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1. časť 

Úvod, dôvody a vymedzenie cieľa Gorily 2. 

 

 
1.0. Úvod 

Spis Gorila 2 je snahou o pokračovanie toho, čo nám na Slovensku ukázala kauza Gorila a následne 

threema komunikácie. Ukázala stav politického prostredia, prepojenosti najvyšších politikov na 

oligarchické štruktúry a záujmy. Ukázala pravý obraz dnes fungujúcej spoločnosti. Snahou v rámci 

Gorily 2 je ísť hlbšie do súvislostí, ísť hlbšie do politiky a ukázať princípy, na ktorých funguje dnes 

nastavená spoločnosť. Možno aj priniesť dôvody, prečo je objektívne tvrdiť, že žijeme v nastavenom 

zločineckom mechanizme, akomsi začarovanom kruhu, ktorý, ako sa zdá, nemá východisko.  

Aj keď má táto publikácia viac ako 70 strán, nie je potrebné čítať všetko. Druhá časť je venovaná 

rozboru prác dnešného poslanca Blahu z neskôr uvedených príčin, pričom pri prečítaní tej prvej, je 

možné skočiť na tú tretiu. Teda iba asi 30 strán. V tretej sú linky na problematiku, o ktorej hovorím 

a ktorá je teda rozobraná a načrtnutá v tej druhej časti. Pri snahe o získanie nových poznatkov 

z ekonómie, politológie, histórie či filozofie môže byť práve druhá časť dobrým materiálom. 

Základným motívom, ktorý ma viedol k napísaniu tejto práce, bola snaha o získanie odbornej 

referencie k môjmu systémovému návrhu. Hovorím o ňom ako o ceste vpred z tohto začarovaného 

úžerníckeho mechanizmu, hovorím o ňom ako o najviac zdôvodnenej alternatíve, s akou niekedy 

niekto išiel do politického ringu. Prečo tomu tak je, prečo niečo také dokážem tvrdiť a čo a aké veci 

bránia v možnosti jej aplikácie a odborných diskusií, to by malo byť centrom záujmu tejto publikácie. 

Po mnohých rokoch prosenia, snáh o nadväzovanie vzťahov s politickými stranami, snáh o hľadanie 

odborných posudkov k mojej práci, som sa zaujímavým spôsobom dostal k akémusi ideologickému 

vodcovi dnešnej ľavice na Slovensku, Ľubošovi Blahovi. Je to človek, ktorého vychovala dnešná politická 

a odborná verejnosť, dala mu priestor na akúsi tvorbu a on niečo urobil. Podstatou jeho dnešných snáh 

je ochrana sociálneho štátu a je to agenda, s ktorou dnes narába ľavicové spektrum. 

Oproti jeho videniu sveta existuje iný, ktorý súvisí so snahou o vytváranie prostredia na individuálnu 

slobodu jednotlivca. Tí podľa ľavice chcú odstrániť sociálne výhody a sú proti chudobným. Trendy 

posledných tridsiatich rokoch ľavici dávajú za pravdu. Ich snahy vyústili do vytvárania takých reforiem, 

ktoré toto skutočne spôsobujú. Tomu sa budem venovať neskôr, ale ak by sme zobrali základné 

nastavenie, pán Blaha je v odbornom svete považovaný za tzv. komunitaristu, opierajúc sa o vytváranie 

a spájanie komunít na akomsi ideologickom podklade pri hľadaní „vyšších právd ako alebo vyššieho 

dobra“(aj keď využíva slovník ako spolupatričnosť či férová kooperácia), druhý smer je zástancom 

hľadania takého spôsobu života, ktorý skutočne zabezpečí možnosť na individuálny rast a rozvoj, 

individuálnu slobodu. Tí sa takýchto komunít často boja, za pravdu im dávajú obete komunistického 

režimu a nebezpečenstvo vytvárania komunít na iných, ako poctivo vyargumentovaných pravidlách, 

kde sa túžba po moci ľudí, ktorí ju nezvládajú, môže pretaviť do zločineckej diktatúry a tyranie. Moja 



 
 Spis Gorila 2 – Stanislav Jurčišin 
 

3 
 

práca má ukázať prečo tomu tak je a prečo liberálny svet má z toho komunitaristického obavy. Ona 

však má ukázať aj inú stránku vecí. Má ukázať, prečo ten individualistický je nebezpečný pre 

komunitaristický. Teda opačný pohľad. Niečo som už naznačil pri trendoch, ktoré priniesli na 

chudobných a obyčajných ľudí politiky liberálneho sveta v posledných tridsiatich rokoch. V práci 

budem chcieť ukázať, že aj snaha o individuálnu slobodu a túžbu po takomto rozvoji môže byť 

zneužívaná na mocenské účely a podľa všetkého tomu tak je. Na jednej strane je snaha o individuálnu 

slobodu pekným cieľom, na druhej strane je dôležité ukázať cestu k nej. A to naši liberáli nedokážu, 

väčšinou sa utopia v hraní sa s vlastným egom a na objektívne videnie reality im neostáva priestor.  

Moja práca je výsledkom bezprecedentného udržiavania si individuálnej slobody, skúseností 

z mnohých oblastí života tak z geografického, ako profesijného pohľadu. Nevyhnutnosťou jej vzniku 

bol útek od dnes fungujúceho komunitného fungovania, ktorého dnešné dôsledky v krátkosti opíšem 

a spomeniem. Podrobnejšie som ich opísal v knihe Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude 

slobodným. Tu je základným cieľom získanie referencie, dostať ho do verejnej konfrontácie so mnou 

a hľadanie možností rozvoja toho, čo som urobil. Čo je podľa mňa jedinečné a predbehol som tým 

dnešnú odbornú verejnosť asi aj o generáciu. Čo je dnes asi logickým dôvodom na veľké tlaky na moju 

spoločenskú likvidáciu a odstránenie zo spoločnosti, čo sa budem snažiť doložiť vo  viacerých 

súvislostiach a opísať celý dnešný úžernícky začarovaný kruh, ktorý bráni akémukoľvek progresu a drží 

spoločnosť v spôsobe života založenom na vzájomnej úžere a robenie zlého jeden druhému. 

Ešte v úvode zdôrazňujem, že moje príspevky nevyzerajú navonok odborne podrobne prepracované 

ako knihy a publikácie dnešných tzv. odborníkov. Ja to robím popri práci čašníka v zahraničí, robím to 

v časovej tiesni a celé naštudovanie si asi 1500 strán kníh pána Blahu a napísanie tohto príspevku mne 

trvá iba niekoľko týždňov. Snažím sa písať základné súvislostí, aby to malo hlavu a pätu a samozrejme 

dávalo na konci zmysel a ukazovalo správne videnie reality okolo seba. V živote sa prezentujem 

najčastejšie objektívnymi výsledkami práce a preto sú moja práca a tvrdenia založené na najviac 

objektívnych základoch akými sa dá vôbec disponovať. Nesnažím sa filozofovať, ale preukazovať 

videnie reality cez objektívne skutočnosti a v tom som asi absolútne jedinečný. Takže síce menej 

navonok prepracované, ale s omnoho žiarivejšími výsledkami a priamočiarosťou v ťahu na bránku 

a smere riešenia a používania faktov. 

Komunitaristi hľadajúci spájanie sa za účelom vlastnej ochrany a vzájomnej pomoci vnútri svojich 

komunít pred vonkajšími hrozbami, ktoré často vedú k typu vplýbania na vonkajší, ale aj ich vnútorný 

svet, versus hľadači individuálnej slobody a rozvoja jednotlivca. Kto má dnes pravdu? Svojím spôsobom 

obaja a svojím spôsobom nikto. Prečo? Aj toto ukáže táto publikácia. Tak ako preukázať cestu von 

z toho nastoleného konfliktu, ktorý sa črtá a ktorý môže eskalovať do bezprecedentných výšok. 

Aby som sa ešte vrátil k základnej motivácií, ktorá viedla k tejto publikácii a získaniu možnosti na 

odbornú konfrontáciu. Ľuboš Blaha je teda akademik a filozof, ktorý napísal viacero kníh. Jeho 

skúsenosti z reálneho sveta sú prakticky nulové, dnes robí vo vysokých verejných a to aj 

medzinárodných funkciách. Z jeho práce som čerpal aj ja, článok na webe ohľadom kooperatív bol 

jedným zo základných pilierov mojej práce. Dnes sa snaží o ochranu tzv. sociálneho štátu, ktorý je vraj 

pod hrozbou liberálov, ktorí si posledných 30 rokov nejakým spôsobom presadzovali svoju agendu. 

Hovorí o sebe ako o protikapitalistickom bojovníkovi a podal na to aj nejaký návrh, ku ktorému sa 

dostanem v druhej a tretej časti. Napísal niekoľko tisíc strán publikácií, tie som si teda väčšinu 

naštudoval a v druhej časti robím prierez toho, čo sa tam nachádza.  

Ja som po vysokej škole pracoval, cestoval a výsledkom bolo nejaké videnie sveta okolo seba. To som 

potvrdzoval v praxi a ukončil to systémovým návrhom. Teda alternatívou voči kapitalizmu. Mojich 100 

strán asi laickejšie napísanej knihy obsahuje prečo týmto smerom(teda rozvojom demokracie v 
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ekonomike), ako to má vyzerať a ako sa k tomu dostať. Teda všetko podstatné. Neskôr som popri práci 

čašníka(na Slovensku som v odbornom a politickom svete nenašiel ani náznak šance a nejaký záchytný 

bod) pokračoval v jeho rozvoji a tento návrh si zdôvodnil prostredníctvom najnovších štatistík, k čomu 

sa dostaneme v tretej časti. To som dal do 2,5 hodinového filmu. Moju prácu môže odborník prelistovať 

a pozrieť za jedno doobedie, pokiaľ je v daných témach zbehlý.  

Dnes je tento návrh jediný svojho druhu a žiaden z odborníkov, ani takí protikapitalistickí, nie sú 

ochotní sa k tomu vyjadriť. Pritom zrejme prebieha silný boj na moje odstránenie zo spoločnosti 

a nepustenie do diskusií, kde sa to teda bezpochyby ukáže a je to jediná možnosť. Ľuboš Blaha ma 

v debate v Bardejove doslova odbil a nepriamo poukazoval na moju laickosť alebo nekompetenciu. 

Odišiel od témy a pomocou svojich priaznivcov mi jednoducho nedal šancu. Nasledujúci deň som 

navštívil jeho debatu v neďalekej Starej Ľubovni a tam som mu dal priamu otázku, že ako tvorca 

alternatívy ho vyzývam k verejnej odbornej debate. Odbil ma s tým, že si mám naštudovať jeho práce, 

presne ich vymenovala a až potom sa môžeme baviť. Tie som si naštudoval, dávam ich rozbor ako 

dôkaz, pričom chcem ukázať, čo obsahujú. Gorila 2 okrem iných vecí, ktoré asi preukáže, má prinútiť 

pána Blahu, ktorý len asi tichým súhlasom zneužíva v mojom prípade asi komunitaristický alebo 

komunitný spôsob spoločenského odstraňovania, ktorý sa v rámci môjho okolia zrejme koná a ktorý 

v skratke opíšem, na svoje politické ciele a zabráneniu môjho prechodu do diskusií, kde mám zjavne čo 

povedať a môžem spochybniť jeho odbornosť a schopnosti. Na základe neskôr uvedených faktov tiež 

poukážem, že tento človek s najväčšou pravdepodobnosťou o mne dlhodobo vie, môj návrh pozná 

a v jeho politických cieľoch a ambíciách mu môžem skutočne narobiť poriadny škrt cez rozpočet. Jeho 

motivácia na moju elimináciu je teda tiež veľká. Moje otázky v Starej Ľubovni ako aj odpovede pána 

Blahu sú zaznamenané na videu, ktoré je k dispozícii cez môj facebookový profil. 

Práca bude obsahovať aj skompletizovanie ďalších návrhov a prác autorov, ktorých som popri rozvoji 

tohto projektu stihol naštudovať a urobil taký základný prierez rôznych spôsobov argumentácií 

a spomínaných návrhov. Tie by mali dať objektívnejší obraz o tom, kde som sa s mojim projektom 

dostal, pričom samotná práca pána Blahu okrem jeho zaujímavého príspevku v rozvoji videnia reality 

okolo seba obsahuje aj dosť podrobné skompletizovanie doterajších aktivít v takomto ideologickom 

a myšlienkovom boji či trhu, kde boli doteraz používané viac filozofické úvahy ako empirické 

zdôvodňovania a preukazovanie faktov. A v tomto som iný. Toto bol môj prístup v každej aktivite, ktorú 

som vykonával, bol som výsledkovo a konštruktívne zameraný a môj návrh je na základe toho niečim, 

čo v dnešnej dobe absolútne spĺňa tie najtvrdšie kritériá nielen realizovateľnosti, ale aj objektivity 

a preukázateľnosti jeho správnosti. Práca pána Blahu je teda skutočne fantastickým bodom pre 

skompletizovanie dôkazov o mojich navonok sebavedomých tvrdeniach. Jeho osobný postoj a konanie 

je otázkou jeho pripravenosti na politické funkcie, čo je iná téma a súvisí to s mojou snahou rozboru 

dnešného politického a odborného sveta z tej najhlbšej perspektívy. Teda trochu inej ako ukázala 

kauza Gorila. Jednoducho o tom je Gorila 2, je to pokračovanie Gorily 1 s už konkrétnym návrhom 

a dôkazmi o možnosti nápravy dnešného úžerníckeho spôsobu fungovania, ktoré ruinuje a ničí životy 

jednotlivcov, rodín, komunít ale asi aj národov.  Samozrejme aj polená a veci, ktoré v skutočnosti 

zrejme stoja v možnostiach tento projekt do diskusií a rozvoja vôbec dostať. 

 

1.1. Moje videnie sveta v skratke 

Aj keď som v úvode naznačil, že môj spôsob argumentácie je založený na snahách o hľadanie faktov 

a ich interpretácií, teda na rozdiel od mnohých doterajších pokusov o podobné aktivity bez veľkého 

filozofovania, v úvode predsa pôjdem do takéhoto sveta. Naznačím, v akom svete som sa roky 

nachádzal, keď som rozvíjal môj projekt a prinášal prakticky dôkazy o jeho správnosti.  
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Ja si myslím, že život a fungovanie ľudí sú založené a spoločnosť je poháňaná na dvomi možnými 

energiami. Je to energia lásky a energia nenávisti. Oba tieto formy existujú medzi nami a na oboch 

formách sa dokážu ľudia spájať a fungovať. K niečomu takému som sa vo svete svetonázorov dostal iba 

u dalajlámu, aj ten to spomínal iba v skratke. Videl som to a odpozoroval priamo v práci a odkedy si 

uvedomujem možnosť takéhoto spôsobu fungovania, odvtedy som úplne zmenil pohľad na svet okolo 

seba a videl veci z absolútne inej perspektívy. O tomto mojom „zážitku“ som písal v mojej knihe Príbeh 

otroka, kde sa tomu podrobnejšie venujem. Tu len pripomeniem v skratke, že sa to stalo v írskom 

Dubline a práci v Starbuckse. Tam som si to uvedomil a začal vnímať, keďže celý život fungujem 

v kolektívnych prácach a aktivitách, vedel som si to retrospektívne vybaviť aj v iných dimenziách, čo sa 

neskôr neustále potvrdzovalo. Najdôležitejším poznatkom z tohto „zážitku“ však bolo to, že toto je 

možné identifikovať. Fungovanie na energii nenávisti potrebuje obete, je to krátkodobejšia energia 

a v celkovom pohľade prináša nižšiu ekonomickú efektivitu. Fungovanie na energii lásky je toho 

opakom, je to stav, keď sa ľudia vedia dohodnúť a spoločne niečo produkovať bez nutnosti ponižovať 

a niekoho odstrkovať, vedia prijať a rešpektovať každý typ fungovania alebo osoby. Tento stav sa dá 

teda vidieť alebo rozpoznať cez ekonomickú efektivitu a ťažšie identifikovateľné kategórie ako je 

konfliktnosť či fluktuácia v kolektívoch. Tieto kategórie som sa snažil využívať a naznačovať pri mojich 

prvotných návrhoch na alternatívny systém, časom som prechádzal iba do sveta faktov a ich analýz. 

Avšak toto všetko má svoje riešenie cez demokraciu. Ľudia pripravení na moc jednoducho dokážu riadiť 

iných bezkonfliktne, dokážu ich spájať bez toho aby ich napríklad krátkodobo nabíjali tzv. energiou 

nenávisti a odstrkovaním nepohodlných, v celkovom pohľade sa dá ich vplyv vidieť cez spomínané 

ekonomické štatistiky. Práve toto bol najdôležitejší poznatok z môjho zážitku, veci som si 

pretransformoval do odborného sveta a pre vyštudovaného makroekonóma, ktorý síce nerobil 

navonok v odborných prácach, toto bolo pre mňa možné a smerodajné. 

Na konci celého tohto procesu bol návrh alternatívy ku kapitalizmu, ktorého cieľom bola ekonomická 

demokracia. Teda smer k nekonfliktnej a na poctivosti založenej spoločnosti. Tá sa dá dosiahnuť vtedy, 

keď sa z nej eliminuje akákoľvek forma absolútnej moci. V našom prípade ide o ekonomickú moc cez 

kapitál a jeho koncentráciu na základe iných, ako povedzme objektívnych príčin. No a toto sa mi 

podarilo, čo budem spomínať neskôr cez objektívne argumenty. Takto som len chcel naznačiť to, čo 

tomu predchádzalo a čo bolo spúšťacím mechanizmom mojej cesty k tomuto výsledku. 

Tento môj svet je na jednej strane vysoko duchovný a sleduje duchovné hodnoty(teda napĺňalo ma to 

v tejto oblasti), na druhej strane je to vysoko odborný svet a dostal som sa cez neho k najodbornejším 

a najpoctivejším argumentáciám, aké asi niekto priniesol, pričom v súvislosti so snahou o systémovú 

alternatívu toto platí bezpochyby. Všetko to bolo zapríčinené tým, že som pracoval v teréne tvorby 

hodnôt a videl veci z tejto perspektívy. Na potvrdenie môjho videnia reality ešte použijem niekoľko 

porekadiel, ktoré si ľudia v týchto dimenziách tvorby hodnôt často hovoria. 

Už to neidze, lebo už nit kemu nasrac(prekl. – už to nefunguje, lebo už niet komu nasrať). Toto prvé 

porekadlo reflektuje na využívanie energie nenávisti a robenia jeden druhému zle, ktoré kolektívy 

posúva a zastavia ich v prípade, keď už všetky obete z komunity vyštvú. Vtedy sa takto vedené kolektívy 

začnú štvať zväčša medzi sebou, ale podstata tohto porekadla naznačuje využívanie tejto formy 

energie. 

Druhým porekadlom je zákon padajúceho hovna. Toto v skratke naznačuje, že človek na konci 

hierarchie je odsúdený na udupanie inými a nedá sa to zastaviť. Jednoducho on s tým nevie urobiť nič. 

Aj toto porekadlo, ktoré medzi sebou hovoria ľudia v obyčajných prácach, reflektuje existenciu 

spôsobu života, ktorú som naznačil vyššie. 
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Zaujímavosťou môjho videnia sveta je aj to, že medzi obyčajnými ľuďmi som sa k nej rozhovormi dostal 

a drvivá väčšina pozná a podvedome tuší o takomto fungovaní spoločnosti. Ak som toto naznačil 

napríklad psychológovi, ten ma na základe akýchsi svojich medicínskych pravidiel chcel označiť za 

chorého, paranoidného a niekoho, kto má byť preliečený. Dostal som sa k nim akousi nepriamou 

cestou a hovoril v súvislosti so šikanou vnútri komunít a kolektívov, ktorá slúži ako energetický nabíjač 

a často je jediným motorom ich fungovania a vytvárania hodnôt. 

Kapitalistická spoločnosť má v sebe zabudované mechanizmy, ktoré mali moje videnie reality a snahu 

o objektívne hodnotenie faktov okolo seba, od začiatku zastaviť. Počas celého rozvoja som sa tomuto 

svetu, ku ktorému som sa dostal akousi nepriamou okľukou dostal, musel objektívne vyhýbať a týmto  

ľuďom moje argumenty a dôkazy, ktoré som prinášal z praxe nielen nestačili, ale ich ani nepočúvali. 

Kapitalistický svet si vytvoril hierarchické štruktúry a pravidlá, ktoré jednoducho ľudí so snahou 

objektívne a poctivé videnie reality okolo seba, čo bolo základom mojej práce, nepustia do života.  

Takto by som predstavil môj svet, ktorý som videl v praxi. Hovoria o ňom aj najvyššie duchovné 

autority, možno v inom duchovnom svete ako je ten náš, ale predsa. K tomu pripájam základné 

porekadlá, ktoré preukázateľne existujú a vlastne reflektujú na jeho existenciu. No a riešenie, ktoré 

som videl cez možnosti kvantifikovania spôsobov fungovania cez štatistiky, som pretransformoval 

nielen do relatívne rýchleho návrhu, ku ktorému sa dostaneme, ale hlavne do jeho argumentácie 

a zdôvodnenia cez štatistický svet a snahu o vymedzenie vzťahu medzi výškou a levelom ekonomickej 

demokracie a ekonomického rastu. Ten je k tomu dôležitým faktorom pre dlhodobú stabilitu 

a otváraniu nožníc medzi bohatými a chudobnými. Dospel som teda do empirického zdôvodnenia 

návrhu, aj keď trochu nepriamo ale predsa, ktoré som dal do dokumentárneho 2,5 hodinového filmu. 

Priznávam, že toto je také filozofickejšie vymedzenie, avšak pri pohľade na práce a spôsoby 

argumentácie nášho najväčšieho myšlienkového vodcu pána Blahu alebo aj iných filozofov, toto 

vymedzenie je dostatočne zdôvodnené a preukázané, možno aj viac. Práce mnohých mysliteľov a ľudí 

snažiacich sa podať nejaký pohľad na svet, sú často založené na čistom filozofovaní bez skúseností a ich 

výsledkom sú často vysoko nepodložené a abstraktné návrhy, opierajúce sa o abstraktné tvrdenia.  

V tomto teda nemám záujem niekoho presviedčať a tu by malo fungovať pravidlo „ži a nechaj žiť“. 

Lenže ono to v tých našich ideológiách, hlavne bežných náboženstvách, najčastejšie nefunguje. Ľudia 

sa snažia presadiť tú svoju pravdu o živote a často je to spájané spotrebou vytvárania energie nenávisti, 

často vyvražďovaním, zabíjaním a v našom prípade, v našej krajine, ako sa budem snažiť ukázať, zrejme 

v duchu hesla boj za nikým dôkladne nedefinované a asi nedefinovateľné kresťanské hodnoty a rodinu, 

hodnoty lásky a pravdy ničiť, ako aj ničiť samotné rodiny. To však na konci mojej práce, teraz poďme 

späť k mojim skúsenostiam, kde som moje videnie sveta preukazoval a myslím, že dnes so samotným 

návrhom a snahami o jeho prechod na svetlo sveta, o tomto zaujímavom spoločenskom jave, na 

ktorom je naše fungovanie založené, prinášam relatívne komplexné dôkazy. Ešte raz pripomínam, že 

to stále beriem vo filozofickom, aj keď omnoho viac preukázanom duchu ako u mnohých iných 

filozofických úvahách, ktoré sa nám premieľajú v tejto vednej disciplíne. Môj alternatívny systémový 

návrh pod názvom Kooperativizmus je však čisto empirickým a faktami podloženým produktom 

historických skúseností, ktoré boli zaznamenávané a rôznymi spôsobmi predkladané. 

 

1.2 Skúsenosti potvrdzujúce existenciu načrtnutého spôsob života v dnešnej dobe 

Po skúsenosti v Starbuckse som si uvedomoval to, že o takomto fenoméne som ja osobne netušil. 

Nemal som nikdy tendenciu k takýmto praktikám a nikdy sa vedome nepridal k tomuto spôsobu 

fungovania. Teda spájaniu sa na nenávisti za účelom odstránenia nejakých článkov, ktoré sa koná 
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najčastejšie z konkurenčných a mocenských dôvodov. Avšak je možné, že som sa k tomuto niekedy 

nevedome pridal, keďže takáto energia skutočne spája a ako som neskôr zistil a odsledoval, je to 

podstata fungovania kapitalistickej spoločnosti založenej na neprirodzených hierarchiách. 

Komunizmus fungoval podobne, akurát s inými nástrojmi a možnými dôsledkami, preto vopred 

upozorňujem, že mojimi úvahami nechcem preferovať alebo znevažovať ani jeden z týchto systémov.  

Na sebe som si časom uvedomoval, že som dokázal spolupracovať prakticky z každým a to v rôznych 

pozíciách alebo pri mojej rôznej individuálnej výkonnosti, ktorá závisí často od toho, čo ti okolie dovolí. 

Ale práve táto schopnosť spolupráce prinášala zväčšovanie výkonnosti kolektívov, v ktorých som 

pôsobil. Pritom moje skúsenosti z kolektívnych fungovaní boli už vtedy veľmi veľké. Hrával som futbal, 

ktorý som niekedy hrával lepšie, niekedy horšie, avšak toto pravidlo platilo prakticky všade(teda až na 

predvolebné obdobie, prípadne od času, keď som sa pri mojich rodákoch pri zvyšujúcich sa útokoch 

bránil týmto argumentom, čo som spomínal v knihe Príbeh otroka). Vedel som ho dokonca hrať asi aj 

na tej najvyššej úrovni a byť za určitých okolností veľkým ťahúňom a v tejto knihe som opisoval vplyvy 

môjho súkromia na moju výkonnosť. Avšak pravidlo zvyšovania výkonnosti kolektívov, v ktorých som 

pôsobil, platilo prakticky stále. A vtedy som si už uvedomoval prečo. Pracovanie v rôznych kolektívoch 

v servise malo presne tie isté výsledky. Tu samozrejme do hry vstupujú aj hostia, ktorí často vedia veci 

ovplyvňovať cez svoje subjektívne videnie reality, avšak ak by som tento faktor odbúral, tak nebolo 

prakticky o čom. Zaujímavosťou počas obdobia, keď som si tieto veci už uvedomoval a snažil ich 

rozvíjať, keď som si udržiaval vnútornú slobodu a oplýval relatívne vysokým vnútorným sebavedomím 

bolo, že som bol z oboch týchto činností jednoznačne vyháňaný. A to napriek výsledkom, ktoré som 

prinášal prakticky všade, kde som sa dostal k slovu, alebo bol do činnosti pustený. Toto však v princípe 

platilo vo všetkých činnostiach, ktoré som vykonával a venoval sa im. Mňa ako človeka s vnútorným 

sebavedomím jednoducho dnešné riadiace štruktúry a dnešná spoločnosť nedokázala akceptovať 

v žiadnej činnosti. Poďme však ešte raz k jednotlivým skúsenostiam, na ktoré mala vplyv komunita, 

ktorú v tejto práci podrobujem hlbšiemu skúmaniu a dnes zrejme držiaca projekt vo svojich rukách. 

 

Riadenie časti stavby 

Popri veľkých turbulenciách v mojom súkromnom živote, ktoré som naznačil v spomínanej knihe 

Príbeh otroka, dostal sa veľmi zaujímavou okľukou k riadeniu jednej stavby. Bolo to viac ako rok pred 

začatím zaoberania sa odborných súvislostí, ktoré vyústili do spomínaného návrhu. Nedostal som sa 

k tomu cez dnešné štruktúry, ale bol vo Švédsku a okolnosti ma k tomu doslova prinútili. A výsledky 

tejto činnosti boli minimálne na zamyslenie z viacerých pohľadov. Na riešenie určitej úlohy som si 

zavolal dvoch kamarátov, ktorí v našich končinách a teda v dnes nastavených štruktúrach sú tiež 

v pozícii spomínaného padajúceho hovna a my sme izolovaní od týchto vplyvov dali stavbu a jej 

realizáciu doslova dokopy, priniesli trikrát väčšiu dennú efektivitu ako to bolo dovtedy a vlastne 

napravili organizačný kolaps. A samozrejme pred tým, ako som sa do toho pustil, bol som v rámci 

dovtedajších štruktúr považovaný za menej schopného a začínal byť trochu ponižovaný. Tie padajúce 

hovna som spojil, keďže v rámci našich končím už som bol jedným z nich a čuduj sa svete, tie urobili 

toto. Našu prácu zastavili Vianoce a potom sme sa k nej už nevrátili, pretože v domácich podmienkach 

bolo aj toto poprekrúcané. Veci sa však dajú absolútne preukázať a spôsob som naznačil v spomínanej 

knihe, kde to podrobne opisujem. Takto som bol diskreditovaný, utekal preč zo Slovenska, z toho čo 

som videl a zažil dostával sa pri ťažkej fyzickej práci na farme pri Melbourne. Ak by som ostal 

v domácich podmienkach tak by som bol zrelý na preliečenie a asi iba takto bol prinútený zmieriť sa 

s vyššími zákonmi, ktoré platia v dnes nastavenej džungli. A myslím, že na takéto empirické dôkazy, 

ktoré boli popreté, boli využité presne pravidlá, ktoré využívajú komunitaristi, ktorých som naznačil 
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v úvode a o ktorých viac píšem v druhej a tretej časti. Morálka a svoje videnie dobra. To je v mojich 

končinách často spojené s tzv. kresťanskými hodnotami a bojom za rodinu. V tom čase som sa už 

takýchto vecí vzdal a pre možnosti rozvíjania projektu, o ktorom som vtedy ešte nevedel, ale 

podvedome už rozvíjal, čistá a nezotročená myseľ bola tým najdôležitejším. 

 

Šport 

Veľmi zaujímavé veci sa teda diali v rámci môjho domova v oblasti športu. Ten som kedysi robil na 

vyššej úrovni ako to bolo v rámci domácich podmienok a veľkú úlohu zohrával fakt, že som to dlhodobo 

nerobil. Avšak akosi sa k tomu neustále vracal a ako sa doma ukázalo, miestnym som nebol po vôli 

a z tejto činnosti ma doslova vyháňali. Môj prístup kolektívneho fungovania jednoducho do tejto 

oblasti nezapasoval a nie je to tu veľmi poznaný a rozšírený spôsob vytvárania spoločenských štruktúr. 

Alebo jednoducho doba ide úplne opačným smerom. Slúžil som im teda na nakopávanie kolektívnej 

energie a v prípade potreby si ľudia a komunita vedela nájsť spôsoby na presadenie svojej pravdy, 

napriek tomu, že ona bola často zjavne iná. Problémy začali po skúsenostiach v Starbuckse a mohlo byť 

za nimi viacero faktorov, čo som bližšie opísal v inej knihe a tu to rozoberať nebudem. Vtedy ma na 

ihrisko nepúšťali a akosi sa ustálil záver, že už na to nemám alebo že som konfliktný. Konflikty boli 

samozrejme vyrábané a často boli za nimi teenageri, ktorí len sledovali záujmy starších a tí im na to 

dávali akési povolenie. Jednoducho moje skraty sa videli, skraty iných sa nevideli a to fungovalo 

prakticky doteraz. Napriek tomu, že išlo o pomer možno tak 1:10 v môj neprospech. 

K tejto činnosti som sa vrátil po začatí robenia projektu, za čím boli zrejme miestne spoločenské tlaky 

a myslím, že ľudia v okolí tušia, že tu išlo o moje umelé vyštvávanie a mnohých možno chytilo aj 

svedomie. To sa vytratilo vtedy, keď som projekt dokončil a ja bol z činnosti opätovne vyštvaný. Stalo 

sa to presne rok pred voľbami, bol som označený za tvorcu konfliktov napriek faktom, ktoré som 

spomenul v odstavci vyššie. Okrem iného bolo zhodnotené, že som už neschopný takéhoto levelu.  

Celý problém je v tom, že toto sa stalo v čase, keď som mal možnosť aj v zahraničí nejakej športovej 

prípravy a v súkromí dokázal zabezpečiť nejaké veci. Samozrejme nie cez miestne štruktúry, to by bolo 

vzhľadom na hrozbu mojej osoby nemožné, ale nepriamym spôsobom tak, že som si v zahraničí zarobil 

a našťastie na to existujú možnosti a mohol doma istý čas fungovať. To ma vytlačilo do takého stavu, 

že som odrazu na tom ihrisku začínal byť rapídne platnejší, v tom čase už asi aj lepší od veľkej väčšiny 

iných. Problém je v tom, že tento kolektív moje zlepšenie výkonov zastavilo a on pôsobil bezradnejšie, 

na čo som ale upozorňoval vopred a tušil o takýchto možných zmenách, ktoré som odsledoval pri iných 

kolektívnych činnostiach. Miestni sa zmohli v rýchlosti na takúto akciu, ktorá im ako sa ukazuje, 

priniesla množstvo záchytných bodov v celej lokalite. Odstrániť a znemožniť článok, ktorý je hrozbou 

pre miestnu ideologickú a mocenskú štruktúru, je jednoducho dobrým skutkom a na takých to v takej 

komunite funguje. Moja komunita ma teda dostala ako bezbranného jednotlivca do svojich rúk a to je 

vám nebezpečné, ak si chcete udržať zdravý rozum. Môžete jednoducho slúžiť na rôzne veci. 

Túto činnosť som pred voľbami ešte robil v inej dedinke v krátkej epizóde, kde som však vnútorne 

začínal viac cítiť a vnímať prepojenosť komunitného fungovania a v tretej časti spomínaný fiktívny 

mrak, čo ma teda dosť šokovalo a znechucovalo. Treba povedať, že táto epizóda bola poznačená aj 

nemožnosťou športovej prípravy pred príchodom domov a odohratím týchto zápasov. Pritom voľby 

bral ako poslednú šancu na naplnenie nejakých cieľov v súkromí a týmto mi rodáci teda pekne pomohli. 

V princípe znamená asi to, že hraj dobre a ukáž, že sme nerobili nič zlé, lebo ak nebudeš, tak tvoje deti 

odvisnú. Myslím, že športovci vedia ako je potrebná psychická pohoda a uvoľnenosť na dobrý herný 

prejav a nebudem to ďalej rozvíjať. Zo športu, ktorým som žil celú mladosť a bola to moja vášeň, mne 
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osobne išlo na vracanie. Začiatkom tohto roka som veci podrobne rozpísal a urobil návrh na overenie 

mojich slov a odvtedy sa stalo množstvo zaujímavostí, ku ktorým prídem v poslednej časti, kde budem 

robiť závery. Dnes sa teda snažím svoje slová potvrdiť a asi to aj napriek rôznym veciam možné bude, 

sprievodné javy sú však za povšimnutie a je potrebné o nich hovoriť a ukazovať pravú tvár dnes 

fungujúcich komunít, ktoré sú poznačené neprirodzenými hierarchiami v akejkoľvek oblasti.  

 

Ešte jedna skúsenosť 

Aj toto je predmetom mojej knihy a snahou o dokázanie, že takéto niečo sa konkrétne v mojom 

prípade koná a že som predmetom akejsi spoločenskej likvidácie, akokoľvek paranoidne to vyzerá 

a akokoľvek sú na takéto videnia reality dnes vytvorené záchytné siete. Moje skúsenosti s domovom 

a mestom, odkiaľ pochádzam, ukončím nemenej zaujímavou skúsenosťou v práci podobnej tej, čo som 

vykonával v Bratislave. Teda práca projektového manažéra. V Bratislave som to vedel vykonávať 

bezproblémovo, dokonca nadštandardne, pričom počas rozvoja projektu a pokusu o zamestnanie sa 

doma, bol som už počas skúšobnej doby zastavený. Projekty som pritom bezproblémovo riešil a navyše 

prišiel na to, že jeden z nich bol neriešiteľný rébus a zle zadaná úloha. Aj takýto je svet pre ľudí, ktorí 

sa ocitnú v pásme, odkiaľ niet cesty späť. Teda v pásme likvidácie a vy nemáte ani najmenšiu šancu 

v rámci dnešných štruktúr s tým niečo robiť. Ibaže problém u mňa je ten, že som robil to, k čomu 

pomaly ideme a čo je podstatou mojej argumentačnej línie v predložení reality okolo nás.  Táto 

skúsenosť sa stala už počas riešenia projektu a vedelo sa o tom, čo idem robiť a do politiky ponúkať. 

Bolo to po urobení návrhu, napísaní prvej knihy, ale ešte pred jej odborným vyargumentovaním. 

Takže v mojom domove bolo v rámci troch od seba veľmi vzdialených a nezávislých činností(v menšej 

miere ich bolo však viacej a príkladov by sa dalo ďalej vyberať) urobený zaujímavý proces, na konci 

ktorého bol človek, ktorý síce prinášal jednoznačné výsledky práce, avšak neprešiel cez miestnu 

„morálku“ a pravdy a bol hádzaný doslova pod most. To by malo stačiť na to, aby bola ukázaná 

podstata fungovania kapitalizmom a ideológiou formovanej komunity, ukázaný dôsledok hľadania 

iných právd, ako sú kvantifikovateľné výsledky práce, čo bude predmetom ďalšieho rozboru v tretej 

časti. Športový prípad je ešte v štádiu riešenia a je snaha to preukázať, ale o záveroch už asi aj v tomto 

štádiu môžem vravieť s jednoznačnosťou a ukazovať na objektívny obraz dnešnej spoločnosti, dnes 

formovaných komunít.  

Komunitný spôsob života a snaha o spájanie sa na nejakých vyprofilovaných „morálnych hodnotách“ 

môže byť v skutočnosti iba obyčajné spájanie sa na nenávisti, šikana a likvidácia nepohodlných. Dokáže 

spájať na „ušľachtilom cieli“, len je potreba hlbšej analýzy jeho fungovania. Môj projekt bol vytvorený 

iba vďaka dnes nenávidenej snahe o individuálnu slobodu. Bez nej by som jednoducho neriešil nič. Tá 

bola zdrojom mojich výsledkov až po takýto produkt, avšak paradoxne komunitní profesionáli často 

hlásajúci pekné heslá a snažiaci sa dávať príklad života pre iných si našli spôsob, ako využiť svoje videnie 

spravodlivosti a morálky na to, aby som bol zo spoločnosti vykopávaný a odstraňovaný. Na takéto 

spoločenské likvidácie sa teda často využívajú pekne vyzerajúce hodnoty. Nie je to však nič iné, ako 

obyčajný mocenský boj rôznych individuí, ktorí dokážu ľudí spájať iba na nenávisti a ťahať masy za 

účelom odstraňovania ich konkurencie. Tie sú často nevedome stiahnuté do takejto davovej psychózy, 

avšak často plne vedome ospravedlňujú takéto likvidácie a takto si vytvárajú svoje riadiace štruktúry. 

A takto logicky vznikne a vznikla celá politická štruktúra, ktorá okrem nenávisti neobsahuje nič iné, čo 

je teda dnešná situácia. Snaha o konštruktívne riešenia je týmto fungujúcim mechanizmom úplne 

zlikvidovaná, čo bude snahou povedať v tejto publikácii. Predostrieť celý začarovaný kruh dnešného 

úžerníckeho systému, teda akési pokračovanie Gorily 1. 
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1.3 Tvorba alternatívy 

Myšlienky, že sa budem niečím takým vôbec zaoberať, vznikli v spomínanom vyhnaneckom režime, 

v Austrálii. Mal som pocit akéhosi pretlaku informácií v hlave, ktoré som potvrdzoval aj v praxi 

a jednoducho mal som pocit, že som dlhodobo niečo nadštandardné sledoval. Začal si robiť poznámky, 

neskôr sa dostal k hľadaniu súvislostí a návrh bol urobený do niekoľkých mesiacov. Prvým bodom bol 

spôsob organizovania a fungovania finančného systému, ktorý som považoval za základ celého 

projektu a bez ktorého by nemalo nič iné zmysel vôbec riešiť. Ten som uviedol už v prvom akomsi 

medzinávrhu, ktorý sa volal Slovanizmus a ten bol prakticky len o tomto bode. Prezentoval som ho cez 

portál dolezite.sk a chýbalo tomu už len spôsob organizácie firiem, ktorý som však našiel tiež na tomto 

webe. A nenapísal ho nik iný, ako predmet skúmania a záujmu Gorily 2, pán Blaha. Ako v druhej časti 

uvidíme, je to jeden z pilierov jeho návrhu, ktorý je podobný kvantu iných. Dôležité však je, že ten mám 

od neho, písal na tom istom webe ako som ja osobne prezentoval moje články, z ktorých už v názvoch 

sršala snaha o systémovú alternatívu a je na názore čitateľa, aby posúdil možnosť nevšimnutia si 

takýchto informácií človekom, ktorý píše knihy len o tom. Mimochodom v tom čase som mu písal 

súkromné správy a snažil sa o kontakt, na ktoré neodpovedal. Aj to si možno nevšimol, teda neviem. 

Návrh bol teda urobený asi do desiatich mesiacov od rozhodnutia, že sa tomu budem vzhľadom na 

potvrdené správne videnie reality okolo seba, venovať. Bol vo forme dvoch bodov. Zmena finančného 

systému v smere vydávania peňazí štátom a kooperatívy, pričom fungovanie štátu, alebo dnes 

fungujúceho sociálneho štátu, som podriadil kooperatívam. Tým som sledoval odstránenie korupcie 

z politickej oblasti a ich rozvoj. Myslím, že tento návrh je jediný spôsob na dosiahnutie takéhoto cieľa, 

je jednoduchý a stopercentne bude fungovať. Tento návrh a kombináciu som odvtedy len rozoberal, 

teoreticky zdôvodňoval a snažil sa hľadať argumentačnú líniu na jeho prechod a presadzovanie. Išlo 

o koniec roka 2013. Odvtedy som prosil všade možne o pomoc, hľadal nejaký záchytný bod u politikov, 

politických strán, akadémii vied a dostalo sa mi tak ničoho. Dnes je jasné, že je to jedinečný návrh 

a najviac zdôvodnená a realistická alternatíva voči kapitalizmu, s akou niekedy niekto prišiel a Gorila 2 

potvrdzuje aj toto. Od začiatku išlo o novinku na tomto „trhu myšlienok“ a či toto mohlo ujsť pánovi 

Blahovi, na to si súdny človek po prečítaní Gorily 2 názor urobiť musí sám. Keďže sa neustále snažím 

opierať o uchopiteľné veci a dohady nechať dohadmi, o veci som mu rozprával na týchto jeho 

osobných stretnutiach, ktoré som si už aj pre istotu nahral a ktoré boli poznačené už veľmi zaujímavou 

odozvou z jeho strany. Toto je už stopercentne dokázateľné. 

Poďme ale pekne k tomu, prečo píšem túto publikáciu a teda podrobnému rozboru kníh pána Blahu, 

ktoré zhodnotím v tretej časti. Druhá  časť je teda o jeho knihách a v skratke o tom, čo sa v nich 

nachádza.   
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2. časť 

Rozbor kníh Ľuboša Blahu 
 

 

Keďže základným cieľom vzniku tejto práce je po mnohých rokoch získať možnosť dostať sa do 

odbornej debaty, prípadne získať referenta, ktorý by mohol priniesť objektívnu kritiku k mojej práci, 

objekt môjho záujmu najprv v krátkosti predstavím. Ľuboš Blaha je podľa wikipédie najľavicovejším 

politikom na slovenskej politickej scéne. Narodil sa v roku 1979 a po skončení vysokej školy, kde 

študoval filozofiu, pôsobil v štruktúrach Slovenskej akadémie vied a bol poradcom nebohého Pavla 

Pašku. Od roku 2012 je poslancom NR SR. Tento poslanec sa dnes verejne hlási k boju proti kapitalizmu 

a vzhľadom na tieto skutočnosti je moja požiadavka na takéhoto človeka v súvislosti s mojim projektom 

minimálne objektívna. Tak, ako je to pri ďalších dnešných verejných politikoch, ktorých spomeniem 

v tretej časti. 

Pripomínam, že moja práca bola robená aj na základe článku, ktorý napísal práve tento filozof a politik 

a jeho skúmanie veľmi dopomohlo a hlavne uľahčilo mne ako niekomu, kto nemá čas na takéto veci 

vzhľadom  na spôsob obživy a životný štýl, k samotnému vzniku Kooperativizmu. To chcem povedať 

vopred a aj napriek tomu predložím myslím adekvátnu kritiku na takéhoto človeka, ktorý sa teraz 

správa podľa princípov moci a v tejto pozícii je dnes paradoxne jedným z článkov, ktoré bránia 

presadzovaniu projektu, ktorý predbehol tak jeho ako aj ostatné práce podobného typu asi aj 

o generáciu, čo zhrniem a preukážem v tretej časti. Moc je však iná kategória a tam platia iné pravidlá 

ako vo svete vedy a výskumu a to aj humanizmu a ľudských práv, ku ktorým sa tento poslanec hlási. 

Jeho osobnostný profil je však na moje neskoršie závery bezpochyby veľmi dôležitý. 

Pripomínam, že tento poslanec sa mne v osobnej debate v Bardejove, kde som mu priblížil môj projekt, 

najprv jednoznačne vyhol otázke a to za pomoci jeho podporovateľov, ktorí sa v rámci môjho mesta 

správajú podľa akýchsi vnútorných pravidiel a veľmi podobne jeho dnešnému vyjadrovaniu sa 

k spoločenským problémom. K tomu som v rámci môjho mesta počas rozvoja tohto projektu ja ako 

človek s najväčšou pravdepodobnosťou slúžil a slúžim na ventilovanie si nešťastného spôsobu života 

v rámci dnešnej otrokársky a úžernícky nastavenej spoločnosti, čo mu asi pomohlo v rámci môjho 

pokusu o debatu, keďže moji rodáci ma v podstate zastavili a nepriamo mi vynadali. Bol som a som 

podľa všetkého zdrojom šikany a energie nenávisti, ktorú som sa vo všeobecnosti snažil filozoficky 

opísať a argumentačne podložiť v prvej časti. To, čo sa dialo v rámci komunity z ktorej pochádzam, som 

opísal v mojej rozpísanej knihe Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodný, ku ktorej sa dá 

dostať prostredníctvom môjho webu. Pán Blaha mal našťastie debatu hneď na druhý deň v blízkom 

mestečku, v Starej Ľubovni, kde som si ho už pre istotu nahral a kde mi s námahou sľúbil, že sa bude 

so mnou baviť v prípade, ak si naštudujem jeho diela. A táto časť je práve o nich, kde ich stručne 

predstavujem a okrem iného dokazujem, že ja som si svoju úlohu splnil. V neposlednom rade budú 

potrebné aj na objektívne závery v tretej časti, teda ich predstavenie je potrebné z viacerých pohľadov. 

Takže toto boli základné motivácie a dôvody toho, že som sa pustil do prečítania si prác tohto poslanca 

NR SR. Povedal štyri diela a ja ich predstavujem chronologicky, tak ako vznikali z časového hľadiska. Ide 

o práce Späť k Marxovi, Matrix kapitalizmu, Európsky sociálny model a Antikapitalista. Čítanie mi 

samozrejme dodáva aj mnoho zaujímavých informácií, ktoré už nejako nemenia moje závery a snahy 

ohľadom alternatívy k úžerníckemu kapitalizmu, ale skôr ma ďalej utvrdzujú v tom, že som sa mojim 
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spôsobom naberania skúseností dostal tam, kde dnešní tzv. odborníci nenačreli a to je dôvod mojich 

záverov. Moja práca je nakoniec predkladaná cez fakty a analýzy a nie cez filozofické úvahy, na ktorých 

sú založené práce drvivej väčšiny ľudí, ktorí realitu veľmi nevideli a sa o podobné veci pokúšali 

a pokúšajú. V tom je pán Blaha tiež fantastickou možnosťou na ukázanie tohto faktu. Poďme však 

k jeho knihám, aby sme sa dostali k žiadaným záverom, ktoré sú súčasťou tretej časti. 

Pripomínam, že linky na strany sú v tejto časti smerované k samotným knihám, kým linky v tretej časti 

sú zamerané na túto druhú časť tejto publikácie. 

 

SPäŤ K MARXOVI 
Jej prvé vydanie vyšlo v roku 2009. Počas tohto obdobia sa pán Blaha pohybuje v politických kruhoch, 

ktoré mu takto dávajú priestor na túto prácu. Kniha je vydaná pomocou Slovenskej akadémie vied. 

Ako uvádza v úvode, jeho snahou je nájsť argumentačný podklad pre tri základné tézy. 

1. Sociálny štát je nevyhnutnou inštitúciou 

2. Morálne chápanie sociálnej spravodlivosti musí zahŕňať princíp tzv. čistého úsilia 

3. Existuje alternatíva ku kapitalizmu, ktorú on definuje ako demokratický socializmus a je to 

kombinácia sociálneho štátu a ekonomickej demokracie.(str. 11) 

 

Jeho dielo je od podlahy filozofické a zahŕňa množstvo pohľadov na otázky spravodlivosti, morálky, 

etiky, ktoré prichádzali od rôznych autorov. Ako uvádza už v úvode, je potrebné zabrániť hegemónii 

nejakej alternatívy či stratégie, pričom sa odvoláva na socialistickú skúsenosť. Považuje to za 

nebezpečné a je potrebné prinášať polemiky typu, ktoré priniesol v tejto práci. (str. 17) 

Ďalej už v úvode naznačuje odmietavý postoj k moralizovaniu a ľavicový boj označuje ako právo 

a presadzovanie rozumu, nie srdca. Toto označuje za základný rozdiel medzi tým, ako sa na ľavicové 

témy pozerajú predstavitelia konzervatívnych hodnôt, podľa ktorých je to tzv. blahosklonné nazeranie 

na tých dole. Nevychádza teda zo súcitu, ale z racionálnych nárokov. (str. 17) 

V práci sa venuje a rozoberá práce rôznych teoretikov, ktorí pôsobili či pôsobia na rôznych 

najznámejších svetových univerzitách, spomína závery rôznych nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu 

a hlavne ako priamo uvádza, vzhľadom na vymedzenú problematiku sa ekonomickou argumentáciou 

bude zaoberať len okrajovo. Viac ako o vedecké dielo ide teda o filozofickú úvahu, ktorej závery  

spočívajú v zosúladení myšlienok mnoho svetovo uznávaných filozofov.(str. 22) 

Práca ma tri časti.  

1. SOCIÁLNY ALEBO MINIMÁLNY ŠTÁT 

2. EGALITARIZMUS A NEOMARXIZMUS 

3. ANTIAKCIDENTÁLNA TEÓRIA SPRAVODLIVOSTI 

 

1. časť  SOCIÁLNY ALEBO MINIMÁLNY ŠTÁT 

Obsahuje dve kapitoly- Filozofia sociálneho štátu a Súčasné teórie spravodlivosti 
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1. Filozofia sociálneho štátu 

Čo je sociálny štát a jeho dejiny(str. 28 – 49) 

„Po druhej svetovej vojne sa celá západná Európa zhodla na spoločenskom modeli, ktorému sa hovorí 

sociálny štát. K tomuto modelu pristúpili takmer všetky vyspelé ekonomiky sveta a sčasti ho zaviedli aj 

niektoré krajiny tretieho sveta. Podporu si získal tak sociálnodemokratických, liberálnych ako aj 

konzervatívnych politikov a teoretikov.“ Takto sa začína prvá časť tejto kapitoly, ktorá sa venuje vzniku, 

filozofii a teoretickému vymedzeniu sociálneho štátu.  

Britský teoretik R. Titmuss hovorí o troch základných úrovniach sociálneho štátu. Sociálne 

zabezpečenie, fiškálna a daňová politika a pracovnoprávne vzťahy. To by v zásade malo stačiť na 

vymedzenie sociálneho vzťahu. Je to jednoducho produkt kapitalistickej ekonomiky, ktorý zmierňuje 

jeho dôsledky a je založený na prerozdeľovaní a redistribúcii zdrojov. 

Prvé výhonky sociálneho štátu sa dajú objavovať už v 11. storočí v Číne počas vlády dynastie Sung.  

Paradoxne za prvými reformami boli vojenské účely a vznik dobrej a bojaschopnej armády. Európa sa 

počas 18-19 storočia nachádzala v militantnej atmosfére a to prispelo k takýmto aktivitám. 

Vznik dnes existujúceho sociálneho štátu súvisí s procesom industrializácie. Ak by sa mal vymedziť 

nejaký dátum, tak by to bol 15. jún 1883, keď Oto von Bismarck schválil zákon o nemocenskom 

poistení. V tomto roku zomrel Karl Marx. Nasledovali zákony o úrazovom poistení (rok 1884) 

a invalidnom a starobnom poistení(1889). 

K tomu bol Bismarck pri zavádzaní reforiem presvedčený, že čelí „červenému nebezpečenstvu“ a išlo 

mu o odvrátenie masy od hrozby socializmu a komunizmu, ktorá sa v tom čase valila naprieč Európu. 

Nešlo mu teda o sociálny, ale o sociálne stabilný štát.  

Vo väčšine krajín sa (výnimkou je škandinávia) sa sociálny štát budoval pod vplyvom kresťanskej 

demokracie, prípadne katolíckej sociálnej doktríny, ktorý bol silne založený na dôraze na rodinu. 

V uhorsku, kde mal daňový systém dlhodobo regresívne účinky s neblahým dopadom na chudobu, 

došlo k prvým reformám až v roku 1891, príp. 1892. Išlo však o veľmi obmedzené nemocenské 

poistenie. 

Skutočný rozvoj sociálneho štátu však nastal až po prvej svetovej vojne. Reformy boli spájané 

s dôsledkami kríz a vojen. Sociálne reformy boli prakticky neustále spájané s hrozbami, ktorým čelila 

vyprofilovaná moc a slúžili na záchranu či elimináciu dôsledkov systému. Treba podotknúť, že dôvodom 

boli aj rôzne pokusy o radikálne zmeny, ktoré sa poväčšine končili fiaskom.  

Medzičasom sa vyprofilovali rôzne typy sociálneho štátu, ktoré sa dajú zhrnúť do liberálneho, 

konzervatívneho a sociálno demokratického modelu(rozvíjal sa aj tzv. rudimentrálny, ktorý bol 

oklieštený na určité privilegované vrstvy a bol aplikovaný v južných krajinách Európy alebo v Latinskej 

Amerike, ten bol však časom postupne nahrádzaný niektorým z uvedených typov.) Blaha na ukázanie 

jednotlivých typov využíva Veľkú Britániu (liberálny model), Nemecko (konzervatívny) a Švédsko 

(sociálno-demokratický model sociálneho štátu).  
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Liberálny model po vzore Veľkej Británie.(str. 49-60) 

Prvé reformy ešte pred modernými, ktoré sú spojené s medzivojnovým a povojnovým obdobím 

minulého storočia, sa udiali ešte v roku 1601. Neskôr boli späté s vojnovými účelmi, podobne ako 

v celej Európe a minulé storočie je vyslovene späté s udržiavaním systému ako takého. Začalo to 

zavedením progresívnej dane v roku 1907 a podobne ako v celej Európe pokračovalo mnohými 

oblasťami.  

Povojnové obdobie bolo v znamení silnejšieho vplyvu štátu na ekonomiku, obdobie Margaret 

Thacherovej prinieslo smerovanie k liberalizácii ekonomík.  

Základné črty tohto typu sociálneho štátu, ktorý je typický  pre anglosaské krajiny tejto klasifikácii sú: 

1. Sociálny štát sa vníma viac cez prizmu záchrannej siete než cez prizmu vyrovnávania nerovností 

2. Kontext anglosaských sociálnych štátov je vyslovene liberálny (spoliehanie sa na trhový 

mechanizmus a vyplácanie sociálnych dávok podlieha striktnému testovaniu potrebnosti), 

pričom socialistické, či sociálno demokratické myšlienky sú tu v marginálnej pozícii. 

 

Konzervatívny sociálny štát (Nemecko) (str. 60-77) 

Bismarckové reformy z roku 1883 sa dnes považujú za vznik sociálneho štátu vo všeobecnosti. Podobne 

ako v iných krajinách, jeho rozvoj je spojený s globálnymi trendami, strachom z radikálnejších riešení 

a v modernej podobe sa rozvíjal v poslednom storočí.  

Dnes sa aplikuje v kontinentálnej Európe, ako je Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko a iné. Jeho 

základnou črtou je nízka miera redistribúcie, je založený na tzv. trhovo-zásluhovej logike. Dávky sa 

vyplácajú podľa predchádzajúcich zárobkov a prakticky kopíruje trh a jeho negatíva, ktoré sú spojené 

s kapitalistickou formou organizácie spoločnosti. 

 

 Sociálnodemokratický sociálny štát (Švédsko) (str. 77-89) 

V čase, keď Švédsko začínalo budovať svoj model sociálneho štátu(v 30.-tych rokoch minulého 

storočia), bolo zaostalou, na poľnohospodárstve založenou krajinou. Ako hovorí jeden 

z najvýznamnejších intelektuálov švédskeho odborového hnutia, Rudolf Meidner: 

„Hodnota rovnosti nie je v žiadnom prípade závislá od bohatstva spoločnosti“  

Základnou črtou tohto modelu je vysoká forma redistribúcie a prerozdeľovania. Spomínaný Meidner 

v rámci dialógu medzi odbormi a vládou dokonca vytvoril tzv. Meidnerov plán(1975), ktorého 

podstatou bolo presadzovanie ekonomickej demokracie v ekonomike. Mali byť vytvorené tzv. 

zamestnanecké fondy, ktoré by neskôr slúžili na skupovanie kapitalistických spoločností a ich 

pretransformovanie na kooperatívy. Na základe veľkých tlakov zo strany kapitalistov, ako aj v dôsledku 

iných globálnych trendov(kríza a liberalizácia ekonomík) z plánu nakoniec vzišlo. Išlo však o veľmi 

smelé a relatívne mierové plány na zabezpečenie tohto cieľa.  

Najvyššiu mieru prerozdeľovania dosiahol švédsky sociálny štát v 60. a 70.-tych rokoch. Kritici 

upozorňujú na zníženie ekonomického rastu v tomto období. Tu si dovolím dať vlastnú poznámku, že 

tento pokles je zjavne dôsledkom iných faktorov(kríza a celosvetový pokles vzhľadom na akési 

motivačné opotrebovávanie povojnového sociálneho štátu). Sociálny štát v akejkoľvek forme vo 

všeobecnosti prinášal jednoznačné zvyšovanie blahobytu, čo je absolútne nespochybniteľné. Toto je 
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typická povrchná liberálna argumentácia založená na nízkom obzore a nezobratí podstatných 

dejinných trendov a argumentov. 

Každopádne tento model je založený na vysokej miere redistribúcie a zabezpečenia hodnoty rovnosti. 

 

V ďalších kapitolách (str.89-119) týkajúcich sa filozofického vymedzenia sociálneho štátu sa Blaha 

pokúša nejako filozoficko-teoreticky zdôvodniť nevyhnutnosť jeho existencie.  

Pripomína vplyv komunistickej ideológie, alebo hrozbu komunizmu z východného bloku na intenzitu 

a rozvoj sociálneho štátu. Problémy a postupný rozpad tohto socialistického pokusu boli sprevádzané 

aj s jeho postupnou elimináciou. 

Keďže ide o politicko-filozofickú prácu, ako sám uvádza, snaží sa obhájiť jeho existenciu 

prostredníctvom rôznych filozofických prúdov, ktoré sa na to využívali. Ide o: 

1. Utilitarizmus. Je založený na tzv. teórii klesajúcej hraničnej užitočnosti ktorý hovorí, že 

s narastajúcou mierou bohatstva jednotlivca klesá úžitok z každého ďalšieho prírastku 

bohatstva 

2. Egalitárny liberalizmus. Pri obhajobe sociálneho štátu pracuje s konceptom ľudských práv 

3. Komunitarizmus. V rámci tohto prúdu sa pracuje s argumentmi ako férová kooperácia, 

spolupatričnosť, komunitárne vedomie či organická solidarita 

 

Určitú formu filozofického zdôvodnenia hľadá aj u daní, ktoré porovnáva so ziskom. Hľadá analógiu 

medzi nimi v prospech obhajoby existencie daní. 

 

2. Súčasné teórie spravodlivosti 

V tejto časti sa autor venuje hlbšiemu pohľadu na jednotlivé argumentačné línie, pomocou ktorých sa 

dnes obhajuje existencia sociálneho štátu. Teda utilitarizmu, egalitárno-liberálnou a komunitaristickou 

argumentáciou. Pridáva k tomu pohľad na libertariánstvo a neomarxizmus. 

 

Utilitarizmus (str. 124-139) 

Základy položil Jeremy Benthan už začiatkom 19. storočia a podstata spočívala v princípe 

maximalizácie úžitku. Viac sa sústreďovala na otázky produkcie ako na otázky distribúcie.  

Podľa tejto teórie nič nemá svoju vlastnú vnútornú hodnotu a všetko premieňa cez prizmu efektivity 

a maximalizácie úžitku na ekonomický produkt. Pracuje s pojmami ako ukazovateľ HDP, ekonomický 

rast, zisk a efektivita. 

Na zdôvodnenie existencie sociálneho štátu, redistribúcia na základe klesajúcej miery užitočnosti je 

z hľadiska všeobecného úžitku spoločnosti má pozitívny a žiadúci vplyv. To je podstata argumentácie. 
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Egalitárny liberalizmus (str. 136-142) 

Autori tejto argumentačnej teórie sa kriticky vyhranili voči trhovému mechanizmu 

a nespravodlivostiam trhu, či zneužívaní posvätenia kategórie individuálnej slobody a súkromného 

vlastníctva.  

Keď liberalizmus vznikal, bol namierený proti feudálnym obmedzeniam slobodného obchodu. Vo 

všeobecnosti bol namierený na ochranu individuálnej slobody.  

Autor ukazuje aj protirečenia v rámci klasického liberalizmu, ktorým sa chceli egalitárni vyhnúť. Na 

jednej strane horlivý boj za politickú a občiansku rovnosť, na druhej strane akýsi panický strach 

s presadzovania materiálnej rovnosti. Preto niektorí autori a kritici spájajú klasický liberalizmus skôr 

s libertarianizmom, ktorý je založený na neskôr uvedených princípoch a svojom videní slobody a jej 

presadzovania.  

O liberálnych teóriách sa zvykne hovoriť ako o akejsi strednej ceste medzi libertariánmi a socialistami. 

Považujú kapitalizmus za ospravedlniteľný a chápu ho ako najefektívnejšiu alternatívu ekonomického 

systému, na druhej strane ho vinia z nespravodlivej distribúcie a preto obhajujú zásahy štátu. 

Dnes sa dokonca odlišujú liberáli v USA a Európe. Kým tí americkí majú sklony videnia vecí cez 

egalitárny liberalizmus, európski sa vraj prikláňajú k libertariánstvu. 

Za najznámejšieho predstaviteľa tohto prúdu je považovaný Rawls. 

 

Komunitarizmus(str. 143-152) 

Odmietli liberálnu metodológiu položenú na idealistických východiskách a zdôrazňovali potrebu 

materialistického prístupu. Tento postoj možno chápať ako určitú opozíciu oproti osvieteneckej línii, 

ktorá sa opiera o silu racionalizmu a vedy. 

Podľa nich by liberálnu politiku neutrálneho pohľadu mala nahradiť tzv. politika spoločného dobra. Táto 

veličina, na ktorú má spoločnosť vymedziť, by mala byť nad otázkami pravidiel, cností či zásluh. To chcú 

nahradiť tzv.  organickou solidaritou. 

Tvrdia, že individualizmus ku ktorému sú ľudia vedení, ľudí natoľko izoluje, že je čoraz ťažšie realizovať 

projekty solidarity a spravodlivosti. Kým egalitárny liberáli uprednostňujú minimalizáciu morálnych 

otázok, oni s týmto pojmom húževnato narábajú a cez takéto argumentačné línie, ako je etika, 

morálka, spolupatričnosť či spomínané spoločné dobro, obhajujú svoj pohľad na otázky spravodlivosti. 

S takýmto aparátom narábal napríklad Ľudovít Štúr. Hovoril v prospech tradičnej slovanskej občiny, 

komunity a akémusi rozšírenému rodinnému kruhu. 

Liberalizmus na rozdiel od komunitarizmu teda nerieši to, aká cnosť či spoločné dobro majú byť 

ústrednou hodnotou tej ktorej komunity. Zaoberá sa skôr otázkou, ako spojiť ľudí, ktorí navzájom spolu 

nesúhlasia. Vidia štát ako neutrálny organizmus, ktorý má vytvárať spravodlivé prostredie pre takéto 

procesy. 
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Téza nesúmerateľnosti (str. 152 – 157) 

V západnej spoločnosti možno dnes vystopovať dve základné poňatia spravodlivosti. Jednou z nich 

predstavuje už spomínaný egalitárny liberál, Rawls, druhá zase pochádza z libertínskej tradície 

a jedným z hlavných predstaviteľov, ktorí sa snažili o jej vymedzenie takýmto štýlom, bol Nozick. Jeden 

hovorí o väčšej materiálnej spravodlivosti, ktorá vedie k tzv. pozitívnej slobode, ten druhý pod 

spravodlivosťou považuje ponechanie chodu vecí na trhovom mechanizme a udržovanie individuálnej 

slobody. Tu sa spomína aj tzv. negatívne poňatie slobody. Do tohto akéhosi hodnotového boja vstúpil 

komunitarista MacIntyre. Ten zase o oboch hovorí ako o vnútorne koherentných, kde teoretický aparát 

je v rámci oboch funkčný, avšak je nesúmerateľný. Teda nedá sa použiť pri tej druhej verzii teórie 

spravodlivosti. 

Na tomto podklade urobil závery a to také, že je potrebné odbúrať a vzdať sa nekonečných 

osvieteneckých polemík, lebo k ničomu nevedú. Je potrebné vrátiť sa k aristotelovskej tradícii, ktorá 

ako jediná môže priniesť do diskusie viacej svetla. Jeho predstava vychádza z koncepcie morálnych 

zásluh a odporúča vymedzenie jednotnej koncepcie dobra a cností. Do tohto zaujímavého súboja 

myšlienok a záverov zase vstupuje pán Blaha. 

Podľa jeho názoru, okrem problematickosti vymedzenia spoločného dobra a cností je zase skôr 

problematická udržateľnosť samotnej teórie nesúmerateľnosti v podaní komunitaristu MacIntyra. 

Podľa neho, pokiaľ chceme napadnúť iný výklad a zdôvodnenie(v tomto prípade spravodlivosti), 

nestačí prijať vlastné premisy a urobiť vlastný model. Je potrebné spochybniť vnútornú koherenciu 

konkurenčnej teórie. Moja poznámka k tomu, že ide o zmysluplné pravidlo pre takýto ring právd.  

 

Libertarianizmus, marxizmus a neomarxizmus (str. 157 – 194) 

Zvyšok tejto prvej kapitoly je venovaný priblíženiu princípov libertarianizmu prostredníctvom 

spomínanej práce Nozicka, porovnanie rozdielov medzi liberalizmom a marxizmom a analýza dnešných 

nasledovníkov Marxových téz a myšlienok. 

Nozick sa prostredníctvom svojho diela Anarchia, štát a utópia, pokúša presviedčať o správnosti 

libertariánskeho pohľadu na spravodlivosť. Jeho koncept je založený na minimalizovaní štátu, 

presadzovaní už spomínaných princípov slobodného trhu a zabezpečovaní individuálnej slobody 

jednotlivca, ktorú libertariáni vidia okrem iných vecí hlavne v neporušovaní vlastníckych práv. kritici 

tohto videnia reality upozorňujú na etické a morálne prázdno, cez ktoré sa tieto myšlienky presadzujú. 

Autor publikácie hovorí, že myšlienky Rawsla, predstaviteľa egalitárneho liberalizmu, boli preberané 

omnoho viac a politickí filozofi sa s nimi viac stotožňovali. 

Nozick vo svojich predpokladoch považuje rozdeľovanie majetkov v históriu za spravodlivé a od toho 

sa odvíjajú jeho myšlienky a filozofické zdôvodňovania. Verí v neviditeľnú ruku trhu, čo ostatné 

filozofické smery viac či menej odmietajú a spochybňujú jej správnosť či spravodlivosť. 

K libertariánom patria aj u nás relatívne známi predstavitelia tzv. rakúskej školy, počnúc Mengerom, 

Misesom, Rothbardom či Hayekom. 

Nozickove predpoklady sú teda veľmi filozofické, tézy obhajuje ospravedlniteľné z hľadiska 

produktivity, keďže súkromné vlastníctvo je z jeho pohľadu najefektívnejšie, avšak nič nepodloží 

štatistickými argumentmi. Ide iba o jeho subjektívne videnie reality(pozn. čím sa však od ostatných 

smerov veľmi nelíši). Argumentáciu nahradil pocitmi a intuíciou, ako kapitolu uzatvára autor. 
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Autor porovnáva Rawlsove závery, ktoré sú všeobecne považované za lepšie, či prechodnejšie. Rawls 

sa zaoberá hlbšou analýzou spravodlivosti. Paradoxom pri tomto pohľade na základné pohľady na túto 

problematiku je fakt, že aj jeden z tvorcov liberalizmu a zástancom trhového mechanizmu či 

neviditeľnej ruky trhu A. Smith tvrdil, že bieda a nepriaznivé sociálne podmienky nie sú výsledkom 

individuálneho konania jednotlivcov, ale často okolností, ktoré nevedia ovplyvniť.  

Autor naznačuje rozdiely medzi marxistickým pohľadom a liberalizmom. Naznačuje, že ideály sú často 

rovnaké, avšak videnie reality a zdôvodňovanie následných potrieb je značne odlišné. Kým liberáli 

vychádzajú z univerzalistickej predstavy jednotnej spoločnosti, neomarxisti berú na zreteľ triedne 

rozdelenie spoločnosti, kde triedne zakotvený jednotlivec by podľa nich zvažoval možnosť kolektívnej 

akcie proti samotnej existencii triedneho rozdelenia. 

Jediný spôsob, ako naplniť sociálnu spravodlivosť, je teda podľa marxistov v triednom boji.  

Marxistov, resp. neomarxistov dnes môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. Humanistickí 

a ortodoxní. V ranných štádiách Marxových spisov je vidieť veľký ideologický nádych bez používania 

alebo z dnešného pohľadu azda iba snáh o vedecké metódy. Zrelšie práce sú poznačené odmietaním 

etických a moralistických pohľadov a za svoje východisko prijal antimoralizmus. 

Humanistickí autori opomínajú tri základné aspekty jeho diela: 

1. Radikálny humanizmus a egalitarizmus 

2. Teória tried a triedneho záujmu 

3. Normatívne pozície socializmu a oprávnenosti revolúcie 

 

Marx vo svojich zrelých prácach celkom jednoznačne odmieta morálnu a politickú filozofiu, ako aj 

koncepty ľudských práv či spravodlivosti. V tomto duchu po jeho smrti pokračuje Engels, teda jeho 

dlhodobý podporovateľ a priateľ. Lenin, ktorý sa opieral o ich prácu v rámci politického presadzovania 

socializmu, až taký konzistentný v týchto otázkach nebol. 

Ortodoxní marxisti v súlade s jeho prácou tvrdia, že kategória spravodlivosti má iba ideologický 

charakter, pričom morálna a politická filozofia je iba súčasťou ideologickej nadstavby spoločnosti, 

ktorej skúmanie mimo ekonomickej základne nemá zmysel. 

K základným filozofickým pohľadom na problematiku spravodlivosti či vo všeobecnosti ideovým 

prúdom, k utilitarizmu, liberalizmu a komunitarizmu, pridávame teda teraz opísaný neomarxizmus, 

čím by sme pohľad na prvú kapitolu, ktorá mala najviac faktografický charakter, uzavreli. 

 

2.časť  EGALITARIZMUS A NEOMARXIZMUS 

V tejto časti autor viac rozoberá práce jednotlivých egalitárnych liberálov, naznačuje a kritizuje tzv. 

mýty, ktorými disponujú a argumentujú liberálni teoretici a v tretej kapitole tejto časti rozoberá práce 

neomarxistov. Táto časť obsahuje už mnohé autorove myšlienky a jednotlivé teórie dopĺňa o svoj 

subjektívny pohľad. 

Pohľad na egalitaristov(str. 196 – 250) 

Začína hlbším rozporom práce Rawlsa, ktorý je v tejto oblasti asi prvým priekopníkom vzniku takéhoto 

pohľadu na spravodlivosť. Podstata spočíva v tom, že odmieta tzv. welfarizmus a snahu o konečný 
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blahobyt, ale jeho spravodlivosť je zameraná na vytvorenie základných podmienok pre napĺňanie 

subjektívnych potrieb jednotlivcov. Nazval ich konceptom primárnych dobier. 

Jeho koncepcia je založená na princípoch egalitarizmu(dôraz na hodnotu rovnosti), 

antiperfekcionizmu(odmieta akékoľvek samoevidentné axiómy ohľadom spravodlivosti) 

a antimeritokratizmu(ktorý hovorí, že človek si v princípe nezaslúži svoje vrodené schopnosti a do 

teórie spravodlivosti to dáva cez tzv. koncept eliminácie prírodnej lotérie) 

Pod prírodnou lotériou rozumie iba tie danosti, ktoré sú výsledkom genetickej náhody(vlohy, 

inteligencia a pod.), ako aj spoločenskej náhody(výchova, zázemie, vzdelanie). Podstatou jeho videnia 

spravodlivosti je taký spôsob distribúcie, ktoré tieto náhody eliminuje. Teda eliminácia fenoménov, za 

ktoré jednotlivec nenesie zodpovednosť. 

Svoje videnie spravodlivosti predstavuje prostredníctvom tzv. kontraktualistického modelu, ktorý 

spočíva vo vytvorení závoja nevedomosti, kde by si jednotlivci, ktorí nevedia do akého prostredia 

spadnú, rozhodli o spôsobe fungovania princípov spoločenských pravidiel alebo spravodlivosti. 

Autor Blaha postupne predstavuje tzv. koncept čistého úsilia, ktorý je akýmsi pokračovaním, alebo 

nadstavbou práve Rawlsom videnom koncepte spravodlivosti. Dáva si pomaly otázku, kde je a ako určiť 

hranicu, po ktorú je úsilie výsledkom prírodnej lotérie a kde začína úsilie jednotlivca, o ktorom môžeme 

hovoriť ako o skutočnom, resp. čistom úsilí. V koncepcii spravodlivosti k položke úsilie pridáva teda 

túto novú, zatiaľ neprebádanú premennú. 

Rawls tiež otvára otázku všeobecne garantovaného príjmu, ktorý odvodzuje od aplikácie tzv. princípu 

diferencie, ktorý hovorí, že nerovnosť je akceptovateľná v tom prípade, ak z toho budú mať prospech 

tí najmenej zvýhodnení. ( pozn. Ide o predpoklad, ktorým argumentujú liberálne teórie pri akceptácii 

nerovnosti a ide čisto a ich intuitívny predpoklad, ktorý po zohľadnení objektívnych štatistík nie je 

pravdivý) 

Autor sa dokonca pokúša o redefiníciu tohto princípu, ako ho podal Rawls. Ten za základ považoval 

efektivitu a ako druhý bod spravodlivosť, ktorú teda bude predstavovať nejaký garantovaný príjem pre 

znevýhodnených. Podľa Blahu je však tento postup nesprávny a on by najprv zohľadňoval spravodlivosť 

cez garantovaný príjem a až na druhom mieste efektivitu. 

Postupne prichádza k ďalším predstaviteľom tohto modelu videnia spravodlivosti, Dworkina 

a Senu(nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu). Dworkin kopíruje Rawslovú prácu, posun je v tom, že už 

zdôrazňuje osobnú zodpovednosť jednotlivca za využívanie svojich zdrojov. Obaja s Rawlsom považujú 

dve základné možnosti aplikovania ich videnia spravodlivosti – sociálny štát a trhový socializmus. 

Podobný posun je aj u Sena, ktorý podľa autorových slov tiež nevypracoval nejakú komplexnú teóriu 

spravodlivosti, ale uvažuje nad zvážením rôznych schopností a okolností, ktorými disponujú ľudia pri 

nakladaní s primárnymi dobrami. 

Na záver tejto časti autor zdôrazňuje, že spomínaní teoretici netématizovali kategóriu čistého úsilia, čo 

možno chápať ako vážny nedostatok. K tomu nešpecifikovali praktické návrhy a ostali iba pri absolútne 

povrchne predostrených alternatívach, akými sú sociálny štát, či myšlienka demokratického socializmu. 
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Liberálne mýty (str. 251 – 292) 

Táto časť je napriek názvu akýmsi prierezom rôznych typov kritík na Rawlsovú teóriu spravodlivosti.  

Ako prvou kritikou, ktorú autor zaznamenal, je otázka vysmievania sa Rawlsa chudobným. Táto otázka 

je aktuálna vzhľadom na fakt, že Rawls pokladá rovnú slobodu za lexikálne nadradenú rovnosti 

príležitostí, či aplikácie princípu diferencie. Autor však poukazuje na fakt, že Rawls sa v rôznych častiach 

svojich spisov a prác odvoláva na to, že táto podmienka platí iba v prípade, že bude zabezpečená 

sociálna stabilita pre najchudobnejších. Teda Rawls sa chudobným asi nevysmieva. 

Ďalším dôležitým bodom kritiky Rawlsa je princíp diferencie, ktorý pripúšťa rozdiely a nerovnosti 

v prípade, ak nimi dosiahneme zvyšovanie situácie najmenej zvýhodnených. Mnohí teoretici toto 

považujú za akýsi odklon od spravodlivosti k presadzovaniu vyslovene liberálnych záverov. S týmto 

princípom sú nakoniec stotožnení aj niektorí libertariáni. Podľa kritikov tým narúša úvahy 

o spravodlivosti a vnáša úvahy o efektivite. Rawls jednoznačne obhajuje trhový mechanizmus. 

Ďalším bodom Rawlsovej práce, ktorý bol podrobený kritike, je jeho argumentácia v prospech tzv. 

maximinovej stratégie rozhodovania. Z nej vyplýva, že aktéri rozhodovania zvolia takú alternatívu, 

ktorej najhoršie možné dopady budú najmenšie s možnými dopadmi iných alternatív. Ľudia 

a spoločnosť podľa tohto sú principiálne naklonení smerom k averzii voči riziku. Kritika na túto tézu je 

samozrejme zo strany liberálov, ktorí to označujú za akúsi zradu liberálnej podstaty od vlastného. Je to 

v rozpore s kapitalistickou mentalitou a ide o antiliberálnu tézu. 

Princíp neutrality, ktorý je súčasťou jeho fiktívneho kontraktualistického modelu je ďalším tŕňom v oku, 

ktorý kritici považujú za nedostatočne zdôvodnený na prijímanie vierohodných záverov. Problém je 

v tom, že všetky jednotky alebo bytosti považuje v zásade za rovnaký typ egoistov bažiacich po moci 

a majetkoch. Kritiku na tento predpoklad prinášajú logicky komunitaristicky a neomarxisticky zameraní 

kritici. Podľa komunitaristov aj na základe takýchto chybných liberálnych predpokladov je vidieť, že 

liberalizmus je ideológiou, ktorá odzrkadľuje iba špecifický pohľad – pohľad kapitalistov. Komunitarista 

Walzer vidí zase spoločnosť tak, že v nej existujú určité sféry, ktoré majú vlastné kritéria spravodlivosti. 

Základom vytvárania stability je zabezpečenie, aby jednotlivé sféry nemohli ovládať iné. Hovorí sa tomu 

vykorisťovanie. Nad sférami sa zamýšľa však aj v iných kontextoch. Oddeľuje sféru trhu, sféru politickej 

moci a pod. Redistribúcia sa pritom musí konať mimo sféry trhu. Autor ešte pripomína rozdiel medzi 

cieľmi komunitaristov a Rawsla. Tí prví idú v smere zabezpečenia blahobytu, Rawls a egalitárni liberáli 

sú skôr naklonení k vytváraniu rovnakých štartovacích podmienok pre napĺňanie svojich životných 

plánov. Autor nakoniec uvádza, že vo Walzerovi nenašiel Rawls dostatočnú protiváhu a lepšie sú na 

tom z tohto pohľadu neomarxisti. 

Neomarxistom vadí teda nazeranie na všetkých cez akýsi pohľad na človeka egoistu. Automaticky to 

protirečí triednemu vnímaniu sveta. Jeho nerozhodnosť medzi kapitalizmom a socializmom je ďalším 

bodom kritiky, ktorú zmierňujú nejakí jednotlivci v prospech toho, že aj socializmus môže fungovať cez 

trhový mechanizmus. Vadí im tiež absencia otázok ekonomickej demokracie. 

Nemožnosť aplikácie jeho teórie spravodlivosti v globálnom meradle je posledným bodom, ktorý je 

tŕňom v oku kritikov. Rawlsovú teóriu spravodlivosti nakoniec autor na základe takéhoto 

argumentačného rámca považuje za nedokonalú a nedomyslenú a naznačuje, že mnohé veci budú 

napravené v novonavrhovanej teórii antiakcidentálnej spravodlivosti, ktorá bude predstavená v tretej 

časti. 
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Spravodlivosť podľa neomarxistov (str. 293-340) 

Čítanie a interpretácia Marxových textov a teórií má aj vzhľadom na nejasnosti, ktoré vyplývajú z jeho 

práce, mnohé podoby. Vo všeobecnosti tieto teórie delíme na utilitaristické, deontologické, 

perfekcionistické a antimoralistické. 

Utilitaristické čítanie vychádza z predpokladu, že Marxov najvyšší etický motív bol v uspokojovaní 

záujmov, ktoré by ľudia mali, ak by boli adekvátne informovaní. 

Deontologické nachádza opodstatnenie vo využití tzv. Kantovho kategorického imperatívu, podľa 

ktorého ľudí nemožno chápať ako nástroje, ale iba ako ciele. Práve kapitalistický spôsob výroby prináša 

pre nepriamych výrobcov odcudzenie a núti ľudí, aby sa navzájom chápali iba ako nástroje. (viď nižšie 

uvedenú teóriu spravodlivosti Nielsena).  

Podstata perfekcionistického čítania Marxa vyplýva z predpokladu, že mu išlo o naplnenie konkrétnej 

hodnoty. Východiskom je predstava spoločného dobra, ktoré samotný Marx chápal cez slobodu. Podľa 

perfekcionistov Marx nekritizoval kapitalistické vykorisťovanie pre jeho nespravodlivosť pri distribúcii, 

ale jeho základným motívom boli negatíva, ktoré necháva na slobode jednotlivca. 

K základným dôvodom antimoralistického čítania a interpretácie Marxa patrí absencia rovného 

pohľadu na všetky vrstvy spoločnosti(zaoberal sa triednym bojom na strane robotníkov). Pre Marxa 

platila téza nesúmerateľnosti, podľa ktorej v spoločnosti existujú protikladné teórie dobra, ktoré nikdy 

nemôže vyriešiť racionálne presvedčovanie a preto morálna argumentácia nikam nevedie. Dôležitým 

dôvodom pre mnohých bolo to, že iba historická zmena môže vyriešiť protirečenia systému a v rámci 

rôznych historických etáp sa stávajú morálne kategórie nepoužiteľnými. 

Marx bol pri otázkach etiky a morálky veľmi zdržanlivý a snažil sa ich strániť. V Kapitále sa týmto 

termínom doslova vysmieval. Považoval za spravodlivé to, čo vyplýva z výrobných vzťahov konkrétneho 

výrobného spôsobu. Kritici absencie videnia vecí cez otázky spravodlivosti však nachádzajú záchytné 

body v jeho triednom boji a proletárskeho boja vzhľadom na nespravodlivé dôsledky kapitalizmu ako 

aj v snahe vymeniť vtedajší výrobný spôsob za vyspelejší, ktorí označovali termínom socializmus. 

Marx sa však snaží využívať logické úvahy ako dôkazy, odkláňal sa od filozofovania. Požadoval filozofiu, 

ktorej mierou pravdivosti je prax, pričom filozofické axiómy budú nahradené empirickým 

skúmaním(pozn. v tejto súvislosti si dovolím tvrdiť, že projekt Kooperativizmus asi ako prvý absolútne 

spĺňa tieto požiadavky od praxe pri skúmaní jednotlivých bodov a ich funkčnosti, ako aj autenticity 

mojich skúseností vedúce k navrhovaniu alternatívy, avšak aj cez empirické zdôvodňovanie) 

Autor sa venuje konceptu vykorisťovania, ktorý Marx zdôvodňuje ako nadprácu, ktorú kapitalista 

vymačkáva od robotníkov. Kapitalizmus považuje podobne ako predchádzajúce systémy vrátane 

otrokárstva či feudalizmu za mechanizmus, ktorý vytvára donucovací vzťah. Niektorí marxisti chápali 

vykorisťovanie cez stratu úžitku, iní zase cez stratu slobody. 

Marx videl prechod na ideálny komunizmus cez prechodné obdobie tzv. socializmu. Kým socializmus 

sa v rámci distribúcie mal riadiť podľa vykonanej práce, komunizmus ako ideálna spoločnosť už podľa 

potrieb. Ten však spomína len okrajovo a nedáva žiadne zdôvodnenia, preto sa väčšina jeho 

nasledovateľov viac zaoberá projektom socializmu. 

Základné Marxové princípy spravodlivosti v rámci socializmu boli: 1. triedne rozdelenie vo vzťahu 

k výrobným prostriedkom je neprípustné, 2. musí byť zabezpečená formálna rovnosť príležitostí, 3. 

distribúcia sa bude riadiť kritériom vykonanej práce. 
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Autor nezabúda podotknúť, že z jeho pohľadu je takáto teória spravodlivosti morálne nepresvedčivá 

a jedným z dôvodov je to, že ignoroval problém menej schopných a menej talentovaných, teda 

problém čistého úsilia(pozn. čisté úsilie je prídavok, ktorý obsahuje novonavrhovaná teória 

antiakcidentálnej spravodlivosti) 

 Otázkam toho, čo Marx myslel pod komunistickou spoločnosťou sa neskôr venovali mnohí a snažili sa 

dávať odpovede. Elster dospel k tomu, že toto chápanie môže priniesť model, ktorý je charakterizovaný 

ako trhový socializmus. V zásade ide o ekonomickú demokraciu prostredníctvom kooperatív a silný 

sociálny štát. Väčšina sa však tejto téme vyhne a nechápe, ako to Marx vôbec myslel. 

Jedným z už spomenutých teoretikov a nasledovníkov Marxa je Nielsen. Absolútne odmieta princíp 

diferencie Rawlsa, ktorý obhajuje existenciu nerovností v prípade, ak by priniesli vyššie štandardy pre 

najmenej zvýhodnených. Argument efektivity nepovažuje za morálne priechodný a navrhuje radikálnu 

teóriu spravodlivosti, kde dostanú všetci rovnako. Distribúcia sa bude riadiť princípmi rozdelenia na 

pokrytie základných životných potrieb jednotlivcov, pokrytie všetkých ostatných legitímnych potrieb, 

pokrytie spravodlivých oprávnení a nakoniec z dielu čo zostane sa rozdelí pre všetkých rovnakým 

dielom. Môže poskytnúť základ úvah pre koncepcie spravodlivosti na základe potrieb. 

Týmito myšlienkami končí táto druhá časť. Tretia je venovaná novonavrhovanej antiakcidentálnej teórii 

spravodlivosti a spôsobu, ako ju autor chce zabezpečiť. 

 

3. Časť ANTIAKCIDENTÁLNA TEÓRIA SPRAVODLIVOSTI 

 

Táto posledná časť publikácie obsahuje dve kapitoly. Prvá sa zaoberá rôznymi typmi kritík a videnia 

princípov spravodlivosti, druhá je o praktickom zdôvodnení novonavrhovanej teórie spravodlivosti 

a naznačenia modelu, ktorým sa k nemu malo dať dostať. 

 

Čo hovoria kritici sociálnej spravodlivosti? (str. 234 – 414) 

Autor podáva dve vymedzenia obmedzovania slobody. Štrukturálne a materiálne. 

Štrukturálne obmedzenia slobody sprevádzajú možnosti voľby človeka po celý život. Elster tvrdí, že ak 

sú jeho možnosti v zásade iba dve, a to buď sa zamestnať a byť vykorisťovaný, alebo nepracovať a prísť 

o dôstojné životné podmienky, potom je označenie jeho voľby ako slobody prinajmenšom nepresné. 

Marx v tejto súvislosti tvrdí, že ríša slobody sa začína v skutočnosti tam, kde sa prestáva pracovať pod 

tlakom núdze a vonkajšej účelnosti. 

V tejto súvislosti autor pridáva možnosť a otázku využitia ekonomickej demokracie. Na margo 

trhového mechanizmu tvrdí, že v rámci jeho prostredia sa väčšina „dobrovoľných“ zmlúv uzatvára 

medzi nerovnými účastníkmi, ktorí sa líšia buď ekonomickou silou, informáciami, alebo sociálnym 

postavením.   

Naznačuje princípy fungovania dnešných korporácií, ktoré dnes fungujú viac na tzv. manažérskom ako 

vlastníckom princípe z pohľadu riadenia. Základnou kvalitou úspešných ľudí v rámci týchto inštitúcií nie 

je odbornosť, ale iba schopnosť robiť dobrý dojem. 

Projekt ekonomickej demokracie je v politickom myslení už veľmi dlho a zväčša sa spája s modelom, 

ktorý odborníci zvyknú nazvať trhový socializmus. Avšak v rôznych súvislostiach kooperatívy a výrobné 
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samosprávy vznikali už v prvej polovici 19. storočia. Boli prakticky všetky neúspešné a autor publikácie 

vidí dôvod v tom, že ich vznik stroskotal na naivite, že boli robené bez politického backgroundu. 

Pri otázke materiálneho vymedzenia slobody autor predstavuje už spomínané negatívne a pozitívne 

vnímanie slobody. Kým negatívne hovorí striktne iba ako o možnostiach a je za striktné zachovávanie 

dnes fungujúceho voľného trhu a jej neviditeľnej ruky, k čomu sa prikláňajú libertariáni. Všetky ostatné 

smery riešia pri tejto kategórii viac či menej materiálne možnosti jednotlivcov, bez ktorých je sloboda 

iba formálna a nemá praktický zmysel. Ide o pozitívne vnímanie slobody. 

Vymedzenie otázky nevyhnutnosti vlastnícky práv sa načrtáva prostredníctvom troch základných videní 

tejto problematiky. Rozoznáva sa pritom osobné vlastníctvo spotrebných statkov a súkromné 

vlastníctvo výrobných prostriedkov, práve ktoré je cieľom tejto otázky. Rozlišuje sa pritom 

konzervatívna ideológia, ktorá súkromné vlastníctvo spája s predstavou o zodpovednosti jednotlivca 

za svoje okolie a principiálne ho podporuje, liberálna ideológia(v libertínskej nie egalitárskej podobe) 

zase súkromné vlastníctvo povýšila na jednu zo svojich rozhodujúcich hodnôt, pričom socialistická 

ideológia v ňom vidí základnú prekážku pre presadzovanie svojich hodnôt a nastavenia sociálnej 

spravodlivosti. 

Dospieva sa k záveru, že filozoficky sa nedá nájsť zhoda medzi odporcami a zástancami súkromného 

vlastníctva a daná otázka sa môže riešiť iba politicky. 

 

Marxisti sú základnými odporcami existencie súkromného vlastníctva pridávajú tri základné dôvody: 

- Súkromné vlastníctvo je málo efektívne a kolektívne môže priniesť väčšiu efektivitu. Táto téza 

dostala trhliny vzhľadom na skúsenosti so socializmom a porovnávania ZSSR a USA (aj keď 

v iných častiach knihy autor poukazuje na opačný efekt pri porovnaní dnešnej Indie a Číny) 

- Nerovnaká distribúcia na báze súkromného vlastníctva(vykorisťovanie cez vlastníctvo) 

- Tzv. tovarový fetišizmus. Systém súkromného vlastníctva podľa marxistov premieňa 

medziľudské vzťahy na komoditné vzťahy. 

 

Kolektívne vlastníctvo by podľa viacerých filozofov eliminovalo dôsledky tzv. prírodnej lotérie, ktorá 

bola spomenutá v iných kapitolách pri teóriách spravodlivosti. 

Zástancovia súkromného vlastníctva argumentujú prostredníctvom troch základných spôsobov - 

imanentným, zásluhovým a konzekvencionalistickým. 

Imanentný hovorí o vlastníctve ako o fundamentálnom ľudskom práve. Autor túto myšlienku napáda 

v súvislosti s otrokárskymi zriadeniami pred kapitalizmom a myšlienky, že sloboda jedného sa končí 

tam, kde začína sloboda iného. To by v tejto súvislosti znamenalo, že ak boli feudáli zbavovaní svojich 

práv, zasiahli sme ich fundamentálnu slobodu a právo. Vlastníctvo výrobných prostriedkov totižto 

prináša ten istý efekt. Oklieštila sa ich sloboda, ale na druhej strane vznikla a zväčšila sa sloboda iných. 

Imanentný prístup k teórii vlastníctva nás podľa autora neposúva ďalej. 

Zásluhová teória vlastníctva hovorí o zásluhách kapitalistov, riziku, ich iniciatíve a vynaloženej energii. 

Protiargumentácia je založená na obrovskej neproporcionalite rozdeľovania a redistribúcie a na tom, 

že riziko postupuje aj zamestnanec v strate obživy a zamestnania. V tejto súvislosti autor pripomína, 

že dnešní kapitalisti k tomu kapitál a výrobné prostriedky prakticky iba preberajú a otázka zásluh je pri 

tom už veľmi otázna. 
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Konzekvencionalistické teórie  obhajujú súkromné vlastníctvo z dôvodu vyššej efektivity. Toto tvrdenie 

zakladajú na troch základných bodoch. Prvý z nich je nevyhnutnosť akumulácie kapitálu, ktorá sa dá 

spochybniť tým, že toto nie je podmienkou, aby bol kapitál v súkromných rukách. Druhou je väčšia 

korupcia súkromného sektora oproti verejnému. Aj toto autor spochybňuje tým, že na to neexistuje 

empirický výskum a otázne je, či by neukázal opak. Treťou možnou odpoveďou by bol empirický 

výskum, ktorý by potvrdil, že kapitalizmus je ekonomicky efektívnejší(pozn. takto sa to nachádza 

v publikácii, aj keď je tu otázka viac súkromného vlastníctva oproti spoločnému). Ten však v skutočnosti 

neexistuje. Niečo naznačovali rozdiely medzi ZSSR a USA, avšak na druhej strane rozdiely v dnešnej 

Indii a Číne hovoria o opaku. Je to teda absolútne nepotvrdené a empiricky nepodložené tvrdenie. 

Autor sa vracia k otázke manažérskeho spôsobu fungovania dnešných korporácií, ktoré podľa neho 

potvrdzujú, že kapitalistické vlastníctvo z pohľadu riadenia je vlastne dokázateľne vymeniteľné. Takto 

prechádza k možnostiam kooperatívneho vlastníctva podnikov, ktoré z historických skúseností 

z pohľadu vlastníctva možno rozdeliť na: 

- Na báze individuálneho vlastníctva ako akciovej spoločnosti, v ktorej akcionári sú iba jednotliví 

zamestnanci 

- Štátnom vlastníctve, ktoré by zastrešovalo zamestnaneckú samosprávu 

- Spoločenskom vlastníctve, na spôsob juhoslovanského Titovho socializmu so symbolickými 

nárokmi na vlastníctvo celej spoločnosti 

- Kooperatívy, fungujúce na spôsob individuálneho vlastníctva nie na báze akcionárov, kde môže 

byť vlastnícky podiel nerovný, ale na báze členstva 

 

Marx samotné kooperatívy nepovažoval za riešenie, avšak vyjadroval sa k nim pochvalne. Mnohí 

neomarxisti ho v tomto duchu nenasledovali. 

Kooperatívy sú dnes okrem juhoslovanského tzv. samosprávneho socializmu či izraelských kibucov, 

jedným z mála historicky uskutočnených projektov, ktoré majú a mali znaky Marxových cieľov či ideí. 

Izraelskí kibuci považujú model trhového socializmu za ideálny. Hovoria o kombinácii kooperatív, 

regulovaného trhového prostredia a silného sociálneho štátu. 

V Titovej Juhoslávii sa dostali podniky rozsiahle právomoci a prostredníctvom tzv. robotníckych rád sa 

uplatňoval vplyv zamestnancov na výrobu. Titoizmus sa tak otvorene hlási k projektu demokratického 

socializmu. Ako základné prekážky tohto projektu autor uvádza zlú ekonomickú situáciu a regionálne 

nepokoje na Balkáne. 

Príkladom snáh o zavedenie ekonomickej demokracie môže byť úspech tzv. anarchického 

syndikalistického hnutia počas španielskej revolúcie z rokov 1936-1939. Väčšina španielskych podnikov 

sa dostala pod kontrolu robotníkov. Ekonomická demokracia sa zaviedla aj v hoteloch, reštauráciách 

a pod. Sú zaznamenané veľmi dobré ekonomické výsledky, napríklad v Aragónsku stúpla produktivita 

až o 20 %. Tento projekt sa zrušil keď ľavicové sily podľahli fašistom v roku 1939.  

Myšlienka výrobnej samosprávy sa však v Španielsku zachovala a implementovala prostredníctvom 

baskickej korporácie Mondragon, ktorá je z pohľadu úspechov implementácie, času, prežitia 

a ukázanie životaschopnosti kooperatív doteraz najúspešnejším projektom v rámci snáh o ekonomickú 

demokraciu. 

Kooperatívy často vznikali vtedy, keď už súkromník plánoval svoj podnik predať či zlikvidovať, čo často 

sťažovalo ich pozíciu a väčšinou sa od začiatku boria s vážnymi ekonomickými problémami.  
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Z ďalších projektov sa spomína snaha v Argentíne po ekonomickej kríze v roku 2001, keď sa približne 

200 podnikov premenilo na kooperatívy. Celé toto hnutie sa šíri ďalej a podniky pribúdajú. Ďalšie 

zaujímavé pokusy v rámci Latinskej Ameriky sú zaznamenané vo Venezuele. Za zmienku z iných kútov 

sveta stojí ešte Maov pokus v Číne a Kaddáfiho v Líbii, tie však boli v realite zvrátené na nepoznanie. 

V rámci fenoménu trhového socializmus ekonómovia Hardt či Negri hovoria, že z abstraktného 

projektu nemôže vzniknúť efektívny konkrétny návrh na alternatívne spoločenské usporiadanie. 

Takýto návrh môže vzniknúť iba z praxe. V tomto kontexte poukazujú aj na Marxové snahy, ktorý 

v určitom štádiu svojho myslenia potreboval praktické skúsenosti z Parížskej komúny, aby svoju teóriu 

dokázal dostať do reálnejších kontúr. 

Zaujímavé snahy sú zaznamenané vo Švédsku, ktoré v roku 1975 vyústili do tzv. Meidnerovho plánu. 

Išlo o praktický návrh, ako dosiahnúť tento cieľ. Mali sa utvoriť špeciálne fondy pre zamestnancov, 

ktoré by neskôr slúžili na skupovanie kapitalistických spoločností a ich premenu na kooperatívy. 

Z plánu nakoniec z dôvodov tlaku a veľkého odporu kapitalistov ako aj globálnych trendov z pohľadu 

liberalizácie ekonomík, vzišlo. Išlo však o veľmi konkrétny a premyslený návrh. 

V Nemecku boli snahy menej radikálne, avšak z pohľadu participácie zamestnancov na riadení o to 

úspešnejšie. Hneď po vojne bola umožnená participácia zamestnancov na riadení pri súhlase britských 

okupačných vojsk. V roku 1952 bol prijatý zákon o vnútropodnikových pravidlách, keď zamestnanci 

dosiahli práva na asi tretinové zastúpenie v správnych radách. Participácia na riadení bola posilňovaná 

a v roku 1976 bol pomer 1:1. 

V Portugalsku stojí za zmienku karafiátová revolúcia z roku 1974, keď sa k moci dostali komunisti 

a pristúpili k okamžitému vyvlastňovaniu. Ich snaha trvala iba do roku 1976, keď sa k moci dostali 

sociálni demokrati a proces zvrátili. 80. roky priniesli podobné trendy ako v celom vyspelom západnom 

svete, teda liberalizáciu ekonomík a ústup od sociálneho štátu. 

Záväzok spoluúčasti zamestnancov na riadení podnikov sa stal vo väčšej či menšej miere súčasťou 

zákonodárstva väčšiny hospodársky najvyspelejších krajín Európy, ale aj USA, Japonska či Austrálie. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že reformy išli vo väčšine prípadov do bodu, dokedy bola ohrozená 

inštitúcia súkromného vlastníctva. Tam sa poväčšine projekty ekonomickej demokracie stávali 

nepriechodnými. 

 

Modragón 

Pokiaľ sa o myšlienky ekonomickej demokracie v Nemecku a Švédsku snažila sociálna demokracia 

a odbory, v španielsku anarchické hnutie, Portugalsku komunisti, tak na tento prípad mala veľký vplyv 

katolícka doktrína práce. 

Prvé podniky vznikli už v roku 1959. Rozrástol sa do 160 samostatných kooperatív, majúcich 23-tisíc 

členov. Do veľkej korporácie Mondragón sa spojili začiatkom 90. rokov. Je rozdelená do troch sektorov:  

- Finančný(banka a sociálna poisťovňa) 

- Obchodný(obchodné reťazce) 

- Priemyselný(ostatné továrne) 

Ani jedna z kooperatív nemá viac ako 500 členov. Podľa štatistík Mondragon vykazuje dvakrát väčšie 

zisky ako priemerná španielska korporácia. 
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Riadenie sa zabezpečuje prostredníctvom demokratického procesu a rozdiely v príjmoch sa určujú 

podľa tabuliek či koeficientov. Zisk sa rozdeľuje medzi zamestnancov na báze týchto koeficientov. 

Preberal kapitalistické spoločnosti, pričom v 90. rokoch v oblasti zanikla najväčšia kapitalistická 

organizácia. Dnes zamestnáva približne 50% pracovnej sily celého regiónu. 

Modragón a jeho história je dôkaz, že nie je potrebný súkromný vlastník, aby sa podnik spravoval 

efektívne. 

Každý zamestnanec je povinný vstúpiť do podniku svojim dielom, ktorý sa rovná asi ročnému príjmu. 

Nemusí mať našetrené, pôžičku mu poskytne mondragónska banka. Distribúcia ziskov sa rozdeľuje na 

základe rozhodnutí generálneho zhromaždenia a spravidla sa delí na 10% pre sociálny fond na projekty 

vzdelávania či bývania, 20% na rezervný kapitálový fond na investície a 70% pre zamestnancov. 

Zamestnanci nedostávajú normálny plat, ale iba každomesačný preddavok z predpokladaného 

ročného zisku. Koeficienty sú v rozpätí 0-4,5. Čiže najviac zarábajúci zamestnanci môžu zarábať 

maximálne 4,5 násobok zárobku najmenej zarábajúcich. 

Podľa tohto vzoru boli vytvárané aj kooperatívy v USA, aj keď v omnoho menších rozmeroch, avšak 

s podobnými ekonomickými výsledkami. 

Treba podotknúť, že aj v rámci tohto mondragónskeho projektu sa vyskytujú problémy medzi 

manažérmi a zamestnancami. Silnejú hlasy o utvorení odborov, aj keď je tento nápad s mnohými 

faktami na ktorých táto entita funguje myšlienkovo protichodný. 

Opisovanie tohto projektu autor končí pri kontexte globálneho kapitalizmu a uvádza, že je ťažké z neho 

vytvoriť jeho alternatívnu víziu. Odvoláva sa však na možnosť jeho využitia pri demokratickom 

socializme, ktorý je základom realizácie novonavrhovanej teórie antiakcidentálnej spravodlivosti, ktorý 

bude predmetom skúmania v poslednej časti tejto publikácie. 

Posledná časť tejto kapitoly je venovaná akejsi skôr filozofickej úvahe nad tým, či môže byť efektivita 

z morálneho pohľadu nadradená sociálnej spravodlivosti. Táto úvaha je málo faktografická, obsahuje 

skôr doterajšie úvahy iných filozofov bez empirických podkladov a jej záver je taký, že trh nemusí byť 

jedinou schodnou alternatívou. 

 

Model demokratického socializmu (str. 415-455) 

Posledná časť tejto práce je venovaná hľadaniu teoretického zdôvodňovania správnosti 

novonavrhovanej antiakcidentálnej teórii spravodlivosti a modelu, ktorým sa má dosiahnúť. Ku 

klasickým zásluhovým kritériám, ku ktorým patria morálne zásluhy, trhu, vykonanej práce, pridáva tzv. 

kritérium čistého úsilia. Spôsob redistribúcie je založený na zabezpečení spoločensky rozpoznateľných 

potrieb a na základe čistého úsilia. Čisté úsilie je zložka, ktorá v sebe zahŕňa iba vôľu a chuť pracovať. 

Podľa autora oveľa dôslednejšie eliminuje myšlienku eliminácie prírodnej lotérie. 

Autor využíva doteraz predloženú teóriu, z ktorej odvodzuje túto novú, vylepšenú teóriu a verziu 

spravodlivosti. Prostriedok na jej dosiahnutie je cez tzv. demokratický socializmus, ktorý je 

kombináciou extenzívneho sociálneho štátu a kooperatív. Tento návrh je iba stručný, neobsahuje 

žiadne argumentácie. Využívanie trhového mechanizmu by bolo dokonca  otázkou pre ďalšie debaty, 

nevie na túto otázku dať adekvátnu odpoveď. 
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K tomu navrhuje zmenu metodiky odmeňovania v rámci kooperatív, ktorá by viac zohľadňovala čisté 

úsilie a teda vôľu a chuť pracovať. Tento koncept sa však dá uplatniť iba v niektorých činnostiach. Nedá 

sa uplatniť napríklad v športe či umení. Tam sú výsledky a výkony jednoznačne kvantifikovateľné 

a preto je to potrebné aplikovať iba na špecifické pracovné prostredie. 

Takto by som uzavrel túto knihu a naznačil autorov postup, metodológiu a závery, ktoré v nej 

predniesol. Viac opisujem faktografické veci, ktoré môžu mať väčšiu hodnotu a nimi bezpochyby 

prispel k verejnému záujmu. Filozofické úvahy nebudem komentovať, sčasti to urobím v tretej časti 

z pragmatickejšieho hľadiska na návrh a iné objektívnejšie veci, ktoré sprevádzali celú túto prácu. 
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MATRIX KAPITALIZMU 
Autor v tejto malej publikácií(rok vydania 2011) ponúka na podklade súčasných kritických teórií pohľad 

na modernú spoločnosť. Myslí si, že žijeme v akomsi matrixe, kde naše konanie, sny a životy ovládajú 

masmédiá, reklamné agentúry a vyškolení experti. To všetko v záujme udržiavania systému. Obsahuje 

dve kapitoly. Prvá je zameraná na techniky mediálnej manipulácie a rozoberá prácu kritika Chomského 

a iných. Druhá predstavuje dva rozdielne pohľady na to, či a ako existuje cesta von z tohto matrixu. 

 

Ešte v úvode opisuje dnešnú liberálnu demokraciu v súvislosti s monarchiami, kde vládli monarchovia 

a vládcovia. Dnes podľa neho vládne iný druh elít – politické strany. (str. 23) 

 

1. časť MÉDIA A MANIPULÁCIA 

Ideológia liberalizmu argumentuje v prospech takých opatrení, ktoré by utvárali dostatočný priestor 

ľudskému subjektu na formovanie vlastného hodnotového systému. Prax však ukazuje opak a ľudia 

v liberálno-demokratických krajinách na slobodné a kritické myslenie nemajú. Ich vôľa je podmanená 

a manipulovaná. Prežívame také životy, aké kapitalistický systém chce aby sme žili. (str. 31-36) 

K manipulácii sa stavajú rôzne kritické hlasy. Marxisti vo vytváraní ideológie vidia akúsi nadstavbu, 

ktorá je odvodená od ekonomickej základne. Moc kapitalistov nad robotníkmi v továrni aj mimo nej 

nestojí len na hrozbe a použití fyzického donútenia, ale aj na kultúrnej hegemónii nad jeho dušou. 

Ďalšie skúmanie ideológie a nadstavby možno vidieť v kritickej teórii, štrukturalizme či kultúrnej teórii. 

(str. 36-60) 

Autor predstavuje 20 základných ideologických aparátov. Dodáva, že nie je úplný a len naznačuje 

komplexnosť kapitalistickej manipulácie. Sú nimi  

- právny systém - umára jednotlivca v systéme pravidiel, ktoré nemôže komplexne pochopiť  

- politický systém – voliči môžu v deň volieb voliť iba jednu z obmedzených alternatív 

- občianska spoločnosť – sieť mimovládnych organizácií 

- politická ideológia – do vedomia vsúva sväté dogmy a pravdy 

- história – vlastnená vzdelanými triedami 

- morálka, ktorá je dvojaká. Pre pánov(ambicióznosť a dravosť), pri nižších vrstvách(súcit) 

- veda – dostáva ľudí do polohy vidiacich len čísla a fakty 

- cirkev a náboženstvo – plní funkciu produkcie disciplíny a poddajného myslenia 

- rodinný systém-vštepuje jednotlivcom tradičný obraz sveta založený na konformite a autorite 

- masmédiá – úlohou je indokrinovať(dostávať pod kontrolu) a ohlupovať verejnosť 

Ďalšími sú výskumy verejnej mienky, etablovaní intelektuáli(vytvárajú dojem nestrannosti 

a neutrality), školský a vzdelávací systém a pod.  (str. 60-79) 

Podľa Milibrandta sa v ideologickom aparáte v prevažnej miere nachádzajú ľudia zo spoločenských 

vrstiev, od ktorých je možné spoľahlivo očakávať, že zaujmú prokapitalistické názory. (str. 80) 

Základné dôvody manipulácie zo strany médií sú ideologické(vplývať na to, čo si ľudia myslia) 

a ekonomické(vlastníci médií sú vlastne kapitalisti) (str. 82-83) 
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Funkcie masmédií pri výkone svojho systémového poslania sú konštruktívna(zabezpečenie správneho 

myslenia), deštruktívna(démonizovanie nebezpečných zložiek systému) a inhibičná(snaha vytvoriť 

individualistický svet, kde vyhrávajú mocní)(str. 84 – 85) 

Podľa objektu sa propaganda delí na manipuláciu inteligencie (vzhľadom na nízky level reálnych 

skúseností sú vystavení najväčšiemu indokrinačnému náporu) a ohlupovanie bežných ľudí(aby sa 

nemuseli púšťať do úvah o spravodlivosti systému) (str. 86-96) 

K základnému kryciemu manévru v rámci systémovej manipulácie sa používa pluralizmus, ktorý 

utlmuje a sťažuje možnosť hľadania správnych informácií či iných alternatív, ktorých hľadanie sa takto 

stáva hľadaním ihly v kope sena(str. 66-104) 

 

2. časť  JAMESONOVSKÝ VERZUS SCOTTOVSKÝ POHĽAD: EXISTUJE CESTA VON? 

 

Autor túto časť začína tézou, že hodnota pravdy môže mať v prostredí totálnej manipulácie 

rozhodujúci vplyv na formovaní alternatívy súčasnej modernej globálnokapitalistickej spoločnosti. (str. 

105) 

Kriticky sa pozerá na vplyvy modernej spoločnosti, naznačuje, že duchovná prázdnota v ktorej sa 

ocitáme sa predstavuje ako niečo samozrejmé a prirodzené. Tradičnú morálku „dobra“ dnes nahrádza 

morálka zábavy. Kým tá prvá obmedzovala voľný prechod pudov a okamžitých želaní, tá druhá velí 

jediné: baviť sa, baviť sa, baviť sa!!! Moderný životný štýl je: povrchnosť, metrosexualita, narcizmus 

a neúcta k druhým.(str. 106-109) 

Mnohí teoretici sa neuspokojujú s predpokladom konzumnej ľudskej prirodzenosti a príčiny hľadajú 

v systéme. Podľa Fromma stoji industrializmus, ktorého dielo je tak dnešný kapitalizmus ako aj 

marxistický projekt komunizmu, na dvoch predpokladoch: za cieľ života sa považuje neobmedzené 

uspokojovanie potrieb a systém má podporovať egoizmus a chamtivosť. Inými slovami, buď zdieraš 

alebo si zdieraný. Je ťažké odolávať všeobecnému tlaku ostať „vlkom medzi vlkmi“. Ľuďom v západnom 

svete zjavne vyhovuje, že ich život riadia veľké korporácie či masmédiá(str. 112-116) 

Práve masmédiá autor považuje za základný ideologický aparát. Nahradili úlohu školy, cirkvi a rodiny. 

Stvorili vlastný svet, akýsi „matrix“.(str. 120-124) 

Autor naznačuje, že moderný systém je z pohľadu kontroly ľudí omnoho efektívnejší než bola totalita. 

Dnes ide o to, aby spacifikovali naše hlavy. Nová globálna sieť udupáva akékoľvek myslenie a všetko, 

čo by sa potenciálne mohlo zdať antisystémové odzbrojuje tým, že to premieňa na komerčný prejav, 

ktorý je vlastný systému.(str. 130-132) 

Avšak ani médiá nepovažujú ľudí za úplných bláznov. Musia im ponúkať v zásade realistický obraz sveta 

a aj manipulácia musí byť nenápadná. Matrix funguje efektívne iba vtedy, keď ľudia uveria, že nežijú 

v matrixe.(str. 139) 

Autor nakoniec mainstreamové média označí za hlavnou brzdou pokroku.(str. 142) 

V prostredí absolútnej hegemónie neoliberálnej ideológie a individualistických hodnôt je akýkoľvek 

intelektuálny pokus o pomenovanie alternatívy hádzanie hrachu na stenu.(str. 145) 
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Záverom tejto publikácie je uvedenie dvoch základných pohľadov na možnosť vymanenia sa z matrixu.  

Podľa jamesovskej interpretácie sa modernej kultúre podarilo kolonizovať celý svet fantázie, alternatív 

a nádeje. Tá nevidí nádej. (str. 156) 

Avšak podľa scottovskej sa indokrinácia týka iba oficiálneho príbehu a verejného diskurzu. Nižšie triedy 

tomuto procesu nepodliehajú. Mediálnej manipulácia oveľa viac veria vzdelanejšie vrstvy. Pravda je 

dole, na ulici, všade tam, kde nie sú nablýskané výklady. Preto nádej ešte existuje. (str. 156 – 159) 

V záverečnej pasáži autor poznamenáva, že problém je v systéme a nie v ľuďoch. Nositeľom zmeny 

budú sociálne vylúčení. Nastáva doba, keď musíme hľadať alternatívy k systému. Diskusia o nich 

rozhodne má zmysel.(str. 162-165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Spis Gorila 2 – Stanislav Jurčišin 
 

31 
 

EURÓPSKY SOCIÁLNY MODEL 
Publikácia vychádza z medzinárodnej vedeckej konferencie pod jej názvom, ktorá sa konala 8.-9. 

októbra 2013 v Bratislave(rok vydania publikácie je 2014). Pokúša sa o interdisciplinárny pohľad na 

problematiku sociálneho štátu. Autorský kolektív zahŕňa plejádu významných vedcov z oblasti 

sociológie, politológie, ekonómie, filozofie či práva. Ľuboš Blaha je zastrešovateľom tejto publikácie. 

Obsahuje 4 časti.  

1. Globalizácia a kríza sociálneho štátu  

2. Sociálna dimenzia Európskej únie?  

3. Demokracia a sociálny štát 

4. Širšie súvislosti európskeho sociálneho modelu 

 

 

1. GLOBALIZÁCIA A KRÍZA SOCIÁLNEHO ŠTÁTU – opisuje vplyv globalizácie vychádzajúcej z 

neoliberálnej ideológie na sociálny štát 

 

Sociální stát ve věku přístupu, autor Ján Keller(str. 22-36) 

Na základe predstavy o tom, že žijeme vo veku tzv. prístupu, ktoré preberá od amerického analytika 

Jeremyho Rifkina, zdôvodňuje problémy dnešného sociálneho štátu. 

Podľa Rifkina je dnešná doba sprevádzaná prechodom od produkcie k poskytovaniu služieb, od výroby 

k marketingu. Trhy uvoľňujú cestu sieťam. Kým trh u neho znamená, že predajca a kupujúci 

jednorazovo vyjednajú predaj, siete sú priestorom na poskytovanie služieb. Takýto prechod zároveň 

znamená, že majetok je nahradzovaný prístupom. Rozlišuje prístupy z pohľadu rôznych spoločenských 

vrstiev. 

Prístup z hľadiska horných vrstiev znamená, že veľké spoločnosti sa zbavujú majetkov. Vytvárajú si 

akési strážené priestory, ktoré im v skutočnosti prinášajú vzájomný obchod a prospech. Pri stredných 

vrstvách dochádza k prechodu etiky k práci k etike hier a kultúrneho vyžitia, jeho zneužitia na 

komerčné a manipulačné účely. Dolné vrstvy opisuje skôr z hľadiska problematickosti a túžby prejsť do 

inej vrstvy(4/5 populácie). Prístup v rámci jednotlivých vrstiev je strážený tzv. strážcami brán.  

Autor sa ďalej snaží vyvrátiť viaceré argumenty, ktoré využíva dnešná neoliberálna propaganda na 

obhajobu svojej ideológie založenej na vytláčaní sociálneho štátu. Záver jeho úvahy spočíva 

v konštatovaní, že čím viac bude skomplikovaný prístup k službám sociálneho štátu, tým širší bude 

priestor na to, aby komerčné siete vytvárali nepriehľadné siete pavučín a takto ovplyvňovali životy 

a celkovú našu existenciu. 

 

Globálne vládnutie bez globálnej vlády a sociálny štát- autor Milan Šikula (str. 37-61) 

Autor predstavuje svoj pohľad na vznik a rozvoj sociálneho štátu. Dnešné trendy nepovažuje za 

nevyhnutnú súčasť jeho vývoja, ale skôr za dôsledok vplyvu neoliberálnej ideológie.  
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Rozlišuje pojmy ako je globálna vláda(považuje ju za nebezpečný fenomén) a globálne vládnutie, ktoré 

je možné inštitucionálne regulovať v prospech demokratických snáh. Práve toto je snaha jeho 

príspevku a predstavuje viaceré pohľady na túto problematiku. 

Za zmienku stojí, že v rámci predstavovania štúdie o globálnej superkorporácii od švajčiarskych 

výskumníkov Vitali, Glattfelder a Barriston sa spomína tzv. jadro problému. Hovorí o konflikte medzi 

plnohodnotnými a nekrytými peniazmi a pozícií bánk, ktoré môžu voľne vydávať nekryté 

peniaze.(pozn. spomínam to vzhľadom na to, že v rámci Kooperativizmu ide o riešenie tohto jadra 

problému na prvom mieste a v rámci Blahových publikácii sa táto informácia nachádza prvýkrát) 

  

Je európsky sociálny model udržateľný? – autor Peter Staněk(str. 62-72) 

Autor vymenúva množstvo nahromadených problémov v rámci globálnej ekonomiky ako je ekológia, 

problémy a trendy v potravinárstve, starnutie populácie, integračné procesy cez korporácie a pod, 

ktoré budú prinášať problémy a zasahovať do budúceho ekonomického a spoločenského vývoja. 

 

Európske rozdelenie na centrum a perifériu, kríza a sociálny štát – Joachim Becker (str. 73-99) 

Autor v úvode podrobne predstavuje celý princíp a základy európskej integrácie. Od vzniku EHS v roku 

1957 až po prijímanie štátov východného bloku. Poukazuje na začiatky vplyvu neoliberálnej ideológie 

po krízach v 70-tych rokoch, ktoré poznačili aj následnú integráciu a jej zneužívaniu na rozklad 

a deštrukciu sociálnych štátov.  

Štáty rozdeľuje na jadro a perifériu, kde patrí aj východný blok. Kým krajiny jadra boli v predkrízovom 

období v dobrej kondícií a zneužívali na to aj svoje elitné postavenie, južné krajiny sa borili 

v obrovských deficitoch platobných bilancií a nerovnováh. Východný blok opisuje ako špecifickú 

skupinu. Kriticky sa stavia k Nemeckému vplyvu a viní ho za to, ako vyzerala Európa pred krízou. 

Kritizuje spôsob riešenia krízy, ktorý vo východnom bloku, ktorému sa venuje špeciálne, prinášali 

doslova zbedačovanie obyvateľstva na úkor záchrany bánk a ochrany vyšších spoločenských tried.   

Na záver naznačuje dve možnosti alternatívy k vytváranému neoliberálnemu modelu štátu, ktorý 

považuje za nebezpečný. Sú nimi keynesiánska politika, ktorú je však podľa jeho slov náročné 

presadzovať politicky. Druhou alternatívou je vystupovanie problémových štátov z eurozóny 

a pripomína príbeh Argentíny po kríze v roku 2001. 

 

2. SOCIÁLNA DIMENZIA EURÓPSKEJ ÚNIE – konkrétnejšie venovanie sa sociálnej politike EU 

 

Môže EU zachrániť sociálny štát? – autor Ľuboš Blaha (str. 102-137) 

Autor príspevku najprv zdôrazňuje základné integračné ciele v minulosti, ktorými boli bezpečnosť 

a blahobyt. Bezpečnosť považuje za absolútne naplnený ideál, posledné storočie porovnáva s tými 

pred ním. Blahobyt je však z jeho pohľadu na ústupe, keďže ho spája so sociálnym štátom. 

Pripomína krátku históriu a prechod neoliberálnej ideológie v 80-tych rokoch. Upozorňuje, že v rámci 

integračných plánov bol okrem vytvárania voľného trhu spomínaný aj sociálny rozmer EU, ktorý však 

zostal nenaplnený. Naznačuje, že EU nezískala reálne právomoci v sociálnej politike. Po nástupe 
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neoliberálnej revolúcie aj sociálna demokracia sa zmôže iba na akési „tretie cesty“, ktoré však boli iba 

akousi mäkšou verziou toho istého pravicového neoliberalizmu. 

Kríza prináša posun v tejto oblasti, do diskusií v EU sa dostáva projekt ekonomickej demokracie. Autor 

predstavuje štrukturálne príčiny, kvôli ktorým je v EU absencia sociálnej politiky.  

- ideológia neoliberalizmu,  

- sociálny nacionalizmus  - porovnáva s tvrdohlavosťou, spomína preteky ku dnu, ktoré súvisia 

s pretekaním sa pri získavaní si investorov; spomína sociálnu politiku ako nástroj volebného 

boja, ktorú si chcú predstavitelia štátov udržať v rukách 

- deficit v demokracii - elitárstvo a odtrhnutosť od ľudí; predstavuje jednotlivé nedemokratické 

inštitúcie, za ktoré považuje ECB, EK, avšak aj trhy, ktoré si podľa neho nikto nevolil,  

- primárne právo EU- sú nastavenie v prospech voľného trhu, v sociálnej oblasti ohýbané 

- neoliberálna globalizácia -cez globálne preteky ku dnu. Autor naznačuje možnosť jej eliminácie 

cez protekcionistické opatrenia a tlaku na rozvojové krajiny k prijímaniu sociálnych opatrení. 

Naznačuje aj možnosť tzv. mäkkej moci, ktorá spočíva v dávaní príkladu okoliu. Tu však naráža 

na problém, lebo otázkou je, čo je normatívne dobré a naznačuje nebezpečenstvo šírenia 

liberálnej ideológie, ktorú on považuje za zlú. 

Nakoniec naznačuje možné trhliny v systéme, ktoré môžu v rámci dnešnej EU zvrátiť stav, aj keď to 

nepovažuje za zaručené. Prvou je malá osobná revolúcia a individuálne vzbúry proti imperiálnej 

morálke, ktoré môžu prinášať takéto trhliny. Ďalšie sú už praktickejšie v podobe zmien vo fungovaní 

EU. Nepodmienený základný príjem, myšlienka ekonomickej demokracie, euroštipendia, participatívne 

rozpočty a ďalšie opatrenia. 

 

Nad rámec otvorenej metódy koordinácie. Sociálny rozmer EU v krízových podmienkach – autor 

Christian Schweiger (str. 138 – 172) 

Autor sa snaží prostredníctvom dejinného vývoja koordinácie politík v sociálnej oblasti v rámci 

integračných európskych snáh naznačiť jej dnešný stav.  

Táto oblasť sa vyznačuje tzv. otvorenou metódou koordinácie (OMK), ktorá je založená na princípe 

dobrovoľného dodržiavania cieľov EU národnými vládami na základe vzájomného pozorovania a učenia 

sa z „najlepších praktík“.  Ide o akúsi negatívnu formu integrácie, kde je EK v pozícii dozorného orgánu. 

Spôsobila to neochota štátov integrácie v tejto oblasti, kde sú veľké rozdiely. 

Autor uvádza snahy o skutočnú integráciu, ktorá stroskotávala na neochote najväčších hráčov ako je 

Nemecko, Francúzsko a VB dohodnúť sa na spoločnom postupe. Kameňom úrazu sa v určitom období 

stala Margaret Thacherová. Isté minimálne sociálne normy boli prijaté až prostredníctvom Charty 

v roku 1997. Autor však uvádza, že súčasne sa rôznorodosť sociálnych systémov neustále zväčšovala. 

Súčasne vznikla Európska stratégia zamestnanosti(ESZ), avšak stále išlo iba o akési pravidlá na báze 

dobrovoľnosti. V praxi sa tento systém ukázal prakticky ako nefunkčný. V súvislosti s takýmito 

praktikami bola takáto forma koordinácie prijatá aj v oblasti služieb, ktorá sa dotýkala finančnej oblasti, 

čo bolo podľa autora veľmi dôležitým pri vytváraní podhubia na krízu.  

Kľúčové posty, kde sa rozhodovalo o týchto otázkach, boli rozdelené medzi neoliberálne zmýšľajúcich 

ľudí. EU mala uprednostňovať regulačnú spoluprácu s USA. Vyšla tzv. Koková správa(Kok – bývalý 

holandský premiér), ktorá bola dielom tzv. odborníkov v danej oblasti a slúžila ako podklad pre 
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liberálne kroky. Jedným zo zdôvodnení bolo to, že je potrebné nasledovať americké hospodárstvo, kde 

sa v tom čase zaznamenával vyšší rast produktivity práce. 

Ďalším z cieľov bola propagácia ekonomík sociálnej inklúzie, vzhľadom na narastajúce problémy 

s chudobou. Autor uvádza grafy, podľa ktorých bola táto misia vraj neúspešná a do krízy sa nič 

nemenilo. 

Ešte v roku 2006 sa konalo občianske fórum o budúcnosti EU, organizované skupinou Strany 

európskych socialistov, ktoré volalo po vyššej koordinácii v rámci sociálnych politík. Na toto reagovala 

EU vytvorením dialógu a stratégie „flexicurity“, ktoré malo podľa autorov zvýšiť flexibilitu na 

pracovných trhoch. Nešlo však o nič iné ako ukrátenie práv zamestnancov a zvýšenie moci 

zamestnávateľov.  

Po prepuknutí krízy v USA sa jej dôsledky veľmi rýchlo preliali aj do Európy. Vytvorilo to podhubie pre 

snahu o presadzovanie ďalších koordinácií politík, ktoré si vzala na starosť Angela Merkelová. 

Z pohľadu sociálnej politiky došlo k revízií tzv. stratégie Európa 2020, ktorá má zaručiť, že ekonomiky 

jednotného trhu sa budú vyznačovať „bystrým, udržateľným a inkluzívnym rastom“. Základné ciele boli 

utváranie nových pracovných miest, veda a rozvoj, enviromentálna udržateľnosť, vzdelanie a sociálna 

kohézia.  Práve väčšie zameranie na sociálnu kohéziu malo priniesť viac v tejto oblasti, v skutočnosti 

však naďalej ostáva pod tzv. otvorenou metódou koordinácie(OMK), čiže na báze dobrovoľnosti. 

Kríza teda prinútila prijať členské štáty dodatočné opatrenia, avšak išlo v zásade hlavne o politiku úspor 

bez veľkého zamyslenia. Vo vyspelých krajinách to bolo sprevádzané bojom proti tzv. fenoménu 

sociálneho turizmu(turizmus z dôvodu snáh o poberanie sociálnych dávok). V sociálnej politike 

konkrétnym krokom sa stal Balík opatrení pre zamestnanosť 2012, ako súčasť stratégie Európa 2020, 

ktorý mal slúžiť na podporu zamestnanosti mladých. Autor pridáva, že EU momentálne funguje na tzv. 

funkcionalistickom móde, na báze čiastkových reakcií na krízové javy bez skutočnej stratégie. 

Nakoniec spomína debaty o vytvorení jadra únie, teda akúsi vyššiu formu spolupráce krajín eurozóny, 

ktoré však napríklad v Nemecku nie je možné presadiť bez zmeny ústavy, čo bolo veľkou brzdou 

v týchto rokovaniach. 

 

Európska integrácia, fiškálne pravidlá a sociálny model – autor Michal Polák (str. 174-199) 

Hlavnou argumentačnou líniou autorovho príspevku je to, že európska integrácia na úrovni EU nemá 

podobu federalizácie a to je dôvod, že nevzniká ani sociálny model. 

Snaží sa porovnať EU s inými federáciami, vyberá USA, avšak aj Nemecko či Švajčiarsko a poukazuje na 

spôsoby financovania. Vyslovuje pochybnosti o tom, že EU je sociálnejšia ako USA a to aj napriek 

známym nedostatkom americkej zdravotnej starostlivosti(systému zdravotnej starostlivosti sa dočkali 

až cez Obamovu reformu). Pri porovnaní únie ako celku platí veľmi malý stupeň medziregionálnej 

solidarity, čo považuje za jadro tohto tvrdenia. 

Zameriava sa teda na fiškálnu oblasť a jej porovnávanie(spomína aj iné, avšak smeruje práve k nej). 

Poukazuje na problémy, ktoré nastali s prijatím eura, keď sa štáty zbavili oboch nástrojov na 

vyrovnávanie ekonomických výkyvov. Fiškálneho a menového. Menového cez spoločnú menu, 

fiškálneho cez pravidla tzv. Paktu stability a rastu, ktorý dával určité obmedzenia v tejto oblasti pod 

hrozbou pokút. Tiež spochybňuje oficiálne dôvody, kvôli ktorým bol založený. 

Cez problematiku možnosti preberania dlhov(historicky pozerá aj na USA) a príčin vzniku problémov 

v menovej únii, ktoré vraj boli z dôvodu zlých základov, na ktorých bola postavená(rizikové prirážky sa 



 
 Spis Gorila 2 – Stanislav Jurčišin 
 

35 
 

v rámci únie vyrovnali a dovoľovali ekonomicky slabším hráčom vytvárať veľké dlhy pri nízkych 

úrokoch, ktoré podnietili nafukovaniu bublín), otvára otázku oprávneného očakávania preberania 

dlhov po kríze, ktoré vznikali ako ich dôsledok a slúžili na sanáciu bánk. 

Naznačuje rozdiely medzi riešením kríz v USA cez sanáciu bánk cez spoločné fondy(bankovú úniu) 

a v EU, ktoré si odniesli obyvatelia. 

Na záver autor prechádza k otázke prerozdeľovania, ktoré slúži na minimalizáciu rozdielov vo 

federáciách. Poukazuje na nulové obmedzenia v normálnych federáciách vzhľadom k tvorbe dlhov 

a z tohto pohľadu európsky projekt považuje za unikátny projekt, ktorý na jednej strane prerozdeľuje 

minimálne(okolo 1% HDP) a k tomu dáva obmedzenia cez Pakt stability a rastu. Európsku integráciu 

z tohto pohľadu vidí ako smer k tzv. unitárnemu štátu a nie federácii. 

 

O konci demokracie a kapitalizmu – autor Martin Muránsky (str. 200-251) 

Cieľom tohto textu je kritická analýza a porovnanie debát o budúcnosti demokracie v Európe medzi 

mysliteľmi Habermansom a Streeckom. Spoločnou črtou prác oboch je identifikácia reálnych dôvodov 

krízy 2008 na pozadí udržateľnosti idey demokracie. 

Obsahuje 4 časti. V prvej (civilizačný kontext) sa predstavujú dva kontexty demokracie, ktoré predstavil 

Habermans. Druhá (Kupovaný čas. Koniec demokracie v kapitalizme) obsahuje „chorobopis“ 

podmienok konfliktného fungovania demokratického kapitalizmu. Tretia (Kapitalizmus bez demokracie 

alebo demokracia bez kapitalizmu?) obsahuje politickú nepoužiteľnosť a obmedzenosť vzájomne sa 

vylučujúcich riešení oboch týchto autorov. Štvrtá (Demokracia sa skončila. Kapitalizmus končí tiež) sa 

venuje Streeckovej najnovšej téze o konci kapitalizmu. 

 

1. Európska únia: civilizačný kontext 

Habermans si všíma presadzovanie vykonávania moci nikým nevolenými zástupcami. Pojem 

demokracia sa v povojnovom období začal využívať už len v kontexte s politickou mocou, ekonomika 

zostala bokom a prestala byť považovaná za zdroj narúšania demokratických princípov. Práve problém 

s demokratickými procedúrami v rámci politiky EU vidí ako hrozbu v presadzovaní tzv. Fasádovej 

demokracie, ktorá bude slúžiť len ekonomickým záujmom. 

Predstavuje dva spôsoby videnia demokracie Habermansa. Neoliberálny cez videnie spoločnosti 

slobodných občanov ako trhovej spoločnosti založenej na individuálnej slobode. Egalitársky zase vidí 

princíp demokracie cez rovnosť práv občanov.  

Na jednej strane si všíma socializáciu strát v neprospech občanov, na druhej vzťahy medzi štátmi 

v rámci únie. Hovorí o tzv. supranacionálnej architektúre a až na jej úrovni vidí riešenie. Prehĺbenie 

integrácie zavedením spoločnej fiškálnej, hospodárskej a finančnej politiky. To predpokladá zavedenie 

demokratických pravidiel do výkonu moci a odstránenie presadzovania fasádovej demokracie. Autor 

sa venuje aj jeho videniu bariér, ktoré stoja politickým stranám v realizácii takých zámerov. Práve dobre 

fungujúce politické strany pokladá za vykonávateľov takýchto zmien. 
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2. Kupovaný čas : koniec demokracie v kapitalizme. 

Táto časť sa venuje práci a pohľadu na možnosti riešenia krízy a dnešných problémov sociológom 

Streeckom. Ten sa zameriava na vzťah demokracie a kapitalizmu. Demokraciu podobne ako 

Habermans chápe cez egalitárske videnie.  

Podľa neho je zlatý vek kapitalizmu definitívne preč a nie je možné ho obnovovať. Ako alternatívu vidí 

v tzv. demokratickom kapitalizme, ktorý bude zohľadňovať oba princípy videnia demokracie. Trhové 

sily a sociálne potreby. Dnes sa zdajú byť v spore a práve niečo nové by ich malo spojiť. 

Presadzovanie neoliberálnej ekonómie je aj dôsledkom pokračovaním akéhosi trendu  

technokratizácie ekonomiky, keď sa ekonomika prestala brať ako zdroj problémov. Podobne ako 

Habermans vidí krízu ako bankrot ortoliberálneho sna o samoregulatívnej sile voľného trhu. Avšak líši 

sa v tom, ako by sa mali dnešné problémy riešiť. 

Menovú úniu vidí ako jedným zo zdrojov problémov vzhľadom na to, že z viacerých strán spôsobovala 

problémy. Pomáhala exportne orientovaným ekonomikám cez nemožnosť devalvácie mien ako aj 

zadĺžovanie chudobnejších regiónov. Tým pádom prispievala k roztváraniu nožníc a nepriamo 

k nafukovaniu bublín. 

Dnes vidí situáciu v nutnosti riešiť až tri krízy v jednom. Bankovú, fiškálnu a krízu reálnej ekonomiky.  

 

3. Kapitalizmus bez demokracie alebo demokracia bez kapitalizmu? 

Autor predkladá dve Streeckove vízie budúcnosti Jednou je demokracia bez kapitalizmu, ktorá si 

vyžaduje zásadný zvrat, čoho sa Steeck obáva. Neoliberálny projekt považuje za veľmi dobre rozohraný 

a krok za krokom implementovaný(pozn. riešenie nekonkretizuje). 

Druhou možnosťou je kapitalizmus bez demokracie, za čo považuje dnes nastavenú neoliberálnu cestu. 

Tá prinesie z jeho pohľadu videnia demokracie prakticky jej likvidáciu. 

Zhrnutím samotných riešení, ktoré oba vedú k odvráteniu tzv. neoliberálnej hrozby sú Habermansova 

náprava fungovania demokratických spôsobov a presadzovania vytvárania volených zástupcov v rámci 

európskych štruktúr. To by malo byť základom pred vytváraním tzv. fasádovej demokracie založenej 

na presadzovaní záujmov kapitálu pred pracujúcimi. 

Streeck zase hovorí o kupovaní si času, navrhuje rozpad menovej únie vzhľadom na problémy, ktoré 

spôsobila a spôsobuje a život ešte na výslní národných štátov. Pritom čakať na dobré riešenie, ktoré 

podľa jeho názoru ešte neexistuje. 

Obaja majú ten istý cieľ, avšak rozdielne pohľady na jeho riešenie. 

     

4. Demokracia sa skončila. Kapitalizmus končí tiež. 

Autor sa venuje Streeckovej úvahe o blížiacom sa konci kapitalizmu. Argumentuje to v súvislosti 

s krízou a celým radom tendencií. Začína grafmi trendov v nerovnostiach. Opiera sa o dielo Pollanyiho 

z čias druhej svetovej vojny a na jeho základe ukazuje trendy, ktoré naznačoval už v tomto období. 

Jednou zo základných argumentačných línií je vymedzenie sa voči tomu, že komodity ako pôda, práca 

či peniaze môžu podliehať pravidlám voľného trhu a to vzhľadom na ich jedinečnosť. 
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Práve sebadeštrukčnosť finančného trhu, ktorý automaticky ťahá a akumuluje zdroje do týchto sfér, 

pričom spôsobuje nerovnosti, berie Streeck ako dôležitý dôvod naplnenia jeho predpokladov. Ako 

základné chronické choroby dnešného kapitalizmu o ktoré sa argumentačne opiera sú stagnácia rastu, 

oligarchická redistribúcia, plutokracia, hrdzavenie železnej klietky a svetová anarchia. 

Stagnujúci rast spája so zväčšujúcou sa nerovnosťou, oligarchizácia zisku je vlastne špekulatívne 

obohacovanie sa, ktoré nakoniec spôsobuje plutokraciu. Hrdzavejúca železná klietka spočíva v tom, na 

čo sa kapitalizmus premieňa v celej jeho línii. Stal sa zosobnením podvádzania a sveta špinavých trikov. 

Anarchia je spojená aj s hrozbou vojny, čo je tiež jednou z hrozieb konca kapitalizmu. Jednou z nevýhod 

dneška je podľa neho neexistencia alternatívy voči súčasnému finančnému systému. 

 

Zablokovaná Európa a čas ideí – autor Michael Hauser (str. 252 – 263) 

Autor sa najprv snaží ukázať stav vecí cez pokrízový vývoj, jeho riešenia a ich výsledky. Následne 

zhodnocuje, že je zrejmé, že ani neoliberálna, ani keynesiánska ekonomika nie sú cestou vpred. 

Pripomína základné revolučné zmeny minulého storočia a ani jednu z nich z rôznych objektívnych 

príčin nepovažuje za budúcnosť. Takto sa dostáva do bodu, keď konštatuje určitý začarovaný kruh, 

ktorý nazýva multiplikované zauzlenie a ktorý môžu odčarovať nové myšlienky a návrhy. 

Hovorí, že nejaké postkapitalistické návrhy existujú, avšak sú politicky nepriechodné. Multiplikované 

zauzlenie označuje aj slovom internegativita. Na záver konštatuje, že tí, ktorí odmietajú nové myšlienky 

a označujú ich za obyčajné sny, nemajú žiadnu odpoveď na reálne ekonomické problémy a zároveň 

priznávajú, že daný stav vecí je dlhodobo neudržateľný. 

 

3. DEMOKRACIA A SOCIÁLNY ŠTÁT 

Staré ideje, nové problémy – autor Marta Goňcová(str. 266-287) 

Autorka sa zaoberá klasickými politickými témami o usporiadaní spoločnosti. Začína krátkou 

predstavou historických súvislostí globalizácie, naznačuje budovanie akého nového svetového rádu. 

Upozorňuje na rozdiel medzi princípmi pojmov globalizácia a kozmopolitizmom. Globalizácia je teóriou 

popisujúcou efekty globálnej celosvetovej spoločnosti, kozmopolitizmus je normatívny koncept 

a spočíva v tvrdení, že vzťahy medzi štátmi sú usporiadané podľa noriem, nie silou. 

O tom je tento príspevok a predstavuje rôzne pohľady na túto problematiku. Nastoľuje otázkou, či je 

posledná kríza cyklická, štrukturálna alebo až systémová. K štrukturálnym v poslednom storočí patrili 

kríza tridsiatych rokov, ktorá rozbehla štrukturálnu výstavbu sociálneho štátu, kríza 70. rokov rozbehla 

globalizáciu a tá posledná vyzerá podobne, avšak nenašli sa doposiaľ riešenia. Preto je tu otázka, či 

neprejde až do krízy systémovej a nebude viesť k zmene systému.  

Rieši aj udalosti po 11. septembri 2001, ktoré viedli k modelu hľadania akéhosi nadnárodného 

teroristického nepriateľa, čo ovplyvňuje vzhľad štátov, posilňuje hegemóniu silných a vzťahy sú 

usporiadané viac na princípe strachu. Práve kozmopolitná spoločnosť by mala byť riešením tohto 

začarovaného kruhu(predstavuje prácu Ulricha Becka). 

Zaoberá sa pojmom demokracia, naznačuje jej vytláčanie prostredníctvom silných ekonomických 

hráčov, ktorí majú vplyv na vlády a politické strany. Takto prechádza k pojmu ekonomická demokracia 

a v krátkosti predstavuje navonok vyzerajúcu systémovú alternatívu Davida Schweickata, ktorý vytvoril 
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akýsi kontraprojekt ku kapitalizmu založený na kolektívnom vlastníctve výrobných prostriedkov 

a participácie zamestnancov na riadení, v kombinácii s trhovým mechanizmom. 

Nakoniec autorka uvádza svoj skeptický pohľad k takémuto riešeniu a prechádza k vytváraniu 

kozmopolitnej spoločnosti, čo je podľa nej reálnejšie. Ako základ jej tvorby berie prácu Habermansa, 

ktorý navrhuje akýsi diskurz alebo vytváranie diskusií, ktorých cieľom by malo byť vytváranie 

spoločných noriem, teda akéhosi všeobecne akceptovaného spoločného dobra a až potom by sa mal 

začať stavať nadnárodný štát. Poukazuje aj na kritiku takéhoto uvažovania. 

 

Kríza dôvery, kríza demokracie – Juraj Marušiak (str. 289 – 316) 

Autor sa zaoberá otázkou demokracie v spoločnosti, jej trendami a dnešnými hrozbami. Začína tým, že 

správa Freedom in the world 2014 konštatuje, že úroveň demokracie klesá už ôsmy rok po sebe. Cieľom 

je analýza faktorov dedemokratizačných trendov. 

Pripomína históriu a tzv. demokratizačné fázy. Rozlišuje tri základné(1828-1926, 1943-1962, 1970-

doteraz). 

Dôležitým aspektom dnešných trendov je z jeho pohľadu individualizácia spoločnosti a odchodu od 

tradičných hodnôt, ktoré súvisia paradoxne s výstavbou sociálneho štátu a ktoré prinášajú možnosti 

na odchod od tradičných sociálnych a zaužívaných zoskupení v záujme individuálneho rozvoja. 

Pripomína aj vplyvy ekonomických síl na demokratické procesy, ktoré vznikali v rámci liberálnej 

revolúcie. Takto vzniklo portfólio pre možnosti vzniku netradičných zoskupení, ktoré vznikajú na 

rôznom podklade(či už bohatí podnikatelia alebo nejaké vyslovene antisystémové zoskupenia). Autor 

však upozorňuje na väčší dôraz na personifikáciu a hľadanie lídra ako program a existenciu reálnej 

koncepcie zmeny. Po ich uvedení do politiky sa správajú z jeho pohľadu rovnako ako tradičné. Dokážu 

pritiahnuť protestný hlas a fungujú v princípe na negatívnej rétorike. 

Nakoniec naznačuje aj zaujímavý boj dnešných elít o neprenikanie takýchto netradičných a niekedy 

antisystémových zoskupení a snahu do určitú morálnu diskvalifikáciu ľudí, ktorí ich volia. Často sa 

označujú dokonca za idiotov. Na záver pripomína, že z jeho pohľadu antidemokratické tendencie 

ukazujú potrebu sociálnych reforiem a sociálnych politík, bez čoho je demokracia ako taká ohrozená. 

 

Politické myslenie medzi ochranou a prevenciou – autor Jozef Lysý (str. 316 -331) 

Autor poukazuje na existenciu tzv. preventívnej demokracie, ktorá súvisí iba s akosi politikou reakcií na 

dôsledok vplyvu kapitálu na spoločnosť. Ukazuje viacero pohľadov na takúto problematiku. Celú 

modernú dobu pritom označuje ako dôsledok vývoja vzťahov ochrany. Konštatuje, že západ prežíva 

autentickú krízu kapitalizmu a máme do činenia s rodiacou sa novou štruktúrou spoločnosti. 

Takáto podoba demokracie má od ideálu ďaleko a mnoho aspektov navráva, že sa môžeme nachádzať 

v bode obratu. Pritom k ceste k idolu môže brániť jedine naše úsilie a bez ideálov sa ciele dosiahnúť 

nedajú. Potrebujeme výklad sveta predchnutý vedeckou kultúrou a vzdialený bezvýchodiskovému 

sociálnemu pesimizmu. Spomína aj snahy Keynesa nastaviť veci ináč, nie v prospech vytvárania 

hegemónie USA, už počas Bretton Woodu. 

Poukazuje na akúsi novú dobu, keď sme kontrolovateľní a vystopovateľní zo strany nevidiaci elít. Avšak 

na druhej strane aj na funkciu vytvárania verejnej mienky, ktorá je  v našich končinách veľmi vplyvným 
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nástrojom brzdenia vývoja a formovania novodobých intelektuálov. Čiže z jednej strany existuje 

kontrola zhora dole, ale platí to aj naopak. 

Nakoniec konštatuje, že štát musí vymyslieť nové lokálne riešenie globálnych problémov a povahu 

dnešnej preventívnej demokracie považuje za nemodernú. 

 

Zamestnanecká participácia medzi štátnym paternalizmom a korporatívnym kapitalizmom. – 

autor Marián Sekerák (str. 332 – 357) 

Autor v úvode pripomína, že sa nachádzame v dobe, keď nie sú raritou katastrofické prirovnania 

západnej civilizácie so záverečnou fázou úpadku Rímskej ríše. Nachádzame sa v dobe, kde namiesto 

racionálnej diskusie nastúpila stranícka propaganda na udržanie moci. Občianska kritika je namierená 

proti politickým reprezentáciám. 

Predkladá v tej dobe presadzovaný elitársky typ demokracie, ktorý uprednostňuje vládu 

„najschopnejších“ a kde sa nižšie vrstvy nepovažujú za schopné robiť dobré voľby. Tento elitársky typ 

demokracie sa vlastne už presadil v oblasti ekonomiky. Populárnym sa to stáva hlavne u mladých 

intelektuálov a študentov. Úsilie o sociálnu spravodlivosť tieto prúdy označujú ako bludné. 

Na druhej strane je presadzovanie ekonomickej demokracie, čiže akýsi pravý opak tohto videnia sveta 

a reality okolo seba. Teda prechod demokratických princípov aj do sféry ekonomiky a riadenia 

podnikov. Autor predstavuje tri typy riešení, ktoré subjektívne vybral, avšak predstavujú zrejme akýsi 

prierez dnešných postkapitalistických riešení. Schweickartov, Dahlov a Rawlsov návrh. 

Schweickartov návrh spočíva v troch bodoch. Zamestanecká samospráva, trhový princíp ekonomiky 

a tzv. spoločná kontrola investícií. Tretí princíp znamená, že zdroje na investície sa budú prerozdeľovať 

z akýchsi spoločných fondov, prostredníctvom špeciálneho zdaňovania. K tomu sa navrhujú verejné 

banky, ktoré by robili dnešným konkurenciu a zvýšená regulácia medzinárodných kapitálových tokov. 

Rieši aj otázky ekológie a chudobných krajín. 

Schweickart argumentuje zamestnaneckú samosprávu cez tvrdenie, že empirické štúdie dokazujú, že 

podieľanie sa zamestnancov na riadení firmy podnecujú zvýšenie produktivity. „Zamestnancami 

riadené firmy nie sú takmer nikdy menej produktívne ako kapitalistické, sú často omnoho 

produktívnejšie“ píše. Nakoniec uvádza ďalšie podobné návrhy spolu s rôznymi spochybneniami. 

Zaujímavosťou u Dahla je posun jeho osobného postoja k zamestnaneckej samospráve. V skorších 

dielach sa prikláňa k elitárskej demokracii, neskôr však prechádza k ekonomickej. Inšpiráciu vidí 

v samosprávach po vzore Juhoslávie. Vyzýva na hľadanie takého typu usporiadania spoločnosti, ktoré 

decentralizuje mnohé dôležité rozhodnutia medzi relatívne autonómne hospodárske jednotky v rámci 

trhu. Nakoniec sa aj v tomto javí ako skeptik v tom, či toto je dlhodobo udržateľné riešenie. 

Zaujímavú alternatívu rozvíja Rawls. Nazýva ju demokraciou založenou na vlastníctve. Ako uvádza, je 

veľmi blízka dobrému sociálnemu štátu, avšak ten sa ukazuje ako neschopný zastaviť rozdiely medzi 

bohatými a chudobnými. Navrhovaná koncepcia sa zameriava na tri ciele. Čo najširší rozptyl kapitálu, 

medzigeneračnému prenosu výhod plynúcich z vlastníctva kapitálu a nastavenie mechanizmov na 

odstránenie korupcie v politike.   

Tento koncept niektorí kritici nepovažujú za alternatívu ku kapitalizmu, ale iba akúsi jeho lepšiu verziu. 

Rawls však trvá na tvrdení o alternatíve k systému.  
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Medzi rôznymi odborníkmi neexistuje ustálená definícia ekonomickej demokracie a to, ako by mala 

vyzerať. Názory sa rôznia, toto by mal predstavovať základný prierez rôznych pohľadov. 

 

4.  ŠIRŠIE SÚVISLOSTI EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO MODELU 

 

Marshallova teória moderného občianstva a rozvoj sociálneho občianstva v SR po r. 1993 – autorka 

Marcela Gbúrová (str. 360-367) 

Autorka prostredníctvom predstavenia troch úrovní občianstva podľa Marshalovej teórie naznačuje 

ich stav na Slovensku. Ide o ľudské a občianské práva(rozvíjajúce sa v 18. storočí), politické práva(19. 

storočí) a sociálne práva(posledné storočie). Za základný cieľ Slovenska považuje vyrovnanie týchto 

troch dimenzií vzhľadom na tendencie ústupu z tretej z nich. Dosiahnutie tohto cieľa podľa nej 

predpokladá otvoriť viacero otázok, týkajúcich sa najmä vzťahu štát a sociálne občianstvo. 

Pozíciu a možnosti v rámci otázky štátu predkladá rôzne typy videnia pojmu sociálna spravodlivosť. 

Libertariánsky pohľad je v zásade vyhranený k riešeniu tejto problematiky. Bližšie sa venuje práci 

slovenského intelektuála Ľuboša Blahu, ktorý vytvoril vlastný model tzv. antiakcidentálnej teórie 

spravodlivosti, založenej na zohľadňovaní tzv. čistého úsilia. Nakoniec vyslovuje kritiku voči jeho 

videniu ľavice, ktorá má byť primárne o rozume a nie o cite. Ona si myslí niečo iné. 

Sociálny koncept občianstva súvisí s vytvorením rovnakého prístupu k vzdelaniu, zdravotnej 

starostlivosti a ostatným službám. Zdôrazňuje libertínsky pohľad na videnie sociálnych práv, ako na 

brzdiacu zložku deformujúcu ekonomickú slobodu. Jej cieľom je opak. Zdôrazňuje pritom vplyvy 

nadnárodného kapitálu a globálnym ekonomickým vývojom, ktorými je sociálne občianstvo 

ohrozované. Záujem kapitálu je jednoducho opačný a v podstate sa zbavuje sociálneho štátu. 

Pozornosť venuje rozvoju sociálneho občianstva na Slovensku od revolúcie. Pripomína najnovšie 

trendy v snahe vymedziť odbornú diskusiu a vyhraniť dva typy politík, hlavne zo strany Smeru SD. Avšak 

nezabudne zdôrazniť, že pokusy o odbornú diskusiu končili fiaskom a politici presedlali na populistickú 

vlnu jednoduchých hesiel a politických zbraní. Je kritická voči ľavici v európe pre slabšiu medzinárodnú 

komunikáciu a strnulosť.  

Nakoniec bližšie špecifikuje skvalitňovanie sociálnej dimenzie v základných bodoch, ktorými sú 

demokratická zložka(vytvorenie priestoru na diskusiu o dlhodobých štátno politických víziách), 

vzdelanostná, činnostná(zvýšenie miery kritickej občianskej vnímavosti), asociačná a delegatívna 

zložka. Jej cieľom je ukázať možnosti na vyrovnanie troch spomínaných úrovní občianstva. 

 

Ruky, ktoré hnetú ľudskú spoločnosť – autor Branislav Malík(str. 368-398) 

Autor sa pokúša načrtnúť rôzne typy rúk, ktoré formujú a dávajú tvár ľudskej spoločnosti. Patrí k nim 

neviditeľná ruka trhu, ktorá bola kedysi spájaná aj s rukou prozreteľnosti(Adam Smith). Podľa neho 

každý sledovaním svojho vlastného cieľa prispieva nevedome k uskutočňovaniu toho spoločného.  

Ďalšou rukou je tzv. skrývajúca ruka. Podľa autora je to ruka, ktorá umožňuje vymotať sa zo slepých 

uličiek. Spočíva v akomsi barbarskom spôsobe fungovania a odmietaní civilizovanosti, umiernenosti či 

rozumnosti. Barbar je impulzívny a nebrzdí ho pamäť. Ničím sa nezaväzuje, nekalkuluje a takto je 

omnoho akcieschopnejší. Skrývajúca ruka problémy skrýva a preto umožňuje ísť vpred.  
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Ďalšou rukou je ruka osudu, ktorá vidí formovanie ľudskej spoločnosti v cez osudový, nezvrátiteľný 

príbeh. Autor nakoniec rozvíja ruku dávania a brania. Sú to ruky, ktoré pri vzájomnom vzťahu na 

princípe niečo za niečo prispievajú k spoločenskej stabilite a formovaniu spoločnosti. Takto prechádza 

k ruke, ktorá berie. Tú spája so štátom. Ide o problematiku, ktorá vychádzala do éteru prostredníctvom 

libertínsky zameraných teoretikov. Nakoniec pridáva protiargumenty proti takémuto videniu štátu ako 

vykorisťovateľa aj v súvislosti s momentálnym vývojom a vznikom nových vplyvov na spoločnosť cez 

kapitalistické nástroje a otázku, ako to v skutočnosti je, necháva otvorenú. 

 

Európsky sociálny model a ľudské práva – autor Vojtech Tkáč (str. 399 – 419) 

Autor rozoberá vzťahy štátu a ľudských práv, ktoré sú predmetom dlhodobej diskusie.  

Štát môže presadzovať aktívny alebo pasívny prístup k sociálnym otázkam. Aktívna politika spočíva 

v snahe o prijímanie pravidiel na presadzovanie sociálnej politiky, pasívna v reštrikčných opatreniach. 

Autor pripomína, že kým v rámci socialistickej ekonomiky pred transformáciou bolo až 2250 právnych 

predpisov, ktoré tvorili pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v súčasnosti ich je asi 130. 

Autor rozlišuje rôzne úrovne tvorby sociálnej politiky. Začína svetovou, kontinentálnou, štátnou, 

regionálnou cez lokálnu až po komunitnú. Pripomína, že súčasťou európskej sociálnej a právnej kultúry 

je vo vzťahu k sociálnym a ekonomickým právam vysoký stupeň súčinnosti a spolupráce ľudí, inštitúcií, 

národov a štátov. 

K svetovým organizáciám patrí OSN a Medzinárodná organizácia práce. Na kontinentálnej úrovni je to 

Európska únia a Rada Európy. Medzinárodné právne pramene organizácií OSN, MOP a Rady Európy sa 

prijímajú prostredníctvom ratifikácie jednotlivých krajín. Ústava SR zase ustanovuje, že právo EU je 

nadradené a má prednosť pred zákonmi SR. 

Univerzálny základ ľudských práv tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá bola prijatá pred 60 

rokmi Valným zhromaždením OSN. Podľa nej ideál slobodnej ľudskej bytosti, oslobodenej od strachu 

a núdze, možno dosiahnuť len vtedy, keď sa utvoria také podmienky, v ktorých bude môcť každý požívať 

svoje hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ako aj svoje občianske a politické práva. 

Medzinárodná organizácia práce od roku 1919 prijala 189 dohovorov a 202 odporúčaní. SR  ratifikovala 

75 dohovorov. Napríklad USA ratifikovali iba 14. Tento počet sa niekedy používa aj pri klasifikácii 

a typológii sociálnych štátov. Na úrovni Rady Európy pôsobí vyše 200 prameňov práva, pričom v ich 

ratifikácii aj v tomto prípade patrí SR k tým lepším. 

Legislatíva EU je zložená z približne 14 tisíc prameňov. V primárnom práve, Zmluve o EU a Zmluve 

o fungovaní EU ustanovuje základné práva a hodnoty EU vo vzájomných súvislostiach. Zmluva EU 

hovorí, že Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 

právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. 

Autor ešte pripomína potreby zbližovania  a odstraňovania rozporov judikatúr EU s judikatúrou Rady 

Európy. Spomína ešte určité mýty o sociálnom štáte s tým, že neplatí stále, že tvorba sociálneho štátu 

je stále spojená s dobrom a naopak, pričom pripomína problémy, ktoré jeho fungovanie sprevádzajú 

a prinášajú opačné efekty. 

Na štátnej úrovni v SR dokumenty, ktoré riešia sociálnu oblasť sú Scenár sociálnej reformy z roku 1990 

a Koncepcia transformácie sociálnej sféry SR z roku 1995. Autor ešte pripomína dôchodkovú reformu 

z roku 2002 a zavedenie kapitalizačných súkromných dôchodkových systémov, ktoré nehodnotí 

pozitívne. 
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O vybraných bezpečnostných aspektoch a súvislostiach európskeho sociálneho modelu. – autor 

František Škvrnda(str. 420-435) 

Európsky sociálny model vníma a interpretuje z rôznych pohľadov aj bezpečnostnú dimenziu. Jedným 

zo základov je potreba definovania bezpečnostných problémov EU. Autor sa snaží predstaviť základné 

body, ktoré sa skúmajú pri tejto kategórii. 

V koncepcii kodanskej školy sa objavilo 5 základných druhov bezpečnosti – vojenskú, ekonomickú, 

socientálnu(bezpečnosť komunít), kultúrnu a enviromentálnu. Autor spochybňuje bezpečnosť pod 

záštitou NATO, ktoré je podriadené cieľom USA. Podľa jeho názoru, ak chce byť EU svetovou veľmocou, 

potrebuje na to vlastné ozbrojené sily. Problémom je práve existencia NATO, fakt že väčšina krajín EU 

je k tomu jeho členom a bolo by problematické rozdeliť právomoci a nakoniec za tretí problém sa 

považuje vôbec vymedziť poslanie a funkcie takej armády. 

Otvára aj otázky zvyšovania nerovností a sociálneho napätia, ktoré je potrebné v rámci bezpečnosti 

riešiť. Bezpečnosť je však téma, ktorá je málo preskúmavaná, existujú o nej rôzne úvahy, avšak žiada si 

hlbšie skúmanie a riešenia z rôznych pohľadov. To je prakticky autorov záver. 

 

Čínske, indické a európske tradície a alternatívy vývoja. – autor Svetozár Krno (str. 439-453) 

Autor v úvode spochybňuje meranie kvality života podľa štandardných kvantitatívnych ukazovateľov 

a snaží sa načrtnúť potrebu duchovnejšieho rozmeru a podstaty. Hovorí, že v prelomovom roku 1989 

určitá časť západnej spoločnosti očakávala, že z krajín bývalého sovietskeho bloku vyjde nový 

civilizačný impulz v duchovnej a hodnotovej oblasti. 

Kritizuje dnešnú politiku, dáva jej prívlastky ako vtieravosť a podlizovanie na úkor hrdosti. Politici sa 

zriekli intelektuálneho kreditu a priklonili sa chladnokrvne k moci. Štáty východného bloku sa rozhodli 

slepo a urýchlene napodobňovať príťažlivý, ale nedokonalý západný svet. Hospodárska kríza nakoniec 

nevyvolala adekvátnu diskusiu o podstate systému, presadili sa iba krátkodobé opatrenia. 

Opisovanie vývoja Číny začína cez náboženstvá, ktoré sa od našich líšia absenciou absolútnej moci na 

nebesiach a znižujú tendenciu veriť vo svetskom živote monopolizovaným pravdám, čo podľa autora 

uľahčuje cestu k politickému totalitarizmu. Čínska civilizácia stála tisícročia na jednom mieste. To 

znamená, že sa nerozvíjala rozpínaním a migráciou, ale riešila si iba svoje interné konflikty a v tom sa 

líši od západu. Politicky bola zjednotená už v roku 221 pred n.l. 

Jej vývoj je úzko spätý s potrebou budovania veľkých priehrad proti povodniam a takto aj roľníci skôr 

prijímali potrebu štátnej organizácie. Živili sa zväčša poľnohospodárstvom. Čínske opevnené mestá 

známe už okolo roku 3000 pred n.l., pričom nepredstavovali veľké hospodárske centrá, ale fungovali 

väčšinou iba ako administratívne centrá. Číňania dodnes nepociťujú veľkú potrebu meniť politický 

systém. Dávajú dôraz na meritokraciu a vládu kompetentných. Od roku 600 pri obsadzovaní pozícií na 

najvyšších miestach museli úradníci prejsť sitom skúšok. Vydržalo to 1300 rokov. Rozdiel s Európou bol 

v tom, že aj z odľahlých dedín talentované dieťa išlo študovať s možnosťou spoločenského postupu. 

V Európe toto bolo nemysliteľné. Bez šľachtického titulu to nebolo možné. 

Dnes Čína dosahuje rast 7,5-10%. Nastúpili tzv. 4 modernizácie. Poľnohospodárstva, priemyslu, vedy 

a techniky a armády. Snahy o demokratizáciu boli v reformných rokoch potlačené a aj dnešné 

problémy západu jej pomáhajú udržiavať nastavený stav. V obchode pri nadväzovaní kontaktov 

s rozvojovými štátmi nekladie dôraz na politické podmienky, čo jej prináša komparatívnu výhodu. Čína 
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neutrpela hospodárskou krízou. Pozície na najvyšších postoch strany a štátu sú limitované vekom 

a dvomi obdobiami. K jej stabilite dodnes prispievajú tisícročné tradície centralizovaného štátu 

a politického myslenia, ktoré nabádajú k silnej lojalite voči štátu. Zmena politického systému je málo 

pravdepodobná. 

India je založená na podobných typoch náboženstva a tiež má pokojnejšie dejiny ako monoteistický 

svet. Tie sú ťažšie pochopiteľné a ťažšie sa identifikuje nositeľ jedinej pravdy, kacír a odpadlík. Kým 

čínsku pluralitu tlmil v dejinách zväčša nejaký despotický vladár, v Indii to plnilo kastovníctvo 

a zaužívaná triedna spoločnosť. V preambule ústavy sa hovorí o suverénnej, sekulárnej, socialistickej 

a demokratickej republike opierajúcej sa o heslá ako rovnosť, bratstvo a sloboda. 

Prvý premiér v Dillí bol idealistom opierajúcim sa o liberálnu demokraciu. Sympatizoval s Marxom aj 

keď odmietal netrpezlivosť na triedny boj. Zložitý politický systém dotvárajú náboženské, regionálne 

a etnicko menšinové strany, ktorí sú často až nepriateľskí k iným identitám, kvôli čomu bol zavraždený 

Ghandi. India sa borí s tzv. komunalizmom-zdôrazňovaním vlastnej náboženskej komunity. 

Za zaujímavosť stojí povedať to, že desaťročia ekonomicky nevládze konkurovať susednej Číne. 
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ANTIGLOBALISTA 
Táto posledná publikácia Ľuboša Blahu bola vydaná v roku 2018. Jej základným cieľom je nájsť 

argumentačnú líniu na presadenie presvedčenia, že riešením v dnešnej dobe je určitá forma 

antiglobalizácie, teda opak globalizácie. Potom zavádzať antikapitalistickú víziu. 

Kniha má 4 časti. Úvod pod názvom Strašidlo antiglobalizmu, druhá časť sa nazýva Problémom je 

globálny kapitalizmus, tretia Deglobalize or perish a štvrtou je záver pod názvom Socializmus, nie 

liberalizmus. 

 

1. Časť STRAŠIDLO ANTIGLOBALIZMU (str. 8 – 95) 

V úvode autor zdôrazňuje, že jeho úvahy sú inšpirované nielen Marxom a marxizmom, ale aj sociálnym 

liberalizmom alebo anarchizmom. Vyjadruje presvedčenie, že jediná možná cesta k objektivite je 

otvorený angažovaný prístup spoločenských vedcov, ktorí vzájomne polemizujú. Predpokladom je hrať 

čistú hru a nepredstierať, že existuje niečo ako bezhodnotové spoločenské vedy. Objektivita 

predpokladá zápas ideí a nie predstieranie, že naše idei sú robotickým prejavom sociopatickej mysle, 

ktorý sa dokázal zbaviť všetkých predsudkov, postojov, morálnych hodnôt a názorov a chrlí zo seba číru 

objektivitu. Táto kniha nie je prejavom takejto neúprimnosti. Jediné čo môže oslabiť jeho argumenty 

je racionálny protiargument alebo empirický dôkaz o opaku autorových tvrdení. 

Globalizáciu možno charakterizovať ako vznikanie zložitej siete vzájomnej prepojenosti, ktorá 

znamená, že naše životy sú v čoraz väčšej miere ovplyvňované udalosťami a rozhodnutiami, ktoré sa 

odohrávajú a ktoré sú prijímané ďaleko od nás. Autor sa venuje hlavne ekonomickej globalizácii a jej 

dôsledkov. Tie sa v posledných tridsiatich rokoch prejavujú hlavne vo vytváraní nadnárodných 

spoločností, offshore spoločnosti alebo daňových rajov alebo v medzinárodnej deľbe práce. Tento 

vývoj priniesol negatíva hlavne pre inštitút sociálneho štátu, oslabeniu solidarity v spoločnosti, 

prehlbovaniu nerovnosti, zvyšovaniu chudoby a nezamestnanosti. 

Ekonomická globalizácia súvisí predovšetkým s liberalizáciou svetového obchodu. Hodnotovo 

a ideologicky je založená na tzv. ideológii neoliberalizmu, ktorá sa podľa autora usiluje myšlienku 

voľného trhu predstavovať ako jediné správne riešenie v ére globalizácie. 

Autor predstavuje tzv. antiglobalistické hnutie, ktoré postupne vzniká a preberá rôzne agendy. Medzi 

ich základné hodnoty patria kritika globálneho kapitalizmu, radikálny enviromentalizmus, boj 

s korporáciami, odpor k neoliberalizmu a úsilie o novú, spravodlivejšiu spoločnosť. 

Prvým a najznámejším antiglobalistickým pochodom bola demonštrácia v Seattli v roku 1999, kde 

zasadala WTO. Proti ekonomickej globalizácii demonštrovalo 40-tisíc ľudí. Protesty pokračovali v Prahe 

(2000) a Janove (2001).  

Významnou platformou a protiváhou sa v nasledujúcich rokoch stalo Svetové sociálne fórum, teda 

protiváha Svetového ekonomického fóra, ktoré bolo založené v roku 1971 a každoročne sa stretáva 

v Davose. Svetové sociálne fórum založilo alterglobalistické hnutie a priestor tam dostávajú 

alternatívni ekonómovia a intelektuáli. Prvé sa konalo v roku 2001 v Porto Alegre. 

Autor spomína tzv. preteky ku dnu, ktoré spôsobujú zhoršovanie situácie jednotlivých krajín(získavanie 

si investorov a kapitálu predpokladá zlepšovanie ich podmienok a takto znižovania príjmov štátu). 

Spomína to v kontexte zhoršovania situácie pre sociálny štát a potreby na jeho výdavky. Naznačuje 

rozdiel medzi antiglobalizmom a alterglobalizmom. Kým antiglobalisti nepovažujú premenu 
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globálneho kapitalizmu za možnú a chcú deglobalizáciu, alterglobalisti sa snažia vytvoriť v rámci 

nastavených globalizačných trendov také štruktúry a autority, ktoré by boli schopné plniť sociálne 

a regulačné funkcie, ktoré kedysi plnil sociálny štát na národnej úrovni(príklad Picketty a jeho globálna 

daň z kapitálu). 

Autor sa snaží načrtnúť perspektívu stredoeurópskej ľavice a prizvukuje, že za posledných 30 rokov 

neponúkla žiadne zásadné diela, ktoré by menili politický diskurz. Bola prakticky zahnaná do kúta, 

ľavicové myslenie bolo doslova démonizované. Ideologické debaty úplne vytlačili ekonomické. Uvádza, 

že ľavica je nejednotná, jedni sa vidia ako humanisti, druhí ako vlastenci, pričom podľa jeho názoru by 

ľavica mala stáť niekde uprostred. 

Novodobá liberálna ľavica oslovuje stredné triedy vzdelaných a bohatých a problém je, že im je 

v skutočnosti ukradnutá. Táto tzv. alterglobalistická radikálna ľavica sa pritom dostáva do patovej 

situácie, keď ich spojencami sú tí, ktorým globálny kapitalizmus vlastne vyhovuje. Druhá časť, 

konzervatívna a nacionalistická, nie je na tom lepšie. Nezmôže sa na viac ako na preberanie 

nacionalistických, xenofóbnych a islamofóbnych postojov od krajnej pravice. Šíri strach a nenávisť. 

Prízvukuje, že ľavicu ako takú oslabila aj migračná kríza, po ktorej mnohí odpochodovali k liberálom, 

globalistom, či zeleným. Ľavica podľa autora musí byť realistickou alternatívou, ktorá nepredstavuje 

ani liberálny, ani konzervatívny extrém. Jej historickou úlohou je spájať pracujúcich ľudí. Prízvukuje 

tiež, že pri všetkej úcte k iným kultúram, Európa stojí na určitých hodnotách a tie sa musia dodržiavať. 

Autor chce priniesť racionálnu polemiku do tejto oblasti. 

V kapitole s názvom Marx je späť autor pripomína Marxovo dielo, ktoré je základnou inšpiráciou pre 

ľavicu. Pripomína jeho rannú a zrelú časť. V ranných spisoch sa prejavujú jeho humanistické črty, 

v zrelých sa stavia do polohy antihumanistu a snaží sa o objektívnejšie videnie reality. Prízvukuje, že 

základom všetkého je ekonomika a robí ekonomickú analýzu kapitalizmu. Všetky pravdy našej epochy 

sú pravdami iba preto, lebo pomáhajú reprodukovať výrobný systém, ktorý je aktuálny. 

Rozoznáva štyri formácie alebo spôsoby organizácie a výrobného procesu. Kmeňové zriadenia 

(primitívny komunizmus), otrokárstvo, feudalizmus a kapitalizmus. Zákon dejín vidí v triednom boji, 

pričom triedy majú antagonistické záujmy a sú vzájomne nezmieriteľné. Pripomína, že v ľudských 

dejinách sa striedajú výrobné procesy a každý o sebe tvrdí, že je nemenný, prirodzený a večný. Triedny 

boj v rámci kapitalizmu nakoniec vyhrá robotnícka trieda a systém bude vymenený komunizmom. Od 

filozofovania obracia pozornosť k ekonomike. 

V nej je kľúčová jeho teória nadhodnoty. Tá vychádza z toho, že produkt práce robotníka si privlastňuje 

kapitalista a vlastník výrobných prostriedkov, ktorý robotníkovi dáva plácu na zabezpečenie si 

základných životných potrieb. Kapitalista si privlastňuje nadhodnotu. 

Kapitalizmus podobne ako feudalizmus či otrokárstvo vytvára donucovací vzťah. Považuje ho však 

v porovnaní s predchádzajúcimi za pokrokový. Ekonomické krízy považuje ako dôsledok faktu, že 

robotnícka trieda dostáva iba núdzové mzdy potrebné na jej prostú reprodukciu a nemôže byť 

kúpyschopným dopytom pre výrobky, ktoré buržoázia ponúka na trh. Zánik kapitalizmu považuje za 

nevyhnutný. Vo svojom diele sa venuje jeho analýze a tomu ako bude vyzerať komunizmus málo. 

Základným definičným znakom komunizmu je spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Netreba si 

pod nim predstavovať ani rovnostárstvo, ani rozmarné míňanie spoločných zdrojov. Skôr ide 

o zabezpečenie dostatočných zdrojov na slobodné rozvíjanie telesných a duševných vlôh pre každého. 

Hovorí, že ríša slobody sa začína tam, kde sa prestáva pracovať pod tlakom núdze a vonkajšej účelnosti.  
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Spolu s Engelsom sporadicky pripúšťajú, že kapitalizmus môže byť odstránený aj mierumilovne. Skôr 

však predpokladajú revolúciu, na ktorú však musí dozrieť čas. Jeho vzťah k štátu bol ambivalentný. Vo 

chvíli, keď bude nastolený komunizmus a triedne antagonizmy zaniknú, štát nebude mať dôvod 

existovať a odumrie. Autor však pripomína, že v tejto fáze dejín je štát jedeným z mála nástrojov 

robotníckej triedy. 

Podobne je to aj s národom, ktorý odumrie tiež v ďalekej budúcnosti. Marx sa svojim príspevkom stáva 

najvplyvnejším filozofom 20. storočia. Mal mnohých nasledovníkov, alebo jeho teórie prijímalo 

a rozoberalo mnoho filozofov. Vzhľadom na nejasnosť jeho textov ho mnohí vidia cez rôzne okuliare, 

niektorí hovoria o humanistovi, niektorí o antihumanistovi a pod. Nakoniec tejto časti autor prízvukuje 

kľúčový problém doby a tým je diskusia k skutočným alternatívam voči kapitalizmu. Výsledkom je 

filozofické hundranie a politická márnosť. 

 

2. Časť PROBLÉMOM JE GLOBÁLNY KAPITALIZMUS (str. 96-244) 

 V prvej kapitole tejto časti skúša autor urobiť akýsi rozbor tried, ktorý považuje za kľúčový pri analýze 

modernej spoločnosti a kapitalizmu. Najbohatší medzi sebou dnes držia najlepšie pokope, vytvárajú si 

spoločné fóra, kde si riešia svoje záujmy medzi sebou. V minulosti táto trieda bola aspoň do istej miery 

pripútaná k problémom prostredníctvom ukotvenia v národných štátoch, dnes si môžu užívať na 

Karibiku a zruinovať svoju krajinu. 

Vyššia stredná trieda je charakterizovaná akýmsi pravicovým liberalizmom. Zväčša sú to rasisti, sexisti 

či sociopati. Ich bezohľadnosť im garantuje úspech. Nižšie stredné triedy sú zase akýsi ľavicoví liberáli. 

Avšak ľavicoví len navonok niekde pri kávičke, lebo je to v móde. Ich trieda je plná malomeštiackeho 

liberalizmu. Stredné triedy v oboch variantoch málokedy prejavia súcit s chudobným robotníkom 

z továrne. 

Nakoniec kritizuje fakt, že robotníci pri sebe nestoja. Vinu za to nesú korporátni politici, ako aj masové 

média. Tie ich ohlupujú ideológiami, ktoré idú proti ich záujmom. A tu autor vidí úlohu skutočnej ľavice. 

Opätovne viesť spoločný boj za ich záujmy. Snobi, malomeštiaci ani sociopati to nevybojujú. Nakoniec 

pripomína osudy študentov z revolučných čias z roku 1848, ale aj 1968, ktorých po vybojovaní si 

požiadaviek časom od nich upustili a v realite rezignovali na ideály. 

V druhej kapitole tejto časti (str. 114-138) autor bližšie predstavuje a rozoberá pojem neoliberalizácie. 

Túto ideológiu považuje za základnú hybnú silu globálneho kapitalizmu. Podrobuje kritike jedného zo 

základných tvorcov neoliberalizmu Hayeka a jeho homo economicus. Ide o fiktívnu postavu v rámci 

trhovej konkurencie. Táto fikcia je základom celej neoliberálnej ekonomiky. Inštrumentalistický, 

individualistický, bez emócií, bez väzieb, kalkulatívny, izolovaný, do seba zahľadený, sebecký, 

samotársky – skrátka človek, ktorého mimo psychiatrických liečební nemáte kde stretnúť. Toto sa stalo 

kritériom spoločenských hodnôt. Hayekove myšlienky pritom ovplyvnili Friedmana a zástancov 

chicagskej školy a táto doktrína bola základom pre neoliberálne reformy 80.- tych rokov. Dnešná 

globalizácia je priamym produktom neoliberalizmu. 

Základné ciele liberalizmu sú privatizácia, deregulácia a liberalizácia. Privatizácia je rozpredaj štátneho 

majetku, pričom jej vlna sa rozširuje aj na oblasť školstva či zdravotníctva. Deregulácia sa prejavuje 

v odstraňovaní verejnej kontroly a obmedzení kapitálu v najrôznejších formách. Autor pripomína tzv. 

právnu lepivosť v rámci integračných procesoch. Keď sa raz niečo schváli, je náročné to rušiť a nájsť na 

to úplnú zhodu. Liberalizácia je zase otváranie trhov, pričom v rámci kapitalizmu vyhovuje 
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ekonomickým lídrom. Tak ako to bolo v 19. storočí pri Británií, v rámci posledného procesu je to hlavne 

v záujme USA. 

V kapitole Globalizácia či amerikanizácia?(str. 139 – 150)  nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu 

a naznačuje, že dnešná globalizácia je skutočne riadená z USA a ide do určitej formy o amerikanizáciu. 

Ako príklad uvádza dohodu TTIP(transatlantická obchodná a investičná dohoda medzi USA a EU), ktorá 

otvorí cestu a odstráni obmedzenia pre americké korporácie v EU. Uvádza, že by priniesla problémy vo 

viacerých oblastiach v EU, medzi nimi aj na trhu práce. O dohode sa pritom rokuje tajne, čo vystihuje 

globalizačný proces. 

V ďalšej kapitole Tak ďaleko od Boha, tak blízko k nadnárodným korporáciam (str. 150-165) sa autor 

snaží ukázať skutočných víťazov globalizácie. Tým sú nadnárodné korporácie, o ktorých hovorí, že 

prvýkrát v histórií sa správcom ríše stal subjekt, ktorého vlastná ríša absolútne nezaujíma. Zaujímajú 

ho len vlastné zisky. Štáty v rámci globalizačného procesu rozdeľuje na štáty centra, semiperiférie 

a periférie. Najväčší víťazi sú krajiny centra, ktorí neťažia z nejakej skutočnej schopností alebo 

vizionárskej dokonalosti, ale výlučne zo svojho postavenia. Majú monopol na technológie, kontrolu 

finančných trhov, monopol na prístup k prírodným zdrojom, média a zbrane. Štáty semiperiférie ako 

Čile, Mexiko, východná Európa či Izrael plnia stabilizačnú úlohu v rámci vykorisťovania. Balvan padá na 

rozvojové krajiny. Významným článkom globalizácie sa stal vznik WTO v roku 1995, ktorí mnohí 

kritizujú a poukazujú na jeho vplyv na dnešné trendy. WTO sa v praxi pokúša inštitucionalizovať výhody 

amerických korporácií na svetových trhoch. 

Korene nerovnosti sú predmetom skúmania ďalšej kapitoly( str. 166-192). Tie naposledy podrobne 

rozobral Piketty, ktorý veci podrobil empirickej analýze(pozn. asi prvý v histórii, čo som ja využil pri 

mojej odbornej argumentácii). Autor si všíma dôvody, ktoré nabúravajú funkčnosť sociálneho štátu. 

A tými sú daňové úniky, existencia daňových rajov a celkové daňové obštrukcie, pre ktoré sú v rámci 

globálneho kapitalizmu skutočne dobré podmienky. Spomína niekoľko príkladov v rámci krajín(Írsko, 

Belgicko), ako aj korporácie (Starbucks a iné). Autor teda kritizuje hlavne výpadok zdrojov pre sociálne 

systémy. Poukazuje, že nárast nerovností v rámci globalizácie posledných desaťročí potvrdzujú už aj 

obhajcovia globalizácie, tí to však ospravedlňujú tým, že v globále sa odstraňuje chudoba a že 

absolútna úroveň životnej úrovne najchudobnejších sa aj tak zvyšuje. Autor však oponuje tým, že 

poukazuje na rast a ekonomické zázraky plánovaných ekonomík (ZSSR pred vojnou, Čína teraz, či 

juhoslovanský experiment zamestnaneckej samosprávy, ktorý prinášal fantastické ekonomické 

výsledky(pozn. podobné porovnávania ako v predchádzajúcich knihách v podobe viac dohadov). 

Osobitnú pozornosť venuje Kube, ktorá ako chudobná krajina dosahuje fantastické výsledky vo 

vzdelávaní, či zdravotníctve. Všeobecne sa dá konštatovať, že krajiny bez neoliberálnej ekonomickej 

doktríny v praxi dosahujú lepšie výsledky pri boji s chudobou ako rozvojové krajiny, kde sa globalizácia 

šíri bez odporu. Nakoniec poukazuje na prípad Grécka a fakt, že ako dôsledok chýb v systéme, ktoré 

síce boli ospravedlňované ich lenivosťou alebo nezodpovednosťou, krajina sa musela kvôli záchranám 

bánk zadlžiť, pričom nezabúda pripomenúť dvojaký meter pri porovnaní s povojnovým Nemeckom. 

Takto prechádza k problematike tzv. úniku pred zodpovednosťou ako súčasti globalizácie, čo je 

predmetom ďalšej kapitoly(str. 192-209). 

Únik pred zodpovednosťou súvisí s tým, že rozhodnutie kapitalistu má malý efekt na jeho vlastný život. 

Elity sa pred zvyškom sveta uzatvárajú do vlastných luxusných komunít. Globalizácia im umožňuje stať 

sa exteritoriálnymi, keďže už nenesú zodpovednosť za svoje činy na konkrétnych miestach. Bauman 

toto prirovnáva k rozdielom medzi tulákom a turistom. Turisti môžu cestovať kamkoľvek kde sa im 

zažiada, tuláci menia miesto z donútenia, ak sú odniekiaľ vyhodení alebo keď idú do väzenia. Kapitál 

a jeho pracovná sila sa od seba čoraz viac vzďaľujú. Podľa autora liberalizmus svojím dôrazom na ľudské 
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práva požiera holistické poňatie morálky v tradičných spoločnostiach. Likvidácia tradičnej morálky 

pritom podľa neho neprináša viac slobody ľuďom, ale len kapitálu.  

Samotný globalizačný únik pred zodpovednosťou možno cítiť v troch základných prepojených 

procesoch. Globálne vykorisťovanie, globálny militarizmus a globálna anarchia. Tí, ktorí rozhodujú 

o začatí vojny, žijú tisíce míľ od jej konania a tým odvaha akoby zlacnela. Aby bolo možné nasadiť 

neoliberálne reformy je často potrebné dostať národ do šoku, akejsi paralýzy, čo sa robí často 

militantným spôsobom. Anarchia súvisí s tým, že trhy fungujú globalizovane a štáty nie, čím sa vytvára 

priestor pre robenie si korporácií toho, čo chcú. Nedá sa na nich nasadiť nejaká globálna kontrola. 

Nakoniec pridáva, že globálny kapitalizmus je nereformovateľný, funguje presne tak ako má a ináč 

fungovať nevie. 

Pojmy individualizmus, rasizmus a militarizmus ako súčasti a nástroje systému sú rozoberané 

v poslednej kapitole tejto časti (str. 209-245). Autor ju začína pripomenutím ideológie neoliberalizmu, 

na ktorej je podľa neho založený globalizačný proces súčasnosti a jej základom je dôraz na 

individualizmus a atomizáciu spoločnosti, ktoré robia z jednotlivca nikde nepatriacu jednotku a takto 

nepredstavuje hrozbu pre systém. Pojem rasizmus v rámci globalizácie nevidí ako osobný, ale 

štrukturálny. Vykorisťovanie iných častí sveta, kde okrem iného mocnosti eliminujú možnosť nejakých 

revolučných zmien, keďže sociálne vylúčení alebo chudobou zmietaní jednotlivci vidia možnosť 

v akomsi úniku do bohatých krajín. Štrukturálny rasizmus je teda vysokoúčinný nástroj v rámci 

globálneho udržiavania systému. 

Posledným bodom skúmania tejto kapitoly je pojem militarizmus. Prostredníctvom vyjadrení iných 

autorov pripomína, že z historického hľadiska sa kapitalistická ekonomická expanzia spájala vždy 

s vojenským ťažením. USA sa napríklad z krízy z 30.- tych rokov mohli spamätať až prostredníctvom 

nadmerného zbrojenia. Zbrojenie v USA má dnes dokonca väčšiu váhu ako to bolo za najvyšších fáz 

studenej vojny v Rusku(za Brežneva). Bez vojenského priemyslu by sa dnešný kapitalizmus rozpadol 

ako domček z karát.  

Militarizmus má však aj politický zmysel a snahou je hľadanie a vytváranie si nepriateľa(pozn. v rámci 

teórie energie lásky a nenávisti, ktorú som začal v prvej kapitole, je niečo také nevyhnutným 

predpokladom fungovania energie nenávisti vo všeobecnosti, čo len potvrdzuje princíp fungovania 

dnešného systému na tejto energii). Niekedy bol nepriateľom ZSSR, neskôr islam a teroristi. Autor 

pripomína aj jednotlivé konflikty, špeciálne Nikaraguu v 80.- tych rokoch, malú krajinu v Strednej 

Amerike, kde vo voľbách vyhrali komunisti a na základe toho USA vyrukovali s hrozbou pre ich 

impérium, pričom využívali najbrutálnejšie, až sadistické spôsoby. Rozlišuje realistický a idealistický 

pohľad na dianie. Realistický si všíma skutočnú geopolitiku, idealistický žije v predstave šírenia 

demokracie a ideálov. Pripomína tzv. mesiášsky komplex, ktorý v šírení propagandy pomáha 

a poukazuje na šovinistické predstavy kresťanov v stredoveku o ich povinnosti šíriť katolícki vieru do  

celého sveta, podobne ako v 19. storočí si európske mocnosti vymysleli morálnu povinnosť kolonizovať 

zaostalý svet, aby vyviedli vraj menejcenné národy z mentálnej retardácie. Tentoraz na imperiálnu 

politiku slúži agenda ľudských práv. Tie sa stali dnešným „mečom impéria“.  

Šírenie neoliberálnej ideológie a novodobý globalizačný proces a vytváranie tohto impéria autor 

považuje za akúsi 4. svetovú vojnu. Treťou bola studená vojna, ktorá síce nevytvorila veľký konflikt, ale 

boje sa diali na periférii(149 lokálnych vojen a 23 miliónov mŕtvych). Nakoniec tejto časti a kapitoly 

pridáva tri možné scenáre, ktoré môžu v súvislosti so šírením novodobého impéria nastať. Prvým je 

ponechanie vecí a jej pokračovanie, keďže sa nenájde vnútorná sila na odpor. Druhým je otvorená 

revolúcia, ktorú vzhľadom na rušivé faktory nepovažuje za veľmi reálnu a tretím je radikálna zmena, 

keď sa k moci dostane fašizmus alebo nejaký podobný charakter spravovania vecí. Autor sa desí prvého 
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a tretieho scenára a opäť pripomína úlohu ľavice v tomto boji spojiť robotníkov a stať sa dejinným 

aktérom v tejto kritickej dobe. 

 

3. Časť DEGLOBALIZE OR PERISH (str. 245 – 398) 

Názvom tejto časti sa autor snaží poukázať na jej obsah a snahu načrtnúť opačnú potrebu, ako sa nám 

to snažia nasilu vtlačiť globalizátori. Tí vytvárajú (pozn. naša krajina je dobrý príklad) podhubie pre 

pocit, že buď sa zapojíš do globalizácie, alebo neprežiješ. Deglobalize or perish má teda opačný význam, 

buď deglobalizuješ, alebo neprežiješ. 

V prvej kapitole (str. 247-262) sa autor vracia k pojmom antiglobalisti a alterglobalisti. Alterglobalisti 

teda inklinujú k zmenám v princípoch fungovania spoločnosti bez potreby zastavenia globalizačných 

trendov. Často inklinujú k tzv. kozmopolitizmu, ktorý sa rozoberá v nasledujúcej kapitole. Autor opäť 

pripomína nejednotnosť a rozoštvanosť ľavice, ktorá je zväčša obmedzená negatívnym programom. 

Kapitola o kozmopolitizme(str. 262-279) začína pohľadom na úlohu štátu v globalizácii. Pripomína 

Marxovo videnie štátu, ktorého sa podľa neho nedá zbaviť zo dňa na deň. Marxisti chápali, že 

okamžitým zničením štátu by nenastal vysnívaný komunizmus, ale zúrivá nadvláda kapitálu. Hovorili 

o jeho odumretí, avšak bola to ďaleká vízia komunizmu. Podobne sa rozoberá vznik národov a národnej 

identity, ktorý je produktom konca 19. storočia, keď vznikajú hymny, vlajky a pod. Tieto kategórie, 

podobne ako náboženstvá, považuje za historické konštrukty, ktoré majú svoju životnosť, ale netreba 

sa ich v určitých fázach automaticky báť. Kozmopolitizmus je vytváranie akejsi nadnárodnej identity na 

iných princípoch ako je internacionalizmus(ten sa berie skôr štrukturálne). Kozmopolitizmus je 

hľadanie akéhosi spoločného bodu, ktorý nadnárodnú identitu vytvorí. Akési vyššie spoločné dobro či 

ideu. Mnohí autori však toto kritizujú a poukazujú na nebezpečenstvo aké predstavuje falošný 

univerzálny ekumenizmus katolíckej Cirkvi. Spájajú to s imperializmom. Kozmopolitizmus je typickým 

nástrojom liberálov, aj tých ľavicových.  

Mináč upozorňuje, že dnešná myšlienka Európy od podlahy nepochádza z ducha, ale z meča 

a zotročovania. Hobson v tejto súvislosti ešte začiatkom 20. storočia hovoril, že iná vec je pristúpiť do 

nejakého spoločenstva ako rovný partner a iná je byť prizvaný prispievať do udržiavania 

a zhromažďovania trvalo narastajúcich závislostí. Jednoducho ako otrok. Kapitolu končí autor tým, že 

ani najväčší zástancovia kozmopolitizmu z radov aj liberálnej ľavice, nepredpokladajú zánik národných 

štátov, čo je asi podstata a autorov cieľ. Upozorňuje, že dôsledný kozmopolitizmus vedie 

k libertariánskej verzii anarchizmu, ktorý sa aplikuje v takých radikálnych predstavách o spôsobe 

usporiadania spoločnosti akou je napríklad anarchokapitalizmus(pozn. jeho spôsob organizácie 

finančného systému bude predmetom skúmania v tretej časti Gorily 2).(str. 56 tejto publikácie) 

V ďalšej kapitole(str. 279-300) autor naznačuje akýsi vnútorný boj a rozvoj ľavice v poslednom storočí. 

Prešla akousi premenou a zmenili sa jej priority. Študenti, ktorí sa zúčastňovali protestov v roku 68 už 

nepoznali na vlastnej koži dôsledky krízy alebo vojen. Začínali hľadať iné problémy a z toho sa odbíjal 

aj samotný posun ľavice ako takej. Od potrieb rozdelenia bohatstva sa prechádzalo k ďalšiemu 

zvyšovaniu kvality života, ľudia začali vnímať a dožadovať sa ďalšej demokratizácie, u mladých to bolo 

sprevádzané odporom k autoritám. To všetko spôsobilo, že ľavica ako taká prijímala rôzne humanitné 

ciele a každý sa začal hrať na svojom piesočku a vo svojej agende (rovnosť pohlaví a rás, mier, životné 

prostredie a pod.), čo spôsobilo jej rozdrobenie. Sociálna demokracia prešla akousi hodnotovou 

revolúciou a ľudia jej prestali rozumieť, čo spôsobilo jej otupenie. Autor opäť poukazuje na potrebu jej 

premeny, odklon od kozmopolitných predátorských a totalitárnych projektov, vrátenie sa k rešpektu, 

pokore a komunitárnym hodnotám.   
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Nasledujúca kapitola (str. 300-325) je venovaná výstrahou pred hrozbou fašizmu, ktorá je dnes stále 

viac aktuálna. Autor sa snaží hľadať historické súvislosti, ktorými by podporil tvrdenie, že neofašizmus 

je skutočne produktom globálneho kapitalizmu. Poukazuje na spôsob a vzostup Hitlera, jeho 

osobnostné črty, ktoré boli jednoznačne vzdialené od robotníkov a skôr obdivovačne k spôsobu života 

najbohatších. Rozoberá politickú situáciu pred jeho nástupom, nejednotnosť a nerozhodnosť ľavice 

ako aj spôsob, ako sa Hitler po nástupe k moci vysporiadal s asi najväčšími ideovými odporcami 

vzhľadom na ťažkú pokrízovú situáciu, teda komunistami. Ich zatváranie a odstraňovanie bolo robené 

doslova krutým spôsobom. Autor sa snaží poukázať aj na stratu úlohy rodiny vo vtedajšej dobe, keď 

rodičia strácali pôdu pod nohami a strácala sa autorita otca ako živiteľa rodiny. Tak vznikla generácia 

akýchsi čudákov, ktorí boli pri podporovaní tohto zvráteného režimu. Individualizmus a atomizáciu 

považuje za zdroj takéhoto podhubia na vznik totalitného režimu, keď ľudia hľadajú svojho vodcu. 

Autor sa snaží ukázať na to, že dnešná doba je v tomto celom príbehu veľmi podobná, ľavica vlastne 

neschopná, politici namiesto veľkých alternatív ponúkajú veľké billboardy a utrápené masy hľadajú 

nejaké útočisko. Výsledkom sú interpretácie sveta, ktoré nepracujú s empirickým dôkazom. 

Autor takto postupne prechádza k určitým deglobalizačným projektom, ktoré ponúkajú teoretici 

v rôznych kútoch sveta. V kapitole Späť k Bretton Woods?(str. 325-350) rozoberá návrh ekonóma 

tureckého pôvodu Rodrika. Ten opisuje svoj návrh ako „režim mierovej koexistencie medzi národnými 

kapitalizmami“. Snahou bol akýsi návrat do povojnového obdobia, kde bola mobilita kapitálu 

obmedzená a štáty mohli rozvíjať svoje špecifické prorastové stratégie, pričom zásahy zvonka boli 

obmedzené. Rodrik argumentuje, že pokiaľ existuje nejaká zlatá éra globalizácie, tak je to práve toto 

obdobie. Svetová ekonomika v ére finančnej globalizácie nefunguje tak dobre ako predtým. 

Iný ekonóm, Held, poukazuje na fakt, že rozvojové krajiny, ktoré mali najväčší prospech z globalizácie, 

neprijímali neoliberálne reformy, ale naopak. Príkladom je Čína, India a Vietnam. Krajiny, ktoré sa 

oddali neoliberálnej politike a otvorili trhy, doplatili na to prehlbovaním chudoby. Ide o Latinskú 

Ameriku či karibské krajiny. Autor pritom zachádza do minulosti a poukazuje na protekcionistické 

opatrenia práve dnešných najväčších neoliberálnych globalizátorov, USA. To bol aj jedným z dôvodov 

vojny Severu proti Juhu a pokiaľ by k tomu nedošlo, fenomény ako otroctvo by sa šírili ďalej. Príklad 

Nemecka je tiež dobrým obrazom 19. storočia, vďaka čomu aj vznikol prvý sociálny štát. Hlavným 

motorom liberalizácie v tom období bola Británia, ktorá bola najvyspelejšou krajinou tej doby a bolo 

to v jej záujme. Jednoducho globalizáciu na princípoch vzájomnej nerovnomernej závislosti vítala. 

Zaujímavá je tiež cesta k otvoreniu trhov pre kapitál a jeho neobmedzenú mobilitu. Najprv vznikali 

think-tanky, ktoré tieto veci nejako ideologicky a argumentačne obalili a dostali medzi ľudí. Prvou 

krajinou, ktorá zrušila kapitálové kontroly boli práve USA v roku 1974, aj keď aktívna kampaň sa začala 

až v 80.-tych rokoch. Zaujímavé je, že počas Reagana zadlžovanie dosiahlo vysoké hodnoty, keďže 

investoval do zbrojárstva a znižoval dane bohatým. Prístup na medzinárodné finančné trhy bol 

nevyhnutnosťou. Veľká Británia zrušila kontroly britských devíz v roku 1979. A príklad Francúzska, 

ktoré sa počas Mitterandovej vlády od roku 1981 snažilo o oživenie ekonomiky prostredníctvom 

zvyšovania výdavkov, ktoré museli vzhľadom na tzv. štrajk kapitálu nakoniec zrušiť. Kapitálové trhy 

jednoducho zareagovali odmietaním požičiavania a utekali do iných krajín. Tak aj Francúzsko na svoj 

rozvoj bolo nakoniec nútené uvoľniť kontroly kapitálu a ako píše autor, Francúzsko bolo 

v obkľúčení(kapitálom) a kapitulovalo v roku 1983. Zaujímavá paródia na fungovanie tzv. 4. svetovej 

vojny, ktorá sa deje dodnes. 

Autor ešte pridáva komentár, že trhy v 80.- tych rokoch porazili demokraciu. Návrh z podobnej dielne 

smerujúci k obmedzeniu mobility kapitálu, ktorú ekonómovia už od Keynesa často považovali za 

hrozbu, podáva aj Tobin prostredníctvom tzv. Tobinovej dane. Tá predpokladá daň na medzinárodné 
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menové transakcie, ktorá by odradila špekulatívny kapitál a stabilizovala by tak ekonomiku. Návrh 

vznikol ešte v roku 1978. 

Ešte radikálnejšími návrhmi sa venuje ďalšia kapitola(str. 350-367). Filipínsky sociológ Bello zachádza 

ešte ďalej ako Rodrik a navrhuje aj rozpustenie inštitúcií ako Svetová banka, MMF či WTO. MMF sa dá 

zmeniť na výskumnú agentúru bez politickej moci. WTO dnes mnoho ekonómov považuje za základný 

kameň vplyvu korporácií na celosvetové dianie. Deglobalizácia musí byť podľa neho aj o presmerovaní 

politík z dôrazu na export na produkciu na miestny trh. Uvádza, že priemerná porcia jedla v západných 

krajinách prešla okolo 2 tisíc kilometrov. Skracovanie vzdialeností medzi producentom a konzumentom 

by malo byť podľa neho jedným z reformných cieľov. Jeho návrhy zahŕňajú aj družstvá a vylučuje 

existenciu nadnárodných korporácií. Opätovné posilnenie globalizačných trendov sa môže uskutočniť 

len v prípade alternatívneho ekonomického modelu. 

Egyptský ekonóm Amin v súvislostí s deglobalizáciou píše o tzv. odpojení. Monetárne a finančné 

inštitúcie sa musia rozvíjať v rámci regionálnych celkov a nahradiť tak MMF a závislosť od svetových 

trhov. Snahou je rozvíjať regionálnu integráciu, avšak v prípade EU je skeptický a kritický vzhľadom na 

nerovnomerný rozvoj a odlišné postavenie jednotlivých krajín. Konečný cieľ vidí v socializme, dnešnú 

globalizáciu však nepovažuje za cestu k nej. Jeho aplikácia sa musí konať na národnej úrovni a ako píše 

v súvislosti s dneškom, „predbehnúť históriu nie je možné“.  

Autor spomína aj ďalšie deglobalistické alternatívy od Brennera či Escobara. Nakoniec poukazuje, že 

v procese antiglobalizačných bojov sa ukazujú aj konštruktívne návrhy, pričom spomína 

Schweickarta(pozn. viac je spomenutý v predchádzajúcej knihe). 

O potrebe znovuobjavenia veľkej alternatívy s podobnou silou ako ponúkal marxizmus v 19. a 20. 

storočí podrobnejšie píše v poslednej kapitole tejto časti. (str. 367-398) Pritom sa snaží oprášiť tie 

najprogresívnejšie ľavicové projekty, ktoré vznikli v minulom storočí. Ide o sociálnodemokratický 

škandinávsky model sociálneho štátu, ekonomickú demokraciu cez výrobnú samosprávu alebo 

družstvá a všeobecný základný príjem. 

Vzhľadom na už rozobranú tému v iných knihách nebudem tieto veci opisovať. Spomeniem len 

základný predpoklad pre všetky tri a tým je deglobalizácia. V prípade sociálneho štátu stojí ešte za 

zmienku únik pred zodpovednosťou alebo ukázanie chrbta korporácií vlastným štátom v procese 

globalizácie a to napriek tomu, že boli produktom vzniku a formovaniu sociálneho štátu. V prípade 

základného garantovaného príjmu autor v súlade s jeho teóriou spravodlivosti založenej na čistom úsilí 

navrhuje tzv. participatívny príjem, ktorý bude závisieť od ochoty zúčastňovať sa na 

verejnoprospešných prácach. 

 

4. Časť ZÁVER- SOCIALIZMUS, NIE LIBERALIZMUS(str. 399-445) 

Pokiaľ sa po roku 1989 zdalo, že Marxove myšlienky sú už minulosťou, dnes viac ako inokedy sa ukazuje, 

že tomu tak nie je. 

V poslednej časti tejto knihy autor poukazuje na dôležitosť rozlišovania medzi univerzalistickým 

a partikularistickým pohľadom na realitu. Za príklad uvádza činnosť čínskeho politického režimu, ktorý 

je dosť agresívny voči odporcom, ako aj nečinnosť indického, ktorý stál život viac ľudí kvôli narastajúcej 

chudobe a hladomoru ako je to v prípade Číny. Na veci sa treba pozerať s ohľadom na mnohé súvislosti 

a rozlišovať jednotlivé prípady zvlášť. Stále je potrebné brať do úvahy geopolitiku. 
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Hľadanie globálnych riešení na globálne problémy zvádza k prijímaniu globálnych právd, no nie je tomu 

tak, čo chce autor naznačiť. Opäť pripomína nutnosť ľavice hľadať alternatívy, ktoré sú v danom čase 

realizovateľné a dosiahnuteľné. Ľavica sa musí vrátiť späť k svojim koreňom a opäť uchopiť sociálno 

ekonomické problematiky. A opäť pripomína, že ak ľavica nedokáže poskytnúť veľkú alternatívu, hrozí, 

že ľudia prejdú ku krajnej pravici, čo autor počas celej knihy prízvukuje. 

Kríza ľavice má rôzne príčiny, ale za dôležitú mnohí považujú fakt, že v povojnovom období dokázala 

chudobné masy pozdvihnúť a tie jej na oplátku ukázali chrbát, keďže hľadajú nové výzvy a pridávajú sa 

ku liberálom. Dnes sa hovorí dokonca o konci storočia sociálnej demokracie. Autor tiež kritizuje 

mediálnu masáž voči socializmu či komunizmu, ktorá akékoľvek pokusy o alternatívy dostáva do polohy 

extrému. V rámci semiperiférie sa autor obáva o obmedzených možnostiach na zmenu. 

Krajiny semiperiférie jednoducho bojujú viac s inými problémami ako nastavovaním nejakých 

hodnotových výziev, keďže za jednu z hlavných úloh nejakej novej alternatívy autor považuje aj 

morálnu prestavbu spoločnosti. Periféria viac hľadá otázky prežitia národa a udržania národnej 

identity. Pokiaľ neponúkne ľavica serióznu alternatívu tak hrozí, že ju podľa ponúknu rôzni 

demagógovia, teroristi, fašisti a iracionálni nihilisti. Úlohou ľavice je teda pracovať na tomto. 

Ľavica má viesť slabých, nie sa s nimi utápať v ich žiali. Musí začať bojovať za záujmy pracujúcich ľudí, 

za nové ekonomické alternatívy – za nový socializmus, dodáva autor na záver. 
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3. časť 

Zhrnutie a závery 
 

 

Na úvod tejto časti pripomeniem, že jej jednotlivé linky sa týkajú druhej časti tejto publikácie, teda 

rozboru kníh pána Blahu. 

 

3.1 Zhrnutie kníh 

Takže toto je prierez kníh, ktoré som dostal za úlohu naštudovať s tým, že mi bude umožnená odborná 

diskusia s pánom Blahom a verím, že konečne sa dostanem k nejakej odbornej a kompetentnej kritike. 

To, čo som z nich vyčítal, zhrniem teraz v skratke. Išlo o štyri knihy, tak ako ich pán Blaha vymenoval. 

Trvalo mi to asi 3-4 týždne a nebudem vravieť, že to nebolo pre mňa niečo dobré. Predsa len fungujem 

dlhodobo v iných dimenziách, momentálne síce na odstrel pre dnešnú spoločnosť, ale zaoberám sa 

systémovým návrhom a ponúkam najviac zdôvodnený a realistický projekt, s akým niekedy niekto išiel 

do politických debát a ringu. Veľa vecí ohľadom presnej teórie mi ušlo a také štúdium ma niekde 

posúva. Nemení to však nič na mojich argumentoch, azda ak len posilňuje moje sebavedomie 

a pridávam ďalší dôkaz o mojej práci. 

Prvá kniha je snahou o vymedzenie novej teórie spravodlivosti, tzv. antiakcidentálnej spravodlivosti. 

Od doterajších verzií spravodlivosti sa líši v tom, že ich posúva na vyššiu úroveň. A to o čisté úsilie. Teda 

v praxi má byť zohľadňované čisté úsilie a to má byť dôležité pri prerozdeľovaní zdrojov. Pán Blaha na 

to dal dokonca nejaké návrhy, ako by sa to dalo zariadiť a priblížiť k tomuto ideálu. V rámci aplikácie 

kooperatív zmeniť ich vnútorné fungovanie v tomto smere. Ide o formu direktívneho nariadenia, ktoré 

by to malo v kombinácii so silným sociálnym štátom dosiahnuť. Jeho celkový návrh, ako by sa malo celé 

toto nainštalovať spomína len sporadicky, v skratkách. Teda sociálnodemokratický štát a kooperatívy 

s tým, že bude do nich diktovať, aby to celé bolo v súlade s čistým úsilím. Kniha bola z pohľadu 

praktického pohľadu na rozvoj sociálneho štátu zaujímavá a obsahuje veľa zaujímavých faktov. 

K návrhu neskôr, porovnám ho s tým mojim ako aj inými.  

Druhá kniha obsahuje pohľad na celú mediálnu mašinériu, v ktorej sa nachádzame. Vplýva na to, ako 

vyzerá politika, ako sa formujeme a čo si myslíme. Korporátne média v nej zohrávajú dôležitú úlohu 

a majú na to všetko rozhodujúci vplyv. 

Tretia kniha je akýmsi zosúladením prác a článkov viacerých autorov a jej úlohou bolo preukazovanie 

nevyhnutnosti záchrany a fungovania sociálneho štátu. Je to v podstate agenda, ktorej sa venuje pán 

Blaha. Je v nej iba jeden jeho článok, ale celkovo obsahuje množstvo informácií, ktoré majú teda viesť 

k tejto záchrannej akcii. 

No a štvrtá kniha je o tom, že pán Blaha hľadá argumentačnú líniu na presadenie názoru, že smerovanie 

k antiglobalizácií je správne. Často v nej požaduje potrebu ľavice hľadať skutočnú a veľkú alternatívu, 

o ktorú by sa mohla oprieť. Teda to, čo už podľa všetkého sa snažím ponúknuť a interpretovať ja, ibaže 

z jeho pohľadu veľkého filozofa a človeka, ktorý sa už pozerá na ľudí zhora, nedokáže a ako sa dá skôr 

nazdávať, skôr nechce tento fakt posúdiť. 
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Moja kniha obsahuje návrh, ktorý sa nenachádza v žiadnej stati pána Blahu a teda dá sa považovať za 

niečo absolútne nové. Nezaoberá sa polemizovaním o tom, čo je správne, ale je to práca obsahujúca 

základné fakty, línie a v podstate už najviac zdôvodnená práca s akou niekedy niekto chcel nahrádzať 

kapitalizmus. Oproti 1500 stranám, kde sa pán Blaha neposunul z pohľadu návrhu a niečoho nového 

nikde(posun teórie spravodlivosti o čisté úsilie nepovažujem teda ja osobne za nejaký posun 

v praktických návrhoch), obsahuje ani nie 100. To všetko som ja dokázal na takom malom priestore. 

Pripomínam, že som ju začal písať po nezaplatenej výplate v Rakúsku, zobliekol si doslova montérky 

a do mesiaca boli na svete jej prvé dve časti. Tretia vznikla niekoľko mesiacov neskôr, avšak tento 

postup stojí asi tiež za povšimnutie. Teda bez štúdia, hľadania, veci som mal v hlave iba z poctivej práce 

a sledovania už uvádzaných vecí, čo som podrobne rozpísal v inej knihe. 

Moja kniha obsahuje aj zmenu médií, čiže vytvorenie kooperatív aj v rámci tohto priestoru. Takto 

v jednej vete vymieňa potrebu napísania Matrixu kapitalizmu, druhej knihy pána Blahu, ktorá k tomu 

neobsahuje absolútne žiaden konkrétny návrh na zmenu tejto veci.  

Kniha Kooperativizmus sa venuje výlučne programu a návrhu. Je založená na dvoch bodoch, ktoré oba 

v minulosti buď fungovali, alebo fungujú. Pritom sa dá povedať, že ich spojenie iba umocní ich 

funkčnosť. Prečo? Lebo štátna mena fungovala dlhodobo iba vtedy, keď sa všetky prostriedky 

prerozdeľovali medzi ľudí. A práve toto sa prostredníctvom existencie kooperatív zariadi, pričom ich 

funkčnosť cez sociálny štát eliminuje aj možnú korupciu na absolútne minimum. A kooperatívy? Tie 

vďaka asi aj náboženskej ideológii, ku ktorej vplyvy sa dostaneme, našťastie dokázateľne fungujú a to 

dlhodobo, čo rozviniem teda ešte neskôr. Dokázali sa teda udržať akýmsi ideologickým zázrakom aj 

v rámci kapitalizmu a dlhodobo prežívať. V rámci nového prostredia teda fungovať budú viac ako 

naisto, myslím si hlavne, že aj bez potreby zaradenia ideologických foriem spájania sa. 

Môj návrh je prvým svojho druhu a už takouto argumentáciou obsahuje viac dôkazov, ako akýkoľvek 

náznak pokusu o niečo podobné. Dá sa pri nej polemizovať s rôznymi vecami, ako napríklad s tým, či 

kooperatívy budú vytláčať kapitalistické spoločnosti alebo nie. Avšak pri pozornom prečítaní statí, 

ktoré som vytiahol z kníh pána Blahu sa dá povedať, že určite budú. Nakoniec ja ich nechcem vytláčať 

nasilu, ja ich chcem dať iba do polohy konkurencie, k čomu tiež neskôr.  

Kooperativizmus je najviac, najjednoduchšie a najlepšie zdôvodnená alternatíva voči kapitalizmu, 

s ktorou niekedy niekto chcel ísť do akýchkoľvek diskusií a knihy pána Blahu sú toho už absolútnym 

dôkazom. Ešte pripomenie, že som sa zaujímal o to, či niekedy niekto také niečo navrhoval 

a prízvukoval na základ systému, teda na finančný systém. Knihy pána Blahu to neobsahujú, až na 

menšiu stať z knihy Európsky sociálny model. Avšak aj to iba akýmsi náznakom, že podstatou problému 

je finančný systém, kde banky môžu svojvoľne vytvárať peniaze(str. 32). Išlo o knihu z roku 2014, teda 

rok po mojom návrhu o ktorom teda pán Blaha s najväčšou pravdepodobnosťou vedel, pričom 

nenapísal to on a je to iba takto spomenuté. Vzhľadom na to, že o podstate chyby kapitalistického 

modelu už aj takto sprostredkovane vedel(jedine že by tie články, ktoré prebral a dal do svojej 

publikácie, ani nečítal), je zaujímavé, že to nedal do jeho ďalších návrhov v neskoršom období. Neskôr 

spomeniem ešte najbližší náčrt, ktorý sa zľahka približoval k tomu, čo som riešil a zdôvodňoval ja. 

Každopádne s touto kombináciou som sa predsa stretol, musím to teraz takto napísať. Bolo to 

prostredníctvom akýchsi aktivistov, ktorí to uverejnili niekoľko mesiacov po mojom návrhu, myslím 

dokonca že na webovom portály, kde som to riešil ja a zabalili to do množstva teórie a iných návrhov 

v povrchnej forme. Toto malo zjavne náznak kompilátu, teda bolo to zrejme obkopírované odo mňa. 

Viac to nerozvíjali, myslím nakoniec, že aj ďalší rozvoj ukázal dôležitosť autenticity tohto návrhu a toho, 

že ja skutočne viem od začiatku o čom hovorím a vyčítam to aj z tých najzložitejších teoretických kníh. 
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Dôkazom toho je teda zjavne nadčasové zdôvodnenie tohto návrhu, kde rôzne dohady nahradzujem 

priamymi štatistikami a asi dôkazmi. 

Kooperativizmus je prvý svojho druhu a je to niečo nové. Niečo, čo doteraz nikto nenavrhoval, 

nerozvíjal a nezdôvodňoval. Mne k tomu pomohla moja istota, ktorá pramenila z praxe a dlhodobého 

sledovania dôležitých spoločenských procesov, pričom som to vedel pretransformovať do praktických 

výsledkov. Tie síce z rôznych dôvodov neboli uznané(ako zatiaľ nie je uznaná táto alternatíva), ale stali 

sa, sú viacmenej preukázateľne a hlavne tlačili na moju vnútornú sebaistotu, ktorú som postupne 

transformoval do rozvoja a vedel, na čo sa mám zamerať. 

Poďme v skratke k jednotlivým návrhom, ktoré som doteraz analyzoval a boli predmetom projektu 

a jeho rozvoja. Tie som v princípe vedel spojiť do jedného celku a výsledkom je teda projekt 

Kooperativizmus, ktorý zahŕňa to, ako má alternatíva ku kapitalizmu vyzerať, z čoho sa skladá, ako sa 

k nej dostať, zdôvodnenie funkčnosti jej jednotlivých bodov ako aj zdôvodnenie toho, že v princípe 

pôjde o cestu vpred, k skutočnej spoločenskej harmónii a stabilite, pričom sú na to empirické dôkazy. 

 

3.2. Jednotlivé zložky Kooperativizmu 

3.2.1. Reforma finančného systému 

V krátkosti spomeniem len jednotlivé časti môjho projektu, ktorý v celku tvorí to, o čom hovorím. 

Prvou časťou boli návrhy bývalých bankárov(Joseph Huber a James Robertson), ktorí hovoria o potrebe 

vzniku štátnej meny, kde peniaze bude vydávať iba štát a banky slúžiť ako sprostredkovateľ. Návrh 

okrem krátkeho zdôvodnenia obsahuje spôsob prechodu na tento model z dnešnej situácie. Táto práca 

vznikla ešte v roku 2000 pod názvom Tvorba nových peňazí. Teda menovú reformu spôsobom, ktorý si 

ľudia svojím spôsobom ani nevšimnú(na rozdiel od známej komunistickej reformy z roku 1953). 

Hlavnou črtou tohto návrhu je teda stopercentná kontrola vydávania peňazí štátom, k tomu sa dajú 

pridať možnosti kontroly nad transakciami cez spoločné účty vedené v centrálnej banke, ktoré 

podporujú úplnú elimináciu korupcie z verejného priestoru(podotýkam, že základným článkom tohto 

boja je obchodovanie štátu s kooperatívami).  

Negatívom tohto návrhu v zásade môže byť iba nedostatok peňazí, ktorých podľa viacerých 

analýz(príkladom je Friedman), kapitalizmus potrebuje neustále viac. Teda vraj môžu chýbať na 

investície a pod. K tomu len toľko, že tento problém v prvotných fázach nastať môže. V zabehnutom 

kooperativizme určite nie, peniaze sa budú prerozdeľovať medzi ľudí a bude ich dostatok. Nebudú mať 

kde unikať, kapitalistické mašinérie budú tlačené buď k skutočne trhovému prostrediu a ich 

prerozdeleniu, alebo budú definitívne vytlačené. Príkladom a dôkazom toho sú desaťročia skúseností 

v rámci socialistických ekonomík, kde táto zložka systému fungovala bezproblémovo. 

 

3.2.2.  Kooperatívy 

 Tento návrh som prebral od španielskych kooperatív Mondragon, pričom základným zdrojom 

informácií bol pre mňa článok pána Blahu a rozoberám to počas celého textu tejto publikácie. 

Kooperatívy boli teda druhým bodom môjho programu a dnes sa nachádzajú stopercentné dôkazy o 

ich dlhodobej funkčnosti, čo je z pohľadu tohto projektu najdôležitejšie. 
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3.2.3. Návrh francúza Pikettyho 

Tak ako každý vidí v rôznych veciach svoje, tak to platí aj v tomto prípade. Francúzsky ekonóm Piketty 

vytvoril najkomplexnejšie štatistické informácie, s akými dnešná ekonómia môže vôbec disponovať. 

Podal nejaký návrh, ktorý je prakticky asi nerealizovateľný, ide iba o akési „zmrazenie kapitalizmu“, ale 

je to logické vyústenie jeho štatistík a poznatkov. Realitu veľmi nezažil, podobne ako pán Blaha, preto 

v rámci nejakých praktických návrhoch to môže byť v takýchto prípadoch zložitejšie.  

Môj návrh bol podaný bez štúdia a to do niekoľkých mesiacoch od znovuzačatia prehľadávania 

ekonomických súvislostí, ku ktorým som ako vyštudovaný makroekonóm mal relatívne blízko. Neskôr 

som toto videnie reality potvrdil cez hľadania súvislostí práve v štatistikách pána Pikettyho(teda akýsi 

opačný proces ako u iných). Snažil som sa urobiť kauzálny vzťah medzi výškou ekonomickej demokracie 

a ekonomického rastu, ktorý v konečnom dôsledku je rozhodujúcou zložkou v stláčania nerovností 

a teda vytváraní dlhodobo udržateľnej spoločnosti. Ide teda v podstate o najvyššiu formu empirického 

zdôvodnenia s tým, že zdôvodňujem praktický a stopercentne realizovateľný návrh, ktorý vyšiel 

absolútne z praxe. 

Knihy pána Blahu na viacerých miestach uvádzajú(str.21, 25), že skutočný program musí vyjsť z praxe 

a musí ísť do ekonomických a empirických súvislostí. Jednoducho mnohí teoretici si toto uvedomovali 

a aj z tohto pohľadu naznačujem, na akých podkladoch je kooperativizmus postavený.  

Tento kauzálny vzťah som podrobil hlbšiemu skúmaniu a snažil sa nájsť tieto súvislosti 

v porovnateľných veličinách. Takto som si od Pikettyho zobral niečo, čo pomohlo a posunulo projekt 

do absolútne nadčasovej práce. Pripomínam, že tento vzťah nebol doteraz skúmaný priamo a za 

najväčší motor ekonomického rastu bol považovaný technologický pokrok. A to už od Marxa, končiac 

dnešnými ekonómami, ktorí na tomto fakte asi zapríčinili internetovú bublinu začiatkom tisícročia. 

Ak by som sa ale vrátil k myšlienke, že každý vidí v tých istých prácach rôzne veci, tak príkladom je opäť 

pán Blaha. Vo svojej knihe Antiglobalista preberá myšlienky Pikettyho(str. 47), avšak rieši iba jeho 

postoje k faktu, že korporácie prestávajú vďaka pretekom ku dnu platiť dane(v krátkosti spomína aj 

ekonomickú interpretáciu). Tým samozrejme hľadá záchytný bod pre svoju záchranu sociálneho štátu, 

ktorý je v „ohrození“. Tu je pekne vidieť spôsob uvažovania cez hľadanie argumentácie na niečo a práca 

s empirickými dôkazmi a štatistikami, čím som sa prezentoval prakticky v každej aktivite, ktorú som 

v živote robil. Toto je myslím dobrý príklad toho, prečo som tam, kde som a prečo alternatívne návrhy 

sú vysoko fiktívne a nepriamočiare pokusy, ktoré sa teda od toho môjho zjavne líšia. Či už v spôsobe 

podania, interpretácií, ako aj zdôvodneniach.  

 

Obrázok 1 Spôsob zdôvodnenia kooperativizmu 
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3.2.4. Rozbor finančného systému od slovenského ekonóma Juraja Karpiša. 

Ekonóm Juraj Karpiš pôsobí v tzv. treťom sektore a je autorom knihy Zlé peniaze. Priznám sa, jeho 

pohľad na ekonomické riešenia mi je cudzí a dal by sa porovnávať so snahou o reformu kapitalizmu 

v smere tzv. anarchokapitalizmu. To sú novodobé neoliberálne tlaky, proti ktorým napríklad bojuje pán 

Blaha a vidí v nich hrozbu. Len pripomeniem, že pracujú s argumentmi ako je snaha o vytvorenie 

možností na individuálnu slobodu a slobodu vo všeobecnosti. Otázne sú pritom ich ekonomické 

reformy, ktoré sú už dokázateľne chybné, pričom mojim príbehom chcem poukázať aj na to, prečo sa 

ľudia odpútavajú od dnes fungujúcich komunít a opačného spôsobu fungovania, teda spoliehania sa 

na komunitný život a príslušnosť v nej. Tie sú v princípe spájané na ideologických princípoch. K tomu 

sa ale vrátim v závere. Juraj Karpiš je teda výsledkom myslenia alebo snahy o tzv. individuálnu slobodu, 

ktoré sa pretavujú v týchto prúdoch a inštitúciách. 

Pohľad Juraja Karpiša na to, ako by mal vyzerať finančný systém je asi taký, že by mali mať možnosť 

akékoľvek inštitúcie vytvárať peniaze a mal by byť vytvorený akýsi konkurenčný trh s peniazmi. 

V podstate by sa mali ľudia mať možnosť rozhodnúť, aký typ peňazí si zvolia. Priznám sa, v jeho knihe 

je to načrtnuté veľmi nesúrodo, avšak povedal mi to aj priamo v priamom osobnom rozhovore po 

napísaní mojej knihy, keď som hľadal záchytné body na Slovensku. Je to v súlade s akousi rakúskou, 

neoliberálnou škoulou, ktorá teda dostáva svoje myšlienky cez inštitúcie a think tanky, ktorých je 

súčasťou a kde sa formoval a v podstate vychoval. 

Pán Blaha vo svojich knihách uvádza, že pri presadzovaní svojej pravdy nestačí len hľadanie jej 

argumentačných bodov, ale treba vyvrátiť aj iné videnie správnosti nejakých riešení(str.17). No 

a v tomto prípade by som takýto pohľad na finančný systém vyvrátil krátkou úvahou, ktorú som písal 

v rôznych súvislostiach viackrát. Stačí sa zamyslieť, že nejaká záujmova skupina v rámci kapitalizmu 

bude chcieť vytlačiť konkurenciu a bude na to vedieť použiť vplyv kapitálu na trh peňazí. To znamená, 

že si zistí, aké peniaze používa konkurenčná firma a pôsobením na dopyt a ponuku po daných 

peniazoch(príklad skákania cien bitcoinu je dobrým dôkazom o možnostiach týchto manipulácií) zničí 

túto konkurenciu. Takáto krátka úvaha stačí na to, aby som úplne vyvrátil toto videnie možnosti 

fungovania finančného systému. Prechod od špekulačného spôsobu vzniku peňazí k ešte 

špekulačnejšiemu jednoducho nie je riešením. Riešením je dostať ho pod kontrolu, aby sa cez neho 

nerobili zverstvá a neokrádalo sa a potom na takomto podklade stavať trhový mechanizmus. Bez toho 

jednoducho nebude trhový mechanizmus, ale džungľa podvodov a podvrhov na ešte väčšej úrovni ako 

je tomu teraz. 

Pán Karpiš však túto džungľu v rámci dnešného finančného systému pekne opísal a ja ju viem použiť 

pri definitívnom zdôvodnení potreby premeny finančného systému na taký, o ktorom hovorím. Opísal 

spôsoby rozhodovaní, psychické tlaky a všetko, čo sa dialo počas krízy v roku 2008. Táto kríza 

preukázala, že celý finančný systém môže spadnúť ako domček z karát a bez plátania dier v ňom by aj 

spadol. Či už cez peniaze daňových poplatníkov v Európe, alebo cez fondy bankovej únie v USA, 

jednoducho jednotlivé zložky sú tak poprepájané, že krach jednej pôsobí na reťazovú reakciu. No 

a novonavrhovaný finančný systém niečo také nikdy spôsobiť nemôže. Jeho podstatou je to, že krach 

jednej inštitúcie nebude mať prakticky žiaden vplyv na celkovú jeho funkčnosť. Dnešní bankári sa tešia 

niekde na jachtách a vedia, že tie ich zlodejské domy aj tak musia nejako prežiť, aj keby oni nerobili nič, 

lebo by to teda celé padlo. V prípade že niečo nechajú padnúť, pričom diery sa  musia zaplátať(hovorím 

o veľkej investičnej banke v USA), aj tak si dajú také odstupné, že im to môže byť tak jedno. Jednoducho 

nie je vytvorená atmosféra poctivosti, bankári nemusia riešiť prakticky nič zložité a podstatné a riešia 

tak akurát kariérne handrkovanie medzi sebou a výsmech celej spoločnosti niekde zhora. Voľby, 

v rámci ktorých som ponúkal môj projekt, k tomu takéto vplyvy naznačujú aj z nižších úrovní. 
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V novonavrhovanom systéme zrazu bude bankár nútený riešiť odborné veci, zosúlaďovať svoju likviditu 

tak, aby mu to vychádzalo, určovať trhové úrokové sadzby a jeho neschopnosť bude odmenená tým, 

že banka neprežije. Takto si v rámci týchto inštitúcií budú členovia nútení voliť najschopnejších a nie 

často najnečestnejších a karieristicky a nie spoločensky zameraných ľudí. Týmto sa vytvorí zdravý 

kolos, ktorý môže slúžiť ako základ systému a tvorby niečoho, čomu mnohí hovoria ako trhový 

mechanizmus. Lebo ten neoliberálny je tak akurát džungľa podvodov, čo nakoniec tridsať či štyridsať 

rokov jeho vplyvu stopercentne dokazuje. Pripomínam, že tento dôkaz vznikol až v roku 2008, teda 

tvorcovia finančného systému a prechodu, ktorý ja využívam v mojom projekte, ním nemohli 

manipulovať a ho využívať na presadenie svojho videnia riešenia finančného systému. A ja si práve toto 

beriem od neoliberálneho ekonóma, Juraja Karpiša. Teda podobne ako u Pikettyho, nie riešenie, ale je 

poznatky a vedomosti, ktoré dal cez svoju akademickú prácu do knižného vydania. 

Takto som prostredníctvom vytvoreného nadhľadu, ktorý vznikal nikde inde ako pri poctivej práci 

a v praxi, vedel spojiť množstvo pohľadov, najodbornejších publikácií a dôkazov, do jedného celku. Ten 

sa dnes volá kooperativizmus a je to historicky najucelenejší a najreálnejší projekt, ktorý o sebe môže 

hovoriť ako demokratická a premyslená alternatíva voči úžerníckemu kapitalizmu. Nielen 

najucelenejší, ale jediný svojho druhu, na čo by mala táto publikácia už definitívne postačovať. 

 

 

 

Obrázok 2 Jednotlivé zložky projektu 

 

V nasledujúcej časti sa vrátim k niektorým zaujímavostiam a postrehom, ku ktorým som ako niekto, 

kto už asi vidí veci z nadhľadu a inej perspektívy a o realite či riešení prakticky nemá pochybností, mal 

blízko a vedel ich z naštudovanej teórie vyčítať. Hlavne však to, ako sa tieto nezodpovedané a navonok 

neriešiteľné dilemy v dnešnom odbornom a spoločenskom svete v rámci kooperativizmu riešia. 

 

3.3. Nemerateľnosť efektivity, spoločné vlastníctvo alebo súkromné vlastníctvo? 

Na poukázanie toho, kde sa dnešní odborníci nachádzajú, použijem viaceré fakty, ku ktorým sa dá 

v publikáciách, ktoré sú predmetom rozboru v druhej časti, dostať.  

Neexistencia nejakých empirických zdôvodnení a zmeraných dôkazov o lepšej funkčnosti spoločného 

vlastníctva oproti kapitalistickým spoločnostiam je spomenutá na viacerých miestach(napr. str.23, 24). 
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Napriek tomu, že viaceré štatistiky naznačujú, že produktivita v rámci demokratického firemného 

riadenia sa aj keď často krátkodobo, ale predsa neustále zvyšovala, dodnes si nejednoznačnosť v tom, 

ako to v skutočnosti je. Najzaujímavejšie na tomto je, že oba prúdy, tak marxisticko-komunitaristický 

ako aj liberálny, využívajú argument zvyšovania spoločného prospechu a teda vyššej efektivity vo svoj 

prospech. Tento paradox je veľmi zaujímavým pri pozeraní sa na to, do akej miery sú rôzne pokusy na 

závery prekladané doteraz preukázateľné a ako v nich funguje subjektívny pocit jednotlivých aktérov. 

Kooperatívy môžu byť a zrejme aj dlhodobo boli zo spoločnosti vyštvávané či vytláčané a tak ako 

v prípade jednotlivca, čo chcem poukazovať na mojich skúsenostiach, to v rámci kapitalizmu bolo 

a bude. Rozoštvať, dostať do neistoty, nedostať sa k zákazkám, to sú jednoducho mocenské nástroje 

a fungujú na každej úrovni dnešného systému. A jednoducho je možné rôznymi spôsobmi a nepriamo 

vplývať aj na efektivitu a celkový výsledok kooperatívy(pri porovnaní s kapitalistickými spoločnosťami).  

Mojim návrhom spôsobím to, že sa do spoločnosti zavedie spravodlivosť v rozdeľovaní a demokratické 

riadenie. Tentokrát mám na mysli makropohľad a práve takýto bol predmetom môjho skúmania. To, 

že v prípade fungovania štátu cez kooperatívy a v kombinácii s novým finančným systémom tomu tak 

bude, o tom niet pre zdravo uvažujúceho človeka pochýb. A tento pohľad hovorí jasnou rečou. Lepšie 

prerozdeľovanie v podobe existencie a rozvoja sociálneho štátu prinieslo bezpochyby zväčšovanie 

efektivity v spoločnosti. Podobne to vyzerá pri demokratickejšom riadení, pričom v rámci mojej analýzy 

som uviedol tak makropohľad(prípad Nemecka, ktoré v Európe asi najviac dostalo obmedzenie 

absolútnej moci akcionárov a participáciu aj iných záujmových skupín a to cez spoločné zákony a jeho 

dlhodobých výsledkoch v efektivite)(str. 25), ako aj mikropohľad v podobe kooperatív, ktoré sa 

v systéme udržali a prinášajú nejaké výsledky. Konkrétne Mondragonu. Výsledky Mondragonu hovoria 

v princípe o zvýšenej ziskovosti ako aj o schopnostiach vytláčať kapitalistické firmy v zabehnutej forme. 

Teda taký trochu nepriamy dôkaz, čo sa dá vyčítať prakticky pri všetkých pokusoch kooperatív alebo 

zamestnaneckej samosprávy v rôznych časových obdobiach, ako aj rôznych častiach sveta. 

V konečnom dôsledku sa dá povedať, že kooperatívy asi nie sú úplne dokázateľne efektívnejšie ako 

kapitalistické spoločnosti a mocenskými hmatmi sa to dá v konkrétnych prípadoch bezpochyby 

ovplyvniť. Tak ako komunity v tomto príbehu dokážu ovplyvniť šance jednotlivca v rámci ich 

vnútorných pravidiel. Avšak kooperativizmus, ktorý v sebe zahŕňa lepšie prerozdeľovanie ako aj 

demokratické spôsoby riadenia a to v takejto forme, kde bude súťaživosť cez trhový mechanizmus, ten 

bude zjavne efektívnejší ako kapitalizmus a na to sú dnes už viacmenej presvedčivé emprirické dôkazy. 

S touto dilemou a problémom som sa stretol v rámci doterajších kritík k mojej práci. Teda bol 

spochybnený fakt, že kooperatívy sú efektívnejšie ako kapitalistické spoločnosti. Odpoveď je na to teda 

taká, že akokoľvek sa tento fakt dá spochybniť a mocenskými hmatmi ovplyvňovať, tak fakt, že 

kooperativizmus bude efektívnejší ako kapitalizmus, ten sa už asi spochybniť nedá. 

 

3.4. Nemožnosť vyriešenia dilemy medzi odporcami a zástancami súkromného a spoločného 

vlastníctva? 

V tejto pasáži sa ešte vrátim k tejto vyššie načrtnutej dileme, ktorú je podľa mnohých teoretikov(str. 

23) možné vyriešiť iba politicky, keďže empirický výskum neexistuje. To znamená asi to, že nie je možné 

dať na to dať presvedčivú odpoveď. No a myslím si, že ja na to presvedčivú, priam najpresvedčivejšiu 

odpoveď predsa len mám. 

Vyvlastňovanie pri pokuse o prechod na socializmus, ktoré bolo robené u nás a dodnes vytvára 

spoločenské diskusie a pnutie, nebolo mierovým riešením. To je asi jasné a konflikty to vytvára 

skutočne aj dnes. Nechalo to množstvo vnútorne rozčarovaných a sklamaných ľudí, jednoducho ide 
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o čiernu škvrnu v dejinách, aj keď pri porovnaní v nejakou vzdialenejšou minulosťou, aby sme boli 

objektívni, takéto praktiky nepatria medzi tie najhoršie veci, ktoré si ľudia navzájom robili. 

Avšak docieliť niečo konsenzom a tak, aby to vyústilo do spravodlivého rozuzlenia, to je asi náročnejšia 

úloha a myslím, že niečo také v rámci kooperativizmu ponúkam. Zavádzanie koopetratív za pomoci 

štátu a zdrojov, ktoré vzniknú pri prechode na novú menu(pripomínam, že sa cez zamestnancov časom 

vrátia), bude niečo, čo nezoberie nikomu nič. Postaví sa niečo na zelenej lúke, prípadne odkúpi za 

trhovú cenu. Podmienkou pre štát bude to, že v rámci možnosti pôjdu všetky verejné zákazky cez 

kooperatívy, čo ide ale mimo súkromných vlastníkov. No a necháme veci plynúť a nezasahovať. Pokiaľ 

sú kapitalistické spoločnosti efektívnejšie a lepšie, ako často vravia liberálni ekonómovia, tak 

jednoducho sa nemajú čoho obávať. Teda na trhu, ktorý bude vybudovaný na pevných, nie hlinených 

základoch ako je to v rámci kapitalizmu(pri fungovaní štátnej meny). No a pokiaľ sú lepšie kooperatívy, 

tak tie vyhrajú. Ako vo futbalovom zápase, nebudeme robiť nikomu nič, snažiť sa len vytvárať férové 

a čestné prostredie a uvidíme, čo sa stane. Aj keď po prečítaní doterajších vecí a skúsenejším ľuďom je 

zrejmé, čo sa asi stane. Pripomínam, že aj ak by som nemal pravdu a tie kapitalistické spoločnosti sú 

v skutočnosti parádne a najefektívnejšie funkčné mazivo, tak kooperatívy na trhu prinútia kapitalistické 

spoločnosti v maximálnej miere prerozdeľovať zisky či snažiť sa o čo najférovejšie 

podmienky. Jednoducho pristrihnú kapitalistom ich rozšafné krídelká, ktorými sa často vznášajú pri 

presadzovaní svojej ideológie a agendy. Samozrejme aj manažérom, o ktorých bola reč pri príspevku 

o práci pána Karpiša, niekoľko strán vyššie. K tomu zabezpečíme, že cez štát nebudú vznikať rôzne 

spoločenské živly, ktoré si to tu potom riadia niekde z neviditeľných zón, ako chcú. Myslím, že na 

Slovensku na toto vznikol asi najlepší dôkaz v podobe Gorily 1.  

Takže takýmto mierovým spôsobom uspokojíme všetky strany. Liberálom urobíme férový trh, kde 

budú môcť pôsobiť a ukazovať, ako súkromné vlastníctvo funguje fantasticky a hľadať svoju vysnívanú 

individuálnu slobodu. No a našim komunitaristom zase umožníme riešiť svoje videnie sveta, avšak bez 

toho, aby ich fungovanie bolo založené na šikane a odstraňovaní nepohodlných, ale aby boli nútení 

k vytváraniu prirodzených hierarchií, lebo ináč neprežijú. A vec je vyriešená. 

Takouto mierovou formou prídeme bezpochyby k najviac fungujúcej a najférovejšej ekonomike 

a spoločenskému riadeniu, k akému sa dá vôbec dostať. Bez toho, aby sme teraz presviedčali že jedni 

alebo druhí majú pravdu, teda či jedno alebo to druhé je lepšie. Určite pritlačíme na pílu tak, aby to 

išlo bez rozkrádania, ožobračovania a jednoducho aby poctivá práca a poctivý prístup boli zdrojom 

k prežívaniu, nie naopak. Dnešná situácia a jej smerovanie sú namierené bezpochyby inde. 

 

3.5. Je trhový mechanizmus dôležitý, alebo iba ničí ekonomiku? 

Na problematiku trhového mechanizmu pozerajú rôzni odborníci rôzne. Jedni ho vzhľadom na fakty, 

ktoré sprevádza tzv. neoliberálna revolúcia, absolútne odsudzujú. Tá druhá skupinka ho považuje za 

cestu k spravodlivosti a základ pre individuálnu slobodu jednotlivca. Nejak tak to bolo aj pri zlýhani 

kapitalizmu v tridsiatych rokoch minulého storočia. Práve toto bol spúšťací mechanizmus vzniku tzv. 

keynesiánskeho pohľadu na spoločenské riadenie a zavádzaním vysokej formy umelého 

prerozdeľovania v spoločnosti a to vzhľadom na fakt, že o dôsledkoch kapitalizmu sa už jednoznačne 

vedelo. Oni to vystriedali, v povojnovom období priniesli nejaký rozvoj, avšak opäť sa to ukázalo ako 

nedostačujúce. Ľudia chceli viac. Jednoducho kapitalizmus vo vtedajšej forme vystriedali iné 

komunitné či komunitaristické mafie  podobné tým dnešným a tie prinášali iné nešťastia, na ktoré sa 

ľudia pozerať nemohli a jednoducho bažili po väčšej slobode. Potom prišla opäť liberalizácia a tá 
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priniesla opäť to isté. Zvyšovanie chudoby a spoločenských rozdielov. A práve to sa často deje 

prostredníctvom dilemy, či trhový mechanizmu je dobrý alebo zlý. 

Zaujímavé na práci Ľuboša Blahu je to, že svoj návrh podáva v tejto akejsi šifre. On teda je jedným 

z tých, ktorý nevie, či je lepší trhový mechanizmus alebo centrálne plánovanie. To je už zaujímavý level, 

keď človek nevie posúdiť prakticky nič. A v takýchto šifrách prichádzajú dnešní ekonómovia 

a odborníci, popíšu stovky a tisícky strán, prípadne neprinášajú ani nič a rovno sa uprú o nejakú 

ideológiu, čo je základom tvorby politikov v oblasti, z ktorej pochádzam a čo ešte spomeniem. Teda ani 

neviem, či ho mám za to kritizovať, alebo je to ešte ten lepší prípad. 

Trhový mechanizmus je spôsob prerozdeľovania zdrojov na základe nejakých objektívnych kritérií. Tým 

druhým je vytvorenie iných kritérií, o čo sa trochu pokúšal pán Blaha. Tam však nastupuje iná kategória 

a tá je najčastejšie spojená s nejakým subjektívnym pohľadom riadiaceho pracovníka, vo väčšom 

meradle na to môže slúžiť „vyššie dobro“, ktoré je často zneužívané inými „pracovníkmi“ a opisujem 

ho ako základný mechanizmus funkčnosti oblasti, ktorá má asi v rukách ďalší osud kooperativizmu. 

Keď som robil na stavbe, ktorú som opisoval a mojím pôsobením ju dal do pohybu, nebolo to spojené 

s mojou akceptáciou. Boli na to rôzne dôvody a ja som bol na „zozname“ zlých a neprispôsobivých. 

Jednoducho bol som zlý človek v procese tvorby „pravdy“ na základe iných, ako objektívnych kritérií. 

Ibaže výsledok mojej práce, ten bol empirický. Trikrát väčšia efektivita a náprava manažérskeho 

kolapsu, lebo ináč sa o tejto veci asi hovoriť ani nedá. Avšak ľudia, ktorí rozhodovali vedeli, že 

v spoločnosti, kde funguje kritérium „inej pravdy ako sú fakty“, moje odstavenie bude spôsobovať tak 

akurát zlepšovanie ich fungovania v takejto spoločnosti. Oni teda mali rôzne motivácie na moje 

odstavenie. Podľa objektívnych kritérií by som mal byť jednoznačne v riadiacej funkcii, avšak namiesto 

toho som bol vyštvaný, vysmiatý a odstránený. Takto nastavená spoločnosť mi nedala prakticky šancu 

na prežitie. Možno mi tým zabili rodinu, čo sa z môjho príbehu, ktorý opisujem v inej publikácii, dá 

vyčítať. Jednoducho takýmto komunitným rozhodnutím, kde rozhodovali iné pravdy ako empirické 

dôkazy mi možno zničili život, ťažko je to dnes hodnotiť. Každopádne sa to stalo a bolo to spoločensky 

jednoznačne akceptované a prešlo to. Ono je to s tým kooperativizmom to isté, akurát je to v politike 

a tam sa to rôznymi „vyššími pravdami“ zrejme hýri omnoho viacej. 

Žiadna forma „vyššieho dobra“ nikdy nenahradí objektívne a empirické pravdy. Ani keď za ňou bude 

ideológia typu náboženstva. Žiadna forma rozhodovania cez „vyššie dobro“ nikdy nebude viesť 

k spoločenskej stabilite, lebo to vyústi do komunitnej mafie, pričom sú na to dôkazy tak z minulosti ako 

aj súčasnosti. Trhový mechanizmus je jedinou šancou, ako nastaviť stabilnú a férovú spoločnosť, ktorá 

nebude hrať pokrytecké hry na nejaké hodnoty a boj za rodiny, čo je momentálny prípad a stav 

spoločnosti v mojej komunite, ale asi aj na Slovensku a Európe vo všeobecnosti, k čomu ešte dojdeme. 

V skutočnosti môže a zrejme aj ide iba o šírenie klamstva a pretvárky a rodiny asi v skutočnosti zabíjať. 

Trhový mechanizmus je jedinou šancou, ako zabezpečiť spravodlivosť, lebo každý iný spôsob, či už 

politicky alebo aj ideologicky, skončí stále rovnako. 

Otázkou v skutočnosti je to, ako ten trhový mechanizmus nastaviť. A na toto prinášam 

kooperativizmom odpoveď. Súťaživosť v priestore, kde nebude prakticky šanca na únik zdrojov 

a nečestné obohacovanie, postavenom na pevných a nie pieskových základoch ako je to v prípade 

nášho finančného pyramídového systému alias šialenstva, takým priestorom bude. Kooperativizmus 

vytvorí trhový mechanizmus, ktorý odstráni mafiánsky a nečestný spôsob fungovania, ktorý tu ruinuje 

množstvo ľudí, vytvára extrémizmus, je zrejme za fenoménom terorizmu ale aj všetkých ďalších 

problémov. Dobre urobený trhový mechanizmus alebo mafiánske či pokrytecké spôsoby fungovania 

spoločností? Toto je dnes otázka a aj preto je potrebné kooperativizmus dostať medzi tzv. odborníkov. 

Lebo tí dnešní nám núkajú svoje „subjektívne pravdy“, ktorých sa chytá často ideológiou a často túžbou 
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po šikane čí na nej založená a fungujúca skupinka či väčšia komunita a tento stav je bezpochyby 

hrozbou. Teda trhový mechanizmus, ktorý toto vyrieši automaticky a spravodlivo, inej cesty určite niet. 

Na doplnenie by som teda spomenul ešte jednu paralelu v súvislosti s mojou skúsenosťou. Pokiaľ by 

o objektivite a možnosti prežitia na spomínanej stavbe rozhodovali potreby objektívnych výsledkov, čo 

teda zjavne nie je prípad v rámci kapitalizmu, tak by ľudia boli tlačení k môjmu zvoleniu do riadiacich 

štruktúr. Avšak opak je dnes pravdou a moje vyštvanie im mnohým zrejme urobilo cestu do spoločnosti 

a zľahčilo v takejto oblasti život. To sa dialo v mnohých iných oblastiach a teraz hovorím o tej najviac 

preukázateľnej a najjednoznačnejšej(ide o ukončenú vec a výsledky už nie sú v rukách miestnych, 

pričom na iné oblasti dokážu rôznymi vecami vplývať). Pokiaľ by som ďalej žil v rámci takto fungujúcej 

komunite a neušiel niekde do vyhnanstva, kde som sa z toho dostával, nemal by som šanci sa z toho 

vôbec psychicky otrepať a skončil by som tak najskôr pod mostom alebo na psychiatrii. Aj takéto 

dôsledky má využívanie „vyššieho dobra a morálky“ pred faktami a poctivými výsledkami práce. 

Trhový mechanizmus a súťaživosť medzi kooperatívami povedie teda okrem iného aj k takým tlakom 

na ľudí, ktoré povedú k voľbe správnych hierarchií. Tak preto kooperatívy a trhový mechanizmus. Bez 

toho tu bude mafia a nepoctivá svorka ľudí, ktorí budú využívať rôzne formy „vyššieho dobra a svojho 

videnia morálky“ na ruinovanie, ničenie a devastáciu im nevoňajúcich ľudí a to k ničomu dobrému 

nebude viesť. Tak ako to nikdy k ničomu dobrému nikdy neviedlo a vytváralo to spoločenské tlaky. 

  

3.6. Cesta a príčina toho, že som došiel inde ako iní ekonómovia? 

Pokiaľ sa pozrieme na akékoľvek iné návrhy v snahe urobiť alternatívu ku kapitalizmu(str.22, 39) 

zistíme, že ten môj má jeden podstatný rozdiel. Tým je základ, na ktorom niekto také vôbec niečo 

skúša. Teda finančný systém a jeho prestavba. Bez tohto bodu je každý pokus len mlátením prázdnej 

slamy a nebude úspešný, prinesie len ďalšie pokračovanie dodnes fungujúcich, povedzme aj 

komunitaristických, mafiánsko-pokrytecko-mocenských princípov fungovania. 

Reforma, ktorú v mojom návrhu využívam, je z dielne bankárov a ľudí, ktorý v tejto sfére dlhodobo 

pracovali. K tomu má množstvo zástancov a podporovateľov. Nie je to teda žiadna fikcia 

a fantasmagorenie, je to v rámci socializmu vyskúšaný pevný podklad, ktorý dokázateľne 

fungoval(pripomínam, že v krátkodobejších formách bol vyskúšaný aj pri iných „režimoch“). Jeho 

doladenie do formy kooperativizmu je niečo, čo ho dostáva do stopercentne realizovateľnej a funkčnej 

podoby. Bez toho teda nie je isté, či by takáto reforma bola dlhodobo úplne úspešná a asi aj bez 

dôkazov, ktoré vznikli v roku 2008 by som si nedokázal úplne obhájiť jej nevyhnutnosť. K tomu 

pridávam tlaky na fungovanie bánk vnútri na princípe fungovania stavby, ktorú som opisoval niekoľko 

odstavcov vyššie. Banky dnes predstavujú pekný úžernícko mafiánsky bordel v rámci kapitalizmu. 

Moje snahy teda začínajú tam, kde je to už známe ako zdroj problémov. Napríklad aj v tretej publikácií 

pána Blahu sa toto nachádza, čo som spomínal(str. 32).  

Všetky pokusy na nejaké alternatívy sa týkajú typov sociálneho štátu a spôsobov fungovania firiem, 

zväčša teda v smere k demokracii. Niekde dokonca je otázkou aj to, či využívať trhový mechanizmus 

alebo centrálne plánovanie, čoho príkladom je pán Blaha. Keď sa pozrieme do minulosti, tak niečo také 

nebolo ani skúšané, asi najbližšie k tomu mal juhoslovanský pokus, ktorý bol však bez trhového 

mechanizmu a v turbulentnej dobe. Pokusy v rámci kapitalizmu zo strany kooperatív teda nie sú v 

skutočnosti zmenou systému, skôr takými pokusmi o udržanie týchto firiem v rukách ľudí pred 

kapitalistickými dravcami a ide o krátkodobo prospešné tlaky a kroky. Zjavne nie o komplexnú zmenu 

nastavených trendov.  
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Kooperativizmus je teda jedinečný pokus a od ostatných sa líši tým, že ide k podstate vecí a začína od 

podlahy a to v základoch. Ostatné pokusy vyzerajú 

v praxi asi tak, ako by ste kymácajúci dom postavený 

na bahne alebo  na piesku išli opravovať a zaoberali 

sa dekoráciou okien na treťom poschodí, ktoré pri 

prvom vánku aj tak prasknú. O tom je teda môj iný 

prístup a teraz by som aj rád ukázal, kde a aké 

skúsenosti ma k tomuto poctivému postupu 

priviedli. 

Na fotke je múr, ktorý som muroval ako stavebný 

robotník vo Fínsku, v Helsinkách. Mám ho aj na FB 

profile a preto ho takto využívam ako autentický 

dôkaz takéhoto typu skúseností, ktoré predchádzali 

snahe o navrhovanie tohto, už asi zjavne 

prevratného pokusu o navrhovanie alternatívy ku 

kapitalizmu(bolo to iba niečo cez rok predtým). Keď 

sa lepšie pozriete dole na podlahu, tá nie je z piesku 

ani hliny. Tá je pevná, betónová. Takého murára by 

ani náhodou nenapadlo stavať dom na piesku. Ten 

to vie, že základy sú dôležité. No a tí naši politici a ekonómovia, tak tí sa starajú ako vyzerá tretie 

poschodie, hádajú sa na nepodstatných dekoráciách ktoré vietor aj tak odfúkne, kvôli moci 

bezcharakterne štvú ľudí pod sebou a dnes zrejme vyháňajú z krajiny a spoločnosti takých, ktorí vedia, 

že domy majú mať pevné podklady. Takže toto je 

príklad, kde som si vyprofiloval moje myslenie a videl, 

ako to v skutočnosti má vyzerať. Záver z toho je asi taký, 

že ak dnešní ekonómovia, odborníci a politici chcú niečo 

navrhovať a robiť, musia začať od piky. Najlepším 

nástrojom na ich odborné napredovanie je kelňa, ktorú 

pridávam na dodatočnom obrázku, keby náhodou 

nevedeli ako vyzerá. Pevne verím, že celý tento príbeh 

pekne ukazuje ich medzery v skúsenostiach a moje 

odporúčanie teda smeruje týmto smerom. 

 

 

 

3.7. Náboženská ideológia základ na prežitie kooperatív v kapitalizme, ale likvidátor 

kooperativizmu? 

Naše náboženstvo je ako každý iný náboženský svet založený na nejakých svojich princípoch alebo 

svojich pravdách, cez ktoré sa ľudia snažia prežiť a budovať spoločnosť. To súvisí aj s tým, že ho často 

zneužívajú pokrytci, klamári a mocichtiví podvodníci na svoje osobné ciele. Ako každý iný komunitný 

svet(pripomeniem mafiánstvo sociálneho štátu), ktorý je založený na iných pravidlách ako sú 

preukázateľné argumenty. Oblasť, z ktorej pochádzam, je tvrdo založená na „kresťanských hodnotách“ 

a tie majú obrovský vplyv na jej vnútornú funkčnosť. 

Obrázok 4 Ukážka stavby múra a jeho pôdorysu 

Obrázok 3 Odporúčaná pomôcka pre pochopenie 
princípov kooperativizmu pre dnešných politikov a 
odborníkov 
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Moje šance na život v takto tvrdo nastavenej komunite a prostredníctvom snahy o prezentovanie sa 

cez objektívne výsledky práce v mnohých oblastiach, boli doslova nulové. Neustále si našli nejakú 

„pravdu“, cez ktorú ma vysánkovali a dlhodobo vyštvávali a moja snaha o takéto fungovanie a takýto 

„ťah na bránku“ bola najskôr tak zdrojom spoločenského výsmechu, ktorý často fungoval ako spájadlo 

s tým, že po podrazoch sa následne dokazovalo, že moja empirická realita nie je realita. 

Na margo toho len dodám, že na Slovensku v dnešnej dobe je akási fráza „kresťanské hodnoty a boj za 

rodinu“ akousi mantrou, bez ktorej sa v tomto vysoko formovanom fanatickom mechanizme pomaly 

nemáte šancu dostať do politiky a ak ju politik nepovie, má to jednoducho nahnuté. Debatu touto 

vynútenou frázou napríklad začal v mojom meste aj pán Blaha, ktorý je teda intelektom aj podľa kníh 

nad týmto typom manipulácie(str. 28, 49). 

Funguje tu akýsi mocensko-pokrytecko-intrigánsky vnútorný svet, cez ktorý sa vyštváva a ničí všetko, 

čo sa im nehodí a nepasuje do nastavených právd a štruktúr. Môj projekt bol veľmi zložitou vecou od 

začiatku a na jeho rozvoj som sa ideológií musel vzdať. Nasledovala doslova jatka, čo naznačujú 

spomínané skúsenosti, ktorých je k tomu viac a mohol by som o nich ďalej rozprávať. Toto sa ukázalo 

aj počas volieb a po nich a mne sa dostávalo doslova iba výsmechu, s nulovými protiargumentmi.  

Futbal, ktorý som podrobne opisoval v knihe Príbeh otroka, vyústil do vyštvania a urobenia 

„konfliktného človeka“ vtedy, keď to bolo potrebné z pohľadu moci. Jednoducho sa tu upiekla realita 

podľa potreby a v potrebnom čase, zneužila moja zanietenosť a odvtedy sa dokazuje, že realita bola 

realitou. Keď som veci podrobne opísal v spomínanej knihe a naznačil „spôsob jej varenia“ a spôsob, 

ako by sme mohli zistiť a overiť si moje slová, začali sa diať ďalšie zaujímavé veci. 

Mám už 40 a dostať sa na úroveň trénovaných chlapcov je trochu problém. Hlavne keď v oblasti ste 

využívaný na potrebu otierania si svojej spoločenskej frustrácie, na ktorú jednoducho v pokryteckom 

bordeli niekto fungovať musí a ja som takto fantasticky cieľ. „Varenie pravdy“ v mojom prípade je 

veľkou spoločenskou vzpruhou a potvrdzuje tak existenciu správnych hodnôt, ako aj tých 

najfantastickejších ľudí v dnešných riadiacich štruktúrach. Tak naši milí športovci v momente vybavili 

okamžité ukončenie fungovania a odchod dvoch klubov, v ktorých som túto činnosť robil, zo súťaže. 

V našej oblasti sa napriek ťažkým finančným problémom druholigového Bardejova urobilo 

z treťoligového klubu B-éčko. Tým pádom množstvo hráčov išlo do nižších súťaží a robí pretlak tam. 

Viacerí hráči z ligového dorastu odrazu prestali mať záujem o napredovanie a začalo hrávať v týchto 

súťažiach. Odrazu aj kluby v 5. lige, o ktorú ide, trénujú aspoň 3x, čo je v mojom prípade a v stave, keď 

nemáte právo v tejto komunite na nič, skutočne dosť problematické. To všetko sa udialo počas tohto 

roka, odkedy som dal túto výzvu, ktorú sa aj napriek takýmto podmienkam budem snažiť dotlačiť do 

konca a ukázať, že tu sa veci varia a pečú tak, ako to vyhovuje riadiacim a ideologickým štruktúram. 

Toľko zvláštnych zaujímavostí, ktoré boli samozrejme dielom „normálneho spoločenského chodu 

udalostí“ sa teda udialo od mojej výzvy, ktorú som urobil začiatkom tohto roka. Ešte pripomínam, že 

šéfom futbalového klubu v meste je človek, ktorý kandidoval v primátorských voľbách a intenzívne sa 

zapája do mocenských aktivít v meste. Samozrejme počas kampane hlásal o rodine a tým sa aj 

prezentoval. Teda okrem toho, že si chce miestne kruhy kúpiť cez futbalový sponzoring, hrá takúto hru. 

Človeku sa nechce v takýchto veciach do toho ťahať šport, ale v takýchto oblastiach sa jednoducho 

hraje v akomsi spoločenskom trende. Robí sa všetko len nie to, čo komunita proklamuje. Potreba 

nenávisti a boja proti niekomu je jediná forma fungovania v akejkoľvek oblasti. Je to jediná motivácia 

a do tohto „procesu varenia reality“ sa krok za krokom vťahujú mladí a učia životu od tých 

„skúsenejších a hlavne úspešných“. Ktorí teda vedia fungovať práve v takýchto dimenziách „varenia“. 

Kooperácia a učenie sa vzájomnému rešpektu začína byť doslova nedosiahnuteľná a nepoznaná méta. 
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Aby som ešte predložil zaujímavý dôsledok zrejme boja za rodinu, tak len pripomeniem starostlivosť 

miestneho primátora o vlastného syna, keď mu na relatívne dôležitej a frekventovanej ceste zastavil 

premávku a odstránil akékoľvek autá spred vlastného domu a teraz mu tam postavil most. 

Nepochybujem že to bolo robené cez nejakého nezávislého architekta, avšak myslím, že toto si tu ľudia 

predkladajú a vidia v tom ako starostlivosť o rodinu a je im to vlastne sympatické. Ten boj za rodinu 

má v takej oblasti v každom pohľade všetky dôsledky, len nie tie, ktoré sa tým sledujú. 

Aby som sa vrátil k futbalu, dnes našťastie existujú aj iné možnosti na sondovanie individuálneho 

výkonu aj v kolektívnom športe a prísunu pre kolektív a je to asi možné urobiť aj z takejto pozície. Stihol 

som si nahrať zápas, keď som bol v stave, že som to zjavne s inými nestíhal. Paradoxne v takom som 

v sledovanej súvislosti a mojej histórii fungovania v týchto kruhoch nikomu nevadil. Snahou je nahrať 

taký, keď si zabezpečím nejaké veci v súkromí a prejdem nejakou športovou prípravou. Teda v stave, 

keď som bol odtiaľ vysánkovaný. Preto si napriek náhlym zmenám, ktoré nastávajú v súťaži a sú zrejme 

výsledkom kooperácie širokého okolia, ktoré takto opäť dostalo nejaký impulz na fungovanie, tento 

laboratórny pokus budem môcť urobiť, prípadne minimálne tlačiť na jeho uskutočnenie a jeho 

dokončenie. „Varenie si reality“ je jednoducho základnou schopnosťou dnes fungujúcich komunít 

a dnešných manažérov, ktorí sú najčastejšie najlepší ťahúni práve v takejto disciplíne.  

Tak, ako sa dá časom ukázať dôsledok liberalizácie ekonomík, tak sa dajú v rámci komunitného 

fungovania ukázať dôsledky rôznych činov. Protagonisti takéhoto procesu sú jednoducho v rámci 

komunity spoločensky uznaní, tá ich prijme a ich dobrý skutok je jednoducho sprevádzaný sociálnou 

inklúziou. Potom sa zakladajú rodiny, vytvárajú vzťahy, ibaže na začiatku takéhoto procesu môže byť 

nejaký podraz a spoločenská vražda, ktorej fungovanie a vplyv na dnešnú spoločnosť chcem takýmto 

spôsobom ukázať. A to je problém celého komuntaristického fungovania. Celá komunita o ktorej píšem 

bola od začiatku transformačného procesu pred tridsiatimi rokmi formovaná prakticky iba na 

podvrhoch a podvodoch. Je napríklad verejným tajomstvom, že prakticky všetci veľkí podnikatelia 

v okolí najprv zbohatli na nezaplatených výplatách, teda možno zničení životov jednotlivcov, možno 

mnohých rodín a osudov a potom sa dostali k možnostiam rozširovať svoje impérium.  

Každopádne tento ideologický náboženský svet, ktorý je podstatou fungovania takejto oblasti a slúži 

na útechu či ospravedlnenie často krutých spôsobov, ktorý zrejme momentálne slúži ako fantastický 

nástroj na nepúšťanie kooperativizmu na svetlo sveta, bol asi základom toho, že kooperatívy prežili aj 

v rámci kapitalistického sveta. Kooperatívy jednoducho dovtedy v rámci kapitalizmu prežiť šancu 

nemali, čo som ja v rámci sledovania reality dlhodobo tušil. Teraz to potvrdzujú aj knihy pána Blahu. 

Tak, ako som ja nemal šancu v silne kresťanskej komunite na zabezpečenie si prostriedkov na život 

a fungovanie v nej, pričom na moju faktickú likvidáciu bolo využitých množstvo vecí, tak sa v rámci 

kapitalizmu nemá šancu udržať kooperatíva. Zachránila to paradoxne až vysoko kresťanská a katolícka 

oblasť v kombinácii s militantnými organizáciami(ETA)(str.26), ktoré umožňujú nastoľovať a udržiavať 

vlastný poriadok, do istej miery odpútaný od kapitalistického režimu(kooperatívy Mondragon). Takáto 

kombinácia pomohla udržať akúsi súdržnosť a nenechala sa zrejme rozoštvať, čo bolo v tomto prípade 

podstatné. Takto kooperatívy začali postupne vytláčať kapitalistické spoločnosti a ukázalo sa, že sú 

schopné prežitia, pričom pomocou iných dobových udalostí dá sa s vysokou dávkou istoty povedať, že 

dlhodobejšie sú efektívnejšie ako tzv. kapitalistické spolunažívanie.  

Problémy v rámci španielskeho Mondragonu, ktoré spomína aj pán Blaha(str.26) a momentálne sa vraj 

stále viac ukazujú, spočívajú zrejme práve v tom, že sú založené na ideologických princípoch a pravda 

v rámci ich mechanizmu má „ideologickú hodnotu“. Dnes sa uvažuje dokonca o vytvorení odborov, na 

ich riešenie. Otázne je, s kým by tie odbory debatovali, keď riadenie je v rukách ľudí. Tu by som použil 

moju skúsenosť z riadenia stavby, kde som preukázal, že patrím do riadiacej funkcie a viem si s ňou 
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poradiť, priniesol empirický a nezvratný dôkaz a aj napriek tomu ma z takto nastavenej spoločnosti 

dokázali vyštvať a stopy „zahladiť“. Takže ako takto slobodne fungujúci a uvažujúci človek som v tejto 

oblasti nemal šancu ani prežiť a sa do nej zapojiť, lebo pri každej príležitosti som ukazoval to isté 

a v súlade s presadzovaním kresťanskej ideológie nie je dobré, keď je úspešný človek v riadení niekto 

iný, ako „pravý kresťan“, pričom okolnosti spôsobili, že som sa v dôležitých fázach ocitol v ich 

„spravodlivých rukách“. To jednoducho rúca ich svet naruby a taký človek musí byť vyštvaný, pokiaľ na 

to majú možnosť. No a ak takto sa jedná aj v Mondragone, problémy logicky prísť musia a takáto 

pravda dlhodobo nemôže obstáť. Myslím si teda, že s vysokou pravdepodobnosťou toto tam robí 

terajšie problémy a chcem to spojiť s mojou skúsenosťou, ktorá je dosť jasná a z viacerých oblastí. 

Kresťanský nábožensko-ideologický svet teda vedel ľudí spojiť a priniesť dôkaz, že kooperatívy sú 

životaschopné a dá sa s nimi počítať v rámci kooperativizmu. Jeho dôsledky v rámci ich vnútorného 

fungovania sú však hrôzostrašné a tieto komunity dokážu medzi seba prijať iba podradných otrokov, 

sebavedomých a mysliacich ľudí hádžu doslova pod mosty. Pokiaľ sa vzdialite od ich hodnôt a odpútate 

sa od ich vplyvu, dôsledky sú v princípe také, ako to poznáme z rôznych siekt. 

A nakoniec pripomeniem novodobé krížiacke výpravy vyvražďovanie rodín, žien a detí v Afganistane či 

Iraku, ktoré sa robili prostredníctvom hesla Boh žehnaj Ameriku a preukazovaním Biblie v televízii. 

Spomenul som to v inej knihe, teraz to len tak na margo skutočného vplyvu tejto ideológie na náš 

vnútorný svet a toho, čo cez neho šírime naokolo. Táto výprava sa stala pred 20 timi rokmi a nejde 

o stredovek. Pripomínam pre istotu. 

Každopádne túto kapitolu sa dá uzavrieť tým, že kooperatívy skutočne prežili iba vďaka kresťanskej 

ideológii, ktorá ľudí spojila. Kooperativizmus, ktorého súčasťou je aj tento bod, však vznikol na základe 

vnútornej slobody jednotlivca a sledovania javov z mnohých oblastí života, pričom jednou z podmienok 

bolo vzdatie sa náboženskej ideológie, ktorá ma brzdila v myslení. A toto je zrejme základným 

zádrheľom doteraz najviac zdôvodnenej a preukázanej alternatívy ku kapitalizmu vôbec. 

V akejsi pozícii kopacieho mecha sa podľa všetkého ocitala dokonca moja rodina a to dávno predtým. 

Opísal som to v knihe Príbeh otroka podrobne a preto sa k tomu už nebudem vracať. Ukončím to tým, 

že vnútorné fungovanie na ideológii založenej komunity mi ako človeku, ktorý riešil túto alternatívu, 

nedalo najmenšiu šancu na fungovanie a prežívanie, bol som odtiaľ vysánkovaný a vyštvávaný 

z akejkoľvek činnosti, napriek jednoznačným objektívnym výsledkom práce, ktoré som prinášal 

prakticky v akejkoľvek činnosti. 

Pre ukončenie tejto témy ešte zdôrazním historické skúsenosti kresťanského sveta (str. 48, 49) pri 

správaní sa k iným kultúram a civilizáciám navonok od seba, čo platí prakticky dodnes. Niečo naznačuje 

aj pohľad na rozvoj iných kultúr(str. 42, 43). 

 

3.8. Tuláctvo a spôsoby komunitných fungovaní. 

Bol som podľa definície filozofa Blahu(str. 47) v pozícii akéhosi tuláka. Teda nútený odísť z domu, kde 

mi jednoducho ruže nekvitli. Je to jedna z dvoch foriem cestovateľstva. Tou druhou je slobodný turista, 

ktorý jednoducho cestuje a spoznáva za zdroje, ktoré mu komunita poskytne. Moje kontakty 

s domovom však nastali v určitej kritickejšej fáze, keď som sa dostával z nenaplnenej lásky a aj 

v zahraničí prežíval dosť náročné chvíle. Strácal som prácu, akosi ma servis v tom čas nebavil a ja som 

chcel skúsiť niečo iné. Tak som robil prekladateľa a pomocníka stavebným robotníkom pre domácu 

firmu, avšak v zahraničí. A takouto formou som sa ako niekto, kto je odkázaný a už zrejme odsúdený 
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na udupanie davom, dostal k riadeniu stavby, kde som priniesol spomínané výsledky. Tie boli 

v empirickej forme a nebolo čo riešiť, napriek tomu sa to „vyriešilo po našom“. 

Komunitné spôsoby života, ktoré presadzuje pán Blaha a proti ktorým ja nič osobne nemám, majú 

skutočne jeden veľký háčik a zrejme aj to je dôvodom toho, že padol komunizmus a ani sociálny štát 

časom ľudia nechceli a požadovali vyššie formy demokracie a odstránenie akejkoľvek absolútnej moci. 

Komunitné spôsoby života môžu byť v skutočnosti založené na energii lásky, alebo energii nenávisti, 

ktoré ich môžu spájať. A tie dnešné, či je to prostredníctvom náboženskej ideológie, alebo 

predstaviteľov svetskej moci, ktorí sú od reality často izolovaní a vzdialení viac, ako iné hviezdne 

sústavy od tej našej, slnečnej. Vzhľadom na neprirodzené hierarchie sú založené výlučne na nenávisti 

a šikane iných a inú formu spolunažívania absolútne nepoznajú. Ľudia dole sa kvôli udržiavaniu 

poriadku uchyľujú k likvidácii všetkých, ktorí môžu tieto poriadky narušiť, čo sa snažím definitívne 

preukázať. Zlikvidujú človeka, zničia mu život, spoja sa na tom, vytvoria energiu nenávisti na ktorej sa 

môže viesť možno aj generácia a hrkútajú si o morálke, akýchsi hodnotách, rodine, prekrúcajú 

neprekrútiteľné a s úsmevom na tvári robia presný opak toho, čo predstierajú. 

Práve to, že som dokázal fungovať bez príslušnosti v spoločnosti, ktorá je výlučne založená na šikane 

niekoho, čo v mojom domove často platí, alebo jednoducho bez využívania tejto energie nenávisti 

a zloby, je príčinou mojich výsledkov. Toto som si dlhodobo uvedomoval a preto jednotlivé možnosti, 

ale v podstate asi všetky činnosti, ktoré som vykonával, boli sprevádzané zvyšovaním efektivity. 

Problémy som mal výlučne s tým, že mňa v takom stave ľudia nedokázali akceptovať a vyháňali ma 

preč. Toto je nepoznaný a doslova iný spôsob života. Pripomeniem, že zlepšovanie výsledkov 

kolektívov platilo prakticky v každej činnosti. Platilo to v servise, ako aj v športe. Kým som mal kedysi 

doslova problémy s impulzivitou, doslova som to obmedzil na minimum a bol som odstraňovaný práve 

vtedy, keď to teda neplatilo a bol som vyobrazený ako „škodca kolektívu“(aj keď sa aj v tom čase 

vzhľadom na moju zanietenosť nejaký konflikt predsa podarilo „vyrobiť“). Keď som ním však skutočne 

bol roky predtým z dôvodu hýrivejšieho života, nevadil som. Keď som ním už nebol, už som ním bol. 

Kým som hral slabo, nevadil som, keďže sa potvrdzovalo to, že pred rokmi pri mojom vyštvaní som už 

„nestíhal s mladými“, čím ospravedlnili vtedajší podraz. Keď som paradoxne začal hrať lepšie(v mojom 

prípade to závisí vo veľkom od toho, ako si viem zabezpečiť súkromný život, keďže išlo o dedinskú 

súťaž), okamžite sa s tým muselo niečo robiť a vyrábať kauzy. Takto to nejako funguje vnútri komunít 

na tých najnižších úrovniach, pokiaľ majú nejaký „spoločný cieľ“. Každý, kto sa pridal k týmto procesom, 

bol v kolektíve vítaný a podrazy na mne spôsobovali „utužovanie kolektívu“. Jednoducho sa veci 

vyrábali a ešte aj moja zanietenosť bola zneužiteľná v takýchto vnútorných pravidlách komunity. 

V stavbe to bolo podobné, tam to bolo rýchle a hlavne ukázalo, kde sa takýmto spôsobom fungovania, 

alebo hľadania fungovania, z manažérskeho pohľadu nachádzam. Zapracoval som „tri padajúce 

hovná“(spolu so mnou teda) a výsledok bol priam fenomenálny. Ale poriešené tiež „fenomenálne. 

Výsledky tohto projektu sú ničím iným, ako presne to isté. Moje štatistiky sedia práve preto, lebo si 

tieto vzťahy uvedomujem. Rýchlosť návrhu a jeho zdôvodnenie je niečo, čo absolútne predbehlo 

akékoľvek iné snahy v minulosti a dôvod je iba v tom, že sa snažím vidieť do týchto foriem 

spolunažívania, viem, že sú závislé od spôsobu tvorby hierarchií a výšky absolútnej moci a ono to 

skutočne sedelo a sedí ako v mozaike. Teda snaha o život bez robenia zla druhým a pridávaniu sa ku 

komunite, ktorá sa živí povedzme odstrkovaním „konkurencie“, práve to je dôvod mojich výsledkov. 

V štádiu mazania je mimochodom aj tento projekt a veci sú v pohybe, teraz sa to snažím zachytiť 

v procese „výroby“ a ukázať vnútorné komunitné procesy. Nič iné a nič viac. Jednoducho dnešní politici 

a riadiaci pracovníci, ktorí sú výsledkom dnešného hyenizmu vedia, čo budem predstavovať 

v diskusiách a prečo tak vehementne tlačia na moje nepúšťanie tam. Odrazu sa prestať hádať, nadávať 

jeden na druhého, hovoriť v odborných faktoch a súvislostiach, to je tam jednoducho nepoznané 

a niečo úplne z inej dimenzie. 
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Pri analýze dôležitosti akýchsi nedefinovateľných „hodnôt“ a boja za rodinu, zastavím sa pri zaujímavej 

štatistike v cudzine, kde si zarábam na moje živobytie. Počas rozvoja projektu a potrebe čistej 

a nezotročenej mysle som prešiel mnohými hotelmi v rakúskom tyrolsku. Dnes sa dá povedať, že ako 

človek správajúci sa k druhým ako rovný s rovným som nemal šancu pri žiadnom kapitalistovi, ktorý žil 

v navonok usporiadanej rodine v spoločnosti, ktorá funguje tiež tvrdo na takýchto „vyšších 

hodnotách“. Jednoducho som im nepasoval ako človek, čo sa dá preukázať tým, že som v tej robote 

jeden z lepších, o objektívnej kvalite niet pochýb a je zmerateľná(hovorím o práci ako čašník či 

v obsluhe vo všeobecnosti). Dlhodobejšie som pracoval iba u človeka, ktorý je považovaný za čudáka(je 

to gay). Myslím si, že často chcel ukázať, ako mi ľudia krivdia len preto, lebo moje nepoklonkovacie, či 

neotrocké správanie ich vyvádza z miery. Avšak takáto štatistika môže byť zaujímavá a o niečom 

hovoriť. Presne takto pôsobí komunita, z ktorej pochádzam. Vnútri hra na akúsi hru na „vyššie, hlavne 

presne nedefinovateľné hodnoty“ a boj za rodinu. Potom sa môže všetko a akékoľvek „skutky“ prejdú. 

Jednoducho vzťahy, spoločnosť a asi aj rodiny, sú v dnešnej dobe často zakladané na neprirodzených 

princípoch ako dôsledku úžerníckeho systému, často z donútenia a to má aj také dôsledky profilovania 

„manažérskych osobností“ a formovania spoločenskej „reality“. Týmto samozrejme nechcem 

spochybňovať dôležitosť rodiny. Chcem spochybňovať spôsob vytvárania a držania vzťahov 

v úžerníckom spolunažívaní a jeho dôsledkov na celú spoločenskú funkčnosť a stabilitu. 

Najbližšia práca bude v rámci akejsi štátnej firmy a som už teraz zvedavý ako budú zaberať objektívne 

štatistiky na možnosť pracovať a fungovať v štruktúrach, ktoré vytvára kapitalistický model. Pritom 

pripomínam, že je to v oblasti so silným sociálnym štátom a ochranou zamestnancov pred svojvôľou 

kapitalistov, bez čoho by som v takom štádiu života a s takými vedľajšími aktivitami nemal absolútne 

šancu prežiť. Vivat kapitalizmus, nech sa páči na podnose. Cez objektívne štatistiky a empíriu. 

 

3.9. Fiktívny mrak a spravodlivá ruka nad nami.  

Fiktívny mrak, ktorý sa vznáša nad takýmito oblasťami a vytvára akúsi „spravodlivú ruku“, súvisí 

s príslušnosťou k ideológii alebo náboženstvu. Najčastejšie spája ľudí po rôznych „skutkoch dobra“, 

ktoré opisujem. Práve tie pomáhajú 

a často spájajú pri budovaní takejto 

ríše. Siaha však ďaleko a to nielen 

v rámci našej krajiny. Je to dôležitý 

článok fungovania celého 

západného sveta, keď sociálne 

štáty, okrem škandinávie boli 

hlboko založené na takomto 

ideologickom podklade(str. 13). Je 

to v Európe jednoducho 

medzinárodná hrozba, ktorá bráni 

riešeniu akýchkoľvek jej problémov. 

Urobí sa „skutok lásky“, ktorým sa 

odstráni nebezpečný element a potom hrá na dobrých a spravodlivých. Cez taký mrak sa v takejto 

oblasti napríklad vyrobí fantastický politik, ako je to v prípade východného Slovenska. Počas napríklad 

môjho vyháňania prechádzal jeden taký odborník primátorovaním, šéfuje vyššiemu územnému celku 

a momentálne tiahne na parlament. Ničím iným ako príslušnosťou k ideológii sa neprezentuje a to je 

základnou podstatou jeho „politických a riadiacich schopností“. Okrem toho, že sa tu veselo zlikviduje 

a zničí v mojom prípade asi niekto, kto v tej politike má skutočne čo povedať a budem tam 

Obrázok 5 Fiktívny mrak slúžiaci na vytváranie spoločenskej reality 
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z akéhokoľvek pohľadu prínosom, slúži to aj na takúto výrobu, ktorá sa deje cez vzájomnú „vyššiu 

formu kooperácie“.  

Takto sa „vyrába osobnosť“, ktorá bude podporovať ideologické pravdy a ja ako človek, ktorý prináša 

takéto výsledky, mám slúžiť na jej udržiavanie v podobe obete. Komunity fungujúce na nenávisti 

jednoducho také niečo potrebujú a je to dlhodobá súčasť takéhoto sveta. Tohto ideologického 

bezpochyby a tam je to asi dlhodobo zrejmé. Teda umelá osobnosť bez skutočných objektívnych 

dôvodov, ktorá bude podporovať ideológiu a obeť, síce s dôvodmi, ale nebezpečný element. 

Pripomínam, že dnešnú Európu vedú ľudia, ktorí sú najčastejšie výsledkom takéhoto „odborného 

sveta“. Zmanipulovaní ľudia jednoducho volia na základe toho, či sa niekto hlási k ich predstavám 

sveta, zvolia si nedefinovateľné „vyššie dobro“ a v skutočnosti možno vraždia, zabíjajú, ničia rodiny a to 

nielen tu, ale aj v iných končinách sveta. Nielen tak priamo, ako som to naznačil vyššie, ale už aj cez 

likvidáciu projektu, ktorý je jednoducho hrozbou pre svetový úžernícky systém vo všeobecnosti. No a 

často len zakrývajú skutočnú podstatu takto formovanej komunity, ktorá je teda v inom ako tvorbe 

dobra a lásky, čo teda vehementne predstierajú a ospravedlňujú tým takéto „skutky lásky“.  

Moja cesta bola cestou vyhnutia sa takejto formy fungovania a prechod do tzv. zóny individuálnej 

slobody, kde som mohol tento projekt ďalej riešiť a rozvíjať. Takto som bol schopný zamýšľať sa nad 

tým, čo ten trhový mechanizmu vlastne znamená a ako sa dá v dnešnej dobe zabezpečiť, čo bolo 

súčasťou môjho uvažovania po mnohé roky predtým, ako som vôbec robil nejaký návrh.  

Takto sa dá ukázať, čo je príčinou toho, že ľudia od dnešného komunitaristického spôsobu fungovania, 

ktorý je založený v rámci dnes fungujúcich 

mocenských mechanizmov často výlučne na 

princípe nenávisti a ruinovania životov a osudov 

iných, utekajú. Pričom spájanie sa na náboženskej 

ideológii alebo cez štátne mafie pri sociálnom 

štáte, sú z tohto pohľadu podobné a identické 

veci. Mnohí potom hľadajú cestu v individuálnej 

slobode a aj preto je táto kategória zneužiteľná 

napríklad v realizácii tzv. neoliberálnej revolúcie, 

ktorá priniesla za 30-40 rokov jej prechodu do 

spoločnosti iba ďalšiu chudobu a ďalšie 

zotročovanie. Jej neodbornosť a nepripravenosť 

stiahlo jednoducho masy, ktorým len možno 

komunitný život na takýchto „hodnotách pravdy 

a spravodlivosti“ nie je po vôli a odmietajú ho. 

 

 

3.10. Komunitarizmus verzus individualizmus a komplexnosť začarovaného kruhu  

Opakom komunitaristického fungovania je teda snaha o tzv. individuálny rozvoj. Individuálny rozvoj je 

v neprirodzene formovaných komunitách, čo je v prípade oboch prípadoch, ktoré opisujem, nemožný. 

Problémom je však to, že aj tieto kruhy sú zastrešované určitými vplyvmi, ktoré bránia takejto práci pri 

prechode do akejkoľvek diskusie. Toto ukázala napríklad debata, ktorá sa diala pri príležitosti 30. 

výročia nežnej revolúcie v mojom meste. Pripomínam, že o projekte som dal vedieť bezpochyby 

Obrázok 6 Spravodlivá ruka pôsobiaca cez fiktívny mrak 
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celému mestu a nemohlo to uniknúť ani protagonistom a v tomto prípade asi len predstierateľom tejto 

agendy a takéhoto života. 

Protagonisti takýchto akcií v miestnej komunite namiesto môjho pozvania, čo by som teda očakával, 

mi dokonca ukazovali chrbát a snažil sa nevidieť moje snahy o hľadanie nejakých foriem komunikácie 

s okolím, ohľadom tohto projektu. Neviem, či môže existovať zaujímavejší námet na takúto debatu ako 

je podrobná analýza dnešného a bývalého systému, ktorá vyústila dokonca do novej systémovej 

alternatívy, pričom je výsledkom života v mnohých častiach sveta a z mnohých profesií. Toto je už len 

taká otázka na zamyslenie. Myslím,  že je namieste. 

Takže ani takéto, neoliberálnou ideológiou zmanipulované kruhy hovoriace o individuálnej slobode, 

nedokázali nájsť v sebe ani kúsok sebareflexie a moje komunitné odstavovanie prechádza cez dnešnú 

mašinériu ako nôž maslom. Celý tento začarovaný kruh úžerníckeho systému počnúc komunitaristicky 

naladeným spoločnostiam, ktoré najčastejšie vedú mafiánske a úžernícke živly, cez mafie držiace ľudí 

túžiacich po individuálnom rozvoji, jednoducho nedovolí najviac, najreálnejšej a najpodrobnejšie 

zdôvodnenej alternatíve ku kapitalizmu v histórii, na akúkoľvek možnosť posunu. 

Debatou o ktorej píšem, si zrejme vytvorili svoju „virtuálnu realitu“, pozvali na jej potvrdzovanie asi 5 

odborníkov(priznám sa ani som nesondoval o koho ide, lebo mi je jasné čo sa tam „varilo“) a vytvorili 

pluralitný princíp, ktorý pán Blaha opisuje v knihe Matrix kapitalizmu(str. 29). Teda vytvorili si zdanie 

objektívnosti a odbornosti. Ešte raz podotýkam, že počas kampane som bol vycapený po celom meste 

aj s názvom alternatívy, teda uniknúť to ani týmto tvorcom „reality“ určite nemohlo. Naši 

predstieratelia snáh o napredovanie takýmto spôsobom asi napredovať nemôžu. Zakrývaním 

a prekrývaním vecí a faktov to jednoducho nepôjde a nič no nezmení ani vysoké ego, ktoré je v dnešnej 

dobe najčastejším spojovateľom ľudí, ktorí teda túto túžbu po individuálnom rozvoji často viacmenej 

predstierajú. Určite sa o to vnútorne a hlavne úprimne nesnažia. Je to síce „zaujímavé a moderné“, 

avšak takéto kamufláže života, ako je to v prípadoch iných ideológií, spôsobili prechod nepripravenej 

neoliberálnej revolúcie do globalizačných trendov a ich dôsledky sa už dajú vyčítať vo faktoch 

a štatistikách. O zdrvujúcom vplyve aj takéhoto pokrytectva už asi niet ani najmenších pochýb. Vivat 

kapitalizmus, v celej jeho šírke a výške, v celej jeho kráse. 

Kooperativizmus je teda náprava nepripravenej neoliberálnej revolúcie, avšak jeho tvorbe 

predchádzalo poznanie a skúsenosti a hlavne túžba po poznaní a nezakrývaní si očí pre realitou. Teda 

pred inými pohľadmi či zdôvodneniami videnia svojej reality. Aj keď takéto pokusy v princípe ani nie sú 

a sme svedkami bezbrehého podsúvania a tlakov na preberanie rôznych presvedčení o realite bez 

akýchkoľvek dôkazov, teda čisto z mocensko manipulačných dôvodov. 

 

3.11. Prečo som pre pána Blahu konkurenciou a o čo nám obom ide? 

Nasledujúca schéma znázorňuje rozdielnosť vo videní dnešných problémov cez moje okuliare, teda 

človeka, ktorý je systémom, spoločnosťou odstavovaný, ktorý však ako jediný prináša komplexne 

vyargumentované riešenie na kapitalistickú džungľu a pána Blahu, ktorý celý život strávil v tzv. 

„odborných kruhoch“, je to uznávaný a spoločnosťou oceňovaný odborník,  avšak s nulovými 

skúsenosťami z reálneho sveta. Jeho práca je zhrnutá v druhej časti. Mne pomohla tak zabudovať 

kooparatívy do systému a schémy ako aj teraz definitívne zhodnotiť, kde sa tento projekt v rámci 

odborného sveta nachádza. Naše názory sa líšia a schéma v skratke ukazuje, o čo nám obom ide. 
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Obrázok 7 Rozdiely v cieľoch a dôvody konkurenčného postavenia voči dnešným politikom 

Aby som priblížil jeho riešenie, tak spomeniem, že mu nejde o riešenie podstaty kapitalistických 

problémov, ale iba o plátanie okien na treťom poschodí kymácajúceho sa domu. Kooperatívy sú 

súčasťou aj kapitalistického prostredia a s ničím iným neprichádza. Je to síce posun vpred, avšak tak 

sociálny štát, ako aj funkčnosť kooperatív v rámci kapitalizmu majú svoje limity a sú zrejme na konci 

„svojej púte“. Kooperatívy v rámci kooperativizmu budú fungovať absolútne a sociálny štát prinášajúci 

mafiánske a korupčné prostredie bude tlačiť na spoločenské zmeny a nie je to obraz demokracie 

a rovnosti medzi ľuďmi. Na to sú objektívne a neprotiargumentovateľné dôkazy.  

Ešte pridám, že kooperatívy sa implementujú v Latinskej Amerike v rôznych formách. V rámci 

kapitalistického makroprostredia ako aj v plánovaných ekonomikách(čo je teda dilema na zváženie pre 

pána Blahu)(str. 27). Nie je to dostatočné riešenie dnešných problémov a aj keď prinesú niečo nové, 

ich princíp bude stále ten istý. Aj toto bude v rámci kapitalizmu neustále tlačiť na vznik komunitného 

fungovania založeného na skrytej nenávisti, šikane a odstrkovaní ľudí, teda na energii nenávisti, čo 

naznačujú problémy v rámci kooperatív v Mondragone. A toto bol dôvod, prečo vôbec prešla 

neoliberálna doktrína a priniesla fatálne zhoršenie situácie chudobných. Strach z takéhoto spôsobu 

fungovania, ktorý síce dnešným riadiacim štruktúram vyhovuje a dokážu „riešiť“ ich konkurenciu, ale 

prinesie stále to isté. Bude to stále tlačiť na nespravodlivosť, rebéliu a odpor k takýmto „hodnotám 

pravdy“.  

Sociálny štát a kooperatívy, či už v plánovanom alebo trhovom režime, riešením nie sú a sú na to 

v podstate dôkazy. Teda pán Blaha prináša možno krátkodobé zlepšenie a ukľudnenie situácie, jeho 

zmyslom je však pokračovanie v mafiánskom spôsobe fungovania, ktorý je spojený s tým, na akých 

princípoch a ako sa dnešná spoločnosť formuje a vzniká. U neho je to asi aj logickým bojom za 

zachovanie dnešných trendov a podstaty, na ktorých bol doslova vychovaný. 

Ešte pripomínam, že kooperativizmus neznamená zánik sociálneho štátu, ale jeho rozvoj v smere 

k poctivejším pravidlám. Teda všetky jeho vymoženosti zostanú a budú sa zlepšovať.  

 

3.12. Krátky pohľad na dnešnú politiku. 

K dnešnej politike len v krátkosti. Jedna strana, ktorá stojí za pánom Blahom a ho asi aj vychovala, sa 

snaží o vymedzenie potrebnosti sociálneho štátu. Tá druhá ju chce vymeniť a neponúka okrem 
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nadávania a kritizovania žiaden iný argument. Všetky politické strany som dlhodobo oslovoval a ani 

jedna sa nemala k žiadnemu činu, čo asi najlepšie ohodnocuje ich odbornú úroveň. 

Pri pohľade na odbornosť a schopnosti niečo dostávať do vyšších a lepších dimenzií len pripomeniem, 

že pán Blaha je skutočne lídrom v takýchto pokusoch a je to v skutočnosti jeden z najväčších 

odborníkov z pohľadu teórie a chápania súvislostí. Jeho návrh o čistom úsilí však hovorí sám za seba 

a tu je vidieť jeho deficit v skutočných skúsenostiach. Čisté úsilie je tak abstraktná záležitosť, že je ťažké 

ho nejako pretransformovať do objektívnych hodnotení. Príklad som uviedol v športe, kde moje čisté 

úsilie môže byť akékoľvek, ak ja nemám zabezpečené súkromie a pohodu, jednoducho nebudem môcť 

konkurovať iným. Podobne je to aj v akejkoľvek inej aktivite a práci, preto je tento návrh vysoko sci-fi 

a jediná odpoveď na neho je trhový mechanizmus a súťaživosť, teda urobené na pevnom a stálom 

podklade a cez kooperatívy. Slobodu jednoducho treba nechať a tu je vidieť, ako funguje skutočná prax 

a kde sú dnešní  politici v skutočnosti. Smutnejšie na tom je to, že aj keď k ním prídete s dokončenou 

prácou, robia všetko preto, aby sa nedostala do éteru. To je už ale otázka moci a toho, ako funguje. 

Politika je jednoducho v slepej uličke a títo ľudia nemajú šancu niekde spoločnosť posunúť. 

Odmietnutie projektu je toho stopercentným dôkazom. Jediné čo budú spôsobovať je prehlbovanie 

problémov, zbedačovanie a ničenie spoločnosti. Či jedna, alebo aj tá druhá strana. Obom chýba 

úprimnosť, sebareflexia a túžba po lepšej krajine a spoločnosti. Oba vidia iba moc a dokážu sa tak 

akurát handrkovať na spomínaných dekoráciách okien na treťom poschodí. Nič viac neponúknu a nikdy 

sa od nich nič viac nedá očakávať, čo mojou prácou prakticky dokazujem. 

Niečo podobné, aj keď bez takýchto priamych dôkazov, naznačuje príspevok Kríza dôvery, kríza 

demokracie od Marušiaka(str. 38). 

 

3.13. Iné typy alternatív? 

Asi nie je prekvapením, že sa vyskytuje množstvo ľudí, ktorým systémové nastavenie, nejaké 

postavenie, rodinné zázemie alebo jednoducho nedostatok sebareflexie, dodalo dostatočné množstvo 

ega na rôzne zosmiešňovanie mojich slov. Hlavne keď som povedal, že ide o jedinečný pokus 

a bezpochyby som sa dostal ďalej ako akýkoľvek iný ekonóm alebo niekto, kto sa o takéto niečo 

pokúšal. Moja sebaistota spočívala vo fakte, že dlho pred mojimi snahami som veci sledoval, rozvíjal 

a jednoducho uplatňoval v praxi. Nebolo to síce ohodnocované nejakou kariérou, skôr išlo o hádzanie 

pod most, avšak o mojich poznatkoch a výsledkoch som bezpodmienečne vedel. Chápal som súvislosť 

medzi spôsobom riadenia a výsledkami, veľmi rýchlo som prečítal to, že novým finančným systémom 

zabezpečíme jednak poriadok v bankách, tlaky na odbornosť a nie kariérne naťahovanie sa, avšak 

hlavne zamedzíme odlevu zdrojov zo základného nedostatku kapitalistického systému. Keď som urobil 

analýzy od Pikettyho, ktorý zozbieral všetky doterajšie dostupné štatistiky a podal ich vo vysoko 

objektívnom duchu, čo ešte nikto nikdy neurobil, moja istota bola skutočne krytá tým, čo som 

v rýchlom slede udalostí urobil. Doteraz som však odbil každý pokus dnešných „odborníkov“ otázkou, 

aby mi ukázal nejaký podobný pokus, vyargumentovaný, nejakým spôsobom zanalyzovaný a všetci sa 

zastavili na tejto otázke. Jednoducho bol som si istý, že som sa dostal ďalej, ako akýkoľvek ekonóm 

a odborník a nikto mi to nemal šancu vyvrátiť. 

Práca pána Blahu je skutočne veľmi dobrým materiálom na to, že moje slová sú pravdivé a jednoducho 

nikdy niekto niečo podobné nerozvíjal do takej hĺbky, ako ja. Demokratické a odborne zdôvodnené 

alternatívy jednoducho neexistujú. Ono to správne riešenie môže byť v skutočnosti len jedno a je to 

práve táto kombinácia. Moja istota a videnie vecí z hĺbky viedli k ďalšiemu rozvoju a všetko spolu je 

jednoducho vysoko nadčasová a jedinečná práca. 
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Pri bližšom pohľade na alternatívy vidíme spomínanú absenciu zmeny finančného systému, čo je 

podstatný rozdiel medzi tým mojim pokusom a inými podobnými. Jednoducho z práce pána Blahu sa 

dá vyčítať, o aké typy pokusov išlo a čo bolo ich výsledkom(str. 39).  

Pri tejto príležitosti pre úplnú objektivitu spomeniem ešte myšlienky, kde sa píše o tom, že niektorí 

ekonómovia prízvukujú, že socializmus mohol fungovať aj popri trhovom mechanizme(str. 20). To bolo 

pri Rawlsovi a jeho dileme, či je lepší socializmus alebo kapitalizmus. Nevedel na to dať jednoznačnú 

odpoveď a vedelo sa o ňom, že je zástancom využívania trhového mechanizmu. Spomínali sa tam aj 

možnosti kooperatív, čo by sa skutočne približovalo k tejto alternatíve. Takéto niečo sa dá vidieť rôzne, 

dá sa sondovať, či títo ekonómovia mysleli na socializmus so štátnymi firmami, či bez nich a podobne. 

Jednoducho dalo by sa to rozvinúť mnohými smermi, chýba tomu cesta a myslím, že chýba tomu hlavne 

istota v správnosť. To, čo mne nechýbalo vďaka tomu, čím som si prešiel pred navrhovaním. A práve 

tá istota viedla k ďalšiemu rozvoju a zdôvodňovaniu. Mimochodom na viacerých miestach sa uvádza, 

že v dnešnej dobe skutočne chýba kompletne vyargumentovaná vízia, alebo nejaká priechodná 

alternatíva. Aby teda prešla cez dnešné diskusie. No a práve kooperativizmus ňou je, spĺňa absolútne 

všetky predpoklady takejto vízie, ktoré sú spomínané v knihách pána Blahu. Je to výsledok praxe, či už 

z mojej autenticity, alebo oba základné body sú preukázateľne funkčné, je to vyargumentované 

viacerými spôsobmi a prostredníctvom analýz, ktoré sú v dnešnej dobe tým najobjektívnejším, čo 

vedná disciplína ekonómia môže vôbec ponúknuť. 

Kooperativizmus je jedinečný, je jediný svojho druhu, je to asi záver nejakého ekonomického bádania 

a teraz na tento argument môžem použiť už aj literatúru a zhrnutie politických, ekonomických či 

filozofických prúdov až po súčasnosť. Kooperativizmus je niečo, čo dnešné odborné diskusie rozmetie 

na márne kúsky a aj to je dôvod, prečo sú s ním také peripetie a prečo to tí dnešní odborníci „nevidia“ 

a nikdy o tom ani len „nepočuli“, aj keď nič podobné neexistuje a ja im roky vypisujem. 

 

3.14. Niečo k biológii, zmene DNA, alebo prečo práve kooperativizmus. 

Dnešná spoločnosť je na podvodoch vystavaná a je to jej základná DNA. Podvod a podraz je niečo, čo 

ľudí dostáva do spoločenského života a bez nich fungovať absolútne nevie. To je to, čo chcem týmto 

príbehom tiež povedať. Funguje výlučne v takomto režime a využíva rôzne spôsoby od medicíny cez 

iné vedné disciplíny zakrývanie tejto jej podstaty. V mojom prípade je možno šťastie, že som mnohé 

veci zaznamenal dávno predtým, ako som vôbec začal robiť tento projekt a robili sa na mne rôzne 

„pokusy“. Jednoducho spoločnosť fungujúca v takomto režime v rámci svojich vnútorných pravidiel 

dokáže v konečnom dôsledku tak vplývať na jednotlivca, že ho vyštve a odstaví z akejkoľvek činnosti 

a to rôznym spôsobom. Hrozba komunitného spôsobu fungovania je teda v tom, že môže byť založený 

na energii nenávisti, čo je prípad komunít, fungovanie ktorých v tejto publikácii podrobujem kritike. 

Ide však o všeobecný princíp života a fungovania v rámci režimu zvaného kapitalizmus.  

Opakom tohto sveta nenávisti a zotročovania má byť svet založený na objektívnych pravdách, ktorý 

ponúkam cez systém kooperativizmus. Určite niet viac preukázateľný a vyargumentovaný program na 

svete s akým sa niekto do politiky a diskusií tlačil ako je toto. Či už cez odbornú stránku a stav tohto 

projektu, ale asi aj cez to, čím som si počas jeho rozvoja prechádzal a tým, že som sa neustále 

prezentoval objektívnymi výsledkami práce. Ide teda o výsledok praxe a poznania skutočnej reality. 

Fakt, že dnes nastavená spoločnosť zneužíva moje postavenie a obrovskú motiváciu prakticky 

z akejkoľvek osobnosti, či už náboženského sveta alebo sveta dnešnej moci, na moju faktickú likvidáciu, 

zneužívajú dnešní politici. Príkladom je zrejme pán Blaha, ktorý celý život píše o ľuďoch odstránených 

systémom(str. 30), potrebe vnútornej revolúcie(str. 33), chýbajúce interpretácie sveta založené na 
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empirických dôkazoch(str. 50), nerovnosti šancí či potrebe alternatívy voči kapitalizmu(str. 36, 38, 45, 

51, 52). Je vysoko pravdepodobné a viacmenej isté, že o mojom pokuse, ktorý je jedinečný svojho 

druhu, čo človeku s jeho zameraním nemôže uniknúť, dlhodobo vie. Pokiaľ nie, povedal som mu to 

naposledy na debate a on namiesto debaty zneužil výrečnosť tak nášho primátora, ako aj svoje 

nacvičené politické úskoky. Napriek tomu teda zneužíva tento stav a fakt na moje odstránenie 

a namiesto posunutia projektu do diskusií, kde je jediná šanca na preukázanie jeho stavu, zneužíva 

komplex vecí a začarovaný kruh úžerníckeho zločineckého systému na moje nepúšťanie do éteru. 

Tento fakt by som chcel využiť ako hlavný dôkaz toho, že sociálny štát a mafiánstvo ktoré produkuje, 

je cestou skôr či neskôr do pekla a ničoty, čoho dôkazom je Gorila 1 či threema, ktorá je v čase písania 

tejto práce v éteri. Ako ďalšie dôkazy použijem jeho politické konanie v praxi, ako dôsledok tohto 

systému, spolu teda s formou spájania na náboženskej ideológii, ktorá je v meste, odkiaľ pochádzam 

a ktoré sa snaží veci „nevidieť a vymazať z éteru“, dobre čitateľná a z viacerých pohľadov viditeľná.  

Pán Blaha v knihe Antiglobalista vyjadruje presvedčenie, že „jediná možná cesta k objektivite je 

otvorený angažovaný prístup spoločenských vedcov, ktorí vzájomne polemizujú. Predpokladom je hrať 

čistú hru a nepredstierať, že existuje niečo ako bezhodnotové spoločenské vedy. Objektivita 

predpokladá zápas ideí a nie predstieranie, že naše idei sú robotickým prejavom sociopatickej mysle, 

ktorý sa dokázal zbaviť všetkých predsudkov, postojov, morálnych hodnôt a názorov a chrlí zo seba číru 

objektivitu. Táto kniha nie je prejavom takejto neúprimnosti. Jediné čo môže oslabiť jeho argumenty je 

racionálny protiargument alebo empirický dôkaz o opaku autorových tvrdení.“ (str. 44) 

Týmto pána Blahu samozrejme ešte raz budem vyzývať do verejne natáčanej debaty, aj keď z celej 

práce je asi zrejmé, ako dopadne. Nevedieť o realite nič logicky znamená strach zo zdôvodnených 

riešení. Tu sa halucinovanie a púť dnešných politikov a mnohých odborníkov končí, na toto už nemajú. 

Na moje argumenty on odpovede mať nebude a on to dobre vie. Jediná šanca je moje nepustenie 

a tento typ komunitnej úžerníckej likvidácie, ktorá sa deje v mojom domove dlhodobo. A týmto 

dôkazom poukázať na jediné možné riešenie do budúcnosti. Tým je definitívne kooperativizmus. 

 

3.15. Úvaha o možnosti filozofického rozvoja Gorily 2 a práce pána Blahu  

Na záver si ešte dovolím jednu filozofickú úvahu, vzhľadom na to, že som riešil filozofické diela a akosi 

ma to popri tom napadlo. Možno by bolo zaujímavé hľadať spoločné črty teórie zákona padajúceho 

hovna a teórie antiakcidentálnej spravodlivosti, ktorú rozvinul pán Blaha. Zistiť, či sú vnútorne 

koherentné a navzájom súmerateľné. Možno by som za takýto prínos do filozofie dostal aj nejakú 

Nobelovú cenu, človek nikdy nevie. Problém je v tom, že ja musím ísť do roboty a nemám na to čas. 

Tak to musím nechať. Ale ako námet pre nejakého filozofa by toto mohol byť zaujímavý základný bod. 

Hrozbou takéhoto filozofického vymedzenia by však mohlo byť aj to, že by sa opäť prišlo na nejaké 

vyššie dobro a likvidovalo ním každého, kto by sa prezentoval poctivou prácou. Takýmto spôsobom 

prišiel na potrebu „vyššieho dobra“ napríklad komunitarista MacIntyre(str. 17), čiže ide o objektívnu 

a skutočnú hrozbu. S takouto filozofickou úvahou skončím túto prácu a idem sa pomaly chystať do 

práce, kde budem zase tvoriť nejaké objektívne hodnoty. Tvorba objektívnych hodnôt je iná kategória 

ako filozofovanie a tam by mali dnes všetci začínať svoje „odborné cesty“, aby ten svet bol krajší. 

 

3.16. Záver 

Ako tvorca dnes už preukázateľne najviac a najrealistickejšie zdôvodnenej a demokratickej alternatívy 

voči kapitalizmu som sa snažil podrobne opísať celý systémový začarovaný kruh, ktorý nedovoľuje 
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skutočný spoločenský progres. Môj projekt potrebuje prejsť do diskusií, kde nebude o čom a tomu sa 

okolo mňa prispôsobuje celá spoločenská mocenská mašinéria. Kým Gorila 1 je o štátnej mafii, táto 

k nej pridáva tzv. ideologickú a obe sú súčasťou tzv. komunitaristického spôsobu fungovania. 

Komunity môžu byť založené na princípoch nenávisti a princípoch lásky. K tomu druhému sa dá dostať 

iba prostredníctvom prirodzených hierarchií a spoločnosť bude k nim inklinovať iba v prípade, ak 

o veciach budú rozhodovať objektívne fakty a nie rôzne „fiktívne vyššie dobrá“, ktoré protagonisti či už 

štátneho alebo ideologického komunitného fungovania zneužívajú na mocenské účely a odstraňovanie 

nepohodlných. Kooperativizmus je práve cestou k fungovaniu na tejto energii. 

Opakom komunitaristického fungovania je snaha o tzv. individuálny rozvoj, ktorý sa v takto 

neprirodzene nastavených komunitách vzhľadom na ich dôsledky v zásade nedá aplikovať a nedá v nich 

posúvať. Toto bolo nakoniec základným predpokladom existencie a rozvoja môjho projektu. 

Problémom je však to, že aj tieto kruhy sú stále viac  zastrešované určitými vplyvmi, ktoré bránia 

prechodu takejto práci do akejkoľvek diskusie, čo som v rámci Gorily 2 tiež naznačil. 

Opisoval som vyštvávanie z domova, ktoré bolo dlhodobou a komunitnou vecou, ľudí to spájalo 

a dodnes spája a robilo sa vďaka možnosti vytvárania si svojej pravdy na akomsi „vyššom fiktívnom 

dobre, pravde a morálke“. V záujme mocných sa ospravedlňovalo hocičo. Zmazané boli všetky činnosti, 

ktoré som robil s nadštandardnými objektívnymi výsledkami, pričom v „štádiu mazania“ sú aj výsledky 

môjho projektu. Bol som jednoducho vyháňaný ako prašivý pes bez možnosti akejkoľvek sebaobrany.  

Každý režim, ktorý nebude zohľadňovať objektivitu a realitu, ale bude sa riadiť inými hodnotami, bude 

zdrojom ruinovania spoločnosti, ničenia rodín a fungovania na princípoch nenávisti. Tak je tomu 

dnes(str. 48), ale tak to bolo aj v rámci komunistického pokusu, kde neexistovala objektivita 

prostredníctvom vzájomnej súťaživosti a trhového mechanizmu. Tam existovala vyššia objektivita 

pánov, ktorí boli súčasťou riadiacich štruktúr. Čiže jedno a to isté ako kapitalistická či ideologická úžera. 

Pripomínam, že celý tento projekt, ktorý mal už po roku lepšie výsledky ako akýkoľvek iný podobného 

typu, rozvíjam a robím v akomsi vyhnaneckom režime. Živím sa nosením tanierov v zahraničí 

a akékoľvek prosby na asi všetky kompetentné strany, ktoré existujú, zostali absolútne nevypočuté. 

Skôr to nakoniec vyzerá na potrebu mazania tejto práce z mocenských princípov a ich pragmatických 

dôvodov. Žiaden politik sa nemal k tomu, aby riešil program a odpútal sa od dnešného handrkovania. 

Komunita, ktorá drží tento projekt vzhľadom na uvádzané skutočnosti a okolnosti v rukách, je založená 

výlučne na vnútornej šikane a nenávisti. Momentálne sa v nej rieši moja definitívna diskreditácia 

a odstránenie, na poukázanie čoho používam aj túto publikáciu. Spájanie sa, hranie na dobrých 

a spravodlivých má jeden podstatný základ. Tým je odstránenie nevoňajúceho článku, ktorým pri 

takomto projekte a jeho histórii bezpochyby som, aj keď ide o dlhodobejšiu záležitosť.  

Využívajú sa na to riadiace štruktúry, ako aj ospravedlnenie cez svoje „vyššie dobro“ v podobe 

kresťanských hodnôt a boja za rodinu. Nenávisť a nejaká likvidácia iných jednoducho predchádza 

relatívnej spoločenskej stabilite, čo je história všetkých náboženstiev a asi ľudí vo všeobecnosti. Teda 

vec, ktorá tieto komunity spája v širokom okolí a snaží sa momentálne navonok predostrieť svoju 

vnútornú realitu. Niektoré veci sa v rámci možností budem snažiť ešte aspoň čiastočne preukázať.   

Princíp života na vzájomnom ubližovaní si vytláča do najvyšších riadiacich pozícií práve takých, ktorí sú 

najlepší v takýchto „športových kategóriách“ a to je v princípe dôvod toho, ako dnes vyzerá politika 

a ako sa tieto kruhy stavajú k niečomu, čo som im ponúkal. Pritom v rámci komunity, ktorú opisujem, 

sú akési vnútorné vydieracie pravidlá na to, že ak niekto niečo zlé na jej fungovanie povie, bude sociálne 

vylúčený, bude sa mu ubližovať, čo som teda videl a zažil(kontrola zdola-hore – str. 38, 39(Jozef Lysý)).  
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Pripomínam, že iba hovorením toho, čo som videl a vedel predkladať, dostal som sa do možnosti riešiť 

tento projekt. Dôvodom vylúčenia nemusí byť to, že komunite niekto ublížil ale paradoxne to, že tá 

ublížila niekomu a vehementne to skrýva a snaží sa zakryť tento princíp života. Začarovaný kruh 

kapitalizmu je skutočne veľmi komplikovaný a podrobne ho rozobrať znamená ísť až do takýchto 

hlbokých súvislostí. Dôsledky takýchto „praktík“ môžu teda v skutočnosti spôsobovať veľké nešťastie. 

Ľudia, ktorí sa nachádzajú v zóne, v ktorej som sa počas celého rozvoje projektu nachádzal a zrejme aj 

nachádzam, nemajú ani najmenšiu šancu na robenie čohokoľvek a dnešný mocenský organizmus ich 

jednoducho zlikviduje. Moje postavenie si uvedomujem dlho a aj preto viem teraz takto predostrieť 

všetky skúsenosti, ktoré asi objektívne hovoria o dnešnej dobe. Povedať len jednu z mnohých znamená 

asi to, že vás cez systémové nástroje označia za paranoidných a spoločnosť doslova vysmeje. 

Mojím otváraním sa som sa snažil zachytiť veci, ktoré viem nejako objektívne preukázať. Je zrejmé, že 

som sa týmto mohol niekoho dotknúť a nebolo mojou snahou hodnotiť konanie iných. Celý tento 

proces spôsobuje úžernícky mechanizmus, na ktorom je naša spoločnosť vystavaná a jednotlivci by bez 

takéhoto správania resp. pridávania sa k takýmto praktikám v dobe neprirodzených hierarchií často 

nemohli prežiť. Nenávisť je energia, na tej sme momentálne plne funkční, akokoľvek to vieme zakrývať. 

Podvody, podvrhy, šikana a vzájomné zotročovanie sú jednoducho podstatou fungovania celého 

vyspelého, z ideologického pohľadu židovsko kresťanského, zo systémového kapitalistického, spôsobu 

fungovania. Tak, ako medzi sebou fungujeme a vzájomne si robíme zle, tak pôsobíme aj navonok. Práve 

toto vytvára fenomény ako je terorizmus a extrémizmus. Žiadne iné náboženstvá či iné tyranie. Máme 

problém sa pozrieť do zrkadla a jedno také objektívne sa snažím touto Gorilou 2 nastaviť aj ja.  

Hlavné je však to, že je na svete prvá zdôvodnená a demokratická programová alternatíva k tomuto 

úžerníckemu systému a jediné, čo jej chýba je, dostať ju do diskusií. Akokoľvek som v stave schopností 

niečo také riešiť pre ľudí neprijateľný, vyháňaný za akejkoľvek aktivity a slúžim ako mech na kopanie 

pre potreby udržania „poriadku“, podstatný je opäť výsledok. A ten je zrejmý a myslím si, že touto 

publikáciou už aj definitívne potvrdený. Kooperativizmus je jednoducho preukázateľná cesta vpred.  

Pravda a realita má dnes ideologickú hodnotu tak hore, ako aj dole medzi obyčajnými ľuďmi. Tento fakt 

spôsoboval a spôsobuje prakticky všetky spoločenské problémy a neustále vyústi do vzájomného 

sebaničenia. Dodnes zabíja rodiny, ničí a ruinuje národy a tlačí spoločnosť k fungovaniu na vzájomnej 

energii nenávisti a úžere. Dokáže projekt založený na inej hodnote pravdy zvrátiť tento nezvratný trend? 
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Niečo o autorovi 

Stanislav Jurčišin má 40 rokov, pochádza z Bardejova. Vyštudoval Národohospodársku fakultu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokej školy pôsobil väčšinou v zahraničí a to 

v rôznych oblastiach. V navonok odborných prácach však iba niečo viac ako rok a to v pozícii 

marketingového pracovníka alebo projektového manažéra v telekomunikáciách. V zahraničí to bolo 

najmä v servise, teda turizme, avšak aj v poľnohospodárstve, či stavebníctve. Z geografického hľadiska 

pôsobil, študoval alebo pracoval prakticky v celej vyspelej západnej Európe, ako aj v USA či Austrálii. 

Po mnohoročných pracovných skúsenostiach a cestovaní začal riešiť makroekonomické súvislostí a ako 

sa neskôr ukázalo, tie mu dovolili navrhnúť a neskôr zdôvodniť systémovú alternatívu pod názvom 

kooperativizmus. Dnes sa dá s určitosťou povedať, že ide o jedinú zdôvodnenú a demokratickú 

alternatívu na tomto myšlienkovom trhu, čo už definitívne potvrdzuje táto publikácia. Túto prácu sa 

snaží dlhodobo neúspešne dostať medzi dnešné politické a odborné kruhy(od roku 2013), kde sa 

nedostáva absolútne žiadnej odozvy a nenachádza žiaden záchytný bod. Posledným pokusom bola 

snaha o prechod cez komunálnu politiku, čo bolo tiež spojené s vysokým neúspechom a odmietnutím.  

Táto publikácia zachytáva okrem vysokej politiky aj spôsoby tvorenia reality a manipulácie medzi 

obyčajnými ľuďmi. Za príčinu považuje dnešný úžernícky systémový mechanizmus. Poznanie 

a dlhodobejšie sledovanie tejto reality bolo jednou z hlavných motivácií na vznik kooperativizmu.  

P.S. Toto som o sebe samozrejme napísal sám       

   

  

 

 


