo 
charakterizuje západné krajiny, je súkromné vlastníctvo, a preto keď sa všetko 
sprivatizuje, dosiahnu automaticky svetovú úroveň. Napríklad môj kolega sociológ vtedy 
rozprával, že keď sa podniky sprivatizujú, budú automaticky generovať vedecko-
technický pokrok. No vývoj išiel inak. Vlastnícka štruktúra sa síce zmenila, ale podniky 
neboli konkurencieschopné, vedecko-technicky pokrok negenerovali a väčšina zanikla.  

Ficova vláda prišla s vlastným pokusom získať kompetentnú víziu pre Slovensko až 
do roku 2030. V hre bol i Prognostický ústav SAV. Ako to dopadlo?  
Prognostický ústav SAV vtedy už nebol schopný personálne zabezpečiť tvorbu vízie. 
Preto napokon túto úlohu riešil Ekonomický ústav SAV, ktorý však nemal pripravené 
zásadné metodologické východiská. Vízia vznikala improvizáciou, pričom už na začiatku 
nebolo zadefinované, čo to tá vízia vlastne je.  

Takže keď sa u nás politici obrátia na odborníkov, nenájdu ich?  
Tí, čo robia u nás ,,vízie", produkujú niečo, čo sa na ne vôbec nepodobá. Vo svete takéto 
vízie robia celé tímy vzdelaných odborníkov a používajú na to metodologické nástroje 
vyvinuté na pôde futurológie. Ide o akési high-tech spoločenských vied. Na porovnanie 
spomeniem napríklad Malajziu, kde sa systematicky realizuje 30-ročná vízia premeny 
Malajzie na modernú a vzdelanú spoločnosť s názvom Wawasan 2020, ktorú naštartoval 
začiatkom 90. rokov vtedajší premiér Mahathir bin Mohamad. Krok po kroku sa tento 
zaostávajúci kút zeme dostáva z periférie do centra diania.  

Vráťme sa k našim odborníkom...  
U nás sa politici nemajú na koho obrátiť už len preto, že keď nám dávajú za vzor Fínsko, 
vzápätí nespomenú, že tam napríklad pôsobí vyše 900 futurológov, vyškolených 
profesionálov, ktorí robia dlhodobé projekty do budúcnosti. Je to významná súčasť 
fínskeho ekonomického zázraku. Fínski odborníci chodia po celom svete a vytvárajú 
najrôznejšie scenáre budúceho vývoja. Napríklad majú alternatívne scenáre aj na to, ako 
asi bude vyzerať ich najdôležitejší sused Rusko v roku 2030. U nás nie sú ľudia školení 
na také niečo. Nevedia rozmýšľať o alternatívach budúcnosti. Fínsko sa s obľubou 
používa ako abstraktný vzor, ale čo tam v skutočnosti robia a koľko to stojí energie, ale aj 
politického porozumenia, to tu málokto vie. Pričom futurológiu, dlhodobé myslenie a 
tvorbu dlhodobých vízií a stratégií veľmi podporuje priamo EÚ, ktorá na to dáva veľké 
prostriedky. Má množstvo projektov, ale Slovensko sa na nich prakticky vôbec 
nezúčastňuje.  

Prečo?  
Okrem iného azda aj preto, že už pred rokom 1989 nebolo žiaduce zaoberať sa možnými 
scenármi budúcnosti. Zahraničná literatúra bola nedostupná a pre väčšinu bolo scestným 
zaoberať sa budúcnosťou ako takou. Budúcnosť bola predsa určená a nalinkovaná. 
Prejavuje sa to aj dnes, keď sa pozrieme, ako odvážne sa hocikto vyjadruje o kríze. Rôzni 
experti hovoria prvé, čo im zíde na myseľ, väčšinou rôzne nezmysly. Najvypuklejšie je 
to, keď hodnotia osud EÚ. Pritom ide o dlhodobé procesy, ktoré Európa vytvára niekoľko 



desiatok rokov. Nie je to tak, že teraz sa zruší euro a zasa bude nejaká ideológia vládnuť 
v rámci jedného štátu.  

Ako sa cítite vy ako vedec, futurológ v tejto situácii?  
U nás sú na tom celoplošne zle všetky spoločenské vedy. A úplne zlyhali ekonomické 
vedy. Napríklad takmer 40-členná Katedra ekonomickej teórie na Ekonomickej 
univerzite sa upriamila na jedinú ,,dostupnú" teóriu - hlavného ekonomického prúdu. Vo 
svete je bežné zaoberať sa celou škálou ekonomických teórií od minulých po súčasné, od 
hlavného prúdu po alternatívne. Na Slovensku sa napríklad nikto podrobne nezaoberá 
Kondratievovou teóriou dlhých vĺn, ktorá opisuje 50-, 60-ročný ekonomický cyklus 
sprevádzaný boomom a nasledovaný depresiou. Alebo v čase krízy - ako dnes - by sa 
zišiel expert na svetoznáme dielo ekonomického klasika a rodáka z Moravy Josepha 
Aloisa Schumpetera, ktorý analyzuje konjunktúrne cykly a krízy kapitalistickej 
spoločnosti. Potom by boli aj vyjadrenia o kríze presnejšie a odbornejšie. Žiaľ, jeho 
základné viaczväzkové práce neboli preložené ani do slovenčiny, ani do češtiny, hoci 
napríklad v japončine je prístupné celé Schumpeterovo dielo.  

Napokon je prirodzené, keď niekto začne tvrdiť, že do takéhoto školstva už ani 
netreba nič investovať?  
Nie je to vôbec prirodzené – je to, akoby niekto vyhlásil, že už nič nevloží do ošarpanej 
budovy, lebo si radšej počká, kým sa opraví sama a začne sa lesknúť. No ale potom už 
nič investovať netreba. Doničené školstvo, zdravotníctvo, vedu potrebujeme postaviť na 
nohy. A keď sa povie ,,investovať", automaticky to predpokladá skôr či neskôr výnos. Vo 
vyspelých krajinách a v Ázii predsa vkladajú do vedy, vzdelania, výskumu veľa 
prostriedkov nie preto, že majú peňazí nazvyš alebo že sú nejakí vedymilní, ale preto, že 
z toho majú veľký zisk. Keď sa vytvárajú moderné znalostné sektory ekonomiky, 
zaisťuje sa tým konkurencieschopnosť krajiny. Neslúžia na to, aby vedec na javisku 
predvádzal svoje teórie, ktoré ovláda naspamäť, ako v cirkuse, a tak si na seba zarábal. 
Vedci vo vyspelých krajinách prispievajú k rastu ekonomík a potom sa adekvátne 
podieľajú aj na ich výsledkoch. Aj finančne.  

Aký model budúcnosti vyznávajú euroskeptici? Napríklad SaS už dnes pochováva 
euro - akú víziou vlastne ponúka ľuďom, za ktorých tu rozhoduje?  
Títo ľudia práveže nehovoria o žiadnej vízii, pravdepodobne ju ani nemajú. Únia sa však 
vytvára niekoľko desiatok rokov evolučným spôsobom a jej inštitúcie vždy zaostávali za 
jej vývojom. Keď sa pozrieme na dokumenty, ako sa vytvára EÚ, jasne vidíme tlak 
globálnej ekonomiky, aby sa Európa viacej integrovala. Dnes tu máme ešte silnejší tlak 
na väčšie prepojenie a trend je taký, že ak chce EÚ prežiť, musí sa transformovať do 
podoby, ako sú napríklad Spojené štáty americké. Spojené štáty európske by mohli 
fungovať na podobných princípoch ako USA.  

Skeptici však spochybňujú samotnú podmienku ,,ak chce EÚ prežiť". Oni o to 
nestoja.  
Keď porovnáme ekonomiky sveta, zistíme, že najväčšia pripadá na EÚ. Máme tu teda 
úniu s vlastnou menou a dôležitými orgánmi. Nemá síce spoločnú armádu či políciu, ale 
evolučným spôsobom sa postupne približuje k podobe federálneho celku. Vytvára sa teda 



nový štát, nová superveľmoc, ktorá si bude postupne dotvárať štruktúru a potrebné 
stratégie. Sme súčasťou vytvárajúcej sa superveľmoci, ktorá je najväčšia na svete, až 
potom sú USA, tretia je Čína. Určite je výhodnejšie byť súčasťou takejto superveľmoci, 
ako ostať na periférii. Dobrý príklad, ako by sme skončili, keby sme boli mimo tohto 
procesu, je Mexiko a Nové Mexiko, ktoré boli kedysi na rovnakej úrovni a teraz 
Mexičania húfne utekajú do USA.  

Čo charakterizuje ľudí, ktorí tu, zo Slovenska, ohrozujú projekt spoločnej Európy?  
Oni vôbec neberú do úvahy žiadnu budúcnosť. Keď sa prešlo na euro, naši politici stratili 
niektoré nástroje – nemôžu riadiť menu, lebo sa to robí na vyššej úrovni. A čím viac sa 
EÚ centralizuje, tým viac sa moc posúva smerom dohora a stávajú sa z nich provinční 
politici. Strácajú moc, lebo ju spoločnosť presúva do iného centra. Nemajú takú 
dôležitosť, po akej túžia. Takže teraz by ju najradšej získali naspäť.  

Aj za cenu ,,mexikanizácie"?  
Ak teoreticky pripustíme, že by sa Slovensko vyčlenilo, musíme si uvedomiť, že už teraz 
je v západných krajinách 400- až 500-tisíc ľudí zo Slovenska, ktorí tam odišli za prácou. 
Ak by sa mali odrazu vrátiť, nájdu zamestnanie doma? Ak by sa vrátila slovenská koruna, 
bola by nestabilná a pre našu krajinu by sa to mohlo skončiť katastrofou. Integračné 
procesy, ktoré smerujú z EÚ, sú dobré aj preto, že sme konečne začali trochu uvažovať o 
dlhodobejšom smerovaní spoločnosti.  

Pri SaS je zaujímavý paradox, ako na jednej strane presadzuje model slabého štátu, 
na druhej strane využíva jeho zvyšný potenciál na to, aby Slovensko ,,robilo 
problémy" veľkým hráčom v únii, keď potrebujú rýchle rozhodnutia...  
Pojem národného štátu je zastaraný. Voľakedy platil, ale teraz sa už vytvára niečo ako 
trhový štát. Štát, ktorý funguje v tých istých hraniciach, zmenili sa však princípy a 
charakter jeho fungovania. Korporácie, globálne siete, globálne problémy narušili 
ekonomickú suverenitu krajín na celom svete. Asi tretina bývalých národných ekonomík 
sa stala súčasťou globálnej korporatívnej štruktúry, na ktorú národné vlády nemajú páky. 
Iba asi dve tretiny bývalej národnej ekonomiky sa ešte dajú riadiť a ovplyvňovať vládou 
krajiny. Určite je pre niektorých našich politikov lákavá predstava, aby sme sa uzavreli a 
odizolovali, aby si to tu oni riadili, ako uznajú za vhodné, ale to už je len prázdna 
predstava. Čistá suverenita s ekonomikou prepojenou s transnacionálnymi štruktúrami sa 
už naspäť získať nedá.  

Definitívne?  
Áno, a navyše, keď počujem tvrdenia rôznych pravicových ekonómov, že keby sa 
dôsledne aplikovala ich hospodárska politika, dosiahli by sme vyrovnaný rozpočet, tak sú 
to iba slová. Spojené štáty boli najúspešnejšie v čase Clintona a Ala Gora, ktorí boli 8 
rokov pri moci a dosiahli posledné tri roky po sebe prebytkový štátny rozpočet. Potom 
prišiel Bush mladší, po roku sa prebytok roztopil a ten vyrovnaný štátny rozpočet tam nie 
je doteraz.  

Ako si vysvetľujete ekonomický úspech Clintonovho obdobia?  
Clinton s Alom Gorom robili hospodársku politiku s perspektívou do budúcnosti. 



Podporovali technológie, mali asi 20 podporných federálnych programov a stratégií na 
rôznych úrovniach. Za 8 rokov vytvorili 20 miliónov pracovných miest. Keby sme v tom 
čase robili podobné politiky, aj pre nás by to znamenalo asi 400-tisíc pracovných miest v 
nových sektoroch, pretože niečo zaniká a niečo nové vzniká. U nás je však stále štruktúra 
hospodárstva rovnaká.  

Prečo sa nezmenila?  
Väčšina našich politikov a ekonómov žije v predstave, že ekonomika je akoby vytrhnutá 
z času... Aj dnes v spoločnosti panuje predstava, že vonkajší vývoj sa nás netýka. Že táto 
kríza sa začala v Amerike a tam sa aj stratí. Nemusíme nič robiť. Stačí čakať a všetko 
zasa ožije samo od seba.  

Teraz je to dajme tomu trochu inak. Aj tí ľudia, čo sa doteraz o futurológiu 
nezaujímali, sú znepokojení a zaujímajú sa prinajmenšom o to, čo bude ďalej. Aký 
je charakter súčasnej krízy?  
Určite nie je cyklická. Táto kríza je transformačná. Končí sa to, čo bolo doteraz – 
priemyselná, industriálna spoločnosť. Dobre to vidno na USA, kde priemyselné oblasti 
odchádzajú do minulosti a na ich miesto nastupujú nové technológie. Keď sa pozeráme, 
ako sa obchoduje na burzách, pôsobí to ako veľký chaos. V tomto chaose je však 
vnútorný poriadok – odstraňuje to, čo už nikto nechce, a vyzdvihuje to, čo musí prísť. 
Technológie a siete idú dohora a priemysel klesá. A táto zmena bude kulminovať.  

Kedy?  
Keď sa hovorí, že v roku 2012 by mal nastať koniec doterajšieho sveta, a nie apokalypsa, 
tak niektorí futurológovia hovoria, že práve na budúci rok sa bude preklápať aj 
celosvetový ekonomický systém. Globálny systém narazil na svoje limity a musí zmeniť 
pravidlá hry. A nemá na to desiatky rokov, ale musí to spraviť veľmi rýchlo. Napríklad 
keď sa vytváral euroval, únia musela rýchlo improvizovať, aby sa nezrútila mena a celá 
ekonomika. Očakávaná mimoriadna zmena by mala znamenať aj zmenu fungovania 
všetkých ekonomík sveta, aj zmenu ich priorít. A, samozrejme, zmenu postavenia 
človeka v novom ekonomickom systéme.  

Kam táto zmena vedie?  
Ekonomické systémy sa budú musieť zmeniť na "predvídavé". Musia vedieť anticipovať 
- od jednotlivca cez podniky, organizácie, štát až po globálnu úroveň štruktúr, ktoré sa 
budú zaoberať dlhodobým smerovaním do budúcnosti. Bude to prostriedok, aby sa 
civilizácia preorientovala z režimu, keď štáty medzi sebou bojujú, na režim spolupráce. 
Globálne problémy už presiahli hranice schopností jednotlivých štátov a ľudstvo ich bude 
musieť riešiť vo väčších celkoch, spoločnými silami. Chtiac-nechtiac sa ľudia budú 
musieť zaoberať vývojom na niekoľko desiatok rokov dopredu. A budú tak robiť spolu. 
Riešenia budú teda spoločné a globálne s dosahom na jednotlivé krajiny i na jednotlivých 
ľudí.  

Americký expert Philip Bobbitt nevylučuje, že spomínanou veľkou udalosťou môže 
byť aj svetový konflikt. Veď ľudia, čo majú moc, sa jej nikdy nechcú v mene 
spolupráce dobrovoľne vzdať...  



V roku 2008 sa v rámci najväčšieho futurologického projektu – projektu Milénium - 
urobila štúdia, ako bude vyzerať ekonomický systém, ktorý sa bude vytvárať najbližších 
20 rokov. A na prvé miesto vystúpilo kľúčové slovo etika, čo sa ozaj nikde nespomína. 
Práve etika by sa mala do roku 2030 stať rozhodujúcim prvkom nového ekonomického 
poriadku. Koncept etickej trhovej ekonomiky je už popísaný. Teraz ho treba ešte 
realizovať v praktickom živote.  

Keď sa pozriete na dnešnú mapu sveta, nevnímate výzvu na etické správanie, keď 
ide o zisk, ako prázdnu frázu?  
Ako fráza to znie najmä preto, že ekonomická teória sa stala abstraktným modelom 
plným čísiel. No keď sa pozrieme do minulosti, všetci veľkí ekonómovia tvrdili, že práve 
etika bola nosným princípom ekonomík, ktoré fungovali. Počnúc Adamom Smithom aj 
neviditeľná voľná ruka trhu mala byť etická. Teraz sa vytvárajú zdola nové modely 
ekonomického a podnikateľského správania, napríklad také hodnotovo orientované 
bankovníctvo, rôzne eticky nastavené investície, a naberá to na sile. Máme pred sebou 20 
rokov, keď by sa to malo zrealizovať a nežiaduce a nemorálne formy správania by sa 
mali v ekonomike marginalizovať. Počíta sa aj s tým, že rating firiem sa bude hodnotiť aj 
z etického hľadiska - ako a kde taká firma pôsobí a ako sa správa.  

Akú etickú hodnotu majú ratingové agentúry?  
Nemajú ju. Aspoň nie v súčasnosti. No teraz sú podstatné výzvy pre ľudstvo ako celok – 
ako napríklad zmenšiť rozdiel medzi chudobnými a bohatými. Cesta k riešeniu vedie 
jednoznačne cez etiku. Keď budú investori investovať do miestneho rozvoja, hoci im 
pôjde o menšie priame zisky. Vždy je lepšie, keď sa investuje do rozvoja a dlhodobo sa 
dosiahne väčšia stabilita. Etika sa ekonomicky vypláca.  

Miloš Zeman, bývalý český premiér a prognostik, nedávno poznamenal, že on vidí 
priamu spojitosť medzi vedeckou prognózou a antiutópiou. Dokumentoval to na 
románe Jevgenija Zamjatina My, v ktorom ruský spisovateľ už začiatkom 20. rokov 
minulého storočia opísal totalitu stalinizmu. Vaša vízia zas pôsobí ako ozajstná 
utópia...  
Nesúhlasím. U nás je napríklad nezamestnanosť jeden z najväčších problémov, ktorý sa 
však naozaj vyriešiť dá, a veľmi efektívne. Vo svete je dobre známy koncept, ktorý 
rozpracoval belgický podnikateľ Gunter Pauli pod názvom Modrá ekonomika. Jeho kniha 
s rovnakým názvom má podtitul Desať rokov, sto inovácií, sto miliónov pracovných 
miest. Ide o poslednú správu pre Rímsky klub. Pauli v nej opísal sto inovácií, ktoré 
napodobňujú prírodu. Všetky ich aj odskúšal v praxi – napríklad v Strednej Amerike 
alebo v Afrike, kde sa podarilo skvele obnoviť zničené oblasti okolo pralesov. Vo svojom 
koncepte vychádza z toho, že príroda nepozná nezamestnanosť, lebo v prírode je 
zamestnaný úplne každý. A chorá je spoločnosť, ktorá má 30 percent nezamestnaných a k 
tomu väčšinou mladých ľudí. Pauliho podnikateľský model by sa dal úplne reálne použiť 
aj v zničených regiónoch na Slovensku. Ak by sme zrealizovali projekty na báze Modrej 
ekonomiky, mohli by sme na Slovensku do desiatich rokov vytvoriť 400- až 500-tisíc 
pracovných miest. Namiesto toho, aby sme sa snažili získavať rýchle peniaze 
investíciami, aké sú dnes bežné, musíme sa zamerať na obnovu lokálnej ekonomiky.  



Čo sa musí stať, aby sme prestali byť hlúpi?  
Panuje tu problém negatívneho videnia. Medzi politikmi aj medzi ľuďmi. Politici hovoria 
o občanoch tejto krajiny, že sú leniví, nechce sa im robiť, že vedci, učitelia, umelci a už 
aj študenti sú príživníci. Tento pohľad sa musí zmeniť. Už Tomáš Baťa hovoril, že 
najväčšia sila ekonomiky je samotný človek. Keď si niekto založí rodinu a chce sa o ňu 
postarať, tak robí, a ak za to dostane nejaké peniaze, tak robí viac a vytvorí hodnoty. Ide 
tu o pozitívny prístup - že človek nie je lenivý a že ho netreba poháňať nejakými drábmi a 
nútiť čosi robiť.  

Takže neurážať človeka - je u nás už vlastne pozitívny prístup?  
Taká je rétorika našich dnešných politikov... Človeku treba dať priestor a príležitosti, aby 
si ako vždy v minulosti dokázal vytvoriť podmienky pre rodinu. Veď každý človek, čo si 
založí rodinu, má vyššiu ambíciu pre seba a svoje deti, ako si ,,vyskladať" sociálne dávky 
od štátu. Väčšina ľudí má záujem pracovať, normálne žiť, dôstojne existovať a túži po 
lepšej budúcnosti pre svoje deti.  

Naši ľudia sú teda pripravení započúvať sa do nových pozitívnych vízií?  
Áno, ale politici ich neponúkajú, lebo ich nemajú. Tak ako ich, naopak, mal Mahathir bin 
Mohamad, keď Malajzii ponúkol víziu, že ekonomika sa môže zmodernizovať a 
pozdvihnúť, že ľudí treba vzdelať, dať im školy, oni potom spravia svoju prácu dobre a 
vôbec ich netreba naháňať priamou silou alebo nejakým ekonomickým násilím. Že keď 
ich budeme nútiť nejakými nástrojmi, tak potom budú akože robiť. To je vlastne proti 
ľudským právam – aby jeden druhému hovoril – daj mi moc a ja na teba teraz vymyslím 
páky, ako ťa prinútim robiť. Spolupráca by mala nahradiť násilie a vylúčenie. Budúcnosť 
je v radosti z vytvoreného.  

Ako si takú víziu predstavujete vy?  
Mali by sme sformulovať východiská od bodu tu a teraz, až po "čo ďalej" - chceme sa 
dostať niekde, kde sa nachádzajú Nemci, Rakúšania, Japonci, alebo inde? Na nejakú 
reálnejšiu pozíciu? Realizačná stratégia sa nedá naplniť za päť rokov, ale za desať sa dá. 
Ak sa tu vytvorí pozitívna vízia a preberieme prvky Modrej ekonomiky, nezamestnanosť 
sa dá radikálne znížiť, možno aj celkom odstrániť. Musíme obnoviť vlastný vývoj. 
Existuje taký pojem, ako je učená spoločnosť. Či už je to celá spoločnosť, alebo len 
organizácia, mali by sme sa učiť na vlastných chybách – neopakovať ich a usilovať sa 
robiť tak, ako to už odskúšali vyspelé krajiny.  

Ak sa vrátime k problémom vyvolaným globalizáciou, kam až budú narastať?  
V istom zmysle globálna ekonomika už narazila na svoje limity, nemá sa kde rozpínať. 
Takže sa bude musieť orientovať dovnútra a nastane trend obnovovania lokálnej 
ekonomiky z miestnych zdrojov. Ľudia začnú obnovovať to, čo bolo zničené 
globalizáciou.  

Takže kríza zohráva pozitívnu úlohu katalyzátora?  
Vždy, keď je kríza, trhá a uvoľňuje väzby a štruktúry, ktoré sú zabetónované. Dnes jasne 
vidíme, že sieťová organizácia je výkonnejšia ako hierarchická, ktorá dominuje v našich 
krajinách a nedokáže už konkurovať novým výzvam. Únia už dávno dáva veľké 



prostriedky na výskumy založené na sieťovej organizácii, spájajúcej inštitúcie aj 
jednotlivcov.  

Vy ako vedec stále veríte, že sa u nás odrazu z ničoho nič nájde na vedu toľko 
prostriedkov, koľko potrebuje?  
Sú to stovky európskych projektov, na ktorých sa Slovensko stále nezúčastňuje. Väčšinou 
sú naše vedecké inštitúcie také chudobné, že nemajú pre svojho výskumníka peniaze ani 
na cestu na konferenciu či na účastnícky poplatok. Som presvedčený, že sa to musí 
skončiť a na vedu sa začne dávať viac. Ak dáme na vedu viac, viac aj získame. A budeme 
civilizovanejší. Sme predsa súčasťou EÚ. Slovensko by malo čím skôr začať kopírovať 
efektívne rozhodnutia rozvinutejších krajín. V EÚ je veda prioritou, musí sa stať prioritou 
aj na Slovensku.  

SaS vystupuje v tom zmysle, že nechce nikoho podporovať a už vôbec nie 
kopírovať, a blokuje rozhodnutia vlády voči EÚ...  
Je veľká chyba, že sa malé krajiny takto správajú. My sme sa stali členmi klubu 
najvyspelejších krajín, máme voľný prístup k technológiám, naši ľudia môžu študovať, 
kde chcú, môžu nájsť prácu v rôznych inštitúciách, kde sa robí ozajstná veda. Tí starší si 
iste pamätajú, že kedysi platili rôzne embargá na vyspelé technológie. Dodnes mnohé 
krajiny, čo k týmto technológiám majú sťažený prístup, ich jednoducho kradnú a kopírujú 
pokútnym spôsobom. A my akoby sme si toto všetko neuvedomovali – nevyužívame ich, 
nezúčastňujeme sa na medzinárodných projektoch, nemáme technológiu ako prioritu 
hospodárskych politík, hoci je rozhodujúca. Je to paradoxné, akoby nás prestala zaujímať 
v momente, keď k nej máme voľný prístup.  

Odkiaľ beriete presvedčenie, že sa u nás veci zmenia smerom k človeku?  
Ak by sme zotrvali pri ekonomických teóriách, ktoré hovoria, že by malo existovať iba 
to, čo prináša zisk, mohli by sme už dnes zrušiť zdravotníctvo, vedu, školstvo, kultúru. 
Ostali by sme necivilizovanou, zaostalou krajinou, prepuklo by tu barbarstvo tak, ako je 
to napríklad v Afrike, kde sa rozpadávajú štáty, a svet by sa vrátil dozadu. Preto zákonite 
musí prísť vízia, ako by to malo vyzerať. Keď sme sa už stali členmi klubu 
najvyspelejších krajín, tak by sme mali stáť o to, aby sme sa dostali na vyššiu úroveň, ako 
sme dnes. A na to potrebujeme konkrétnu stratégiu, ako na to. Napríklad takí lekári, čo 
chodia do zahraničia, dobre vedia, ako to tam funguje. Neverím, že by nedokázali 
vytvoriť funkčný systém v zdravotníctve na základe svojich zahraničných skúseností.  

Cesta pre Slovensko je teda vláda odborníkov?  
V Číne začali fungovať reformy lepšie po tom, čo sa na čelo vlády postavil fyzik s IQ 
okolo 200 bodov. Ideologické súboje medzi rôznymi ekonomickými teóriami sa raz 
musia skončiť, musíme vytvoriť strategickú víziu dlhodobého smerovania. Keď sa u nás 
robili strategické dokumenty, vždy sa v nich prejavilo, že sú šité na politické zafarbenie 
tej-ktorej vlády. Ak bola pri moci pravica, bolo to viac pravicové, ak ľavica - viac 
ľavicové. No malo by to byť robené tak, aby nás to priblížilo k vyspelým krajinám. 
Napodobiť a preniesť, čo sa dá, do našich podmienok. Otec čínskych reforiem Teng 
presadzoval múdrosť, že nie je dôležité, či je mačka čierna, alebo biela, dôležité je, že 



chytá myši. Táto múdrosť je dobrou inšpiráciou a východiskom do budúcnosti aj pre 
Slovensko.  

Ivan Klinec (1961) - slovenský ekonóm, prognostik a futurológ.  
 
* Pracuje v Ekonomickom ústave SAV v oddelení metodológie výskumu budúcnosti a 
strategického vyhodnocovania.  
 
* V rokoch 1986 - 1989 pracoval v Kabinete pre Súhrnnú prognózu do roku 2010 EÚ 
SAV.  
 
* V rokoch 1989 - 2009 pôsobil v Prognostickom ústave SAV.  
 
* Má významný podiel na rozvoji futurológie ako vedy o budúcnosti na Slovensku.  
 
* Je autor a spoluautor radu kníh a prvej slovenskej vedeckej monografie o futurológii.  
 
* Vyučuje na Univerzite Palackého v Olomouci.  
 
* Od roku 1997 sa podieľa na najväčšom futurologickom projekte sveta – projekte 
Milénium, v súčasnosti pôsobí ako spoluvedúci stredoeurópskeho uzlu tohto projektu.  
 
* Poslednými scenármi z jeho dielne je súbor alternatívnych scenárov Slovensko 2036, 
Európa 2036 a Svet 2036.  
 
* Je členom Slovenskej asociácie pre Rímsky klub, predsedom Futurologickej 
spoločnosti na Slovensku, prvým podpredsedom Občianskej futurologickej spoločnosti v 
Prahe, členom World Future Society, členom World Transhumanist Association – 
Humanity+ a členom redakčnej rady futurologickej revue Dialogy s budoucnosti.  
 
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/futurolog-system-sa-preklopi-na-buduci-rok-fkc-
/sk_domace.asp?c=A110905_142747_sk_domace_p23#ixzz1XBE2MOS7 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Odozva 

Kto to napísal tú chorú úvahu o Hlinkovi? Bol to ten svetoobčan - chmuľo Chmelár? 
Prečítal si všetko smetie od čechoslovakistov, maďarónov, boľševikov, slobodomurárov, 
ľavicových i pravicových liberálov (majú rovnakých rodičov), slovenských poturčencov, 
jehličkov ... a vydáva to za zaručenú pravdu. Platí tú na neho to staré osvedčené: „čo sa 
babe chcelo to sa babe snilo“. To sa na neho podobá. Ľudia sa nedajú oklamať a nedali sa 
oklamať aj jeho súčasníci. Áno mal britký jazyk, ale ten oslovoval normálnych Slovákov, 
rozumeli mu a šli za ním. Vedel pomenovať problém i jasnozrivo odhaliť konanie 
nepriateľov Slovákov. Ten konal skutky a neviedol jalové pozlátené rečičky. Obetoval 
slobodu i zdravie za svoj národ. Zástupcovia úžerníkov, krčmárov  a vymývačov mozgov 
ho logicky nemali a nebudú mať nikdy v láske. Zaiste ideálny nebol a všetky intrigy 
neodhalil, lebo v danom čase neboli také možnosti rýchlych informácii ako dnes. Avšak 



podľa chmuľochmelárových kritérií vlastne v slovenskej histórii ani jeden Slovák nebol 
dobrý! Hlavne, že on dostáva priestor kde si len pomyslí, a „buduje občiansku 
spoločnosť“  o dušu, a v nej majú miesto len „orwelovskí“ mankurti a vyvolené elity, 
ktoré im tu pravdu naordinujú. Najlepšie je to rovno v mikročipoch pod ľudskou kožou. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Viz níže 
– sledování práce akreditovaného novináře ze Spolkové republiky Německo v 
parlamentu EU. 
Tento 
parlament je tvůrce právních norem a předpisů, které mají řídit a usměrňovat náš 
život ve sjednocené Evropě???   To je fakt v  p.....J. 
http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
možnosť(anonymne) podpísať protest proti homo-tancom: 
http://www.peticia.sk/lets-dance/index.php 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ktovie, či to vôbec  ešte niekto zverejní 
Jen si všimněte těch lidí, co jsou ve vládách. Jsou to sociopati. Zajímají se pouze o svůj 
prospěch a klamou sami sebe.   
http://zvedavec.org/komentare/2011/09/4575-gerald-celente-zadne-dane-zadny-sex-jen-
valka.htm 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.youtube.com/watch?v=9DVWVhwUhMs&NR=1 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kto sa chce pocvičiť ruštinu, môže si pozrieť video z bieloruskej TV, kde podávajú v 
relácii O ľudských právach unikátne (tým že je pravdivé a teda v Európe ojedinelé) 
vyhodnotenie udalostí v Lýbii. Okrem iného informuje aj o zbombardovaní letectvom 
NATO lýbijského podzemného vodovodu zo Sahary - stavby 4. tisícročia - pod idiotskou 
zámienkou, že tam Kaddáfi ukrýva svoje tanky !!! (podzemné rúry vodovodu majú 
priemer 4,0 m.) Pozri prvý link. 
http://www.trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=417 
Tento druhý odkaz je niečo ako analýza pri príležitosti 7 mesiacov agresie NATO proti 
Lýbii 
http://www.rusproject.org/current/current_3/livia_7_ognennyh_mesjacev 
Tretí odkaz je krátke video pre silné žalúdky:   ešte stále živé dievča v nemocnici po tom, 
ako ju k smrti zmrzačili "mierumilovní povstalci"... To skutočne nedokážu ani zvery, 
lebo tie zabíjajú preto, aby sami prežili... A EÚ to podporuje (vrátane Cvikloša s 
Čurindom a Rafičkou), aby nemusela splatiť Lýbii stomiliardové dlhy !!! 
http://dolezite.sk/Sokujici_zverstva_rebelu_v_Libyi_pod_ochranou_NATO_1.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://zpravy.idnes.cz/depese-usa-cerpaly-z-medii-tajnosti-by-se-sifrovaly-mini-
exdiplomat-1py-/domaci.aspx?c=A110905_113609_domaci_jj 
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/hymny/god-save-the-queen-hymna-velke-
britanie-129991 



http://www.youtube.com/watch?v=IjJa3_dR5Ac&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=dh0woT7NkKI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://cs.gloria.tv/?media=189794 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Futurolog 
http://spravy.pravda.sk/futurolog-system-sa-preklopi-na-buduci-rok-fkc-
/sk_domace.asp?c=A110905_142747_sk_domace_p23 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BLÍZKÝ VÝCHOD: Osa světa prochází Jeruzalémem 
7. září 2011V příštím týdnu s největší pravděpodobností dojde v OSN na hlasování o 
uznání nezávislého palestinského státu. A Palestina bude s největší pravděpodobností 
uznána. Bude to další rána pro Izrael. Nikoli ovšem pro samotné uznání. Izrael už dlouho 
se zřízením samostatného palestinského státu počítá. Problematické jsou okolnosti tohoto 
uznání. Podle původních plánů měla být nezávislá Palestina vyhlášena až po dojednání 
míru s Izraelem. Takto bude vyhlášena natruc Izraeli. V poslední dekádě bylo vyhlášeno 
několik nových nezávislých států, aniž tomu předcházelo dojednání míru se státem, od 
nějž se nový státní útvar odtrhl. Jedná se především o Kosovo, dále o Abcházii a o Jižní 
Osetii. Každý z těchto případů je jiný; v žádném z nich se ale nedá říci, že vyhlášením 
nezávislosti se snížilo napětí v dané oblasti. Izrael tedy bude mít nového nezávislého 
souseda. Území Palestiny tvoří dvě nesouvislá území, tzv. Západní břeh a pásmo Gazy. V 
každém z těchto území je vlastně jiná vláda. Přestože tyto dvě vlády se mezi sebou 
nedokáží dohodnout a nedokáží zajistit mír mezi sebou na území Palestiny, bude 
"svobodná" Palestina zřejmě uznána drtivou většinou členských států OSN. A Izrael, 
vzkvétající země uprostřed pouště, jediná fungující demokracie na Blízkém východě, 
bude ještě ohroženější a ještě opuštěnější. Situace Izraele se v posledním roce dramaticky 
změnila k horšímu. Vliv na to měly především dva faktory: Tzv. "arabské jaro" a 
dalekosáhlé a hluboké změny v Turecku. "Arabské jaro" je ve světě zpravidla 
interpretováno jako jakési vítězství demokracie, nebo přinejmenším vyjádření touhy po 
ní. Nepochybně mnoho Arabů po demokracii touží; vědí ale, oč jde, a chápou podmínky, 
za nichž může demokracie fungovat? Obávám se, že mnozí z nich vidí pod demokracií 
jen vládu většiny. Vláda většina jako taková ale není demokracií, nýbrž ochlokracií - 
vládou davů. Jenže davy jsou často schopny a ochotny lynčovat. Demokracie znamená 
nejen vládu většiny, ale i ochranu menšin. Stav významné menšiny v Egyptě - zhruba 
osmi milionů křesťanských Koptů - se ale s příchodem "arabského jara" dramaticky 
zhoršil. Řekněme si to natvrdo: Demokracie není možná bez náboženské svobody. A o 
skutečné náboženské svobodě se nám může v Libyi, Tunisku, Egyptě, Iráku či 
Afghánistánu zatím jen zdát. Těžko pochybovat o tom, že prezident Mubarak byl 
kleptokrat, tedy že se jako vládce Egypta obohacoval na úkor svých spíše poddaných než 
občanů. Nicméně jeho vláda nad Egyptem znamenala alespoň křehký mír na egyptsko-
izraelské hranici. Židé už nemohli v Egyptě žít; mohli ale Egypt alespoň navštěvovat, ať 
už jako turisté, nebo jako obchodníci. Nad tímto křehkým mírem se nyní vznášejí velké 
otazníky. Druhým faktorem jsou změny v Turecku. Turecko se takřka přes noc stalo 
islamistickou zemí. Kurz směrem k Evropě, vytyčený v dvacátých letech minulého století 
prezidentem Kemalem Atatürkem, byl definitivně opuštěn. Turecko se ale od Evropy 
mnohému naučilo. Na rozdíl od arabských zemí můžeme v Turecku mluvit o skutečné 



demokracii - zatím. Země se stala islamistickou z vůle většiny obyvatelstva. Problémem 
ovšem je, že skutečná náboženská svoboda není ani v Turecku. Zatímco v arabských 
zemích není zpravidla ani na papíře, ani v reálu, v Turecku je sice na papíře, nikoli však v 
reálu. Turecko se nyní s Izraelem rozešlo. Po desetiletí byly tyto země spojenci. Nyní 
Turecko soupeří s Íránem v tom, kdo se postaví do čela protiizraelského boje, na němž se 
podílí prakticky celý muslimský svět. Záminkou byl izraelské zásah proti "humanitární" 
flotile směřující k pásmu Gazy. Tato záminka je - právě v případě Turecka - naprosto 
pokrytecká. Z území Gazy je Izrael skutečně ostřelován, vládcové Gazy se netají tím, že 
usilují o zničení Izraele, a Izrael, nechce-li být zničen, se musí bránit. Turecko toto právo 
na obranu Izraeli upírá, podporuje ty, kdo chtějí Izrael zničit, nicméně samo nemilosrdně 
potírá největší menšinu na světě - Kurdy – a kurdské bojovníky pronásleduje ne snad v 
mezinárodních vodách, ale dokonce i na území cizího státu (Iráku). Mnozí levicoví 
aktivisté z celého světa se staví v protiizraelském postoji do zákrytu s Tureckem; 
zacházení Turecka s vlastními menšinami jim zřejmě nevadí. Co může Izrael očekávat? 
Jen chabou podporu Obamových Spojených států. Od Evropské unie nemůže očekávat 
nic pozitivního. Evropská unie podporuje Palestince - finančně (přes nesmírnou korupci 
palestinské vlády) i politicky. Očekávám, že pokud Arabové Izrael nakonec zničí, 
evropské elity budou suše konstatovat, že Izrael si za to mohl sám. Nicméně konec 
Izraele by ovšem znamenal konec Evropy - přinejmenším tak, jak ji známe. Obávám se 
ale, že evropská levice si něco takového přeje. Ale pak je tady ještě Bůh. Izrael na něm 
byl závislý vždycky - jen teď je to ještě mnohem patrnější než kdykoli v minulosti. Už za 
předchozích válek za uchování existence Izraele - ať už to byla válka, vyhlášená Izraeli 
všemi sousedy po vyhlášení nezávislosti v roce 1948, ať už to byla Šestidenní válka v 
roce 1967 nebo válka v roce 1973 - se stalo mnoho nadpřirozených událostí a vítězství 
Izraele lze jen těžko přičítat vojenské převaze či Sdílení článku Sdílet 0 vojenskému umu. 
Jsem dalek toho ztotožňovat jednotlivé kroky izraelské vlády s Boží vůlí, nicméně varuji: 
Bojujete-li proti Izraeli, bojujete proti Bohu. Znovu podotýkám: Izraelská vláda je 
kritizovatelná - jako každá jiná. Teď však Izrael zápasí o holou existenci. Jeho nepřátelé 
vyhlašují, že chtějí Izrael zničit. To rovněž vyhlašoval Hitler - a také jednal podle toho, 
co říkal. Obliba Hitlera v arabském světě zřejmě evropské levici nevadí. Čím to? Protože 
skrytý antijudaismus je ještě silnější než odpor k nacismu. Nepřátelé Izraele chtějí Židy 
zahnat do moře. Vyhrožují tím již od roku 1948. A pokud by k tomu dostali příležitost, 
jistě by to udělali. Osa světa opět prochází Jeruzalémem. 
5. září 2011        Dan Drápal__ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Národ 

  
Raz sa vás isto opýtajú deti 

a ak nie ony - vnuci vašich vnúčat, 
či aj vy iba zrážali ste päty, 

ochotní večne za hrsť drobných mlčať. 
  

Zodvihnú k vám svoj nevinný a strašný 
pohľad tie oči z betlehemských jaslí, 

či na okamih odvahu ste našli, 
keď naokolo všetci sa len triasli. 



  
A ak by sa aj narodili nemé, 

slepé a hluché, spýtajú sa za ne 
kamene tejto zbedačenej zeme, 
stromy a vtáky, sýkorky a lane. 

  
Les sa dá spáliť, dá sa zbaviť zverov, 
svedomie sa však spýta, či ste verní 
Bohu a vlasti, či ste stáli s vierou, 

a či len plazili sa ako červy. 
  

Čo na tom, že len kráčali ste s dobou, 
za chrbtom mlčky zatínajúc päste. 
Raz si vás časy vyvolajú z hrobov, 

neschováte sa veru, nech ste, kde ste. 
  

Povolá si vás nebo z rodnej prsti - 
po milosť, a nie aby sa vás zrieklo. 

Nikto z vás si však ten strach neodpustí. 
To bude vaše prekliatie a peklo. 

  
                                                                                        Teodor Križka 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SLOVENSKE POVSTANIE  ROKU  1848-49. 
Za chvilu sa na slovensku bude oslavovat vyrocie tejto udalosti. Predseda Matice pan 
Dr.Tkac aj panslovanska unia sa uz chystaju na tuto udalost. My z Ameriky im zelame 
aby tieto oslavy dopadli co najuspesnejsie. Pri tejto prilezitosti rad by som nasim 
tunajsim Slovakom tak po svojom povedat co sa vtedy vlastne v tom 48-mom roku 
stalo.A povedat to v takej slovencine aby to kazdy krajan porozumel, nakolko terajsie 
clanky pisane na slovensku maju vela pokazenych anglickych slov a hoci my vieme aj po 
anglicky ale tej ich , nerozumieme a sme stoho ako oni hovoria 
zfrusterovani{frustredate}. 
Vodcovia slovenskeho narodneho zivota, ktori  slovenske poziadavky, zhrnute v 
mikulasskych Ziadostiach slovenskeho naroda, chceli uviest do zivota zakonitou cestou, 
presvedcili sa, ze dorozumenie s Madarmi nie je mozne a preto museli hladat pomoc 
inde. Prave  v tom case schadzali sa zastupcovia slovanskych narodov v Prahe, aby na 
spolocnom sjazde rokovali o jednotnom postupe pri obrane spolocnych slovanskych 
zaujmov. Slovaci a Rusini, ohrozovali spolocnym nebezpecenstvom madarizacie, ziadali, 
aby v Uhorsku boli uznani za osobitne narody, ktorym patria take iste prava ako 
Madarom. Ale v Prahe 12. juna na turicny pondelok vznikly nepokoje, ktore znemoznili 
pokracovat v sjazdovych rokovaniach. Velitel cisarskeho vojska Windischgratz obsadil 
Prahu a slovansky sjazd sa rozisiel. 
Medzitym, co vodcovia Slovakov sa zucastnili na prazskom sjazde, v Budapesti zisiel sa 
uhorsky snem, v ktorom Slovaci nemali ani jedneho poslanca. Ked sa Slovaci nemohli 
domahat svojich prav na pode uhorskeho snemu,Jozef Miloslav Hurban odisiel z Prahy 
do Zahreba, aby pre slovensku vec hladal pomoc u naroda chorvatskeho. Ludovit Stur vo 



Viedni ziskal slub chorvatskeho bana Jelacica, ktory sa osvedcil, ze v boji za prava 
Chorvatov bude bojovat i za narodne pravo Slovakov.I clen viedenskej vlady minister 
Alexander Bach uznal opravnenost slovenskych poziadaviek a slubil svoju podporu. 
Madari isli za svojim cielom dosledne a vytrvalo a napali vsetky sily, aby svoj ciel 
dosiahli. Vyjednavania  medzi Madarmi na jednej a Chorvatmi a viedenskou vladou na 
druhej strane, pre huzevnatu neustupnost Madarov, neviedli k nijakym vysledkom. 
Miesto pokojneho riesenia spornych otazok rozzurila sa vojna. Slovaci, ktori sa darmo 
domahali spravodlivosti, marne podavali svoje ziadosti, nemohli ostat necinni, aj oni sa 
museli chopit zbrane. Po dlhych storociach, v ktorych statocne bojovali za spolocne 
zaujmi Uhorska, po prvy krat odhodlali sa na boj za svoje prava. Slovensky vodcovia 
zalozili vo Viedni Slovensku narodnu radu, predsedom ktorej sa stal Jozef Miloslav 
Hurban. Slovenska narodna rada zacala organizovat dobrovolnikov, hladala prostriedky 
na uskutocnenie slovenskeho povstania a takymito slovami vyzyvala Slovakov na odboj: 
SLOVACI,BRATIA1 
Od stoleti lezi na vas bieda a nestastie1 Kto by vypocital vsetko to, co vas trapilo a 
morilo. Kamkolvek clovek oci obrati, vsade nacuva len bedovanie a ziale: v tych zialoch 
a v tych bedovaniach ohlasoval sa pred svetom zivot vas! 
V tomto roku, v roku tomto pamatnom usmiala sa sloboda mnohym narodom a mnohe 
bremena spadly s ich hlavy. On prinesie slobodu i nam, ak i my, tak ako druhi, pre nu 
zahorime. Vy ste sa dosial len zaluvavali, na kolena padali, o milost ste prosievali, a 
milosti ani ulahcenia nenasli. Nie tak si dobudaju narody slobodu! Sloboda sa vydobuda 
len zbrojou v ruke, len obetami. Tym, co si ju tak vydobudaju, pomaha Boh: take narody 
vyslobodzuje z jarma jeho ruka otcovska. 
Preto na stranu bedovanie a ziale a zbroj do ruky, Bratia! Zbroj do ruky na svoje 
spasenie, za svoju slobodu! Darmo ste ju inaksie vycakavali od tisicroci. 
J.M. Hurban. 
Slovenskych dobrovolnikov zbranami a strelivom zasobili Chorvati a financnu podporu 
dostala narodna rada od srbskeho kniezata Milosa Obrenovica. Dobrovolnici slozili vo 
Viedni prisahu vernosti cisarovi Ferdinandovi a Slovenskej narodnej rade a v druhej 
polovici septembra 1848 pod trojfarebnou zastavou dali sa cez Moravu na pochod na 
Slovensko. 
Ked slovenski dobrovolnici stali na hranici Slovenska, "mladenci objimali svoje pusky, 
bozkavali ich, hlucne piesne sa ozyvaly a hlasy zalietali za blizku hranicu, na zem svatu 
slovensku", napisal ocity svedok. 
LUDOVIT STUR POVEDAL DOBROVOLNIKOM TOTO: 
" Bojovnici! Pozrite na tuto otvorenu dolinu, ona nas vedie k nasmu cielu. Za tymi vrsky, 
tam lezi Slovensko, rodina nasa, narod ubiedeny, utlaceny, od tisic rokov vsetkej 
samostatnosti pozbaveny. Tertaz, v najnocsich casoch jeho zotrocitelia prisli k uplnej 
moci a vlade, oni teraz budu uplne nad nami panovat. No este  nevyhynul duch narodny. 
Pozbavil nas vsetkeho, ale tuto volu nam nik odobrat nemoze,a tato vola vedie nas so 
zbrojou v ruke za tie vrsky k narodu nasmu.."  
Slovenski dobrovolnici pod vedenim Stura, Hurbana a Hodzu prekrocili pri Myjave 
slovenske hranice a 19. septembra 1848 na velkom ludovom shromazdeni na Myjave 
vypoculi prejav svojich vodcov, ktori vyhlasili samostatnost slovenskeho naroda a 
vyzvali Slovakov na odboj proti madarskej vlade. 
Pocet slovenskych dobrovolnikov vzrastol na tisice a hlavnym ohniskom odboja stala sa 



Brezova. V dnoch 22.-27. septembra slovensky dobrovolnici odrazili  niekolko utokov 
madarskeho vojska a narodnej gardy. V tychto bojoch vyznacil sa najma Samuel 
Stefanovic, ktoreho slovenska narodna rada vymenovala za prveho kapitana slovenskych 
dobrovolnikov. Proti slovenskemu vojskuvystupila nie len madarska  vlada, ktora 
organizovala vojenske opatrenia proti "hurbanistom"a falosnymi cisarskymi vyzvami 
balamutila slovensky lud,, ale i zakerni Zidia , ktori vydavali vyzvy proti slovenskym 
dobrovolnikom. 28. septembra, ked slovenski dobrovolnici narazili na odpor velkej 
presile madarskeho vojska, Slovenska narodna rada rozhodla sa ustupit na Moravu, kde 
sa prvy sbor slovenskych dobrovolnikov rozisiel. 
Madarska vlada odpovedala na slovenske povstanie tak, ze na Slovensku vyhlasila 
Statarium.Vojenske sudy uvaznili velky pocet ucastnikov odboja, vlada vypisala penazitu 
odmenu na zlapanie codcov povstania a prenasledovala  slovenskych narodovcov, ktori 
prejavili suhlas s odbojom. Mladi slovenski muzi ako Vilko Sulek, Karol Holubi, ktori i 
po rozpusteni slovenskych dobrovolnikov udrziavali vo svojich krajanoch, s ktorymi sa 
zucastnili na povstani, narodneho ducha, zaplatili svoje nadsenie smrtou na sibenici. 
Stefan Marko Daxner, Jan Francisci a Michal Bakulini, odsudeni na smrt, unikli 
povrazulen pre zmenu politickej situacie. 
Slovensky dobrovolnicky sbor,nedostatocne zasobovany a vycerpany, 19 aprila 1849 sa 
rozisiel. Tak sa skoncila druha vyprava slovenskych dobrovolnikov. 
Po odstupe vyse sto rokov Madari znovu pokusaju, ale v uz viac prefikanej forme a to 
dvojitymi obcanstvami a madarskimi zakonmi. Ci sa im to podari to zalezi na schopnosti 
nasich predstavitelov a cas nam to ukaze. lebo: 
NASPAT JE CESTA NEMOZNA A NAPRED SA IST MUSI! {L Stur} 
Jozef Janek. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Skvelá informácia - otvor prílohu a posúvaj myš po chrbtici a ukáže Ti , ktorý 
stavec spôsobuje aký problém :-) 
  

   
http://www.chiroone.net/askthedoctor/index.html     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Slovák se naštval. Výmoly začal opravovat sám 

15. září 2011  7:00 



BRATISLAVA - Jednomu z obyvatel východoslovenského města Rožňava došla 
trpělivost se špatným stavem chodníků vedoucím k náměstí, jejichž opravu se městu už 
delší dobu nedaří zajistit. Když si jeho choť na chodníku bolestivě podvrkla nohu, 
nakoupil materiál a v noci začal výmoly sám opravovat. 

"S fungováním této samosprávy mám už své zkušenosti. Co neudělám sám, to není," 
stěžoval si Milan Capák portálu sme.sk. O rekonstrukci náměstí ve městě, které se potýká 
s vysokou nezaměstnaností, se prý mluví už dva roky. 

Capák tvrdil, že oprava jedné díry v chodníku ho přišla na tři eura (73 korun) za použitý 
materiál a stála ho tři čtvrtě hodiny práce. V opravách hodlá pokračovat. "Směrem na 
náměstí jsou ještě tři jámy, které opravím v jednom týdnu," uvedl. Technické služby 
města, jež mají na starosti údržbu místních silnic a chodníků, aktivitu muže 
nekomentovaly.   

Lidovky.cz        ČTK 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Milí priatelia, nie každý má čas, chuť a nervy sledovať, aké zákony navrhuje naša vládna 
garnitúra a schvaľuje terajší parlament. Tentokrát však už nejde o politiku, svetonázor, 
vieru, alebo rasovú príslušnosť. TENTOKRÁT NÁM VŠETKÝM TU NA 
SLOVENSKU IDE O PREŽITIE !!!  
O tom je petícia proti privatizácii zdravotníctva. Pozorne si ju prečítajte. Je stručná, (lebo 
inak by ju nikto nečítal) a ani zďaleka nevystihuje katastrofálne dôsledky toho, čo táto 
vláda už začína realizovať. Nie každý vie, že v r. 2006 ešte za ministrovania Zajaca už 
boli pripravené nové cenníky, ktoré predpokladali až 10 násobné ceny za viaceré 
zdravotnícke služby, našťastie sa mu to vtedy nepodarilo. Dnes na to nadväzuje pán 
Uhliarik, a jeho počínanie výstižne ohodnotil na dnešnej (18.08.11) tlačovej konferencii 
pre TA3  Peter Staněk - ako genocidu. Čo ešte ani on nestihol povedať je následný 
úpadok odbornosti, vedy a výskumu v zdravotníctve, veď ktorá súkromná nemocnica by 
sa o zdravotnícku výuku starala, keď je zameraná na zisk? Stanek o.i. poukázal aj na 
ďalšie znižovanie platieb štátu za svojich poistencov t.j. vojakov, nezamestnanýh 
dôchodcov atď. za ktorých vláda navrhla znížiť platby pod 50% !!... Ak by živnostník 
odviedol len 50% zákonom predpísaných odvodov, posudzovalo by sa to ako tresný čin. 
Ak to isté robí vláda, je to OK? A potom, že prečo je naše zdravotníctvo permanentne v 
mínuse! Taktiež poukázal na neadekvátny projekt E-health - (internetovej databázy 
zdravotných hárkov všetkých občanov Slovenska) do ktorého miznú desiatky miliónov 
Eur, a ktorý je spracovávaný súkromnou izraelskou spoločnosťou, ktorá má takto 
absolútny prehľad o zdravotnom stave nás všetkých a teda aj o tom, ako ho prípadne 
"vylepšiť"...  
 
Preto apelujem na všetkých, ak sme už nešli do ulíc, keď sa likvidovala obranyschopnosť 
a potravinová samostatnosť štátu, keď sa rozkrádal náš národný majetok, keď sa za babku 
predával dokonca cudziemu štátu, urobme aspoň to minimum, podpíšme túto petíciu (v 
Bratislave dnes a zajtra prebieha petičná akcia v nemocniciach na Antolskej, na 
Kramároch a v Ružinove, ale aj potom je možné sa zapojiť až do septembra) alebo ešte 



lepšie, stiahnite si petičný hárok a zozbierajte podpisy od známych, či neznámych a 
pošlite hárok na adresu Petičného výboru, prípadne ju aspoň pošlite všetkým známym, 
aby sme spoločne tomuto ........ zabránili. Lebo teraz už ide ozaj o prežitie nás všetkých. 
Bude to každého stáť možno menej času, ako jeden väčší nákup v hypermarkete, ale s 
dôsledkami, aké si teraz nevieme dosť dobre predstaviť. V internete sa možno viac 
dočítate na www.zachranmezdravotnictvo.sk   a na TA3 bolo avizované pokračovanie v 
informáciach odborníkov o tom, čo sa v zdravotníctve u nás chystá a deje  . Verím, že 
teraz nezaváhame... ID 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
P E T Í C I A          Hárok č.: 

občanov Slovenskej republiky 
vo veci zachovania verejného zdravotníctva a proti zmene verejných zdravotníckych   

organizácii na akciové spoločnosti 
p.č. Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu 

(ulica, číslo domu, obec) 
 

Podpis 
 

    
    
    
    
    
    
    
 
Petičný výbor: 
Peter Jaroš, Klzavá 17, 831 06 Bratislava 
Ivan Ožvát, Škultétyho 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Peter Staněk, Ipeľská 13, 821 07 Bratislava 
Milan Blaha, Hrobáková 4, 851 02 Bratislava(osoba určená na zastupovanie v styku s 
orgánom verejnej správy) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
P E T Í C I A 
občanov Slovenskej republiky 
vo veci zachovania verejného zdravotníctva a proti zmene 
verejných zdravotníckych organizácii na akciové 
spoločnosti 
Petičný výbor: 
Peter Jaroš, Klzavá 17, 831 06 Bratislava 
Ivan Ožvát , Škultétyho 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Peter Staněk, Ipeľská 13, 821 07 Bratislava 
Milan Blaha, Hrobáková 4, 851 02 Bratislava 
Osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy je: 
Milan Blaha, Hrobáková 4, 851 02 Bratislava 
My občania Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyzývame: 
Vládu Slovenskej republiky, aby až do zrušenia 8. časti (§ 84 až 89) a § 



102i ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nevykonala 
premenu štátnych zdravotníckych organizácií na obchodné akciové spoločnosti 
a aby navŕšila percento platieb na zdravotné poistenie za poistencov štátu, 
Národnú radu Slovenskej republiky, aby rozhodla o zrušení ustanovení 
ôsmej časti a § 102i ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 34/2011 Z. z. , 
Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala takú zákonnú úpravu 
nakladania s prostriedkami verejného zdravotného poistenia a postavenia 
zdravotných poisťovní, aby bola reálne zabezpečená zdravotná starostlivosť 
2 
všetkým občanom Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Ústavy Slovenskej 
republiky a v rozsahu stanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, aby 
sa nezvyšovali platby občanov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a lieky a 
aby prostriedky verejného zdravotného poistenia boli využívané s výnimkou 
prostriedkov na správu zdravotných poisťovní v zákonom určenej výške, výlučne 
na úhradu zdravotnej starostlivosti. 
My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme hlboké 
znepokojenie a poľutovanie nad nevšímavosťou a ľahostajnosťou orgánov 
verejnej správy Slovenskej republiky k neustálemu zhoršovaniu sa materiálnych 
a personálnych podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré je 
spôsobené nezákonným správaním sa zdravotných poisťovní, ktoré v rozpore so 
zákonom, limitovaním úhrady zdravotnej starostlivosti, obmedzujú jej 
dostupnosť. 
Premena štátnych zdravotníckych organizácií na obchodné akciové 
spoločnosti bude mať za následok rapídne zníženie dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti pre občanov, zvýšenie priamych platieb občanov. Premena 
štátnych zdravotníckych organizácii na obchodné akciové spoločnosti v 
konečnom dôsledku povedie k nespôsobilosti Slovenskej republiky zabezpečiť 
občanom zdravotnú starostlivosť, ktorú občanom zaručuje čl. 40 Ústavy 
Slovenskej republiky, pretože následná privatizácia zdravotníckych zariadení - 
obchodných akciových spoločností - a s ňou spojený obchod so zdravím 
občanov povedie k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí nemajú 
extrémne nadštandardné príjmy či majetok. 
My občania Slovenskej republiky vyhlasujeme, že zdravie a život občana 
považujeme za najvyššie ľudské hodnoty a akékoľvek formy obchodovania so 
zdravím občanov odmietame. Zdravie nie je tovar a predmet zisku, zdravotná 
starostlivosť je služba občanovi a nie prostriedok dosahovania zisku. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NEUVERITELNY TALENT AMERICKEHO DIEVCATKA SLOVENSKEHO 
POVODU: 
http://www.pansu.sk/component/content/article/914-jackie-evancho-ivanko-nevedny-
talent.html 



 
 
 
Spievajme s nimi! 
Stojí za přečtení i shlédnutí videa - silný zážitek 
(samotná píseň od 3:49 min) 
... posílám výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů 
odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 let před našim letopočtem. 
Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150.výročí moderní Itálie za 
přítomnosti neoblíbeného Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu 
před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. 
Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk (Italové, jak víte, milují Verdiho 
a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často). 
Opera proběhla normálně až k uvedenému sboru, jehož první slova v překladu 
jsou: "Oh má země, tak krásná a ztracená" ... 
V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když 
skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: 
"opakovat!" A rozruch neustával. 
V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se 
rozruch utišil, obrátil se dirigent na Berlusconiho a řekl: 
"Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to, co se děje v mé 
zemi a proto ( - k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! - Nejen 
pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov "Ó má krásná ztracená země" 
myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří 
historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena." 
Potom řekl: "Já Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni 
skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným 
doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat 
všichni spolu ." 
Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich 
zpěv. Lidi byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak 
publikum, tak všichni na jevišti zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo 
vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy. 
Uvidíte sami. 
video: http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

N Á D H E R A ! ! ! 
Klikni na odkaz a vyber si místo, které chceš vidět. 
Prezentaci ovládej stisknutým tlačítkem na myši, obraz můžeš zrychlit, změni thorizont i 
vzdálenost.                    http://www.virtualtravel.cz/virtualni-ceska-republika.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Sulík na vyššie ciele zjavne nedorástol 
 
Je to ako v tom bradatom vtipe, že všetko je inak. Kým na Slovensku 



zúri vojna o to, kto a kedy ratifikuje navýšenie eurovalu, v Nemecku 
už dnes minister financií oznámil, že pomoc Grécku sa zastavila. Atény 
si za to môžu sami, lebo neplnia podmienky, ku ktorým sa zaviazali. A 
tak spor o to, kto je dobrý a kto horší Slovák, ak chce plniť 
medzinárodné dohody, sa takto môže postupne obrátiť. 
 
 
 
Čo však zostane, je jednoznačné - pachuť na jazyku. Tá pachuť bude 
európskym lídrom pripomínať, že Slováci v rozhodujúcej chvíli začali 
spochybňovať ich konanie. Čo teraz povie Richard Sulík, keď je jasné, 
že podporovatelia eura majú vlastné mechanizmy ako zabrániť bezbrehému 
gréckemu šafáreniu? Ako to, že o nich predseda NR SR nevedel a svojimi 
velikášskymi vyhláseniami z nás spravil nedôveryhodného partnera na 
ceste spoločnej meny, za čo ho verejne chválil aj predseda SNS Ján 
Slota? 
 
Nakoniec, na podporu európskych zámerov doplatil aj Vladimír Mečiar, 
keď hovoril o potrebe podpory spoločnej meny už pred voľbami v roku 
2010. Ani vtedy nepochyboval, že tento projekt je dôležitý rovnako ako 
v prípade, keď podporil vstup SR do EÚ za krutovlády Mikuláša 
Dzurindu, za čo sa mu neskôr šéf SDKÚ verejne poďakoval. Bolo jasné, 
že hoci Vladimírovi Mečiarovi vyhodili dvere od domu za Dzurindu do 
vzduchu, predseda ĽS-HZDS nepovýšil vlastnú bolesť nad potreby štátu a 
podporil krutovládu v záujme spoločnej veci Slovenska. 
 
A bez podpory ĽS-HZDS by referendum o vstupe Slovenska do únie 
neprešlo, čo vedel pred ôsmimi rokmi každý. Na niečo také však šéf SaS 
ešte nedorástol. Jemu je jednoduchšie bojkotovať snaženie európskych 
lídrov, aby pred voličmi na Slovensku vyzeral pekný. Nuž politike sa 
zjavne nedá naučiť. Tú musí človek cítiť hlasom srdca, v ktorom sa 
rozhoduje pre vyššie ciele, akými sú najmä potreby celku a nie trápne 
hľadanie stotiniek percent podpory. 
Stanislav Háber 
 
Zhnitá ponuka supermana Sulíka 
 
Hovorí sa, že volebná kampaň sa začína jeden deň po skončení volieb. 
To, čo predvádza SaS, je však zjavne kampaň na najbližšie voľby, keď 
proti eurovalu idú vydávať brožúrku vkladanú do denníkov, aby občanom 
vysvetľovali, čo je na tomto riešení zlé. A prirovnávajú ho k návratu 
do socializmu. Potom Sulíkove správanie je návratom k čomu? K 
fanatizmu? Populizmu? Môžeme povedať, že aj návratom k ešte 
hrozivejším formám pravicovej totality. Je to niečo ako názorový 
rasizmus. Celý problém sa zužuje na riešenie problémov Grécka, ale ani 
tu sa nehovorí zjavne zámerne celá pravda. 



 
Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble tento týždeň v nemeckom 
parlamente jasne oznámil, že sa Grécko k ďalším peniazom nedostane. 
Jednoducho preto, lebo neplní podmienky finančnej pomoci a to v 
prijatí dôsledných opatrení, aby mohli pôžičky splácať. A tak sa zdá, 
že Richard Sulík, ktorý sa nechal zvečniť vo volebnej kampani v 
minulom roku ako superman a v tomto obleku chodí aj na maškarné plesy, 
vylamuje otvorené dvere. V Nemecku sa pýtajú politikov, ktorí niečo 
znamenali pri tvorbe súčasnosti, ako sa na vec pozerajú. Bývalý 
nemecký kancelár Helmut Kohl vraví jasne, že zodpovedný postoj musí 
byť aj tvrdý. Zároveň však zdôrazňuje, že eurozóna musí byť solidárna. 
Schäubleho postoj je dostatočne tvrdý, hoci eurozóna ponúka Grékom 
solidárnu ruku na pomoc, len slovenskí občania o ňom nič nevedia. 
Myslia si, že taký postoj reprezentuje len náš Sulík. Pravdou je, že 
zjavne len zneužíva situáciu vo svoj prospech, nič viac. 
 
Európska únia má mechanizmy ako sa chrániť, aby prostriedky z 
eurovalu neboli zneužité a naliate do čiernej diery. Jednoducho sa 
nevyplatia, kým postihnutá krajina nezabezpečí také legislatívne 
normy, ktoré zaručia požičiavajúcim, aby sa im ich peniaze vrátili. 
Prečo o tom mlčí predseda nášho parlamentu? Lebo zjavne hrá na ďalšie 
voľby. A tie už zrejme klopú na dvere, inak by hádam až tak okato 
neprehliadal správanie rozhodujúcich partnerov v EÚ. 
 
Ideológia zjavne Sulíkovi zaslepila oči. Stavia sa do roly obrancu 
chudobných Slovákov, hoci tí sú bránení dostatočne zahraničnými 
partnermi, ktorí si tiež chránia vlastné prostriedky. Situácia vôbec 
nevyzerá tak, že len Slovákom záleží na tom, aby sa ich financie 
nerozplynuli v nekonečnom deravom mešci Grékov. Teda Sulík chce zlízať 
smotanu za prácu, ktorú nevykonal. Zaujímavé je, že mu to nevedia 
koaliční partneri ako Ivan Mikloš, či Ján Figeľ povedať otvorene do 
očí. Naopak, akoby sa krčili v kúte a čakali, kedy Sulík dokáže 
zmanipulovať čo najväčšiu verejnú mienku na svoju stranu. Možno majú 
strach z Igora Matoviča, ktorý by po Sulíkovi mohol zaplniť prázdny 
politický priestor. 
 
Možno sa verejnosť onedlho dozvie, že Grécko, ktoré nedostane pomoc, 
lebo neplní podmienky na jej prijatie, sa s eurom bude musieť 
rozlúčiť, čo Schäuble viac ako jasne naznačil. Sulík vyhlási, že to 
zariadil on, aj keď to vôbec nebude pravda. A keby to aj nevyhlásil, 
možno s tým ráta, že to tak opticky bude vyzerať. Takáto primitívna 
hra s verejnosťou sa tak vypomstí všetkým terajším koaličným stranám. 
 
Zatiaľ svetová ekonomika sa prudko spomaľuje a v kríze profitujú 
ázijské krajiny. Čiže Slovensko by sa malo správať v tejto súvislosti 
presne podľa rád Vladimíra Mečiara, aby sme z krízy vyšli posilnení a 



nie oslabení. Na východné trhy sa aj tak orientujú všetky rozhodujúce 
európske ekonomiky. My však vajatáme a prestupujeme z nohy na nohu, 
lebo médiá velebia supermana so zhnitou ponukou v taške. Žiadne ďalšie 
informácie sa jednoducho do vydaní hlavných správ už nezmestia. 
Stanislav Háber  
 
 
Dokedy ľudia dovolia vláde, aby im ubližovala? 
 
Stojíme za učiteľmi a lekármi * V deň, keď bude rozpočet schválený, 
bude neplatný * Nulový rast je s takouto vládou viac reálny * Krízový 
režim likviduje strednú triedu * V druhej vlne už žijeme 
 
* V súvislosti s absurdným rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý 
potrestal predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina ste spomínali 
v minulých hovoroch prípad sudcu Orosza, ktorý bol zjavne v konflikte 
záujmov, keď rozhodoval. Ale takým boli aj ďalší dvaja sudcovia. O 
Sergejovi Kohútovi ste už tiež hovorili, ale ako je to so sudcom 
Jurajom Horváthom? Veď o tom Harabin tvrdil, že nemôže byť sudcom 
ústavného súdu, lebo zamlčal fakt, že bol trestne stíhaný. 
 
V. Mečiar: - Spravodlivosť buď je, alebo nie je. To nie je o tom, aby 
sme robili advokáta Harabinovi. 
 
* Ale spomínali ste to. 
 
V. Mečiar: - Lebo chceme, aby pravidlá spravodlivosti platili voči 
každému. Každý občan, ktorý si myslí, že spravodlivosť nebola 
dodržaná, má právo vyjadriť svoj názor. A nech ide o akúkoľvek 
inštitúciu. 
 
* V prípade Harabina rozhodoval Ústavný súd SR. 
 
V. Mečiar: - A Ústavný súd SR sa nezaoberal rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. 
 
* Myslíte situáciu, že podľa Najvyššieho súdu SR nesmie štátny orgán v 
podobe ministerstva kontrolovať nezávislý Najvyšší súd SR, čo vzniklo 
potom, ako Harabin chcel kontrolovať vtedajšieho predsedu Najvyššieho 
súdu SR Milana Karabina? 
 
V. Mečiar: - Podľa Najvyššieho súdu SR takáto kontrola na súd nemôže 
prísť. A Ústavný súd SR sa nedostatočne zaoberal otázkou vylúčenia 
svojich sudcov pre konfikt, ktorý mali s dotyčným pánom. Minule som 
spomínal sudcu Orosza, ktorý vyvolal škandál, ktorý si vymyslel a 
oklamal celú spoločnosť. V Pravde sa predtým vyjadroval, že Harabin by 
mal z funkcie odísť. Preto nemôže povedať, že je vo veci nezaujatý. 



 
* Nuž a ako je to potom u sudcu Horvátha? 
 
V. Mečiar: - U sudcu Horvátha je situácia ešte jasnejšia. 
 
* Lenže ten bol do funkcie sudcu vymenovaný už 4. júla 2002. 
 
V. Mečiar: - A jedenásť rokov predtým ho Krajský súd v Bratislave 
odsúdil za to, že ako spoločník a riaditeľ firmy Autokomm neodviedol 
daň z obratu. Firma doviezla zo zahraničia osem áut, ktoré mali v tom 
čase hodnotu 65 tisíc mariek. Sedem áut Horváth predal záujemcom a 
jedno si nechal ako firemné, neskôr ho previedol na seba. Z predaja 
nepodával hlásenie o dani z obratu príslušnému daňovému úradu. Po 
skončení kalendárneho roku do 31. januára 1993 nepriložil ani ročné 
zúčtovanie dane z obratu. A daň v sume viac ako dvestotisíc korún 
neuhradil. Súd neuznal jeho obranu. Odsúdil ho na podmienečný trest 
odňatia slobody v trvaní pol roka s podmienečným odkladom na jeden 
rok. 
 
* Na to sa neprihliadalo pri jeho voľbe? 
 
V. Mečiar: - Lebo tento trest mu bol zahladený. Horváth sa napriek 
tomu stal sudcom Ústavného súdu SR. Prvé to zverejnili média. Mediálny 
tlak pri takomto škandále je obrovský. Súdy majú byť vždy dôveryhodné. 
Ak nedôveryhodní sudcovia rozhodujú, dá sa spochybniť celé ich 
konanie. 
 
* Ako to, že keď kandidoval za sudcu Ústavného súdu SR, sa na to neprišlo? 
 
V. Mečiar: - Horváth predložil výpis z registra trestov. 
 
* Tam to nebolo uvedené? 
 
V. Mečiar: - Nebolo, lebo po uplynutí skúšobnej lehoty mu bol trest 
zahladený. To sa vo výpise neuvádza. Každý sudca musí predložiť odpis 
z registra trestov, kde sa uvádzajú všetky odsúdenia, rozhodnutia, aj 
tie, ktoré sú zahladené. Ak by v životopise bolo čokoľvek, čo 
spochybňuje kandidáta, nesmie túto funkciu vykonávať. Čiže na sudcov 
všeobecných súdov je požiadavka nulovej tolerancie. Na sudcu Ústavného 
súdu SR bola uplatnená zásada tolerancie trestného skutku napriek 
tomu, že Ústava SR sa musí správať ku všetkým rovnako. 
 
* To je dosť nespravodlivé. To sa s tým nič nerobilo? 
 
V. Mečiar: - Samozrejme, že takýto škandál si vyžiadal aj stanoviská. 
Veľmi často vystupoval Štefan Harabin ako minister spravodlivosti, 



ktorý chcel rovnakú zásadu pre všetkých. 
 
* Ale Harabin nebol ministrom v roku 2002. 
 
V. Mečiar: - Horváth sa stal sudcom Ústavného súdu SR v roku 2002 a 
škandál vypukol odhalením jeho minulosti až v roku 2007. Harabin preto 
chcel, aby pre sudcov platili rovnaké pravidlá ako pre sudcov 
okresných, krajských súdov a Najvyššieho súdu SR, tak aj pre Ústavný 
súd SR. Žiadal rovnosť pred Ústavou SR. A vyjadroval sa aj expresívne. 
 
* Aké vyjadrenia Harabina máte na mysli na Horvátha? 
 
V. Mečiar: - Vravel, že s takouto kvalifikáciou by nemohol riadiť 
križovatku. Alebo, že kriminálnik sedí na Ústavnom súde SR. Tie 
vyjadrenia boli takéto ostré. A nevyjadroval sa len Štefan Harabin. 
Sudcovia pléna Ústavného súdu SR vyzvali sudcu Horvátha, aby odstúpil, 
lebo súd sa stáva nedôveryhodným ako celok. K odstúpeniu ho vyzvala 
Národná rada SR, rokoval s ním prezident, vyzval ho predseda vlády, ba 
vyzvali ho aj niektorí vtedy opoziční poslanci. Napriek tomu vo 
funkcii bol a je ďalej. 
 
* Je možné, aby to dokázal odvôvodniť? 
 
V. Mečiar: - Sám sudca Horváth to charakterizoval pre média tak, že: 
prípadné rozhodnutie o mojom pôsobení vo funkcii sudcu Ústavného súdu 
SR, prijímem po vysporiadaní všetkých profesijných záležitostí 
súvisiacich s mojím povolaním až vtedy, keď takéto rozhodnutie budem 
môcť urobiť slobodne, t. j. bez nátlaku, v pozadí ktorého sú podľa 
môjho úsudku, žiaľ, prítomné politické a mocenské hry. To znamená, že 
obviňuje aj Harabina z politických a mocenských hier, aj všetkých 
ostatných? Ďalej je tam náznak v jednom, že je to aj preto, lebo 
rozhodoval aj v kauze disciplinárneho konania voči sudcovi Karabinovi, 
kde navrhovateľ bol Harabin. Čiže ten jeho konflikt s Harabinom, ktorý 
prešiel cez média, je zrejmý. Nedá sa poprieť. 
 
* Čiže ide o viacero káuz. 
 
Mečiar: - Viacero skutkov, viacero vyhlásení, či to boli tie 
spomínané, alebo ďalšie v súvislosti s výbušninou a podobne. Nielenže 
všetky výzvy, morálka a zákon zostali v koši, ale rozhoduje na súde 
ďalej. A má pocit krivdy. A o tejto krivde hovorí. 
 
* Lenže sudca Horváth rozhodoval proti Harabinovi, kde Ústavný súd 
rozhodol inak, ako predtým Najvyšší súd, čo je zmätočné. 
 
V. Mečiar: - Pokiaľ ide o Horváthove postavenie sudcu v tejto kauze, 



nemal tam čo robiť a nemal rozhodovať. Bol tu predsa konflikt, ktorý 
prebiehal verejne. Ako je možné, že sa prešmykol a že sú štyri roky 
odvtedy a súdi ďalej? Je to nedôslednosť všetkých. Urobili sme aj my 
chybu, keď sme dávali návrh Ústavnému súdu, aby prezident výkladom 
odvolal. Mali sme ísť do inej konštrukcie. Prečo je diskriminácia 
sudcov a sudcovského stavu na Slovensku vo vzťahu k Ústavnému súdu. 
Ústavný súd má nadpráva a potom to treba zrušiť. Alebo je 
diskriminácia ostatných sudcov, ak nemajú také právne postavenie, aké 
majú sudcovia Ústavného súdu, ak sa vyžaduje bezúhonnosť a 
dôveryhodnosť. Tento právny rozpor zostal nevyriešený. Odsúdila to 
celá politická scéna, ale teraz táto scéna mlčí, keď jednej polovici 
vyhovuje, že tento sudca svojím hlasom pomohol dať Harabinovi trest. 
Ale kde je spravodlivosť? Kde je čestnosť? Kde je morálka a 
dôveryhodnosť Ústavného súdu, po ktorom to plénum volalo, aby odišiel 
a tá dôveryhodnosť sa uplatnila? Nie je tam. Mlčia všetci. A teraz im 
vďačne poslúžil. 
 
* Takže v pléne Ústavného súdu, ktoré rozhodovalo v prípade 
nezmyselného potrestania Harabina, boli verejne známi zaujatí 
sudcovia, ktorí rozhodovali. 
 
V. Mečiar: - Horváth je tretí sudca Ústavného súdu po Kohútovi a 
Oroszovi, ktorý je v zjavnom verejnom, mediálnom, politickom a osobnom 
konflikte so Štefanom Harabinom. Všetci traja rozhodovali v kárnom 
opatrení a o treste proti nemu. Dá sa potom pochybovať, že to 
rozhodnutie nezodpovedá zákonu a zásadám spravodlivosti, či 
spravodlivého konania? Je to nad slnko jasné. Keď pominieme, že aj 
vláda sa snažila rozhodnutie ovplyvniť. Takže takto spravodlivosť 
nemôže byť, ani na Ústavnom súde. Takto sa robiť nedá. Je zbytočné 
apelovať na sudcov Ústavného súdu, lebo tí svoju prácu urobili. Ale 
politici - parlament, svoju prácu nedokončili. Ich práca mala byť 
taká, že by bola určila buď v spore Ústavného súdu, alebo zmenou 
zákona nulovú toleranciu aj pre sudcov a pracovníkov Ústavného súdu. 
Potom logicky by takíto sudcovia museli ísť preč. V histórii nepamätám 
a hľadám analógie, okrem Fouchého v Paríži, že by bol niekto prešiel z 
porušovateľa zákona za sudcu. S takým prípadom sa ani v histórii 
nestretávam. Preto bolo rozhodnutie v Harabinovom prípade nesprávne, 
nespravodlivé. Rozhodovali zaujatí sudcovia bez vysporiadania sa s 
predchádzajúcimi rozhodnutiami všeobecných súdov. Tak ho aj chápem a 
preto sa v tejto veci ozývam. 
 
* Ministerstvo financií nakoniec uznalo svoju chybu v návrhu štátneho 
rozpočtu a zmenilo výhľad rastu zo 4,4 percenta na budúci rok na 3,4 
percent, čo tiež považujú analytici za príliš optimistický predpoklad. 
Vy ste medzi prvými upozorňovali, že zabrzdenie rozvoja v Nemecku bude 
mať za následok zníženie nášho rastu, ale napriek vašej predpovedi 



vyše mesiaca dopredu, Ivan Mikloš prezentoval nereálny návrh. Nemení 
sa vláda viac na propagandistický útvar, než odborný, aký by mal byť? 
 
V. Mečiar: - Ak je príjem rozpočtu plnený tak ako je naplánovaný, tak 
sa rozpočet aj naplní, čo je samozrejmé. Ak príjem nie je, tak sa v 
priebehu roka robia operatívne škrty do rozpočtu. A tieto škrty 
znamenajú sťahovanie niektorých aktivít vlády. 
 
* Aké vidíte škrty tejto vlády? 
 
V. Mečiar: - Pre túto vládu je typické, že prvé, na čo siaha, sú 
sociálne istoty ľudí. Reálne, keď zoberieme vývoj ekonomiky, môžeme 
povedať, že vývoj inflácie bude väčší, ako predpokladajú rast miezd. 
Reálne môžeme dnes povedať, že v deň, keď bude rozpočet schválený, 
bude neplatný. Reálny život pôjde inde. Rast inflácie pre budúci rok 
je predpovedaný a aj najopatrnejšími prognostikmi za veľmi veľmi 
veľký. Keby boli dali rast nula a na tomto raste nula stavali schodky 
a rozdiely v rozpočte, boli by urobili lepšie. Ak by totiž bolo v 
skutočnosti lepšie, mali by z čoho rozdeliť. Ak by nebolo, boli by 
pripravení na negatívny vývoj vopred sociálne dohodnutý a môžu ho 
robiť. 
 
* Ako to, že to nevidia? 
 
V. Mečiar: - Vláda sa príliš zahľadela sama do seba a nepozerá na 
základné rozpory. V uliciach má lekárov, v uliciach má učiteľov. Sme 
solidárni s lekármi aj s učiteľmi. V každej protestnej akcii ich 
podporujeme, lebo vedú zápas o budúcnosť Slovenska. Podporujeme ich 
celou našou základňou v mene našich 29 tisíc členov ĽS-HZDS. Nie sú 
totiž len o nich, ale aj o budúcnosti celej Slovenskej republiky. 
Podporujeme rovnako aj ďalšie sociálne vrstvy ako živnostníkov, či 
nespokojných umelcov. Všetkým ide o našu budúcnosť. 
 
* V čom to je, že vláda stavia proti sebe celé vrstvy spoločnosti? 
 
V. Mečiar: - Lebo proletarizujú strednú triedu. Ničia pracovné 
príležitosti, ničia im mzdy. Nevedia im zachovať postavenie. Tí ľudia 
nemajú inú možnosť ako sa brániť. K nim sa potencionálne môžu pridať 
ďalšie skupiny. Sú tu štátni zamestnanci, živnostníci, strední 
technickí pracovníci, ktorí tvoria potenciál tohto protestu. Vláda 
veľmi rýchlo siahla na dôchodky a v podstate sumy nenavyšuje, len 
prelieva pre jednotlivé skupiny sem - tam symbolicky niečo naviac, 
niečo uberie. Ale tým, že navýšila ceny a dane, vlastne štyristo eur 
ročne už berie, čo pociťujú najmä dôchodci. V dôsledku rastu inflácie 
to bude ešte viac. Čo potom vlastne vláda dáva? Vedie ľudí do 
krízového režimu. A ak je pochybnosť, či už zasa prišla druhá vlna 



krízy, tak áno, toto sú jej prejavy. Vždy sa to prejavuje v sociálnej 
sfére ako v prvej. 
 
* Vláda teda nemá takmer žiadne sociálne cítenie? 
 
V. Mečiar: - Dokonca robí kroky, že ešte aj tá najzraniteľnejšia 
skupina, teda ľudia bez práce, telesne a inak zdravotne postihnutí, 
budú mať znížený životný štandard. Také sú dopady ich rozhodnutí, 
ktoré dnes zakladajú. Úsporné programy robia veľmi zle, lebo je ich 
možné robiť tak, že sa zníži cena výkonu štátnej správy v 
zjednodušení, odbyrokratizovaní, kde sú obrovské rezervy. A môžu to 
robiť aj zakladaním aktivít, ktoré točením štátnych peňazí v 
investíciách budú štátu prinášať ďalšie peniaze. Ani to nerobia. Z 
čoho chcú mať budúci zisk? Čakať, že súkromný kapitál, ktorý má sám 
problémy na všetkých miestach Európy ich na Slovensku špeciálne mať 
nebude? Na to, aby sa rozbehli investície, je vláda slepá a nerokuje s 
tými, ktorí zdroje majú. Odmietajú Rusov a odmietajú aj Čínu. Z 
ideologických dôvodov. Železná opona dávno padla. Obchodujú všetci. 
Kedysi Slováci, keď bol Sovietsky zväz a bolo sucho, tak pozerali na 
praskliny v zemi, či sa už netrháme od Sovietskeho zväzu. A teraz, keď 
príde investícia z východu na západ, tak sa pozeráme, či sa netrháme 
od západu. Hlúposť, ktorá kvitne nad týmto územím, má iba iných 
nositeľov. 
 
* To všetko vidíte v štátnom rozpočte? 
 
V. Mečiar: - Pokiaľ ide o štátny rozpočet a jeho konštrukciu, vnímam 
ho negatívne. Je nadhodnotený s tým, že rok 2012 bude mať iné 
parametre vývoja. Nie sú v rozpočte zadané pravdivo. A nedefinuje ani 
základné priority a potreby Slovenska. Vládu nevolilo 75 percent ľudí. 
Vláda nevie spojiť ľudí na podporu za sebou. Vláda robí hrubé chyby. 
Rok sa tvári, že vládne. Čia je to chyba? Ich, že sú takí, akí sú? 
Alebo občanov, že ich nechajú vládnuť? A je im jedno - občanom, čo im 
robí vláda a je im horšie? To už nie je otázka pre vládu, pre 
Radičovú, ale otázka pre východniara, pre stredoslováka, pre 
západoslováka, necháte ich, aby vám ubližovali? 
 
* Superhrubú mzdu v Čechách už zrušili, my sa k jej zavedeniu čoraz 
viac blížime. Budeme ju nakoniec tiež takto rýchlo meniť a rušiť? Na 
čo sú nám takéto reformy? 
 
V. Mečiar: Tu by som hádam ani nemusel nič hovoriť, veď v nedeľu v STV 
bola relácia, v ktorej poslanec za KDH trištvrtiny mojich pripomienok 
povedal, v čom to bude zlé. Prečo sa ponáhľajú? Prečo nenechajú veci 
dozrieť? Prečo nepovedia ľuďom pravdu, aké to bude mať dopady? Ale aj 
kampaň okolo toho, aj celé menežovanie mediálnej politiky o tom 



prináša čiastočné kusé správy, ktoré nedávajú ľuďom pravdivé správy, 
čo to bude znamenať. Čo pre koho koľko prinesie a čo komu koľko 
zoberie. Tam je ten moment, prečo je tá superhrubá mzda na Slovensku 
zavádzaná zle. Takto sa to nerobí. 
 
* V Českej republike ju zasa idú riešiť opačne. 
 
V. Mečiar: V prípade Českej republiky je tam v konštrukcii superhrubej 
mzdy malý rozdiel. Česká politika však skonštatovala, že touto cestou 
nie. Už sa aj uškŕňajú nad tým, že Slováci sa do tejto chyby ženú 
vtedy, keď už v Čechách bolo preukázané, že táto konštrukcia ďalej nie 
je udržateľná. Veľmi múdri ľudia chyby nerobia. Spravidla, ak ich aj 
urobia, tak sa z nich poučia. Vždy sa snažia poučiť z chýb druhých. 
Iba hlupák sa nepoučí ani z chýb druhých, ani z vlastných. 
Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
video: „G. Soros & Co.“ 
G. Soros & Co.  
osud.cz 
nwoo.org 
afinabul.blog.cz  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
jediné, čo sa tu zmenilo, bolo vlastníctvo. Ale zaostávanie za vyspelým svetom sa 
zväčšilo. Fwd: Fw: Tina Corna: http://spravy.pravda.sk/futurolog-system-sa-preklopi-na-
buduci-rok-fkc-/sk_domace.asp?c=A110905_142747_sk_domace_p23 
Školstvo a vzdelanie sú v Číne významnou prioritou rozvoja. Zato nám na Slovensku 
stačia obyčajné heslá, že budujeme znalostnú spoločnosť, ale školy čoraz viac upadajú a 
sú v katastrofálnom stave.  
  
jediné, čo sa tu zmenilo, bolo vlastníctvo. Ale zaostávanie za vyspelým svetom sa 
zväčšilo.  
  
U nás sú na tom celoplošne zle všetky spoločenské vedy. A úplne zlyhali ekonomické 
vedy. 
  
Ak by sa vrátila slovenská koruna, bola by nestabilná a pre našu krajinu by sa to mohlo 
skončiť katastrofou.  
  
Táto kríza je transformačná. Končí sa to, čo bolo doteraz – priemyselná, industriálna 
spoločnosť. 
  
etika by sa mala do roku 2030 stať rozhodujúcim prvkom nového ekonomického 
poriadku. Koncept etickej trhovej ekonomiky je už popísaný. Teraz ho treba ešte 
realizovať v praktickom živote. 
  
Ľudia začnú obnovovať to, čo bolo zničené globalizáciou.  



  
V EÚ je veda prioritou, musí sa stať prioritou aj na Slovensku. 
  
Ak by sme zotrvali pri ekonomických teóriách, ktoré hovoria, že by malo existovať iba 
to, čo prináša zisk, mohli by sme už dnes zrušiť zdravotníctvo, vedu, školstvo, kultúru. 
Ostali by sme necivilizovanou, zaostalou krajinou, prepuklo by tu barbarstvo 
  
musíme vytvoriť strategickú víziu dlhodobého smerovania 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/futurolog-system-sa-preklopi-na-buduci-rok-fkc-
/sk_domace.asp?c=A110905_142747_sk_domace_p23#ixzz1XMmObdrG  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
doporučuji k přečtení tento článek se slovenským futurologem: 
http://spravy.pravda.sk/futurolog-system-sa-preklopi-na-buduci-rok-fkc-
/sk_domace.asp?c=A110905_142747_sk_domace_p23 
 
Najdete tam myšlenky jako: 
 
"Práve etika by sa mala do roku 2030 stať rozhodujúcim prvkom nového ekonomického 
poriadku." 
 
... inovácií, ktoré napodobňujú prírodu. Všetky ich aj odskúšal v praxi - napríklad v 
Strednej Amerike alebo v Afrike, kde sa podarilo skvele obnoviť zničené oblasti okolo 
pralesov. Vo svojom koncepte vychádza z toho, že príroda nepozná nezamestnanosť, lebo 
v prírode je zamestnaný úplne každý." 
 
"Čo sa musí stať, aby sme prestali byť hlúpi? " 

Upozorňujem na článok Š. Holčíka v Bratislavských novinách z 8. sept. - na úvod tohto 
článku "o podivných štátnych sviatkoch" Slovákov. S tým by sa malo niečo urobiť.  

Zdravé národné prostredie by ho bolo malo už dávno vypľuť, lebo toto nie je prvý prípad 
jeho neakceptovateľného, protinárodného, ba až národ, štát a jeho orgány 
zosmiešňujúceho a hanobiaceho verejného postoja. Toto by si mali všimnúť autori 
Ústavy SR, Ministerstvo kultúry SR aj naši vševediaci zákonodarcovia. Toto by bolo 
treba pripomenúť aj bratislavskému primátorovi. Akú úlohu plní tento pán - "dvorný 
historik" Štefan Holčík? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hodnotenie londýnskej emigrácie z pera Prokopa Drtinu (Československo muj osud). 
Když jsem se trochu seznámil s londýnskou československou emigrací, nemohl 
jsem nevidět, že její politická morálka je hodně nízká. Mělo to několik příčin dalších, 
nikoli jen dosavadní neúspěch, nebo přesněji řečeno nedostatečný úspěch na 
mezinárodním fóru. Snad nejdůležitější bylo to, že tato emigrace jen v malé své 
menšině byla skutečně představitelkou českého a slovenského národa. Její většinu 
tvořila emigrace židovská a v ní zase značnou převahu měli židé němečtí, popřípadě 



maďarští nad českými a slovenskými. Jejím dalším důsledkem byla nesourodost 
londýnské emigrace. Byla to masa uprchlíků z pohraničních krajin, kteří přišli již za 
tzv. druhé republiky, téměř vesměs židé německého nebo maďarského vychování 
z Čech, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Většina z nich byla odkázána na podpory 
Trust Fundu, mnozí žili ve skutečném nedostatku. Ještě k tomu to byli většinou 
inteligenti, kterým se doma kdysi velmi dobře dařilo: lékaři, advokáti, publicisté, 
podnikatelé, inženýři. Nyní byli zcela vykolejeni - nejlepší materiál pro dobrodruhy a 
politické demagogy. Komunisté toho využili a v této mase židovských vyděděnců 
prováděli úspěšnou agitaci proti "imperialistické válce", proti Národnímu výboru, 
proti vojenské povinnosti v československé armádě, proti presidentovi Benešovi, 
proti ostatním nekomunistickým politikům v emigraci, proti důstojníkům z povolání, 
které obviňovali (většinou neprávem) z antisemitismu, fašismu atd. Všude bylo plno 
nespokojenosti, defaitismu, pesimismu, destrukce. Pro člověka, který přišel 
z domova až po vypuknutí války a který doma viděl a cítil jednotu národa v den 28. 
října 1939 nebo v listopadových demonstracích studentských, to bylo nepochopitelné 
- a též neodpustitelné! Život uprostřed této emigrace nebyl příjemný a kontrastoval 
ostře s obětavostí a idealismem podzemního hnutí doma. 
prostřednictvím jsem odesílal zprávy domů a od něhož jsem zase dostával převážnou 
většinu všech zpráv došlých z domova. Vedle těch dvou jsem měl nejvíce dalšího 
úředního styku s dr. Krausem jako šéfem naší tiskové služby, s dr. Lisickým, který byl 
čsl. chargé ďaffaires na dvoře sv. Jakuba a přednostou vyslanectví, a s dr. Kórblem, 
jenž byl pověřen dr. Krausem obstaráváním styku s BBC a vůbec starostí o naši 
rozhlasovou propagandu. To ovšem úzce souviselo s mými vlastními úředními úkoly, 
neboť české vysílání z Londýna, to byla nesmírně důležitá součást našeho spojení s 
domovem. 
Základní složkou mého seznámení s životem londýnské emigrace a zejména ovšem 
její politické části byly společné referáty u presidenta republiky, jež se konaly dvakrát 
třikrát za týden v jeho pracovně a k nimž jsem ve své nové funkci byl ihned přibrán. 
Pravidelně se jich zúčastňovali vedle presidenta vyslanec Smutný, plukovník Moravec, 
dr. Kraus a občas též dr. Lisický. Jednalo se tu o všech zájmech a potřebách našeho 
emigračního hnutí, ale hlavně se ovšem probírala a analysovala současná politická 
situace mezinárodní, situace doma v tzv. protektoráte i na Slovensku a konečně i 
politické postavení československé věci ve spojeneckém táboře i v ostatním světě. 
Záhy jsem se mohl tedy poučit naprosto autenticky o našem postavení i našich 
vnitřních problémech. Patřil jsem proto od samého počátku své politické činnosti v 
emigraci mezi její nejlépe informované příslušníky. 
Bohužel mezinárodní pozice československé věci nebvla zdaleka tak dobrá a 
nadějná, jak jsme si představovali v ilegalitě doma a jak si představovala tehdy asi 
většina národa - i když jsme věděli, že našim politikům se po vypuknutí války 
nepodařilo docílit toho, aby alespoň Francie a Anglie, za Mnichov odpovědné, uznaly 
československou vládu. Mělo to mnoho příčin - především ovšem tu, že v obou 
státech stále byli u moci Mnichované a ti si nechtěli vázat československou otázkou 
ruce pro případ možného Hitlerova ústupu a dočasného míru s ním opět na náš úkor. 
Já však nehodlám blíže tehdejší naše mezinárodní postavení analysovat, neboť to 
učinili dávno již jiní, povolanější. Stačí, konstatuji-li, že na jaře 1940 československá 
věc byla stále ještě neuspokojivě posuzována oběma mocnostmi, které s Německem 



válčily, přičemž však bylo Národnímu výboru celkem jasno, že hlavní překážky nám 
činí Francie a její premiér Eduard Daladier a že Anglie je naší věci spíše nakloněna, že 
však bez souhlasu francouzské vlády se nechce v naší věci více angažovat. Je 
samozřejmé, že tento zatím málo úspěšný stav a hubené výsledky zahraniční politiky 
Národního výboru nemohly přispět k zvýšení jeho autority v československé emigraci 
a k její pevnější konsolidaci. 
Když jsem se trochu seznámil s londýnskou československou emigrací, nemohl 
jsem nevidět, že její politická morálka je hodně nízká. Mělo to několik příčin dalších, 
nikoli jen dosavadní neúspěch, nebo přesněji řečeno nedostatečný úspěch na 
mezinárodním fóru. Snad nejdůležitější bylo to, že tato emigrace jen v malé své 
menšině byla skutečně představitelkou českého a slovenského národa. Její většinu 
tvořila emigrace židovská a v ní zase značnou převahu měli židé němečtí, popřípadě 
maďarští nad českými a slovenskými. Jejím dalším důsledkem byla nesourodost 
londýnské emigrace. Byla to masa uprchlíků z pohraničních krajin, kteří přišli již za 
tzv. druhé republiky, téměř vesměs židé německého nebo maďarského vychování 
z Čech, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Většina z nich byla odkázána na podpory 
Trust Fundu, mnozí žili ve skutečném nedostatku. Ještě k tomu to byli většinou 
inteligenti, kterým se doma kdysi velmi dobře dařilo: lékaři, advokáti, publicisté, 
podnikatelé, inženýři. Nyní byli zcela vykolejeni - nejlepší materiál pro dobrodruhy a 
politické demagogy. Komunisté toho využili a v této mase židovských vyděděnců 
prováděli úspěšnou agitaci proti "imperialistické válce", proti Národnímu výboru, 
proti vojenské povinnosti v československé armádě, proti presidentovi Benešovi, 
proti ostatním nekomunistickým politikům v emigraci, proti důstojníkům z povolání, 
které obviňovali (většinou neprávem) z antisemitismu, fašismu atd. Všude bylo plno 
nespokojenosti, defaitismu, pesimismu, destrukce. Pro člověka, který přišel z domova 
až po vypuknutí války a který doma viděl a cítil jednotu národa v den 28. října 1939 
nebo v listopadových demonstracích studentských, to bylo nepochopitelné - a též 
neodpustitelné! Život uprostřed této emigrace nebyl příjemný a kontrastoval ostře 
s obětavostí a idealismem podzemního hnutí doma. 
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Hrozí Kanadě islamizace vinou 
multikulturalismu? 
Svůj rozbor multikulturalismu zahájil Dr. Sibley tím, že se obrátil na několik 
přistěhovalců do Kanady z různých zemí, zejména muslimských.  Problém s islamismem 
je totiž právě ten nejobtížnější. 

Několik dní po útoku na New York v r. 2001 zazvonil telefon v bytě muslimské 
novinářky jménem Raheel Raza v Torontu s dotazem, zdali by byla ochotná pomoci 
farníkům místního kostela církve United Church pochopit hrozné události. Farářka 
vysvětlila novinářce, že si farníci přejí, aby k nim promluvil někdo muslimského vyznání 
a paní Razu znali nejlépe. Co ta ale věděla? Sama byla ohromena událostmi, ale po chvíli 
pozvání přijala. O čem měla mluvit? Bránit islám nebo se zabývat jeho problémy?  
Zvolila druhou možnost a v neděli mluvila ke 250 farníkům o tom, že 19 muslimů, kteří 
spáchali útok na New York, byli skupinou, která vykládá islám perverzním způsobem 
a že skutečně je tato perverze přítomna v severní Americe jako vyjádření snahy 
islamizovat Západ. 



Tento její projev byl prvním v celé řadě dalších. Paní Raza začala jezdit o nedělích do 
různých kostelů v celém Ontáriu a snažila se vysvětlovat islamistický terorismus, který 
rozjitřil mnoho Kanaďanů. 

To dalo paní Raze možnost přemýšlet. Dnes říká, že 
datum 9/11 bylo pro ni datem obratu. Ve své knize 
Their Jihad ... Not My Jihad (Jejich jihad ... nikoliv 
můj. Nakladatelství Basileia Books, 2005) naléhá na muslimy, aby se opět ujali své víry, 
kterou jim odňali islamističtí extremisté. Přiznává, že věděla o tom, že se v muslimské 
společnosti dělo něco již před datem 9/11, co se jí nelíbilo. Útok nepřišel tedy jako blesk 
z jasného nebe. Uvědomila si, že by neměla zůstat stranou, ale měla by promluvit 
a veřejně rozebírat problémy islamistické ideologie.  Podle názoru paní Razy to nejsou 
pouze muslimové, kdo by se měl postavit temným prvkům jejich víry.  Nemuslimští 
Kanaďani si musí uvědomit, že jsou jejich liberální demokratické tradice ohroženy a 
vládou podporovaná politika multikulturalismu situaci navíc zhoršuje. «Když jsem 
přistála v Kanadě a slyšela výraz multikulturalismus, měla jsem za to, že mi tato země 
říká, že se mohu těšit ze své vlastní kultury a že budu mít současně příležitost přizpůsobit 
se nové kultuře a splynout s ní. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem pochopila, že oficiální 
multikulturalismus, ten, který propaguje kanadská vláda, dovoluje lidem, aby si vytvářeli 
vlastni ghetta. Byla jsem tedy «multikulti» jen do té doby, než jsem pochopila, že je celá 
záležitost spíš škodlivá než užitečná», vyznala se paní Raza Dr. Sibleymu.  Její slova jitří 
občany, kteří přijali bez námitek 40 roků starý systém multikulturalismu. Naopak byla 
vřele přijata malou skupinou muslimů, kteří se snaží zabránit ultraortodoxním 
souvěrcům, aby si monopolizovali multikulturalismus a využili ho k zavádění 
kmenových zvyků ze 7. století do Kanady 21. století. 
Pan Salim Mansur, politolog na Univerzitě západního Ontária a autor nové knihy 
Delectable Life: 

A Liberal Repudiation of Multiculturalism (Utěšený život: Liberální odmítnutí 
multikulturalismu. Nakladatelství Mantua Books 2011), zastává názor, že je Kanada zpitá 
multikulturalismem a nevidí, jak oslabil celou zemi a její schopnost dát přistěhovalcům 
možnost, aby přijali kanadské hodnoty. Muslimská aktivistka a univerzitní profesorka 
Farzana Hassan říká: «Historické dědictví multikulturalismu vede 
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ani nesnaží, aby se stali Kanaďany. Některé záležitosti, které se dovolují ve jménu 
multikulturalismu, jsou zásadně v rozporu se západními hodnotami». I ona je autorkou 
knih, v nichž žádá o reformu islámu: Prophecy and the Fundamentalist Quest of Islam 
(Proroctví a fundamentalistické hledání islámu. Nakladatelství 
McFarland, 2008) a Islam, Women and the Challenge 

of Today (Islám, ženy a těžký úkol dneška. Nakladatelství White Knight Publications, 
2006). Autorka označuje multikulturalismus za hrubý a za Achillovu patu Západu. 



Podobné názory zastává paní Salma Siddiqui, viceprezidentka Kanadského muslimského 
kongresu, když říká, že vada multikulturalismus je v tom, že vytvořil podmínky, které 
znesnadňují asimilaci přistěhovalců. Nechává na holičkách nejen muslimské nýbrž 
všechny přistěhovalce. Poté, co jej zavedla v r. 1971 vláda P. E. Trudeaua, zákonnou 
úpravu mu v r. 1988 dala vláda Briana Mulroneyho a prohlásila jej za «oficiální 
charakteristiku» Kanady.  Politické elity se těšily, že multikulturalismus přiláká 
přistěhovalce k tomu, aby vyznávali svou původní kulturu a současně přijímali liberální 
ethos nové země. Politici obou hlavních politických stran, liberální a konzervativní, 
v něm viděli mechanismus, který jim umožní získávat volební hlasy přistěhovalců. Místo 
toho se ale multikulturalismus zvrhnul do zřetelně protizápadní podoby.  Multikulturní 
teorie v zásadě říká, že asimilovat přistěhovalce z nezápadních zemí je morálně 
nesprávné, protože by se tím tvrdilo, že je západní kultura hodnotnější. Na asimilaci tedy 
pohlíží jako na nátlak. Podle této teorie musí liberální společnost přijímat nejen 
přistěhovalce nýbrž i jejich kulturu.  Potvrzování kulturních hodnot přistěhovalců musí 
být pro ně jejich základním právem.  Podle umírněných muslimů je toto doporučení 
návodem na kulturní sebevraždu Západu. Zavádění multikulturních zásad do liberální 
západní země jako je Kanada dovolilo dovoz praxe, která je nepřátelská vůči liberálním 
tradicím. Skutečnost, že velký počet lidí, kteří mají vliv na prosazování názorů - tedy 
politiků a jinak světsky založených liberálů - toto všechno ignoruje, je velkým 
zklamáním a nebezpečnými iluzemi. Multikulturalismus oslabuje Kanadu jakožto 
otevřenou, snášenlivou a liberální společnost tím, že dává malým skupinám odmítajícím 
základy liberálního řádu «právo» dělat propagandu svému nepřátelskému postoji ačkoliv 
současně těží ze společnosti, proti níž se stavějí.  «Multikulturalismus je zrádná cesta, 
která vede ke smíru s politikou jihadu uvnitř liberální společnosti», říká pan Salim 
Mansur. «Jádrem problému multikulturní doktriny je lež, že všechny kultury si zasluhují 
stejnou úctu a stejné individuální svobody a demokracii.  Soustředěný útok islamistů na 
základní a život umožňující práva dokazuje, že je multikulturní doktrina lživá». 

Paní Farzana Hassan souhlasí: «Jakmile získají ve společnosti vliv lidé, kteří prosazují 
islamistickou agendu, zajistí, aby se nesměla pěstovat žádná jiná filosofie ani ideologie 
než ta, kterou oni sami povolí.  Půjdu dokonce tak daleko, že řeknu toto: Dovolíme-li 
takovou neliberální praxi, bude to znamenat zánik západního pluralismu a západní 
demokracie».  Salim Mansur i Farzana Hassan mají podobné zkušenosti s rubem 
multikulturalismu. Až do 9/11 stále přemítali, čím vlastně jsou. Pomlčkovými Kanaďany, 
tedy Muslimo-Kanaďany nebo jen Kanaďany? Pan Mansur přišel do Kanady 
z Bangladeše v 70. letech. Po 9/11 se rozpaků zbavil a pomlčku odstranil. Jenže více než 
30 roků po příchodu do Kanady na něho hledí jeho spoluobčané a zejména úřady jako na 
Indo-Kanaďana. «Vinou multikulturalismu se nikdy nestanu plnoprávným Kanaďanem», 
říká, «protože takový vlastně ani neexistuje». 

Paní Hassan má zkušenost jiného druhu. Letos na jaře přednášela na Univerzitě Britské 
Kolumbie, 
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kde ji po projevu slovně napadla paní Najma Mohammed, ředitelka pro výchovu 
v Asociaci muslimů Britské Kolumbie. Paní Hassan navrhovala zákon, který by odpíral 
veřejné služby ženám, které na veřejnosti zahalují svoji tvář. Podle jejího názoru by se 
nejednalo o porušování Charty lidských práv, protože burqa a niqab jsou symboly 
patriarchálního utiskování žen. Jejich nošení není «náboženským právem». Korán nic 
takového nevyžaduje nýbrž pouze doporučuje, aby se ženy oblékaly «skromně».  Paní 
Hassan říká, že jsou muslimské ženy pod silným nátlakem určitého proudu v islámu, 
který je součástí snahy zatáhnout islám do politiky a to nejen v Kanadě nýbrž i jinde. 
Niqab a burqa jsou těmi nejhoršími symboly. Ultraortodoxní muslimské obce nutí 
děvčátka od nejútlejšího věku, aby se zahalovala a ta později neznají žádný jiný způsob, 
jak se oblékat. Zbavit je těchto hábitů by znamenalo osvobodit je. 

Paní Najma Mohammed se těmito slovy cítila uražena a tvrdila, že ji nikdo neutlačuje 
tím, když nosí hijab. Navíc obvinila pani Hassan, že si k diskusi vybrala světské místo 
jako je půda univerzity místo toho, aby přišla o takových věcech promlouvat do 
muslimské obce. Dodala, že právě ona zde takovou obec reprezentuje. 

Paní Hassan odmítla omluvit se za svoje názory a naopak dodala, že jsou muslimské ženy 
nuceny niqab nebo hijab nosit a připomenula osud 16-leté Aqsy Parvez, kterou její otec 
a starší bratr ve městě Mississauga uškrtili za to, že odmítla nosit hijab a chtěla se zapojit 
do kanadské společnosti. «Tato 16-letá muslimka přišla o život a tedy se k tomu 
problému nehodlám vracet», dodala pani Hassan. «Reakce na mou přednášku ukazuje, 
jak silně se Kanada změnila za posledních 10 roků od 9/11. Kdo by před 10 roky 
navrhoval zákaz určitého oblečení nebo kdo by trval na tom, že má právo na to zahalovat 
si úplně svoje tělo včetně obličeje? Kolik lidí mělo před 10 roky představu o tom, co 
znamená slovo «jihad» nebo «sharia», co je «vražda na ochranu cti» a jak vypadá v praxi 
polygamie? V metropolitním Torontu žije nejméně sto mužů v polygamním manželství. 
Tyto otázky ukazují, co je problematického s burqami a niqaby. Když je veřejně přijmete, 
otevíráte dveře pro další symboly, které jsou pro svobodnou společnost nepřátelské. 
Nošení závoje se v Kanadě silně šíří.  Jakou společnost tedy budujeme? Když přijímáme 
tento zvyk, měníme dynamiku společnosti a ta už nadále nezaručuje rovnost pro všechny 
ženy», říká paní Hassan. Pokračuje: «Lidé, kteří požadují burqu a ti, kteří prosazují přijetí 
zákona sharia patří k nejméně snášenlivým lidem. Budou požadovat omezení svobody 
slova pro spoluobčany, kteří by chtěli kritizovat jejich náboženství. Jak můžeme přijímat 
nesnášenlivost?» Paní Raheel Raza zdůrazňuje, že většina muslimů nesouhlasí s agendou 
islamistů, ale jsou k mlčení tlačeni útočnou menšinou, která prosazuje islamizaci Kanady. 
Lidé jsou umlčování strachem a vyhrožováním. Kritika muslimských souvěrců se vydává 
za kritiku samotného islámu, což vypadá jako kritika Proroka, koránu a tedy samotného 
Boha.  Takto se vymývají mozky mladým lidem.  Paní Hassan souhlasí s tímto názorem 
a dodává, že dokonce «skeptičtí muslimi», což jsou lidé, kteří si nemyslí, že absolutně 
každé slovo v koránu pochází od Boha - a těch je významný počet - mají strach 
vyjadřovat se proti ultraortodoxním agitátorům.  Říká, že se mnoho muslimů bojí 
promluvit. Milují Kanadu a milují zdejší svobodu, ale mají strach.  Nikoliv pouze z násilí 
- bojí se také toho, že by mohli být vyobcováni. Chtějí totiž být součástí obce «kulturních 
muslimů». Jejich mlčení ze strachu dává radikálům a extremistům větší možnost tvrdit, 
že oni sami mluví za všechny muslimy. 



«Nevěřím názorům», říká paní Hassan, «že islamisti představují tak malou menšinu, že 
by bylo možné ji ignorovat. V žádném případě! Jsou to oni, kdo požaduje zavedení 
zákona sharia. Jsou to oni,kteří chtějí omezit svobodu slova a mnoho dalších svobod, 
jichž si na Západě velice vážíme!» 
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Přes to všechno říkají umírnění muslimi, že jsou islamisté schopni prosazovat 
vyhrožováním nejortodoxnější interpretace zákona sharia, dosazovat imámy (např. od 
egyptského Ministry of Endowments - poznámka M.K.), kteří hlásají v mešitách radikální 
jihadistickou propagandu a dokonce trvají na tom, že mají «právo» zakazovat v oblastech 
obydlených většinou muslimy hudbu, tanec, alkohol a všechno, co se jim samotným 
nelíbí.  Pan Mansur upozorňuje, že Kanaďani by měli otevřeně diskutovat o tom, jak je 
ohrožována civilizační povaha země a její světská, liberální a převážně křesťanská 
kultura otevřeným přistěhovalectvím a multikulturalismem. Na druhou stranu by měli 
přistěhovalci přijmout skutečnost, že být Kanaďanem znamená přijmout v nejširším 
měřítku hodnoty Západu a svobodně asimilovat jeho výraznou kulturu. Od 9/11 
neukázala muslimská obec na Západě přímost a rozhodnutí odvrhnout islamismus jakožto 
ideologii, která je karikaturou islámu jakožto mírumilovného náboženství.  Souhlas 
vyjadřuje paní Raza a dodává, že by měli nemuslimové odvrhnout islamofobii: «Mnoho 
muslimů na Západě se vymlouvá na islamofobii místních obyvatel, že ti pod rouškou 
svobody slova kritizují muslimy. Takové reakční chování zabraňuje dialogu, debatám 
a diskusím, což jsou všechno znaky zdravé demokracie. To nejlepší, co mohou 
nemuslimi udělat sami pro sebe i pro muslimy, kteří chtějí být dobrými Kanaďany, je 
mluvit otevřeně.  Udržovat veřejné povědomí o tomto problému, aby se vytvořilo kritické 
množství lidí, kteří zabrání islamistické infiltraci. 

Pro paní Razu tato situace přináší vážné obavy. Se svým manželem uprchla do Kanady 
z Pákistánu v r. 1989 poté, co vláda tehdejšího prezidenta Muhammada Zia-ul-Haqa 
začala pod vlivem saúdsko-arabských wahhábistů zavádět další a další náboženská 
omezení a tabu do společnosti, která byla až do té doby přijatelně svobodná a liberálně 
orientovaná. Náhle se stala paní Raza, šiitská muslimka, se svým sunnitským manželem, 
společenskými párii, vyobcovanými oběma obcemi. Tím, že odešli do Kanady, doufali, 
že unikli bigotním názorům a nesnášenlivosti. Posteskla si: «Připadá nám to ironické, že 
ideologie, od níž jsme utekli před 23 roky, nás následovala do Kanady». 

Hodlal jsem do tohoto příspěvku zařadit i reakci čtenářů na článek Dr. Sibleyho. K mému 
velkému překvapení nezareagoval veřejně v dalších pěti dnech vůbec žádný čtenář. Četli 
jsme jen o názorech sloupkaře pana Davida Warrena, který v každém příspěvku 
zdůrazňuje, že přestoupil z anglikánské víry na římsko-katolickou a tedy se liší od 
muslimů a má i jiné vzory než pan Salim Mansur, jehož zná a jehož knihu o «utěšeném 
životě» doporučuje ke čtení. 

Dr. Sibleymu patří poděkování za to, že «píchnul do vosího hnízda» a navrhnul 
prostřednictvím několika muslimských autorit, aby se mluvilo veřejně o problémech, 



které jsou v pozadí vražd na ochranu cti a také které vedou k různým výjimkám 
z některých předpisů. Před časem jsem psal o řidičských průkazech starých řidičů 
a požadavcích na jejich zrak. Nejsem sám, kdo se diví, jak řídí motorová vozidla 
muslimky zahalené v burce nebo niqabu. Jak sledují okolní provoz? Jak vidí do stran?  
Podle dopravních předpisů nesmí mít kabina řidiče tmavá skla, která by zabraňovala 
policistům rozeznat řidiče za volantem. Jak rozeznávají řidičku zahalenou v niqabu nebo 
burce? K čemu jsou dobré videokamery v bankách a v obchodech, jestliže zachytí osobu 
zahalenou od hlavy k patě? 

Oblékání je jednou věcí, dalo by se říci do jisté míry soukromou, kdežto prosazování 
systému, z něhož přistěhovalci odešli za lepším životem do Kanady, by ovlivnilo 
veřejnost. V tomto ohledu nebylo až do příchodu islamistů problému, dokud přicházeli 
přistěhovalci z Evropy, Jižní Ameriky, některých afrických zemí či Dálného východu. 
Evropané i Jihoameričané se poměrně rychle přizpůsobovali a vážili si lepšího života 
v této zemi. Většinou byli rádi, že odešli od politicky problematických situací v zemích 
svého původu a nehodlali sem zatahovat své 
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dřívější spory. Byli jsme na to všichni hrdi, že jsme překonali dřívější nevraživost vůči 
lidem, s nimiž jsme měli nepřátelské vztahy ve «staré vlasti», kteří mluvili jinak, vypadali 
jinak, stravovali se jinak a často i mysleli jinak, vyznávali jiné náboženství, neměli smysl 
pro humor nebo jsme jejich humoru nerozuměli a podobně. 

Jak postupem času klesal zájem Evropanů o vystěhování do Kanady, vláda začala dělat 
propagandu na Středním východě, na indickém subkontinentu a v severní Africe. 
Slibovala víc než mohla splnit a inženýři, lékaři a další odborníci nenacházeli práci ve 
svém oboru a z většiny se stávali uklizeči či taxíkáři. V té době jsem poznal, že moje 
příjmení nezní tak moravsky, jak jsem se do té doby domníval. Začaly mi chodit nabídky 
od arabských zubařů, právníků, restaurací. Vědecký ústav v Bejrútu mě uvedl jako 
arabského vědeckého pracovníka, který pracuje na Západě a publikuje v angličtině a 
vyzval mě, abych se vrátil do Arábie a publikoval arabsky. Arabská liga v Londýně mě 
žádala, abych platil příspěvky a moje anglické vysvělení, že nejsem Arab nebrala na 
vědomí, dokud jsem je nenapsal česky! Jednou mi volal nějaký muž, zdali už přiletěl můj 
bratr z Bejrútu. «Nemám bratra», řekl jsem mu.  Odpověděl: «Nemluvte nesmysly, my ho 
známe a já chci vědět, jestli už přiletěl do Ottawy». Tehdy jsem si v telefonním seznamu 
změnil svoje jméno z M.  Kalab na Miloslav Kalab. Nejistota, zdali jsem Mehmet, 
Mustafa nebo Muhammad se změnila na jistotu, že jsem Miloslav - a měl jsem pokoj. 
Odolal jsem i silnému naléhání svého kolegy, abych přestoupil na islám, Tvrdil mi, že už 
je jeden bývalý Čechoslovák dokonce členem Rady starších při ottawské mešitě.  
«Jednoho tedy máte a to vám bude muset stačit», byla moje poslední slova. Výraz Kalab 
se ale opravdu v arabštině vyskytuje, stačí podívat se do Googlu. Na genealogii jsem se 



nedal, tak se mohu jen dohadovat, zdali se nějaký můj předek zúčastnil obléhání Vídně 
a potom se usadil na Moravě? 
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Německo a Řecko flirtují s navzájem 
zaručeným zničením 
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble se rozhodl to provést právě v okamžiku, 
kdy globální ekonomika stojí na na pokraji opakované (double-dip) recese, bankovní 
akcie se hroutí a globální úvěrový stres je na úrovni krachu banky Lehman Brothers. Tato 
lehkomyslnost doslova bere dech. 

Pokud má jít o nátlakovou taktiku, která by přinutila Řecko podřídit se požadavkům EU 
a MMF na ještě přísnější uskrovnění, může namísto tohoto výsledku dojít k navzájem 
zaručenému zničení (mutual assured destruction). 

«Kdokoliv se domnívá, že Řecko je snadným obětním beránkem, ten zjistí, že se to 
nakonec obrátí proti němu, proti tvrdému jádru eurozóny,» řekl řecký ministr financí 
Evangelos Venizelos.  Pokud by Řecko bylo vyprovokováno, může zablokovat chod 
evropského bankovního systému a způsobit ohromné škody samotnému Německu - a 
Řecko zcela jistě bylo provokováno.  Německý eurokomisař Günther Oettinger prohlásil, 
že by Evropa měla vyslat modré přilby, aby převzaly kontrolu nad výběrem řeckých daní 
a likvidací státních aktiv. Měly by raději být dobře ozbrojeny.  Titulky v řeckém tisku 
hlásaly «Bezpodmínečná kapitulace », «Terorizování Řeků» a dokonce «Čtvrtá říše». 

Schäuble řekl, že by Řekové neměli dostat další peníze ze záchranného balíku EU-MMF, 
dokud «neudělají to, co odsouhlasili» a nepodřídí se všem požadavkům inspektorů 
«Trojky». 

Jenže dotlačit Řecko přes okraj bankrotu znamená riziko okamžité nákazy v Portugalsku, 
které má vyšší úroveň celkového dluhu a stejně mizerný deficit běžného účtu blížící se 
9% HDP, a je v dlouhodobém výhledu zrovna tak neschopné splnit německý diktát. Od 
tohoto bodu by byla řetězová reakce šířící se do měkkého jádra eurozóny rychlá a zběsilá. 

Buďme upřímní - hlavním důvodem, proč Řecko nedokáže splnit své cíle ohledně 
rozpočtového deficitu, je fakt, že na ně EU uvalila nejtvrdší fiskální deflaci v dějinách 
moderních rozvinutých ekonomik.  16% HDP za tři roky - bez úlevy v podobě 
monetárního stimulu, odpuštění dluhu nebo devalvace.  To uvrhlo ekonomiku do poklesu 
s pozitivní zpětnou vazbou a snižuje to daňové výnosy. Taková politika je tmářská 
a znamená opakování britské aféry se zlatým standardem v roce 1931. Samozřejmě, že 
selhala. Jak prohlásil řecký parlament, dluhová dynamika je «mimo kontrolu». 

Všichni víme, že se Řecko deset let chovalo nezodpovědně. Ale o kdyby teď 
Papandreova vláda splnila všechny požadavky, v praxi by to nepřineslo žádnou změnu. 



Řečtí občané to chápou - a chápou i to, že půjčky EU jsou prostě jen recyklovány 
bankami na severu Evropy. 

Namísto uznání kolektivního selhání EU si věřitelské mocnosti vybíjejí hněv na oběti. 

Nikdy jsme nestáli tak blízko rozpadu eurozóny.  Jürgen Stark, který v pátek odstoupil 
z vedení ECB, nebyl jen tak nějakým členem rady. Je hybnou silou Bundesbanky a jeho 
odchod znamená vyjádření nedůvěry vedení evropské měnové unie. 
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Ukazuje se, že podezření bylo správné: ECB nemůže dlouho nakupovat italský 
a španělský dluh, aniž by se odcizila Německu. A rozpady měnových unií neprobíhají 
snadno. Obvykle zahrnují občanské nepokoje a dokonce i válku. 

Pokud by se Řecko vrátilo k drachmě, ta by okamžitě devalvovala o 60% a řecké banky 
by zkolabovaly.  Konverze státního dluhu na drachmu by znamenalo platební 
neschopnost a připravilo by zemi o přístup na kapitálové trhy. V prvním roce by přineslo 
ztrátu kolem 50% HDP. 

Pokud jde o Německo, nová marka by revalvovala oproti starému euru o 40-50% a banky 
by po ztrátách potřebovaly rekapitalizaci. Obchodní výměna by klesla o pětinu a ztráty by 
dosáhly 20-25% HDP.  Koneckonců, politické investice do projektu EU jsou příliš 
vysoké, takže eurozóna se patrně vydá nějakou třetí cestou s křečemi v podobě 
restrukturování dluhu v rámci eurozóny, aniž by bylo dosaženo fiskální (dluhové) unie. 
Status quo je nicméně nepřijatelný.  Dluhově deflační strategie EMU uvrhla polovinu 
Evropy do deprese; nezaměstnanost mladých ve Španělsku dosahuje 46% a pro příští léta 
není na obzoru žádné zlepšení. 

Podrobnosti v angličtině: ZDE 
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ESEJ: Lze budovat národ? 
Rozpad sovětského bloku i nedávné intervence Spojených států v Iráku a Afghánistánu 
vyvolaly živou debatu na téma budování státu (nation building). I řada lidí jinak 
skeptických vůči schopnosti vlády Spojených států konat prostřednictvím donucení dobro 
na domácím území, má tendenci věřit, že se naše vláda může ujmout údajně ušlechtilého 
úkolu postavit znovu od základů státy, které upadly do chaosu v důsledku válek či 



politických bouří.  Ačkoliv pojem budování státu“ zní mnohem konstruktivněji a 
pozitivněji než destrukce či zabíjení, jež použití americké síly obvykle doprovází, 
skutečností je, že pokusy o vybudování národů obvykle selhávají. Budovatelé národů 
totiž často přehlížejí rozlišení mezi národem a státem, které před více než 100 lety ukázal 
Ludwig von Mises.  Národ není nutně totéž jako stát“. Ve své nedoceněné útlé knížce 
Národ, stát a národní hospodářství Mises argumentoval, že národy“ jsou definovány 
nikoliv územím či politickými institucemi, ale jazykem a obdobnými kulturními 
institucemi, které poskytují základ pro vzájemné porozumění“. 

Národ proto podle Misese nelze chápat jako statický objekt, se kterým můžeme 
manipulovat, jak se nám zlíbí: Národy a jazyky nejsou neměnné kategorie, jsou spíš 
dočasnými výsledky procesu, který je v neustálém pohybu: Mění se každým dnem, a tak 
můžeme pozorovat hojnost různých forem a fází národů a jazyků, jejichž klasifikace není 
úplně jednoznačná.“ 
Tento evoluční pohled na konstituční základ národů ukazuje, že pro vnějšího 
pozorovatele může být velmi obtížné byť jen poznat, zda daná masa lidí konstituuje 
národ“, natož aby byl schopen vědět, co obnáší vybudovat národ z jeho prozatímní 
formy“. Jak víme od Friedricha von Hayeka, lidé poznávají jak koordinovat chování vůči 
sobě navzájem prostřednictvím evolučního procesu. Jinými slovy, národy jsou 
spontánními řády, které vyrůstají z každodenních voleb lidí o tom, jaký jazyk budou 
používat, a z dalších rozhodnutí o zapojení se či naopak o neúčasti v rozličných formách 
kultury v širokém slova smyslu. Lidé sami konstituují národ“ svými individuálními 
volbami. 
Mises tvrdil, že státy, které jsou vládnoucími panovníky uměle naordinované na 
jednotlivé národy, jsou odsouzeny k zániku, neboť se obvykle snaží eliminovat všechny 
formy pospolitosti, které leží mezi vládcem a lidmi. Cokoliv, co nepochází od státu, má 
být rozpuštěno. Jinými slovy, umělé státy ovládající jednotlivé národy nemají rády, a 
tudíž ničí jemné předivo přirozeně vyvinutých vazeb, jež tvoří opravdový národ. Proto se 
totalitní režimy snaží ovládat jazyk, náboženství, rodinu a všechny ostatní zprostředkující 
instituce ležící mezi jednotlivcem a státem: protože tyto instituce pomáhají definovat, co 
to znamená tvořit národ coby instituci odlišnou od státu. Vráží klín mezi přirozené volby 
jednotlivců a pokouší se tyto volby kontrolovat shora. 

Stejně jako jiné pokusy ovládnout spontánní řád, se i budování národů potýká s 
významným problémem rozptýlenosti informací. Neliší se to v podstatě od pokusů 
plánovat domácí ekonomiku. Jak ukázali Mises i Hayek před desítkami let, když se 
plánovači pokoušejí alokovat zdroje shora, nemají k dispozici tržní signály, které by 
vedly jejich chování nebo indikovaly, jakou hodnotu lidé přisuzují různým ekonomickým 
vstupům a výstupům – tedy nemají k dispozici ceny, které by jim pomohly provádět 
efektivní ekonomické rozhodování. 
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Budování národů je ještě těžší než centrální plánování ekonomiky doma. Když víme, že 
opravdové národy jsou nezamýšleným důsledkem decentralizovaných kulturních procesů 
zahrnujících miliony lidí, je zřejmá absurdnost snah o vybudování národů stylem, jako by 
to byly dětské stavebnice.  Když se pustíme do procesů, které jsou příliš složité, že je 
nelze pochopit ve všech jejich relevantních kauzálních spojeních, takřka jistě z toho 
vyplynou nezamýšlené a nežádoucí důsledky. Všechny zprostředkující instituce, které 
definují národ (jako jazyk, zvyky, náboženství či rodina) mají samy silné prvky 
spontánního řádu, protože vycházejí z každodenního konání jednotlivců bez jakéhokoliv 
zastřešujícího plánu. Jejich prostřednictvím se jednotlivci snaží koordinovat své chování, 
které tak pozvolna utváří instituce, jež lidem pomáhají.  Takové procesy koordinace 
nejlépe fungují, když jsou jednotlivci a jejich malé skupiny svobodné, aby mohli sami 
využívat své konkrétní znalosti k tomu, aby rozhodovali, jak zlepšovat své životy.  
Budovat národ – národ v misesovském smyslu – by vyžadovalo někoho, kdo by byl 
schopen činit lepší rozhodnutí, než jak to dokážou výše popsané decentralizované 
procesy. 

Ekonom Chris Coyne ve své skvělé knize After War (Když skončí válka) potvrzuje, že 
poválečná obnova (tedy forma budování národa) trpí stejným problémem rozptýlenosti 
informací, kterému čelí ti, kdo chtějí budovat“ národní ekonomiku. Pokud měli Hayek a 
Mises pravdu ohledně nemožnosti socialistického plánování, jelikož ekonomiky jsou 
zkrátka příliš složité, než aby je dokázala zmapovat jedna lidská mysl bez pomoci 
signálů, jakými jsou ceny, pak je budování národa stejně tak nemožné.  Stejně jako 
intervence ekonomických plánovačů nevyhnutelně produkují výsledky, které jdou proti 
stanoveným cílům a které je vedou k novým a novým intervencím s cílem tyto vyvolané 
problémy řešit, stejně tak budování národů vytváří tyto zpětné reakce a nové formy 
kultury a společenství ke zklamání budovatelů. Problémy v Iráku a Afghánistánu jsou 
jasným důkazem tohoto argumentu. 

Coyne předkládá několik tezí, které vysvětlují selhání pokusů o vývoz demokracie“. Tři z 
nich mají konkrétní relevanci k naší argumentaci. 

Proč demokracii nelze vyvážet 
Coyne zaprvé argumentuje, že zatímco ekonomové a zástupci dalších společenských věd 
mají vcelku jasno, co konstituuje funkční národ, již mnohem méně vědí o tom, jak si 
poradit s nefunkčním národem“.  Národy vznikají v procesu, který je jednak složitý a 
jednak pro každou zemi unikátní. Jediné, co můžeme dělat, je ustoupit z cesty a nechat 
lidi, ať si věci zařídí podle svého. 

Coyne také rozlišuje mezi faktory, které budovatelé národů mohou ovládat, a které 
nikoliv. 

Argumentuje, že faktory, které nelze ovládat, jsou ty, které obecně nazýváme kultura“ 
nebo neformální pravidla a instituce“, které tvoří společnost. 

Tyto faktory ovlivňují ty činitele, které ovládat lze.  Jinými slovy, o některé věci se 
budovatelé národů pokusit mohou, jako např. iniciovat demokratické volby, jak to udělali 
Spojené státy v Iráku. Úspěch těchto formálních změn ovšem obrovsky závisí na tom, 
zda jsou konzistentní s kulturou, která je pod povrchem. Když vybudujeme pouze tyto 



formální instituce jen proto, že je vybudovat lze, neznamená to, že vyprodukujeme 
žádoucí výsledky. 

Budování Nirvány 
Nakonec Coyne poukazuje na to, že řada pokusů o budování národů trpí tím, co 
ekonomové nazývají omyl Nirvány“ (Nirvana fallacy“). Tento klam spočívá ve 
srovnávání nedokonalosti existující reality s dokonalým světem, který si lze teoreticky 
nalinkovat na rýsovacích prknech a následném svádění neúspěchu plánu na nastalé 
okolnosti. V 
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teoretických plánech budování národa plánovači usuzují, že budou vedeni veřejným 
zájmem a že budou mít vždy dostatek informací, aby došli ke kýženým výsledkům. 
Problém informací jsme již probrali. Problém sledování veřejného zájmu nicméně také 
naráží na nedokonalost politiky.  Problém rozptýlenosti informací se tak propojuje s 
problémem zvrácených motivací. 

Bylo by mylné předpokládat, že ti, kteří dostanou pověření využívat politický proces, aby 
budovali nebo obnovovali národ, budou imunní vůči zájmu o vlastní prospěch a budou 
motivováni výhradně veřejným zájmem. Budovatelé národů musí správně identifikovat 
veřejný zájem. Ačkoliv si mohou být vědomi konečného cíle, fundamentálním úkolem 
zůstává umět poznat, jaká cesta daný společensky žádoucí výsledek zajistí. Není možné, 
aby věděli, zda každá konkrétní akce ve jménu budování národa je skutečně ve veřejném 
zájmu. S vědomím této nedokonalosti bychom neměli být překvapeni, že bude u 
budovatelů národa převládat zájem o vlastní prospěch. Coyne dokumentuje, jak politický 
individuální zájem ovládal americké úsilí o budování národa v Iráku a Afghánistánu. 
Odhaluje přátelské vztahy amerických politiků se soukromými firmami, s nimiž měli 
vazby z minula. Proces budování národa je úrodnou půdou pro nezdravý vztah mezi 
státem a byznysem, který podrývá pravý volný trh. 

Liberalismus a anti-imperialismus 

Coynova kniha a širší argumenty nastíněné výše jsou součástí dlouhodobé klasicky 
liberální tradice antiimperialismu.  Možná, že kvůli nahodilým aliancím vytvořeným 
Studenou válkou na tuto tradici mnozí zapomněli. Ve skutečnosti ale klasičtí liberálové 
vždy věřili, že nejlepší cestou, jak podpořit národní rozvoj, je cesta obchodu – obchodu 
se zbožím, službami a myšlenkami, ne prostřednictvím politické či vojenské intervence, 
byť ve jménu pomoci druhým. 

Argumenty proti budování národa jsou prakticky stejné jako argumenty proti domácím 
státním zásahům (které bychom mohli překřtít na budování ekonomiky“ nebo budování 



morálky“). Oba typy intervencí vyvěrají z chybné víry, že lidé zvenčí mohou rozhodovat 
lépe, než jaký je výsledek spontánního a postupného vývoje vycházejícího z interakcí 
jednotlivců. Oba typy intervencí trpí nepřekonatelným problémem rozptýlených 
informací a problémem zvrácených motivací politického procesu. Lepší variantou je 
podpořit směnu bez bariér – jak uvnitř národa tak mezi národy. Když nepochopíme, že 
národ nelze vybudovat zvenčí a že i často drsné následky takových pokusů jsou 
důsledkem této nemožnosti, hrozí, že zničíme i klíčový argument proti nekonečným 
domácím vládním zásahům. Jestliže budeme připouštět, že dokážeme vybudovat národ 
podle našich představ na druhé straně zeměkoule, tak proč bychom jej pak nemohli 
vybudovat doma? 

Vyšlo v časopise Freeman, červen 2011. Steven Horwitz učí na St. Lawrence University v 
New Yorku. 
Překlad: Petr Mach – 4. 8. 2011 
Převzato z časopisu Laissez Faire se souhlasem redakce 
12.9.2011 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/esej-lze-budovat-narod-067-
/p_zahranici.asp?c=A110911_012346_p_zahranici_wag 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
myslel som si, že mám veľký zmysel pre porozumenie, ale toto, čo som uvidel na tomto 
videu, ma premklo odporom a hrôzou. Mal som pocit, že peklo zostupuje na zem. 
http://www.youtube.com/watch?v=hvyTyD8PZgQ&feature=share 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++sevec.cz 
Zbyněk Fiala: Kdo by nechtěl švédské 
penze? 
Premiér Petr Nečas v úterý ve sněmovně odrážel výzvy opozice k odstoupení nečekaným 
argumentem, že realizuje program švédských socialistů. Nechme teď stranou, co se ve 
Strakovce pije, a podívejme se detailněji na rozdíly mezi švédským pojetím penzijní 
reformy a českým pokusem o aplikaci metod inženýrského stavitelství (tunely) do 
zajištění ve stáří. 
Švédská penzijní reforma, která tak zaujala premiéra 
Nečase, že se málem dal ke švédským socialistům, se od té naší liší řadou zásadních 
prvků. Ze všech je zřejmé, že se jedná o stabilitu systému, nikoliv o naditou kapsu 
spřátelených finančníků. Uvedená reforma se také neprosazovala metodou lží, krizí a 
nařízené nouze, ale v celospolečenské shodě. Dosáhlo se jí tím, že hotový reformní 
koncept byl nejprve předložen delší veřejné a odborné debatě. A nedebatovalo se o 
čemkoliv, ale o podrobných návrzích konečného řešení. Teprve pak byl přijat zákon, 
který nikdo nezpochybňuje. Zákon byl postaven na čtyřech principech: Prvním byla 
zásluhovost – za stejný objem celoživotních příspěvků, stejnou penzi z průběžného 
systému. 
Druhým byla transparentní redistribuce, to znamená, že když se mělo poskytnout něco 
jiného, než plně zásluhový důchod, jako je důchod invalidní (nebo platby za ženy na 
mateřské, osoby na nemocenské či nezaměstnané) nebo sociální doplněk nízkého 
důchodu, muselo se sáhnout po zdrojích z daní, nikoliv ze sociálního pojištění. Třetím je 
shodné zdanění – byly zrušeny daňové výjimky pro důchodce. Příspěvek do systému je 



daňový náklad, výplata je zdanitelný příjem. Až na tomto základě pak může každý nad 61 
let libovolně kombinovat práci a penzi. 
A teprve čtvrtou složkou bylo zavedení povinného spoření do soukromých finančních 
institucí. Tam však byly posílány peníze navíc. Proto se zvýšilo celkovépojištění ze 16 
procent na 18,5 procenta z hrubé mzdy, kdy polovinu platí zaměstnanec a polovinu 
zaměstnavatel. 
Až ona 2,5 procenta navíc se pak posílají do jednotného výběrního místa, kterým je státní 
úřad pro dluhovou službu. Ten pošle příspěvky dál, do finanční instituce podle výběru 
pojištěnce. (Penzijní fond přitom zná pojištěnce jen jako číslo, nikoliv jménem a adresou. 
Nemůže mu tedy plnit schránku drahou reklamou na další produkty, aby pak klientům 
naúčtoval i astronomické marketingové náklady.) 
17/09/2011 17:33 
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Zbyněk Fiala: Kdo by nechtěl švédské penze? Švédský systém se tedy liší od toho našeho 
řadou podstatných prvků, protože hlavním cílem reformy byla stabilita a udržitelnost 
systému. Základem zůstává průběžný systém, který se změnil jen v tom smyslu, že zavedl 
pomyslné individuální účty (NDC), ze kterých se pak vypočte penze. Je to drsně 
spravedlivý systém. Spočítá, kolik se vybralo a dělí to průměrným věkem dožití. 
Neznamená to, že když přetáhnete, nic nedostanete. Ale když bude určitý ročník 
důchodců vypadat moc zdravě, roční anuita bude nižší. Doplňkový systém finančních 
účtů (FDC) pak nebyl zaveden proto, aby pojištěnce omámili iluzí, že rychle zbohatnou, 
ale aby peníze navíc od mladších 
plátců doplnily rezervy šedivějící společnosti. Vedle toho existuje také zaměstnavatelské 
pojištění FDC, kam plyne zhruba 3,5 procenta z platu na základě vyšších kolektivních 
dohod, a soukromé pojištění s daňovým zvýhodněním do určitého stropu. Stát však 
garantuje jen první pilíř (NDC) a minimální penzi, fondy (FDC) negarantuje. A 
negarantuje ani rozšířené zaměstnavatelské pojištění (kterému se v Česku tak úporně 
bráníme, i proti sankcím Bruselu) a pochopitelně ani pojištění soukromé. Pokud jsou 
odhady věku dožití správné, švédský systém se nemůže dostat do deficitu. Zbytečné je 
take úřední zvyšování věku odchodu do důchodu. Každý ať si jde do penze (po 61 roce 
věku), kdy chce. Kdo odejde dřív, má holt našetřeno míň (dolní hranice je dána jen tím, 
aby se z toho dalo žít). Riziko nese důchodce, ale jen do určité míry. Vznikne-li riziko 
nepřijatelného zchudnutí, nastoupí jiný systém, ale ten je financován z daní. V roce 2001, 
kdy tento systém popisoval v Praze profesor Edward Palmer z Uppsalské univerzity, se 
předpokládalo, že pojištěnec, který platí od svých 22 let celkem 22 procent ze mzdy 
(kombinace individuálního a zaměstnavatelského systému) má v 61 letech před sebou 
ještě 24 let života a bude dostávat penzi ve výši 44 procent svého průměrného platu. 
Kdyby se však v práci zuby nehty udržel až do svých 70 let, bude dalších 17 let dostávat 
73 procent platu (nebo ještě déle, když ho neklepne). Výpočet vychází z průměrného 
růstu mezd o 2 procenta ročně. U naší reformy jde o něco jiného. Hlavním cílem je 
výdělek penzijních fondů i za cenu značné nestability systému a snižování penzí. A 
protože penzijní fondy jsou v Česku značně nepopulární (populární je jen státní 
příspěvek, takže nikdo nedá do penzijního fondu víc, než kolik je potřeba pro získání 



nejvyšší pomoci), snaží se vláda občany vyděsit umělou krizí. To je snadné, stačí 
snižovat sazby pojištění tak dlouho, až systému začnou peníze chybět. Naše sociální 
pojištění je vlastně daň, což se projevuje hlavně při přebytku (zeptejte se pamětníků, co to 
je). V takovém případě se sociální systém o přebytečné peníze obere a zaplácne se jimi 
díra někde jinde, například na předražené zbrojní zakázky. Když však peníze na 
sociálním účtu chybí, řekne se, že je krize a hledá se, jak důchodce podusit. Peníze 
přitom mohou chybět i proto, že stát škudlí na státních pojištěncích nebo požaduje málo 
po OSVČ. Jediný, kdo dodá vždycky všechno, jsou zaměstnanci, jim se to prostě z platu 
strhne. Ani zaměstnavatelé si nedovolí velké výpadky, protože neplacení pojistného je 
trestný čin, v krajním případě poukázka na Krim. Český osel se tedy třese, zlaťáky padají, 
a ostatní se za břicha popadají. Snižování penzí pro důchodce se středními příjmy, aby se 
mohly zvednout nejvyšší penze, by ve Švédsku neporozuměli. Tam nemají žádné 
postupné redukční hranice pro výpočet důchodu, ale také žádné vysoké penze z 
průběžného systému. Individuální příspěvky pojištěnce jsou nezdaněné do stropu 
nepatrně nad mzdový průměr (kdo bere víc, dál už přispívá zdaněným příspěvkem!), ale 
vyplácené důchody na nízkém stropu končí. Pracháči se přece dokážou zajistit jinak. 
Solidaritu doplňuje progresívní zdanění vysokých příjmů. Z toho je pak financován 
sociální pilíř systému, včetně mi- 
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Zbyněk Fiala: Kdo by nechtěl švédské penze? nimálního důchodu pro ty, kdo na 
příspěvky na důchod nikdy neměli. Je však možné, že právě tohle měl na mysli i český 
Ústavní soud, když vydal své rozhodnutí - jenže mu neporozuměla (nebo nechtěla 
porozumět) ani česká vláda. Jestliže si tedy premiér Petr Nečas bere za vzor švédský 
model, je to příležitost k napití. Následovat bude otvírání oken ve Strakovce, aby bylo 
kudy vyhodit stávající reformní záměry. Pak se začne seriózně vyjednávat s odbornou 
veřejností, sociálními partnery, opozicí a se všemi, kdo mají o takovou debatu zájem. 
Vzejde z toho návrh, který bude i se všemi detaily zveřejněn a předložen ke kritickému 
posouzení veřejnosti. A teprve pak vznikne šance, že vznikne něco, co příští vláda 
nezruší. Kdo se však doopravdy tohoto úkolu ujme, to není v tuto chvíli jasné. Do června 
se to stihnout nedá. A premiér prohlásil, že když nebudou reformy do června, i on sám 
uzná, že tahle vláda nemá smysl. 
17/09/2011 17:33 
http://www.vasevec.cz/blogy/zbynek-fiala-kdo-nechtel-svedske-penze 
Page 3__ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Aké je to učiť čiernych študentov   http://zvedavec.org/komentare/2011/07/4496-ake-
je-to-ucit-ciernych-studentov.htm                          22.7.2011 

...Do nedávna som učil prevažne na školách s dominanciou čiernej mládeže na 
juhovýchode štátov. Hlavný prúd médií nám dáva len slabý náznak toho, aké to je naozaj 
na školách s prevahou afro - americkej mládeže. Expresívni žurnalisti používajú slová 
ako „chaotické“, slabé vyučovacie prostredie alebo nedostatok disciplíny, ale 



v skutočnosti nezachytávajú, čo sa deje! Pokúsim sa vyjadriť moju dennodennú 
skúsenosť s týmto prostredím. 

 

Prvá vec, ktorá ma šokovala je, že sú hluční. Nemajú ani najmenšiu šajnu o základoch 
slušného správania. Nebolo nič neobyčajné, keď na mňa kričalo päť študentov naraz. 
Nefungovalo to, keď ste sa ich snažili utíšiť, obzvlášť ťažká úloha pre bielu ženu. Bol 
som na vyučovacej hodine svedkom toho ako moja kolegyňa prosila študentov aby sa 
utíšili ale oni len kričali viac a viac. Pripadalo mi to tak ako keby nemali žiadnu 
predstavu kedy je správny čas prehovoriť. Hneď ako dostali akýkoľvek nápad do hlavy, 
jednoducho ho vykríkli na celú triedu. Mohol som viesť diskusiu na tému vlády a náhle 
byť prerušený „Potrebujeme viac demokratov! Clinton, je v pohode!“  Študent pokračuje 
kľudne za 2 minúty a vybuchne zo slovami „Clinton je v pohode!“ 

Ktokoľvek kto je v prostredí čiernej mládeže, bude pravdepodobne aj na rapovej diéte. 
Čierni často vymýšľajú svoje vlastné rýmovačky a nebolo nič neobvyklé ak 15 chlapcov 
hrdo vpochodovalo do triedy za hluku svojich „veršov“ a sácania sa. Títo amatérski 
raperi obyčajne končia svoje „verše“ najhrubšími možnými slovami, že všetky ženy 
sú im sexuálne oddané. Ďalej nech majú akýkoľvek dôvod, ktorý mi nie je známy, 
neustále vzdychajú namiesto používania určitých slov v ich nechutných sexuálnych 
frázach. 

Afro-americké dievčatá tancujú v triedach  na stoličkách, vedľa stoličiek i  pod 
stoličkami. Raz som sa vzdialil z triedy na 2 minúty a keď som sa vrátil, boli dievčatá 
zoradené pri tabuli zmietajúc sa na veľké potešenie chlapcov. 

Mnoho čiernych, hlavne ženy sú enormne tučné. Niektoré sú také tučné, že som im 
musel upraviť miesto na sedenie aby sa tam vmestili. Nehovorím, že sú bieli študenti 
nie sú obézni ale je to vec čísiel a postoja. Čierne dievčatá sa jednoducho nestarajú či sú 
tučné. Je veľa bielych anorektičiek ale nikdy som nepočul alebo nestretol čiernu 
anorektičku. 
Čierne ženy sú veľké pán Jackson, moji študenti vysvetľujú. Opýtal som sa dvoch 
obéznych dievčat v triede, či je v pohode biť tučný v čiernej komunite. Dievčatá začali 
tancovať a odpovedali „viete pán Jackson, chlapci majú radi šťavnaté ovocie“. 

Afro-američania sa javia ako najkritickejší ľudia, akých poznám a akých som kedy 
stretol. 
Na rozdiel od bielych, ktorí sa vyjadrujú opatrne ohľadom citlivej témy  ako rasa. Čierni 
poukazujú na tému rasy neustále a veľmi drsne. Keď som potreboval poslať študenta 
s nejakým odkazom do kancelárie, spýtal som sa na dobrovoľníkov. Naraz 30 tmavých 
rúk sa vrhlo do vzduchu, človek by si myslel, že ja na okamih v triede plnej nadšených 
študentov. 
Pravda je taká, že moji študenti milovali opustiť triedu a byť preč od bielej autority. 
Vybral som si černocha so svetlejšou pletou aby doručil odkaz a jeden veľmi čierny 
študent ho slovne napadol, že je polovičný chleba (lebo mal trochu svetlejšiu pleť). 



A hneď po jeho slovách začali ďalší šiesti chlapci kričať a opakovať, že je polovičný 
chlieb. 

Po desaťročia, počujeme náreky v krajine nad chabými výkonmi čiernych a je nad 
čím nariekať! Mnohý čierni prichádzajú do škôl s vážnym handicapom. Doma sa naučia 
dialekt, ktorý je takmer iným jazykom. Čierny nielen zle vyslovujú slová ale aj ich 
gramatika je často chybná. A toto sa podpisuje na ich písomných úlohách. Je pravda, že 
niektoré biele tváre majú podobný handicap. Ale rozdiel je, že väčšina bielych prekoná 
tento handicap a naučí sa hovoriť správne, čierny nie. 

Väčšina čiernych nemá žiaden záujem o školské vyučovanie. Učil som históriu 
a študenti často hovoria, že nechcú robiť úlohy alebo nemajú radi históriu lebo je to 
všetko o bielych.  Čierni to stále chápu ako neadekvátne. Tak som sa snažil niečo 
vymyslieť a dal som im úlohu si naštudovať moju obľúbenú historickú postavu Marcusa 
Garveyho. Ale ani tak nemali žiaden záujem sa o ňom niečo naučiť, hoci bol čierny. 
Jednoducho nemajú žiaden záujem pracovať nech je úloha hocaká. 

Ktokoľvek kto učí čiernych sa naučí, že majú úplne iné názory na vládu ako bieli. 
Raz som dal študentom 25 minút na to, aby napísali čo si myslia ako by sa vláda mala 
zmeniť. Tú istú otázku som dal 3 triedam, čo je okolo 100 študentov, z ktorých bolo asi 
80 čiernych. Moji bieli študenti prichádzali väčšinou z konzervatívnymi nápadmi ako 
napríklad, že musíme konečne urobiť niečo s ľuďmi, ktorý nepracujú. Toto bola 
najfrekventovanejšia odpoveď bielych študentov. Ale takmer každý čierny mi dal 
odpoveď „my potrebujeme viacej štátnych výhod, sociálnej podpory“. 

Moji študenti nemali šajnu ako sa platí za tieto štátne podpory. Pre nich to je ako čarovné 
prasiatko, ktoré sa nikdy nevyprázdni. Jedna černoška upozorňovala v triede, že 
potrebujú viac sociálnych výhod, ale ja som sa snažil vysvetľovať, že obyčajní ľudia to  
musia platiť zo svojich daní. Dievča mi odpovedalo: „Áno, ale to ide od bielych aj tak sú 
lakomí“. 

Povedal som, že aj veľa čiernych zarába 50 000 dolárov ročne a tiež sú zdanení. Na to 
mala odpoveď „sú polovičný chleba (half bread) (Ide zrejme o vyjadrenie, že sú 
polovičnej rasy, min. čas od slova breed - rasa, pozn. prop.sk) . To znamená, že sú 
zmiešaní s bielymi, asi nie dosť dobrý pre ostatných „super čiernych“. Trieda 
súhlasila s dievčinou. Danú tému som radšej nechal tak.  Mnoho čiernych dievčat je 
úplne šťastných, ak sú „kráľovné sociálnych výhod“. V deň keď sme hovorili o plánoch 
do budúcna, akú kariéru si predstavujú moji študenti, jedno dievča vysvetlilo svoj plán 
triede. &bd quo;Budem mať veľa detí aby som dostávala „tučné“ šeky od vlády. Trieda 
nemala žiadne námietky. 

Prekvapivé názory zaznievajú v triede počas diskusie o zločinoch, ktoré boli dôsledkom 
hurikánu Katrina. (pozn. prekladateľa – hurikán Katrina zasiahol najmä černošskú 
komunitu, viacero článkov sa venuje podrobne chovaniu afro – americkej komunity 
počas tejto krízy.) Zmienil som sa o znásilnení mladej dievčiny v katedrále. Väčšina 
mojich študentov súhlasila, že to bol otrasný zločin, ale niektorý to zobrali s nadhľadom.  



Jeden černoch povedal, že sa nič také nestalo. Mysleli si, že zomrú tak sa chceli 
zabaviť. Viacerí černosi pokývali hlavami na súhlas. 

Riaditeľ školy nariadil učiteľom aby sa opýtali študentov otázku. „Myslíš si, že je 
v poriadku porušiť zákon, ak budeš mať z toho obrovský prospech?“ Učil som už 
poriadnu dobu a nebol som prekvapený odpoveďami, ktoré zanechali mladú bielu 
učiteľku v úžase a zdesení. Áno bola najobľúbenejšia odpoveď. 

Úroveň zhody medzi čiernymi je ťažko pochopiteľná bielym. Majú radi jeden druh 
hudby : rap. Volia pre jednu politickú stranu : demokratov. Rovnakým spôsobom tancujú, 
hovoria, a zlyhávajú na skúškach. Samozrejme sú tam výnimky ale tie sú zriedkavé. 
Bieli sú rozdielni. Niektorý majú radi country hudbu, druhý zas heavy metal. Ďalší 
preferujú pop a boh odpusť im aj rap. Majú rôzne záujmy, skupiny a ideológie. Sú tam 
športovci, hlupáčikovia,“ lovci“ atď. Čierni sú hlavne čierni a veľmi rýchlo dajú najavo 
druhému čiernemu ak vybočuje z radu! Jeden môže namietať, že sú dôležité rozdiely 
medzi čiernymi, ktoré biely nemôže jednoducho zistiť. Snažil som sa najlepšie ako som 
vedel nájsť tie rozdiely ale stále si myslím, že hovoria, obliekajú a myslia rovnako. Zaiste 
sú medzi nimi konkurenčné skupiny, ktoré ťažko rozoznať. Jednoducho medzi čiernymi 
nenájdete rozdielne skupiny ako medzi bielymi. 

Všetci čierni súhlasia s jednou vecou a to, že všetko je rasistické. Tento odkaz od 
liberálov vstrebali úplne. „Spravil si domácu úlohu? Nie domáca úloha je rasistická“ 
Prečo si zlyhal na skúške? Test je rasistický.“ 

Pokúšal som sa naučiť študentov niečo o britských filozofoch a prvú vec čo si všimli bolo 
to, že Bentham, Hobbes a Lock boli bieli. Vysvetlil som im, že v 18. storočí neboli 
čierni v Británii. Môžete hádať čo mi asi odpovedali. To je rasistické. Jeden študent 
ma obvinil, že som rasista a schválne ho nechávam prepadávať na skúškach. Opýtal som 
sa ho či si myslí, že nenávidím čiernych? „Áno.“ „Urobil som niečo, že to takto cítiš? 
„Ty nemáš rád čiernych.“ Prečo to hovoríš? Len sa uškeril, pozrel von z okna a precedil 
vzduch cez zuby. To bol asi nejaký lokálny výraz nesúhlasu, ale čierni často pre cedia 
vzduch cez zuby ako tichý prejav pohŕdania a nepriateľstva. 

Moji študenti, neboli schopní vidieť svet inak ako cez hrubé čierne okuliare. Mal som 
v triede hosťa z Nemecka. Jedného dňa mal prednášku o svojej krajine, rodine a škole. 
Z času na čas ho prerušovali výkrikmi „ kde sú čierni?“ Nemecký študent sa snažil 
viackrát vysvetliť, že tam kde žije v Nemecku nie sú černosi. Študenti mu neverili. 
Povedal som im, že Nemecko je v Európe, odkiaľ bieli ľudia pochádzajú a černosi sú 
z Afriky. Ale moji študenti trvali na tom, že nemecký študent je rasista a úmyselne 
odmietol pridružiť čiernych v svojej prezentácii. 

Sú silne zaujatý ohľadom ich vlastných rasových čŕt. Naučil som sa od svojich 
študentov to, že napríklad čierni majú dobré vlasy. Výrazom „čierne vlasy“ myslia 
čierno-biele hybridné vlasy, ktoré sú zrejme menej skrútené, ľahšie na úpravu 
a považované za viac atraktívne.  Černosi sú tiež hrdí na svetlejšiu pleť. Predstavte si 
dvoch navzájom urážajúcich sa čiernych študentov. Jeden je tmavý a chudý, druhý je 



svetlý a obézny. Tmavší začne „ si tlstý Ridário!“ Ridário sa pousmeje, ani sa neobťažuje 
obzrieť, pokrúti hlavou a odpovie „ by si si želal.“ Urážať a poukazovať na svoje raso vé 
črty vedia donekonečna. 

Černosi majú hispánskych imigrantov v zuboch a nenávidia ich. Vedia vyjadriť 
svoje pocity ohľadom hispáncov tak kruto a surovo, že nám nie je odporúčané sa na 
tému imigrácie ani baviť v triedach. 

Bieli sú „rasisti“, samozrejme ale prinajmenšom sú braný ako Američania. Mexikánci 
nie. Čierny majú zrejme nie vždy nevraživé porozumenie pre bielych. Vedia ako sa bieli 
správajú a je jasné, že si všeobecne myslia o bielych, že sú dobrí v organizovaní vecí 
a múdri. Čierni ale chcú väčší kus amerického koláča ako si zasluhujú a bielym by dali 
samozrejme menší kus, ale Mexikáncom s určitosťou nič! 

A čo tak čierni chlapci a biele dievčatá? Nikto o tom nehovorí, ale je do očí bijúce to, 
že černosi sú posadnutí bielymi dievčatami. Bol som svedkom nasledujúceho príbehu 
snáď miliónkrát. Čierny chlapec začne drzo a arogantne tancovať okolo bieleho dievčaťa, 
ktoré sa mu snaží vyhnúť. Opýta sa jej „ Kedy pôjdeme von?“ Sú dva typy odpovedí na 
takúto otázku. Sebavedomé dievča sa nahnevá a pošle ho niekam. Zdržanlivejšie 
dievča skloní pohľad a zašomre nejaké slušné ospravedlnenie, väčšinou odmietne. 
Jediná odpoveď, ktorá nasleduje od černocha je „ ty rasistka.“ Veľa bielych dievčat 
sa cíti vinn&y acute;ch lebo nerandia s čiernymi, príliš veľa. Väčšina bielych dievčat 
v mojej škole si udržiava odstup, na rozdiel pár výnimiek, ktoré sú závislé na 
drogách. 

Je tu niečo ďalšie čo bije do očí. Zdá sa, že černosi nemajú absolútne žiaden zmysel pre 
romantiku. Pojem zaľúbiť sa je pre nich neznámy. Čo spája muža a ženu je sex a nič iné. 
 Samozrejme sa nájdu aj bieli podobne degenerovaní ale všeobecne sú bieli schopní 
naozajstnej oddanosti a mäkkosti citov. Tieto emócie absolútne chýbajú černochom, 
hlavne chlapcom. 

Školy s prevahou čiernych sú násilné a zopár bielych uviaznutých v tejto búrke trpia. 
Násilnosti sú udivujúce, nie to čo sa stane, ale za akej atmosféry sa to stane. Černosi sa 
usmievajú, vyzerajú spokojne a náhle z ničoho nič začnú bitku. Je to príšerné. Pred 
nedávnom som išiel po chodbe a skupina čiernych chlapcov išla predo mnou. Bez 
akéhokoľvek znamenia sa začali biť s druhou skupinou. 
Čierni mimoriadne rýchlo vedia zaútočiť. Sú impulzívni. Raz som náhodne obšuchol 
topánkou o tenisky jedného černocha, okamžite sa dal do bojovej polohy a chcel na 
mňa zaútočiť. Privolal som ochranku, ktorá ho odviedla k riaditeľovi. Bolo 
nezvyčajné aby študent hrozil za takú banálnosť učiteľovi, ale nie medzi nimi. Medzi 
nimi je to naozajstný dôvod začať bitku. 

Ozajstné obete uviaznuté v tomto sú bieli, ktorých vzdelanie trpí za takýchto okolností. 
Slabší bieli sú obzvlášť vnímaví na takéto násilnosti. Dostávajú facky, kopance. 
Obyčajne si ale černosi nechávajú naozaj tvrdé násilnosti a brutálnosti jeden pre druhého. 



Medzi študentmi je veľa promiskuitného sexu. Čierne dievčatá neustále bojujú za 
svojich chlapcov. Je bežné vidieť dve dievčatá biť sa a doslova si vytrhávať vlasy z hlavy 
kvôli chlapcovi. Policajt stojí v strede a snaží sa ich oddeliť. Čierny chlapec stoji vedľa 
a vychutnáva si čo sa deje kvôli nemu. Nemôžem to vysvetliť ale čierni chlapci 
zriedkakedy bojujú o dievčatá. Dievčatá naopak sú v tomto smere veľmi násilné. 
Tehotenstvo je bežnou záležitosťou medzi čiernymi, hoci niekedy som nevedel či je 
dievča tehotné alebo len tak tučné. Neviem povedať koľké z týchto dievčat podstúpili 
potrat, ale ak si dieťa nechali tak ho zvyčajne vychovávali rodičia. Škola neposkytuje 
dennú starostlivosť pre deti študentiek. 

Policajti sú neustále v škole a ochranka tiež. Realita na školách s prevahou čiernych. 
V neposlušných triedach dokonca policajti alebo ochranka sedia na hodinách a eskortujú 
študentov priamo k riaditeľovi. 

Na školách je veľká distribúcia drog. Chlapci majú z toho „slušný“ zárobok a dáva im 
to moc nad závislými dievčatami, ktoré sú hračkou pre tých čo im dávajú drogy. Jeden 
z mojich študentov bol notoricky známy drogový díler. Vedel to každý. Bol v jedenástej 
triede pričom mal 19 rokov. Na jednom  teste dosiahol 3 body zo 100 a zavretý bol 4 krát 
od svojich 13 rokov. Opýtal som sa ho jedného dňa, „Prečo chodíš do školy?“ 
Neodpovedal len precedil vzduch cez svoje zuby a pozrel sa von z okna. Jeho kamarát 
Yidarius si dovolil podať vysvetlenie. „Dostane to zelené a ženy.“ „Čo je to zelené 
peniaze alebo dro gy?“ „Oboje,“ odpovedal s úsmevom Yidarius. 
Veľmi tučný študent prerušil a zvolal cez celú triedu „ Dostaneme raňajky Mr. Jackson? 
Musíme dostať naše raňajky a obed.“  Neger, my vieme, že miluješ raňajky zakričal 
uštipačne druhý študent.“ Chudobní dostávali raňajky a obed zadarmo. 

Niektorí čitatelia si môžu myslieť, že som tu vykreslil krutú karikatúru čiernych 
študentov. Napokon, podľa oficiálnych čísiel nejakých 85 percent ukončí úspešne 
školu. Bolo by, ale veľmi poučné vedieť ako to dokážu, veľa z tých študentov majú 
ledva výsledky na C. Idú z jednej triedy do druhej a konečne dosiahnu svoj diplom, 
pretože je tam obrovský tlak na profesorov, aby ich potisli vpred!! Ušetrí to peniaze 
„úspešne ich presunúť“ cez vzdelávací systém, škola vyzerá dobre a učiteľ vyzerá 
dobre. 
Mnoho z týchto študentov by zlyhalo a  systém by sa zrútil pod ich váhou ak by boli 
posudzovaní podľa normálnych štandardov.  

Ako moje skúsenosti vytvárajú dojem o čiernych? V konečnom dôsledku som stratil 
sympatie. Sú v rovnakých triedach spolu s bielymi, jedia ten istý obed, používajú tie 
isté kúpeľne, počúvajú rovnakých učiteľov ale čierni zlyhávajú zatiaľ čo bieli 
prejdú testami. Je to jeden utopický sen stúpencov zrušenia rasovej segregácie. 

Tragický dôsledok pre bielych, ktorí učili príliš dlho je, že sa u nich môže vyvinúť niečo 
blízke nenávisti. Jeden učiteľ prestal chodiť do rýchleho občerstvenia, nie pre zdravotné 
dôvody, ale pretože tam kde žil väčšina zamestnancov v rýchlom občerstvení boli čierni. 
Mal už dosť čiernych. Toto bol extrémny prípad ale roky frustrácie môžu mať takéto 
niečo za následok. Mnoho z mojich kolegov boli na ceste k takémuto rozmýšľaniu. 



Medzi učiteľmi je jedno nepísané pravidlo. Takmer každý vie, že čierni nereagujú na 
tradičný spôsob vyučovania. A toto prináša nekonečné inovácie, márne inovácie, ktoré by 
mali priviesť čiernych na ten istý stupeň ako sú bieli. Riešením je zmena. Zmena je 
skoro ako sväté slovo v dnešnom vyučovacom systéme. A môžeme zlyhať 
miliónkrát, hlavne, že pokračujete v zmenách. Toto je dôvod, prečo liberáli neustále 
„vylepšujú“ študijný plán. Učiteľom je napríklad hovorené, že černosi potrebujú viacej 
praktickej výuky a skupinovej práce. Učiteľom je hovorené, že černosi sú viacej vokálni 
a  neučia sa prostredníctvom čítania a prednášok. Vzhľadom na tento aspekt, ich 
charakteristické rysy vedú k rozdielnemu druhu učenia. 

Belosi sa učili určitým spôsobom po stáročia, ale nefunguje to na čiernych. Samozrejme 
toto naznačuje rasové rozdiely. Ale väčšina liberálnych učiteľov povie, že rozdielny 
rasový štýl učenia pochádza z kultúrnej charakteristiky. Tak sa musia zmeniť školy, 
Amerika sa musí zmeniť. Ale na čo sa musí Amerika zmeniť? Ako zhrniete kvantovú 
fyziku do praktickej výuky a skupinovej práce? Nikto nevie., ale my musíme pokračovať 
so zmenami kým nejaká nebude fungovať. 

Verejné školy sa určite zmenili. Mám priateľov, ktorý učia základné stupne. Hovoria mi, 
že dostávajú každý týždeň nové lekcie „rôznorodosti“, zabalené v peknom obale od 
nejakého byrokrata z Washingtonu. Ukázala mi materiáli, na jeden týždeň to bol veľký 
plagát, ukazujúci absolútne odlišné skupiny ľudí sediace spolu za jedným stolom 
usmievajúc sa. Absolútne odlišnými skupinami myslím – moslimov, židov, chudobných, 
bohatých, čiernych, bielych, hnedých, jemne hnedých, hendikepovaných. Plagát je balený 
spolu s otázkami na papieri, ktoré sa má učiteľ pýtať detí. Tie deti na plag&aacute ;te 
vyzerajú „rôznorodo“ a vyzerajú šťastne! Môžete mi ale povedať, ktorý z tých na 
obrázku je Američan? 
Nejaké osemročné dieťa, „pošpinené nevzdelanosťou“ ukáže na biele dieťa na 
obrázku ako je ono samo. „To.“  
Učiteľ číta odpovede, ktoré dostal vopred na papieri k daným otázkam. „Nie Bily, 
všetky tie deti sú Američania. Sú Američanmi tak isto ako ty.  

Toto sa deje na školách s prevahou bielych študentov. Učitelia základných stupňov 
milujú všetky farby rôznych rás. Ako Arnold Adoff, detský básnik, ktorý vyhral cenu za 
svoje dielo. Tu je zopár riadkov, ktoré sú čítané deťom : 
Mama je čokoládová... Otec je vanilkový... Ja som lepší, nová farba, nová chuť pre lásku. 
Niekedy sa čierna zdá príliš čierna pre mňa a biela je príliš chorobne bledá. Želám si aby 
všetci boli zlatí. Pamätaj pradávno predtým ako ľudia začali migrovať a miešať sa do 
kopy, bola len jedna farba, jeden ľud, farby tečú z toho čo bolo predo mnou do toho čo 
bude potom. Všetky tie farby. 

Učenie ako životná dráha 

Môže to vyzerať ako prekvapenie, potom čo som napísal,  keď poviem, že povolanie 
učiteľa si hlboko vážim. Povolanie učiteľa ponúka stabilný príjem pre strednú vrstvu 
a okrem toho umožňuje naozaj ovplyvňovať životy mládeže. V našej modernej 
spoločnosti nedostávajú deti príliš veľa priestoru na komunikáciu s dospelými. Špeciálne 



a najme nie s rodičmi, takže komunikácia medzi žiakom a učiteľom je veľmi dôležitá 
a skrýva v sebe obrovský potenciál. 

Medzi výnimočným žiakom a učiteľom môže vzniknúť prospešný vzťah. Zostával som 
so svojimi študentmi v triede, kde sme rozoberali nápady, plány a hrali šach až dokým 
nás nevyhodil školník. Bol som ako starý pán, ktorý oboznamuje mladších 
súkmeňovcov s príhodami z minulosti, rozpráva o kultúre, o porážkach, o výhrach. 
Niekedy som sa rád spodobňoval s Tyrtaeuesom, Sparťanským básnikom, ktorý 
poúčal mládež o vernosti a cti. Nikdy som niečo podobné nezažil s čiernymi 
študentmi. A nepoznám iného bieleho učiteľa, ktorý áno. 

Učenie môže byť zábava. Pre určitý druh ľudí je radostné sledovať kriedové „zápasy na 
tabuli“ a učiť hrdinstvu. Vypláca sa protestovať proti liberálnym predsudkom a  vyložiť 
svoje názory študentom. Ale čo som docielil s mojimi bielymi študentmi, by som nikdy 
nemohol docieliť so študentmi čiernymi. 
Je druh detí, pri ktorých pohľade sa vám roztopí srdce, nejaký zatratenec 
robotníckej triedy, lietajúci z jedného domova do druhého. Často zneužívaný, čo je 
napriek tomu takmer anjel. Vaše srdce sa roztopí pre takýchto študentov, ktorých 
odmietla táto moderná doba. 

Veľa bielych študentov majú určitú nevinnosť v sebe, ich líca sa začervenajú. Čierny sa 
nezaujímajú ani trochu o Bethovena alebo o Shermanov pochod k moru, o Tyrtaeusa, 
Oswalda, Spenglera, ani o svoju vlastnú históriu. Nezaujímali sa o nič čo som sa ich 
pokúšal naučiť. Ak to takto pokračuje rok za rokom tak to napokon udusí učiteľovu 
dušu, zničí jeho pátos. Černosi ničia dôvernosť, ktorá môže byť dosiahnutá v triede 
a presvedčia ťa, že táto dôvernosť je naozaj záležitosťou a formou príbuznosti. Bez 
zmeny, zničia čo je najkrajšie, či je to vaša viera v ľudskú rovnoprávnosť, 
nevinnosť vašej dcéry... 

Národný Úrad Sociálnych Štúdií, hlavná autorita spoločenského vzdelávania v USA, 
nalieha na učiteľov a vštepuje im hodnoty ako rovnosť príležitostí, právo na súkromný 
majetok a demokratickú formu vlády. Aj keby učiteľ vtĺkal do hláv túto bábovkovú 
ideológiu bielym, liberalizmus je zničený lebo takto mnoho nebielych proste nevnímajú 
a nechápu veci. 
Je nemožné ich prinútiť aby sa starali o niečo, alebo chápali niečo také abstraktné ako 
demokratické občianstvo alebo vlastnícke práva. Nedovidia si od vlastného nosa ďalej, 
jediné čo si uvedomujú je , že vy žijete vo veľkom dome  a ony v malom. 
Samozrejme, že sú aj výnimky a nájdu sa neokrôchanci medzi bielymi a zopár 
vnímavých čiernych, od ktorých sa dá očakávať čokoľvek, ale spoločnosť nestojí na 
základoch týchto výnimiek. 

Raz som sa opýtal študentov, „ Čo si myslíte o ústave?“ „Biela“  jeden černoch 
vykríkol a trieda sa začala smiať. Prichytil som sa, že sa smejem s nimi zatiaľ čo 
krajina, práca a spoločnosť ktorú milujem sa mi vzďaľovala a temnela každým dňom. 



Čítal som knihu od jednej vysťahovanej Rhodézianky, ktorá navštívila Zimbabwe pred 
pár rokmi. Cestovala so  sprievodcom, zastavila auto pozdĺž cesty. Čierny muž sa 
z ničoho nič zhmotnil pri okne jej auta. „Prácu šéfka, dobre pracujem“ „Dajte mi prácu.“ 
„Čo sa stalo s tvojou starou prácou?“ opýtala sa biela vysťahovalkyňa.“ „Vyštvali 
sme odtiaľto bielych. Neni viac práce. Daj mi prácu.“ 

Po nejakú úroveň moji študenti chápu tú istú vec. Opýtal som sa študentov „ Čo by 
sa stalo, keby bieli ľudia zmizli z Ameriky už zajtra?“ „ Sme v prdeli“ vykríkol 
mladý čierny chlapec . Ďalší sa začali smiať. 

Mal som deti, ktoré mi hovorili do tváre, že zápasia s tým, že sú čierni. Pointa je, že 
ľudské bytosti nie vždy uvažujú racionálne. Je to záujem černochov udržať a mať bielych 
v Zimbabwe ale oni ich vyhnali z krajiny a teraz hladujú. Väčšina bielych si myslí, že 
čierni by nikdy nemohli urobiť niečo také iracionálne. Vidia ich v televízii usmiatych, 
bojovať proti zlým bielym a stelesňujú hodnoty bielych. Ale naozajstní černosi nie 
sú tí z televízie. Pritiahnete peňaženku bližšie k sebe keď ich vidíte, zamknete dvere na 
aute, keď si vykračuje okolo vás s gaťami ovisnutými takmer ku kolenám. 

Jedného dňa  som mal rodičovské stretnutie, kde jedno biele dieťa prosilo rodičov 
aby ho zobrali preč zo školy, rodičia boli ale presvedčení, že jeho strach je nepodstatný. 
Doslova mi to zlomilo srdce. Ak milujete svoje dieťa, ukážte mu, že vám na ňom záleží – 
nie kupovaním drahých dovoleniek alebo aut, ale dovoľte mu prežiť jeho školské roky 
v bezpečí a šťastí. Dajte mu dar byť v škole, ktorá nie je preplnená čiernymi 
študentmi. 

----- 
 
Pri prekladaní tohto článku som si miestami myslel, že píšem o našich spoluobčanoch, 
ktorí vynikajú hudobným, rozmnožovacím a ničiacim talentom. Avšak dané skutočnosti sa 
mi zdajú naozaj alarmujúce! Výpoveď učiteľa, ktorý celý život strávil učením a bol 
v kontakte s mládežou je podľa mňa cenným zdrojom informácií a ponaučenia. Dokedy 
budú ľudia slepo veriť televízii, novinárom a filmom, ktoré nezachytávajú realitu neviem. 
Ale jedno viem iste, treba budiť ľudí z toho spánku alebo budeme naďalej len ovcami 
v košiari?! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Načo sú vlastne učitelia? 

Prečo sa tento rok so začiatkom školského roka ozýva čoraz nástojčivejšie hlas učiteľov 
v médiach? Čo vlastne chú? Aby sme porozumeli ich volaniu, mali by sme si trošku 
lepšie uvedomiť, aké funkcie v spoločnosti vlastne plnia a aké na to majú podmienky, čo 
spoločnosti dávajú a čo od spoločnosti dostávajú. Poďme na to v kľude spolu. Čo dávajú 
učitelia spoločnosti. Začnime pekne od rána, keď rodičia odchádzajú do práce, aby uživili 
seba, svoje deti a ostatných, ktorí sa nedokážu uživiť sami. Prvá funkcia učiteľa bude 
 

STRÁŽNIK. 

 



Oceňme úlohu učiteľa, ako strážnika. 
Koľko dáte bodygárdovi alebo nejakej slečne za opatrovanie dieťaťa na hodinu, ak stráži 
len jedno vaše dieťa? 
Tri eurá, päť? 
Koľko by ste chceli dostávať vy za stráženie tridsiatich pubertiakov naraz, na 
štvrtom poschodí, s okennými parapetmi vo výške jedného metra a byť za nich plne 
zodpovedný? 
Po tridsiatich sekundách premýšľania si odpovedzte. 
Úloha strážcu ale zostáva aj po skončení hodiny, kedy sa musí učiteľ rozdvojiť a jedna 
jeho polovica musí ísť po nekonečných chodbách do zborovne odniesť triednu 
dokumentáciu, pripraviť sa na nasledujúcu hodinu, zobrať novú triednu knihu a druhá 
jeho polovica zároveň musí držať dozor na chodbách. 
Ak sa v triede niečo stane,...kto mal službu na chodbe? 
Na túto operáciu má približne 5 až 10 minút, pretože keď zazvoní, nemôže popíjať 
kávičku a čítať novinky....ďalšia hodina začína. Poklusom klus! 
Ako strážnik by si na hodine mohol posedieť, prečítať tie noviny, popočúvať rádio,....ale 
to nemôže, pretože má aj ďalšiu funkciu, 
VYCHOVÁVATEĽ. 
Koľko hodín denne ste so svojim dieťaťom? Koľko hodín z toho sa venujete jeho 
výchove? Máte s pubertiakom po hodine výchovného vplyvu „problémy“? 
Pomôže vám učiteľ. Vychováva aspoň 150 takých pubertiakov denne, v skupinkách po 
tridsiatich. Koľko dáte psychológovi za hodinový pohovor, ak sa v kľude venuje len 
vám? 
Na koľko eur by ste si cenili šesť takýchto sedení s tridsiatkou mládežníkov 
každodenne? 
Po tridsiatich sekundách si odpovedzte. 
  
Tieto posedenia ale nie sú len výchovné, pretože asi najdôležitejšou funkciou učiteľa 
v spoločnosti by malo byť učenie. 
Za toho predpokladu, že sa nemusí príliž venovať stráženiu a vychovávaniu. To je ale pri 
dnešných hyperaktívnych deťoch, pri dodržaní všetkých ich práv a absencii donucovacích 
a trestných právomocí učiteľa nezanedbateľný problém. Ak tieto prekážky zvládne, 
konečne sa z neho stáva aj 
UČITEĽ. 
Učiteľa už máme, ale kde je študent? 
Nie každý žiak na škole chce aj študovať. Ak je učiteľ a nie je študent, neprebieha 
vyučovací proces. Ak by bol študent bez učiteľa, dostatočne motivovaný, môže nastať 
proces samoštúdia. Bez študenta to ale nejde. 
V škole je podľa študákov vyučovanie určené hlavne na dospanie po ťažkej noci, na 
stretnutie sa s priateľmi, podelenie sa o dojmy zo včerajška a naplánovanie spoločných 
poobedných aktivít. Samozrejme, v dobrej nálade a s humorom. 
Učenie bolí, treba dodržiavať pravidlá slušného správania, dávať pozor a k tomu ešte aj 
preukazovať znalosti, vedomosti a zručnosti... A to sa žiadnemu študákovi nechce. 
Potom sa nemôžeme čudovať výsledkom našich žiakov v medzinárodnom 
porovnávaní, hlavne vo vzťahu k výsledkom ázijských študentov... 



Ako motivujete vašu odrastenú ratolesť aby umyla riady, povysávala, pomohla 
v záhrade, postarala sa o chorú babku? 
Čo môžete ako rodič urobiť, aby ste potomka donútili vykonať niečo, čo sa mu vôbec 
nechce? Aké sankcie voči nemu môžete vyvodiť? 
Po desiatich sekundách si odpovedzte. 
Ako by ste ako učiteľ motivovali spolok tridsiatich humoristov, aby sa naučili čo je 
exponenciálna funkcia, ak práve preberajú včerajší pitný režim? 
Aké výchovné a donucovacie prostriedky by ste použili, keď sú zakázané fyzické tresty, 
zvýšeným hlasom môžete dieťaťu spôsobiť šok a neustálym opakovaním svojich 
požiadaviek vyvoláte u študenta zajakávanie? Na dobrých známkach mu príliž nezáleží 
a čokoláda je drahá. Z triedy ho nemôžete vyhodiť v žiadnom prípade, ste za neho 
zodpovedný! 
Po tridsiatich sekundách si odpovedzte. 
To by bola motivácia. 
Ak je študent motivovaný a chce sa učiť, zabezpečíte mu poobedné hodiny angličtiny. 
Koľko zaplatíte za hodinu jazykového kurzu? 
Na koľko peňazí by ste si ohodnotili vašu snahu naučiť niečo z matematiky 
skupinku tridsiatich otrávených očakáteľov fajčpauzy? 
Po tridsiatich sekundách si odpovedzte. 
Súčasťou učenia nie len preberanie novej látky, ale aj preverovanie vedomostí. 
Z učiteľa sa stáva 
HODNOTITEĽ. 
Koľko nádejných študentov zoberú univerzity do prvého ročníka? Koľko môžu! Veď sú 
platené od počtu študentov. 
Koľko študentov môže učiteľ ohodnotiť stupňom „NEDOSTATOČNÝ“? 
Najlepšie nikoho, lebo to znamená, že asi nevie učiť. Okrem toho by mohol žiaka 
demotivovať a ten by mohol odísť na inú školu.... 
Vedenie školy nemá zvyčajne záujem, aby učitelia takto "neprimerane" hodnotili tých 
lenivejších žiakov, lebo by takýmto spôsobom mohli ohroziť zdroj financií. 
Veď aj stredné a zákaldné školy sú platené od počtu žiakov..... 
Preto vedomosti žiakov a hodnotenie učiteľa v systéme, ktorý je takto zle nastavený, nie 
sú takmer vôbec dôležité. Najlepšia známka – štvorka. Spýtajte sa ratolestí doma, aká 
známka im stačí. 
A čo hodnotenie správania? 
Aj trojka zo správania je známka. To nikomu neprekáža, to sa nesleduje, na výšku sa 
dostanú študáci i tak. Bude z neho manager ako vyšitý. 
Na medicínu radšej nepôjdu, tam sa treba veľa učiť a niesť zodpovednosť. Veď lekárov 
budeme mať v rámci globalizácie z Ukrajiny a z Indie.... 
Keďže MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
so svojím rozpočtom na všetky jeho zložky vo výške cca 4% z HDP a prebujneným 
aparátom situáciu v školstve dlhodobo nezvládalo, „umožnilo“ školám vytvoriť si 
v rámci „reformy“ Školské vzdelávacie programy. 
Tie štátne, ktoré predtým tvorili za slušný plat tímy odborníkov, teraz tvoria učitelia za 
kredity, číže za prísľub, že AK, TAK POTOM MOŽNO budú aj peniaze. Tie isté tímy 
a spústa ďalších školiteľov teraz učia učiteľov za skutočné peniaze, ako majú robiť 
ich bývalú robotu....za kredity. Takže, nová úloha učiteľa je 



REFORMÁTOR. 
Dostanú odmakať reformu príkazom a hotovo! Veď máme v školstve dosť veliteľov! 
Zákon o ochrane duševného vlastníctva určite nikoho nezaujíma. 
Nesmieme zabudnúť na veľmi dôležitú funkciu, ktorou je 
BYROKRAT. 
Neuveriteľné množstvo tlačív a výkazov čaká na vyplnenie. K tomu triedny učiteľ musí 
byť aj dobrý 
INFORMÁTOR A PORADCA. 
Za aký príplatok, to si úpozrite v poslednej časti tohoto príspevku. Jeho povinnosťou je 
sledovať, či chodí študent do školy, volať rodičom, urgovať ospravedlnenky, aby 
nemusel volať na „sociálku“, prípadne na políciu. Okrem toho musí sledovať psychický 
stav žiaka a predpokladať možné problémy a zabezpečiť žiakovi prípadnú radu 
psychológa. Ak si žiak niečo urobí, bude to určite kvôli šikane a učiteľ sa bude ťažko 
vyzúvať zo zodpovednosti... Ale na dobrého právnika sa v rodinnom rozpočte vždy nájdu 
peniaze. Už asi trochu preháňam, ale ozaj len trochu. 
Žiakom s rôznymi disfunkciami treba v rámci integrovania do tridsaťčlennej triedy 
venovať zvláštnu pozornosť a dodržať všetky ich práva na špeciálny prístup k výuke. 
Bežný učiteľ odborných predmetov vlastne vykonáva prácu, akú by mal robiť 
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG, 
ktorý takýto smer pedagogiky vyštudoval, ale nemôže byť predsa v každej triede 
jeden.... Napríklad, na technickej škole strojníckeho zamerania sa spomedzi tridsiatky 
adeptov na maturitu osobitne venovať disgrafikovi, osobitne diskalkulovi a tak ďalej. 
Našťastie by mali byť v triede maximálne štyria takíto žiaci. Potom sa môže venovať aj 
ostatným..... 
  
Veľmi nevďačná úloha učiteľa je 
VÝPALNÍK - VYDIERAČ. 
Príspevky z rozpočtu nie sú dostatočné na chod škôl a zriaďovateľ školy má často 
zťažený prístup k eurofondom, hlavne v bohatších regiónoch Slovenska. 
Preto sú učitelia vedením škôl nútení od rodičov a iných sponzorov vymáhať rôzne 
"dary" a iné formy pomoci pre školu. Na zabezpečenie skriniek, vymaľovanie, výpočtovú 
techniku,... 
Úspešnosť v tejto funkcii sa na poradách pravideľne vyhodnocuje. 
Koľko dostane finančný poradca za vyplnenie tlačiva formátu A4 pri zriaďovaní životnej 
poistky alebo zabezpečení úveru? 
Bolo by slušné, keď už učiteľ tým vydieračom musí byť, keby bral aspoň nejaký podiel z 
vybraných peňazí, ktoré štát alebo región nemusí do systému vložiť, nie? Je vám zle? To 
je určite nevhodnou stravou... 
  
Má učiteľ nejaké spoločenské funkcie aj po návrate z práce? 
Samozrejme, že má. 
V spoločnosti sa musí správať slušne, aby bol vzorom pre študentov aj v nákupnom 
centre, ak ich stretne. Určite by nemal byť ráno o druhej opitý v krčme, tam by ho tiež 
mohli stretnúť. 
Osoby opačného pohlavia by mal na zábavách a diskotékach obchádzať na dva metre 
a nepozerať sa im do očí, aby to mládežníci nepovažovali za sexuálne obťažovanie. 



Pri komunikácii na sociálnych sieťach by nemal zabúdať, že je vzorom pre študentov aj 
tu, lebo oni sú jednoducho všade. Mal by byť pre svojich študentov 
VZOROM. 
Ako vzor pre seba by si mohol zobrať niektorých našich čelných predstaviteľov, 
chlebodarcov a tvorcov zákona. Napríklad, pána Slotu. Aby sme nekrivdili iným, určite aj 
ich. 
Slušne by sa mal správať aj doma, pri opravách písomiek, pri odbornom dovzdelávaní sa, 
pri príprave na kreditové vzdelávanie, pri prípravách na ďalší 5 – 6 hodinový maratón 
prednášok na budúci deň, výchovy a spravodlivého hodnotenia. Veď má možno vlastné 
deti a oni vedia, že je učiteľ. Ráno by mal vychádzať z domu pekne oblečený, upravený 
a reprezentovať učiteľský stav. 
Ošatné a reprezentačné sme ešte nespomínali? 
A čo za to? 
  
ČO UČITELIA OD SPLOČNOSTI DOSTÁVAJÚ 
Mzdu. Plat? Či len paušálny poplatok za stratu času? 
Zhodnoťte to sami. 
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH 
ZAMESTNANCOV 
Stupnica platových taríf (v eurách mesačne, platné pre všetky regióny v SR) 
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa 

6 1 359,00 
  2 384,00 
7 1 398,00 
  2 426,00 
8 1 441,50 
  2 471,00 
9 1 494,00 
  2 527,00 

10 1 539,00 
  2 575,00 

11 1 575,00 
  2 615,50 

12 1 632,50 
  2 676,50 

Bežný remeselník by za teké peniaze ani z postele nevstal. Ale pedagóvovia len mrnčia a 
zapýtať si odmenu za prácu sa ešte nenaučili. 
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s 
účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 
1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného 
kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe.  
Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa 
zvyšuje o 0,5 %.“ 
(Aby na staré kolená príliž nezbohatol!!! ☺☺☺☺) 
 



Čo to znamená? Napríklad, učiteľ s praxou 10 rokov, s prvou atestáciou, zaradený v 11 
platovej a druhej pracovnej triede dostane k 615,50 eurám príplatok 61,55, to je spolu 
677,05 EUR hrubého príjmu, všade na Slovensku. 
Ekonómovia sa snažia dosiahnuť v spoločnosti "zdravú" infláciu vo výške +2%, čiže v 
dobre fungujúcej ekonomike v prvých šestnástich rokoch praxe stráca učiteľ pri 
takomto plánovanom raste 1% hrubého príjmu, v druhej polovici kariéry už stráca 
1,5 % ročne. 
Aj tomu sa dá hovoriť rast miezd. Ale záporný..... 
Dorovná tú stratu prípadná valorizácia? 
O eurovaloch a podpore gréckych 1600 eurových dôchodkov radšej ani nezačínajme. 
  
Ďalšie prípadné príplatky nájdete v Zbierke zákonov č. 317/2009: 
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209136&FileName=zz2009-
00317-0209136&Rocnik=2009 
  
Čo iné ešte dostáva učiteľ od spoločnosti? 
Napríklad skvelú možnosť vyhorenia v polovičnom čase ako administratívni pracovníci 
polície a možnosť neísť v štyridsiatke do dôchodku s výsluhovým dôchodkom. Názornný 
príklad nájdete na tomto videu: 
  
http://www.youtube.com/watch?v=2fJSTzDE4RQ 
  
Mladý, nádejný, zaľúbený, neperspektívny učiteľ pravdepodobne dostane košom od 
vydajachtivej partnerky. Určite i možnosť užiť si skutočný americký sen podľa seriálu 
PRIATELIA. Predstava hypotéky pre učiteľa je možná len vo fáze REM spánku! 
  
Skúsme kráčať v ich topánkach a možno pochopíme ich snahu dostať za ťažkú 
prácu primeranú plácu a uznanie. 
  
Peňazí je dosť, len by sa nesmeli rozkrádať v podivných tendroch a budovaní najdrahších 
diaľnic v Európe. 
Veríte, že peňazí je málo? Školstvo máme "zadarmo" (podľa ohodnotenia učiteľov to tak 
aj vyzerá) a naši bývalí šikovní študenti odídu radi za lepším zárobkom do zahraničia, 
kde platia dane a veľa z nich aj všetky odvody a spoločnosti nevracajú nič... To naši 
pedagógovia otročia pre ekonomiku Veľkej Británie a ostatných globálnych 
zamestnávateľov? 
Bolo by slušné od niekoho, kto tvrdí, že nemá peniaze a uvažuje o zvyšovaní daní, aby 
najprv ukázal vlastné vrecká a transparentne preukázal hospodárenie so zverenými 
prostriedkami! 
Aké dôchodky asi vypočítajú učiteľom z ich mizerných platov, ak sa dožijú 
dôchodkového veku? Ich žiaci ich budú určovať. Pozrite sa, ako dopadol prvý 
dôchodkový pilier. Čo bude, keď budú vládnuť dnešní mládežníci? 
Po tridsiatich sekundách si odpovedzte. 
  



Ak by išli všetci učitelia aspoň na jeden mesiac štrajkovať, asi by sme hneď pochopili 
a ocenili hodnotu ich práce pre spoločnosť. To jediné, čím si pomôžu, je 

O S T R Ý  Š T R A J K. 

Prosby, žiadosti a náreky sú už trápne. 

Súčasné postavenie učiteľského stavu výhražným prstom ukazuje na totálnu neschopnosť 
našich „politikov“ riešiť budúcnosť ďalších generácií v globalizovanom svete. Alebo to 
tak robia úmyselne? 
Po tridsiatich sekundách si odpovedzte. 
  
Vďaka Vám za dočítanie, snáď sa vám nebude snívať, že ste učiteľ.... 

P.S.: Ďakujem za plodnú diskusiu. Verím, že tým, ktorí nad touto problematikou 
doposiaľ hlbšie neuvažovali poslúži na vytvorenie si reálnejšieho obrazu o stave v 
školstve a tých, ktorí už majú svoj názor vyprofilovaný, posunie od úvah k činom. Je 
najvyšší čas konať. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://blizky-vychod.blogspot.com/2011/02/jake-jsou-souvislosti-dnesniho.html 

Jaké jsou souvislosti dnešního bouřlivého dění na Blízkém východě  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Talmud-krestanstvo.parlamentnilisty.cz 
DPPortal 
Ve své odpovědi na můj článek o Libanonu Benjamin Kuras čtenáře MF Dnes nepokrytě 
mystifikuje. Pominu-li to, že za výrok Talmud má blíže ke Koránu než ke křesťanství“ 
jsem si vysloužil epiteta hroší kůže, historická amnézie, absence studu, notná dávka 
ignorance a zlovůle“, a to evidentně ve snaze obvinit mne k křesťanského 
antisemitismu“, obsahuje Kurasův článek zcela nepravdivé hodnocení poměru Talmudu 
ke křesťanství a nežidům obecně. 
Výroků o křesťanství a křesťanech je v Talmudu celá řada. Opravdu nevím, jak z níže 
citovaných slov chce Kuras odvodit příbuznost či dokonce duchovní svornost křesťanství 
a novodobého judaismu. Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona 
byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka“. Gittin 57a : Ježíš je v 
pekle a vaří se v horkých výkalech“. Sanhedrin 90a : Kdo četl Nový Zákon nemá žádnou 
účast ve světě budoucím“ či Shabbath 116 : Židé musí zničit knihy křesťanů, to jest Nový 
Zákon“. Na amerických webových stránkách židovské chasidské skupiny Lubavitch - 
největší židovské skupiny na světě - najdeme tato svědectví spolu s citacemi z Talmudu: 
1) on a jeho učedníci provozovali čarodějnictví a černou magii, chtěl svést židy k 
modlářství a byl pod ochranou cizí pohanské mocnosti, aby podvracel židovskou 
bohoslužbu (Sanhedrin 43a). 2) Byl nemravný, uctíval sochy, odloučil se od židovského 
národa pro svou špatnost a odmítal se kát (Sanhedrin 107b. 3) Naučil se kouzelnictví v 
Egyptě a vykonával zázraky, užíval svého masa k tajemným procedurám, které jsou v 
Bibli zakázány 



(Shabbos 104b). 
Duch Talmudu je tedy shodný s duchem farizeů. A o tom, jak shlížel Ježíš na farizeje, 
nemusím snad B. Kurase ani jiné oponenty poučovat. Podobně přezíravý a odmítavý 
pohled jako vůči křesťanům vykazuje Talmud také vůči nežidům obecně: Sanhedrin 57a : 
Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana, může si to nechat“ či 
Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou 
vystavené Izraeli“. Proto rabínu Perrinovi nečiní takové potíže prohlásit, že ani jeden 
milión Arabů nemá cenu jednoho židovského nehtu“ (New York Daily, 28.2., 1994). 
Stejného duchu je proto i prohlášení izraelských rabínů, jak o něm čteme v deníku 
Jerusalem Post 12. 7. 2006: Shromáždění izraelských rabínů vyzvalo izraelskou armádu, 
aby ignorovala křesťanskou morálku a vyhladila nepřátele od severu k jihu.“Všechny 
diskuse o křesťanské morálce jsou oslabováním ducha naší armády a národa a stojí nás 
krev našich vojáků a civilistů,“ stojí v jejich prohlášení.“ A těžko mi někdo vymluví, že 
ze stejného těsta jsou i výše uvedené Kurasovy výroky na moji adresu. 
Vyšlo v MF Dnes 
Svátek má Jolana 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/859-pravda-o-talmudu.aspx 
Page 1 
Český portál, o.s. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Gajdar hovori 
http://www.youtube.com/watch?v=aGi9yOR2gO0&NR=1 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sjemenke lana mogu smanjiti smrtnost i rizik od raka dojke 

Sjemenke lana sadrže biljne spojeve, fitoestrogene, koji djeluju poput ženskog 

spolnog hormona estrogena, i ubijaju stanice raka te sprječavaju rast novih tumora 

Sjemenke lana smanjuju rizik od raka dojke za 40 posto, otkriva trogodišnja studija 
Istraživačkog centra za rak Heidelberg provedena na 1000 žena s dijagnozom 
raka dojke. Sjemenke pšenice, povrća i lana sadrže biljne spojeve, fitoestrogene, koji 
djeluju poput ženskog spolnog hormona estrogena, od kojih su najvažniji lignani. Nakon 
što ti spojevi uñu u crijeva pretvaraju se u enterolaktone i ubijaju stanice raka te 
sprečavaju rast sekundarnih tumora zaustavljanjem rasta novih krvnih žila. Kod žena s 
najvišom razinom enterolaktona stopa smrtnosti smanjena je za dvije petine u odnosu na 
žene s nižom razinom.  
- Mi sada prvi put imamo jasne dokaze koji pokazuju da što je razina lignana niža to je 
rizik od razvoja raka dojke u postmenopauzi veći. To takoñer objašnjava 
zašto Azijatkinje rijetko obolijevaju od raka dojke. Naime, njihova prehrana je bogata 
sojom i sadrži velike količine još jedne vrste fitoestrogena, izoflavona - ističe voditeljica 
studije Jenny Chang-Claude.  



Prehrana bogata integralnim proizvodima, sjemenkama i povrćem, koja je zdrava u 
svakom slučaju, može pružiti dovoljnu količinu lignana i pomoću u prevenciji od 
raka, dodaje.  
Sjemenke lana možete jesti sa žitaricama, posipati po salati, dodati kolačima ili 
pomiješati s jogurtom.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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MILÍ MOJI, DBAJME STÁLE NA ZACHOVANIE MIERY,  

ABY SME NEZAVINILI PÁD NAŠEJ VIERY! 
12. 9. 2011 

Často má človek pocit, že svet a život je len jeden veľký nezmysel, že všetko, čo sa deje, 
vzniká len náhodou, že teleológia, teda idea, že svet, ľudstvo, história, jedinec a iné 
jednotky majú nejaký cieľ, ku ktorému smerujú, je len jeden veľký výmysel teológov. 
Dokonca máme pocit, že celá snaha o rozlišovanie dobrého a zlého, užitočného 
a neužitočného, výhodného a nevýhodného, je len akýsi prostriedok na to, aby jedni 
mohli „pérovať“ a či „buzerovať“ iných, akí sú neuvedomelí, nedemokratickí a ináč 
nechápaví. 
                Má teda vôbec zmysel veriť v nejaký zmysel toho, čo sa deje okolo a z čoho 
sme permanentne zhrození a niekedy to stále menej a menej chápeme ? Podstata ateizmu 
nebude v popieraní Boha, Krista, prorokov, či iných učiteľov dokonalosti, ale v tom, ako 
ich vyznavači a nasledovníci dokážu tie správne a osvetľujúce záblesky ich učenia 
zatemniť a zmrzačiť. Je to paradox, ale tie najhlúpejšie hádky a rozbroje vznikajú práve 
pri tých najušľachtilejších činnostiach a zámeroch. Kristus otvorene a priam prorocky, 
ináč sa to asi nazvať nedá, hovorí o tom, ako jeho učenie prinesie hádky a rozbroje, 
doslova meč a oheň a to aj medzi tých najbližších. Dokonca si uvedomuje, že to bude 
v takej miere, že to uškodí pozemskej viere, ba dokonca ju môže aj zlikvidovať. Ale na 
druhej strane, len cez tieto omyly, trápenia a paradoxy sa môže posilňovať naša nádej, že 
k niečomu smerujeme, že môžeme niečo zlepšovať, ba občas aj utvárať niečo zásadne 
nové. 
                Práve preto, že ja sám si toto stále hlbšie uvedomujem, sa už od počiatku svojej 
tvorby snažím ľudí uzmierovať a predchádzať zbytočným hádkam. Problém je v tom, že 
veľa ľudí má pocit, že keď sa nehádajú, tak neexistujú... Býva to tak bez rozdielu 
vyznania, pohlavia  a národnosti. A musí to tak byť ? 
Celý náš život je vlastne kompromisom, reťazou kompenzácií, omylov a následného 
odpúšťania. Akákoľvek snaha o objektívne, legislatívne a katechizmovo jednoznačné 
opisovania a charakterizovania týchto procesov je sizyfovským a márnomyseľným, ba 
povedal by som, že potenciálne najhriešnejším úsilím. Náš veľký vzor Ježiš Kristus 
podľa môjho názoru tento fakt vystihol práve tým záhadným písaním do piesku. Zase 
treba ale na druhej strane postrehnúť fakt, že nejaké produktívne a naprávajúce 
odpúšťanie by nebolo možné, ak by sme nemali ani paru o tom, čo je dobré a čo je zlé, čo 
je povinnosť a zodpovednosť a čo je svinstvo a podraz. Je to však strašne hustý prales 
možných omylov a padnutí do slepoty a nevedomosti a aj malá odchýlka môže viesť 
k ďalekosiahlym, krvavým a nenapraviteľným následkom. Je to možno trochu kacírskou 
ilustráciou, ale okrem mňa si to všimli a písali o tom aj iní, že malá odchýlka od Krista 
u svätého Pavla vedie k o niečo menej svätému Augustínovi a následne k ešte menej 



svätým Lutherovi a Kalvínovi, ktorí nakoniec sebakriticky túto kategóriu aj zrušili, čo im 
slúži ku cti. 
                Problém náboženských textov, ich porozumenia, vývoja  a správnej aplikácie  
je totiž v tom, že vždy ide o podarenú, alebo menej podarenú interpretáciu. Skutočného 
Krista môžeme v evanjeliách občas doslova vyhmatať, ale o jeho ľudskej realite je tam 
uvedené dosť málo. Ešte menej je toho u apoštola Pavla a u tých vzdialenejších 
a pomýlenejších interpretov už nájdeme miesto vzoru, ktorý možno nasledovať, nejakú 
nepochopiteľnú paródiu a nenasledovateľnú atrapu. 
                 Napísal som túto úvahu ako výstrahu pre ambicióznych zvestovateľov 
a vykladačov, pričom samozrejme všetko, čo som tu stvoril sa týka aj mňa samého 
a takisto to môže byť nepochopené a zneužité úplne nezávisle odo mňa. Takto teda 
vznikajú tie pohoršenia, o ktorých sa paradoxne píše, že treba, aby prišli. My všetci sa 
modlime, aby sme nezapríčiňovali také pohoršenia, ktoré prinesú také následky, že beda 
bude aj nám a ešte mnohým ďalším nevinným a či nechápavým. 
Vlado Gregor, Holíčska 23, 851 05 Bratislava                          gregigregor58@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Krátka báseň o veľkom levovi 

Lev Levovič .  
 

Lev  Levovič kráľoval si,  
suverénom v džungli bol.  

Pokojným a múdrym zverom  
naháňal strach, hlavybôľ.  

 
Plat mal veľký – veď bol kráľom,  

prvotriedne mäsko žral.  
Keďže sa ho všetci báli,  

protekciu všade mal.  
 

Jedného dňa mravček malý,  
prilepšiť si stravu chcel,  

a s medveďom Macom čiernym 
vzornú zmluvu uzavrel.  

 
Po pracovnom dlhom čase  

v úľoch že mu pomôže,  
povymetá všetky kúty,  

očistí rohože.  
 

Odmenou mu za to bude  
trošku medu od Maca,  

veselšie mu práca pôjde,  
aj si trošku poskacká....  

 
Tak si ťapli. Laba s labkou. 

Rozhodnutie čakali...... 



Keď sa Lev dozvedel to,  
vošli doňho šakaly ! 

 
Ako sa kto opováži  

lepšie sa mať ako ja ! 
Prilepšiť si,  

skrášliť život  
bez môjho vedomia !!!  

 
Rozzúrený s penou v hube  

chytil zmluvu do zubov  
a oboma labiskami 

vzornú zmluvu roztrhol.  
 

Tak dokázal – silák slabý,  
 miesto umu – že má laby !!!   

MB 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dear Sir/Madam 
I would like to respond to two articles by Dr.Stott in Asia- Pacific Journal. While I agree 
with most what he has written. I try to collect some falacies in his articles. 
1.) Is about failing states, he includes there among others also East Timor, Papua-New 
Guinea and also Indonesia! What does that suppose to mean that they shouldn't exists? 
He write this, because of fear that West Papua should also become one of such states. 
2) Second flacy is that because of current transmigration Papuans in West Papua are 
slight minority of 49%, compare to transmigrants from rest of Indonesia who are slight 
majority of 51% 
But similiar demography existed in Kazakhstan in 1991 when it become an indepedent 
state; there were 49% Kazakhs and 51% Russians and others. 
After 20 years of indepedence there is 63,1% Kazaks and rest are others. So 20 years of 
indepedence bring balance back to indigenous Kazakhs. Why this should be different 
with Papuans if West Papua gain indepedence? 
3.) Falacy number three is that if West Papua become indepedent, Indonesia somehow 
fall into becoming kind of client state of China. This didn't happen after indepedence of 
East Timor and will not happen after indepedence of West Papua. Indonesians (Javanese) 
mistrust Chinese so much, that that will never happen. 
SO everything is going well for indepedence of West Papua, only guilty and lazy 
australian and american politicians come with such lame excuses. 
On other hand if West Papua reminds a colony of Indonesia and transmigrants outnumber 
by 2020 as predicted in Dr.Stott article Papuans in West Papua by so much that they will 
become small and marginalised minority in their own land this will have dangerous 
repercussions for security of Papua- New Guinea and thus also for Australia. Because 
those transmigrants will not stop in the border but spill over to Papua- New Guinea. 
Those miltary minded in Indonesia who help invading East Timor, wanted to invade also 
Papua-NeW Guinea. Only bad publicity worldwide after invasion of East Timor and 
indepedence of Papua- New Guinea prevented this to happen. But in those military 



circles of Indonesia there is plan to gain control over whole island of New Guinea. Even 
if now is put in back of the agenda. But in the right circumstances can appear again. 
Now when Germany colonised North West New Guinea, Australia out of fear of 
Germans imperialism and expansionism gained control of South East part of New 
Guinea- giving it name Papua. After WWI Germany had to hand over North New Guinea 
to Australia and that's how Papua-New Guinea begin. If by chance Germany was control 
also West Papua instead of Dutch, West Papua will be handed after WWI, also to 
Australia and in 1975 not only eastern half of New Guinea will become indepedent state 
of Papua- New Guinea, but whole island of New Guinea will become indepedent as 
Papuan federal republic. Such a history will prevent Papuans in western half to be killed 
and murdered by Indonesian police and military in hundreds of thousands. 
So if Australia was worried of German expansionism and therefore as prevention took 
control over parts of island of New Guinea. Australian politicians must be worried about 
the similiar expansion of Indonesians in this 2nd biggest island of the world so close to 
their shores. If their are not they are blind and stupid. Appeasment is not good policy 
towards those who have imperialistic tendencies. Indonesians aren't exceptions. 
So if the Dr.Stott is correct and by 2020 because of transmigration Papuans will become 
small and marginalised  minority, that will have bad resolve for all involved. 
Best solution for all; Papuans in West Papua and in Papua-New Guinea, for Australians 
and Americans, but also for Indonesians- so they will not go down the path of 
expansionism and imperialism , would be when whole island of New Guinea become one 
indepedent Papuan federal repeublic. In unity is strenght, this will prevent in the future 
anyone from outside trying tocolonise and destroying indigenous people of that 2nd 
biggest island. It will create state with solid foundation for cultural, social, economic and 
defence policies. 
Finally I would like to say this words: Premier of South Australia when asked by 
journalist about whistleblower from his own party- which afected his post as a premier. 
Said he believes in the karma. Now if I believe in karma, those responsible for handing 
over West Papua to Indonesia by New York agreement of 1962 - and thus to an opressive 
militaristic regime responsible of killing 400 000 Papuans, had their Karma upon them 
notably former president of USA John F. Kenedy, his brother Robert Kenedy- in fact 
whole Kenedy's clan is affected since then by bad karma. 
 Yours sincerely 
 J Ka. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

V Maďarsku nepodnikajte bez účtovníka 

12. septembra 2011 - (TÁŇA RUNDESOVÁ - HOSPODÁRSKE NOVINY) 
Pri podnikaní v Maďarsku sa až 80 percent biznisu zakladá na kontaktoch, na tom, koho 
poznáte, oslovíte a u koho hľadáte riešenia. Tvrdí to slovenský podnikateľ, ktorý už roky 
býva a pôsobí v Budapešti - Zoltán Kaprinay. Na trhu u susedov sa uchytil v 
internetovom biznise. Vlani v septembri vystihol novú vlnu a ako prvý v Maďarsku 
založil s partnerom Gáborom Hellerom zľavový portál bonuszbrigad.hu, ktorý je dnes 
najväčším a najrýchlejšie rastúcim v krajine. „Konkurenčné stránky pribúdajú nevídaným 
tempom, od apríla je tu každý deň nejaká nová,” hovorí Kaprinay. Hoci firmy v 
Maďarsku sú po kríze stále v ťažkej situácii a mnohé stále prepúšťajú, jeho biznis 



napreduje. V januári už obrat firmy - oproti septembru - zdvojnásobili. „Podnikatelia v 
Maďarsku sa musia pripraviť najmä na značnú byrokraciu. Napríklad účtovníctvo si 
určite nerobte sami, predpisy sú komplikované, preto je vždy lepšie obrátiť sa na 
profesionálnu účtovnícku firmu.” To isté radí aj ďalšia Slovenka podnikajúca u našich 
južných susedov Erika Trenková. „Predpisy sa menia priveľmi často, takže ani v 
najmenšej firme si nemôžete robiť daňové priznanie sami. Aj súkromné osoby môžu v 
tomto požiadať o pomoc daňový úrad, natoľko sú predpisy neprehľadné.” Zvláštnosťou 
podľa nej je aj to, že miestna daň sa platí z príjmu, a nie zo zisku. „Takže zaplatím daň aj 
za tie príjmy, z ktorých potom hradím platy a odvody. Sú to síce len dve percentá, ale v 
mojom prípade to znamená odvody takmer za celý mesiac.” Biznis v Maďarsku má podľa 
nej také zložité podmienky, že ľudia vo veľkom rušia svoje firmy a živnosti. „Ale ak to 
už zrušíte, ako podnikateľ nemáte nárok ani na príspevok v nezamestnanosti, ktorý sa 
inak zamestnancom vypláca tri mesiace,” dodáva Trenková. K podmienkam 
podnikateľov patrí i to, že odvody sa platia aj za firemný telefón a že napríklad ak nie ste 
taxikár, teda nevenujete sa preprave osôb, nemôžete si ani odpočítať DPH. 
Čo všetko potrebujete vedieť predtým, než začnete robiť biznis v krajine 
AKO ZAČAŤ PODNIKAŤ V KRAJINE 
1. registrujete sa osobne na daňovom úrade 
* ak ste boli už v minulosti v systéme daňového úradu (v Maďarsku sa volá NAV), 
registrovať sa môžete aj online 
* online registrácia funguje len v maďarčine na stránke www.magyarorszag.hu 
* na základe registrácie musíte podávať daňové priznanie. Ak už na území nechcete 
vykonávať činnosť, odregistrujte sa 
2. po registrácii dostanete DIČ 
FORMY SPOLOČNOSTI 
s.r.o. 
* základný kapitál - 500-tisíc forintov, pri zápise splatená aspoň polovica 
* za záväzky ručia spoločníci neobmedzene 
a. s. 
* 25 % kapitálu treba zaplatiť v hotovosti 
* potrebný je vklad od 5 do 20 miliónov forintov 
Živnosť 
* pri nepretržitom pobyte nad 90 dní treba požiadať o registráciu na daňovom úrade, 
podnikáte od dňa ohlásenia živnosti 
AKO POSKYTOVAŤ SLUŽBY V KRAJINE (SLOVENSKÁ SZČO) 
* musíte splniť podmienky na cezhraničné poskytovanie služieb platné u nás: potvrdenie 
o tom, že existuje práca, ktorú chcete vykonávať v Maďarsku (zmluva o dielo, 
objednávka), potvrdenie o tom, že vykonávate živnosť u nás najmenej 2 mesiace 
(osvedčenie o živnostenskom podnikaní), potvrdenie o tom, že vám živnosť na Slovensku 
trvá (zaplatenie poistného, existujúca prevádzka) 
* potrebujete potvrdenie E 101 zo Sociálnej poisťovne, ktoré potvrdzuje, že ste 
oslobodený od platenia odvodov do maďarského sociálneho zabezpečenia 
* musíte mať aj potvrdenie o odbornej spôsobilosti vykonávať tuto činnosť (živnostenský 
list) 



Doklady 

12. septembra 2011 - (JITKA RYŠAVÁ - HOSPODÁRSKE NOVINY) 

- Aké doklady potrebujem, keď chcem začať podnikať v Maďarsku? Musím ich 
mať preložené do maďarčiny? 

- Ako SZČO môžete cezhranične poskytovať iba tie služby, ktoré legálne robíte aj vo 
svojej krajine. Cezhraničné ich však môžete robiť len dočasne a príležitostne a taktiež, 
iba ak ste podnikateľ a nejde o skrytý vzťah zamestnanec -zamestnávateľ. Ak ide o 
regulovanú profesiu, treba na príslušnom úrade nahlásiť kvalifikáciu SZČO a predložiť o 
nej doklady, ako aj o legálnom podnikaní doma - živnostenský list, kópiu občianskeho 
preukazu alebo pasu. Doklady s výnimkou kópie občianskeho preukazu či pasu musia 
byť v origináli alebo v úradne overenej kópii. Všetky musíte mať aj úradne preložené do 
maďarčiny. Regulované profesie môžete nájsť na serveri europa.eu. 

 

Maďarskí športovci budú mať 

na dresoch nápis „Magyarország“ 

15. septembra 2011 - (TASR) 
Maďarskí športovci súťažiaci na olympijských hrách 2012 v Londýne budú mať na 
svojich dresoch a športových kombinézach názov krajiny v maďarčine „Magyarország”, 
namiesto anglického názvu „Hungary”. Podľa generálneho tajomníka Maďarského 
olympijského výboru Zoltána Molnára tak reagovali na požiadavky fanúšikov. K 
podobnému kroku sa odhodlali aj iné maďarské športové skupiny, vrátane hokejovej 
reprezentácie. 

 


