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Predslov 

Základným cieľom tejto publikácie je ukážka podstaty celého režimu doby cez akési dôkazové 

a empirické fakty, začínajúc v dnešných výrobných procesoch so snahou prejsť k podstate 

fungovania najvyšších spoločenských štruktúr. To celé v kontexte s dnešným systémovým 

nastavením a jeho rozborom. Je založená na mojich autentických skúsenostiach počas rozvoja 

projektu kooperativizmus, ktorý je dnes historicky prvou demokratickou a odborne 

zdôvodnenú alternatívou k otrokárskym režimom a v stave, keď ďaleko predbehol dobu. Čo 

sa snažím preukázať rôznymi spôsobmi, naznačenými aj v publikácií. Od porovnávacej metódy, 

ale hlavne rozborom reakcií odborníkov na rôznych úrovniach, či ich ochoty ísť do diskusií.  

Potreba nezotročenej mysle a prežívania cez poctivú tvorbu hodnôt boli základom pre 

možnosť takejto ukážky, ktorá sa teda podáva vo vysoko vedeckom duchu. Samozrejme 

vzhľadom na citlivosť a nadčasovosť danej témy, ktorá je stále odmietaná. Využívajúc 

najmodernejšie technológie a modernú dobu vo všeobecnosti, bez čoho by priniesť niečo také 

možné bezpochyby nebolo.  

Zákon padajúceho hovna je v nižších spoločenských kruhoch všeobecne známym zákonom 

života okolo nás. Padajúce hovná sú ľudia, ktorí sú zo spoločnosti a rôznych štruktúr 

z mocenských dôvodov eliminovaní. Pričom ich eliminácia pomáha k udržiavaniu režimu 

a štruktúr a je ťažké s tým niečo v tejto pozícii robiť. Niečo také sa deje pre potreby fungovania 

akéhokoľvek otrokárskeho režimu. Tie by bez ich existencie jednak fungovať nemohli, ale 

hlavne sa cez fungovanie tohto zákona prostredníctvom projektu dostávame do nejakej 

situácie, ktorou je možné problémy identifikovať a definitívne ukázať obraz doby. V tejto 

pozícii som sa nachádzal popri riešeniu projektu a aj preto vzniklo toto zdôvodnenie. 

Aj keď sa snažím podať čo najviac preukázateľných informácií, stále je to moja interpretácia 

a moje videnie. Ktoré vzniká po skladaní mnohých typov mnou videných mozaík. Možno by 

nevznikli, keby som sa dlhodobo nenachádzal v pozícií padajúceho hovna, keď sa veci okolo 

mňa často riešili a riešia pozachrbtovými klamstvami a intrigánskymi procesmi, na ktoré ja 

dosah nemám a čo spoločnosť na moju elimináciu využíva. To všetko opisujem podrobne v 

publikácii. Veci bude samozrejme možné pri reakciách po zverejnení meniť.  

Kniha vznikla pre potreby druhého pokusu o prechod projektu koperativizmus do politického 

éteru a má aj takýto podtext. Budem sa ju ale snažiť neskôr skompletizovať a vydať v tlačenej 

podobe. Aj keď asi najlepšie by bolo, keby som na niečo také už nemal čas a zaoberal sa plne 

odborným prechodom projektu. Doba, ktorú žijem, však niečo také zatiaľ neumožňuje a ide 

skôr o boj s akýmisi veternými mlynmi podvodov a klamstiev režimu, v ktorom je projekt 

kooperativizmus vo všeobecnosti prezentovaný. Aj to všetko podrobne a v súvislostiach. 

Veci stále treba brať z pohľadu nadčasovosti témy. Mená firiem, kde som pracoval a kde sa 

veci diali, sa snažím neuvádzať. Samozrejme sú zistiteľné a mnohé informácie uskladnené. Ale 

z pohľadu aj nejakého držania sa etiky sa to v tejto publikácii snažím nezverejňovať. Pričom 

materiálov, ktoré sú k jednotlivým veciam k dispozícii, je samozrejme často omnoho viac. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Stanislav Jurčišin 
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 Úvod do zdôvodnenia prvého sociologického zákona 

 

 

Urobil som odbornú prácu, ktorá ďaleko prevyšuje dnešnú dobu. Dnes sa dá povedať, že 

s vysokou pravdepodobnosťou jej poctivé a správne posúdenie dnešnými odborníkmi, už 

mohlo zachrániť tisíce životov. Moje výsledky práce sú často nadštandardné, niekedy teda až 

nadčasové, pričom kolektívy zvyknem tlačiť k zlepšovaniu výkonov a výsledkov. A to z rôznych 

pozícií a rôznym spôsobom. To všetko dnes viem nejako predostrieť a dokázať cez mnohé 

aktivity. Avšak mám malú šancu sa uživiť, ľuďom a spoločnosti slúžim ako mech na kopanie 

a z pracovných procesov a života ako takého som vyháňaný. Doslova pod most. Ak by nebolo 

mojich rodičov a rodiny, asi by som tam v nejakých štádiách a etapách aj rozvoja tejto práce a 

tohto projektu, ním už bezpochyby bol. Toto je realita, ktorú idem opísať. Prečo je tomu tak, 

ako sa to robí, aké vplyvy a nástroje na to využívajú. Ako funguje systém, aké sú jeho dôsledky. 

Moja situácia je pre spoločnosť doslova ideálnou na to, aby som bol využitý na udržanie 

úžerníckej karavány, v ktorej ako spoločnosť fungujeme, niekde zdola. Možno na komunitné 

využitie niekoho bezbranného na akúsi spoločenskú vraždu a likvidáciu, ktorá je na fungovanie 

ešte aj dnešnej spoločnosti, stále nevyhnutná. Ale ja zaujímavé okolnosti okolo jej vzniku 

a týchto dôsledkov využijem na ukázanie pôvodov a zdrojov všetkých dnešných problémov. 

Ukázanie, kde sa nachádzame a kam smerujeme. Takúto príležitosť využijem práve na to. 

Práve o tomto je toto zdôvodnenie zákona padajúceho hovna. O tom je táto publikácia. 

Som asi niekto, kto by bol za môj slobodomyseľný prístup k životu a snahe o riadenie sa 

faktami pred niekoľkými storočiami ukameňovaný, upálený, alebo jednoducho zavraždený 

davom, ktorý je ťahaný rôznymi vplyvmi. Moja životná púť by sa vtedy skončila asi takto. Doba, 

ktorú žijem, mi umožnila prežiť ďalej, nájsť nejaký spôsob obživy napriek tomu, že sa snažím 

riadiť tým čo vidím ja a nie tým, čo niekto chcel a chce, aby som videl a si myslel. To by sa skôr 

asi nedalo. Pred storočiami bezpochyby. 

Pred niekoľkými desaťročiami by som zase ušiel z domova niekde do inej časti sveta a sa tam 

zrejme nevrátil. Takto nejako sa to v čase menilo k lepšiemu. Rozmýšľal som nad útekom do 

Austrálie, ale možné to už pre mňa nebolo. Dnes tam už nie je pôda, kde by sa dalo žiť ako 

slobodný človek a uživiť rodinu. Také niečo ľudia v minulosti využívali a z vyspelého a tzv. 

moderného sveta utekali. Teda tí, ktorí do systému nezapasovali a ten ich vylúčil. Ľudia si teda 

časom vytvorili rozumnejší systém, kde nejaké ideologické predsudky a iné potreby, ktorým 

cez tieto veci išlo a asi aj dodnes ide o moc, neprechádzali. To si načrtneme zhĺbky a cez 

autentické skúsenosti. Lenže aj dnešný systém je pyramídový, založený na úžere a toto sú jeho 

dôsledky dodnes. Robí sa to miernejšie a ináč, ale predsa je to stále o tom istom, ako to bolo 

v stredoveku. Ja som sa teda musel vrátiť a ďalej bojovať doma. Aj preto je na svete dnes prvá 

odborne a empiricky zdôvodnená a hlavne demokratická alternatíva k úžerníckym 

a otrokárskym režimom. Ktorej cieľom mimochodom okrem iného je akýkoľvek režim, ktorý 

funguje a fungoval na lynčoch  a likvidáciách ľudí, definitívne zmiesť z tohto sveta. Avšak ak by 

sa dalo ujsť ešte dnes, asi by som toto neurobil. Ale už sa nedalo. Už som musel takto, keď som 

do veci videl a časom sa ukázalo, že aj vedel, ako na to.  
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Psychológovia ma označili za paranoidného, chceli do mňa natlačiť tabletky a odstrániť preč. 

Chceli zo mňa urobiť otroka a cez takéto drogy pritlačiť k neprirodzenému správaniu. Bolo to 

hlavne vtedy, keď som projekt, s rozvojom ktorého je spojený aj vznik dôkazov pre 

zdôvodnenie tohto zákona, posúval vpred. Takto nejako sa systém stavia k ľuďom, ktorí sa 

pokúšali ísť cestou, ktorú som si zvolil. Keby som bol slabá osoba, musel by som ustúpiť. Chceli 

mi povedať a pritlačiť ma k tomu, aby som si myslel, že toto čo som videl, nie je pravda. Že 

som to určite nevidel. Takto som prešiel do akejsi zakázanej zóny, kde sa nesmie rozmýšľať 

a nasledovať fakty tak, ako som ich nasledoval ja. V tejto zakázanej zóne vznikol celý môj 

projekt, celá moja práca, ktorú teraz touto publikáciou zrejme kompletizujem. Tam sa ale 

nesmie. Pokúsia sa vás odstrániť, spoločensky zavraždiť. Celý príbeh sú fakty, ktoré sa stali a sú 

vo veľkej miere overiteľné. Overiteľnosť pribúda, keďže som sa to časom snažil stále viac a viac 

zaznamenávať. Aj preto som teda urobil projekt, s ktorého vznikom súvisí aj vznik tohto 

zdôvodnenia prvého sociologického zákona v histórii. Lebo ma nezlomili. Lebo to, čo som videl 

a vedel predložiť, nie je paranoja. To je realita. V knihách majú napísané toto a viac ich 

nezaujíma. Aj keď v mnohých prípadoch takýmto spôsobom zrejme aj zachránia rôzne 

padajúce hovná. Ale aj preto vznikla prvá zdôvodnená alternatíva, lebo som neustúpil ani im.  

Na svete sú dnes okolo mňa dve pravdy. Jednou je, že som zo spoločnosti odstraňovaný 

a hádzaný pod most. Že ma už nikto nechce. Aj to mi dnes ľudia často naznačujú pri 

ospravedlňovaní likvidácie, ktorá je v pohybe a je rozpracovaná. Teda dnešné riadiace 

štruktúry mne jesť dať nechcú, aby som bol presnejší. Nebránim sa tomuto faktu, viacmenej 

na pílu už ani netlačím a nechávam veci tak, ako sú. Dôležité je, že to nie je z nejakých 

objektívnych dôvodov a to sa snažím ukázať zase sa. Teda ja za to určite nemôžem. Prečo je 

tomu tak, prečo sa to deje a sprievodné javy takéhoto niečoho vrátane mojich výsledkov práce 

v rôznych oblastiach sa budem snažiť ukázať práve tu. Ľudia nie sú naučení na správanie sa 

ako rovný s rovným. Hlavne vyššie spoločenské kruhy niečo také odmietajú a snažia sa 

odstrániť. Takto nejako funguje aj tento otrokársky režim a toto spôsobuje.  

Druhou pravdou je však to, že som urobil niečo, čo predbehlo dnešnú dobu. A toto budem 

preukazovať tiež. Ukážem, že pravdu nebudem mať dovtedy, dokedy ma budú autovať a rôzni 

tzv. novodobí odborníci riešiť poza chrbát. Dovtedy, dokedy nedostanem slovo a budeme si 

rôzne pravdy vedieť konfrontovať faktami zoči voči. Čomu sa samozrejme vehementne bránia 

a tvoria akési bariéry vstupu, ktoré sa budeme snažiť odkrývať a identifikovať. Tak ako aj 

identifikovať zdroj a základnú príčinu vôbec ich vzniku. Pochopiť tieto dve pravdy, ktorým sa 

teda ja nebránim a chcem ich len ukázať v pravom svetle, môže znamenať pochopiť 

fungovanie dnešného systému a asi aj to, prečo je moja alternatíva tou správnou alternatívou. 

Je však potrebné ich chápať v kontexte jednej s druhou.  

Som asi osoba, ktorá by bola uznaná po jej smrti. Asi aj toto sa dnes dá o mne povedať. Dôvod 

je prozaický. To, čím sa prezentujem, je síce nadštandardne preukázateľné, pravdivé 

a nadčasové, avšak nabúrava to mocenské záujmy. A mocenské záujmy sú to, čo hýbe svetom. 

Spoločnosť mnohých zavraždila počas ich života a potom si našla spôsoby ako ich uznávať po 

smrti. Na takýchto vraždách sú dnes založené aj náboženstvá a vyzerá to tak, že moja 

duchovne založená oblasť si zvolila cestu nasledovania vrahov toho, koho po jeho smrti 

uctieva. Možno mnohí nevedome, ale predsa je tomu asi tak. Teda jej kroky svedčia o takomto 
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zaujímavom paradoxe, ktorý by som rád predložil. Zaujímavé je, že aj vražda, ktorá bola 

spáchaná pred 2000 rokmi a neskôr ich spájala, bola sprevádzaná okolnosťami, ktoré chcem 

odkryť na fungovaní padajúcich hovien. Toho, koho zavraždili, dokázali uznávať až po smrti. 

Tak nejako je to dodnes a tak je spoločnosť nastavená. Človek by si pomyslel, že veď boli pod 

fyzickým trestom vtedajšej moci. No budem sa snažiť ukázať, že takéto vraždy sú úplnou 

súčasťou a podstatou aj dnešného života, pričom nemusí to byť spojené s takým strachom. 

A to na každej úrovni fungovania systému. Život v princípe v tomto ďalej nezašiel. Dôvodom, 

že beriem taký, pre niekoho citlivý príklad z minulosti, je široké poznanie tejto udalosti. Preto 

tú paralelu s procesmi, ktoré trvajú prakticky dodnes, chcem v tomto využiť. Robilo sa to a robí 

časom samozrejme miernejšie, ale niečo také je plnou súčasťou a dôsledkom niečoho, čomu 

by sme chceli dať definitívnu stopku. Ale to si žiada najprv analýzu tohto stavu, bez toho to 

určite nepôjde. Až tak ďaleko by som chcel pri interpretácii dneška zájsť. Dnes ako osoba, na 

ktorej je niečo také páchané, môžem sa do takej komunity vracať a časom jej činy a kroky, 

spôsob fungovania a to, čo ich poháňa a udržiava v chode, odkrývať a ukazovať. Čo je asi 

základný rozdiel s inými typmi týchto procesov, keď to možné nebolo, alebo z určitého 

pohľadu nie je ani dnes. 

Asi to nie je nič nezvyčajné. Slobodné zmýšľanie a snaha o presadzovanie hodnôt 

preukázateľnej pravdy, na ktorej je môj projekt založený, vadilo každej neprirodzenej moci. 

Moci cirkvi, feudálom, kapitalistom, ale aj komunistom. Tak nejako vzniká začarovaný kruh. 

Keby som nemal motivácie sa týmto predierať, asi by som to zabalil. Ale to neurobím, aj keď 

na to mnohí čakajú a by to chceli. Hlavne tí hore. Myslím si, že moja práca má byť uznaná za 

môjho života a ja mám mať právo na veci, ktoré mne chcú uprieť. Lebo tak má fungovať svet 

a aj toto je cieľom môjho projektu. Aby rozhodovala poctivá práca a nie pokrytectvo, klamstvo 

a špekulantstvo. Moja rezignácia, v ktorú asi dúfajú, by ich veľmi potešila. No budem sa snažiť 

ukázať, že nič iné im ani neostáva. Môj prechod do odborných diskusií a tam, kde môj projekt 

patrí, veľmi naruší mocenské štruktúry. A oni to vedia. 

Systém riadia ľudia, ktorí sú v skutočnosti na extrémne nízkej odbornej a ľudskej úrovni. Aj keď 

sa to v čase menilo relatívne k lepšiemu, stále je tomu tak. Sú to najčastejšie otroci 

úžerníckeho režimu v rôznej forme. Byť poddajní a submisívni, to je asi ich najlepšia vlastnosť 

a často iba to ich dostalo do nejakých pozícii uznávaných odborníkov, či úspešných ľudí v rámci 

režimu. To si naznačíme z každej strany. Tak ako celý proces vzniku tejto karavány už 

z najnižších poschodí hierarchií. Často sú v najvyšších riadiacich štruktúrach v politike, na 

úradoch, v podnikateľskej sfére. Často sa spoja a hovoria o sebe ako o inteligencii národa, 

ktorý chce určovať trendy, pravidlá a to, kam sa má spoločnosť uberať. Spolkom hovoria aj 

politické strany a hnutia. Len bez nejakých predložených cieľov, poznania, argumentov, či 

zdôvodnených plánov. Toto budem rozoberať z každej strany a vysvetľovať dôvody. Aj keď je 

to náročné, je to dnes už možné a ja to už ukázať viem. Cesta k tomu bola dlhá, veci som videl 

z mnohých pohľadov. Dnes už mávam zdôvodnenou alternatívou, ale predchádzali tomu dlhé 

roky života a vnímania ľudí z rôznych spoločenských vrstiev. Žil som s nimi, študoval s nimi, 

pracoval s nimi, obsluhoval ich a viem, ako sa ľudia z rôznych spoločenských tried správajú 

v rôznych situáciách. To bol nakoniec základ toho, že som stále dokázal byť nad vecou a veci 

vidieť z nadhľadu. Či už pri riešení projektu, alebo analýze mojej súčasnej situácie a toho, čo 

sa v skutočnosti aj okolo mňa deje. Čo ukazujem aj touto publikáciou. 
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Asi toto je krátky úvod do tejto knihy. Toto v nej poviem z každej strany. Rozoberiem systém 

do podrobností. Ukážem rôzne oblasti a to, čo ich poháňa. Ukážem ich, lebo som išiel za tým, 

aby sa pravda ukázala. Nenechal som sa odradiť rôznymi, často aj komunitnými klamstvami. 

Mnoho ľudí v takomto bode ustúpi a nechce pichať do hniezda. Nechce sa nechať navonok 

zosmiešniť. Ja si myslím, že to nie je správne. Že ak je niečo alebo nejaká vec založená na 

klamstve, nie je správne, aby prešla. Aj keď to môže krátkodobo komunity ukľudňovať 

a v mojom prípade to platí a platilo asi dvojnásobne. Budem sa snažiť ukázať, čo sa dnes okolo 

nás deje a čo spoločnosť ťahaná rôznymi vplyvmi dokáže spôsobovať. Lebo pre mňa je 

objektívna pravda dôležitá, je to základ môjho projektu. Toto je to, čo som v živote sledoval 

a nikdy od toho neustúpil. V oblastiach, ktoré otvorím, je tá pravda preukázateľná rôznymi 

spôsobmi. 

Kapitalizmus nie je dobrý systém. Je to istá cesta do záhuby a na takejto trajektórii sa 

nachádzame. Existujú na to vedecké dôkazy a je to už nespochybniteľné. Je to otrokársky 

režim. Ale treba povedať, že tie predtým boli horšie a posunul veci vpred. Okrem toho, že 

priniesol nové organizácie a veľký priemyselný a ekonomický progres, pomohol odbúrať moc 

cirkvi a zrušiť feudálne spôsoby, ktoré v určitých oblastiach prežívajú dodnes. Bez kapitalizmu 

by tieto kruhy možno dodnes robili veci, ktoré robili stáročia. Tak si aspoň robia konkurenciu 

a ich vzájomné fungovanie môže mať aj pozitíva. A dobrý nebol samozrejme ani komunizmus, 

ktorý bol zavádzaný u nás. Podľa učenia Marxa. Nič múdrejšie predtým nikto nenavrhol a on 

to navrhol ešte v polovici 19. storočia. Bez vedeckejšieho prístupu, vlastne opäť z veľkej miery 

len ideologicky. Skôr chcel odbúrať moc kapitalistov, na viac sa nezmohol a v tej dobe asi ani 

zmôcť nemohol. Nejako zdôvodnený plán v skutočnosti nemal. Aj preto to ideálne byť 

nemohlo. Len to tiež posunulo veci vpred. Bola to snaha odbúrať kapitalizmus a jeho dôsledky. 

Tie bolo vidieť od jeho začiatku. Robotník a tvorca hodnôt bola obyčajná handra a kapitalista 

otrokár. Nič iné nie je ani dnes, netreba si nahovárať. Absolútna moc má takéto dôsledky a vo 

výrobnom procese to funguje takto. Len sme tie dôsledky zmiernili. Aj toto celé dopodrobna. 

Stojím asi na prahu likvidácie dnešnou mašinériou moci v kombinácii s každou jej spomínaných 

zložiek, ktorá prežíva dodnes. A žijem v oblasti, ktorá je tým poznačená asi najviac, čo je šanca 

to skvelo interpretovať a opísať. Prelínanie kapitalistickej, komunistickej a moci cirkvi a jej 

spôsobov. Keď sa moja likvidácia nepodarí a ja budem tam, kde s takýmto projektom patrím, 

bude to pre dnešných mocných zle. Oni to vedia. Dokážu ma eliminovať poza chrbát, dokážu 

autovať preč. Dokážu mi nedať a zobrať prácu, možnosť na sebarealizáciu. Dokážu zrejme aj 

mnohé iné veci, ktorých sa dotknem. Ale zmazať tento projekt a fakty okolo neho už nedokážu. 

A to je šanca ukázať obraz doby. Smola dnešných riadiacich štruktúr a odborníkov, ktorých 

produkujú je v tom, že ich odbornosť a minulosť už veľmi nezmenia. A práve preto to treba 

zachytiť teraz. Vedia ľudí odstraňovať a nedať im zdroje. To je však najčastejšie jediné, čo sa 

v rámci tohto režimu naučia a čo im prináša nejaký spoločenský status alebo postavenie. Ale 

sú to táraji a najčastejšie úplní klamári. A toto sa dokázať bezpochyby dá a tam smerujeme. 

Cesta vo všeobecnosti pri rozvoji spoločnosti až do tohto štádia, keď niečo také je možné 

predložiť a ukázať, bola dlhá. Doba je na niečo také konečne pripravená. Skôr sa to určite 

nedalo, čo podrobne ukazujem v mojej predchádzajúcej publikácii Odborná argumentácia. 

Cesta bola dlhá aj u mňa a asi muselo zapadnúť množstvo faktorov, že som takto prežíval a šiel 
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si za tým. Čo predstavujem práve tu. Od motivácií, tvorby istoty v to, že moja pravda je 

preukázateľná, cez často náročné hľadania spôsobov ako prežívať a projekt posúvať. Možno aj 

nejakých zásahov zhora, ktoré už definovať bližšie neviem. Ale sme tu a teraz a toto je realita, 

ktorá je podstatná. Snažím sa riadiť faktami a ani toto nebude iné. Mám plán a jeho 

zdôvodnenie, na ktorý nesiaha žiaden doteraz ani z malého percenta a obhájim si to 

s kýmkoľvek. Len to niekto nechce. A to je šanca ukázať mnohé iné súvislosti a dôsledky 

dnešného režimu. 

Môj príbeh je z mnohých pohľadov asi zaujímavý a opísať ho je nevyhnutné na naplnenie tohto 

cieľa. Je hlavne pravdivý a autentický. Ľudia ma dnes často odhovárajú od písania. Vraj sa mám 

venovať niečomu konštruktívnemu, čo mi prinesie obživu. Vraj som len obyčajný pisálek. Tu 

musím povedať, že ja píšem ako niekto, kto vytvoril prvú zdôvodnenú alternatívu 

k otrokárskym režimom a celý život som sa venoval a živil poctivou prácou. Moje písanie je 

teda už o inom. Nie je prázdne, ale je to z veľkej miery už naplnený príbeh, aj keď stojím pred 

likvidáciou z prozaického dôvodu. Predbehol som asi dobu a mocným to vadí. Nič nové, 

história je vlastne len o tom. A možno ako prvý v histórii by som chcel, aby boli veci posúdené 

spravodlivo počas môjho života. Lebo tak je to správne a tak to má byť. Iba také niečo môže 

byť dobrým odrazovým mostíkom pre niečo spravodlivé. Ďalšia bezcitná vražda a likvidácia 

kruhov, ktorým logicky vadím, to by nebolo dobré tak pre mňa, ako aj asi celkovo. Projekt 

a možno aj táto kniha sú zrejme aj akousi mojou sebaobranou pred dôsledkami režimu. To 

nepopieram. Ale tak asi vznikajú motivácie rôzneho druhu a takto to nejako do seba zapadlo. 

Snažím sa otvoriť sa čo najviac a veci neskrývať. Nemám čo skrývať a nemám problém hovoriť 

o hocičom. Stále som to ja, kto niečo ponúka. A každý, komu niektoré veci vadia je len niekto, 

kto iných dokáže len brzdiť. To je jednoducho fakt. Aj mnohé negatíva by nevznikli vtedy, keby 

to nespôsobovali ľudia ťahaní rôznymi vplyvmi. Či už nejakou zložkou moci, ktoré som načrtol, 

alebo svojimi osobnými záujmami. Preto je to jedno, čo si kto myslí. Dôležité je to, čo vzniklo 

a čo je na svete. Cesta, ktorú budem opisovať, bola a je nevyhnutná. Ináč to teda vzniknúť 

nemohlo. Alternatívny systém asi logicky ani nemohol vzniknúť v rámci systému. Lebo tam by 

to zastavili. Musel si hľadať alternatívne cestičky a spôsoby. 

Aj keď budem k môjmu okoliu a veciam, ktoré sa udiali často aj veľmi kritický, myslím si, že 

Slovensko je krajinou poctivej práce a ľudí, ktorí sa snažili prežívať bez snáh zotročovať 

a kolonizovať iné časti sveta. Toto je určite šanca, toto je cesta. Treba sa naučiť najprv žiť sám 

so sebou, robiť si poriadok okolo seba bez snáh o vykorisťovanie iných a potom ísť niekde inde 

hovoriť, ako sa má žiť. A svet takto dnes nefunguje. Funguje a fungoval ináč. Ale iba toto je 

budúcnosť. Toto si myslím o mojich rodákoch, aj keď otvorím aj negatíva, ktoré prichádzajú 

s vplyvmi, ktoré teda rozoberiem do detailov. Fakt, že svet riadia ľudia a krajiny, ktorí sa učeniu 

poctivej práce nikdy nevenovali a ani nevedia o čom to je, je základom mnohých dnešných 

problémov. Pričom to podporuje režim, ktorý je založený na všetkom, len nie poctivej práci 

a schopnostiach ľudí. Na toto tvrdenie sú dnes doslova vedecké pohľady a dôkazy, ja sa to k 

tomu budem snažiť ukázať cez viaceré oblasti a ako inak, autentické a zistiteľné skúsenosti 

a fakty. Naučiť sa dobre riadiť bez naučenia sa robiť a tvoriť hodnoty, to sa nedá. V západných 

krajinách sa dnes ľudia učia najčastejšie rovno manažovať, alebo sú vopred odkázaní na 

ponižovanie sa a na život otrokov, k čomu sú manipuláciami vedení. Tak funguje tento svet 
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tam, toto prinášajú a snažia sa nanútiť aj nám, pričom naše postavenie je už byť poslušnými 

otrokmi. Budem to chcieť ukázať naprieč celým režimom, geograficky ale aj odborovo.  

Budem teda opisovať viaceré zložky moci. Moc a vplyv cirkvi, kapitalistov, ale aj komunistov, 

ktorí prebrali túto agendu. Som z oblasti, kde sa všetky tieto tri zložky veľmi prelínajú 

a vytvárajú akúsi situáciu. Myslím, že toto tvrdenie platí v globále na celú krajinu, z ktorej 

pochádzam, nielen teda nejakú lokálnu oblasť. A myslím, že toto je dnes asi tá najlepšia 

situácia a najvyššia možná miera rovnováhy, ktorá sa v rámci dnes nastaveného režimu dá 

dosiahnúť. Dlho som na nejaké zložky bol veľmi nahnevaný a považoval ich v nejakom štádiu 

rozvoja za hlavný zdroj aj mojich problémov. Moja skúsenosti v tvrdo kapitalistickom prostredí 

ma uistila, že tak je to stále najlepšie. Každá zo spomínaných zložiek sama o sebe vytvára 

a vedie do absurdnej formy tyranie. Každá trochu iným spôsobom, ale predsa. V kombinácii sa 

akosi navzájom eliminujú a zrejme aj kontrolujú. Možno aj to pomohlo vytvoriť tento projekt 

a prísť až tu. A to je cez môj domov skvelo opísateľné. 

No a treba povedať, že každá zo spomínaných mocenských zložiek je založená na kolonizácii 

a zotročovaní iných. Iba tak dokáže takto nastavená a fungujúca spoločnosť prežívať. Viac či 

menej, nepochybne je to tak. Z tohto pohľadu bol na tom najlepšie asi socializmus zavádzaný 

v našich končinách. Tiež išlo len o tyraniu v konečnom dôsledku. Ale toto by bolo na dlhú a inú 

debatu. Pre vznik projektu a jeho rozvoj boli všetky tri nevyhnutné. Každá mu niečo dala a to 

budem predkladať. Zobral som to dobré a snažil ukázať a eliminovať to zlé. Mozaika vznikla 

takto. 

Moje skúsenosti môžu izolovane samé od seba a bez výsledku práce v podobe projektu 

kooperativizmus znieť do istej miery skutočne paranoidne. Na to upozorňujem vopred. Ale ja 

mám na moje slová argumenty, spájam ich hlavne s poctivo vykonanou prácou v kontexte 

s reakciou spoločnosti. Používať pre potvrdzovanie pravdivosti jednotlivých udalostí a jej 

priebehov budem ale aj najmodernejšie technológie, bez toho by to nešlo. Priznám sa, došlo 

to až do robenia si nahrávok, pričom niektoré som medzičasom aj stratil a už nie sú k dispozícii. 

Každopádne tieto veci budem používať v súlade s pravidlami a zákonmi. Aj keď je smutné, že 

dnešný systém sa takto kryje a dáva takéto bariéry. Ukážem, ako v nejakých fázach, keď som 

videl narafičené podvody a pripravujúci sa vyhadzov, som iného východiska vlastne nemal. 

Bránil som seba a asi aj svoju rodinu. A je smutné, že niečo také dovolené nie je. Aj keď tie 

moje nahrávky v konečnom dôsledku možno až tak dôležité nie sú. Len je to nástroj, ktorý sa 

pri existencii toho, čo idem opísať, dá často ako jediný, použiť. Využívanie technológií však 

bude mať aj úplne iný rozmer a bez nich by predložiť toto zdôvodnenie bezpochyby nešlo. 

Informácie sú v zverejnenej a nezverejnenej forme, o existencii ktorých poviem. Súkromné 

rozhovory mimo pracovných procesov nebudem zverejňovať, ale poviem ich obsah 

a zabezpečím, aby boli na nejakom mieste pre prípad akýchkoľvek neskorších turbulencií 

a snáh o spochybňovanie mojich slov. Tak je to asi najrozumnejšie a najlepšie. Pôjdeme 

v súlade s pravidlami, ale myslím si, že predkladané veci sú aj tak dostatočné na robenie našich 

záverov. Mnohé vznikali pri turbulentnejších obdobiach, keď sa zasahovalo aj do môjho 

súkromia a zachádzal som možno do netradičných spôsobov a snáh o preukazovanie toho, čo 

sa dialo. Preto je to potrebné brať aj z takéhoto pohľadu. Zdôvodnenie tohto zákona vznikalo 
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pri prirodzenom naberaní skúseností a aj ja som len človek, ktorý je v nejakých obdobiach a pri 

nejakých veciach zranitelnejší. Ale o to je to možno lepšie a verím, že aj dôveryhodnejšie.    

Nie je mojou snahou hovoriť a predkladať ako má niekto žiť. To by som si teda nedovolil. Nech 

sa každý prezentuje výsledkami práce a nie tým, že navonok hrá nejakú hru. Ale ukáž, čo robíš, 

ukáž výsledky svojej práce. Ale nie kým v spoločenskom postavení si. Ak niečo konkrétne 

urobíš a vieš to predložiť, potom hovor, ako si k tomu prišiel a čo je správne. Musel som ísť 

proti prúdu, to je asi zrejmé. Ale výsledok je na svete a to je podstatné. A treba povedať, že ak 

by som to nerobil a nenašiel nejaké navonok čudné východiská, nič také by určite nevzniklo.  

Príbeh bol najskôr písaný za účelom predstavenia mňa ako osoby v kontexte s mojim 

projektom. Preto je to skôr v autobiografickej rovine, avšak v konečnom dôsledku ukazuje 

práve to, čo naznačuje názov knihy. Bol písaný preto, lebo už dlho viem, čo som urobil 

a rozvinul. Pričom počas jeho rozvoja sa ukázalo množstvo nových skutočností, ktoré menili 

môj pohľad, ale aj potvrdzovali úroveň projektu a iné veci a súvislosti. Viac dôkazov o veciach 

z mojej pozície v jednotlivých oblastiach, ktoré opíšem, sa asi mať ani nedá a asi ani netreba. 

Hlavne ukážem, že v každej som šiel na maximum a nikdy sa konfrontácii nebránil. To mi 

umožňovalo hlavne to, že som v rôznych aktivitách bol na nejakej kvalitatívnej úrovni a ak 

niekto chcel robiť podvrhy, ja som ich dokazovať vedel. Len je ťažšie ísť proti prúdu, kde vás 

môžu stále rôzne veci zaskočiť. Tam musíte byť silný aj osobnostne a ísť ďalej za tým, čo chcete 

dokázať. Lebo po podvrhoch nasledujú jatky a snahy o dokazovanie opaku, pričom niektoré 

veci budú až komunitného charakteru a nastavia zaujímavé zrkadlo našich končín. A jatky sa 

robia zrejme v mnohých oblastiach života a nemusia byť priamo spojené s danou aktivitou, 

kde sa veci udiali. Niekedy je skutočne ťažké hľadať osobnú zodpovednosť. Preto to úplne 

odhaliť ľahké nie je. Veci budem ale hlavne chcieť predostrieť v kontexte systému a jeho 

zložiek. Nie v nejakej osobnej rovine. 

Zákon padajúceho hovna, ktorý chcem touto knihou zdôvodniť a dokázať, je asi prvým 

zákonom z oblasti sociológie a spoločenských vied, aký sa niekto pokúša zdôvodniť. 

Spoločenské vedy sú presiaknuté subjektívnymi pocitmi ich tvorcov, ktorí v živote najčastejšie 

nič nerobili, nič nepreukazovali a hlavne ich vychoval režim. Ten im hovoril, čo a ako si majú 

myslieť. Snaha o zdôvodnenie platnosti tohto zákona môže nabúrať to, čo sa v školách učia 

psychológovia a čo spôsobujú. Môže nabúrať to, čo sa učia v rámci iných spoločenských vied, 

hlavne ekonómii. Nebude prijímaný ľahko a budú sa mu brániť. Ale o tom sú všetky nové 

zákony a ani tento nebude v tomto výnimkou.  

Intelektuálny svet dnešnej doby je hlavne o vysokom egu. To sa budem tiež snažiť ukázať 

v plnej miere. A nie je asi lepšia príležitosť, ako to urobiť v rámci a z pohľadu tohto zákona 

pomocou vednej disciplíny, kde v podstate doteraz neexistujú objektívne závery. Kde sa 

odborné kruhy mýlili a mýlia dodnes. Budem ich rozoberať, naznačovať publikácie, ich tvorby 

záverov a pod. Práve tam som ja určité a zrejme aj definitívne závery urobil a toto je zrejme 

najlepšia príležitosť na ukážku, o čom dnešná doba v rámci aj odborného sveta je. Nie sú veľmi 

spokojní, že nepochádzam z navonok úspešných vrstiev v rámci režimu. To nie je dobrá vizitka 

režimu. Toto degraduje mnoho novodobých osobností. To si v kontexte môjho projektu treba 

uvedomiť. Boj za moju elimináciu a nepúšťanie do éteru je v spoločnosti obrovský a má to 

svoju logiku. 
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Ľudí z vyšších spoločenských tried sa pýtali dotazníkmi, prečo si myslia, že do nich patria. 

Najčastejšie odpovedali tým, že je to ich pracovitosť a precíznosť. No táto kniha môže teda 

ukázať niečo iné. Avšak dotknem sa aj sveta robotníkov, keďže som medzi nimi žil a fungoval 

dlhodobo. Treba povedať, že práve tam som videl a spoznával veci, ktoré ma viedli k projektu. 

Tento svet je tiež veľmi zvláštny, poznačený režimom a dobou. Poznačený ale aj ideológiami 

a rôznymi manipuláciami. Ale stále je najčistejší a najlepšie cez neho vidieť dôsledky režimu. 

Tam sa tvoria hodnoty, tam sa dá ťažšie zavádzať, cez toto je často vidieť realitu. Bez poznania 

tohto sveta, aj keď je niekedy skutočne krutý a zákerný, by takýto projekt určite nevznikol. 

A tu je aj odpoveď na to, prečo niečo také nepredstaví niekto, kto žije medzi navonok 

odborníkmi, ktorých nám média a režim predkladajú. Závery o nich budú doslova 

apokalyptické, ale pravdivé. Nikdy nič nepredložili, najčastejšie nikdy nič konkrétne ani 

nerobili, klamú alebo sa mýlia z pohľadu nastavených trendov prakticky vo všetkom a nie sú 

schopní ani posúdiť to, čo vzniklo. Hlavne spôsobujú a iniciujú jatky, ktoré sa konajú napríklad 

na mne. Svojou nečinnosťou, vedomou ignoráciou a zavádzaním týmto podlým spôsobom. Ale 

zrejme aj inými spôsobmi, ktoré režim umožňuje. Aj toto si postupne ukážeme a rozoberieme. 

Tento zákon a jeho pochopenie považujem za dôležitú a nevyhnutnú podmienku pre 

pochopenie správnosti alternatívy k úžerníckym režimom pod názvom kooperativizmus, ktorá 

je podaná v iných publikáciách. Aj toto je cieľom tohto zdôvodnenia. 

Ale treba povedať, že je výsledkom aj mnohých iných okolností. Hlavne toho, že ako tvorca 

môjho projektu mi dnešné politické riadiace štruktúry počas rozvoja už dlho nadčasového 

projektu odmietali dať prácu a plácu. Lebo si nemyslia, že je to pre život človeka potrebné. 

Pričom u niektorých prúdov je to minimálne na zamyslenie. Čo si teda rozoberieme podrobne 

a v súvislostiach. Aj to je dobrým obrazom ich mentálneho stavu a doby. Musel som sa teda 

predierať svetom poctivej práce a tam si udržiavať nezotročenú myseľ pre rozvoj projektu. 

A tam, ak sa dejú nečestné veci a praktiky, čo sa vzhľadom na dôsledky režimu dejú, tam ich 

aj viem rôznymi dôkaznými spôsobmi ukázať. A takto nejako krok za krokom vznikli podklady 

pre toto zdôvodnenie. Teda je to aj vďaka dnešným politikom a riadiacich štruktúram a ich 

manažérskym schopnostiam. Vďaka teda patrí aj im. 

V tomto prípade ide o internetovú a predvolebnú verziu zdôvodnenia, na ktorú budú 

jednotliví aktéri ešte môcť reagovať. Aj keď mnohým už posielaná bola a možnosť mali. 

Každopádne bude z toho možno neskôr knižná verzia, kde by sa zachytili možno ešte nejaké 

ďalšie skúsenosti a veci, ktoré ešte chýbajú a mohli by byť pre závery ešte dobré a smerodajné. 

Z pracovných skúseností, ale možno aj iných spoločenských reakcií.  

Text je rozdelený do dvoch kategórií. Tou prvou je viacmenej ľahšie čitateľný príbeh. Tá druhá 

obsahuje zložitejšie state, ktoré nemusia byť pre každého čitateľné. Tie sú označená sovičkou, 

ako aj preškrtnutou sovičkou, kde tento text končí. Hlavne vysvetlenia okolo odbornejších, ale 

aj iných zložitejších tém. Aj z môjho súkromia pre pochopenie mojich krokov. Tento text je 

písaný vo forme kurziva. 

Text sa dá čítať aj tak, že zložitejšie state označené sovičkou sa jednoducho preskočia. 
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Detstvo, súvislosti, škola a prvé pracovné skúsenosti 

 

 

Demokracia bez argumentov, mantinely, ihrisko či počasie pri narodení 

Túto prvú časť prejdem veľmi rýchlo a nebudem sa tu veľmi zastavovať. Jednak si na veci 

pamätám povedzme omnoho menej ako na tie, ktoré budem riešiť na konci príbehu a ktoré 

som už pre potreby projektu a zrejme aj tohto zdôvodnenia zaznamenával v maximálnej 

možnej miere. Takto ale rýchle prejdeme tam, kde mi to dávalo nejaké poznatky o fungovaní 

dnešného režimu a kde už išlo o jeho tvorbu. Najprv nevedomú, neskôr plne vedomú. Práve 

tá je pre zdôvodnenie tohto zákona veľmi dôležitá. 

Môj príbeh za začína asi tam, ako akýkoľvek iný. Narodil som sa. Neviem čo viac k tomuto 

povedať. Azda len toľko, že som sa narodil keď bolo asi teplo. To usudzujem z mesiaca, 

v ktorom sa toto stalo. Bol totižto august. Vtedy je väčšinou teplo. Ale nie je to isté a ja som si 

to nezisťoval. Hovorím to iba ako domnienku, ktorá má svoju logiku. Avšak asi to nie je až také 

dôležité. Jednoducho som sa kedysi narodil a prežíval zaujímavý život v zaujímavej oblasti. Tu 

sa už zastavím. Toto môže byť nápomocné pri pochopení môjho príbehu, môže to byť 

nápomocné pri pochopení mojich krokov a argumentov. A toto je trochu overiteľnejší fakt. Aj 

keď asi aj ten predošlý je overiteľný, len sa mi nechce si to zisťovať. Lebo je to vlastne jedno. 

Dôležitosť vytvárania záverov na základe 

nejakých skutočností je asi 

nespochybniteľná. To za normálnych 

okolností vie aj malé dieťa. Ibaže žijeme 

v režime a dobe, kde funguje tzv. 

demokracia bez argumentov a budem sa 

snažiť ukázať, čo spôsobuje a na akých 

pravidlách je zhora založená. Budem teda 

hovoriť mnoho súvislostí a argumentov na 

potvrdzovanie mojich slov, lebo to 

považujem za dôležité a správne. 

K demokracii bez argumentov som podal 

nejakú alternatívu v podobe demokracie 

založenej na argumentoch a poctivej 

práci. A toho sa budem samozrejme držať.  

Pre pochopenie môjho príbehu a tohto 

zákona je prístup založený na 

argumentoch a ich rozbore dôležitým. Je 

dôležitým, lebo v tomto prípade to zrejme 

aj môže zmeniť svet. Ako aj môže byť na 

výsmech dnešným povrchným 

osobnostiam či rôznym manipulátorom v 

Obr. č. 1. Jediná fotka, na ktorú si skutočne nepamätám 

v rámci celej knihy je fotka s mojou sestrou.  
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spoločnosti. Aj preto budem hovoriť v širších súvislostiach, budem hovoriť z trochu väčšieho 

nadhľadu. Predsa len, precestoval som svet z určitej pozície krížom krážom, videl, spoznával 

sa a pracoval s ľuďmi z asi všetkých spoločenských vrstiev a v rôznych spoločenských 

oblastiach a na základe toho vidím možno veci z inej perspektívy. Čo nakoniec asi naznačuje 

projekt, ktorý som bol schopný otvoriť a zrejme už docieliť do nadčasovej formy. Každý si 

vytvorí iné mantinely. Niekto zámerne lebo mu povrchná pravda vyhovuje. Niekto nevedome, 

lebo iba prijíma pravdu od takých, ktorí úzkymi mantinelmi disponujú.  

Moje mantinely sú teda širšie. Dokonca to vyzerá tak, že sú širšie ako mantinely akéhokoľvek 

iného človeka, ktorý sa pokúšal vysvetľovať spoločenské súvislosti, prijímať nejaké závery, 

niečo ponúknuť či prezentovať. Ja som niečo prezentoval a predostrel dnes už nepochybne 

a preukázateľne nadčasovo pripravené strategické riešenie. Dôvod je ten, že som hľadal 

spôsoby ako veci tvoriť, ako ich posúvať vpred a nie spôsoby ako iných zastavovať. No a ľudia 

s úzkymi mantinelmi sa tomu vysmiali a dnes sa to snažia zastaviť. Lebo ich mantinely im 

neumožňujú robiť v živote viac ako práve toto. Aj preto je šírka mantinelov pre niečo také 

veľmi dôležitá.  

Takže budem vravieť v širších súvislostiach, lebo je to nevyhnutné. Otvorím sa, poviem 

súvislosti môjho konania a rôznych skúseností, lebo je to správne. Ukážem aj to, akým 

spôsobom sa veci dajú overovať a pomáha mi v tom vyspelá technologická doba, bez ktorej by 

to bolo zrejme len nejaké paranoidné správanie sa. Ako to označujú psychológovia pri 

odstraňovaní nebezpečných článkov režimu. Mnohé veci samozrejme poviem z vlastných 

skúseností a na ich úplné potvrdzovanie by boli potrebné osobné svedectvá. Nebudem ich 

vopred zisťovať a nechám veci na ľudí. Aj keď budem ukazovať maximálne množstvo 

preukázateľných a zistiteľných argumentov pre potvrdenie pravdivosti mojich slov. Lebo to sa 

mi nechce a nemám ani potrebu si niekoho vopred získavať. Nikdy som to nerobil a neurobím 

to ani teraz.  

Asi toľko v úvode a mojej úvahe o tom, prečo sú nejaké veci dôležité, prečo ich treba spomínať 

a dávať do súvislosti. Počasie pri mojom narodení sa teda asi s najväčšou pravdepodobnosťou 

dá zistiť, lenže asi to nie je dôležité. Avšak je dôležité to, kde som sa narodil, v akých 

podmienkach vyrastal a čo ovplyvňovalo môj pohľad na veci.  

Vyrastal som teda na východe Slovenska. Krajiny, ktorá dnes patrí do tzv. vyspelej Európy a je 

súčasťou dnes uznávaného vyspelého kapitalistického sveta. Na systém západnej civilizácie 

alebo tzv. vyspelého sveta a v ňom fungujúceho režimu sme sa napojili iba pred niečo viac ako 

30 rokmi a stali automaticky akýmsi podporným článkom pyramídových štruktúr, automaticky 

niekde z nižšej pozície. Avšak sme súčasťou tzv. Európskej únie, ktorá je vo svete jednou 

z veľmocí a ekonomických ťahúňov. Životná úroveň tejto časti sveta je však omnoho nižšia ako 

je to v skutočne vyspelých krajinách aj v rámci tohto politického zoskupenia, kvôli už 

spomínanému dôvodu. Východ Slovenska k tomu patrí z pohľadu životnej úrovne k tým 

najzaostalejším aj v rámci tejto krajiny. 

Ja som sa však narodil ešte do inej doby. Do doby, keď u nás fungoval predchádzajúci režim, 

systém alebo ekonomické usporiadanie. Volalo sa to komunizmus, budovanie socializmu alebo 

nejako tak tomu dnešní odborníci vravia. Veľa som o tom počul, avšak v skutočnosti si na 
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mnohé veci nepamätám, keďže išlo o moje útle detstvo. Každopádne žili sme v mestečku 

v paneláku, vyrastal na sídlisku, v mojich 10 rokoch presťahovali na dedinu k starým rodičom 

a tam strávil asi krásne detstvo plné prírody, športu a krásnych zážitkov. Tu som zažil aj 

prechod na tzv. demokraciu, kapitalizmus alebo slobodu. Také nejaké to malo zdôvodňovanie. 

Avšak mal som iba 10 rokov a ani z toho si veľa nepamätám.  

Dnes si ako scestovaný človek uvedomujem mať tú devízu domov niekde v prírode alebo 

doslova v lese, kde som sa mohol neustále vracať. V kontexte toho, čo som robil, asi by som 

bez takéhoto článku nemohol riešiť veci ako som riešil a systém alebo tlaky by ma prinútili 

s tým prestať, prípadne skončil pod mostom.  Ten zvláštny systém založený na demokracii 

a slobode však priniesol fatálne dôsledky aj na život u nás, čomu sa budem postupne venovať. 

Adaptovať sa v tejto komunite bolo pre mňa doteraz nemožné v akejkoľvek oblasti. Avšak mal 

som aspoň kde nechať svoje veci, napísať knihu či stretnúť kamarátov, s ktorými som si 

vytváral vzťahy ešte cez úprimné spoznávanie života v detstve a mladosti.  

 

Ten život aj u nás je dnes jednoducho krutý tiež a demokracia tu priniesla niečo, čo neumožní 

človeku ako som ja, žiť normálny život. Jednoducho tu nezarobíš ak nie si napojený na nejaké 

mocenské štruktúry. Avšak vtedy je z teba otrok a nemôžeš riešiť nejaké zložitejšie súvislosti 

a spoznávať život cez hladinu, ktorej sa hovorí aj hladina alfa. V kontexte môjho príbehu mu 

budem vravieť aj ako stavu beztiaže, či móde čistoty a slobody. Ide o stav, keď sa správate 

v súlade so svojím svedomím a ku každému rovnako, bez ohľadu na jeho spoločenské 

postavenie. Často v kombinácii s maximálnou elimináciou drog rôzneho druhu. Od alkoholu, 

nikotínu, ale aj iných, ľahších od týchto. Čo som postupom času menil v prospech iných foriem 

energie, ktoré budem naznačovať. Takto nejako sa to menilo a ja som prechádzal z otrockého 

stavu do povedzme slobodnejšieho. Prinášal stále lepšie výsledky práce, ale paradoxne bol 

stále menej chcený v rámci dnešnej spoločnosti. No a hlavne preto, že sa zo mňa nestal otrok 

akéhokoľvek druhu, čo si budeme postupne odkrývať, mal som vlastne nulové šance aj v mojej 

oblasti fungovať. Aj keď išlo asi o všeobecné trendy a veci sa presúvali z domu von a naopak. 

Ale práve tam v tomto stave sa dalo riešiť to, vďaka čomu vzniklo aj toto zdôvodnenie. Teda 

prvá zdôvodnená a demokratická alternatíva k otrokárskym režimom.  

Fakt, akým spôsobom sa aj u nás vytvorili hierarchie a aké vplyvy tu pôsobia na medziľudské 

vzťahy často spôsobuje, že je z toho džungľa založená na krutosti jedného k druhému, 

bezcharakterného odstraňovania ľudí z komunity a tento začarovaný kruh je ťažké nejakým 

spôsobom prebiť. Toto zaujímavé a asi závažné tvrdenie ale asi potvrdí môj príbeh. Je to však 

v princípe spôsob života, ktorý tu priniesla sloboda, demokracia a vyspelá západná civilizácia, 

pretože tam je spôsob života presne na týchto princípoch. Čo bude súčasťou toho, čo chcem 

v skutočnosti povedať tiež. My sme sa stali otrokmi niekoho na západe a tí u nás vytvorili práve 

toto. U nás je to trochu prepletené rôznymi inými vplyvmi, neznalosťou skutočnej podstaty 

tohto systému a tým, že ľudia tu dlho žili z ruky do úst a prežívanie bolo doslova ťažké. Trend 

je samozrejme taký istý, ako na západe. Vzájomné zotročovanie, vydieranie a drancovanie. 

Vyššie vrstvy si často namýšľajú svoju vyššiu inteligenciu a nadradenosť, čo je na západe možno 

už trochu viac eliminované. Chápanie podstaty režimu je tam možno na vyššej úrovni. K tomu 
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rôzne formy ideológií zvyknú ťahať ľudí k hľadaniu nepriateľa, na čom sa často ľudia spájajú 

a žijú z ubližovania niekomu. Tak to bolo stáročia, v princípe sa to nezmenilo. Aj keď treba 

vopred povedať, že to slúži ako dobrý protipól kapitalistickej úžery. No a myslím si, že som bol 

jedným z článkov tejto komunitnej potreby, čo je asi príležitosť tieto vnútorné procesy opísať. 

Poďme však späť do mladosti, tu sme už trochu preskočili. 

 

Tá bola teda plná prírody, športu a zážitkov, z ktorých sa dá čerpať pozitívna energia do ďalekej 

budúcnosti a asi som z tohto pohľadu šťastným človekom. Aktívne som sa venoval futbalu, 

bola to moja vášeň a išlo o niečo, čo mi dodávalo množstvo pozitívnej energie. Ako neskôr 

ukážem, asi aj poznatkov o fungovaní kolektívov, bez ktorých by som asi neriešil veci, ku 

ktorým ma život priviedol. Tréning bol u mňa na programe každý deň, keďže išlo o najvyššiu 

úroveň v rámci mládežníckych kategórii a celkovo o veľmi dôležitú súčasť života či už na 

strednej, alebo na vysokej škole. Teda škola, šport, príroda a plno skvelých zážitkov boli to, od 

čoho som ja mohol odraziť v mladosti a všetky tieto veci boli extrémne dôležité a nevyhnutné. 

Jedno podporovalo a dopĺňalo to druhé. 

Štúdium vysokej školy bolo novou skúsenosťou, novým svetom. Presťahoval som sa z nášho 

pohľadu do veľkomesta, ktoré je od môjho domova vzdialené 500 km a domov chodil 

sporadicky. Dôvodom bol aj šport, keďže som v  tom pokračoval a byť každý deň na ihrisku mi 

nesmierne pomáhalo adaptovať sa v takýchto, pre mňa absolútne nových podmienkach. 

Prírodu, dedinu a potok pod oknom nahradila izba, kde sme bývali štyria, bez vlastnej kúpeľne 

či kuchyne, v najväčšom meste na Slovensku. Internát bol síce situovaný v jednom z mestských 

parkov, avšak podmienky sa mi diametrálne zmenili. Bratislavu však po mnohých 

skúsenostiach považujem za jedno z najpríjemnejších veľkých miest, keďže dlhšie ako 

dovolenkové pobyty som vystriedal v Chicagu, Sydney, Dubline, Londýne, Helsinkách, 

Štokholme, či Amsterdame. Všetky tieto pobyty boli veľmi dôležité pre rozvoj projektu 

a budeme k nim postupne prichádzať. 

 

Obr. č.2  a 3. Aklimatizáciu v Bratislave a nových internátnych podmienkach mi spríjemňoval aj futbal cez ligový 

dorast Interu Bratislava. 

 

Popri škole ešte aj na univerzite som teda riešil aj šport, aj keď asi aj vzhľadom na to, že som 

sa v dôležitých chvíľach nedokázal presadiť v nejakom lepšom družstve, po dorasteneckom 
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veku to už nebolo mojou prioritou. Veci som bral prirodzene a netlačil na pílu, aj keď som akosi 

podvedome cítil, že vo vyšších súťažiach sa presadzovali aj slabší hráči ako som bol ja. Nejaké 

hlbšie súvislosti, ktoré si uvedomujem dnes som si vtedy neuvedomoval a jednoducho som 

v mojich podmienkach viac dokázať asi ani nemohol. Keď som neskôr tú možnosť mal, 

v podstate som to už ani nechcel. Možno ma to sem tam trápilo po ukončení dorasteneckého 

veku, avšak aj samotná tretia liga, ktorú som hrával bola súťaž, ktorá mala svoju kvalitu 

a mohol túto činnosť rozvíjať. Mal sa kde prevetrať, niečo si aj cez to na štúdium zarobiť a čo 

je dôležité, takýto už menej vrcholový šport pri porovnaní s dorasteneckou ligou, mi umožnil 

začať cestovať na letné brigády a k futbalu sa počas školy vrátiť. Práve to sa neskôr ukázalo 

ako podstata pri naberaní ďalších skúseností. Prežil som leto na farme v Anglicku, leto 

v americkom Wyomingu, odtiaľ šiel študovať do Austrálie a štúdium v Bratislave na rok 

prerušil. Pobyt v Austrálii ma zase posunul do Talianska a postupne začínal pracovať v obsluhe. 

Tento sezónny štýl práce ma nejak chytil a priznám sa, uvažoval dokonca o neukončení štúdia. 

Nakoniec aj pomocou tlakov mojej priateľky sa domov vrátil a školu doštudoval, za čo som jej 

bol skutočne neskôr vďačný. V podstate hneď po ukončení štúdia šiel späť do Talianska k moru 

na letnú sezónu. 

 

 

 Obr. č. 4, 5 a 6. Cestovanie a práca v zahraničí začínali byť mojím zdrojom obživy a skúseností už počas vysokej 

školy. Snímky sú z farmy v Anglicku a cestovaní v Londýne, neskôr leto v USA. 

 

Tento svet sezónnych prác mi veľmi vyhovoval a bolo to niečo, s čím som pokračoval naďalej. 

Pokus začať pracovať ako bežní absoloventi, teda v nejakej navonok odbornej práci 

v Bardejovských kúpeľoch na marketingovom oddelení po spomínanej letnej sezóne skončil 

relatívne rýchlo. Do niekoľkých mesiacov som volal do Talianska s tým, že mi to tam vtedy bolo 

prirodzenejšie a rád by som pokračoval v tom. Takýto pokus mi potvrdil, že toto bola skutočne 

tá správna šálka kávy. V Bardejovských kúpeľoch som sa vo svojej koži necítil, stal sa zo mňa 

v rámci našej komunity alebo oblasti niekto, kto bol som v podstate manažér. Riaditeľstvo sa 

za také niečo považovalo, je to nad celou štruktúrou. Podarilo sa mi dokonca urobiť fatálny 

prešľap, ktorý niečo naznačoval. Pri organizácii prechádzky na koňoch pre miestnych hostí, 

keď tie kone nakoniec neprišli. A hostia len tak čumeli a ja to musel vysvetľovať. A to dva dni 

za sebou. S kamarátom z dediny, ktorý mi v tom mal pomôcť, keďže mal doma farmu koní, 

sme si pred výjazdom sadli v našej krčmičke a ten ráno dvakrát nevstal. Aj také boli moje 

manažérske skúsenosti v mladosti a prešľapy, ktorých som sa dopustil asi aj vďaka môjmu 

vtedajšiemu hýrivejšiemu štýlu života. Každopádne, vtedy som už bol na odchode a mal iné 
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plány. Dá sa asi predpokladať, že by som sa také veci nejako naučil a píšem to trochu obrazne. 

Ale predsa len som nevedel vycítiť konanie iných na základe rôznych vplyvov a príčin a často 

ma prekvapovalo. To spôsobovalo aj niečo také, to spôsobovalo aj takéto nezvládnuté úlohy.  

Jednoducho mohol som byť manažérom na papieri, avšak vnútri by som sa ním vtedy nestal, 

pretože som tým ľuďom v podstate nerozumel a tam by som sa to bezpochyby nenaučil. Alebo 

učil omnoho ťažšie a asi aj zdĺhavejšie, čo sa budem snažiť neskôr naznačovať. A povedzme aj 

to, že by som nemohol neskôr riešiť projekt, ktorý je základom pre toto zdôvodnenie zákona. 

Dnešné systémové riadiace štruktúry však najčastejšie vznikali práve takto. To, aké to má 

dôsledky na bežných pracujúcich, som postupne chápal neskôr. Keď som bol v ich koži 

a takéhoto manažéra musel zniesť. Práca čašníka, barmana, recepčného či nočného strážnika 

pri mori, bola skutočne pre mňa vtedy zaujímavejšia a cítil sa pri nej v tom čase prirodzenejšie. 

Aj keď za ňou bola asi aj odmena, ktorá teda bola vyššia. Moja skúsenosť na marketingovom 

oddelení však nakoniec trvala iba tri mesiace a  tejto práce sa vzdal.  

Rozhodol som sa teda pre prirodzený nábor poznatkov o živote okolo nás a takéhoto 

kariérneho a spoločenského rastu sa vzdal hneď na začiatku, keď som sa na to ešte necítil po 

osobnostnej stránke a stránke môjho rastu. Bez deštrukcie a utláčania iných by som moju 

vtedajšiu pozíciu zvládať nedokázal. 

S odstupom času je táto skúsenosť dôležitá pre ukážku aj toho, ako niekoho, kto veci ešte 

nezvládal a nemal na to, aby riadil ľudí na princípe rešpektu a nie útlaku, ma v riadiacich 

štruktúrach dnešného režimu chceli. Keď som bol a zrejme aj som už profík, čo si ukážeme na 

viacerých skúsenostiach a výsledkoch práce, už ma tam akosi nechcú. Kým som bol neistý 

a zrejme so strachom v očiach, bol som pre dnešné riadiace štruktúry chcený. Keď som bol 

sebaistý a hľadal cesty, ako veci riešiť napriek rôznym problémom a povedzme aj polenám, 

ktoré a vám v rámci režimu vzhľadom na jeho podstatu kladú pod nohy, už som bol pre 

spoločnosť a hlavne dnešné riadiace štruktúry nechcený. Toto si ukážeme postupne naprieč 

mnohým aktivitám, cez ktoré tento zaujímavý mechanizmus už viem asi dostatočne a cez 

mnohé objektívne výsledky práce a fakty ukázať. Systém je jednoducho iba o zotročovaní 

a drancovaní jeden druhého. Kapitalistický režim je v zásade iba o tom. Je založený na 

absolútnej moci v rôznych formách a demokracia a jej hodnoty sú stále len akýsi vzdialený 

pojem. Aj keď sa k nemu približujeme. Teda aspoň v politickej oblasti. V tej ekonomickej 

a hospodárskej sme ešte niekde inde. K tomu ale postupne, teraz poďme to Talianska a vráťme 

sa do roku  2004, keď som bol rok po škole a mal krásnych 24 rokov. 

 

Taliansko, hory, túry, lásky a ďalší pokus o návrat do „normálu“  

Takto nejako som sa vrátil k tomu, čo som trochu spoznal počas štúdia. A síce sezónnym 

prácam v turistických oblastiach. Neskôr sa práve tento spôsob navonok jednoduchej obživy 

ukázal ako jediný možný pre napredovanie projektu. Bolo to do istej miery odpútané od 

systému, ľudia a hostia práve na dovolenke, kde dokážu byť asi často iní, ako ich to učí režim 

v práci. Relatívne zrelaxovaní. Aj keď ani tam sa problémom časom vzhľadom na nevyhnutnosť 

nejakých zmien v smere vyhnúť nedalo. Ale práve takéto niečo, takáto možnosť žiť relatívne 

mimo systémových otrokárskych štruktúr mi neskôr dodávala zdroje a možnosti na to, aby 
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som robil aj mnohé iné skúsenosti a dnes vedel ukazovať nejakú realitu naprieč mnohým 

oblastiam spoločenského, ako aj pracovného života. To sa však ukazovalo až časom, vtedy som 

to samozrejme ešte netušil.  

Bol som barman, čašník, či nočný 

strážnik a recepčný. Vtedy to bolo 

skvelé aj vzhľadom na to, že som 

trávil čas pri mori, jazerách, 

v horách, kde som mohol veľa 

lyžovať, bicyklovať, čítať knihy 

a spoznávať nových ľudí. 

Jednoducho paráda. Hlavne išlo 

o obdobie, keď som robil veci, 

ktoré boli pre mňa prirodzené 

a nemusel sa nejako vnútorne 

namáhať. Nemal som teda 

pozíciu, ktorú by som pri mojom 

vtedajšom vývojovom štádiu 

zvládal asi len prostredníctvom utláčania iných,  alebo v podstate deštrukcie nejakej komunity. 

Nebol som neprirodzeným manažérom, ale v tom čase prirodzeným pracujúcim. Obsluhoval 

som, rozprával sa s ľuďmi, niekedy oslavoval, tancoval a hlavne takéto veci mi umožnili mať 

prirodzenú radosť zo života. Bolo to teda dobré a cítil sa vo svojej koži.  

Toto obdobie sa však časom končilo tiež a po 2-3 rokoch 

takéhoto cestovania som pociťoval akúsi naplnenosť a to, že 

ma to začína nudiť a neposúva už nikde. Začínal uvažovať 

o opätovnom a definitívnom návrate do „normálneho“ 

kariérneho života a mal pred sebou poslednú plánovanú 

sezónu pred takýmto „závažným rozhodnutím“. Išlo o leto 

pri talianskom jazere Lago di Garda. Mal som 26 rokov a to 

bol najvyšší čas definitívne sa začleňovať do „normálnej 

spoločnosti“. Tak nejako sa to v dnešných spoločenských 

kruhoch hovorí. Teda aby som nerobil nejakú podradnú 

prácu, čo som často počúval, ale aby som pracoval 

povedzme niekde na ministerstve, v banke, vo firme alebo 

bol jednoducho niekým, ako sa na absoloventa univerzity 

patrí. Vzhľadom na to, že ma práca začínala unavovať a nič 

pozitívne som už na nej nevidel, bolo aj logické, že som 

takýmto štýlom uvažoval a na novú zmenu sa tešil. Plánoval 

som ísť do Bratislavy. 

Táto sezóna však bola výnimočná dvomi vecami. Dôležité bolo, že som sa zaľúbil. Zaľúbil som 

sa tak ako nikdy predtým a myslím, že som stretol lásku svojho života, ak niečo také existuje. 

Vzhľadom na moje negatívnejšie skúsenosti s pokusmi o nejaké vzťahy z vtedajšej nedávnej 

minulosti som sa tomu akokoľvek bránil, skutočne to nechcel, ženy vedome nevyhľadával, 

Obr. č 7, Turistika v stredisku Val di Fassa, Taliansko 

Obr. č. 8. Práca barmana počas 

fašiangov, Canazei, Taliansko 
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videl v nich aj množstvo problémov a pozitíva si vtedy neuvedomoval. Radšej som trávil čas 

s kamarátmi pri pive, cigaretke, dobrom jointe a takto relaxoval. Avšak toto sú veci, ktoré sa 

asi ovplyvniť nedajú. Myslím, že som stretol niekoho, u koho som cítil akúsi vnútornú 

spriaznenosť a jednoducho mal som pocit, že toto je to správne. Počas leta som v tom bol stále 

viac a toto bol holý fakt. Tento fakt so mnou teda úplne zamával. Dnes s odstupom času 

a naberaním nových skúseností môžem relatívne bezproblémovo povedať, že to bolo jednou 

z najpodstatnejších, ak nie tá najpodstatnejšia vec, ktorá stála za vznikom a rozvojom 

projektu. Od tohto faktu sa odvíjalo všetko ostatné, pričom podstatné a dôležité obdobia 

prichádzali prakticky hneď po tejto sezóne. 

Druhou zaujímavou vecou tejto sezóny, keď som sa chcel lúčiť so životom cestovateľa a začínať 

sa zapájať do systémových odborných a kariérnych štruktúr bolo to, že som asi prvýkrát 

v živote pochopil, že ľudia sa dokážu správať k jednému tak a druhému inak a závisí to od ich 

spoločenského postavenia. Akosi som túto vec vnútorne pociťoval pri mojej manažérskej 

skúsenosti v Bardejovských kúpeľoch keď som 

bol najprv niekto, po nechaní práce zase 

nikto. Toto som aj keď iba podvedome, ale 

predsa, vnímal. Išlo skôr o pocit zmien správania 

sa môjho okolia voči mne.  

V práci ako takej som dovtedy najčastejšie 

pracoval priamo s vlastníkmi a najvyššími šéfmi 

a naše vzťahy s kolegami neboli nejako 

pokrytecké. Ocitol som sa však niekde, kde 

vlastníci mali niekoľko hotelov, bol som 

v jednom tíme bez ich prítomnosti. Bolo to 

prvýkrát v živote, keď som si takéto zaujímavé systémové dôsledky  na vnútornom fungovaní 

kolektívov priamo uvedomoval a dotýkalo sa to celého pobytu. Robota mi vzhľadom na mnohé 

okolnosti spojené aj s mojim postupným zaľúbením išla najčastejšie skvelo, ale vzťahy neboli 

najlepšie a boli poznačené dosť pokryteckým správaním sa pri rôznych mocenských záujmoch. 

Ale priznám sa, bolo to aj mojím pričinením, keďže som v tomto období žil hýrivejšie a vtedy 

aj keď je človek výkonný a má krátkodobú energiu, je impulzívnejší a je ľahké ho rozladiť. O čo 

sa moji kolegovia v kritických chvíľach pokúšali a boli relatívne úspešní. Tento fakt o živote 

okolo nás bol však pre mňa vtedy skutočne niečím novým a skončilo to tak, že som bol počas 

sezóny prevedený na iný hotel v rámci firmy a tam sa to ukľudnilo. Mal som však pocit 

mnohých podrazov a bolo to teda prvýkrát, čo som také niečo vnímal na vlastnej koži. Mal 

pocit, že som tím ťahal a ten mi časom bezprecedentne podrazil nohy. Bol to tím v bare, kde 

boli skutočne aj nejaké mocenské záujmy v rámci riadenia hotela. Asi aj vzhľadom na moju 

uvoľnenosť a asi relatívne príťažlivé fungovanie pre klientov. Popri tom som však bol stále viac 

zaľúbený, čo som chápal len časom a aj toto ma udržalo v tom čase na tomto mieste. 

Táto sezóna mi však dala z veľa a ja som po nej začal hľadať cesty, ako naplniť svoje vnútorné 

a veľmi silné túžby, nejako sa priblížiť k osobe, ktorú som považoval za svoju spriaznenú dušu. 

Akosi som vnútorne veril a čakal, že budeme spolu. Bolo to dokonca obdobie, keď som si bol 

absolútne istý, že k sebe patríme a je to len otázkou času. Že ona si musí len vysporiadať svoj 

Obr. č. 9. Jazero Garda počas prvej sezóny 
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už zjavne ideálne nefunkčný vzťah a že potom to nejako príde. Samozrejme mi to nevravela 

priamo, ja som si to na základe rôznych okolnosti trochu namýšľal a možno aj chcel tomu veriť, 

keďže som cítil to, čo som cítil. Ale zase boli aj mnohé okolnosti, ktoré navrávali, že tá šanca 

tam skutočne bola. Vtedy som si neuvedomoval aký je ten dnešný svet zvláštny a že to až také 

jednoduché nie je. Možno keby sme žili vo vákuu a svet by bol spravodlivý, ja mal neskôr 

možnosť na nejakú sebarealizáciu a prežitie zároveň v inom stave, ako tomu bolo počas tohto 

leta na tom jazere, možno vtedy by sa to naplnilo. Tak sa veci nepohýňali v smere, v akom som 

si to predstavoval. S tou osobou som si priznám sa nič konkrétne nezačal, rešpektoval som jej 

vzťah na diaľku. Veľa zohral môj hýrivý spôsob života, ktorý akosi menili moje prirodzené 

inštinkty a konanie. Avšak bez neho by som na tom jazere asi ani nebol a v tom čase to bol 

dôležitý bod, ktorý zo mňa robil pre hostí často veľmi chceného obsluhujúceho.  

 

Dnes s odstupom času samozrejme vidím veci z úplne iných perspektív. Drogy fungujú 

krátkodobo a dnes je zo mňa veľký bojovník proti tomuto otroctvu a bojovník za hľadanie 

prirodzenej, povedzme aj neotrockej energie. Drogy urobia dobrých a na istý čas poslušných 

otrokov. Pričom sú to často práve riadiace štruktúry a ich činy, ktoré tlačia ľudí do ich 

využívania. Aj o tom budú moje skúsenosti a aj toto bude cieľom vysvetliť podrobne. Vtedy som 

to bral ako prirodzenú súčasť. A treba povedať, že moje skúsenosti sú skutočne iba 

s akceptovanými, alebo ľahkými drogami. Ale aj to mi stačilo na vytváranie si tohto 

postupného obrazu aj v súvislosti s neskoršími reakciami ľudí a rôznych typov riadiacich 

štruktúr na moje rôzne stavy. Ktoré teda boli často vynútené pre potreby prežívať. A prejdeme 

až do antidepresív a tohto typu tvorby otrokov. To ale postupne. Avšak aj to bol dôvod, prečo 

som viedol v tom čase hýrivejší život. Dôsledok režimu. 

 

Je to akýsi začarovaný kruh, ktorý som si 

časom uvedomoval, čo mi pomáhalo veci 

vstrebávať a chápať, že všetko je ako má 

byť a že osud aj pri tomto mojom zjavne 

veľkom zaľúbení, čo je samozrejme ťažko 

definovať a zdôvodniť úplne presne, 

chcel práve toto. Teda to, že tá osoba je 

pre mňa dôležitá, je mojou povinnosťou 

o ňu bojovať a starať sa o ňu 

z akéhokoľvek pohľadu a v rámci mojich 

možností, ale že našim osudom vtedy 

nebolo byť spolu. Takéto závery som 

prijímal postupne a bol stále viac o nich 

presvedčený.  
Obr. č. 10. Jazero Garda 
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Bez užívania nejakých návykových látok by som sa na to jazero teda asi ani nedostal. Alebo by 

som tú prácu nezvládal tak, ako som ju vtedy zvládal. Išlo o obdobie, keď som sa dostával 

z jednej zaujímavosti a z môjho pohľadu  akéhosi verejného hrania sa so mnou, ktoré sa udialo 

práve v oblasti vzťahov v mojich domácich podmienkach. Čo bol teda môj pocit z vtedajšieho 

pokusu. Na druhej strane mi tieto veci možno znemožňovali veci chápať vtedy, keď sa s tým 

možno dalo niečo robiť. Vnútorne som aj vzhľadom na takéto nepríjemné skúsenosti v tejto 

oblasti o nejakom cite ešte počas pobytu na jazere ani nechcel pomyslieť. Ale to sa 

samozrejme nedá a časom som v tom bol až po uši. Takže všetko nakoniec asi malo byť práve 

tak, ako to bolo. To mi neskôr pomáhalo sa s tým zmierovať a projekt, ktorý som rozvíjal, mi 

pomáhal chápať neskoršie trápenie. Ktoré ma ale k niečomu krok za krokom privádzalo a tento 

akýsi zvláštny boj, neskôr možno nejaké dúfanie, čo mi pomáhalo prechádzať aj najzložitejšími 

obdobiami, sa skutočne stali alfou a omegou, asi základným podstavcom a pilierom celého 

projektu. A veci sa v kontexte rozvoja projektu skutočne začínali riešiť hneď pri nasledujúcej 

skúsenosti a vďaka všetkým týmto okolnostiam, keď som stretol a následne aj stratil z môjho 

pohľadu lásku svojho života, ktorá ako sa neskôr ukázalo, prevrátila mi život hore nohami. 
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Začiatok podvedomého riešenia projektu 

 

 

Dublin  

Až tento fakt a pocit možnej obrovskej straty ma prinútil absolútne sa od akýchkoľvek 

relaxačných a iných pomôcok na spríjemnenie si reality, očistiť. Teda od alkoholu, cigariet či 

iných ľahších drog od týchto. Moje užívanie týchto vecí hlavne počas pracovných pobytov 

nemalo nejako veľkú históriu a užíval som ich väčšinou v absolútne malých množstvách, toto 

leto na jazere však tou výnimkou bolo a ja som sa tam skutočne vedel odviazať. Vo 

všeobecnosti  však moje skúsenosti s takýmito vecami boli malé. Aj keď domáce pobyty medzi 

sezónami poväčšine plné osláv a hýrivého života. V nejakom období mi niečo dali, bol som viac 

spoločenský a mohol spoznávať ľudí.  Vtedy som však silno pocítil, že mi niečo zobrali. Niečo, 

čo mi dávalo nový zmysel života. Všetko bolo bezpochyby tak, ako malo byť a inej cesty na 

stretnutie sa aj s touto osobou vlastne ani nebolo. Drogy sú bohužiaľ dôsledkom 

neprirodzených hierarchií a toho, že spôsobujú absenciu schopností riadiacich štruktúr 

rešpektu slobodných a uvažujúcich ľudí. Drogy spravia výborných otrokov a popri nich sa môže 

pokračovať v zaužívaných trendoch. To som neskôr chápal stále viac a viac. Očistenie od nich, 

ktoré sa začínalo práve v tomto období, zo mňa robilo slobodnejšieho človeka. Ktorý bol ale 

tlačený k fungovaniu tak, že rozprával to, čo videl, neustále veci zvažoval a ukazoval realitu cez 

fakty. A to mi na druhej strane spôsobovalo obrovské problémy v akceptácii a prežívaní. Začal 

som riešiť nadčasový projekt, ktorý sa vlastne začal už tým, čo som pochopil o správaní ľudí na 

Lago di Garda a v nasledujúcej írskej skúsenosti. Ale týmto som aj prestával byť akceptovaný 

pre tento režim. Asi tak nejako sa táto premena dá chápať a takéto boli dôsledky. 

Môj definitívny prechod do normálneho 

sveta a práci v nejakej navonok odbornej 

oblasti sa aj kvôli tomu oddialil s tým, že 

som túžil vrátiť sa tam, kde som mal pocit 

z niečoho nenaplneného. Teda na Jazero 

Garda. Vtedy som vlastne nad návratom 

do „normálu“ prestával uvažovať. Tak 

som sa v zime dostal do írskeho Dublinu. 

Tam nejakou okľukou k práci 

v Starbuckse, ktorý akurát implementoval 

na tunajší trh a celkovo do Európy. A bolo 

to skvelé prostredie na pochopenie toho 

najdôležitejšieho. Ako sa neskôr ukázalo, 

práve toto poznanie z reálneho pracovného života bolo základom pre celý projekt. Bol som 

úplne zaľúbený a v inom svete. Takom mojom, krajšom. V akomsi svojom sne. Pritom pracoval 

čistý od drog a veci mohol postupne vnímať z inej  perspektívy. Dialo sa mnoho zvláštnych vecí 

aj v rámci kolektívu a ja som ich často zvládal hlavne preto. Toto celé malo svoje výsledky. 

Takáto situácia mi pomáhala uvedomovať si a vidieť to najdôležitejšie, čo bolo základom 

Obr. č. 11. Oslava Dňa sv. Patrika v Dubline 
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celého projektu a čoho som sa už nevzdal. Dnes poskladaná mozaika mi dáva za pravdu. Videl 

som dobre a je dobré, že som riešil to, čo som videl. Je dobré, že je to kvantifikovateľné a dá 

sa to predostrieť cez vedecký svet. A to som vtedy začínal vidieť s jasne a zreteľne, najprv 

v takejto jednoduchšej činnosti. 

Poďme ale postupne a začnime niečim iným, nie menej podstatným pre môj projekt a veľmi 

podstatným pre toto zdôvodnenia zákona padajúceho hovna. V práci sa vytvorila akási 

skupinka ľudí, ktorá odstraňovala konkurenciu. Provokovala, štvala iných a jednoducho robili 

to vedome a úmyselne. Pri mne to nebolo úplne jednoduché, keďže som bol v tej práci v rámci 

našej kaviarne možno aj najskúsenejší a roky barmanovania v Taliansku sa jednoducho nedalo 

nevidieť. Avšak prešlo to až do akejsi nenávisti, či provokácii a priznám sa nikdy som niečo také 

nesledoval a neuvedomoval si to. Teda snahu o rozlaďovanie priamo počas práce. V Taliansku 

som zažil viac klamstvá poza chrbát, ktorými niekto niečo chcel dosiahnúť. Tam to bolo o tom. 

Tu to bolo priamo v rámci výrobného procesu. Išlo však o nejakú skupinku ľudí, ktorí sa na tom 

spájali. Možno ich dokonca k tomu niekto ťahal, to sa neodvážim takto tvrdiť. Ale ja som bol 

pre nich relatívne ťažký oriešok vzhľadom na moje skúsenosti a delírium, v ktorom som 

fungoval. Mal tam nulové kariérne snahy, len čakal na svoju lásku a potreboval niekde byť. Asi 

aj preto som tento fakt, aj keď niekedy s väčšími problémami, relatívne dobre zvládal. Moja 

vnútorná pohoda a relatívna naplnenosť ich stále viac provokovali. Podstatné je, že išlo 

o kolektívnu a vedomú šikanu a pokusy o odstraňovanie konkurencie. Nič také som si predtým 

neuvedomoval v takej miere, dávalo mi to mnohé odpovede aj na mnohé konflikty a 

problémy, ktoré som zažil dovtedy. Uvedomoval som si, že ako človek fungujúci takýmto 

štýlom v čistom móde som menej impulzívny, možno lepší v spolupráci, ale musím čeliť 

napríklad aj takýmto veciam. Aj keď som im musel vzhľadom na moju slobodomyseľnú povahu 

čeliť v rôznych formách neustále a aj predtým. Ale tu som veci skutočne prvýkrát vnímal. No 

a treba povedať, že dôležité tam bolo, že išlo len o nejakú skupinku, aj keď práve ja som im 

vadil najviac. Šéf bol nestranný, on ma tam vlastne prijal. Keď som po pol roku odchádzal, 

nevedel sa s tým zmieriť a plakal. To v mnohých prípadoch, ku ktorým prídeme, neplatilo. Bez 

tejto podpory by som tieto veci nemohol takto postupne precítiť a pochopiť. Teda bez šéfa, 

ktorý evidentne stál za mnou. 

Ten boj a ochrana pred takýmito maniérami bol zaujímavý, pre mňa niečim novým. Aj keď išlo 

možno o boj sám so sebou a učeniu sa takéto veci vstrebávať, učeniu sa sebaovládaniu a ako 

ich riešiť čo najmenej konfliktne. Lebo riešiť ich treba, aj keď sa to často považuje za slabosť. 

Šikana niekoho je súčasť fungovania spoločnosti a neskôr som riešil doslova komunitnú. Asi 

šikanu, do ktorej sa dokáže pustiť doslova celé mesto a dokáže mu to dávať impulz na 

fungovanie. Bez týchto skúseností by som týmto veciam nechápal a nebol pripravený ich 

časom riešiť v omnoho ťažších podmienkach. Šéf bol teda nestranný, veci okolo provokácií si 

uvedomoval a nebolo to pre neho nič nové. To som časom chápal. 

Aj preto som tam mohol ostávať dlhšie a mohol pokračovať napriek nejakým turbulenciám. 

Tento dôležitý atribút sa v ďalších skúsenostiach bude meniť a budem ukazovať tie najťažšie 

práce v danom obore, kde sa tomu nemáte šancu ubrániť. Ak teda neplatí, že šéf je nestranný 

a snaží sa riešiť konflikty či výsledky práce férovým spôsobom. Toto je veľmi dôležité a tam to 

teda bolo takto. Nastavené dobre. 
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Prijal tam aj mnoho iných, ktorí teda takéto veci nerobili a mnohí tiež utiekli len kvôli nejakým 

iným skúsenostiam. Toto sa dialo v rámci praktík skupinky, ktorá tam bola dlhšiu dobu. Noví, 

ktorých šéf prijímal, boli dokonca aj z veľmi odborných prác a išlo o akýsi útek zo systému ako 

takého. Útek do nejakých kľudnejších vôd. Boli doslova z celého, hlavne vyspelého 

kapitalistického sveta. Čiže sme si často našli k sebe cestu, mal som si s nimi čo povedať 

a relatívne sa tam cítil dobre. Nebolo celkovo asi lepšieho miesta a času, aby som takúto vec 

precítil a postupne sa s ňou vnútorne zmieril ako s faktom. Čo tiež stojí určitú energiu. Toto 

som teda o realite nevedel a netušil. Bolo to vedomé a kolektívne. Ľudí to spájalo a doslova na 

takých veciach fungovali. Neskôr ma za videnie takýchto vecí chceli dať pod tabletky. To bolo 

však až vtedy, keď bol rozrobený projekt a mnoho iných skúseností, cez ktoré som tento 

mechanizmus už vedel ukazovať. Cez objektívne vykonanú prácu po eliminácii takýchto 

rušivých vplyvov. A to dokonca v manažérskej pozícii. 

 

Videl som tam toto, chápal že to videli aj mnohí iní a nikdy sa tomuto nebránil. Aj keď je to 

navonok zakázané vidieť. Šikana je podstatou spoločnosti a komunít ľudí založených na 

neprirodzených hierarchiách. Šikana je podstatou fungovania kapitalistického režimu s tým, že 

v rámci neho sa nachádza veľa možností na odstraňovanie a likvidáciu ľudí. To som vtedy 

samozrejme ešte nevedel. Ale o fenoméne existencie vedomej a dokonca aj kolektívnej šikany 

po tejto skúsenosti, ktorá z tohto pohľadu bola bezpochyby len akousi kvapkou v mori z toho, 

čo som zažíval a videl neskôr, nemal absolútne žiadnych pochybností. To som predtým nevedel. 

A nevedel som ani to, že je to absolútna podstata fungovania našej krajiny a aj mojej komunity. 

Napriek mnohým iným pozitívam, ktoré idú ruka v ruke s nejakým snahám o spôsob prežívania 

na iných, ako kolonizačných princípoch. Čo je teda doménou iných krajín. Slováci sme národ 

poctivej práce, snažíme sa hľadať cesty k nej, ale vnútri vlastných komunít robíme a spájame 

svoj výrobný proces na niekedy až drastických formách šikany a na týchto princípoch 

fungujeme.  Fungujeme na tom, že sa to robí a potom sa to zahladzuje a snažíme sa to zakryť. 

Veci však často podnecujú a asi aj spôsobujú naši otrokári a tí, ktorí sú v rámci tohto režimu 

nad nami. Možno ani nie podnecujú, ale je to bezpochyby manažérska chyba a tento fenomén 

je za určitých okolností možné eliminovať aj v kapitalistických výrobných vzťahoch. Aj keď sa 

budeme snažiť ukázať, ako systém tlačí na jeho existenciu a často je to doslova aj zdroj ziskov. 

To som chápal neskôr a riešil a otváral to v súlade s potrebami projektu. K tomu teda 

postupne. Poďme teraz späť do Dublinu do roku 2008 a k tomu, čo som videl a spoznával práve 

tam. 

 

Druhou vecou, ktorú som tam precítil a pochopil bolo, že efektivita jednotlivých kaviarní bola 

nejakým spôsobom merateľná a kvantifikovateľná, pričom to bolo vysoko závislé od spôsobu 

riadenia. Toto som si samozrejme všímal na pracovnom procese, nezahŕňovalo to predaj, ktorý 

má teda svoju vlastnú logiku. Aj keď aj ten sa na základe cesty k efektivite často zvyšuje. Logike 

predaja som sa ale venoval a snažil nejako v rámci mojich možností ovplyvňovať omnoho 
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neskôr. Lebo tú v mnohých oblastiach môžu ovplyvňovať veci, s ktorými často neviete pohnúť. 

Hlavne v tzv. komunitaristických je tomu bezpochyby tak. K čomu prídeme časom. 

Manažér, ktorý ma teda do práce v Dubline prijal, bol v danom obore veľmi skúseným 

odborníkom. Bol z Maroka a v rámci kaviarní dosahoval asi najlepšie výsledky. Vedel to robiť 

najefektívnejšie a v najlepšej atmosfére. Išlo o objektívny fakt, keďže tých manažérov dokázali 

meniť a skúšať ich na rôznych miestach pri rôznych podmienkach. On bol minimálne jeden 

z najlepších, čo bolo časom verejným tajomstvom. Mal som možnosť kaviarne meniť, bol 

posielaný aj na iné miesta a tento fakt si začal uvedomovať a dostávať do krvi. Práve toto bolo 

to najdôležitejšie poznanie v oblasti odborného sveta, rozhodujúce pre všetky moje doterajšie 

kroky. Práve toto je základom celého projektu a všetkých mojich analýz. Odvtedy som tieto 

veci sledoval a evidoval rôznym spôsobom. Vzťah ekonomickej demokracie a efektivity je 

základom môjho projektu a túto vec som pochopil práve na tomto mieste vďaka všetkým 

okolnostiam, ktoré to sprevádzali. Zaľúbenie, určité delírium, život úplne inde ako v realite, 

nulové kariérne snahy a len tak si dýchať v kolektívoch, kde to aj často vrelo a riešili sa aj takéto 

veci. Starbucks vtedy začínal implementovať na európske trhy, bolo tam len zopár kaviarní, 

ktoré som mohol postupne spoznať. Videl a vnímal som rozdiely a to, ako som sa v nich 

cítil. Prostredie bolo fantastické pre pochopenie týchto súvislostí.  

Pol roka v Dubline mi dalo extrémne veľa a bol to fantastický odrazový mostík do riešenia 

projektu. Vtedy to samozrejme nebolo vedome, ale odvtedy to k tomu viedlo a skúsenosti ma 

krok za krokom tlačili práve tam. No a samozrejme som to dlho sledoval len z mikro pohľadu, 

videl dôsledky na mne a bol si časom stále viac istý, že ako niekto so snahou iba pracovať, 

schopnosťou spolupracovať prakticky s každým, viacmenej neustále posúvajúcim kolektívy do 

lepšej výkonnosti už len mojou pracovitosťou, nemal som právo v tomto režime sa udržať 

a v ňom robiť akékoľvek činnosti. Mikropohľad je niekedy zložitejší a dá sa tam napríklad 

jednotlivca odstaviť a oklamať rôznymi spôsobmi, ak je po tom dopyt z nejakej strany. Alebo 

ak niečo také kolektív potrebuje pre svoje fungovanie. Toto je už problematika šikany, ku 

ktorej tiež budeme prichádzať sa ju snažiť ukázať vo viacerých oblastiach. Neskoršie 

makroanalýzy, ktoré sú súčasťou projektu kooperativizmus, však boli založené na týchto 

poznatkoch. Tam sa klamať už nedá, tie hovoria jasnou rečou. Tie sú objektívnejšie, aj keď 

myslím, že aj zdôvodnenie tohto spoločenského zákona a života v mikrosvete je založené na 

doslova najvedeckejších princípoch, ktoré dnešná doba umožňuje.  

Bez pochopenia mikrosveta aj cez dôsledky na mňa ako osobu, čo začalo práve na tomto 

mieste, by som žiadne makronávrhy a analýzy nerobil. Tam bol základ a práve v Dubline som 

to začal vidieť v reálnych kontúrach. Dnes som si istý a dokazujem, že môj návrh a jeho 

zdôvodnenie je úplne nadčasové a extrémnym spôsobom predbehli dobu. Odpoveď je práve 

v tejto ceste a pochopeniu vecí v minulosti, pochopeniu a precíteniu všetkého cez vlastné 

skúsenosti, ktoré mi dali istotu v správnosť konania a to pomohlo veci posúvať stále tým istým 

smerom. Neskôr som o veciach nepochyboval a v kombinácii s inými okolnosťami mohlo také 

niečo vzniknúť. Všetko, čo som následne chytil a mnohé veci a zdroje z ktorých som čerpal 

vznikli až roky neskôr, boli len časti do mozaiky, ktorá takto logicky sedela. V Dubline to ale 

celé začalo a tam som veci začal vnímať v tomto smere.  
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Duchovná sebarealizácia 

Cítil som časom, že viem, ako sa skutočne bojuje za dobro a spravodlivosť, čo napríklad dnes 

často povrchne hovoria politici. Len nevedia, ako a prečo takto k tomu dôjsť. Je to dokonca 

kvantifikovateľné cez ekonomické štatistiky a výsledky a je to doslova vedecká disciplína. 

Vtedy som samozrejme netušil, k čomu to nakoniec dovedie. Dokonca vtedy neboli na svete 

ani publikácie a štatistiky, ktoré boli na moje analýzy a závery neskôr nevyhnutné, čo som 

naznačil. Išlo teda k tomu o moju duchovnú sebarealizáciu a začalo to byť mojim duchovným 

svetom. Ten mal hlavne objektívnejšie základy ako ten, do ktorého ma spoločnosť od mala 

tlačila. To som časom spoznával aj na vlastnej koži a aj to ma utvrdzovalo v správnosť mojej 

cesty. Teda okrem iných dôvodov, ktoré spomeniem neskôr. A ktoré by bez vzdania sa toho, 

čo hovorí náboženstvo, v ktorom som vyrastal, zo mňa spravili veľkého pokrytca.  

Časom som si prečítal napríklad knihy od Dalajlámu, ktorý síce veľmi povrchne, ale predsa 

hovorí o akejsi energii lásky a energii nenávisti. To som ja poznal už z praxe, začínal vnímať 

práve v Dubline a videl tieto veci a spôsoby spájania sa ľudí. Ktoré sú teda spojené aj 

s fenoménom šikany. Niekedy je to ale v reálnom svete ťažšie prečítať. Každopádne môj 

duchovný svet bol niekde povrchne naznačený a uznávali ho aj nejaké duchovné autority. Nie 

síce z nášho náboženstva, alebo náboženstva vo všeobecnosti. Náboženstvá k takýmto veciam 

absolútne nedostali a myslím, že energia nenávisti a moci v nich zohrávala hlavnú úlohu, čo 

asi hovorí minulosť. Pričom prítomnosť omnoho iná asi nie je. Hovorí sa tam pekne, majú 

navonok pekné ciele, len to zneužijú mocichtiví ľudia a slúži to asi preukázateľne a dlhodobo 

iným sféram ako sféram úprimnej lásky a rešpektu. Do toho sú mnohí samozrejme stiahnutí 

často nevedome a nechcem to odsudzovať. Lebo to má bezpochyby aj mnohé pozitíva, ktoré 

si v kontexte hrozieb aj dnešnej doby budeme predstavovať. Toto som však časom videl 

jasnejšie a jasnejšie a aj preto som definitívne ostal pri akomsi nenáboženskom duchovne, 

ktoré je k tomu objektívne preukázateľné a celá moja práca má v podstate aj takéto duchovné 

ciele. Dostal som ich neskôr doslova do vedeckej formy.  

Z Dublinu som teda odišiel po polroku s pocitom, že viem niečo nové. Že sa mi otvoril akýsi 

dovtedy nepoznaný svet. Svet, kde som sa cítil doma z každého pohľadu. Mal niečo spoločné 

s mojim štúdiom, ale bol to aj môj prirodzený svet práce a fungovania v kolektívoch. No 

a takouto odbočkou chcem zdôrazniť, že išlo aj o moju duchovnú sebarealizáciu, k čomu som 

mal od detstva veľmi blízko. Ale viac mi to nedávalo ani tam a že sa tam čas naplnil aj z dôvodu, 

že vnútorne ma to ťahalo naspäť do Talianska, ktorý sa však akosi skomplikoval. Nakoniec ale 

iba o rok odložil, čo som v tom čase ešte nevedel. Tak som sa rozhodol pre pokus o dlhodobo 

plánovaný návrat do „normálu“. Teda práce, ktorá by mala byť vzhľadom na moje štúdium pre 

mňa normálnou a prirodzenou. Snažil sa hľadať si uplatnenie v mojom obore. Bolo to však už 

s poznaním niečoho nového. Bol som inde ako dva roky predtým, keď som tento návrat chcel 

robiť z dôvodu, že som sa cítil naplnený a robota mi viac nič nedávala. Už som chápal, že 

spôsob riadenia vplýva na ekonomické výsledky a je to kvantifikovateľné a merateľné. K tomu 

všetkému takéto niečo je veľmi podstatné pri vytváraní dobrých, férových a harmonických 

vzťahov v kolektívoch. Vyrastal som medzi silne duchovne zmýšľajúcimi ľuďmi a cítil, že táto 

vec je niečím viac ako len nejaký profesionálny rast. Do „normálu“ som sa vracal s týmito 

poznatkami a novým svetom, ktorý sa mi medzičasom otvoril. 
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Dlho plánovaný návrat do „normálu“ 

Po pobyte v Dubline som sa teda konečne presťahoval do Bratislavy, tam začal pracovať v 

nadnárodnej telekomunikačnej korporácii ako projektový manažér. Práca vyzerala navonok 

veľmi odborne a bola aj v rámci nového kolektívu a tímu, v ktorom som pôsobil, jednou z tých 

najzaujímavejších a najzložitejších. V porovnaní s poznaním nového sveta, ktorý sa mi odkrýval 

počas práce v servise, to však bolo niečo úplne nezaujímavé a časom som chápal, že ako 

barman som dokázal pochopiť omnoho zložitejšie a dôležitejšie veci.  Z pohľadu toho, čo som 

začínal chápať o fungovaní sveta okolo nás, mi to teda neprichádzalo ako krok do 

odbornejšieho sveta. Do telekomunikačnej firmy som jednoducho prišiel s vedomosťami 

z Dublinu a to veľmi ovplyvnilo tento plánovaný návrat do normálu.  

Bola to však skúsenosť, ktorá ma bezpochyby posunula ďalej. Popri práci začal dokonca trochu 

programovať, čo bolo považované za akýsi vyšší stupeň odbornosti a schopností. Asi dva 

mesiace pred mojim odchodom som sa pred manažérom vyjadril, že naučiť sa tieto číselká nie 

je problém, čomu on neveril. Nechal mi priestor a o mesiac mu naprogramoval niekoľko vecí, 

ktoré v rámci tímu používali ešte dlho. Tento svet som vtedy už považoval za menej odborný 

ako ten, v ktorom som spoznal veci, ktoré ma privádzali k projektu. Omnoho menej som tam 

rástol. V kontexte potrieb projektu bezpochyby. Ale bez tejto skúsenosti by som možno mal 

nejaké pochybnosti o správnosti toho, čo som neskôr robil. Skutočne som sa z už 

naznačených mnohých dôvodov tam opäť necítil naplnený, aj keď mnohé neskoršie problémy 

ma nútili zamýšľať sa nad tým, či som tam nemal ostať. Projekt by však nebol na svete a ja by 

som tam asi nebol úplne šťastný. S poznaním, ktoré som mal, ma to jednoducho definitívne 

ťahalo inde. 

 

Celkovo išlo v kontexte môjho projektu, o ktorom som vtedy samozrejme netušil, o zaujímavú 

skúsenosť aj z iného pohľadu. Videl som vnútorné fungovanie nadnárodnej korporácie, trochu 

to precítil zvnútra. Určite mi to pri mojich neskorších štúdiách dalo mnoho a mohol sa oprieť aj 

o takéto autentické skúsenosti. No a správne som vycítil aj to, že tento svet je všetkým len nie 

miestom, ktorý odmeňuje schopnosti a možno nejaká snahu. To hovorí množstvo literatúry, ku 

ktorej som sa neskôr dostal. Je to vlastne otrokárska džungľa, kde fungujú vnútorné pravidlá 

a takéto korporácie v podstate slúžia na kolonizáciu a vtláčanie nejakého želateľného spôsobu 

života do sveta. Je to skvelý nástroj kapitalistickej kolonizácie.  Bol to otrokársky svet a svet 

útlaku. Nepociťoval som to možno priamo ja osobne, ale vnútorne to tam už cítil a relatívne 

videl. To spomínam v rámci publikácie Odborná argumentácia a sú na to skutočne už 

spracované analýzy a dôkazy. Alebo skôr vedecky podložený a neprestrielný pohľad. Asi bez 

videnia a tohto precítenia by som mal problém niečo také dávať dokopy a pomohlo to 

v projekte z každého pohľadu. Vtedy bol základ v tom, že som sa uistil, že tento plánovaný 

návrat do normálu nebolo to, čo som mal vtedy robiť. V tejto pozícii som ostal 10 mesiacov. 

 



28 
 

V mojom osobnom rozvoji boli tieto roky pre mňa rokmi veľkých zmien a z niekoho, kto trpel 

možno až sebapodceňovaním, bol  niekto, kto mal odrazu stále viac a viac sebavedomia. Asi aj 

to mi začínalo prinášať určité problémy nielen v práci, ale preosievalo to aj mnohé dovtedajšie 

vzťahy. Tento fakt teda priniesol aj takéto veci. Myslím, že som začínal mať nejaký pevný 

pohľad na veci okolo seba, bol menej ovplyvniteľný okolím a jeho snahami o rôzne typy 

manipulácii. Skúsenosť v Starbuckse a poznanie, ktoré som teda dovtedy nemal, menilo 

mnoho vecí okolo mňa. Ako sa neskôr ukázalo, sebavedomie bez spoločenského postavenia 

vedie k zvláštnym dôsledkom. Ale takto to nejako bolo a neskôr som možno strácal okolo seba 

ľudí, ktorí boli zvyknutí na iného človeka, strácal práce a pôdu pod nohami, čo sa mi dovtedy 

stávalo skutočne zriedka. Ale moje sebavedomie a vnútorná istota a naplnenie boli stále väčšie 

a súviselo s tým, čo som rozvíjal. Takto to nejako bolo a toto obdobie zmien u mňa sa vtedy 

prejavovalo asi najviac.  

Ako poslednú vec pri skúsenosti v Bratislave poviem, že pri tejto odbornejšej práci, ktorá teda 

bola u mňa iba druhou v poradí po pokuse v Bardejovských kúpeľoch som mohol konštatovať, 

že prácu som zvládal bezproblémovo, svoje úlohy plnil asi nad očakávania a celkovo som bol 

inde. Prispel k tomu aj stav čistoty, ktorý som od tohto času preferoval a stavy, keď som hýril 

a vrátil sa k nejakým drogám ako alkohol, nikotín či iné, boli veľmi zriedkavé. Aj keď ešte prišli 

vzhľadom na mnohé veci aj tie. 

 

Návrat na Lago di Garda 

Snaha o návrat na Lago di Garda, bola pri pochopení, že v nadnárodnej korporácii som nevidel 

miesto na sebarealizáciu a prežitie, úplne logická. Práve tam som pochopil prispôsobovanie 

správania sa k ľuďom z rôznych spoločenských vrstiev za rôznymi mocenskými účelmi či 

možno snahou o prežitie. Ale bezpochyby aj nenaplnená láska, ktorá ma však napriek tomu 

dostala do všetkých ďalších krokov bez ktorých by som nepochopil nič. Bola to skúsenosť, ktorá 

ma niekam posunula a mňa to tam ťahalo späť. K tomu tam bol jeden z manažérov(vlastníkov), 

ktorý veciam okolo problémov, ktoré som teda začínal vnímať, chápal. Čo teda nie je bežná 

záležitosť a toto poznanie pri vlastníkoch automatické nie je. Spolu s tým, že má snahu takéto 

veci aj riešiť. Ako neskôr uvidíme, mnohí robia možno až vedome pravý opak s tým, že im to 

v rámci režimu môže prinášať nejaké zisky. Až takto ďaleko sa dostaneme v tejto problematike 

a dôsledkov režimu na pracujúcich a vnútornú spoločenskú harmóniu. Tam to teda bolo iné. 

Vlastník o tom vedel a čo je dôležité, snažil sa to eliminovať a bojovať proti tomu. Teda proti 

nečestnostiam a šikanám v práce  a kolektívoch. 

Vedel som, že mi dosť dôveroval a rozumel, čím som si dva roky predtým prechádzal. Ja som 

medzitým zažil zaujímavú skúsenosť v Dubline a cítil, že som sa v chápaní súvislostí okolo 

fungovania kolektívov, ale aj sebaovládaní, posunul o míle ďalej. Išlo o niečo podobné, ako 

manažér v Dubline. Akýsi ochranný štít niekoho v hierarchii nad vami. Tu nešlo priamo 

o spolupracovníka, ale niekoho, kto sa tam zväčša nenachádzal. Iba cez neho neprešli hocijaké 

intrigy a klamstvá a veci si overoval priamym pýtaním sa a snahou o takéto riešenie konfliktov. 

Ktoré sú teda v rámci tejto brandže dosť bežné a na tomto hotely, kde som teda po pokuse 

o návrat do „normálu“ prišiel, ich bolo mnoho. Dva roky predtým tam dokonca akosi nepriamo 
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riešil šikanu jedného Slováka, ktorý bol prevelený na iný hotel. A odrazu z konfliktného 

a nervózneho človeka sa stal ten najmierumilovnejší. Zmenou tímu tam, kde bola akási 

kontrola nad vecami a tým, čo sa v ňom deje. To bolo prvýkrát čo som niečo také videl 

a uvedomil si, pričom sa to snažil neskôr uplatniť a navrhovať také riešenia. Mnoho rokov 

neskôr, k čomu prídeme. Ale táto šikana sa diala práve na mieste, kde som teda prišiel teraz 

ja a kde to často bolo veľmi veselé a napäté. Aj vďaka nemu a určitému ochrannému štítu som 

tam mohol byť dlhšiu dobu aj v relatívne nových podmienkach čistoty a vedomého chápania 

šikán a vecí, ktoré sa v kolektívoch dejú. To pomohlo k tomu, že som tam ostal ďalšie tri letá.  

Práca bola relatívne príťažlivá pre mnohých a od toho sa asi odvíjajú aj vzťahy. Mnohí sa 

nechali často odradiť, znechutiť či vyprovokovať a pri tejto psychicky vypätej práci to skutočne 

niekedy vrelo. Mne sa to asi aj preto, že som riešil tam aj zaujímavé veci ohľadom naberania 

skúseností a aplikácie dovtedajších poznatkov, celkom páčilo a cítil z tohto pohľadu akúsi 

naplnenosť. Prišla kríza, menej personálu, práce aspoň nejaké obdobia rovnako. Relatívna 

stabilita kolektívu počas celej sezóny. Čo tam bolo skutočne menej bežné. To som považoval 

aj za moju zásluhu, keď som k tejto stabilite rôznymi spôsobmi vedome prispieval.  

Prvá sezóna bolo aj akési čakanie na stretnutie s dievčaťom, ktoré bolo za týmto naberaním 

skúseností a novými výzvami. K stretnutiu došlo na konci leta, čo bolo po dvoch rokoch. To 

neprinieslo pre mňa očakávaný efekt, avšak potreboval ho pre akési pokračovanie a trochu 

zmenu môjho nastavenia. Išlo o dievča zo severu Európy, ktoré malo vzťah v Taliansku 

a dlhodobejšie tam žila. Vtedy pracovala v neďalekom meste, Bologni. Tam sa medzičasom 

zoznámila s iných chlapcom. Osobne som veril, že jediné čo nám stojí v ceste bol jej starý 

vzťah, ale nebola to pravda. Myslím, že si iba išla potvrdiť, že to medzi nami stále nie je na 

vzťah alebo niečo podobné.  

 

Snažím sa veci vidieť reálne a písať o tom, ako som ich videl v danom čase, lebo asi to je 

dôležité. Fakt, že som bol zaľúbený a že je to asi jediná žena ktorú som mal rád viac ako všetko 

na svete nemá nič spoločné s tým, že som sa mýlil v tom, ako boli veci neskôr usporiadané a do 

čoho vyústili. Nikdy sa nevzdám presvedčenia, že v prípade možnosti nejakého prežitia 

a sebarealizácie v tom, čo som robil a čo som robiť musel, s týmto dievčaťom pri mojom cite 

by som asi bol. Asi každé dievča sa pozerá na veci aj zo svojej perspektívy a ja som bol skutočne 

akýsi intelektuálny žobrák, ktorý niečo rozvíjal, zahlboval sa do svojich myšlienok a nevedel 

nájsť spôsob prežitia, pretože to nejde v súlade s dnešným systémom a s tým, čo som rozvíjal. 

Myslím si, že práve toto na našom stretnutí videla a to ju definitívne presvedčilo o nejakých 

svojich záveroch. Nie som si tým samozrejme istý, ale fakt, že krátko po tomto našom stretnutí 

sa dala dokopy s novou známosťou, čo jej nejakým spôsobom funguje prakticky dodnes, tomu 

skutočne nasvedčuje. 

Ako človek rozvíjajúci tento projekt som bol jednoducho odhadzovaný z akejkoľvek činnosti 

a stále menej akceptovateľný. Čo sa teda začínalo prejavovať pomaly ale isto už vtedy. Bolo to 

obdobie, keď som nebol taký presvedčivý v obsluhe, aj keď to so stabilitou kolektívu nemalo 

nič spoločné. Pracoval som tam v bare a menej v priamom kontakte so zákazníkom. Myslím, 
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že som nebol tak presvedčivý aj z jej pohľadu, ako na začiatku sezóny dva roky predtým. Kde 

som hýril sebavedomím, radosťou, často však pri pive a samozrejme hýrivom živote. V tomto 

rozpoložení sme sa stretávali zo začiatku. Aj keď som okolnosti okolo pracovných procesov 

a vnútornej chémie kolektívov spoznával stále viac a viac a vnútorne niečo riešil, individuálne 

výkony v tomto období presvedčivé teda neboli. Bol som na rozdiel od dvoch rokov predtým 

v stave čistoty, dva roky prakticky snívajúc o nej a bez akýchkoľvek dievčat. Teda aj bez nejakej 

skutočnej snahy o flirt. Doma som paradoxne možno práve vtedy mal asi najviac možností, čo 

sa dá povedať aj o tomto pobyte. Keď to nechcete a ste kamarátsky, vtedy vás dievčatá chceli 

viac. Len ja som sníval o mojej princeznej a nemohol som, samozrejme. Aj keď možno nejaké 

náznaky randenia boli aj v tom čase, akosi podvedome som to skutočne nechcel.  

Úplné upustenie od hýrivejšieho spoločenského života, jeho nenahradenie úprimnými snahami 

o flirt či spojenie s opačným pohlavím vyústilo do dosť unaveného človeka, ktorý pôsobil 

bezpochyby ináč, ako dva roky predtým. Takto som paradoxne bojom za svoju lásku, za čo som 

považoval aj toto akési čakanie, o tú lásku prichádzal. S tým, že bolo ťažšie pre mňa vydržať 

v kolektívoch a prežívať. To som samozrejme časom naprával a prídeme aj k týmto etapám, 

kde sa však nachádzajú nové prekážky a zase až také jednoduché to nie je. Upustiť od sveta 

drog, nebyť otrokom žiadnej ideológie a ísť do nejakých prirodzených foriem energie, nie je až 

tak dovolené, ako by sa možno navonok zdalo. Čo si teda odkryjeme postupne. 

Prechádzal som vtedy bezpochyby ale do zaujímavého obdobia. Mal som časom relatívne 

vysoké sebavedomie, to sa k tomu stále zvyšovalo. Prinášalo to často absolútne presvedčivé 

kvantifikovateľné výsledky, alebo tímy k niečomu tlačil a poháňal,  čo však potrebovalo čistú 

a nezotročenú myseľ. A práve to tí dnešní šéfovia nechcú. Tí, ktorí o vašom bytí či nebytí 

rozhodujú. To ich straší ako strašiak na lúke. Toto mi časom robilo obrovské problémy. 

Udržiavať sa v systéme a zarábať začínalo byť pre mňa doslova nemožné. Asi aj preto sa takáto 

vec a tento cit z môjho pohľadu pri rozvoji projektu riešiť nedal.  Chorý a nespravodlivý systém 

jednoducho nabúrava všetko. Harmóniu života, asi aj vzťahy a prirodzené veci, ktoré by ináč 

fungovať mohli. S týmto presvedčením už asi zostarnem. V mojom príbehu je však dôležité to, 

čo tá osoba pre mňa v danom momente znamenala, kde ma posunula, a išlo o veľmi dôležitý 

a asi aj rozhodujúci článok v mojom konaní. V danom momente veci neboli poukladané tak aby 

sme sa dali dokopy, čo je zrejmé. Bez toho aby som takúto podstatnú vec nespomínal, nie je 

možné pochopiť môj príbeh a to, čo je za celým projektom a prečo som často konal navonok 

čudne a nie v súlade so spoločenskými normami, či očakávaniami. A samozrejme čo je za 

vznikom dôkazov pre zdôvodnenie tohto zákona. Keďže táto publikácia je o tom. Čo by bolo 

keby je však niečo, čomu by som sa rád vyhol. Posledná vec ktorú by som chcel v tejto súvislosti 

spomenúť je to, že asi bolo aj nevyhnutné mať taký bod, cieľ a niečo, čo ma držalo aj v ťažkých 

chvíľach nad vodou. Ako som neskôr pochopil, veci a vzťahy dnes usporiadané nedajú veľkú 

šancu na nejaký kontakt so ženami pri rozvíjaní tohto projektu a ja som pri rôznych ťažkých 

chvíľach aj v súvislosti s dievčatami, kto bol už v stave vyštvaného z komunity, či jednoducho 

odmietaní, aspoň mávol rukou, otočil sa a  išiel ďalej. Ale celkovo ma pri spoznávaní života 

v hladine, kde sa dal riešiť tento projekt, pomyslenie na túto osobu a nejakú blikajúcu šancu, 

veľmi dôležitým impulzom prechádzať aj tie najťažšie prekážky. Všetko bolo a je asi tak ako má 

byť a tento človek, kdesi vzdialený, ktorého som mal rád a nemal k nemu prístup, bol pre rozvoj 

projektu bezpochyby nevyhnutným.  
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Keď som neskôr študoval knihu od francúzskeho ekonóma Pikettyho a našiel v nej časť 

dôležitých informácií pre  vyargumentovanie správnosti navrhovaného systému, pochopil som 

aj jeho naberanie informácii. Často opisoval chudobu, o ktorej čítal z románov od Victora Huga 

a iných autorov 19. storočia. Dokonca spomína, že autori poukazujú, ako neprirodzené 

hierarchie a vtedajšie spoločenské usporiadanie naburáva prirodzené vzťahy a vlastne ruinuje 

spoločnosť. Vyvoláva v nej spoločenské tlaky. Samozrejme išlo o tvrdšiu dobu, avšak v princípe 

postavenú na tých istých základoch ako je tomu dnes a kam sa vlastne prostredníctvom 

pôsobenia tohto systému nenávratne dostávame stále viac a viac. Neprirodzená moc, malá 

šanca na nejaké spoločenské napredovanie na základe práce a schopností a z toho vyplývajúce 

spoločenské tlaky a demotivácia. Ja som sa túto problematiku snažil dostať do ekonomických 

analýz a pozerať cez štatistické okuliare. Ale zažíval to na vlastnej koži. 

Jednoducho nedostať sa k možnosti mať rodinu a asi aj normálny život bolo pre rozvoj 

poznatkov potrebných k projektu ako som robil neskôr ja, asi tým normálnym a prirodzeným. 

Obe veci by som mať nemohol a moja prirodzenosť by ma asi do pokryteckého života, keď by 

som sa tváril, že nevidím to čo vidím a k tomu to viem preukázať faktami, nepustila. Mal by 

som možno kariéru, ale bol by som klamár a pokrytec a nevedel sa pozrieť do zrkadla. Lebo ja 

som tieto veci, ktoré som spomínal, vnímal a bol nimi istý. Všetky neskoršie fakty mi dávali za 

pravdu. A aj keď ma chceli odpratať cez tabletky a možno niektorí až kazajkou, nebolo možné 

s mojim presvedčením pohnúť. Vedel som to hlavne ukazovať cez fakty a dôkazy, čo bol teda 

asi vyšší level a to ani psychológovia nepoznali. 

Tu by som to ale asi nechal túto problematiku aj keď je zložitá. Avšak dôvody, že som videl veci 

v iných kontúrach a inom svetle ako dnešní odborníci sú hlavne tie, že mám so všetkým osobné 

skúsenosti a okrem veľkých pracovných skúseností z viacerých oblastí poznám reálne dopady 

dnešného systému na život ľudí a asi aj celej spoločnosti. Piketty, ale aj iní odborníci, čerpali 

hlavne z literatúry a veci spoznávali sprostredkovane. Ja som si všetkým prechádzal cez vlastné 

skúsenosti. Aj takým niečim, ako je nenaplnený cit a nemožnosť niečo urobiť. Chýbajú 

demokratické princípy, žijeme v tyranii, čo sa budem snažiť dokonale preukázať. Lebo to je asi 

to najpodstatnejšie, čo určuje celkovú spoločenskú výkonnosť, čo je cestou harmónii vzťahov 

a spoločenskej stabilite a moje makroanalýzy mi dávajú stopercentne za pravdu. Analýzy, 

o ktorých dnes hovorím ako o jediných, čo v rámci vednej spoločenskej disciplíny ekonómie  

skutočne sedia a majú svoju logiku. Celá moja práca a závery, všetko to má svoje dôvody a môj 

nenaplnený cit je jedným z nevyhnutných vecí. To je asi jednoznačné.  

Túto vec ale teraz ukončím, spomeniem ešte nejaké neskoršie pokusy. Ale toto bolo pre rozvoj 

projektu na jeho začiatku asi to najpodstatnejšie, aj keď sa to teda uberalo zlým smerom. 

Motivácie, ustátie ťažších chvíľ, neklesanie na duchu, zvládanie stavu beztiaže v otrockej 

džungli a sledovanie rôznych kauzalít. Bez toho by som to zabalil hneď pri prvej skúsenosti 

v rámci tohto jazera, kde som veci začal vnímať. Bez toho by som nebol ani v Dubline a môj 

život uberal asi úplne iným smerom. Veci som často videl z nadhľadu a vedel sa nad nimi teda 

aj vďaka tomuto nenaplnenému citu, o ktorý som možno vnútorne bojoval alebo nejako v to 

veril, povzniesť. Veľká a nedosiahnuteľná láska bola pre všetky moje kroky veľmi dôležitou.  
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Prvá skúsenosť s neprijateľným správaním, o ktorom som netušil. 

Pobyt v Taliansku bol teda pre mňa opäť zaujímavý a hlavne naplnený vecami, ktoré ma 

posúvali v mnohých oblastiach. V  reštaurácii som ako barman strávil tri letné sezóny. Prvá 

bola poznačená mojim čakaním na stretnutie, druhá a tretia zase zarábaním a bral som ich 

viac ako nutnosť. Kúpil som si nové auto a to bolo potrebné splácať. Celý pobyt samozrejme 

všímaním si vecí v rámci fungovania kolektívov, zrejme aj ukázanie nejakých výsledkov práce, 

čo som spomínal. Na konci druhej sezóny som sa dozvedel o fakte, že „moje dievča“ si krátko 

po našom stretnutí našlo nového chlapca a to ma dosť paralyzovalo. Jednoducho z tohto šoku 

a takejto reality som sa musel dlho dostávať a asi aj to ovplyvnilo kvalitu a chuť do práce. 

Vzhľadom na dlhy som to však absolvovať musel a pobyt v danom stredisku ukončil na začiatku 

štvrtej sezóny, keď ma v rámci firmy premiestnili na iný hotel a skončil som počas skúšobnej 

doby. Ukončil som to na základe sťažností od ľudí, ktorým sa moje správanie zdalo menej 

priateľské. Vôbec som netušil, že sa také niečo môže stať a dôvody boli skutočne vyslovene 

subjektívne. Robil som v obsluhe a nemal v podstate čo pokaziť. Je iné, keď pokazíte koktejl 

a ten je zlý. Ale keď vám požadovanú vec prinesiem bez nejakých problémov, mne osobne je 

ťažko hľadať problémy. Oni ich tam videli a nevedel som o tom. S nikým nemal žiaden 

problém, len moje oči boli asi stále dosť utrápené a nemal veľkú chuť do práce. Nevidel ľudí 

veľmi pozitívne. Toto dokázalo povedať a napísať do knihy sťažnosti viacero hostí naraz. Toto 

obdobie a tieto roky však patrili k mojim najťažším a zmierovanie sa s inou realitou, v akej som 

žil, ma stálo skutočne veľa energie. 

Ľudia ma v stave, v akom som bol a za ktorý som nemohol, nedokázali rešpektovať a vadil som 

im. S prácou to teda nemalo nič spoločného. Išlo o prvú skúsenosť tohto druhu, odvtedy som 

to vnímal a dnes viem nejakými ďalšími spôsobmi tieto dôsledky preukazovať. Treba povedať, 

že v tom čase som nebol v úplnom stave beztiaže a síce čistý od drog rôzneho druhu(alkohol 

a nikotín). Iné príklady budú v trochu inej súvislosti a z iných dôvodov, keď som robil práve 

v tomto stave. Moje správanie bolo neskôr čisto prirodzené, neovplyvnené takýmito vecami. 

S tým, že som to stále viac a viac zaznamenával a aj prostredníctvom neho neskôr vedel urobiť 

nejaké závery o režime. Teda aj akási neakceptácia od hostí, ktorá sa neskôr konala rôznymi 

formami a spôsobmi, vie nakoniec niečo povedať. Toto bola ale prvá skúsenosť tohto druhu, 

ktorá sa vtedy skončila mojim definitívnym odchodom z danej práce a Lago di Garda. Čo bolo 

z mnohých pohľadov len dobré a aj v kontexte s touto vecou mohlo byť naberanie iných 

skúseností najlepšou cestou, ako sa z toho dostávať. 

 

Neprirodzené hierarchie a dôsledky ich správania a sebaprezentácie 

 

Takto to v rámci tohto režimu pri stave beztiaže chodí vo všeobecnosti. Aj keď v rámci tejto 

komunity, pri ktorej sa to stalo, sa asi nedá uprieť snaha a hľadanie spôsobov a ciest na rešpekt 

či pomoc. Ľudia v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj iných vyspelých kapitalistických 

krajinách, veľmi radi vyhľadávajú bod, o ktorý sa môžu oprieť. Tým bodom je často niekto, 

komu treba ich kolektívny rešpekt a pomoc. Len je otázne, do akej miery je to vyvolané umelou 
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potrebou a myslím, že tá snaha pri absencii reálnych skúseností z tvorby hodnôt a schopností 

empatie s tými, čo ich tvoria, má často úplne opačný efekt. To si povieme tiež a overiteľné 

príklady a skúsenosti budú veľmi zaujímavé.  Snaha v týchto komunitách však bezpochyby je. 

Dá sa to prirovnať so snahou byť slušným, čo sa valilo Slovenskom. Teda mojou krajinou 

v obdobiach, keď sa rozvíjal projekt a bolo to zjavne spojené aj s nejakými mocenskými 

snahami rôznych ideológií, ktoré sa v tom čase pri moci menili. Bolo to v kontexte s vraždou 

novinárov. Čo teda bol šok pre všetkých, ale vyústilo to do takejto sebaprezentácie nejakých 

prúdov a spoločenských vrstiev.. 

Nikto nezapiera niekomu, že treba byť slušným a správať sa v súlade s nejakými spoločenskými 

normami. Ale treba pritom aj niečo robiť. Lebo kto nič nerobí, má z čoho žiť, má ľahký život, 

môže byť slušný. V kontexte prežívania režimu to môžu robiť vrstvy, ktoré sú v ňom 

zabetónované, dostávajú za  participáciu a možno aj prižmurovanie očí pred dôsledkami, ktoré 

si teda rozoberieme dopodrobna, najesť a navonok prijali jeho pravidlá ako tie správne. Takéto 

dôvody na sebaprezentáciu naznačujú navonok úspešné vrstvy v rámci režimu, pri nejakom 

zdôvodňovaní svojho spoločenského postavenia. Lebo o nič iné sa oprieť najčastejšie nevedia. 

V tomto režime je skutočne veľmi málo objektívnych dôvodov domnievať sa, že úspešnejšie 

vrstvy sú úspešnejšie na základe schopností, či poctivej práce. Môj projekt bude asi najlepším 

príkladom, ale niečo také je na stole viacmenej dlhodobo a dnes sú na svete aj rôzne štúdie 

o tejto problematike. Každopádne my si predstavíme problematiku cez autentické skúsenosti 

a dopodrobna.  

V kontexte s ňou je samozrejme namieste načrtnúť, že môj projekt by nevznikol, ak by som šiel 

navonok s tým, čo odo mňa spoločnosť v oblasti rôzneho správania sa požadovala. Keby som 

bol navonok dobrý a slušný, nikdy by ma to nepustilo do vyriešenia tohto rébusu. Asi tam sú 

hranice hrania sa na dobrých. Nauč sa niečo konkrétne robiť a tvoriť, potom toto vrav. Bez toho 

je to pokrytecké. Podobné je to teda aj zo zahraničnými komunitami, ktoré hľadajú bod, o ktorý 

sa oprú. K čomu sa ešte vrátim pri zaujímavých súvislostiach. Keďže toto môže byť aj znakom 

toho, že sami medzi sebou nedokážu vyfungovať a život medzi nimi je založený na vysoko 

otrockých vzťahoch. Pomáha im to udržiavať sa spolu a fungovať. Je to kvalitatívne možno 

vyšší stupeň života ako komunitné naháňačky a šikany na nejakých ideológiách postavených 

komunít, ktoré zrejme stoja aj za snahou zastaviť tento projekt zase u mňa doma. Avšak  

v konečnom dôsledku je to stále iba ospravedlňovania otroctva a nejakých pravidiel, ktoré teda 

bezpochyby spravodlivé nie sú. Aj keď niekedy je ťažké určiť, čo spôsobuje čo. Či bolo najprv 

vajce alebo kura. Či tá ochrana zahraničných komunít vyplýva z toho, čo robia tie naše, alebo 

tie naše to robia preto, lebo tam je svet často pokrytecký. Toto je už ťažká dilema. Poďme späť 

do príbehu a do času, keď som pociťoval tieto dôsledky priamo pri hosťoch. 

 

Medzi spomínanými sezónami trávim zimy v rakúskom Saalbachu, kde pracujem ako čašník. 

Musím sa priznať, že na konci tohto zvláštneho, ale asi potrebného obdobia som opäť začínal 

cítiť akési zastavenie rozvíjania niečoho, čo mi dávalo zmysel a posúvalo ma. Nebolo to ani tak 

o strácaní sebadôvery, skôr som začínal pociťovať akúsi nechuť k samotnej práci, začínal 

vnímať hostí, ktorí ma dokázali vyraziť z práce bez nejakého dôvodu a začínalo mi to asi otvárať 
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ďalšiu komnatu, ktorá poodkrýva dnešný systém a jeho dôsledky. Bolo to v súvislosti s mojim 

zlým obdobím a zmierovaním sa s novou realitou, ale predsa. V západnej spoločnosti som 

videl niečo, čo mne osobne bralo možnosť na prežívanie a povedzme napĺňanie si aj svojich 

potrieb. Vtedy som to videl aj s možnosťou na nenaplnený cit. Čo s tým samozrejme súvisí. 

 

Dnes s odstupom času skôr vnímam veci a problémy systémovo. Problém hostí cez problém 

akejsi strednej triedy v rámci režimu, ktorá je frustrovaná z nutnosti ponižovať sa v rámci 

rôzneho typu robôt. Alebo nutnosti mať submisívne správanie voči riadiacim štruktúram. 

Potom príde na dovolenku alebo do reštaurácie a svoju frustráciu a absolútnu neschopnosť žiť 

sám so sebou si rieši na tých, ktorých má poruke a nad ktorými má moc. A čašník ním je. 

Niekedy je správanie týchto ľudí skutočne také, aj keď musím povedať, že v tomto ohľade sú 

na západe a v uvedomovaní si tohto mechanizmu zrejme omnoho ďalej ako na Slovensku. 

Inteligencia na Slovensku je z tohto pohľadu ešte v plienkach a omnoho arogantnejšia. Berie 

svoje postavenie viac ako obraz ich schopností, z čoho ich teda napríklad aj môj projekt môže 

veľmi ľahko vyviesť a zrejme aj preto sa okolo neho dejú v mojom domove veci v rozsahu, ako 

ich budem opisovať. Toto mi však potvrdzovalo aj viacero čašníkov, ktorí o tomto spôsobe 

hrania sa a tlakov na nich hovorili v súvislosti s omnoho vyššími nárokmi na obsluhu na 

podobných hoteloch u nás a v zahraničí. Ja môžem hodnotiť tých zahraničných na základe 

faktu, že ma vyrazili z práce alebo faktu, ako sa stavali a stavajú k obsluhe u mňa v prípade 

nejakého stavu beztiaže, ktorý bol pre projekt nevyhnutný. Na Slovensku by som s tým cez naše 

vyššie vrstvy asi ale vôbec neprešiel. Aj keď môj kontakt s nimi bol tam na úplne inej úrovni 

a išlo neskôr samozrejme asi o mocenské otázky. Kde sú teda tlaky omnoho väčšie. 

Avšak aj toto je znakom neprirodzených hierarchií. Ich neschopnosť rešpektovať ľudí možno aj 

v ťažších životných situáciách je skutočne obraz nepripravenosti na líderské postavenie voči 

iným. V hladine alfa a stave beztiaže som pri dlhodobejšom servise skutočne často čelil 

vydieraniam s tým, že si niekto chcel vynútiť nejaký typ správania a ak som to neposkytol, ľudia 

sa sťažovali a snažili sa ma cielene obrať o prácu. Prijateľnejší stav mi niekedy vedeli priniesť 

napríklad drogy(alkohol a pod), aj keď len na krátky čas. Alebo povedzme zabezpečenie 

biologických potrieb, na čo padajúce hovno, ktoré som teda neskôr už dlhodobo bol, právo 

prakticky nemá. Buď mu to neumožnia, alebo snažia rýchlo zobrať. Čo teda tiež prinesú moje 

skúsenosti, až do takýchto fáz som to neskôr potiahol. Alebo skôr povedané, ak som chcel 

doriešiť projekt a aj nejak prežívať, musel potiahnuť. Ide o komplikovanejšiu tému a môže 

mnohých znervózňovať. Snažím sa byť priamy a zrozumiteľný. Projekt nie je založený na 

akomkoľvek názore na tieto otázky. Odpútanie sa od akýchkoľvek snáh o hovorenie čo je 

správne a čo nie bolo teda pre jeho rozvoj absolútne nevyhnutným. Moja prezentácia je 

založená na nejakých výsledkoch práce a hodnotením cesty, ktorá teda bola nevyhnutnou 

a inej nebolo. Určite nie na nejakom pohľade na to, čo je správne a čo nie.  Alebo pozeranie sa 

na to, čo si kto pri nejakej problematike myslí. A v takomto duchu budú aj ďalšie texty. 
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Návrat do starých oblastí 

Poďme však späť do môjho príbehu. Stále ťažšie prežívanie mi však vtedy prinášalo neistotu 

do budúcnosti a nebolo to najlepšie. Pomaly som chápal, že poctivá práca dnes k zabezpečeniu 

si potrieb a živobytia nevedie, čo mi nedodávalo veľa pozitívnej energie a opäť sa ocital 

v slepej uličke. Trvalo to však nejaký čas a ja našiel bod, o ktorý som sa snažil oprieť. Ono to 

stále prichádzalo akosi prirodzene, po nejakých obdobiach beznádeje a dezilúzie. O to väčšie 

bolo moje zanietenie pre nové výzvy. 

Leto, keď som musel odísť z Jazera Garda som dokončil na starom mieste, v turistickej 

prímorskej dedinke Duna Verde, kde som v Taliansku začínal a kde sa kedysi dávno predtým, 

ešte počas študentských čias, dostal z Austrálie. Pozval ma tam majiteľ hotela, s ktorým som 

tam chvíľu pracoval. Strávil som tam tri sezóny počas štúdia a tesne po ňom a prácu poznal 

dopodrobna. Priznám sa, vyhadzov na základe „neakceptácie“ zo strany hostí, ktorá mala teda 

z môjho pohľadu nulové objektívne dôvody, mi začínal otvárať novú pandorinu skrinku. 

Prinútil ma vtedy užívať ľahšie a spoločensky menej akceptovateľné návykové látky a bolo to 

niečo, čo mi vtedy pomohlo byť pre hostí prijateľnejší. Túto sezónu som potiahol takto a práve 

to veľmi pomohlo v prvých fázach zmierovania sa s novou pandorinou skrinkou 

„neakceptácie“.  

Horšie to bolo, keď som už riešil projekt a akékoľvek látky až na kávu musel definitívne 

eliminovať. Teda niekoľko rokov neskôr. To som už ale nemal na výber a nemienil sa 

nespokojnosťou niekoho zaoberať. Západnú spoločnosť som vtedy vnímal aj ako zdroj 

dnešných problémov. A mojich tiež, samozrejme. Bolo to logické vyústenie dovtedajších 

skúseností, ale často to prinášalo množstvo napätia. Inej cesty však nebolo, čo sa ukázalo 

hlavne neskôr. Aj keď ja som časom vnímal aj skutočnú tvár môjho domova so všetkými 

vplyvmi na jeho vnútorné fungovanie, kde som ako kopací mech pri spomínaných 

komunitných potrebách, neskôr zjavne slúžil. To je už iná téma, ale aj toto časom rapídne 

zmiernilo môj pohľad na západnú spoločnosť. V tom čase som ich však vnímal extrémne 

negatívne. Čo teda malo svoje príčiny. 

Na tomto hotely som strávil opäť tri letá. Práca mi vtedy dávala hlavne zdroje na to, aby som 

mohol naberať nové skúsenosti, keď ma to už pomaly, ale isto, ťahalo k rozvíjaniu alternatívy. 

Táto práca bola skutočne odrazový 

mostík už počas štúdia a v tomto 

čase mi dávala možnosti na odraz 

pred akýmsi finále, ktoré už 

prichádzalo. Teda priame riešenie 

projektu, ktorého súčasťou 

a jedným zo záverov je toto 

zdôvodnenie zákona. To sa mi už 

robí ľahšie, veci sú hotové a sú 

v stave ako ich opisujem. Priamemu 

riešeniu projektu však 

predchádzala ešte jedna dôležitá 

skúsenosť, ktorá potvrdila, že inej 

Obr. č. 13. Snímka z prímorského mestečka a hotela v talianskom 

Duna Verde, kde som sa s priateľmi(aj bratom) neustále vracal 

a ktorý bol mojim základným pilierom pri možností naberania 

informácií a skúseností potrebných pre tvorbu alternatívy. 
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cesty pre mňa nebolo. Ak som sa chcel živiť poctivou prácou a zostať sám sebou. Pre mnohé 

dôvody. Vtedy som na cestu do inej sféry, napríklad opätovným budovaním kariéry a nejakým 

zabetónovaním sa v systéme aj vzhľadom na sklamania, ktoré som prežil, nemal síl. Hľadal skôr 

niečo, čo by ma nakoplo, čo by mi utriedilo myšlienky. V systém ako taký som už dôveru nemal 

a nepochyboval o jeho podstate. Vracať sa do neho cez budovanie kariéry by už teraz možno 

nebolo ani spojené s vnútorným stotožnením sa s tým, že konám niečo dobré.  

 

Uvedomovanie si svojich nepredajných schopností 

Aj keď som teda prechádzal stále ťažším obdobím z pohľadu možnosti sa nejako sebarealizovať 

a prežiť zároveň, stále viac a viac som si uvedomoval svoje prednosti a to, v čom som vynikal. 

Jednou z hlavných bolo spolupracovať prakticky s každým. Naučil som sa sebaovládaniu 

a spolupracovať bez toho, aby som sa do niekoho navážal, prípadne sa pripájal k nejakej 

skupinke naháňajúca niekoho a nabíjajúca si svoju energiu. V mladosti som bol pri snahách 

o nejaké kolektívne zlepšovanie, možno aj pri dobrých úmysloch niekedy až extrémne výbušný 

a ľahko rozladiteľný. Bolo to vidieť napríklad cez šport, pričom vplyv na to malo aj to, či som 

viedol hýrivejší spôsob života. Po týchto prežitých skúsenostiach sa zo mňa pomaly ale isto  

stával niekto, kto bol skôr introvert, hľadal si urobiť svoje a nechať tých druhých na pokoji. 

Ktorý sa snažil zameriavať na svoj prínos a zlepšovať samého seba. Robil a skúšal som to 

v rôznych etapách a pri rôznych spôsoboch, ku ktorým budeme postupne prichádzať. Ale takto 

som ale paradoxne začínal byť zdrojom toho, čomu sa hovorí šikana. V takomto stave často 

vnútorného kľudu som sa jednoducho mnohým nepáčil. Alebo ľudia si vo mne robili 

potrebného fackovacieho panáka. Možno trochu to, čo som robil ja, robilo sa na mne. Len 

s tým rozdielom, že mňa sa ľudia nesnažili úprimne zastaviť. Skôr to teda v tom čase 

podporovali, zrejme pre nejaké možné diskreditačné potreby. Ja som tieto veci okamžite 

začínal dávať na stôl a vehementne proti nim bojovať. Ak som teda o nich vedel. Nemal som 

spoločenské postavenie, sebavedomie a vnútorná pohoda ako hrom, ale takto bol prakticky 

bezbranný, čo asi umocnilo tento fakt. Týmto štýlom a okamžitým bojom som postupne 

prichádzal do snáh o dokazovanie a zastavovanie týchto vecí v rámci rôznych aktivít.  

V konečnom dôsledku je v rámci projektu samozrejme podstatou to, že neprirodzené 

hierarchie a nižší level ekonomickej demokracie v systéme, spôsobujú nižšiu produktivitu. 

Projekt kooperativizmus, ktorý som na základe aj takéhoto boja neskôr robil, je z odborného 

hľadiska o tom. Schopnosť spolupracovať s každým na iných princípoch ako je vyháňanie 

konkurencie a šikana niekoho, k tomu schopnosť robiť to nekonfliktne a dobre, však bola akási 

moja cesta k hľadaniu týchto súvislostí aj v makrosvete. Cesta k neskorším analýzam, ktoré sú 

dnes jediné, ktoré sedia pri nejakom realistickom návrhu a systémovej alternatíve. 

A samozrejme cesta k tomu, že teraz predkladám toto zdôvodnenie zákona. 

Uvedomoval som si tieto schopnosti, ale stále viac a viac videl aj to, že ja ako osoba viem túto 

vec slabo predať. Kariérne a individualistické ciele ľudí ma ako niekoho, kto mal často dobré 

výsledky a často len z dôvodu radosti z toho, čo som robil, dostávali z kolektívov von a že tá 

realita je o niečo krutejšia. Avšak niekde vnútri som si v tomto období už bol istý tým, že tento 

bordel má riešenie a zdôvodnenie. Čo ma teda vnútorne držalo nad vodou. Ekonomické 
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výsledky a štatistiky jednoducho neoklameš. Kolektívy v každej oblasti fungujú prakticky na 

tých istých princípoch a iba výška odbornosti a osobnej vyspelosti riadiacich pracovníkov 

dokáže takéto veci pretavovať do lepších vzťahov a dlhodobých výsledkov. Problém je však 

systém. Ten také niečo nepodporuje a často to vlastne ani nie je potrebné. Ten je založený na 

otrockých vzťahoch a každý, kto by o takýchto fenoménoch hovoril, je dokonca označený za 

blázna. Napriek tomu som to neskôr robil, lebo tých dôkazov bolo u mňa toľko, že o pravdivosti 

mojich úvah a mojich slov nebolo prakticky pochýb. Takto nejako som sa predieral proti prúdu 

a cibril niečo, čo systém nepotrebuje, neodmieňa, alebo nepodporuje. Ľudia, ktorí sú dnes na 

tomto leveli a majú takéto schopnosti, často končia pod mostom. Napriek tomu, že často 

posúvajú komunity a kolektívy vpred. Čo je teda spojené s problémom, o ktorom je táto 

publikácia. A o tomto fakte som mal o sebe neskôr aj veľa dôkazov. Riešenie projektu bol a je 

vlastne len ďalším z nich. Pričom všetky jeho výsledky a analýzy sú skutočne spojené 

s chápaním tejto podstaty a jej merateľnosti cez ekonomický svet. 

Bohužiaľ takáto je realita a takýto je dnešný úžernícky režim, čo budem chcieť dokázať. Tento 

boj však mal u mňa svoju logiku, ekonomické a vedecké zdôvodnenie, ale vedel som to 

postupne ukazovať aj cez prax. Jednou zo skvelých skúseností a asi posledným kamienkom do 

mozaiky pred tvorbou alternatívy bola skúsenosť s mojim domovom po mnohých rokoch, 

ktorá mi dala z mnohých pohľadov veľmi veľa. Poďme teda po krátkej odbočke a ďalšej menšej 

úvahe konečne k nej. 

 

Obr. č. 14 a 15. Počas pobytov som navštevoval rôzne koncerty či športové podujatia. Snímky sú z návštevy môjho 

obľúbeného klubu Arsenalu Londýn v talianskom Udinese. Zápas predkola Ligy majstrov. Klubu som už vtedy 

fandil z dôvodu ich filozofie hľadania a vytvárania kolektívu na princípe spolupráce, čomu som už vtedy vnútorne 

rozumel a aj týmto štýlom rozvíjal tieto poznatky 

  

Nové výzvy a nová etapa pri spoznávaní domova 

Cítil som sa teda vtedy dosť vyčerpaný, asi čakal na nejaký bod, o ktorom som písal. Plánoval 

dokonca cestu okolo sveta. Veril som, že mi pomôže dostať sa von z najhoršieho. Ešte predtým 

sa však spojil s partiou z našej dediny a šiel s nimi pracovať do Fínska ako prekladateľ 

a stavebný robotník. Bolo to niečo nové a nakoniec sa to ukázalo ako cesta k ďalšiemu 

potvrdzovaniu mojich stále jasnejších hypotéz o dnešku. Bol som nahnevaný na celú západnú 
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civilizáciu, cítil sa tam podvedený. Ale doma to bolo z môjho pohľadu asi ešte omnoho horšie. 

Bolo dobré, že som tento fakt definitívne pochopil pred tvorbou alternatívy a staval sa k tomu 

neskôr pri priamych volebných a povolebných skúsenostiach s odstupom. Bolo dobré, že sa to 

stalo pred touto tvorbou a s tým, čo sa dialo okolo volieb, môže asi robiť nejaké objektívnejšie 

závery. Komunitaristické komunity, ktoré fungujú na davovom princípe, ako je tomu u mňa 

doma, majú jeden veľký deficit. Sú omnoho viac závislé od hľadania nepriateľa a takéhoto 

spájania sa. Nie je ťažké to pri ideológiách nájsť, keď tých teórií o pravde cez ne je mnoho 

a väčšinou sa argumentujú nanajvýš potrebou uveriť a nerozmýšľať. Hlavne tá náboženská, 

ktorá u nás hrá stále asi prím. No a každý, kto sa tomu nepoddá, nestane nejakým otrokom 

nastavených štruktúr, ten sa ľahko stane dovoleným zdrojom takejto formy energie 

a spoločenských lynčov. Myslím, že v tejto komunite bol jedným z takýchto bodov celá naša 

rodina. Asi aj z dôvodu, že vo všeobecnosti kapitalistickým hierarchiám nepasujeme a tým sme 

aj bezbranní. Dôvod definovať presne neviem, ale z dôsledkov kapitalistickej úžery je to zrejmé 

na mojich rodičoch ako aj na širšej rodine. Možno to bude slobodomyselnejšie a možno na 

faktoch založené vnímanie sveta, ktoré nakoniec u mňa viedlo k takémuto projektu. Čo asi celé 

už logiku dáva. To sa mi však začínalo odkrývať v súvislosti s domovom a začínal chápať túto 

realitu. Uvedomoval som si mnoho zvláštnych podrazov, ktoré sa stali už predtým a ktoré 

neboli veľmi pekné. V oblasti vzťahov a pokusov o dievčatá, ale aj v iných veciach a aktivitách. 

Len som to ešte ako veľký problém nevnímal a nezasahovalo to moje prežívanie, či nejaké iné 

veci. Teraz sa to však začínalo stávať a možno je teda dobré, že nasledujúce skúsenosti vznikli 

ešte pred tvorbou alternatívy. Tie by som bez projektu samozrejme ani neotváral. Ľudia sa 

potom aspoň na krátky čas trochu pribrzdili, ale tieto skúsenosti sú pre ukážku určitej reality, 

ktorú aj týmto robím, asi na nezaplatenie. A ak by som nebol tak bezbranný vtedy a nebol 

považovaný za už nejaký stratený prípad, asi by si to až takto nedovolili. Ale stále musím dodať, 

že ľudia, ktorí ma na takéto akcie medzi seba zobrali, mi v danom čase pomohli a prinieslo to 

pre projekt mnoho pozitív. Prvou skúsenosťou boli teda Helsinky a partia murárov od nás 

z dediny, ktorým som rezal tehly a robil prekladateľa. 

 

Helsinky 

Helsinky sú veľmi príjemné mesto, kde bolo blízkosť prírody cítiť na každom kroku. Čo bolo 

znakom aj neskoršieho pobytu v Štokholme. Aj keď som priamo z nich vtedy veľa nevidel, pri 

možnostiach výletov do prírody a návštev jazier som sa tam cítil veľmi dobre. V práci ako takej 

problémy neboli, bol som pomocník na stavbe a v podstate nemal čo pokaziť. Pracovné návyky 

mal, celý život sa poctivou prácou živím a zvládal ju bezproblémovo. Plánoval som cestu okolo 

sveta, ktorá sa mala začať v Austrálii a cez ktorú chcel nejako nabiť energiou. Snahou bolo aj 

trochu utiecť od servisu, pri ktorom som sa v daných etapách cítil veľmi unavene. A niečo si na 

tú cestu ešte zarobiť. A to takýto typ práce, kde pozeráte viac na tehly ako na ľudí, mohol na 

nejaký čas priniesť. Aj keď prekladateľské povinnosti dávali práce tiež dosť iný rozmer. Ale táto 

idylka o takejto možnosti trvala len dočasne. Od únavy z hostí som prešiel k akejsi zvláštnej 

únave s kolegami a mojimi rodákmi v takomto type práce. Problémy začali byť pred našim 

odchodom na Slovensko po asi 5 týždňovom pobyte. Boli sme dohodnutí na tom, že sa do 

Fínska vrátime, avšak partia sa dohodla na inom riešení a doma urobila doslova zaujímavú vec.  
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Nedostal som výplatu, odišli bez toho aby mi niečo povedali a ja som len čumel. Celý pobyt bol 

absolútne bezproblémový, avšak posledné dni nasvedčovali, že sa niečo umelo chystá. Túto 

vec mali na svedomí už moji rodáci a nechcem o nej veľmi zoširoka. Časom pozerám na všetko 

z nadhľadu a uvedomujem si, že všetky tieto malé podrazy ma niekam posúvali. Na ich obranu 

použijem aj to, že som v tom čase opäť trochu hýril. Aj keď sa nič nestalo, čo by ich 

ospravedlňovalo, bolo to v takom období. K tomu som to trochu kombinoval s pokusom 

s antidepresívami, čo bolo z dôvodu akéhosi môjho hľadania optím pre možnosť ďalšieho 

prežívania, vzhľadom na „neakceptáciu hostí“. A vtedy som mohol byť do istej miery vraj iný. 

Čo je však dôležité, tento pobyt nebol v zamení nejakých bujarých vecí, ktoré by som si nevedel 

vybaviť. V Helsinkách to bolo kľudné a bezproblémové a bolo jasné, že sa to nakoniec umelo 

pripravovalo. Že za tým neboli žiadne návykové látky, ani ich kombinácia, ani nič iné, ako 

zvláštna akcia. Bolo to tam teda bezproblémové až na nejaké provokácie posledné dni, na 

ktoré som aj svojsky a priamo, v hraniciach relatívnej slušnosti, vedel odpovedať.  

Pobyt bol skutočne v dosť priateľskej atmosfére, plný výletov a relatívnej zábavy. Tie hlavné 

problémy prišli následne doma. Tam akoby bola bublina, kde sa všetko mení a kde sa na moju 

adresu mohlo hocičo. Tam to bolo ale zase bujarejšie, aj keď som od pokusu s antidepresívami, 

upúšťal. Vtedy dochádzalo aj k nejakým konfliktom, ale aj na tie som si relatívne tiež dobre 

pamätal. Nasledovali snahy o nejakú diskreditáciu v zmysle využívania rôzneho typu 

návykových látok pri existencii takýchto javov v tomto období. Ale ako ukážu aj neskoršie 

udalosti, tieto problémy neboli spojené so žiadnymi týmito vecami. Boli spojené s tým, že sa 

jednoducho u mňa doma diali, akurát cez svet nejakých delírií sa ma vedelo aj diskreditovať. 

Na čo som rodákom ale neskorších obdobiach, ku ktorým prídeme, šancu nedával. 

Ťažko ale bolo z mojej strany vtedy hľadať ospravedlnenie či pochopenie preto, čo sa stalo. 

K tomu treba povedať, že sa to na dedine šírilo komunitne v krčme, kde sa dostávalo morálnej 

podpory. To sa mi dostalo sprostredkovane. Snaha rodákov vybaviť to u šéfa firmy bola teda 

dosť verejná. Čo asi pre neho dobrá vizitka o spôsobe rozhodovania sa nie je. Takéto zvláštne 

veci sa začali diať priamo u mňa doma. V podstate som si chcel niečo zarobiť kvôli plánovanej 

ceste okolo sveta, ktorou sa chcel dostať z najhoršieho a akosi nabiť vybíjajúce sa batérie. Bola 

z toho aj táto zaujímavá ukážka, aká bola situácia na mojej dedine, či v mojom meste. 

 

Obr. č. 16, 17 a 18. Prácu vo Fínsku sme si často spríjemňovali rybolovom 



40 
 

 

Keby nebolo projektu a nutnosti brániť sa kvôli politickým ambíciám, táto vec by napríklad 

padla do zabudnutia. Po ťažkých obdobiach vonku som videl tento typ kolektívnej šikany 

postupne doma, čo teda bolo naraz na viacerých frontoch aj spolu so športom. Od seba 

oddelené asi len rok. A príjemné to teda nebolo. Boli to z tohto pohľadu asi tie najvypätejšie 

udalosti, čo sa diali doma. To ukazujem aj preto, lebo tieto veci majú skutočne podstatu 

spoločného vysmievania sa z obete, ktorá sa nemá ako brániť. Povedzme aj so spôsobmi, ktoré 

sú sprevádzané v zásade ani nehovorením dôvodov. Niekoho sa hodí do stredu a funguje to 

ako v klietke hanby. Zrejme aj to, že som začal mať problémy inde, rozviazovalo viac ruky aj 

rodákom a toto sa dialo v takejto forme aj doma. Lebo som už vyzeral bezbranný. Padajúce 

hovno, ktoré už nemá šancu a slúži iba ako kopací mech pre potreby kolektívneho naberania 

energie. Toto sa v takýchto oblastiach dialo aj mimo mojej komunity a v dosť podobnej 

intenzite a preto to trochu prizvukujem. Chcem naznačiť hlavne spôsoby vzniku takýchto 

popráv a ich sprievodných javov. Povedzme s menšou potrebou argumentácie ako niekde, kde 

je to viac o iných formách a zložkách moci, ako teda priamo u mňa doma.  

Kultúra hľadania obetí a takejto morálnej likvidácie ľudí je v mojej vysoko zbožnej oblasti na 

obrovskej úrovni. Nenávisť a lynč niekoho je možno často aj základom pre vznik akýchkoľvek 

spoločenských štruktúr. Aj keď asi v kombinácii s inými zložkami moci. S projektom, ktorý 

vznikol až potom, ako som sa akejkoľvek náboženskej ideológie definitívne vzdal, to bolo 

neskôr logické a tieto kruhy na to tlačia. Do éteru chcú púšťať ľudí, ktorí ich ideológiu 

podporujú a ja som ju týmto svojim spôsobom negoval. V tomto kontexte a pri tejto 

príležitostne chcem ale zdôrazniť, že takéto veci sa diali dávno predtým, ako vznikol projekt 

ako taký. Keďže k tomu budeme ďalej prichádzať.  

 

Každopádne po následnej konzultácii s firmou a ozrejmení reality, kde po poskladaní mozaiky 

a overiteľných vecí nebolo o čom, som šiel v rámci tej istej firmy do Štokholmu. To bolo dobré 

a tam som prakticky našiel nejaký bod, o ktorý sa chcel oprieť a aj rozvíjať svoju vec.  

Sebarealizovať sa a prežiť zároveň. Takto som aj to, čo urobili moji dedinčania, časom bral ako 

dobrú vec pre projekt. A ich aj videl v takomto kontexte ako spoluautorov celej práce. 

Týchto ľudí si ale vážim už len z dôvodu, aký náročný majú robotníci život. Sú to aspoň 

tvorcovia hodnôt. Správajú sa tak, ako ich učia dnešní tzv. úspešní ľudia. Ktorí nerobia nič, 

hrajú sa na slušných a skutek utek. Klamú a zavádzajú a aj vďaka týmto robotníkom to ja 

budem už asi s definitívnou istotou vedieť ukázať. Tieto spôsoby neboli pekné, ale stále to bolo 

od niekoho, kto v živote niečo konkrétne robí. Bola to doba, kde si miestne štruktúry robili 

s robotníkmi, čo chceli. Bola to doba dosť veľkého strachu a vydierania. To som chápal pri 

kontakte s viacerými, ktorí boli aj na iných stavbách. Začínal som chápať svet robotníkov a ľudí, 

ktorí z domu utekajú. Toto bola zaujímavá skúsenosť, ktorá ma samozrejme nezastavila 

a rodákom sa nepodarilo ma presvedčiť, že so mnou niečo v poriadku nie je. Čo možno 

zamýšľali. Poďme teda ďalej, kde ma niečo také katapultovalo. Do švédskeho Štokholmu.  
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Štokholm a neuveriteľná cesta k jedinej manažérskej skúsenosti počas riešenia projektu 

Tu som sa teda ocitol vďaka takýmto zvláštnym okolnostiam a pripojil k projektu ktorý už bol 

niekoľko mesiacov rozbehnutý. Po krátkom čase bolo jasné, že išlo o absolútne zlyhanie partie, 

ktorá na tom pracovala. A toto vyústilo do jedinej manažérskej praxe, ktorú som mal možnosť 

počas rozvíjania tohto projektu robiť. Takouto obrovskou a zaujímavou okľukou cez napojenie 

sa na domov, určitý podraz, jeho preukázanie, opäť odchod na sever a totálne zlyhanie partie 

v oblasti realizácie projektu. Keď inej cesty pre mňa ani nebolo a tlačiť som na to musel. Aj 

z tohto pohľadu som musel to, čo urobili rodáci v rámci Helsínk, považovať za niečo, čo ma 

v konečnom dôsledku posúvalo nejakým správnym smerom. Aj keď to samozrejme ukazovalo 

tvár domova a to, čo v ňom bolo rozbehnuté a aké praktiky fungovali aj tam. V kombinácii 

s inými skúsenosťami. 

Predtým som mal do istej miery zodpovednosť za organizáciu a poriadok v rámci 

trojhviezdičkového hotela v rakúskom Saalbachu počas dvoch sezón, ktoré som spomínal. 

Avšak nedá sa povedať, žeby som tam prinášal nejaké výsledky, ktoré by stáli za zmienku. 

Nakoniec neriešil som obsadenosť a objednávky, vyslovene mal na starosti reštauráciu a bar. 

Akurát sa dá povedať to, že som to zvládal k spokojnosti, mal veci pod kontrolou o čom svedčí 

už len fakt, že ma zamestnávateľ zavolal aj na ďalšiu sezónu. Túto prácu ukončili menšie 

osobné spory, za čím bola skôr žiarlivosť jedného z kolegov na moju vtedajšiu priateľku, ktorý 

mal dlhodobo kamarátsky vzťah so šéfovou dcérou. Narafičili na mňa chýbajúci pivný súd, 

brániť sa absolútne nedalo a už bolo vymaľované. Taký bežný spôsob, keď sa niekomu chce 

a vy sa nemôžete brániť. Avšak taký bežný problém, ktorému sa pri dnes vytvorených 

hierarchiách nevyhnete. Na baby majú právo najprv tí hore, alebo takí, ktorí sú na vyššie kruhy 

prepojení. A ak sa to poruší, beda vám. A tak nejako dopadol aj môj pokus o vtedajší vzťah, 

nielen práca. Boli to prepojené nádoby. Toto ešte budem spomínať. Išlo však o veľmi malú 

skúsenosť s nejakým riadením, ktorú som teda sám o sebe zvládal absolútne bezproblémovo. 

Nebolo tam z mojej strany, pri mojich skúsenostiach a zrejme už aj osobnostnej vyspelosti 

a pripravený na riadenie a zvládanie rôznych typov ľudí či situácií, čo pokaziť. 

Manažérska skúsenosť vo Švédsku však bola zaujímavá z viacerých hľadísk. Pritlačila ma k nej 

situácia, keďže zlýhanie partie spôsobilo vysoké riziko nezaplatenia výplaty a ja som to časom 

videl. Zlyhanie bolo tak veľké, že nebolo možné pokračovať v nastavených šľapajách, pod 

vedením tamojšej partie sa to v podstate ani nedalo. Jednoducho nevedeli veci pohýňať 

správnym smerom. A často robili napriek možno až vedome. Tak som sa akosi osamostatnil 

a po príchode ďalších kamarátov, ktorých som tam zavolal, riešil zaujímavé veci. Tí prišli po 

troch týždňoch môjho pobytu tam.  

O mojich manažérskych kvalitách alebo povedzme schopnostiach som ja už osobne 

nepochyboval. Za najvyššiu devízu považujem schopnosť spolupracovať a rešpektovať iných, 

čo vedie k výsledkom. A toto bola práca, kde sa toto dalo využiť a vidieť výsledky. Ono to 

všetko asi takto malo skutočne byť. Veci sú a budú preukázateľné a ja môžem niečo také 

ukázať okľukou, ktorá sa naskytla. Do riadiacej pozície by som sa prirodzenou cestou v stave 

beztiaže alebo riešenia a ukladania si mozaiky projektu, nikdy nedostal. Toto sa jednoducho 

malo stať už predtým ako som s projektom vyšiel, lebo ináč by sa to asi nestalo. Ale stálo to za 

to. 



42 
 

Situáciu som definitívne pochopil až po príchode spomínaných kamarátov. Priznám sa, nebyť 

niekde na severe Európy vlastným autom, bez peňazí na cestu domov, zodpovedný už aj za 

ďalších ľudí, od tohto by som určite cúvol. Podrobnejší opis stavby možností a aj následné 

pokusy o zisťovanie stavu vecí sa nachádzajú v prílohách1, tu to pre zjednodušenie príbehu 

a jeho čitateľnosť nebudem rozpisovať. Akurát poviem, že naša denná efektivita bola asi trikrát 

väčšia ako efektivita vtedajšej partie do času, kým sme veci nepohli. Toto spôsoboval čas 

strávený v práci a absolútne nezvládanie logistiky a organizácie, či z toho vyplývajúce zlé 

vzťahy, ktoré ich prácu brzdili. Pritom náš pracovný čas bol asi 9-10 hodín denne, čiže niečo 

normálne. To všetko je možné dodnes preukázať. Pričom robil som preto maximum, čo bolo 

z mojej pozície možné2. K tomu ešte to, že stopercentným dôkazom je fakt, že dobre 

organizovaná partia by túto prácu s počtom ľudí, ktorý bol na to využitý, zvládla minimálne za 

polovicu času. To by sa dalo zistiť relatívne so stopercentnou istotou cez plány a projekt ako 

taký. A to by bolo už preukázateľné, ak by sa nedalo dostať k informáciám, cez ktoré viem 

ukázať môj prínos, napravovanie absurdného zlyhania a vlastne to, že išlo o využitie mojich 

skúseností a asi aj jednoznačných manažérskych a riadiacich schopností. Spojených práve so 

schopnosťou spolupracovať s každým a posúvať veci smerom k výsledkom, pričom tu sa 

prejavila aj schopnosť ísť proti prúdu, ak je to nevyhnutné. 

 

Je to zaujímavé, avšak počas celého rozvíjania projektu sa cvičím najviac v tom, ako preukázať 

poctivo vykonanú prácu. Jednoducho ako jednotlivec ste v džungli neprirodzených hierarchií 

odkázaný na podlizovanie sa a neprirodzené správanie, za ktoré sa dnes dostáva najesť. Lenže 

toto brzdí vývoj a neumožňuje prinášať výsledky práce, ktorými sa prezentujem. Na rozvíjanie 

projektu som potreboval jednoznačne nezotročenú myseľ a to sa dnes nenosí. Práve takýto 

prístup mi prinášal rozvíjanie týchto poznatkov a ich pretavovanie do rôznych výsledkov. Ibaže 

ste zlým a konfliktným človekom, ktorý navonok vytvára zlú krv. Jednoducho riadiace štruktúry 

sú z toho nervózne. Teda tak nejako som bol vtedy už často označovaný a toto samozrejme 

nebol iný prípad. Iné metódy pri ukazovaní tohto faktu som používal napríklad v servise či 

športe, o ktorých poviem neskôr. Jednotlivec je často závislý od vôle či nevôle väčšiny a ak tá 

má určité zvyky, beda ak pôjdete svojou cestou. Ale dokazovať sa to v dnešnej dobe nejako 

našťastie už dá. Stavba bola z tohto pohľadu asi najjednoduchším orieškom. Hlavne už to bolo 

hotové a ťažko bolo s tým niečo následne robiť a veci prispôsobovať v nejakú potrebnú realitu. 

 

Keď sa pozrieme na vzťahy, tak ešte pred príchodom kamarátov to nebolo úplne najideálnejšie 

a šikana sa trochu začínala diať aj na mne. Pred mojim príchodom odtiaľ odišli dvaja, ktorí mali 

rovnaké problémy. Aj to bol dôvod, prečo sme sa museli odpojiť a riešiť veci sami. Nedalo sa 

ináč z viacerých dôvodov. Časti práce a projektu, ktorý sme mali na starosti, absolútne 

nerozumeli a nevedeli ho organizovať. Keď sa na to pozriem spätne, tak tí chlapi za veci asi ani 

 
1 Prílohy na webe www.kooperativizmus.sk  
2 Emaily s pokusmi o zisťovanie stavu vecí 

http://www.kooperativizmus.sk/
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nemohli. Boli prvýkrát vonku s malými skúsenosťami zvládania takýchto situácií a prichádzala 

na nich aj únava. Byť doma zaškatuľkovaný vo vytvorených štruktúrach, mať pri sebe rodinu, 

je niekedy iné kafé ako zorientovať sa vonku. Nakoniec túto skúsenosť by som doma ja osobne 

z viacerých dôvodov teda mať ani nemohol. A treba povedať, že obe skúsenosti sa diali počas 

obdobia využívania drog rôzneho typu a aj to malo na nich vplyv. Kým pri tej prvej som bol 

rozhodnutý nič neriešiť a aj pomocou týchto látok snažiť sa z tohto pohľadu byť „kolegiálny“, 

aj keď maličkosti sa vyskytovali bezpochyby aj tam, pri tej druhej som od toho upustil. Aj 

vzhľadom na to, k čomu tá prvá skúsenosť nakoniec doma viedla. To bolo poslednýkrát, čo 

som niečo také robil. Do tej druhej skúsenosti som ale šiel už dosť nasratý a asi aj to pomohlo 

byť takto priamočiarý. To zlýhanie tam ale bolo obrovské a nebolo nakoniec ani inej cesty. 

Dopad dnešného úžerníckeho systému je na pracujúcich, ktorí musia vytvárať reálne hodnoty, 

absurdný. Sprievodným javom sú aj časté konflikty a vytvárané napätie. Ktoré je však veľmi 

často priamo či nepriamo organizované práve šéfmi, ktorých produkuje režim. Ja sa snažím 

vidieť veci z nadhľadu a toto je jeden zo záverov, ku ktorému teda budem chcieť dôjsť. A ktorý 

bolo vidieť už pri tejto skúsenosti, aj keď level absurdity týchto skúseností bol asi ovplyvnený 

mojou oblasťou a tým, čo sa v nej dlhodobo na moju adresu mlelo. To asi nakoniec pomohlo 

k tejto ukážke. Videnie reálnych dopadov bolo pre moju motiváciu niečo robiť veľmi dôležitým.  

Aj toto bolo teda sprevádzané tým, že som bol zlý, lebo som kritizoval niečo, čo bolo viditeľné 

hádam aj z marsu. Dokonca jedným z dôvodov, prečo sme nakoniec nedostali adekvátnu 

čiastku za odvedenú prácu bol fakt, že som si otvoril ústa. Toto doslova povedal jeden 

z manažérov. To, že som dal stavbu do pohybu, v podstate ju napravil, to už doma v mojom 

rodnom meste, kde sa to neskôr riešilo, nezaujímalo nikoho. Z tejto skúsenosti som sa dlho 

dostával. Ukazovala sa mi realita, výsmech do očí a bolo mi stále viac jasné, že to bola široko 

akceptovaná komunitná záležitosť. Ktorá časom na seba nabaľovala rôznych protagonistov aj 

tamojšieho pobytu a do niekoľkých týždňov bolo všetko úplne zmetené zo stola 

a poprekrúcané. Bolo to prvýkrát, čo som ten proces podrobnejšie pozoroval a postupne videl 

a ako sa ľudia odo mňa odpájali a možno až v strachu prilievali nejaký olej do ohňa proti mne. 

Výsledok však bol na svete, bol jednoznačný a toto je v takejto kauze to najdôležitejšie. 

Teda to, čím sa samozrejme prezentujem. Podobný priebeh bude mať neskôr aj môj projekt 

a jeho politické snahy. Preto je takýto pohľad veľmi dôležitý a možno aj to nejako pomohlo, že 

som neskôr zvládal veci, ktoré som zvládal a postupne evidoval do podoby tejto publikácie. 

Nebyť empirických dôkazov v podobe vykonanej práce a časov, ktoré sú preukázateľné, bol by 

som úplne skompromitovaný a nemal ani najmenšiu šancu niečo predložiť. Takto fungujú 

davové intrigánske procesy v rámci mojej komunity pri likvidáciách ľudí ťahané asi rôznymi 

zložkami moci. Čo bol asi aj tento prípad. Dostával sa teda z toho pekne dlho. 

Kamarátov, ktorých som tam zavolal, som poznal z dediny. Boli to v tom čase ťažšie 

zamestnateľní ľudia, ku ktorým som mal blízko a poznal ich spôsob fungovania. Nebolo to 

cielené, avšak s odstupom času si uvedomujem, ako sa hodili na pomoc pri riešení tohto 

rébusu, ktorý sa mi dostal do cesty. Naučiť sa čítať výkresy, urobiť všetky prípravy a logistiku, 

s čím partia pohnúť nevedela, to som akosi zvládol. Avšak bolo potrebné aj pracovať, 

spolupracovať a robiť tak, aby bolo niečo vidno. Práve takýto typ ľudí, ktorí doma v našich 

dimenziách často pôsobia ako menej schopní či dokonca stratená existencia utápajúca sa v 
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alkohole, tí sú v skutočnosti najpracovitejší a najefektívnejší. Stačilo ich dostať preč 

z domácich vplyvov, odstrániť akékoľvek rušivé okolnosti a vydierania, dôsledky zle 

fungujúceho kolektívu ako je navážanie sa na druhých a teda šikana a výsledok bol na svete. 

So šikanou ako takou mali skúsenosti obaja a vycítil som to z rozhovorov s nimi predtým. 

Samozrejme sme sa o tom nebavili v tomto duchu, len som o podobných skúsenostiach, 

ktorými som disponoval už aj ja, vedel. Takže pochopiť to nejako v rozhovoroch o rôznych 

prácach nebolo ťažké. Samozrejme často pri pive a hýrivejšom živote. Takýmto ľuďom je ale 

ťažké sa brániť, ako to robím napríklad ja. Ja to dávam doslova do vedeckej práce a zistiteľných 

faktoch o mne ako osobe, o výsledkoch práce a pod. Pomáha mi v tom množstvo motivácií, 

poznatkov a asi už aj existujúci projekt. Vtedy som to ukázal takouto formou cez poctivo 

vykonanú prácu a oni mi v tom pomohli. Ale toto je pre takýchto ľudí ťažké a často končia na 

periférii spoločnosti na alkohole a drogách. Spoločnosť ich jednoducho používa ako handru, 

oklame, zneužije pre krátkodobé nabíjanie si komunitnej energie, aby úžernícka karavána 

mohla ísť ďalej. Iné padajúce hovná mojej oblasti. Boli to ľudia s vyprofilovanou vysokou 

schopnosťou spolupráce a rešpektu. Takí to dnes nemajú ľahké, za normálnych okolností často 

končia pod mostom. Urobili sme tento výsledok, stavbu doslova dali dokopy a bolo nám 

vysmiaté sa do očí. Nemali sme šancu. Toto nebolo vôbec dôležité. 

Táto manažérska skúsenosť teda prišla v zaujímavom čase a bola iba potvrdením správnosti 

mojich pocitov alebo úvah. Je možné ju absolútne preukázať a myslím, že je to skvelý obraz 

dnešného systému z akejkoľvek strany. Jednoznačný výsledok, ktorý vznikol iba náhodne a za 

normálnych okolností by som sa k takej možnosti pri neotrockom správaní nikdy nedostal. 

Avšak v konečnom dôsledku absolútne poprekrúcanie faktov, nezaplatenie výplaty a moje 

odstránenie. Asi nič viac k tomu netreba dodať akurát len to, že toto mojím sebavedomím 

logicky opäť neotriaslo. Ono to zvýšilo a dostávalo do oveľa vyšších dimenzií s absolútnou 

istotou v moje schopnosti vidieť veci správnym spôsobom a vedieť ich aj riešiť. Pričom v tomto 

prípade išlo o niečo absolútne nové. Bol som predsa len neskúsený stavbár a veľa veci som sa 

musel učiť doslova v šprinte a strese. Avšak riadenie a vplyvy na fungovanie kolektívov funguje 

v každej oblasti úplne rovnako. Servis, stavebníctvo, ale aj šport. Veci je niekedy ťažšie 

následne dokazovať, ale myslím si, že toto je jednoznačné a nespochybniteľné. Tieto výsledky 

boli konkrétne a viditeľné asi aj zo spomínaného marsu.  

V stavbe sme pokračovať nemohli, dokončila ju vtedajšia partia a nedostali ani možnosť robiť 

niečo iné. Vtedy som to vzhľadom na fakty od firmy očakával, avšak nestalo sa to. Tak som sa 

definitívne rozhodol pre spomínanú cestu okolo sveta a o niekoľko týždňov už zarezával na 

farme v Austrálii. Táto skúsenosť mi však dlho rezonovala v hlave, veci riešil z druhej strany 

zemegule, kde som sa dozvedel o približnom ukončení stavby a počte osôb, čo len definitívne 

potvrdzovalo moje slová a závery.  

Vtedy som mal dostatočný dôvod snažiť sa hľadať cestu k vytvoreniu firmy s takýmto 

zameraním v týchto krajinách. Predsa len som videl veci jasne a zreteľne a bol by som na 

takomto manažérskom trhu asi veľmi konkurencieschopný. Teda minimálne z pohľadu 

organizácie. Dostať sa však k takému niečomu z mojej pozície možné nebolo a fakt, že byť 

preukázateľne schopným manažérom neznamená v dnešnej dobe môcť to uplatniť, ma dosť 

iritoval. No a dnes disponujem aj ďalšou skúsenosťou, ku ktorej ešte prídeme. Vyzeralo to už 
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tak, že sa k niečomu takému dostanem. K tomu ale neskôr a podrobne, keďže to prinieslo 

obrovské množstvo vedľajších pozitív. Zatiaľ len toľko, že som neprešiel opäť len mojim 

nepoklonkovacím správaním sa ako rovný s rovným.  

To, čo sa stalo vtedy doma, dobré nebolo. Chyba bola v manažéroch a riadení firmy. Moje 

výsledky práce boli nespochybniteľné a konflikty skutočne zjavne vyrábané. Ibaže toto vzniká 

niekde v zahraničí a sú to zahraniční kapitalisti, kto ľudí do riadiacich štruktúr vyberá. Im sa 

nepoklonkovacie správanie nepáči a neznesú to. No a každý, kto sa prosí a ponižuje niekde 

inde, neskôr ponižuje tých pod sebou. Alebo sa správa tak, ako to bolo v týchto prípadoch. Šéf, 

ktorý niečo také urobil, je dnes na tomto trhu veľmi úspešným. To asi hovorí za všetko. Aj keď 

tie vplyvy na takýchto manažéroch boli asi mnohé. Možno aj určité vydieranie zo strany mojej 

komunity, ktorá po takomto lynči poskytne tomuto podnikateľovi nové sily. Asi aj to je 

v takýchto prípadoch možné a môže to byť kolobeh problémov. Toto je ale pyramída otroctva, 

do ktorej sme hodení a neuvedomujeme si to. Chyba je samozrejme v systéme, ktorý to celé 

vytvára a moje posledné skúsenosti, ku ktorým prídeme, to plne potvrdia.  

No a poslednú vec, ktorú by som ešte pri tejto skúsenosti, ktorá ma katapultovala už do 

riešenia toho najdôležitejšieho poviem, že problémy robotníkov a ich strach vidím s odstupom 

času ináč. Myslím, že za svoju prácu by mali dostávať omnoho viac a mali by robiť omnoho 

menej hodín. Sú to tvorcovia hodnôt, často si zoderú telo a je pre nich ťažké a náročné sa pred 

hrozbami režimu brániť. Na mne im často vadila moja zanietenosť do práce, moja 

hyperaktivita. Ktorá by samozrejme časom odpadla, len ono to vtedy akosi vo mne bolo. Dnes 

tomu viac rozumiem, keď po rokoch rôznych ťažkých prác mám zodraté telo aj ja. Ak by ma 

nechali a ja by som mohol pokračovať vo veciach na základe výsledkov práce a toho, čo som 

urobil, pochopil by som tie veci omnoho skôr a možno vyhol mnohým následným a zbytočným 

konfliktom. Podstatou bolo, že som bol v dôležitých momentoch klamaný a tam asi niet 

pochýb. Tie klamstvá sa hlavne v domácich podmienkach komunitne zakrývali a aj toto bol 

jeden z týchto prípadov. O tomto pochýb niet a toto chcem predostrieť. Ale vtedy to mne 

bezpochyby dodalo ďalšie množstvo sebadôvery a istotu v správnosť mojej cesty a chápania 

javov okolo seba. Bez toho by som sa možno neskôr zlomil. Videl som zavádzanie a klamstvo. 

Postavil sa proti tomu, za čo bol označený za zlého a konfliktného. Ale tú vec som vyriešil 

a bolo to mojou zásluhou, hlavne mojim pričinením, že sa stavba pohla dopredu. Aj keď 

k úplne spokojnosti to už možné nebolo. Takto som bol mentálne pripravený na najdôležitejšiu 

výzvu, ktorú riešim dodnes a inú už v živote asi riešiť nebudem. Aj keď v tom čase som o tom 

stále nevedel. 

Treba však dodať aj to, že z týchto skúseností som sa dostával asi rok a nebolo to 

najjednoduchšie. Až potom som bol na riešenie projektu asi pripravený. Takto to nejako bolo 

často a nepríjemné a prekvapivé skúsenosti doma mi vedeli znepríjemňovať a sťažovať aj 

pobyty vonku. Toto bol tiež jeden z príkladov. Bolo to ale dosť silné kafé a prekvapenia to boli 

pre mňa obrovské. Dovtedy som si myslel, že práca má nejakú hodnotu. Nie nemá. Dodnes sa 

neprezentujem ničím iným, z tejto trajektórie som neuhol a myslím, že je to správne. Čo je 

dôvodom, že som urobil nadčasový projekt v úplne inej dimenzii ako dnešní odborníci dokážu 

zvládať. Čo je len tiež nejaký výsledok práce. Možno sa menili okolnosti tvorby hodnôt 

a niečoho, pričom v tomto prípade vo Švédsku pomohli aj nejaké ľahšie antidepresívnejšie 
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návykové látky. Teda také, ktoré nie sú oficiálne schvaľované. Neskôr som to aj kvôli projektu 

musel meniť. Ale trajektória už ostala. Takto sa problémy okolo mňa logicky neustále 

opakovali. Išiel som však stále týmto smerom až do tejto publikácie. V tomto režime to so 

zdravým rozumom a nekonfliktne neuhráte, ak chcete niečo tvoriť. Myslím, že už disponujem 

nezvratnými dôkazmi o tomto fakte. Ale tušil som to už vtedy.  

Hodnotu dnes teda stále má niečo úplne iné ako poctivá práca a tu sa asi spojilo aj to, že 

v mojej oblasti sa tie likvidácie či diskreditácie diali na mne a asi aj rodine, čo ľudí často doslova 

spájalo. Takto nejako mi to bolo vtedy povedané a ukázané mnoho vecí. Toto si dnes už 

dovolím povedať, vtedy som to len začínal chápať. A práve vtedy mi o akejsi snahe ponižovať 

práve nás, hovorilo aj viacero ľudí. Prišli problémy vonku, hneď sa to rozbehlo aj doma. 

Perpetum mobile. Tých oblastí ale bolo viacero, dá sa to tak zhodnotiť. Prišlo na lámanie 

chleba a boli z toho dýky do chrbta. Ktoré ma vtedy veľmi šokovali a neveril som, že po takom 

niečom sa toto dokáže narafičiť a takto niekoho zdiskreditovať. Myslel som, že náprava takejto 

stavby a zjavne správne vyhodnotenie situácie budú mať inú odozvu. Mýlil som sa.  

 

Cesta okolo sveta 

Dostal som sa však do zaujímavej situácie. Táto skúsenosť rozplynula azda posledné 

pochybnosti o správnosti môjho uvažovania, upevnila istotu v moje schopnosti, avšak musím 

utekať aj z domácich vplyvov, lebo nemám šancu prežiť. Teda prežiť ako slobodný človek, ktorý 

sa bude držať faktov a toho, čo v živote vidí a zrejme aj cíti. Plánovaná cesta okolo sveta mala 

byť nejakým zdrojom naberania novej energie, keďže som sa skutočne cítil unavený a stále 

viac strácal pôdu pod nohami. Teda pokiaľ ide o možnosť uživiť sa a pracovať. Moje vnútorné 

sebavedomie bolo  teda inde. Veril som, že práve to mi pomôže a že naberiem nový impulz, 

novú energiu. Čo sa nakoniec časom potvrdilo. Aj keď som možno čakal nejaký iný impulz. 

Alebo skôr nevedel som, čo mi to môže priniesť a niečo také teda určite nečakal. 

Takáto skúsenosť v Škandinávii mi iba pomohla ku skladaniu mozaiky, uvedomeniu si mojej 

pozície doma a vecí, ktoré sa tam na mne diali. 

Ale zahrával sa aj s myšlienkou založiť firmu 

s týmto zámerom. Čo som spomínal. Časom sa 

však ukázala možnosť niečo také z mojej 

pozície robiť ako nemožná. Tá bola bez 

nejakých priamych kontaktov, prípadne už 

rozbehnutej firmy, prakticky nulová. Čiže bol 

som skvelý manažér, ktorý napravil projekt, 

avšak nemohol to na danom trhu uplatniť. Ani 

pod niekým, ani sám. Asi toto bol základný 

poznatok z takejto skúsenosti.  

Nič to však nemení na tom, že ma to niekam 

posúvalo a stále som nevedel kam. Cesta sa nakoniec usporiadala spôsobom, že po 

trojmesačnom pobyte na farme pri Melbourne strávim mesiac v Thajsku na pláži čítaním kníh 

a cestovaním a vraciam sa do Európy. Presnejšie na hotel, ktorý bol vtedy už piaty krát počas 

Obr. č. 19. Sydney, Austrália. Po prílete a pred cestou 

na farmu pri Melbourne 
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leta mojim útočiskom. Absolútna dezilúzia z toho, v akom stave sa nachádzame, spôsobila aj 

krátkodobé užívanie antidepresív a takto sa snažil byť akceptovaný medzi ľuďmi, ktorí boli 

nasledujúce leto počas servisu zdrojom mojej obživy. Pripomínam, že sezónu predtým som 

robil využívaním tiež atidepresívnejších, ale systémom menej akceptovaných látok. Aj keď ju 

ukončoval už rozbehnutým pokusom s oficiálnymi antidepresívami, ktorý sa prelial až do 

Helsínk. Vtedy to ešte akosi byť nemuselo. To však už v stave, v ktorom som bol tento rok, 

nefungovalo. Bol som zlý a nahnevaný na celý svet a teraz akosi zafungovalo toto. Aj keď asi 

skôr nepriamo, ale predsa. Zafungovalo a mne to v zásade bolo jedno akým spôsobom. Bol 

som úplne ináč nastavený ako rok predtým. Keď som nejako vnútri bol aj rád, že dlhodobejšie 

trápenie na Lago di Garda skončilo. Lebo posledný rok to tam bolo skutočne veľmi náročné 

a nebol som v najlepšom stave. Teraz som bol nasratý opäť, aj keď úplne ináč, ako keď som 

bol zlomený láskou. Teraz práve riešenie s antidepresívami akosi zabralo. 

To sa medzi nimi rozšírilo. Brali ma možno za blázna, ale skôr za niekoho, kto zo systému 

odpadol. Mnohí ľutovali, potrebovali to však a spájalo to mnoho ľudí na hotely. Niečo také 

tieto komunity vyhľadávajú a často potrebujú na svoje spájanie sa, prípadne im to teda dáva 

akýsi pocit robenia niečoho dobrého. To som už naznačoval a toto bola moja prvá skúsenosť 

s týmto javom. Ale ako ukážem neskôr, tento fakt je aj zneužiteľný a ich konanie môže byť 

niekedy aj viac škodlivé. Teda ľudia ho môžu zneužívať 

a potom robiť aj poriadne neplechy okolo seba. Snaha 

o hľadanie bodu, ktorému spoločne pomáhajú, je však 

pekne myslený krok. Preto táto kolektívna akcia bola 

zaujímavá, aj keď trvala iba dovtedy, dokedy som neprešiel 

do stavu čistoty od akýchkoľvek drog(okrem kávy) z dôvodu 

riešenia projektu o rok neskôr. Potom sa to rozbalilo 

a kolektívna snaha o pomoc sa menila na opak. Neviem teda 

čo je lepšie, ťažko povedať. Snaha sa na západe 

a u vyspelých komunít uprieť nedá. Otázne je, či dokážu 

tieto veci aplikovať správnym smerom a či to nie je 

pokrytecké. Či dokážu pomáhať iba svojim otrokom, alebo 

aj slobodným ľuďom, ktorí im povedia, čo si myslia. Alebo 

sa jednoducho správajú podľa svojho svedomia. Nie 

svedomia riadiacich štruktúr a mocných akéhokoľvek 

druhu. To je asi zaujímavá dilema a otázka, ktorú ma po 

týchto skúsenostiach napadla. 

U mňa doma to zase vyzerá doslova tak, že mentálna sila komunity spočíva veľmi často 

vyslovene v hľadaní nepriateľa, pričom ja ako osoba a zrejme aj rodina sme boli častým cieľom 

týchto procesov. Často sa nadáva na politikov, na systém, len keď sa ponúkala alternatíva, tak 

si ľudia spoločne našli cestu, ako likvidovať aj to. To už bol neskorší dôsledok. Ani neviem čo si 

mám o tom myslieť. Treba povedať, že jedným z cieľov robenia tohto projektu zo začiatku bolo 

aj umožnenie ľuďom v mojom domove fungovať aj na iných princípoch ako som to odvtedy 

videl ja. Aj keď sa doma diali jatky, problém som vtedy videl v tom, ako je to zorganizované na 

západe. Poďme však späť od takejto úvahy a do Talianska, rok pred začatím riešenia projektu. 

Obr. č. 20. Cestu z Austrálie mi  

spríjemnil mesačný pobyt a cestovanie  

v Thajsku. Snímka je z Bangkoku 
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Moja druhá sezóna na tomto hotely v rade v tom čase bola teda o tom, že sa ľudia na západe 

spojili a pomáhali mi. Bol som niekto, kto už zo systému odpadol a musel to riešiť 

antidepresívami. Myslím, že tento problém tam bol relatívne známy. Západ je úžernícky 

bordel, ktorý sa hlavne po neoliberálnej revolúcii v 80-tych rokoch úplne vymkol spod 

kontroly. A keďže už možnosti na útek z tejto džungle nie sú, ako to bolo v minulosti, 

antidepresíva a psychológovia sú často riešením. Najviac je to možno vidieť v USA, ale myslím, 

že vo všeobecnosti je to tam známy fakt. Aj keď u mňa nešlo ani tak o nejakú beznádej 

a depresiu, čo som v dávnejšej minulosti zažil a poznal tie pocity. Moje sebavedomie nebolo 

ani náhodou malé. Depresiu som teda nemal určite. Bral som ich doslova iba preto, žeby som 

bol pre nich nejako prijateľnejší a dali mi pokoj. Aj keď asi so mnou niečo bezpochyby robili 

a dostávali ma do akceptovateľnejšieho stavu.  

Hostia chceli vidieť stále toho poslušného a milo usmievajúceho sa človeka, ktorý ich má rád 

a obdivuje, avšak už to skutočne nešlo. Antidepresíva, ktoré som teda bral nie kvôli depresii 

ale kvôli tomu, aby som nevyzeral ako masový vrah, v kombinácii s tým, že ma ľudia ľutovali, 

boli zdrojom mojej obživy. Ľudia mali pocit, že robia niečo dobré, ja som im ho dal, to ich 

napĺňalo a spájalo. Ja som za to dostával výplatu. V skutočnosti som ich ale neklamal, 

antidepresíva som skutočne bral. Aj keď teda bez nejakého depresívneho stavu, ktorý som 

teda v mladosti zažil a poznal ho. Bol som v skutočnosti nasratý ako tiger. Avšak tlačilo ma to 

k inej forme zarábania si a v jeseni to skúsil v mliekarni vo Švajčiarsku.  

 

Obr. č. 21 a 22. Thajsko 

 

Krajina helvétskeho kríža a dôležitosť prirodzených hierarchií 

Od toho som očakával, že nájdem dobre platenú prácu, kde bude jedno ako v danom 

momente vyzerám, ako sa tvárim a budem mať pokoj. Takto si zarobím na ďalší život, keďže 

Švajčiarsko je predsa len krajinou, kde za vykonanie nejakej činnosti dostanete viac ako je 

tomu v iných, dokonca aj tých vyspelých krajinách. Avšak mýlil som sa aj tam. Po dvoch 

mesiacoch mi majiteľ povedal, že sa rozlúčime. Ako dôvod neuviedol nič. Jednoducho tu sa 

nedalo nájsť nič. Prácu som si vykonával, syrom, mlieku a jogurtom moja utrápená tvár 

nevadila a nedalo sa nájsť nič. Povedal, že jednoducho on nie je schopný zvládať moju 
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prítomnosť. Treba povedať, že som s antidepresívami prestal a odvtedy ich už nebral. Pričom 

opäť prešiel do stavu a módu čistoty. Sem tam som si dal nejakú nikotínovu cigaretku večer, 

ale to bolo všetko. V tomto móde som už pokračoval aj v ďalšom období a drogové delíria, 

ktoré zažíval posledné roky spojené s alkoholom, nikotínom, či oficiálnymi alebo neoficiálnymi 

antidepresívami, boli týmto pobytom ukončené.  

K žiadnemu konfliktu nedošlo, to vôbec. Vzťahy boli skutočne dobré. Vykonal som prácu 

a niekto ma vyhodil, lebo nevedel zniesť človeka v stave, ako som mal ja. Alebo možno človeka, 

ako som ja. To je už jedno. Kým na hoteloch sa dalo niečo vymyslieť v zmysle toho, že sa 

nedostatočne usmievam, alebo že som v nejakej chvíli nebol tým, čo si ľudia želali. Na stavbách 

som si možno povedal svoje a to bol akože dôvod. Tu sa to skutočne nedalo a majiteľ ako chlap 

vlastne uznal, že on nie je osobnosť na takej výške, aby vedel rešpektovať niekoho ako som ja.  

Z môjho dnešného pohľadu tento majiteľ malej mliekárne vlastne ukázal, že v prirodzených 

hierarchiách by som mal byť jeho šéfom ja a to preto, lebo mne on nevadí a viem s ním 

spolupracovať. Avšak ja som vadil jemu, on to nevedel. Keď bude nado mnou niekto ako on, 

ja skončím na ulici. On by pod mojim vedením mohol fungovať, živiť rodinu a pod. O tom sú 

prirodzené hierarchie a preto sú dôležité. Aby nekončili poctivo pracujúci ľudia pod mostom. 

On mal moc a ja bol odkázaný na jeho osobnostnú vyspelosť, ktorá sa meria práve 

schopnosťou rešpektu a spolupráce. Práve toto prinášalo ekonomické výsledky okolo mňa, čo 

som už dlhodobo sledoval a neskôr ma viedlo k záverom, ktoré boli podstatou celého projektu. 

Výsledky som prinášal z rôznych pozícií a pri rôznych mojich úlohách v kolektíve. Ale toto bol 

základný dôvod. Ale tu nebolo treba nejakej výkonnosti, jemu to bolo jedno. On mal nejakú 

pozíciu na trhu a či mu to tam bude robiť zotročený poskok alebo sebavedomý človek, ktorý 

možno urobí viac a vydrží dlhšie, to je jemu prakticky jedno. On zo svojej pozície nie je tlačený 

k učeniu sa rešpektu iných, on má nekonečné zdroje v iných zotročených krajinách, kde sa to 

len tak hýri takými, ktorí na možnosť tam pracovať čakajú. Fakt, že som túto prácu vykonával 

absolútne bezproblémov, keďže išlo o jednoduchú činnosť, nemal nič spoločného s tým, či 

som ju vykonávať mohol. Nie nemohol. Musel by som byť v riadiacej pozícii a mať takéhoto 

človeka pod sebou. Ináč by naša spolupráca fungovať nemohla. On mňa akceptovať v stave 

a móde, v ktorom som tam bol nevedel. A nevedel veci ani okolo môjho súkromia posunúť 

tam, kde by to možné možno bolo. Aj príčiny takýchto javov sú teda v riadiacich štruktúrach 

a často je to aj ich vinou. Tento začarovaný kruh sa budem snažiť ukázať čo najlepšie a 

najpodrobnejšie. Podstatné je, že on ma rešpektovať v stave, v akom som vtedy bol, nevedel. 

 

Počas rozvoja alternatívy alebo vecí, ktoré k nej viedli, bolo u mňa najväčším problémom 

obhajovanie mojej práce a toho, že si ju zastávam dobre, čo som už spomínal. Nakoniec 

uvidíme, že som musel riešiť doslova absurdné veci, ktoré sú vo vyspelom kapitalistickom svete 

absolútnou podstatou fungovania. Z môjho pohľadu bolo dôležitým, že moje výsledky alebo 

výsledky kolektívov, ku ktorým som sa pridal, boli prakticky stále nadštandardné 

alebo zlepšujúce sa. Toto ja ukazujem v tých jednoduchých prácach, kde je tento mechanizmus 

vidieť. Ukazovať niečo také napríklad v nadnárodnej korporácii, teda z určitého pohľadu práce, 

ktorá vyzerá ako odborná pri mojom štúdiu ekonómie, by bolo prakticky nemožné. Tam sa 
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rozhoduje často tým, či vám niekto dá alebo nedá informácie, čo nepreukážete a tam snaha 

príliš neplatí. Avšak vzťah medzi osobnými sympatiami a možnosťou prežiť, ten platí všade 

rovnako. V takýchto oblastiach som to vlastne vedel a dnes viacmenej akosi vedecky viem aj  

ukazovať, keďže inej cesty a možnosti som neskôr popri riešeniu projektu vlastne nemal. Šéf 

ma síce často vyhodil, často hľadal nejakú zámienku, avšak moja práca bola najčastejšie 

vykonávaná výborne a išlo viacmenej o osobnostné problémy tých, ktorí v rámci tohto režimu 

riadia. Alebo sa do riadiacich pozícií dostávajú. Z pozícií šéfov, alebo možno aj hostí 

zneužívajúcich moc nad vami, to je už jedno. V jednoduchších činnostiach a pri tvorbe hodnôt 

viem teda tento mechanizmus aj predostrieť dôkazmi.  

Poctivá práca a poctivý prístup nie sú cestou k prežívaniu v rámci dnešného režimu. Tou cestou 

je byť poslušným, ustráchaným a nevedomým otrokom, alebo často pridanie sa k lynčovaniu 

a odstraňovaniu nepohodlných pre ľudí s mocou, ku ktorým som ja zväčša patril a na základe 

toho, čo ponúkam, už sa tomu asi nikdy nevyhnem. Dokedy sa teda nedostanem k pozícii, kde 

budú veci zorganizované podľa mňa a cez moje schopnosti. Ináč som prakticky odkázaný na 

takéto hry ako mačka s myšou a slúžim a budem slúžiť ako handra. Ako mnoho iných 

odstránených ľudí, ktorí sa ale nevedia takto brániť. To, že tomu tak je som dokazoval 

a dokazujem dodnes a k viacerým veciam a spôsobom sa ešte dostaneme. Je to doslova gro 

mojej práce v teréne, viac ma systém doslova nepustí. Takýchto skúseností teda pribúdalo, 

pričom ja som ich len zaznamenával. 

 

Ako pozitívum v rámci Švajčiarska môžem uviesť fakt, že zamestnávateľ sa ani nesnažil hľadať 

nejaké neexistujúce dôvody, ale bol priamy a férový. Jednoducho to nebol pokrytec, bol to 

vlastne dosť čestný človek. Ibaže jeho osobnostný vývoj nedosahoval schopnosť rešpektu 

niekoho ako som ja. Asi to ani nepoznal, nemal kde vidieť či naučiť sa. Moja cesta bola cestou 

slobodného človeka, ktorý prinášal výsledky, obhajoval sa faktami a to je dnes zjavne 

ojedinelé. To sa dnes novodobým osobnostiam a otrokárom nepáči. Tu som sa obhajovať 

nemusel, vlastne sa ani kritizovať nedalo. Išlo o jednoduchú prácu, pričom nevznikol medzi 

nami žiaden spor. Ibaže je rozdiel, keď si niekto problémy navymýšľa a vytvorí a keď ich niekto 

ani vytvoriť nechce a nezachová sa ako zbabelec. Toto zbabelec z tohto pohľadu teda nebol 

a pri širšom pohľade na jeho život a vplyvy, asi za to nemohol. Chyba je jednoducho systém, 

chybou nie sú ľudia. Ten toto produkuje automaticky, ako bežiaci pás. Tento mechanizmus 

budem ukazovať ďalej v rôznych iných oblastiach. 

Táto skúsenosť ma presvedčila v tom, že je pre mňa v podstate nemožné normálne prežívať 

a bol som zo spoločnosti ako niekto, kto chce dýchať čistý vzduch a byť slobodný, doslova bez 

možnosti sa akokoľvek brániť, vyštvávaný. Hlavu som mal plnú rozpracovaných vecí, 

sebavedomie v správnosť uvažovania obrovské, len mi nikto nechcel dať prácu, aj keď som si 

ju prakticky stále vykonával nadštandardne dobre. Projekt, alebo v tomto čase len základné 

vzťahy sa v hlave rozvíjali, to sa zastaviť nedalo. To bola prirodzená vec a prirodzený dôsledok 

mojich prežitých skúseností, môjho štúdia a asi aj toho, k čomu som bol vedený. Klamstvám 

som sa snažil nepoddať, neovplyvňovali moje sebavedomie a istotu v to, že moje neúspechy 

nemajú nič spoločné so mnou a musel bojovať touto cestou.  
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Od nevedomého, k vedomému riešeniu projektu 

 

 

Snaha o definitívny útek z Európy  

Na pocitoch sa pridali aj vzťahy doma, kde to bolo doslova veselé. Prejavilo sa to v pri pokusoch 

hrať futbal, ku ktorým sa dostaneme, alebo v spomínaných prácach v škandinávii. Keď všetko 

fungovalo až dovtedy, kým som neprišiel domov a nezariadil sa opak. Moje skúsenosti odtiaľ 

ma skutočne často dostávali do absolútneho pomykova a často sa z toho mesiace dostával. 

Teraz to už v kombinácii s tými vonku bolo také, že som mal chuť niekam navždy utiecť a po 

roku sa vrátil na rovnakú farmu do Austrálie. Mal byť koniec sveta, ten nenastal, tak som na 

druhý deň po tomto zistení, zo Švajčiarska volal práve tam a kupoval letenku. 

Vtedy som seriózne rozmýšľal nad tým, že tam ostanem a budem pracovať dlhodobo ako 

vyhnanec. V podstate ako mnohí, ktorí túto krajinu využívajú ako svoje útočisko pred biedou 

a životom doma, hlavne ľudí z Ázie. Určite sa k tomu pridala aj moja nenaplnená láska, avšak 

ja som sa už dlhšiu dobu pokúšal o dievčatá a z mojej pozície to bolo v podstate nemožné. 

Nemožné mať dievča tak, aby ma to nejako veľmi nedávalo dole. Myslím, že to bolo dokonca 

obdobie, keď som nemal ani najmenšiu šancu a pri mojich ťažších životných situáciách sa 

ľuďom doslova darilo zo mňa robiť úplného vola. Podľa všetkého na mňa útočili a už slúžil ako 

fackovací panák z rôznych dôvodov a v takom stave a spoločenskom rozpoložení nie je dobré 

s nimi viesť hýrivý život. Vtedy sa dajú narobiť rôzne „zaujímavosti“ a vy robíte to, čo chce 

väčšina a čo jej zrejme dodáva „pozitívnu energiu“. Bolo to asi tak, aj keď som tento problém 

vtedy až tak vážne nebral. Tie problémy s prežívaním mi dávali teda hlavu často úplne inde. 

Dievčatá radi utekajú od často možno až drastických zvykov miestnej ideológie, ale vyberajú 

si zabezpečených a v rámci režimu úspešných ľudí. To u mňa bezpochyby neplatilo. Cítil som 

to samozrejme viac podvedome, ale vtedy mi to napríklad hovoril jeden známy, ktorému podľa 

jeho slov bolo ľúto,  v akej pozícii som bol v tejto oblasti možnosti na vzťahy. Jednoducho ako 

tretia osoba, ktorá sa stretávala s viacerými, si tento fakt všimol. Ale dá sa povedať aj to, že 

vtedy som relatívne vedome plnil aj akúsi funkciu spojovateľa, potom ako ma pri pokusoch 

ľudia možno radi odstrčili, alebo odmietanie mohlo prinášať nejakú pozitívnu kolektívnu 

energiu, na ktorej sa budovali vzťahy. V tom čase som to vedome bral ako dobrý skutok. Bolo 

to obdobie, keď som vnútorne precítil pozíciu a úlohy padajúcich hovien v dnešnej spoločnosti 

vo vzťahu k opačnému pohlaviu, čo sa neskôr relatívne potvrdzovalo.  Len neskôr mi to vadilo. 

 

Dôvodov snáh o útek bolo teda skutočne mnoho. Kapitalistický systém je pyramídova 

hierarchia a peniaze idú určitým pyramídovým smerom. Končia jednoducho vo vyspelejších 

krajinách, čo spôsobuje nerovnováhy na celkovom trhu práce, ako aj biedu v iných častiach 

sveta. Znie to možno absurdne, ale svet je dnes poskladaný tak, že najbohatšia tisícina vlastní 

20% celkového celosvetového bohatstva. Ak sa systém nebude meniť a budú fungovať naďalej 
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jeho automatické zákony, tak o jednu generáciu bude tisícina vlastniť 40, alebo za istých 

okolností až 60 percent. Toto je realita doby, v takomto svete žijeme a takéto sú trendy.  

Tie nerovnováhy v rámci jednotlivých krajín sú samozrejme menšie, pričom treba povedať, že 

nerovnosti v rámci Slovenska sú na tých nižších úrovniach. Čo je však podstatné, žijeme 

v globalizovanom svete a globalizácia v rámci kapitalizmu spôsobuje toto. Dlhodobé trendy sú 

jasné, nedá sa to prirodzene zastaviť, pričom kapitalizmus dokázal prežívať iba vďaka 

drancovaniu a kolonizácií iných krajín. Prípadne nahromadené problémy trochu zmiernili vojny 

a iné nešťastia. Toto sú fakty a je to vzhľadom na jeho povahu logické. Nerovnováhy v rámci 

celého sveta sú na takej úrovni, ako tomu bolo pred 100 rokmi a trendy sú apokalyptické. Môj 

projekt je dnes jedinou logickou, empiricky a historicky zdôvodnenou a reálnou cestou, ako sa 

týmto trendom vyhnúť a to dokazujem teda inde, v odborných publikáciách. Tu sa budem 

snažiť hovoriť z praxe a držať sa autentických a samozrejme aj zistiteľných skúseností. Tu ide 

skôr o ukázanie dôsledkov neprirodzených hierarchií režimu na život jednotlivca. Tu ide 

o zdôvodnenie spoločenského zákona a budeme sa venovať tomu. 

 

Touto cestou som len chcel prísť k jednej z dôležitých príčin, že ľudia utekajú za obživou do 

vyspelejších krajín a často je tento pobyt nelegálny. Je to však akceptované, pretože tento 

mechanizmus je nevyhnutný. Celý systém je v podstate otrokársky a kolonizačný bordel. 

V USA sa napríklad vie, že sú tam milióny Mexičanov načierno, avšak túto pracovnú silu krajina 

nevyhnutne potrebuje. K tomu je taká pláca nezdanená a mnoho firiem by jednoducho 

neprežilo. Ide jednoducho o dôsledok pyramídového systému a nevyhnutnosť pre obe strany. 

Takto fungujú aj farmy v Austrálii. Bez ľudí, ktorí tam utiekli zo svojich krajín, by asi neprežili. 

Jednak cena práce je v porovnaní s inými ázijskými krajinami omnoho vyššia a pridať k tomu 

daň, to by mnohých jednoducho zruinovalo. Presne s takou komunitou som tam fungoval 

a strávil mnoho týždňov a mesiacov. Tento spôsob života som teda poznal a videl v tom šancu 

na nejaké útočisko, pretože to so mnou začínalo vyzerať trochu horšie. Zo sveta okolo seba 

som bol doslova zhrozený. Bol som z určitého pohľadu doslova na dne, absolútne znechutený 

z reality a toho, ako sa spoločnosť stavia k relatívne poctivému prístupu k práci, k snahe 

o spoluprácu či snahe o poctivé prežívanie vo všeobecnosti.  

Avšak týmto spôsobom som však prichádzal k zaujímavým poznatkom, ktoré v podstate už bol 

schopný uplatniť aj v praxi. Vnútorne som tušil a chápal, že som niekde ďalej ako bežní 

odborníci, avšak nemal žiadne uplatnenie a mentálnu silu v tomto čase začať budovať niečo 

ako kariéru alebo začať pracovať na normálnom spôsobe života, ktorý sa očakáva. Čo som 

pociťoval predtým, ale ono sa to stále iba stupňovalo. Tušil som, že práve tento čudný spôsob 

naberania skúseností ma privádzal k poznaniu, ktoré bolo zjavne nadčasové a ja už vtedy videl 

vecí z mnohých perspektív. Avšak nemohol prežívať, lebo to závisí od osobných sympatií 

nejakých vyšších hierarchií a im sa takýto život nepozdáva. Nakoniec, stráviť niekoľko rokov 

v Austrálii nemuselo byť na škodu a veci by sa mohli ukľudniť. Mne možno prečistiť hlava, 

nabrať nový impulz. Takto nejako som rozmýšľal pri druhom odchode na farmu, kde som bol 

rok predtým. Šiel som tam s takými úmyslami a tým, že doma som videl a spoznal asi všetko 

a cesty tam v tom čase pre mňa a nastavení v akom som už definitívne bol, určite nebolo. 
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Treba však podotknúť, že takýto spôsob života je v podstate životom nevoľníka. Ste doslova 

v rukách farmárov a ja som z tohto pohľadu mal relatívne šťastie na zaujímavú rodinu. Išlo 

o Talianov, ktorí sa tam presťahovali ešte v 70-tych rokoch a zakladali tam rodiny. Situácia 

vtedy bola samozrejme iná, existovala voľná pôda a z nich sa stávali farmári, ktorí si pracovali 

na svojom. Tento spôsob úteku z kapitalistickej úžery bol využívaný prakticky aj pri osídľovaní 

Ameriky. Aj ja som mal dokonca pradeda, ktorý ešte počas krízy pred druhou svetovou vojnou, 

teda ešte pred zavádzaním pokusu o socializmus u nás, utiekol za obživou na druhú stranu 

zemegule. Myslím, že Austrália a sedemdesiate roky, to bola posledná šanca na relatívne 

slobodný útek, keďže pracovať na vlastnej farme je predsa len dobré východisko. A táto rodina 

mala presne takýto príbeh. K tomu moje znalosti taliančiny farmárovi celkom imponovali a rád 

sa rozprával o svojom domove, ktorý som poznal relatívne viacej ja. Aj keď on pochádzal 

z južných oblastí, pričom ja som pracoval zväčša na severe. 

 

 

Obr. č. 23 a 24. Farma v Austrálii. Pracovný kolektív a moje pracovné nástroje, štvorkolka s prívesom na odvoz 

a skladovanie kolegami nazbieraných boxov hrozna 

 

Takže tento plánovaný útek z toho, ako sa ku mne spoločnosť stavala v rámci mojej krajiny 

alebo povedzme aj Európy, bol do istej miery odsúdený na neúspech. Vlastnú farmu by som si 

už nezaložil a ja som mal po krátkom čase veľké problémy s chrbtom, čo bol asi určitým 

znamením, v ktoré som veril. Strávil menšiu dovolenku v Melbourne, kde som sa rozhodol, že 

budem robiť niečo, aby sa veci doma začali meniť. A takto som začal s poznámkami a to mi 

napĺňalo zvyšok pobytu a nasledujúce mesiace.  

Cítil som nadobudnuté obrovské poznatky a vedel, že problémom pre ľudí ako som ja, je 

centrálne riadenie a jeho dôsledky. Bol som pri nepoklonkovacom spôsobe života v rámci 

pyramídy odsúdený na bezdomovectvo, alebo vyhodenie z komunity. Tomu som chápal 

a týmto faktom bol absolútne istý. Od začiatku som prakticky hľadal iba to, ako eliminovať 

centrálne riadenie a smerovať veci k ekonomickej demokracii. Ako niekto, kto neustále 

prinášal výsledky poctivej práce, mal som na to dôvody. Nemalo to v spoločnosti žiadnu 

hodnotu a ja nemal šancu. Takto bol môj projekt prakticky od začiatku iba logickým vyústením 

mojich autentických skúseností. Chcel som, aby sa dospelo do takého riešenia a stavu, kde 

bude rozhodovať poctivá práca a to, kto čo urobí. Nie kto je aký podlizovač, pokrytec a azda 
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až podvodník. Dnešný svet som videl a vidím práve tak. A mal na to už vtedy asi množstvo 

dôkazov. Od začiatku som hľadal cestu k ekonomickej demokracii na makro úrovni a toto sa 

mi vlastne nakoniec aj podarilo. Všetky predchádzajúce prežité skúsenosti boli pre tento 

nezlomný cieľ veľmi dôležité. Môj projekt je asi prvým projektom, ktorý ekonomickú 

demokraciu na makro úrovni vôbec definoval.  

Od začiatku mi bolo jasné, čo som chcel docieliť. Toto bol dôležitý aspekt toho, že som šiel aj 

napriek mnohým prekážkam. V správnosť takéhoto uvažovania som nepochyboval a neskoršie 

materiály iba potvrdzovali to, čo som si myslel. Ja som ich už len ukladal do správnej polohy. 

To, že som urobil takúto prácu, malo skutočne základy v takýchto prežitých skúsenostiach. 

A že som sa nemienil zastaviť ničím, aj keď sa o to mnohé kruhy pokúšali a pokúšajú dodnes. 

Ako načrtne aj nasledujúci príspevok. Vtedajšie poznámky z Austrálie boli ale skôr akési 

filozofovanie. K priamemu riešeniu som išiel až v lete. 

 

Skúsenosť s psychiatrami a hrozba kazajky 

Ešte pred prechodom k obdobiu, kde sa už priamo riešila alternatíva a projekt, či 

makroekonomické súvislostí, skúsim sa pozrieť na problematiku a úlohu psychiatrov 

a psychológov pre udržanie dnes nastavených trendov a ľudí v otrockom stave. Tomu by som 

rád venoval nejaký priestor. Hlavne preto, že opäť ide o autentické skúsenosti a táto časť 

mozaiky je tiež dôležitou pre pochopenie fungovania celého režimu, v ktorom sa nachádzame.  

Roky po skúsenostiach v Dubline boli veľmi turbulentné a prinášali množstvo zmien, keď som 

sa začal od ľudí aj trochu izolovať. Už som chápal , že som bol často jedným z článkov, ktorý 

slúžil na spomínané nabíjanie energie a na to, aby rôzne komunity či kolektívy mohli nejako 

fungovať. Dôležitý faktor mojej izolovanosti bolo aj to, ako sa k takýmto poznatkom a neskôr 

už predkladaným záverom a výsledkom práce stavali psychológovia. Toto je asi namieste 

spomenúť a dobre to odzrkadľuje komplexnosť začarovaného kruhu, zvaného kapitalistický 

úžernícky systém. 

K psychológom, či psychiatrom som sa dostal po skúsenosti v Bardejovských kúpeľoch. Mal 

som diagnózu, ktorá sa volala depresia. Nešlo v podstate o nič vážne, myslím, že som sa dostal 

do takéhoto stavu preto, lebo ľudia vo všeobecnosti zmenili prístup ku mne ako ku osobe 

potom, čo som sa rozhodol ísť do zahraničia. Alebo možno aj trochu sklamaný z faktu, že som 

vtedy na to určite nemal a v práci som sa necítil prirodzene. Každopádne je to taký stav, keď 

sa človek cíti akýsi bezradný, bez sebavedomia a bez energie, veľa rozmýšľa a niečo podobné. 

Pre moju povahu mať vo všetkom jasno a logiku, je toto asi úplne bežná vec. Teda pre mladého 

človeka, ktorý sa v podstate hľadá a skúša nové veci. Pričom sa ťažko oprie o okolie, ktoré sa 

stále viac ukazuje ako komunita, ktorá teda možno nie je tým, čo by možno mladý človek 

s krásnymi a čistými ideálmi nejako očakával. To som si vtedy začínal uvedomovať aj keď iba 

podvedome. V tej práci som sa vtedy skutočne necítil vo svojej koži, príčiny som už spomínal 

a dnešok môjmu rozhodnutiu asi dáva za pravdu. 

Každopádne, táto skúsenosť bola dobrá a neskôr mi pomohla priniesť poznatky o tom, ako je 

dnešný systém prepojený cez medicínu a celé spektrum rôznych odborov, ktoré budem tiež 
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naznačovať a s ktorými som neskôr prichádzal do kontaktu. Vtedy som to vyriešil krátkodobo 

nejakými tabletkami, ktoré som bral tri mesiace, avšak pobyt pri mori a leto boli najlepším 

liekom a antidepresívom. Opäť som chytil sebadôveru, videl veci svetlejšie.  

V princípe bol teda depresívny stav nevyhnutným článkom v mojom živote a vtedy som ho 

myslím aj skutočne mal. Horšie to bolo neskôr, keď som ho zjavne nemal. Antidepresíva som 

krátkodobo využíval ešte niekoľkokrát. Po horšej skúsenosti s budovaním nejakého vzťahu v 

domácich podmienkach, čo som spomínal. Chvíľu počas pobytu v Helsinkách, čo bola ešte 

súčasť prvej skúsenosti s neakceptáciou u hostí na Lago di Garda. Ako aj o rok neskôr, keď som 

potreboval robiť s ľuďmi, avšak v očiach mi bolo vidieť, že mám chuť niekomu streliť po papuli. 

Vtedy som to však nebral ako niečo, čo ma má dať von z depresívneho stavu. Bral som to ako 

niečo, čo mi má pomôcť byť akceptovateľnejším v práci, od ktorej bol závislý. Či možno aj ako 

nejaký experiment. 

Moje sebavedomie po kritickej sezóne na jazere Garda, kde som sa zaľúbil a následnom pobyte 

v Dubline bolo skôr tak vysoké, že to okolie nedokázalo zvládať. Odvtedy u mňa teda depresia 

nebola nikdy, ale veci a problémy som riešil spôsobom, ktorý je pre dnešné riadiace štruktúry 

navonok agresívny a neakceptovateľný. Veci a problémy som dával na stôl. Takto nejako to 

bolo a aj to mi pomohlo depresiu už nikdy nemať. O správnosti môjho konania som odvtedy 

nikdy nezapochyboval. Za mňa hovorili najčastejšie výsledky práce a vtedy je ťažké balamutiť 

a prekrúcať, ako je to dnes v pracovných procesoch a pri rôznych mocenských likvidáciách, 

zvykom. A v aktivitách, ktoré som robil sa to jednoducho najčastejšie dalo takto predložiť. 

Po pobyte na Jazere Garda som pritom vedel, že som spoznal človeka. ktorý ma minimálne 

niekde posunul. Po viacerých dezilúziách a sklamaniach to bolo skutočne svetielko na konci 

tunela. V tom čase si bol dokonca istý, že budeme spolu a akosi na to neustále myslel. Avšak 

to, čomu som sa začal venovať v práci, to bolo niečo absolútne nadštandardné, skúsenosti 

a fakty neustále potvrdzovali moje schopnosti a moje zvyšujúce sa sebavedomie bolo 

absolútne namieste. Avšak nebolo sprevádzané nejakým spoločenským postavením a to sa vo 

všeobecnosti ľuďom, ako asi aj tým lekárom, ku ktorým ma mimochodom pritlačila v tomto 

období iba mama, akosi nezdalo. Celkovo som taký naplnený a zo spoločenského hľadiska 

nemal byť asi prečo. Veď som bol žobrák bez poriadnej roboty a to je nejaké čudné. Asi aj 

preto sa ma pokúšali zastavovať spôsobmi, ktoré spomeniem neskôr. Ťažko je však niečo 

vyčítať ľuďom, keď tí najkompetentnejší sa postavili k môjmu stavu a tomu čo som videl 

a potom krok za krokom dokazoval, absolútne odmietavo. A to nielen v medicíne. Závery tam 

boli také, že som paranoidný a myslím, že aj schizofrenik. To bolo v súvislosti s tým, že som 

odsledoval kolektívnu šikanu. Moje skúsenosti neskôr hovorili zjavne niečo iné, ale oni to tak 

majú napísané v učebniciach. Paranoidný človek je ten, kto si namýšľa. A ja som si nenamýšľal. 

Ja som vravel stále viac o prežitých veciach a o tom, čo sa už stalo. Len som predkladal fakty, 

ako to robím teraz. Tých rozhovorov bolo viac a bolo to s viacerými doktormi. Závery približne 

rovnaké, čiže nešlo o nejaké individuálne zlyhanie. Psychológovia či psychiatri nemali ani 

snahu niečo si vypočuť, bol som pre nich číslo a také prípady tam končili ako na bežiacom páse.  

Aj takto neskôr vyzeral môj boj proti prúdu, aj takýmto veciam som musel čeliť. Systém je 

premyslený úžernícky mechanizmus, kde so snahou o hovorenie a ukazovanie preukázateľnej 

pravdy skončíte v kazajke. Toto je potrebné ukázať, lebo toto bol pohľad odborného 
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medicínskeho sveta na to, kde som sa nachádzal a aké veci som riešil. Veci, ktoré teda viedli 

do dnes jedinej zdôvodnenej alternatívy. Bolo to v akejsi zakázanej zóne kde vás nechcú pustiť. 

Tam sa nesmie, tam je to zakázané. A ja som tam išiel, lebo som nemal pochybnosti, že mám 

pravdu. Pravdu, ktorá nie je mojou subjektívnou pravdou. Je to objektívne preukázateľná 

pravda, o čom som vtedy vedel, len to nevedel dať do nejakej vedeckejšej formy. Bol som 

vyháňaný zo spoločnosti z nejakých príčin. Zaujímavé je, že stále iných. To nebola paranoja. To 

boli fakty, ktoré som len evidoval spolu so všetkými okolnosťami. Z prác som sa predsa  

nevyhadzoval sám. Realite som sa ale nebránil. Len sa nemienil na základe klamstiev nechať 

zotročiť. To by bolo po projekte hneď.  

Čiže zakázaná zóna. Dal som psychológom košom, baviť sa mi s nimi nechcelo, im o fakty 

a realitu nešlo. Lieky ešte pred týmito stretnutiami som bral skôr pre akési pokusy o prežitie, 

depresiu som už nemal ani náhodou. Psychológov išlo roztrhnúť, že som bol sebavedomý 

a nemienil sa nimi zastavovať. Od nich som odporúčanie na antidepresíva, ktoré som teda 

akosi mal už v kontexte vplyvov na prežívanie vyskúšané, viac neakceptoval. Mnohí sú zvyknutí 

na strach, ktorý roznášajú pri likvidácii otrokov, ktorí už niečo o tomto úžerníckom 

a otrokárskom režime tušia. Ja som im naznačil, nech si vyserú oko a nech idú robiť niečo 

poctivé. A nech sa aj roztrhnú. Bolo mi to vtedy už jedno. Videl som pred sebou arogantných 

ľudí, nič iné ma po dovtedajších životných potulkoch po rozhovoroch s nimi nenapadlo. Ale 

odbil som ich slušným spôsobom, už som bol na tom relatívne dobre. Nevynadal som im 

jednoducho, aj keď som možno mal chuť. Odbil som ich diplomatickejšie, čo by sa v nejaké 

dávnejšej minulosti možno nestalo a mohol by som sa utrhnúť z reťaze.  

Závery týchto odborníkov v čase už rozvoja projektu a dokonca aj po napísaní prvej knihy ma 

teda ani trochu nezaujímali. Aj keď ich bolo viac. Ale ako cez kopirák. Ďalším som vravel, že 

tam sa povedalo toto a oni zase len toto isté, pre potvrdenie záverov tých predtým. Akurát to 

asi prinesie objektívnejší obraz o ich úlohe v režime. Ak mám preukázateľnú pravdu, tak ma 

počet odporcov nezaujíma. Aj keď ich je veľa. Toto som samozrejme využíval aj v iných 

disciplínach a nikdy z toho nevybočil. Lebo sa to prakticky len opakovalo.  

Takto nejako som pokračoval a pokračujem dodnes. Dnes už v súlade s riešením komunitnej 

a kolektívnej šikany v rôznych oblastiach. Snažím sa ukázať uchopiteľné dôkazy, počet tých, 

ktorí sa na takýchto procesoch z rôznych dôvodov spoja alebo len na základe nejakých svojich 

kníh zapoja, ako v tomto prípade, ma absolútne nezaujíma. Čo bol tiež dôležitý aspekt toho, 

že som vyriešil to, čo som vyriešil. Ináč by ma zastavila prvá partia murárov a ja nešiel ani do 

Štokholmu. Pritom je jasné, že zlyhali a klamali oni. Jedinou ich pravdou je to, že ich je viac 

a mali v komunite zrejme nejakú motiváciu, ktorá im potom pomáhala prežívať. Žiadnou inou 

pravdou nedisponovali. Asi tak to je v teréne, aj toto je boj proti prúdu. Toto som urobil aj 

s tými navonok najkompetentnejšími. S psychológmi a psychiatrami. Tam by mnoho ľudí 

cúvlo. Robil som to bez mihnutia oka. Tak som si bol o správnosti môjho uvažovania a konania 

istý. A dobre som urobil, veruže dobre. A tých vecí, kde by mnohí ďalej nešli, bude teda viac. 

Toto bolo jednou z nich. Veľmi dôležitou. Týchto ľudí nepresvedčili žiadne veci, žiadne fakty, 

ktoré teda pribúdali. Skôr naopak. Nebola tam z môjho pohľadu šanca. Aj keď k rozhovorom 

s nimi som sa teda dostal na základe tlakov mojej mamy. To je potrebné zopakovať. 
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Táto problematika je okrem ukážky toho, ako aj medicína participuje na nastavených 

trendoch, dôležitá aj pre mozaiku a ukážku iných vedných disciplín. Prídeme až k vedcom 

spoločenských odboroch, ktorí majú nejaké spôsoby spojené viac so snahou udržiavania 

trendov a režimu ako so snahou byť vedcom a manipulovať s faktami. Hovoriť to budeme 

s existenciou spomínanej demokracie bez argumentov, ktorá je založená v princípe na 

odstraňovaní nepohodlných využívajúc číslo takých, ktorí sa k tomu pridajú, namiesto 

argumentov. Alebo argumenty typu veď aj inde a pod. Čo by mal byť jeden zo záverov celej 

knihy a jedným z jej poslaní. Lebo o tom je princíp spoločnosti fungujúcej na padajúcich 

hovnách, princíp spoločnosti fungujúcej na lynčoch nepohodlných, princíp dnešnej doby. 

A začína to doslova v najvyšších vedeckých a odborných kruhoch. Aj preto je tento príspevok 

dôležitým. 

Skúsenosti s touto zložkou vedy participujúcej na udržiavaní režimu sa diali tak pred, ako aj 

počas rozvoja projektu. Napriek tomu samozrejme nespochybňujem, že v spoločnosti 

nepomáhajú a neudržiavajú často ťažké prípady, ktoré boli režimom odstránené, doslova pri 

živote. Skôr sa zameriavam na vnútorný obsah, ktorý teda je doslova o potrebe udržania 

režimu a robenia poslušných otrokov v ňom. O doslova zdrogovaní ľudí pre potreby zvládania 

dôsledkov neprirodzených hierarchií. Toto som tým chcel naznačiť a v tejto fáze to predostrieť. 

Aj preto to píšem takto pomimo. Ešte pred opisovaním toho najdôležitejšieho. 

 

Konečne k riešeniu makroekonomických súvislostí 

Poďme však konečne k tomu najdôležitejšiemu a síce k priamemu riešeniu projektu a 

makroekonomických súvislostí. Štartovacia čiara pri vôbec zamýšľaní sa nad tým, aby som 

niečo robil bola teda veľmi zaujímavá a je dôležité jej rozumieť. Bol som si absolútne istý vo 

svoje schopnosti a viackrát som ich preukázal. Bol som si istý, že tie som nadobudol iba preto, 

lebo som si striktne udržal slobodný svet a správal sa podľa toho, čo som videl a zažil. Bol som 

si istý, že práve pre tento spôsob života, ktorým som niečo také nadobúdal, nie som 

v spoločnosti akceptovaný a ľudia ma kvôli striktnému držaniu sa faktov vyštvávajú z rôznych 

aktivít. Doma som pre nich začal byť asi diablom, ktorý sa správal absolútne ináč, ako si to 

predstavovali. Moju komunitu a určité kruhy v nej to dostávalo zrejme až do šialenstva. 

Napríklad keď som urobil stavbu a rozprával o skutočnostiach, ktoré sa zrejme mnoho ľudí 

a rôznymi spôsobmi snažilo spochybňovať. Bol som už relatívne spracované padajúce hovno 

a takéto okolnosti zrejme prinášali šoky a nervozitu. Robili sa veci, ktoré som si vtedy začínal 

uvedomovať, len stále bolo ťažké sa im brániť. Ten poddajný ožran a kamarát, ktorým som asi 

roky v domácich podmienkach bol, bol zrazu sebavedomý a stále viac okolím neovplyvniteľný 

pevný chlap. Ktorý si k tomu dovolil stále viac a viac sa s nimi neožierať. Bol som nikto, avšak 

s vysokým sebavedomím. Šiel som proti prúdu, lebo ináč to nešlo. Absolútne preukázal svoje 

schopnosti, ale bol doslova vysmiaty a mnohokrát odstrčený. Bol som v Austrálii a rozmýšľal 

nad životom vyhnanca. Ale okolnosti ma prinútili niečo robiť. Bolel ma chrbát a aj to sa javilo 

ako zlá alternatíva. Takže aj vďaka mojim boľavým krížom vzniklo to, čím dnes valcujem 

odbornú verejnosť a už len zaznamenávam veci, ktoré koná. Pričom ukazujem na podstatu 

problémov doby. Ukazujem demokraciu bez argumentov ako cestu k likvidácii nepohodlných, 
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ktorá funguje naprieč celým režimom. Prvá časť tejto ukážky začala teda vznikať práve 

v Austrálii.  

Po  niekoľkodňovom pobyte a dovolenke v Melbourne som si počas zvyšného pobytu neustále 

robil poznámky a veci akosi utrieďoval. Bol z toho plný zošit. Takto si naplnil tento pobyt 

v Austrálii a niečo sa črtalo. Aj keď išlo skôr o filozofovanie v mnohých oblastiach. Písanie mi 

pomáhalo myšlienky utrieďovať. Bolo to ale preto, lebo nejaký smer som mal v hlave a videl 

ho už. Základné súvislosti a kauzality úplne v krvi. To bolo dôležité. 

Neúspešný pokus o útek ma nasledujúce leto priviedol k poslednej sezóne na hotel 

v talianskom prímorskom mestečku Duna Verde, ktorý bol skutočne mojim útočiskom 

a základným pilierom dovtedajších skúseností. Tri sezóny počas štúdia a tesne po ňom ma 

dostali do práce, kde som mohol spoznať okolnosti ohľadom vzťahu spôsobu manažovania a 

ekonomických výsledkov. Ale aj všeobecnej stability a spoločenských vzťahov, čo súviselo aj 

s mojím duchovným svetom a naplnilo mi to život z odbornej stránky. Teraz to boli tri sezóny 

v čase, keď som bol prakticky vyháňaný z akejkoľvek komunity, začínal vidieť reálne dopady 

systému na život jednotlivca, spoločnosť začínal vidieť iným spôsobom ako to bolo dovtedy 

a toto som si musel nejako ukladať a zmierovať sa s tým.  

Moja posledná sezóna však bola poznačená tým, že som odišiel od akýchkoľvek návykových 

látok, čo bolo už vtedy pre mňa často bežný stav a fungovanie s nimi prakticky od skúsenosti 

v Starbuckse v Dubline bolo už skôr sporadické. Takýto stav čistoty bol vlastne jediný, pri 

ktorom som mohol prijímať a postupne dávať dokopy informácie, ktoré ma v odbornom svete 

privádzali k nejakej alternatíve, čo som časom chápal. Opäť mi to spôsobovalo problémy v 

obsluhe. Boli to štamgasti a myslím, že teraz sa im nepáčil môj sebavedomý prístup, keďže po 

poslednej letnej sezóne, keď mi z ich pohľadu pomáhali a ľutovali ma, asi očakávali viac 

pozornosti, či submisívneho správania. Aj keď je mi to ťažké presne definovať. Jednoducho ma 

tí ľudia pri sebe omnoho ťažšie zniesli v stave akejsi čistoty bez drog rôzneho typu. Bez 

alkoholu, cigariet, ale aj antidepresív rôzneho druhu. Tých oficiálne schválených, ako aj menej 

akceptovaných. Obe sezóny predtým, keď som tam prišiel z Lago di Garda, boli aj v tomto 

duchu. Teda teraz som bol úplne čistý a popri štúdiu, skladaniu mozaíky a písaniu návrhu, čo 

som ja teda považoval za veľmi dôležité. Doslova som mnohým vadil. Ale treba povedať, že 

som do toho bol skutočne zahĺbený a hlavou inde ako v práci. Išlo však o veľmi dobrú a 

priateľskú klientelu a tento prvotný šokový prechod do odborného sveta popri práci s ľuďmi 

bol týmto dosť zmiernený. Prácu som vykonával, išlo  tam o jednoduché činnosti aj v súvislosti 

s obsluhou. Tá bola nakoniec len menšou časťou pracovnej náplne. Tie ostatné boli zvládnuté 

úplne bezproblémovo.  

 

Začiatky boli ťažké a popri takejto práci to jednoduché ani byť nemohlo, čo potvrdzovali aj 

nasledujúce roky. Ale ako sa ukázalo aj neskôr, inej cesty ako predierať sa ako čašník som 

skutočne nemal. Počas tejto sezóny som bol schopný urobiť si záver o nevyhnutnosti štátnej 

meny a snažil to dostať do nejakej kombinácie. O kooperatívach ešte nevedel a tak chcel 

navrhnúť niečo sám v súvislosti so štátnym vlastníctvom. Pričom istotou som v tomto teda 
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neoplýval. Ale už aj toto v určitom kontexte s politickou demokraciou a správne riešeným 

finančným systémom, mohlo na prirodzené hierarchie tlačiť. Už tento projekt vedel odbúrať 

mnohé riziká. Vedel zabezpečiť návrat zdrojov medzi tvorcov hodnôt. Už toto bolo veľmi 

ďaleko, aj keď tomu ešte niečo chýbalo.  

Snažil sa prísť k nejakým makroekonomickým záverom, ktoré by teda viedli k 

ekonomickej demokracii v kombinácii s trhovým mechanizmom aj v mikro svete. Čo som 

považoval na základe autentických skúseností za jedinú možnosť pri riešení nielen 

ekonomických, ale aj spoločenských problémov. Pochopil som trhový mechanizmus cez 

súťaživosť medzi kolektívmi a vedel, že to prinesie ich vnútornú stabilitu. Tlaky na prirodzené 

hierarchie a nutnosť ich vytvárať pre potreby prežitia. My sa dnes nachádzame v dobe, keď je 

práca vysoko organizovaná. Keď  trhový mechanizmus riešil napríklad Adam Smith, ktorý to 

v 18. storočí začal nejako definovať, práca bola organizovaná v malých fabrikách. Ja som sa to 

videl cez nové a moderné podmienky. Teda cez dnešnú situáciu. Cez dobu veľkovýroby, dobu 

veľkých kolektívov pri tvorbe hodnôt, čo som už mal možnosť vidieť a skúmať z mnohých 

perspektív a mnohých oblastí. 

Asi toľko k mojim cieľom, ktoré boli asi logické vzhľadom na to, čo som dovtedy vedel 

o fungovaní kolektívov a ich organizácii. Chápal to k tomu aj cez ich nefungovanie pri 

dôsledkoch na mňa ako osobu, keď som bol často terčom vyhnania a manažérsku neschopnosť 

si často zlízaval. Riešenie tohto problému bol a je iba trhový mechanizmus, ktorý bude tlačiť 

k efektivite a to som ja ako osoba v kolektívoch bezpochyby prinášal. Či už svojou 

pracovitosťou, alebo niekedy aj schopnosťou ustáť rôzne turbulencie. Neskôr pri ďalšom rozvoji 

bezpochyby aj v tých najdôležitejších činnostiach v rámci rôznych kolektívov. Každopádne 

vedel som byť strojcom lepších výsledkov na základe rešpektu, keď mi nikto nevadil a nikoho 

som v zásade neodmietal. To je potrebné zdôrazniť, lebo toto je dôležité. Snahou o trhový 

mechanizmus a nastavenie ekonomickej demokracie som šiel  riešiť aj môj problém. Bol som 

teda skutočne motivovaný a mal istotu toho, čo chcem docieliť. Nájsť tú správnu alternatívu 

a kombináciu bolo teda pre mňa jednoduchšie a práve také poznatky mi to umožnili. 

To, že som to vôbec urobil a vedel z množstva rôznych informácii vybrať v relatívne krátkom 

čase to správne, má pôvod v tom, čo som dovtedy poznal a zažil. Toto bolo najpodstatnejšie 

pri tvorbe tej správnej kombinácie. K tomu som bol nastavený tak, že ja som niečo tvoril, niečo 

rozvíjal a hľadal cesty ako sa niečo dá. Tak ako som to robil v akejkoľvek činnosti, ktorú som 

spomínal. Kde som vedel ísť aj proti prúdu, ak bolo treba a nepochyboval o správnosti. Mne 

rezonovalo a prechádzalo hlavou toto. Dnešní odborníci a ľudia v odborných kruhoch sú 

najčastejšie takí, ktorí majú vo zvyku niečo negovať a podkladať nohy. Čo si teda budeme 

odkrývať. Ich výsledky a výstupy majú z pohľadu politiky, stratégií, či nejakých programov 

najčastejšie úplne nulovú hodnotu. Hovorím samozrejme o ekonómii a dnešnej dobe. Čo si ešte 

dokážeme. Toto boli dôvody, že som projektom po krátkej dobe, prakticky len po  niekoľkých 

mesiacoch, predbehol dobu. Predbehol všetkých a do dvoch rokov urobil asi viac, alebo dostal 

sa omnoho ďalej, ako všetci dovtedy. Čo bol asi ďalší kameň úrazu mojich snáh o prežívanie. 

Ja som sa snažil niečo od začiatku rozvíjať a riešiť, štruktúry režimu aj pomocou rôznych zložiek 

moci ma postupne neustále dávať na dno. Každý ma svoju agendu v živote a mocní tohto 

režimu ju majú často práve takú. Svet intrigánstva, vysokého ega, špekulantstva a podvodov, 
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ktoré sú v tomto režime základným pilierom udržiavania spoločnosti v chode, im v tom veľmi 

pomáhajú. Toto som neskôr stále viac a viac vnímal, ale nemal čas nejako to riešiť až na takéto 

pokusy písať a veci časom skladať. Teda ako je aj táto publikácia ako výsledok viacerých takých 

pokusov. A mal som o čom písať a čo skladať, ono to všetko v súvislosti s projektom len 

začínalo. Čo sa týka odbornej sféry, tak tí dnešní odborníci a osobnosti režimu ďalej ako na 

svoje vysoké ego nedovidia. V tom je táto doba, teda doba v ktorej sa tento projekt rozvíjal, 

skutočne smutná a žalostná. Ide iba o moc a jej udržiavanie. Udržiavanie režimu a demokracie 

bez argumentov. Ktorá teda tým hore vyhovuje. 

Tu sa dostávame k rozboru rôznych zložiek moci a jej vplyvu na projekt. Tak pozitívneho, ako 

aj negatívneho. Tá kapitalistická, ktorá dnes dominuje, tá dala projektu možnosť pochopiť 

funkčnosť trhového mechanizmu. Kapitalizmus je aspoň navonok založený na snahe o jeho 

zavádzanie, aj keď je to absolútny drancovačný bordel začínajúci vo finančnom systéme 

a trhový mechanizmus je skôr ilúziou. Nejaké možnosti však napriek tomu prináša a ja som to 

dokázal vidieť. Napríklad Starbucks a zopár kaviarní bolo zaujímavých a dobrých pre toto 

sledovanie. Ale aj škandinávia. To všetko som pochopil v teréne a praxi. Všade sa snažil 

a neskôr prezentoval cez poctivú prácu. Čo teda robím dodnes. Inteligencia je však ovplyvnená 

tým, že pre prežitie sa musí stať najčastejšie otrokom nastavených hierarchií. Ktorí v kontexte 

s vývojom kapitalistu ako takého, ktorý budem chcieť naznačiť opäť cez autentické skúsenosti, 

sú na nízkej odbornej, ale asi aj ľudskej úrovni. No a tak to potom celé vyzerá. Tu už hovorím 

o dôsledkoch na to, ako sa potom správajú k iným a samozrejme u mňa bude dôležité ukázať 

na akej odbornej úrovni sú ich otroci v podaní tzv. ekonomických odborníkov doby a čo sa v tom 

bordeli vlastne dnes rieši. Príležitosť cez takýto projekt je skutočne jedinečná, aj keď som niečo 

také vtedy ešte samozrejme nevedel a netušil. Vtedy som ešte veril v nejaké dobré úmysly 

alebo aspoň určitý level schopností osobností a riadiacich štruktúr dnešného režimu. Mýlil som 

sa. Toto dnes už viem. 

 

  

Od slovanizmu ku kooperativizmu, alebo od montérok priamo ku knihe 

Môj prvý pokus o nejakú stratégiu sa volal slovanizmus a bol to takým prvý výkrikom do tmy. 

Išlo len o článok, ktorý bol publikovaný prostredníctvom už neexistujúceho webu dolezite.sk. 

Prostredníctvom neho som sa však dostal k iným článkom na internete, ako aj do 

internetových rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa nejakým spôsobom do nich zapájajú. Môj svet bol 

po mnohé roky úplne izolovaný od politiky a rôznych mocenských vplyvov. Žil a vnímal som 

inú realitu, nejaké diskusie boli pre mňa niečim úplne novým. Základným problémom 

a nedostatkom tohto návrhu bol spôsob organizácie firiem, čo som teda od začiatku tušil. 

Vtedy som nevedel, že nejaké kooperatívy v rámci kapitalizmu už dlhodobo fungujú. Hľadal 

som sám nejaký spôsob, ktorý by zabezpečil, aby zdroje skutočne išli medzi ľudí a bolo teda 

vytvárané trhové prostredie, ktoré by prinášalo potrebné dôsledky či už v ekonomike alebo 

spoločnosti a jej fungovaní vo všeobecnosti. Išlo mi samozrejme hlavne o tlaky na vytváranie 

prirodzených hierarchií. To sme aj týmto návrhom zabezpečené do nejakej miery mali, pričom 
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politická demokracia v takomto prípade by aj nejakú formu demokracie vo firmách prinášala. 

Takto nejako som uvažoval a tam sa nachádzal. 

Tento návrh, ktorého názov súvisel aj s mojim zvyšujúcim sa odporom k západnej civilizácii 

a jej fungovaniu, bol napriek týmto nedostatkom cestou k tomu definitívnemu pod názvom 

kooperativizmus. Prostredníctvom webu, kde som publikoval články o slovanizme a vyvolával 

diskusie, došiel k článku od dnešného poslanca NR, Ľuboša Blahu. Tento politik sa venoval 

kompletizácii ľavicovej literatúry a v podstate jeden článoček bol pre mňa postačujúci na to, 

aby som videl, že toto je to správne, čo zaplní dieru v slovanizme. Napísal ho trefne a vybral 

tie správne veci, ktoré tomu dopomohli. Toto musím uznať, aj keď môj pohľad na tohto 

poslanca na základe neskoršieho jeho postoja a správania sa bude veľmi kritický. Tam sa už 

dotknem jeho politickej angažovanosti sa a bude to súčasťou opísania ďalšej zložky moci, ktorá 

má vplyv na dianie okolo nás. Teda tej komunistickej. Alebo takej, ktorá sa o tieto ideály 

navonok snaží aj v dobe kapitalizmu. Toto bola jeho akademická práca a tam to urobil v rámci 

jeho možností skutočne dobre, čo mi neskôr veľmi pomáhalo v napredovaní projektu a jeho 

zdôvodňovaní.  

Kooperatívy sú firmy, ktoré sú založené na demokracii, už preukázateľne fungujú, obsahujú 

v sebe zodpovednosť pracujúcich za výsledky, všetky zdroje sa prerozdeľujú pre ľudí a mne 

ako skúsenému človeku vidiacemu dôsledky na efektivitu, ktoré prinášalo neodborné a často 

až otrokárske riadenia, som o ich prínose a správnom riešení, nepochyboval. Nepochyboval 

o časti mozaiky, ktorá patrí do makroekonomického návrhu a je potrebné urobiť komplexný 

program. Fakt, že toto funguje už desaťročia je len niečo, čím môžem preukázať správnosť pre 

iných. A najlepšie na tom bolo, že toto funguje v každej oblasti. Cez finančníctvo, výrobu či iné 

služby. Paráda. Disponoval som niečim, čo bolo absolútne perfektne obhájiteľné 

a preukázateľné a ja som ako skúsený otrok vyštvávaný zo spoločnosti kvôli manažérskej 

neschopnosti dnešných riadiacich štruktúr, pričom prinášajúci nadštandardné výsledky alebo 

posúvajúci kolektívy, o správnosti vlastne ani trochu nepochyboval. A asi aj to bolo dôležité 

pre ďalší rozvoj. Nepotreboval som totižto impulzy zvonku, moja vnútorná istota na základe 

autentických skúseností v kombinácii s inými motivačnými faktormi, to bolo základom pre 

ďalší rozvoj. Podstata už bola vo mne zakorenená a nepochyboval som o nej. Okolie, ktoré sa 

časom správalo a správa na základe rôznych davových princípov, nedokázalo takéto 

presvedčenia ovplyvňovať. Vtedy, keď mi podkladalo nohy, alebo na nejaký čas snažilo 

pomáhať. Lebo boli aj také obdobia. 

Na začiatku som vlastne ani nevedel, ako sa k tomuto cieľu, teda už k navrhnutej kombinácii 

či alternatívnemu systému, dostať. Videl som ho ale v jasných kontúrach a vedel, že toto je to 

správne. Prvú časť knihy a návrhu kooperativizmus som napísal v jari, keď som sa vrátil z práce 

v Rakúsku. Išlo o stavbu a ja tam dopadol opäť zaujímavo. Nezaplatená výplata a napäté 

vzťahy. Išlo o partiu talianskych chlapcov a tí nás brali jednoducho ako niekoho, s kým môžu 

čokoľvek. Vyskytli sa tam pre mňa už vtedy bežné problémy, chlapci narobili rôznych škôd 

a takto nejako si to aj ututlávali. Nebol som pre nich ponižujúci sa otrok a veľmi to ešte 

nevideli. Toto bol vlastne základný dôvod toho, že som strácal prácu a nemienil svoje 

správanie meniť ani tu. Akurát stačí dodať, že vietor im zhodil múr, boli z toho veľké škody 

a našli si dôvod na nezaplatenie niekoho, kto im teda riadne nevoňal a nevedeli sa na také 
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niečo, ako som ja, vynadívať. Dôvodom bolo opäť nič, aj keď myslím, že niečo tam vymysleli. 

Na to si už nepamätám. Ale pri tejto práci sa dajú nájsť rôzne zaujímavosti, tu sa fantázia dá 

použiť. Bola použitá moc, ktorú oni získali na základe toho, že sú z vyspelejšej časti sveta. Kde 

idú zdroje z tých, z ktorej pochádzam ja. Mysleli si, že toto je dôvodom toho, že s ľuďmi môžu 

zaobchádzať ako sa im zachce. Aj keď vzhľadom na ich vek za to asi najskôr ani nemohli. Tak 

nejako to tam asi vyzeralo. Absolútna moc národa nad iným národom je cestou k takýmto 

zaujímavostiam. Teda nielen absolútna moc v rámci štruktúr, ale aj toto je cestou 

k spoločenskej deštrukcii. Vtedy som si veci nejako nezaznamenával a nesnažil sa ukázať to, že 

príčina vlastne neexistovala. Neskôr som to začal robiť, keďže inej cesty pre mňa nebolo a asi 

ani niet. Tam som to teda ešte nerobil, preto len takéto základné fakty a súvislostí. Pracovný 

vzťah bol urobený spôsobom, že to bolo možné urbiť a ja sa nemal ako brániť. Čo je pri 

vysielaní zamestnancov do zahraničia dosť bežným javom. 

Nezaplatenie výplaty a okolnosti boli dobrým motivátorom k napísaniu vtedajších riadkov 

a vytvoreniu prvých dvoch častí neskoršej knihy. Bol som skutočne rozladený, doslova si 

vyzliekol montérky a tie časti napísal. Takto nejako vznikla motivácia a podklad pre túto časť 

projektu. Taká bežná opakujúca sa vec, aj keď v pre mňa relatívne nepoznanej oblasti stavby. 

Aj keď som dal jednu predtým dokopy, skúsený stavbár som teda nebol. Bol to len obraz 

mojich manažérskych schopností. 

Prvé dve časti knihy teda obsahovali jednoduché zdôvodnenie minulosti na základe dosť 

laického postupu bez nejakého štúdia. Podstatou bolo vysvetliť vytváranie absolútnej moci 

z rôznych pohľadov a to, ako vyzerala počas socializmu alebo kapitalizmu. Takto chcel prísť ku 

kooperativizmu, ktorý je prakticky cestou von z takéhoto spôsobu fungovania a jeho 

podstatou. Teda z diktatúry k demokracii. Musím priznať, že to bolo laickejšie zdôvodnenie, 

ktoré sa vynahradilo niekoľko rokov neskôr prostredníctvom štúdia a vytvorenia zdôvodnenia 

cez dokumentárny film, ale hlavne knižne v Odbornej argumentácii, kde je to už kompletné. 

Bolo to však postačujúce a podstatu som zachytil aj tak. Na to vedecký prístup vlastne ani 

netreba. Časť, v ktorej píšem a zdôvodňujem presný spôsob prechodu som napísal až v jeseni. 

Predchádzalo tomu leto a práca na hotely, ktorý mal môj švagor v Taliansku. Išlo o prácu 

nočného strážnika a bolo to stále ovplyvnené mojim prechodom do lepšej životnej fázy. Vzťahy 

boli omnoho uvoľnenejšie ako rok predtým, keď som začínal riešiť odborný svet či diskusie 

a hlavu mal tam. Aj keď nejaké pnutia aj medzi kolegami asi aj z dôvodu úzkeho rodinného 

vzťahu boli aj tu. Bola to pre mňa nová dimenzia pri práci s ľuďmi a musel sa ju nejako učiť 

zvládať. Mal som však už čas na relax a niečo si zarobil. Bolo to akési ďalšie a postupné 

prechádzanie do dimenzie, keď som videl vecí a ľudí v relatívne lepšom svetle.  

Priame a už vedomé rozvíjanie projektu a uvedomovanie si, čo vlastne dokážem robiť, boli 

jednoznačným impulzom pre moju postupne zlepšujúcu sa náladu. Začínal som vidieť dôvod 

celého tohto predchádzajúceho trápenia, vyhadzovov a predierania sa doslova ako žobrák. Ja 

som už vtedy nepochyboval, že riešim a sledujem niečo nadčasové, čo nie je v súlade 

s dnešnou dobou a jej pravidlami v mnohých oblastiach. Presvedčili ma o tom jednak 

spomínané diskusie, ktoré som už absolvoval na ceste k tejto verzii projektu. Ako aj články 

odborníkov doby, ku ktorým som sa v tom čase dostával. Bol som skutočne niekde inde ako 
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bežní odborníci a riešil podstatné, ale hlavne vedecky zdôvodniteľné problémy a súvislosti. To 

dnešní odborníci nerobia dodnes, aj keď sa o to možno už aspoň námatkovo pokúšajú.  

Takto postupne po tomto lete bola na svete okrem teoretického zdôvodnenia aj cesta, ktorá 

je absolútne nekonfliktná a trhová a prináša prechod na ekonomiku, kde sa nebude hádzať 

ľudí pod mosty len preto, že chcú mať zdravý rozum. Kde sa bude rozdeľovať na základe toho, 

kto čo robí, kde sa dá stopka špekulantom a rôznym podvodníkom. Kde sa nebude kradnúť 

a podvádzať a kde bude spravodlivosť prostredníctvom systému pôsobiť na harmóniu života 

okolo nás. Na svete bola moja prvá kniha pod názvom Kooperativizmus.  

Toto bol záver, ktorý bol nespochybniteľný a dodávalo mi to lepšiu náladu. Nemenilo to však 

môj prístup k životu, skôr utvrdzovalo v tom, že je skutočne správny a moje správanie ďalej 

provokovalo tých, ktorí rozhodujú o mojom bytí či nebytí. Nikdy sa zo mňa nestal poddajný 

otrok a vlastne iba to je dôvodom, že som šiel stále ďalej a ďalej. Vnútorná nálada však bola 

lepšia, napriek neustále obrovským problémom prežívať, ktoré mám teda dodnes a v rámci 

tohto režimu a jeho vnútorného usporiadania to asi ani nemôžem zmeniť. Ale išlo o ďalší 

impulz, ktorý teda prišiel po sklamaniach a obdobiach dezilúzie. Ktorý som teda chytil a nový 

asi už vzhľadom na okolnosti nepríde. Aj keď tých sklamaní a období dezilúzie bolo aj popri 

riešeniu tohto skutočne mnoho.  

 

Laickejšie, ale aj tak o generáciu ďalej. Postup úplne opačný. 

Do dvoch rokov od rozhodnutia robiť niečo aby sa veci zlepšili, keď som po dlhých rokoch začal 

niečo študovať a hľadať súvislosti, bola teda vydaná kniha obsahujúca jednoduché 

zdôvodnenie a cestu k novému modelu. Základný cieľ kooperativizmu z pohľadu demokracie 

a eliminácie absolútnej moci. Stačilo mi na to 100 strán a všetko bolo pripravené. Prakticky 

dodnes túto vec nejako zdôvodňujem a snažím dostať do obehu. Venoval som 100 strán 

vyslovene vízii. Len pre zaujímavosť, dnešní odborníci doby píšu niekoľko sto stranové knihy, 

pričom víziám venujú len nepatrnú časť. A tie sú najčastejšie úplným výkrikom do tmy, úplne 

bez myšlienky. Toto bol a je rozdiel medzi mojim postupom a postupom ľudí, ktorí sa o nejaké 

vízie pokúšajú, ale nikdy neprešli reálnym svetom. Teda prakticky všetci dnešní odborníci. Toto 

ale riešim a rozoberám v rámci Odbornej argumentácie. Od začiatku bolo jasné, že viem čo 

robím a čo chcem docieliť. Táto laickejšia kniha predbehla už vtedy svoju dobu o generáciu. 

Z každého pohľadu. Treba povedať, že som návrh riešil v turbulentnom myšlienkovom období 

a aj keď ho neskôr chceli negovať, podstata je v tom, že sa podala myšlienka a cesta, k čomu 

chceme ísť. Možno boli zaznamenané nepriame pokusy aj o prebratie myšlienky po prvotných 

zverejňovaniach alternatívy. Avšak v tom čase, kým iní úplne tápali, ja som veci videl a vedel 

podať. To je veľmi dôležité pochopiť. Smutné je dnes to, že odborníci tam nie sú dodnes a asi 

len tak potichu kradnú to moje a dnes sa snažia o moju tichú elimináciu. 

Toto asi v skratke a v najdôležitejších bodoch a už o priamom a vedomom rozvoji tejto 

alternatívy, čo nasledovalo po asi dosť vypätom období. Všetky tieto snahy boli samozrejme 

sprevádzané mnohými článkami a zdôvodňovaním rôznych vecí, ktoré som sčasti spomínal 

a čo ma ku konečnej verzii privádzalo. Okrem iného aj správnosť štátnej meny v porovnaní 

s inými alternatívami a pod. Avšak potom, ako som prišiel k bodu kooperatív, akosi som 
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prestal diskutovať. Už som chápal, že som absolútne niekde inde v zmýšľaní ako dnešná 

odborná alebo aj laickejšia verejnosť. Teda v smere chápania tých podstatných ekonomických 

súvislostí, ktoré som sledoval a pomocou ktorých neskôr všetko vyargumentoval. Ja som 

rozoberal výrobu a efektivitu, reálnu ekonomiku a videl súvislosti v dnešnej dobe. Pričom 

diskutujúci o tom nemali ani potuchy. Túto vec som musel rozvíjať ja a chápal to relatívne 

rýchlo. Nebolo odkiaľ čerpať podstatné veci. Nebolo od koho, odborníci toto neriešili 

a nerozumejú tomu dodnes. Aj keď som samozrejme dnešnú odbornú literatúru potreboval 

a mozaiku do potrebnej podoby nejako poskladal. Podstata však bola vo mne a diskusie by ma 

viac neposunuli absolútne nikde.  

Išlo o vizionársku vec a to sa musí uskladňovať a pracovať v hlave. Teda postup je tam iný ako 

u nejakej práce, keď sa snažíte ohodnotiť závery iných a podobne. Tu bol vyslovený cieľ 

makroekonomická demokracia pomocou trhového mechanizmu a hľadanie spôsobu ako 

k nemu dôjsť. Neustále som prichádzal k novým poznatkom a všetko išlo vlastne úplne 

prirodzene v kombinácii s mojou veľkou motiváciou, ktorú asi už netreba pripomínať.  

 

0-100-200 

Po dokončení knihy som sa snažil zamestnať v mojom rodnom meste a skúsil to vo veľmi 

podobnej práci ako to bolo v telekomunikačnej korporácii. Teda pri práci na projektoch, 

v podstate ako projektový manažér. Do dvoch týždňov som dostal posudok neschopný a boli 

navymýšľané akési nesplnené úkoly. Veci som mal samozrejme úplne pod kontrolou, išlo 

o prácu, ktorá bola pre mňa pri nerobení projektu bezpochyby ako šitá na mieru. Vyriešil 

prakticky všetky úlohy a projekty, čo mi dali za úlohu, pričom niektoré veci dostal na správnu 

koľaj iba mojou aktivitou, keďže inštrukcie boli zlé. No a nakoniec pri jednej veci som prišiel na 

to, že to bola nesplniteľná hovadina. Boli tam podľa všetkého aj nejaké iné, subjektívne 

dôvody, avšak pokiaľ beriem prácu z profesionálneho hľadiska, asi takto by som ohodnotil to, 

čo sa tam dialo a čo som vzhľadom na moje možnosti a strávený čas urobil. Neskôr som sa 

snažil prísť k tomu, ako som úkoly plnil, ale to už nešlo3. Odpoveď bola, že už je to ťažko 

zistiteľné. Čo je vzhľadom na čas asi aj logické. Tak si to ja pamätám a možno by sa k tomu pri 

väčšej snahe ale dalo dôjsť. Uzavrieť to môžem tým, že aktivitu, ktorú som niekde robil 

nadštandardne, som tam robiť nemohol. Čo je teda určite objektívne zistiteľný fakt. 

Pri pohľade a skompletizovanie mojich pokusov a plnenia úloh v nejakých odbornejších 

prácach, bol som opäť o level inde. V Bardejovských kúpeľoch som na to nemal. Nedoniesol 

som ani kone na prechádzku. V telekomunikačnej firme som bol v tomto už skvelý. Pomohol 

tomu môj stav čistoty a asi aj iné okolnosti. Riešil aj veci a zrýchľoval procesy dokonca cez 

programovanie, čo bolo skutočne považované za veľký nadštandard v danej práci. Tu som bol 

už nadčasový. Vyriešil a riešil všetko, čo mi dali. Prišiel na niečo, čo sa vyriešiť nedalo. Vyriešil 

niečo, čo nechceli aby som vyriešil v rámci limitu. Len preto, lebo som vyvíjal aktivitu a chodil 

za ľuďmi vo výrobe. Títo asi veľmi nechceli, aby som bol akože schopným. Len ja som ním 

skutočne už bol a vedel riešiť už aj takéto zvláštne snahy o diskreditáciu. Ktoré možno mali 

nejaký pôvod, keďže boli tam aj iné okolnosti a možno nejaké dôsledky môjho predierania sa. 

 
3 Email v snahe zistiť plnenie úkolov 
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Ale problémom bolo jednanie v rámci firmy a to bolo doslova pozachrbtové a povedzme 

trochu čudné. Nemohol som robiť prácu, ktorú som robil asi na 200 percent, lebo som nemal 

nad sebou manažérov vyvinutých po ľudskej stránke. Len tak utekali očami, keď som naznačil, 

že niečo nie je riešiteľné. Nevedeli veci riešiť a hovoriť priamo. Boli v tomto slabí. No a aj to 

som bral ako chybu neprirodzených hierarchií v systéme. V odborných prácach som prešiel z 0, 

cez 100, na asi 200 percent riešenia a plnenia si úloh. Ale stále ma tam chceli omnoho menej. 

Toto je paradox, s ktorým som sa stretával a ktorý by som rád predložil. Neprirodzené 

hierarchie a spôsob ich vzniku jednoducho brzdí spoločnosť a v konečnom dôsledku 

odstraňuje schopných ľudí z možností prežívať. Čo ja budem chcieť ukázať hlavne pri 

odborníkoch v oblasti ekonómie. A je to tam nabehnuté skvelo. Ale aj takto som to videl 

v praxi a takto to ovplyvňovalo moje skúsenosti a moje šance na prežívanie. 

 

Hrady a Zámky a manažérske schopnosti politikov doby 

Jedinou možnosťou pre mňa doma vyzerala práca stavebného robotníka na hrade Zborov, čo 

som robil nasledujúce leto a samozrejme ani to nebolo na škodu. Pracoval som s mnohými 

rómami a spoznať ich je veľmi zaujímavé. Vzhľadom na pochopenie, na akom princípe funguje 

dnešný systém, ako človek, ktorý pozná šikanu z praxe, chápem ich rozpoloženie a viem, že to 

nemajú ľahké. Hodnotiť ich ako komunitu tu nebudem, avšak jediným riešením tohto, už 

spoločenského problému, je zavedenie demokracie. Sú to ľudia, ktorí nemajú radi psychický 

útlak. Teda to, na čom je náš svet založený a zotročiť ich nie je ľahké. Majú slobodné myslenie 

a nás za normálnych veľmi nepovažujú. Odstránenie absolútnej moci a tyranie, ktorá už z toho 

vyplýva a v rámci kapitalizmu je na omnoho vyššom leveli ako to bolo v minulom režime, je 

cestou k lepšiemu začleneniu aj týchto komunít medzi nás a k tomu, aby sme sa učili 

spolunažívať. Nič iné na to nepomôže a všetko ostatné je len pokrytecké mlátenie prázdnej 

slamy. Čo chcem vlastne doložiť aj týmto zákonom a jeho funkčnosťou. Ktorý túto teóriu 

vlastne nepriamo dokazuje. Bez toho, aby človek poznal týchto ľudí bližšie, je ich pochopenie 

nemožné. Vybíjanie si zlosti nad realitou nepomôže a toto je skvelý príklad problémov, ktoré 

sú už iným spôsobom ako zavádzaním demokracie v ekonomike, čo vlastne kooperativizmus 

prináša, neriešiteľné a explodujú. Podobne ako napríklad enviromentálne. Avšak prakticky 

všetky spoločenské problémy, ktoré mnohí vidia vo veľmi úzkych mantineloch a zneužívajú na 

ceste k moci. Všetko narazí na ľudskú ješitnosť, snahu o moc a peniaze, tam sa veci 

poprekrúcajú, mnohí zotročia, tí potom pôsobia deštrukčne a celý tento kolos je vlastne 

zdrojom rôznych problémov. Demokracia je jediným skutočným riešením aj tejto 

problematiky, tak ako všetkých dnešných závažných problémov. Rómskej problematiky teda 

bezpochyby. 

Na základe mojich dovtedajších skúseností som si už bol absolútne istý, že som dal dokopy 

niečo, čo je riešením dnešných problémov. Čo je výsledkom mojich autentických skúseností 

a asi aj môjho spôsobu života a pozerania sa na veci okolo seba. Že som urobil niečo, čo 

prinesie zvrátenie  dnešných trendov a dôsledkov, ktoré som teda spoznával ja osobne zdola, 

z mnohých oblastí. Samozrejme je iné o tom presvedčiť iných a nejako to dostať do éteru. 

K tomu tá moja pozícia bola teda dosť zvláštna na to, že som sa pasoval na niekoho, kto to 

skutočne vie. Ale už som sa rozbiehal aj na tomto poli.  
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V čase pracovania na hrade som už chcel posúvať projekt v tomto smere a začínalo to 

u ponúkania výsledkov projektu prakticky všetkým politickým stranám a odborníkom. Avšak 

nenašiel skoro žiadnu odozvu.4 Uvažoval preto aj o politickej strane. Toto však bola z pozície 

stavebného robotníka na hrade a bez zdrojov už jasne nerealizovateľná myšlienka a hľadanie 

opory u politikov zasielaním kníh a prosbami bolo všetko, k čomu som sa dostal a čo dokázal 

v tomto čase urobiť.  

 

Nemyslím, že je ťažké pochopiť, že ide skutočne o správne riešenie. Stačil na to prakticky zdravý 

sedliacký rozum a trocha matematiky. V princípe nebolo ťažké z môjho návrhu vyčítať, že 

zabezpečíme aby sa nekradlo, všetky zdroje pôjdu medzi ľudí, špekulanti budú odstavení 

a zavedieme spravodlivú, trhovú a demokratickú ekonomiku. Kde budú rozhodovať ľudia a tí, 

ktorých si oni delegujú. A kde budú aj tlaky na prirodzené hierarchie vzhľadom na zabudovanú 

zodpovednosť. A to bude k tomu postavené na skale a nie na piesku alebo bubline, ako je tomu 

dnes. Špekulantstvo bokom, ideme žiť spravodlivo. Koniec. Nič viac a nič menej a na to stačí 

100 strán knihy a trochu zdravého rozumu. Nepochodil som však a tak musel hľadať ďalšie 

záchytné body. Nepochodil som tam, kde som ale pochodiť určite mal. Teda ak by sme mali 

politikov, ktorým ide o dobro veci. Išlo o jedinečnú a už nadčasovú vec. Aj keď po prvotnom 

vyriešení mohla vyzerať príliš jednoducho. Politikom ale o dobro veci nešlo, tí v podstate chceli 

a zrejme dodnes čakajú, aby som bol systémom udupaný. A u mnohých bol tento fakt 

vzhľadom na to, čo robia a ako sa prezentovali predtým, minimálne na zamyslenie.  

Napriek tomu, že to teda bolo laickejšie napísané, obsahovalo to všetko potrebné, bolo to 

správne a už vtedy ďaleko prevyšovalo akýkoľvek iný návrh. Neskôr som to rozvinul do 

najvedeckejšej práce súčasnosti. Tamto je už dimenzia, ktorá je pre dnešných odborníkov 

absolútne nedosiahnuteľná. Pri písaní prvej knihy som najprv chcel, aby tomu chápal každý, aj 

keď od istého bodu to už nešlo. Treba si však uvedomiť fakt, že mnohé roky som cestoval 

a spoznával život niekde v teréne a pri poctivej práci. Napísal som ju tak, že som si doslova 

zobliekol montérky. Asi viac sa odo mňa vtedy čakať nedalo, aj keď to nemení na podstate, 

ktorú som spomínal. Že predbehla dobu o generáciu. Tam laickosť nezohráva žiadnu úlohu. 

Neskôr to bolo naopak asi príliš zložité a vedecké. V tom čase to však už bol obrovský 

nadštandard na myšlienkovom poli. A niečo, čo malo byť ľuďmi, ktorí sú zodpovední za chod 

spoločnosti, prijaté. Ich reakcie vlastne len potvrdzujú to, že čelíme neschopným manažérom 

a neprirodzeným hierarchiám vo všeobecnosti.  

 

Okrem politických strán som vtedy skúšal kontaktovať vtedajšieho prezidenta, poslal mu knihu 

a ten mi prostredníctvom svojej kancelárie nepriamo odpovedal tak, aby som sa venoval 

tomu, čomu rozumiem5. Laickejší jazyk jednoducho zneužívali na takéto odstraňovanie. No 

 
4 Chronologické pokusy o podporu v rámci politického spektra, siahajúce už do tohto obdobia  
5 List od prezidenta v prílohách 



67 
 

bolo to zaujímavé aj v kontexte toho, že bol to práve on, kto sľuboval riešenie problémov a 

vzhľadom na svoju podnikateľskú kariéru proklamoval svoje schopnosti. K tomu pripomínam, 

že sľuboval dostať do politiky schopných ľudí. Ktohovie na aké „schopnosti“ v skutočnosti 

myslel. V úrade sa okrem povrchných fráz boja za akési svoje dobro a spravodlivosť, prakticky 

na nič iné nezmohol. Aby som samozrejme nezabudol na neustále opakovanie toho, kam 

patríme, komu slúžime a podobné frázičky. Takto nejako vyzerá celá dnešná politika. 

Každopádne on mi aspoň odpovedal. Mnohí len strkali hlavu do piesku. 

Na Slovensku teda absolútne žiadna šanca fungovať a rozvíjať myšlienky týmto smerom. 

Spomeniem ešte snahy na našom mestskom úrade, kde som tiež žiadal o nejakú robotu 

a možnosť na ďalšie napredovanie projektu6. Bolo mi povedané, že sa musím uchádzať 

oficiálnou cestou, ale odpovede som sa už nedočkal. Samozrejme všetko v kontexte toho, že 

som riešil projekt a potreboval nejaký priestor. Predsa len je to všetko o osobných konexiách 

a takto to nejako v takýchto oblastiach s prežívaním býva. Neprejde tu prakticky nič a nikde.  

 

Tu by sa dal spomenúť vplyv komunistickej moci. Tí boli vtedy pri moci a moje uplatnenie doma 

bezpochyby nechceli. Veď som im ukradol celú ich agendu s tým, že mám aj zdôvodnené 

riešenie. Čo teda oni nemali a nemajú ani náznakom. V kontexte so spomínaným Ľubošom 

Blahom len spomeniem, že celá jeho práca je pretkaná tým, že je potrebná alternatíva. Že je 

potrebné riešenie pre ľavicu, ktorá nevie čo chce. To som ja vlastne priniesol. Priniesol som asi 

aj niečo, čomu Marx hovoril ako o komunistickom ideále. On navrhol socializmus, ktorý mal 

byť prechodnou fázou. Konečnou mal byť iný ideál, ktorý mal prísť neskôr. Ten však definovať 

nevedel. Ja som presvedčený, že toto je presne toto riešenie. Viac už asi nikto nezájde a ide 

o konečné riešenie. Tak ľavicové, ale treba povedať, že aj pravicové. Naši komunisti jednoducho 

pomôcť nechceli. Boli medzi sebou bezpochyby poprepájaní a moja prítomnosť doma ich 

strašila a straší. Čo sa neskôr potvrdzovalo, aj keď som si tým istý ešte vtedy nebol. Ešte som 

u nich možno veril v nejaké dobré úmysly. 

 

S odstupom času celú túto vec vidím skôr tak, že sa čakalo, ako sa postavia ľudia ku mne ako 

ku osobe. V miestnej komunite som ale fungoval ako dlhodobejší zdroj ich energie a frustrácie, 

čo malo zjavný dopad na moje možnosti na čokoľvek. Malo to rôzne dôvody. Projekt, ale 

zrejme aj dlhodobá neakceptácia a nepasovanie celkovo členov rodiny do kapitalistických 

riadiacich štruktúr. Vtedy je potrebná obeť bezbrannejšia.  

Postupne sa ukazovalo, že politik doby kapitalistického drancovania nie je človek, ktorého 

zaujíma nejaký nadčasový projekt a fakty okolo neho. Ktorý by mohol možno zachrániť milióny 

životov. Počas dokončovania tejto knihy je vojna na Ukrajine, ktorú možno svojou vtedajšou, 

 
6 Na tento pokus neexistujú maily, keďže bol robený iba listom priamo. Existuje len dokument wordu, ktorý 
ukazuje čas, keď bol robený. Nachádza sa aj v nezverejnených materiáloch, keďže jeho pravosť nemusí byť 
z fotky v prílohe úplne preukázaná. 
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povedzme neprofesionálnou reakciou vzhľadom na predmet a úroveň projektu tí naši politici 

a odborníci možno aj spôsobili. Aj keď sa samozrejme na celú vec pozerám aj z mojej 

perspektívy a marenie mojich šancí na prežívanie. Čo im bezpochyby a zjavne vyhovuje. 

Projekt je ale dnes jedinou zdôvodnenou a reálnou cestou, ako sa vyhnúť takýmto neustále 

opakujúcim sa apokalyptickým trendom. Toto je politikovi ale úplne jedno. Toho zaujíma to, 

koľko hlasov dostane. Im ide o moc. No a ja som si to zlízaval a zlízavam u mojich rodákov, tí 

mi vlastne likvidujú všetko čo sa len dá, čo aj voľby neskôr pekne potvrdzovali a politik ma od 

takto nastavených ľudí aspoň pokoj. Riešia si svoju frustráciu na niekom. To je ako hodiť 

niekoho levom, nech sa nažerú. Ja som v miestnej komunite slúžil na ich potrebu riešenia si 

svojej frustrácie na niekom a to zrejme ovplyvňovalo aj tieto reakcie.  

Takže bol som nútený odísť a hľadať si zárobok vonku, pričom tušil problémy, aké tam môžu 

nastať. Tento svet poznám, viem ako sa ľudia, ktorých som šiel obsluhovať správajú a tiež to 

tam nie je ružové. Avšak dostanem za to dobré peniaze a v horách má človek veľa času na 

rozvoj vecí popri práci. Inej cesty nebolo. A treba povedať, že bez toho by som neurobil toto 

zdôvodnenie zákona padajúceho hovna. Mnoho vecí som sa snažil zaznamenať práve v tomto 

období, keď som už inú cestu nevidel. A mnohé veci sa skutočne potvrdzovali až do dokončenia 

tejto knihy s tým, že som ich už len ďalej evidoval. Stále s menšími očakávaniami a vnútorným 

rozčarovaním. Stále viac som si uvedomoval, že je to ako hrach na stenu hádzať. Ale to, do 

akého prostredia som musel utiecť, som tušil a nepochyboval o ňom. Čo sa teda potvrdzovalo, 

aj keď s veľmi zaujímavým priebehom a spôsobmi riešenia problémov. Ktoré sú teda dôležitou 

súčasťou tohto zdôvodnenia. Takže ak som na začiatku písal, že vďaka patrí aj politikom doby, 

tak tieto okolnosti a tento čas bol dôležitým, ktorý to nasmeroval týmto smerom. Kde politik 

doby bezprecedentne zlýhal. Možno tým zavraždil tisíce ľudí a bezpochyby ukázal, že nie je 

kompetentným na svojej pozícii. Že tam niečo zjavne škrípe a oni zlyhávajú v tých 

najpodstatnejších manažérskych úlohách. Keď niečo neviem a nemám, tak ak sa to črtá 

a existuje, zoberiem to od podriadených. To oni neurobili, lebo oni tých podriadených radšej 

udupú na dno, aby im neboli hrozbou. Toto schopní manažéri, ktorým ide o dobro veci, nie sú. 

Sú to mocichtiví pokrytci a zbabelci. Týmto konštatovaním ukončím túto časť a pokusy uchytiť 

sa doma pôjdeme pomaly do Rakúska, kde som doslova a do písmena našiel útočisko 

a možnosť na ďalší rozvoj projektu. Napriek negatívam pobytov, ktoré som ale už vtedy aj 

trochu tušil a šípil. 

 

Na reči pozor, štatistiky môžu hovoriť niečo iné 

Na hrade Zborov ma  popri práci stavebného robotníka oslovil jeden murár a vravel 

o možnostiach v Rakúsku cez miestnu agentúru. Opäť teda v obsluhe, avšak ako čašník, čo som 

dovtedy na menšie skúsenosti v rámci menej náročnej obsluhy až tak nepoznal. Viac času som 

trávil v bare a obsluha cez nosenie tanierov a takýto servis bola pre mňa predsa len niečím 

novým. Aj keď vzhľadom na dlhodobé skúsenosti v tomto obore adaptácia ťažká nebola. Prvá 

sezóna bola v znamení pomocného čašníka, nasledujúce leto to však išlo cez tzv. zahl kellner, 

čo v našej reči znamená čašník s inkasom. Bolo to pre mňa do istej miery niečo nové, teda aj 

zaujímavé a hlavne ma to teda priviedlo do možnosti pokračovania projektu ako takého. Popri 
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tejto práci som neskôr mohol študovať, veci posúvať na rôznych frontoch a priniesť ďalšie 

zdôvodnenia a potvrdzovania správnosti alternatívy. To však postupne. 

Prvý pokus po návrate do tejto pracovnej náplne bol sprevádzaný nevyhnutnosťou prejsť na 

slabšie návykové látky, ako podporný mechanizmus mojej krátkodobej akceptácie hlavne 

u šéfa. To som robil opäť po veľmi dlhej dobe. Sezóna sa napriek tomu skončila tak, že ma 

vyrazil po menšej slovnej prestrelke. Dlhodobo sa mu nezdalo, že moja všímavosť voči nemu 

je podobná ako voči každému inému členovi na tejto planéte a opýtal sa ma, prečo som vlastne 

do Rakúska prišiel, že si to tam až tak nevážim. Ja si to nemyslím, že si ich nevážim a vážim si 

možnosť vôbec niečo robiť, keďže doma by som nemal absolútne šancu. Ibaže ani toto nebol 

a nie je dôvod odchodu od môjho stavu nepodlizovania sa. Čo on asi zjavne nepoznal. Ako 

niekto, kto do dnešného pyramídového systému už videl a podal dokonca alternatívu som mu 

na to odpovedal, že ja som tam preto, lebo jeho krajina zotročila a rozvrátila tú moju. 

Samozrejme on ako jednotlivec za to nemohol a nemôže a veci sa nedajú tak zjednodušiť. 

Akurát že ma to vtedy napadlo. Do hodiny ma vyrazil. Našťastie to bolo už pred koncom sezóny 

s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, takže sa ma to až tak nedotklo. Ale toto sa rôznymi 

spôsobmi opakovalo až do ukončenia tejto knihy. Problémy, ktoré som šípil, ale nevedel ináč. 

S tým, že som sa vedel diametrálne zlepšovať a zvládať aj tie najťažšie práce v rámci oboru. 

Avšak stále s podobnou reakciou dnešných riadiacich štruktúr. To sa v princípe nemenilo ani 

potom. Aj keď v rôznych intenzitách. 

Po tejto prvej zaujímavej skúsenosti v rakúskych alpách, ktorá naznačovala to, čo tam budem 

zase riešiť, pokúšal som sa vrátiť na hrad Zborov a niečo zase skúšať doma. To však už 

vzhľadom na zmenenú legislatívu tesne pred začiatkom leta nešlo a našiel si nakoniec prácu 

v rakúskom Zillertali. Treba podotknúť, že som vzhľadom na nevyhnutnosť ďalšieho štúdia 

musel prejsť na mód čistoty, teda absolútne odrezaný od akýchkoľvek návykových látok a o to 

to bolo zložitejšie. Prácu som si však našiel, aj keď až na tretí pokus a bol v nej spokojný. Hlavne 

mohol pokračovať v projekte a štúdiu. Na tomto hotely bolo zaujímavé to, že ma kolegovia 

považovali za pomalého a neschopnejšieho, čo bolo doteraz bežné na mnohých miestach. 

Toto je tiež dôležitý sprievodný jav mojich skúseností. Ktorý sa teda u mň len opakoval 

a nebolo to pre mňa nič neobvyklého. 

 

Fungovanie v stave beztiaže bez drog a podlizovania sa má pozitívne vplyvy na to, že mi mozog 

v hlave funguje v obrátkach, kde sa projekt dá riešiť. Beztiaž je stav, keď sa ku každému 

správate rovnako, napriek rozličnému spoločenskému postaveniu. Práve vtedy nemusíte brať 

drogy, ale musíte o problémoch hovoriť a dávať ich na stôl. Vtedy ste ale aj nechcený a vaše 

správanie v rámci otrokárskych štruktúr často nie je navonok normálne. Bezpochyby sa 

vymykáte zaužívaným spoločenským normám, čo u mňa teda platilo na viacerých frontoch, ku 

ktorým prídeme. Ale iba vtedy som mohol rozvíjať projekt ďalej. Myslím si, že moje správanie 

je práve vtedy také, ako si každý zaslúži. A tých problémov som v tomto stave mával skutočne 

veľa. Nikdy som však nič neriešil bezdôvodne, najčastejšie išlo o akty sebaobrany. Hlavne som 

iné možnosti nemal a stále následne po nejakých podvodoch či podrazoch dokazoval 

pravdivosť môjho vnímania reality, čo ľuďom konajúcim a spôsobujúcim rôzne veci 
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samozrejme a logicky nevoňalo. Aj v tomto som bol skutočne pokrokový a treba povedať, že 

asi aj veľmi úspešný. To ale prichádzalo časom.  Korene v podobe môjho fungovania v stave 

beztiaže to malo už tam a už vtedy som tento dnes netradičný spôsob plne zavedený. Má to 

dokonca pozitívne vplyvy aj na to, koľko práce vykonám a že som bol  v podstate stále 

zlepšujúcim článkom kolektívov a niekým, kto aj v tomto prípade veci zjavne zrýchľoval a 

skvalitňoval. V práci ako čašník je také niečo možné vidieť. Mojou základnou devízou už bolo 

dlhodobo to, že som sa venoval práci, nehľadal nejaké umelé kamarátske vzťahy, ktoré môžu 

prinášať rôzne krátkodobé bonusy spojené s celou problematikou existencie padajúcich hovien 

a fungovania režimu ako takého. Ja som sa teda za každých okolností snažil prezentovať 

poctivou prácou a v takej jednoduchej práci to je vidieť prakticky jednoznačne a pracovitosť sa 

nedá oklamať.  

Už som spomínal, že toto vidieť v nadnárodnej korporácii pri práci ako projektový manažér, nie 

je. Mojich rodákov a kapitalistov v rámci môjho mesta, ktorí si pri tej istej práci v mojom meste 

našli akési výhovorky na moje zosmiešnenie a ukázanie, že som neschopný, sa v tomto 

kontexte hodnotiť neodvážim. Mojou snahou bude retrospektívne ukázať, ako klamstvo, 

kamuflovanie a podvody vyháňajú z určitého pohľadu tých schopnejších a to iba preto, lebo 

k moci a do riadiacich štruktúr sa ľudia dostávajú najčastejšie na základe iných atribútov ako 

sú schopnosti. A tí potom vytvárajú akýsi strop, cez ktorý keď prejdeš, musia ťa vyhnať. Lebo 

ich to znervózňuje, nevedia prakticky nič iné a ak je spoločnosť postavená na neprirodzených 

hierarchiách, schopní a pracovití ľudia jednoducho končia pod mostom. A kapitalizmus je stále 

o tom. Je výlučne o takomto usporiadaní a takýchto vzťahoch. Stále iba o mocenských bojoch, 

aj keď už moja analýza a spôsob ukážky aj týchto princípov, by asi bez tohto pokrokovejšieho 

usporiadania, kde existuje nejaká možnosť veci analyzovať a vidieť aj trhové princípy, nevznikli. 

Ide o veľký pokrok oproti feudalizmu a moci a vplyvu cirkvi. Čo by som teda aj vďaka mojej 

oblasti chcel ukázať tiež a myslím, že aj tam sa dosiahol fantastický level.  

Pri práci čašníka sú pracovitosť a konkrétne výstupy teda omnoho viac zrejmé a viditeľné, ako 

pri mnohých povedzme aj odborných prácach doby.  Je tu náročnejšie urobiť nejakú virtuálnu 

realitu, využiť mocenské nástroje, či demokraciu bez argumentov pre odstránenie nejakého 

„nezapadajúceho“ článku. Čo som ja videl a precítil ako úplnú podstatu fungovania napríklad 

v nadnárodnej korporácii. Pri práci čašníka sú k tomu rôzne iné kontrolné mechanizmy pred 

takýmito procesmi. Tým najdôležitejším sú samozrejme hostia, ktorí o takýchto praktikách 

často vedia a poznajú podstatu režimu zo skúseností. Často potom pomáhajú a berú to ako 

nejaký akt konania dobrého, ktorý možno v iných, povedzme aj svojich prácach využiť možno 

ani nevedia. Treba ale opäť povedať, že môj prístup, schopnosť spolupráce s každým 

a zameriavanie sa na výstupy prinášali výsledky prakticky vo všetkých prácach a aktivitách kde 

som bol, s rozdielnou obtiažnosťou to dokazovať. Čo je dôležitý a základný kameň tohto 

zdôvodnenia, bez ktorého by som logiku doby asi ukázať nevedel.  

 

Realita bola napríklad taká, že po mojom príchode sa napríklad zrýchlil čas robenia raňajok 

a prípravy na večeru asi o hodinu. Túto vec neviem dokázať, svedčali o tom iba slová, avšak asi 

taký bol dôsledok môjho prístupu o ktorého pozitívach som už dlhodobo vedel a aj si to všímal. 
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Jednoducho zrýchlil som aj ostatných a tí ak chceli ukazovať, že som slabší, čo sa často dialo, 

museli zapínať vrtuľu a takto bol tím omnoho schopnejší. Pri tejto práci počas roka a pol som 

našiel spôsob, ako mať aj kontakt s opačným pohlavím, čo bol v mojej pozícii a potrebe akejsi 

nezotročenej mysle teda môj dlhodobý problém. Ja som na také niečo právo ako padajúce 

hovno normálnym spôsobom bez toho, aby ma to nedávalo časom dole a nezastavila sa 

možnosť na posun projektu, nemal. K čomu hneď prídeme. Ale tam som si to už nejako vedel 

zorganizovať. No a vtedy som vedel trhať rekordy. Pri 5 chodovom menu som časom a počas 

dobrého dňa zvládol asi 45 ľudí a to celkom sám. To je absolútne perfektný výkon, aj keď 

samozrejme je potrebné brať do úvahy rôzne iné okolnosti. Dovoľoval mi to počet stolov, ktorý 

nebol veľký a skupiny boli početnejšie. A v neposlednom rade do určitej miery pomalšia 

kuchyňa, keďže išlo o vypätejšiu atmosféru. Avšak taký výkon, keď idete niekoľko hodím ako 

vrtuľa a musíte v hlave riešiť toľko chodov aby vám to všetko sedelo, to je niečo, čo zvládnu 

asi len tí najlepší. A toto je asi overiteľný fakt. Toto by sa dalo overiť aj retrospektívne pomocou 

techniky, ktorá sa dnes pri pracovných procesoch využíva. Išlo presne o vianočnú večeru. 

Dostal som sa bezpochyby na úroveň absolútne platného a dobrého člena tímu a za určitých 

okolností azda lámal aj svetové rekordy. Aj keď je to možno trochu prehnané tvrdenie, bol 

som už dobrým a rýchlym čašníkom, ktorý tím absolútne poháňa.  A samozrejme problémy 

boli aj s nejakými hosťami, ktorí tento stav beztiaže tiež náročnejšie zvládali, ale to je už 

otrepaná pesnička. Práve tam dochádzalo k určitým formám vydierania a snahy o vynútenie 

zmeny môjho nepoklonkovacieho správania sa. Samozrejme bez úspechu u daných ľudí, ale 

zistiť sa to asi cez svedectvá dá. Snažím sa ukázať môj prínos v práci v rôznych oblastiach a toto 

je niečo, čo nie je skutočným zrkadlom tých dôležitých vecí. Akurát tak zrkadlom spoločnosti 

a systému, čo som si myslel už aj vtedy a nemienil sa takým niečim rozlaďovať. Tie spôsoby 

boli ale niekedy veľmi sprosté, ale konala ich iba nejaká malá časť klientov, ktorí na to boli 

zrejme zvyknutí zo života. Vo všeobecnosti som tam našiel slobodné prostredie, kde som 

mohol veci rozvíjať. Ale aj také malé a takto nastavené percento dokázalo robiť skutočne veľkú 

zlobu. 

Napriek takýmto zásadným faktom, ktoré spomínam, boli vytvárané spomínané reči o mojich 

menších schopnostiach. Ja som to dokazoval iba tým, že chodím do práce bez nervov a v snahe 

spolupracovať, snažím sa robiť bez nejakých manipulačných potrieb iných či mocenských 

záujmov. Predbiehanie v rámci vlastných kolektívov asi nebolo mojím cieľom a tu tento 

mechanizmus bolo vidieť veľmi dobre. Aj v škandinávii ma partia považovala za neschopného 

a vysmievala sa. V Helsinkách, keď sa to začalo pred naším odchodom, zobral som kelňu 

a vymuroval niečo sám za niekoľko dní, pričom nevedeli nájsť chybu. A hľadali a dumali teda 

dlho, pričom ani zďaleka to nebol rovný múr, ale mal rôzne iné zákruty a zložitosti. Spravil som 

to k tomu v takom časovom intervale, ako tí skúsenejší a to len na základe toho, že som ich 

sledoval z pozície prekladateľa a pomocníka, ktorý im rezal tehly. Skoro skolabovali, keďže 

toto bola moja reakcia na akési prvotné provokácie, ktoré sa diali posledné dni pobytu. To sa 

stalo v Helsinkách. Podobné to bolo aj v Štokholme. Tiež mali také reči, kým som to nedal celé 

do poriadku a napravil absolútne a fatálne organizačné zlyhanie, ktoré sa dá vidieť cez všetky 

fakty o tejto stavbe. Bol som slabý, ale keď som zobral veci do rúk ja, čuduj sa svete, efektivita 

bola trikrát väčšia. Toto je úplne zistiteľný fakt. Ale je to prirodzený boj na trhu práce a ľudia 

sa snažia o predbiehanie iných. O mne teda vo všetkých činnostiach vraveli ako 
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o neschopnom, avšak keď sa pozrieme na čísla a štatistiky po mojom príchode a pôsobení, tie 

vravia pravý opak. Reči sa hovoria, ale chlieb sa je. Aj preto je mojou doménou striktné držanie 

sa faktov a reči vlastne ani nepočúvam a nepočúval ich už ani vtedy. Už som dobre vedel 

v akom svete to žijeme a toto dokazoval neustále.  

Viem z vlastných skúseností čo spôsobujú a ako sa cez ne ničia osudy poctivých ľudí, za čo sa 

teda ja považujem a asi to viem aj potvrdiť. Avšak kým som ten zlý a neadaptabilný, dokážem 

kolektívy zrýchľovať a zlepšovať a vlastne iba v tomto stave neotrockého správania sa 

a prirodzeného fungovania dokážem hľadať alternatívu k úžerníckemu systému a dostať sa 

tam, kde to ozrejmím neskôr. Keď ma teda nechali aktivity robiť, bol z toho skvelý výkon. Často 

som totižto slúžil ako zrýchľovač potom, čo ma z nich nejako nespravodlivo odkrágľovali a na 

čom sa kolektívy krátkodobo spojili. Toto je však už iná téma a táto energia lynču 

a kolektívnych spoločenských vrážd funguje krátkodobo. Aj keď je základom fungovania 

celého dnešného režimu. Čo by som teda chcel touto knihou ukázať tiež. Ide skutočne 

o komplikovanú tému a je potrebné ju vidieť v širokých súvislostiach. Uzavriem ju nateraz tým, 

že ak som v rámci dnešných štruktúr dostal možnosť niečo robiť v stave nepodlizovania sa, 

pomáhalo to vo výsledkoch práce. Ale často som bol iba nástrojom na ich vznik po mojom 

odkrágľovaní, čo teda funguje krátkodobo a mňa to samozrejme hádzalo pod most. Čiže 

vznikal a rozvíjal sa extrémista pre potreby chodu spoločnosti. Toto však viem časom 

dokazovať a aj touto publikáciou to samozrejme robím. O tom je logika tohto zdôvodnenia 

a ukážky princípov doby. 

Prázdne reči môžu uškodiť. Štatistiky a hľadanie faktov môžu hovoriť o ľuďoch skutočne niečo 

iné. Rečami a klamstvami ich môžete odstaviť a takto ublížiť. Samozrejme hovorím o práci a jej 

výsledkoch. A budem sa to hlavne snažiť ukázať v tom najdôležitejšom. V navrhovanej 

alternatíve. Odborníci doby a rôzni prisluhovači režimu sa už vyjadrili. No overíme si, akým 

spôsobom fungujú tam a či to má niečo spoločné s tým, čo opisujem v jednoduchších 

činnostiach. Závery môžu byť zaujímavé.   

Ľudia môžu mať rôzne motivácie. Klamstvá sa k tomu môžu šíriť aj komunitne a aj za nimi môžu 

byť len osobné motivácie a možno ukľudnenie nejakých štruktúr režimu. Na reči bez 

argumentov teda pozor. Štatistiky a fakty môžu skutočne hovoriť niečo iné. 

 

Moja športová kariéra v skratke 

Jednou z prvých vecí, kde som problém existujúcej kolektívnej šikany otvoril, bol kolektívny 

šport. Budem sa tomu teraz trochu venovať, keďže to bola záležitosť dávnej minulosti, ktorá 

niečo naznačovala v kontexte dlhodobejších trendov v mojej oblasti a nejakých spoločenských 

tlakov zrejme aj z pohľadu celej rodiny. Ktorá sa nachádzala v pozícii spomínaného padajúceho 

hovna v rámci režimu, pričom prebiehala prakticky do ukončenia tohto zdôvodnenia. Kniha sa 

končí nejakými skúškami, kde som to v určitej forme robil aj v rámci tejto aktivity. V kontexte 

celého zdôvodnenia je to dôležitý článok mozaiky. Samozrejme v kontexte celého projektu 

z mnohých pohľadov a šport mu dával skutočne veľmi veľa. 
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Futbal bol neoddeliteľnou súčasťou môjho dospievania a venoval som sa mu vtedy na vysokej 

úrovni. Bola to moja vášeň a miloval to. Dnes s odstupom času chápem, že to bola skvelá 

psychohygiena a prinieslo mi to množstvo poznatkov o kolektívoch, bez čoho by to s 

projektom celkovo asi nefungovalo. Futbal je činnosť, kde je na každej strane jedenásť ľudí 

a ich úlohou je dostať guľaté čudo do určitého priestoru. Posúvať sa ho môže v zásade iba 

nohami, či hlavou. Komu sa to podarí viackrát, ten je víťaz. Asi takto by sa to dalo zhrnúť 

a z pohľadu môjho vnímania a hľadania foriem fungovania kolektívov. Ide o vysoký stupeň 

nevyhnutnosti potreby spolupráce. Princípy a dôsledky rôznych javov, ktoré sa pri takýchto 

väčších kolektívoch nachádzajú, som pochopil v Starbuckse a moje skúsenosti už opisoval. 

Vtedy som pochopil, že je možné spájať ľudí za účelom odstraňovania niekoho, že je to súčasť 

akéhosi konkurenčného boja a tento jav je jednoducho súčasť života. Že je to súčasť dnešných 

výrobných procesov a spájania sa ľudí za nejakým cieľom. Že to dokonca dokáže dodávať 

energiu a tímy na takýchto veciach fungovať. Dovtedy som o tomto netušil a nikdy si to 

nevšimol. Ale vedel si spojiť tieto veci retrospektívne aj so športom a uvedomoval si, že takéto 

veci sa u mňa diali už aj v minulosti a v tejto aktivite, len som ich skutočne nevidel. Jednoducho 

moje fungovanie bolo skutočne založené na snahe o spoluprácu s každým a to som do 

kolektívov prinášal. Teda aj tých športových. Nikdy som nemal v úmysle niekoho z nich dostať 

von, mne jednoducho nikto v princípe nevadil. Vedel spolupracovať s kýmkoľvek, čo bola moja 

najväčšia devíza od útlej mladosti a toto bol základný dôvod, že som na nich pôsobil 

progresívne. Otázkou už boli moje individuálne výkony a to, či som vedel tím ťahať alebo 

pôsobiť iba ako taký stabilizátor v prípade potreby zdola. Možno aj ako šikanovaný článok. Ale 

platilo to teda aj v športe. A aj preto som to dlho prehliadal. 

V tejto činnosti som dosahoval určitú úroveň a dá sa konštatovať, že za určitých priaznivých 

okolností som bol schopný súťažiť a konkurovať tým najlepším. Počas dorasteneckých čias 

prišlo k sezóne, kde som sa akosi stal lídrom družstva a mal skvelú formu. Hrali sme skutočne 

parádny futbal, prihrávali si to a súperom málo požičiavali loptu. Jednoducho nás to bavilo 

a boli sme skvelý tím. Myslím, že už táto skúsenosť navráva, že som ľudí skutočne viedol 

k spolupráci, že práve toto je to, čo som prinášal. Hrali sme síce druhú ligu, avšak v zime počas 

prípravného zápasu v neďalekom Prešove, ktorý bol na horných priečkach v najvyššej súťaži, 

stala sa zaujímavá vec. Po našom vysokom víťazstve a asi aj spôsobe, ako sme ho dosiahli, ma 

oslovoval nejaký chlap a pýtal sa na meno a podobné veci. Bol som vtedy dosť výrazný líder 

a ťahal kolektív. Neskôr sa za mnou tréner zastavil s tým, že volali reprezentační tréneri a že 

som v hľadáčiku pre majstrovstvá sveta. Že mám byť pripravený. Nedostal som sa síce na zraz, 

avšak takéto veci naznačovali, že to môžem dotiahnúť ďaleko, aj keď som mal len 16 rokov. 

Vravelo mi to aj veľa ľudí, aj keď som to bral s rezervou a mňa to jednoducho bavilo. Treba 

povedať, že už len fakt, že ma tam niekto ťahal z 2. ligy naznačoval, že som na tom musel byť 

dobre. Tie nominácie často boli bezpochyby aj pre zaplnenie kolónky klubov v prvej lige a tu 

tá výkonnosť musela byť v danom momente výrazne nadštandardná. Toto obdobie sa však 

rýchlo skončilo, po zimnej príprave som šiel hrávať k starším dorastencom a pomohol im 

s postupom. Bol som skutočne v laufe, dobre rozohraný a taká pomoc je vítaná. V staršom 

doraste som sa aj vinou zranení nedostal do takej formy a bol síce neustále platným hráčom, 

futbal mi už tak nechutil. Moja pozícia sa trochu zmenila, hrali sme diametrálne iný futbal. Aj 

keď som stále vedel výkonmi vyskočiť nad priemer, o čom by svedčali aj nejaké oficiálne 
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záznamy. Reprezentační tréneri chodievali pozerať a stále niekoho vyzdvihli v novinách 

v nejakej kolónke. Ocitol som sa tam viackrát, aj keď tie výkony neboli ako v krátkej minulosti. 

Hlavne neboli ustálené. Pamätám si to aj vďaka tomu, lebo raz po takom vyzdvihnutí a podaní 

takéhoto výkonu som sa hneď ocitol na lavičke, čo by sa dalo zistiť tiež. Vtedy som to považoval 

za niečo čudné a nepáčilo sa mi to. Ale niečo také sa dialo už počas dorasteneckých časov 

a trochu som to neskôr pri skompletizovaní mnohých iných skúseností z domu, vnímal ako 

snahu o zastavenie, keď som sa dostával do laufu a lepšej pohody. Čo je asi tiež otázne. 

Každopádne tieto posledné veci sú oficiálne zistiteľné, pričom tie ostatné by boli zistiteľné skôr 

cez svedectvá ľudí. Asi aj tá pripravovaná nominácia a avízo, ktoré teda prišlo tesne pred MS 

a asi aj preto sa to už nestihlo. Ale možno existujú oficiálne záznamy aj tam. To už neviem, 

nezisťoval si to. Bolo mi to len povedané z viacerých strán, pričom sa to v okolí riešilo. Moja 

výkonnosť a level, ktorý som dosahoval, vedeli byť nad priemer aj v najvyššej súťaži, len som 

s tým nevedel niečo robiť a udržiavať to v nejakej stabilite. Na to by som potreboval dnešné 

skúsenosti a možno aj menej stresové podmienky, ktoré išli ruka v ruka s problémami rodičov 

prežívať v tomto režime, čo sa vtedy začínalo naplno prejavovať. Vtedy to možné nebolo. 

Pri skončení dorasteneckého veku som už bol v Bratislave a hrával za dorastencov Interu. Toto 

obdobie bolo tiež poznačené zmenou, absolútne zlými podmienkami pre takýto vrcholovejší 

šport. Nebol v psychickej pohode aj vzhľadom na situáciu doma, keď mi otec ledva naškriabal 

na to, aby som na tej vysokej mohol vôbec byť a v zime som na niekoľko mesiacov dokonca 

prestal. Keď si na to spomínam, bolo absurdné, ako som musel obracať každú korunu. Aj keď 

som sa snažil byť s ľuďmi, ísť na pivo a podobne, večeral som šalát a uzavrel to chlebom 

s masťou, aby som po tréningu nasýtil hlad. Takto mi to nejako vyšlo. V takých podmienkach 

bolo náročné byť v pohode a akosi som pociťoval ťažkú situáciu rodičov, začínal si uvedomovať 

ich postupné postavenie v našich končinách. Zaujímavé je, že na otca boli vyvíjané tlaky, bolo 

to hektické obdobie po revolúcii a džungľa zvaná úžernícke vzťahy bola v plnom prúde. 

Myslím, že nemal tendenciu byť pažravcom a tak sa stal korisťou pažravcov. Do uší sa mi 

dokonca dostalo, že na neho šili spreneveru milión korún, ktorá vraj stála aj za vyhadzovom z 

práce. Keď si spomeniem, ako som živoril počas prvého ročníka, je mi z toho úplne zle. Také 

boli podmienky v mojej rodine v tom čase. Ale videl som aj iné zvláštne veci. Bol súčasť 

riadiacich štruktúr po revolúcii a dokonca ho poverili vedením športového klubu. Zaujímavé 

je, že práve v tomto období sa urobil základný kameň najväčšieho úspechu futbalu v mojom 

meste. Ale on bol hneď odvolaný. Neviem aký bol dôvod a viem si predstaviť vtedajšie 

intrigánske procesy, ktoré mali asi neuveriteľné rozmery. Ale faktom je, že pod jeho vedením 

a za jeho neustálej prítomnosti v líderskej pozícii sa udialo toto a hneď bol odvolaný. To sa 

stalo ešte niekoľko rokov pred univerzitou. Neskôr teda stratil prácu úplne, čo už malo vplyv 

na moje roky na univerzite a uchytenie sa ako športovec. Ten milión som teda ja zjavne nevidel 

a musel po tréningu večerať masť. To, čo on zažíval v tom čase pri príchode kapitalistických 

výrobných vzťahoch, viem dnes pochopiť úplne. Vlastne na to dávam vedecký pohľad. Vtedy 

sa to zahralo trochu aj alkoholom, ale aj moje neskoršie skúsenosti ukážu, že toto je skôr 

dôsledok a možno aj pomoc pri vytváraní diskreditácií, ak sa taká likvidácia uskutočňuje. 

Ktorých som ja teda zažil mnoho a viem to už takto predostrieť aj s dôsledkami otroctva ako 

sú drogy. V tomto prípade teda alkoholu. 
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Myslím, že život v tomto režime by na základe takýchto skutočností neumožnil mojej rodine 

ani vzniknúť. Tá bola samozrejme základným oporným článkom projektu v akejkoľvek fáze. 

Vtedy sa to valilo a asi to bolo spojené aj s oblasťou, kde sú likvidácie súčasťou ideologického 

boja z viacerých strán. Teda nielen toho kapitalistického, ale aj toho stredovekého, ktorý sa 

postupne budem snažiť predostrieť a nejako naznačiť. Pričom to bol bývalý komunista. Aj keď 

bezvýznamný člen, ale pri hľadaní obetí to bol vtedy asi dobrý argument na spoločenské 

odstraňovanie a jeho ospravedlňovanie. Ktoré sa v kapitalistickom režime deje na princípoch, 

ktoré opíšem podrobne a na ktoré sebaobrany prakticky niet. Kapitalistická mašinéria je 

založená na odstraňovaní a nenávisti a ak ste v tej dobe mali v kolónke komunista, mohol to 

byť skvelý argument. Slovo, ktoré novodobí manipulátori a odborníci doby pri dnešných 

procesoch často využívajú, ale mu ani nerozumejú. Na viac sa naši pravicoví ideológovia často 

vlastne nezmôžu. Proti niečomu takému sa brániť nedalo.  Alebo asi niet inej sebaobrany, ako 

je navrhnutie nového režimu, jeho zdôvodnenie a takejto ukážky overiteľných vecí, ktoré 

s takýmito likvidáciami súvisia. Ako to robím tu a prostredníctvom tohto zdôvodnenia. 

V súvislosti so športom  a mojimi možnosťami uchytiť sa v dôležitých momentoch sa dá 

konštatovať, že tieto fakty boli bezpochyby dôležitým aspektom toho, že som sa necítil 

absolútne v pohode a nedokázal byť viac tým, čím som bol dva roky dozadu, aj keď v iných 

podmienkach. Napriek tomu však bol platným členom tímov a túto úroveň bezproblémovo 

zvládal. Bol som dokonca na skúške pri senioroch v Devíne v zápase s Trnavou. Ten hrával 

druhú ligu, avšak po slabej zimnej príprave, ktorú som úplne vynechal, som pri hraní na 

Miroslava Karhana, ktorý bol akurát na ceste do španielskej ligy, nemal veľkú šancu. 

Jednoducho ma počas jedného polčasu, keď som bol na ihrisku vygumoval a veľa toho 

neukázal. Ale toto asi nebol čas a priestor, kde by som sa ja cítil najlepšie a do formy a pohody 

som sa dostal vďaka nejakým vonkajším okolnostiam, neskôr.  

Pokračoval som v jednom dedinskom klube, kde sme hrávali tretiu ligu. Zavolal tam aj dvoch 

kamarátov z mojej dediny, s ktorými sme to ťahali prakticky od detstva a prišli za mnou na 

vysokú školu. Vybavili sme si na vtedajšiu dobu zaujímavú odmenu, ktorá teda mne pomohla 

byť omnoho kľudnejší. Takýto futbal mi vyhovoval a umožnil ísť v lete na brigádu do Anglicka. 

Tam si našiel dievča a dobre si zarobil. Ďalšie obdobie bolo pre mňa jednoducho skutočne 

veselšie. Po návrate domov som prakticky čakal na ďalšie leto a plánoval s frajerkou, ktorá bola 

z Litvy, ísť do USA. Avšak toto svetlejšie obdobie, ktorých teda u mňa na Slovensku v tom čase 

veľa nebolo, spôsobilo absolútne zlepšenie športovej formy a moja pohoda sa vracala. Už som 

to však s futbalom nemyslel vážne a mal prakticky nulové ambície. Zaujímavé však je, že som 

dostal ponuku pridať sa na prípravu do družstva, ktoré prakticky naisto postupovalo do druhej 

ligy. Jeden známy, dnes už nebohý slovenský tréner Jozef Obert, ma v tom čase dokonca 

odporučil do Rakúska, do družstva tiež ašpirujúceho na postup do druhej rakúskej ligy. To bol 

vtedy z nášho pohľadu skutočne vrcholový futbal. Na skúške som bol so spoluhráčom, ktorý 

bol neskôr kondičným trénerom a asistentom pri reprezentácii Slovenska. Hrali sme v hale a aj 

keď mi to nevyšlo, zaujímavé bolo, že si ma vybral práve v tomto čase. Teda v čase, keď som 

sa aspoň na chvíľu dostal do relatívnej psychickej pohody. Vtedy sme dokonca vyhrali jarnú 

časť ligy a boli sme skutočne tím, ktorý mal kvalitou asi aj na postup vyššie. Možno mu chýbala 

kvantita. Pričom som bol bezpochyby jedným z ťahúňov tohto ťaženia. Pri prvých troch alebo 

štyroch zápasoch neustále pomohol aj gólom, dokedy neprišli nejaké menšie problémy 
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s kolenom, ktoré som teda pociťoval už vtedy. Toto všetko sú tiež zistiteľné veci. Takto nejako 

som s futbalom pomaly prestával, ale vyššiu úroveň som vedel dosahovať aj pri senioroch. To 

pripomínam, keďže som nečakal, že sa moje okolie doma bude pokúšať o veci, ktoré vlastne 

nasledovali aj krátko po tomto období a ťahali sa až do definitívneho uzatvorenia skúšok pre 

toto zdôvodnenie. A čo teda chcem použiť ako časť mozaiky, ktorá by mala ukázať tvár doby. 

Len krátko potom sa udiala zaujímavá vec v jednej z posledných súťaži v mojich končinách, ku 

ktorej prídeme. A ktorá mala nejaký vplyv na to, čo sa stalo neskôr a bezpochyby dosah na 

projekt ako taký.  

Nebolo to asi tým, čo so mal robiť a vlastne s odstupom času to neľutujem. Zaujímavosti je 

však namieste spomenúť, lebo myslím si, že okolnosti ohľadom dôsledkov systému a tlakov na 

mňa a rodinu, možno spojené s určitým ich vydieraním a neistotou, skutočne vplývali na to, 

ako som pôsobil na ihrisku. Samozrejme vtedy som neriešil súvislosti, ktoré som začal riešiť 

v Starbuckse a fungujú rovnako aj v športe. Vtedy som tú hru hrával preto, lebo to bola moja 

vášeň, bavilo ma to a vedel si pri tom aj niečo zarobiť. Túto činnosť som mal teda natrénovanú 

a nacvičenú na relatívne vysokej úrovni a to je už niečo, čo viete a nezabudnete po celý život. 

Potom sa už len menia okolnosti na základe ktorých vy podávate rôzne výkony. A ktoré sa dajú 

ovplyvňovať aj okolím a vy nad tým často veľkú kontrolu nemáte. Čo teda bude tiež snahou 

ukázať, ako aj spôsoby odstavovania či prispôsobovania si želateľnej virtuálnej reality aj 

v takejto navonok banálnej činnosti.  

Neskôr teda budem hovoriť o tom, akým spôsobom sa darilo mojej komunite v prípade 

potreby dokazovať, že na ihrisko nepatrím ani v dedinských súťažiach a že prakticky ani toto 

nie je činnosť, ktorú v rámci nej robiť môžem. Toto už je iná šálka kávy a toto je niečo, k čomu 

asi malo prísť a mohol to spomenúť v súvislosti s mojim domovom. Futbal som serióznejšie 

odvtedy hrával ešte chvíľu v mojom rodnom meste, kde som po príchode z Austrálie začal 

s prípravou. Avšak asi po 2-3 mesiacoch to ukončil, keďže sa potvrdil môj odchod do Talianska 

a definitívne som sa rozhodol ísť tam. A začal absolútne novú etapu v mojom živote. Avšak mal 

som možnosť zahrať si semifinále slovenského pohára a bol to skvelý zážitok, aj keď som iba 

nastupoval z lavičky. Tento kolektív bol v tretej lige, ja som sa pridal po dlhšom čase a iba sa 

do toho trochu dostával. Pri návrate do Bratislavy v úplne inom období som chvíľu trénoval 

v starom družstve v dedine, za ktorú sme to ťahali počas štúdia, avšak to som nechal skoro 

a nejako ma to vtedy ani neťahalo. Nebol som na tom najlepšie a pri sile, čo spomeniem 

a vysvetlím ešte v iných súvislostiach. Podmienky sa u mňa vtedy menili a ja prechádzal do 

iných fáz súvisiacimi s projektom a módom čistoty, ktoré som nevedel skĺbiť na ihrisku. 

A nemal na to vtedy ani čas a motiváciu. Robil som to až neskôr. Vrátim sa k tomu pri pohľade 

na pokusy robiť túto činnosť v rodnej dedine, tam je totižto zaujímavostí neúrekom. Poďme 

od tejto odbočky inde. Ale ešte nie k projektu a rozvoju, ale ešte do inej a bezpochyby 

zaujímavejšej a pikantnejšej odbočky.  

 

Z kaluže a do blata, za nos vedú nás, dievčatá 

Poďme teda do ďalšej problematiky, ktorá podstatne ovplyvňovala a asi až dodnes ovplyvňuje 

možnosti rozvoja projektu ako takého. Poďme do oblasti vzťahov, možnosti či nemožnosti ich 



77 
 

tvorby pre padajúce hovná, dôsledky rôznych aktivít v tomto smere. Neskôr prejdeme aj 

k príčinám daného stavu a riešeniu, ktoré bude tlačiť na elimináciu aj dôsledkov, ktoré režim 

prináša pri pohľade na tvorbu prirodzených vzťahov a ponechanie chodu veci bez veľkých 

spoločenských zásahov. Aj k tomu som teda projektom prichádzal a asi aj toto je jedným 

z konečných poslaní tohto zdôvodnenia. Treba povedať, že pre padajúce hovná platia iné 

pravidlá ako pre novodobých víťazov režimu a asi aj preto je dôležité to pootvoriť a ukázať. 

Pozrieme sa na problematiku z pohľadu vplyvov jednotlivých zložiek moci a podrobnejšie. Ako 

aj na to, ako tlaky na ich deštrukciu pomáhajú a podporujú nespravodlivosti a otrocké vzťahy. 

Ako sa cez túto dôležitú oblasť dá ničiť život okolo nás. Rozvoj projektu a nevyhnutnosť zostať 

sám sebou mi budú umožňovať predložiť závery v relatívne dôveryhodnej forme aj v tejto veci. 

Moja cesta bola skutočne veľmi zvláštnou a súkromný život veľmi ovplyvnený zaľúbením 

a vecami, ktoré som vtedy spoznával pri práci. Doviedli ma do určitej zakázanej zóny, kde je to 

teda časom bolo ťažké sa otvárať. Pomaly ale isti sa zo mňa musel stať introvert, lebo môj svet 

bol pre ľudí okolo mňa nepochopiteľný. Moje zaľúbenie spôsobilo, že som mal nejaký životný 

cieľ, plán a vedel som, že je to to správne, čo mám sledovať. Čo potvrdzovali sprievodné javy 

počas toho, ako som to vstrebával a jednoducho bez toho by som z pohľadu projektu vlastne 

neriešil nič. Svet, ktorý sa mi otváral cez vtedy ešte nevedomú zakázanú zónu, to bolo niečo 

úplne nové a možno až fascinujúce. Zaľúbenie bolo toho podstatou. Bez toho by som nešiel 

do Írska a neprešiel asi najdôležitejším impulzom v Starbuckse. Bez toho by som vlastne 

neostal už ani na Lago di Garda v Taliansku, kde som prvýkrát spozoroval, že ľudia sa pred 

šéfmi správajú úplne ináč ako mimo ich prítomnosti a kvôli mocenským cieľom dokážu robiť 

poriadne huncútstva. Všetko mi dávalo nejaký zmysel a okolnosti ohľadom práce, to boli 

skutočne iba spomínané sprievodné javy. Takto som vlastne čakal a veril dva roky, dokedy sme 

sa nestretli na spomínanom jazere opäť a čo nás asi oboch posunulo do inej dimenzie. Ja som 

sa začal serióznejšie obzerať po iných dievčatách a ona si našla nového priateľa. Teda asi 

definitívne usúdila, že pre ňu nie som ten pravý pri jej spôsobe života a štruktúrach, kde sa 

nachádzala. Mohol som ju mať rád, ale to nestačí ak je svet založený na klamstvách a 

podvodoch. Ak nemáte z čoho nakŕmiť svoju rodinu. Povedzme aj tak sa to dá povedať. 

To však už nič nemenilo na tom, že som mal základné poznatky o vzťahu medzi spôsobom 

riadenia a ekonomickými výsledkami kolektívov. Mal som v tom úplne jasno a už bol na tejto 

trajektórii. Jasno som mal aj vo svojom duchovnom svete a vlastne mňa iba tieto okolnosti 

dostali do zakázanej zóny, o ktorej som sa dozvedel neskôr, keď ma chceli odpratať zo 

spoločnosti a nahovoriť, že moje oči nevideli správne. Chceli ma odpratať, lebo som si myslel, 

že sa ľudia v skutočnosti správajú ako stádo sprostých a pokryteckých somárov a prispôsobujú 

to snahe o prežitie a udržanie sa v tlupe, ktorá je najčastejšie založená na odsúvaní 

nepohodlných členov, ktorí vadia dnešným šéfom. Logicky často iba kvôli schopnostiam. Keďže 

neprirodzené hierarchie a absolútna moc ťahajú do líderských pozícií často tých 

neschopnejších. Tomu som ja chápal, avšak toto mal zakázané si myslieť. S dievčaťom to dobre 

nedopadlo, nedalo sa to vlastne z mojej pozície riešiť a svet nás k sebe nepripustil. Avšak to 

neznamená, že to nebolo dôležité a podstatné. Po týchto dvoch rokoch čakania som sa však 

snažil dostávať medzi ľudí, snažil sa o dievčatá a bolo to otváranie ďalšej zaujímavej pandorinej 

skrinky. Robil som to tak vonku ako aj doma a nejako sa to časom prelínalo. 
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Komunita, z ktorej teda ja pochádzam a v ktorej bol vychovaný, má nejaké pravidlá, na ktorých 

je vybudovaná. Život podľa pravidiel miestnej ideológie sa má konať výlučne v celoživotných 

monogamických vzťahoch, pričom výmena energie vykonávať až po nejakom oficiálnom 

schválení autoritami, ktoré sa teda prezentujú ako hovorcovia Boha. U nás konkrétne hovoria, 

že sú nasledovníci Ježiša Krista, ktorý žil medzi nami pred 2000 rokmi a bol mocnými doby 

zavraždený. Bolo na ňom teda spáchané v princípe to, čo opisujem aj v tomto príbehu 

v kontexte s neprirodzenými hierarchiami a asi aj inou dobou. Tento príklad a dôvod jeho 

otvárania som už načrtol v úvode. Keď teda ja za slobodný prístup k životu a správaniu sa ku 

každému rovnako, nie som fyzicky odstránený, ale môžem sa do takej komunity vrátiť. Alebo 

istý čas prežívať v iných kolektívoch a takto postupne takéto veci predložiť. Pričom život Krista 

a asi aj mnoho iných ľudí, ktorí boli takýmto mechanizmom popravení a spoločnosťou 

akýmkoľvek spôsobom odstránení, bol v iných otrokárskych režimoch doby. A takú možnosť 

obhajoby často teda nemali. Išlo samozrejme o inú dobu a iné procesy odstraňovania. Doba sa 

posúvala smerom k tomu, aby to teda bolo možné spôsobom, ako to robím ja teraz. 

Moja komunita má v oblasti vzťahov takéto pravidlá, obhajuje si to takýmito príbehmi. Ktoré 

zrejme v konečnom dôsledku s týmto nemajú nič spoločné a nešlo v nich o tieto problematiky, 

ale takto si to pre svoje potreby prispôsobuje. Viacmenej si nejaké štruktúry privlastnili Kristovo 

učenie a pretransformovali ho na svoje potreby. A osobne si myslím, že práve oblasť vzťahov 

môže byť jednou z tých, kde sa to mohlo pretransformovať. Pričom na základe nich buduje 

spoločnosť. Tie pravidlá vedia meniť a asi nebudú až takou cestou k spoločenskej harmónii, ako 

by sa  možno chcelo. Čo je možno vidieť aj na vzorci správania sa aj mojej komunity a vecí, 

ktoré predkladám. Ale to, že si ich vedia prispôsobovať, je vlastne jedným zo znakov 

a nepriamym dôkazom toho, že manipulácia pre potreby udržiavania moci cez takéto pravidlá 

môže byť skutočne to, čo sa tým sleduje. Aj keď samozrejme nechcem spochybňovať správnosť 

života v rodine a pod. Je to niečo, za čo som v princípe bojoval po celý život. Ale striktné 

pravidlá v rámci nespravodlivej doby v tejto sfére môžu byť skutočne vodou na mlyn veľkým 

pnutiam a nešťastiam. A udržiavaniu režimu. To chcem tým povedať a postupne ukázať.  

Je to spôsob, ako ľudí na niečom spájať, cez ktorý štruktúry môžu vznikať a udržiavať sa. Často 

to spája menej majetných ľudí a nižšie spoločenské vrstvy. Pričom v mnohých ohľadoch to 

skutočne môže byť ochrana pred inými formami otroctva a prinášať to môže mnoho pozitív. 

Pri neskoršej ukážke spôsobu správania sa kapitalistov bude dávať toto tvrdenie nejakú logiku. 

Môže to teda mať výhody ako aj nevýhody a je to niečo, čo má svoje opodstatnenie aj dnes. 

Ja som ale pochopil, že toto nie je cestou k osobnej slobode a to, že takýto život by teda 

v kontexte projektu neviedol napríklad k jeho rozvoju. Čiže pre dobro veci a nasledovanie sveta 

faktov a pravdy, ako niekto žijúci v teréne s potrebou prežívať, som sa toho vzdať musel. Teda 

okrem iných vecí, ktoré som v nej videl a zažil a opisujem ich v kontexte s inými problémami 

a priamymi aktivitami. Bol som relatívne poctivo zmýšľajúci kresťan a nechcel som sa stať 

vedome nepoctivo zmýšľajúcim kresťanom a pokrytcom. Dnes mávam niečím, čo predbehlo 

dobu. Už to takto predložiť môžem. Ale dopracovával som sa k tomu práve takouto cestou 

a postupným vzdávaním sa aj tohto typu otroctva. Kde som sa ale takto počas projektu otvárať 
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samozrejme nemohol, aj keď nejako to ani neskrýval. Čo je dnes teda jeden z kameňov jeho 

úrazu, keďže tieto štruktúry bojujú za niečo iné a týmto im ich pravdy, alebo ich štruktúry, 

minimálne spochybňujem. A to žiadna otrokárska ideológia samozrejme nestrpí. 

Vzťahy v mojom domove a mojej konzervatívnej oblasti často vznikajú nejakým umelým 

prispôsobovaním si virtuálnej reality, umelým kolektívnym odsunutím nejakého článku, zrejme 

aj intrigánskymi procesmi v dôležitých momentoch, čoho priamym svedkom som bol 

mnohokrát. Často ale aj v nejakom drogovom(najčastejšie alkoholovom) delíriu, do ktorého sa 

účastníci dostávajú s cieľom ich vzniku. Ide o veľmi davové spôsoby. Pri ochrane takto 

vzniknutých štruktúr potom berú náboženstvo a následne hovoria o ochrane rodiny, ochrane 

nejakých hodnôt. Ktoré sú podľa nich spojené so životom Krista a jeho učením, čo si teda ja 

osobne nemyslím. Ale celý vznik štruktúr má najčastejšie takýto priebeh a vzťahy často už 

začínajú nejakým podrazom, vznikom vlny nenávisti, intrigánskym a iným odsunutím niekoho, 

alebo podobnou nekalosťou. Ktoré sa ospravedlnia takýmito frázami.  Moje aktivity voči 

opačnému pohlaviu v domácom komunitaristickom prostredí, ktoré si ešte predstavíme, 

skutočne často prinášali aktiváciu nejakej inej strany, alebo aj nejakých skupiniek ľudí. Často 

som tým pomáhal k vzniku iných vzťahov. Veľakrát cítil, že mať možnosť na prirodzený vzťah 

je pri mojej osobe veľmi nechcené a budem sa to neskôr snažiť aj zdôvodniť.  

Vnútri tejto komunity je svet v skutočnosti krutý a má často takúto podobu. Moje prirodzené 

snahy o dievčatá, založené na nenásilnom a priamom prístupe, čo bolo súčasťou stavu beztiaže 

a časom potrieb posúvať projekt, boli najčastejšie spojené s takýmito reakciami a dlhodobo 

som to evidoval. Svet náboženských štruktúr samozrejme nemusí byť základnou príčinou, ale 

bezpochyby je skvelým podkladom pre takéto fungovanie a ospravedlňovanie si rôznych typov 

aj komunitného zla, ktoré sa pácha na „nechcených“. Aj v tomto som teda do dnešných štruktúr 

nepasoval a moje správanie ako niekoho, kto bol padajúcim hovnom, bolo a je aj tu trochu 

mimo spoločenských noriem. Prísť v tejto pozícii k dievčaťu a priamo sa o ňu zaujímať bez 

nejakej podpory rôznych typov zložiek moci, ktoré mne teda pri rozvíjaní projektu dávali logicky 

mnohé polená, nie je veľmi zaužívané a normálne. Aktivuje to teda mnohé dôsledky, pričom 

existencia projektu to môže ešte násobiť. Pripomínam,  že poväčšine s maximálnou snahou 

o rešpekt iných vzťahov. Ak som niečo v tomto duchu naznačil alebo urobil, bolo to spojené 

s nejakou vypätou situáciou a mojou snahou možno o pomoc. Takto nejako to ale funguje 

v mojej komunitaristickej oblasti a správanie je v tomto kontexte často až davové.  

Je to trochu iné ako v rámci čisto kapitalistických vzťahov, ku ktorým prídeme v ďalších 

častiach. Kde do hry vstupuje jednotlivec a jeho mentálny vývoj. Samozrejme spolu s jeho 

motiváciami a tým, na akých princípoch sa v rámci režimu prežíva. Jednotlivec v takejto pozícii 

sa možno môže vypracovať na niekoho, kto veci minimálne nedeštruuje. Ale bezpochyby je tam 

limit absolútnej moci a samozrejme v prípade nejakých nechcených článkov to môže a asi aj 

bude zneužívať. Myslím, že neskôr budem vedieť tieto veci podoprieť relatívne dobre a ukázať 

nejaký objektívny obraz kapitalistov vo vzťahu k tejto problematike. Práve toto je u nás možno 

trochu vyvážené jednotlivými zložkami moci, aj keď je to tam nakoniec davový bordel. Čisto 

kapitalistické vzťahy to neriešia v podstate tiež, k dôvodom prídeme.  

Týmto problémom a začarovanému kruhu som teda časom stále viac a viac chápal a skutočne 

s tým nevedel nič robiť. Bol to veľký boj, ktorý som akosi paralelne zvádzal a musel ho nejako 
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zvládať. Lebo veľa vecí som sa učil a uvedomoval si časom a často vám v tomto nemá kto 

poradiť. Alebo stále ide o dosť tabuizovanú tému. Nadčasovosť mojej neskoršej ukážky aj v 

tomto by som prirovnal k nadčasovosti ukážky šikany v kontexte s neprirodzenými 

hierarchiami. Ide ale asi o jednu z najväčších mocenských zbraní a spôsobov odstraňovania 

nepohodlných aj dnešnej doby a budeme ňou prechádzať vo viacerých fázach. 

 

Je to možno neuveriteľné, ale až obdobie priameho rozvoja projektu bolo obdobím, keď som 

plne pochopil potrebu opačného pohlavia. Pre niekoho neskoro, pre niekoho skoro, keďže to 

možno nepochopí po celý život. Avšak ja som skutočne dovtedy nechápal a neuvedomoval si, 

čo mi môže žena dať. Teda okrem toho, že som bojoval za lásku a tento boj mi pomáhal riešiť 

projekt. Považoval som ich často za niečo, čo ma môže oberať aj o energiu a nemal som dôvod 

ich v kontexte snáh o výmenu energie vyhľadávať zámerne. Skúsenosti s tvorbou niečoho 

hlavne doma som dobré nemal a často z toho bol nejaký výsmech do tváre. Prinášalo mi to 

jednoducho viac nepohody ako úžitku. Pri hýrivom živote v nejakom drogovom, najčastejšie 

alkoholovom delíriu, sa tomu človek nevyhne. Ale neuvedomoval som si ich význam. A treba 

povedať, že padajúce hovná to majú práve tam najťažšie. Práve tam je to robené najčastejšie 

cez nejaké kolektívne dýky do chrbta niekoho a je to priestor pre rôzne typy šikán.  

Píšem a vyjadrujem sa samozrejme z nadhľadu a nepoužívam pritom žiaden ideologický 

podtón, ktorý mohol moje objektívne sledovanie faktov zastaviť už v zárodku. Ale na to som 

upozornil na začiatku knihy a bez tohto pohľadu a životu v takejto objektívnej pravde a na 

takýchto hodnotách by kooperativizmus nevznikol. Bol som intelektuál, ktorý ich teda dlho 

nepovažoval za dôležité, aj keď nimi bol stále ovplyvnený. Moje skúsenosti tam boli skutočne 

skôr také a pozícia na tomto trhu z pohľadu možností minimálne čudná.  

Každopádne predtým som si neuvedomoval ich potrebu a aj preto ma netrápilo, keď som slúžil 

ako spojovateľ potom, čo mi bolo nejakým spôsobom kopnuté do hlavy. Takto som to často 

vnímal. Čo som už naznačoval pri analýze obdobia pred tvorbou praktického návrhu ako 

takého. Keď som si to uvedomoval a niečo také sa dialo, už sa ma to dotýkalo a považoval to 

za zásah do životných šancí. Bohužiaľ, u nás na ospravedlnenie takýchto vecí a javov odsúvania 

nepohodlných ľudia vedia nájsť jednoduché spomínané nástroje. Čo je teda zneužiteľné 

selektívne a na nejaké prípady, keď je to potrebné. Pre narušiteľov poriadku teda bezpochyby. 

Myslím, že takto nejako to tam je a aj preto sa tam dejú čudné, možno niekedy až drastické 

spôsoby na jednotlivcoch. Náboženská ideológia a pravidlá, ktoré boli teda vytvorené nie 

nejakými svätcami, ale ľuďmi, ktorí tým niečo sledovali, je v udržiavaní každého mocenského 

mechanizmu cez tlaky na prirodzené vzťahy veľmi funkčným článkom. 

Od akéhosi intelektuála, ktorý ženami asi aj trochu opovrhoval, som sa postupne ale isto stával 

niekto, kto to vyhľadával. Nebolo to ľahké. Vlastne som bol nešťastne sklamaný a zlomený, 

strácajúci prácu s problémami prežiť a to nebolo najideálnejšie pre hľadanie týchto vecí. A keď 

som k niečomu došiel v Rakúsku, mocenské okolnosti a žiarlivosť mi to absolútne nedovoľovali 

a zastavili to.  To sa ale opakovalo viackrát a dnes to môžem aj relatívne zaujímavo zhrnúť aj 

v kontexte so situáciou doma. Čo teda postupne urobím. 
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Byť medzi svojimi je teda dobré, ja som tam svojho času spadol vtedy, keď som bol navonok 

na dne. Keď som si teda postupne uvedomoval aj tieto potreby. Vnútorne som sa cítil síce silný 

a relatívne naplnený, avšak zo spoločenského hľadiska som bol bezpochyby na zlej trajektórii. 

No a to nie je dobré pre ich hľadanie. Tie ženy si chlapov vyberajú aj spôsobom, že radi utekajú 

z často drastických spôsobov miestnej ideológie. Kde je žena často nejaký materiál, alebo 

tovar, s ktorým oni obchodujú a ku ktorému majú pocit vlastníckeho práva. Často radi od toho 

utečú, ale logicky si hľadajú úspešných a majetných ľudí, ktorí ich nejako pred hrozbami 

a dôsledkami takéhoto vymykania sa zo zaužívaných otrokárskych spôsobov nejako aj 

ochránia. Ja som bol stratený v spoločenskom živote, strácajúci pôdu pod nohami a k tomu 

som sa vzdal aj ideológie, kde sa samozrejme takéto veci možno ponúkajú a dajú, len by to 

u mňa bolo už pokrytecké.  

Treba však povedať aj to, že so začatím rozvíjania projektu sa táto situácia trochu menila. A to 

prinieslo aspoň na krátky čas situáciu, že som mal šancu na hľadanie si týchto vecí aj v mojich 

dimenziách. Pretože situácia bola v určitých fázach doslova kritickou. Tých pokusov bolo viac, 

len tie dievčatá mne pomôcť buď nevedeli alebo som im nevedel pomôcť ja. Išlo ale skôr 

o davovú vec, ktorá sa teda vie zvŕtnuť do pravého opaku a to sa aj neskôr opäť stalo. A davové 

veci sú aj dosť šokové a vy sa novej situácii nemusíte narýchlo prispôsobiť. Čo asi platilo 

v nejakých prípadoch tiež.  

Boli dokonca prípady, keď som sa niekým ťahal mesiace a doslova len počúval, čo mám na 

sebe zmeniť.  Keď sa niečo črtalo, bol som s tým stotožnený a fungovalo to na viacerých 

frontoch, narazilo to na potrebu pomôcť v nejakej situácii a to som ja v mojom spoločenskom 

rozpoložení nevedel. Ako niekto, kto potreboval riešiť projekt a bez príjmu to boli pre mňa 

nezvládnuteľné okovy v danom čase a prinášalo to samozrejme nervozitu z oboch strán. Avšak 

vyústilo to možno až do nejakej formy vydierania, kde boli tlaky na vznik niečoho zneužívaním 

mojej ťažšej situácie. Kde som to ale necítil na pokračovanie ja a samozrejme na to mám právo. 

Len to právo u padajúceho hovna je často považované za niečo, čo nie je v súlade so 

spoločenskými normami. A to viackrát, pričom priamo na dedine to boli možno aj nejaké tlaky 

viacerých rodinných klanov, ktoré sa mohli prevaľovať do iných oblastí. Možno aj do 

neskorších športových procesov. Cez možno väčšiu moc alebo pocit, že niekto musí robiť to, 

čo iní od neho v danú chvíľu očakávajú a čo im prinesie nejaký z ich pohľadu prospech. Asi až 

tak nejako zachádzali takéto pokusy a pocity z nich a to pre neskoršie politické ambície z istého 

pohľadu logicky dobré nebolo. Aj tu bolo vidieť limity padajúcich hovien pri rozvoji projektu. 

Avšak na takýchto veciach a možných dôsledkoch pre padajúce hovná je vidieť, ako dôležité 

a dobré je možno eliminovať jednotlivé zložky moci, ktoré by si zrejme aj v takejto citlivej 

oblasti samé od seba presadzovali drastické spôsoby. Aj keď ja som sa teda v domácich 

podmienkach k zdrojom na život nedostal ani pri tej eliminácii. Minimálne teda na zmiernenie 

nervozity niekoho, kto si myslí, že padajúce hovno má iné práva ako víťaz režimu. Čo si teda ja 

nemyslím a je to súčasť akejsi slobody, ktorá bola pre projekt úplnou podstatou. Čisto 

kapitalistické prostredie, alebo povedzme kapitalistickejšie ako je moja oblasť, si ešte 

predstavíme neskôr. Ale myslím si, že v eliminácii takýchto vplyvov je kombinácia zložiek moci 

aj v dnešnej dobe dôležitou. Aj keď ani davové procesy a tlaky na ľudí nie sú teda nič príjemné. 

Ale aspoň na vás nikto nezjape a nerobí veci, ku ktorým prídeme. 
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Tu je dôležité chápať aj to, ako je pre nastavenú otrockú komunitu, ktorá by mi chcela vravieť, 

ako mám žiť, výhodné to, že nemám z čoho žiť. A že pre pokračovanie budovania takýchto 

štruktúr som ja aj s mojim projektom v podstate neželateľný článok. Mnohé vzťahy u nás 

fungujú po nejakých zaujímavých praktikách, ktoré som naznačil, pričom mnohé časom držia 

len majetky a potreba prežiť. No a na udržanie tohto pre niekoho želateľného stavu je 

samozrejme dobré, ak ľudia živoria a nemajú čo do úst. A ja som to vlastne chcel meniť. Mnohí 

to môžu brať ako zásah do ich „funkčných rodín“. A aj toto sú zrejme dôvody toho, že som tam 

bol zatiaľ s projektom odmietaný. 

Pri takýchto podmienkach a mojich možnostiach bolo vlastne logické, že som hľadal iné cesty. 

Našťastie existujú alternatívne spôsoby, ako sa dostať aj k takýmto potrebám. Máte čistú 

hlavu, nestrácate čas, nemíňate na večere s nulovým výsledkom. Inej cesty nebolo a také 

„internetové kontakty“ boli teda jedinou možnosťou. Bez takejto cesty by som teda ja žiadne 

zdôvodnenie mojej alternatívy neposkytol a nedostal sa až k voľbám. Za rok som počas 

pobytov v Zillertali krížom krážom naštudoval viac ako 1500 strán literatúry z oblasti, ktorá má 

blízko projektu. Niektoré knihy prešiel viackrát. Tak som nadobudol množstvo poznatkov 

o tom, ako veci fungovali, kde sa dnešní ekonómovia nachádzajú a ako zdôvodniť môj 

program. Dostal som sa jednoducho ďalej ako všetci ekonómovia a vedel to už ako dokázať. 

Predtým som si tým bol iba istý. Predtým som pôsobil laickým a jednoduchým dojmom, teraz 

zase príliš zložitým a odborníci tam už nedovidia. Asi tam som sa dostal neustálym posúvaním 

štúdia, ktoré teda bolo sprevádzané aj núteným odpútaním sa od ľudí a komunitných praktík, 

ktorí ma akurát brzdili. Chceli mi dávať návody na život, nikto mi nechcel dať prácu alebo 

pomôcť z pohľadu napríklad prirodzenej možnosti na vzťahy. Musel som od tohto utiecť, čo 

teda nemalo dobrú odozvu a asi aj preto sa potom diali ďalšie zaujímavosti, ktoré opíšem. 

Ale zo ženami som to skutočne vzhľadom na dané okolnosti a môj prístup nemal ľahké ani 

vonku, aj keď tam som aspoň k niečomu časom prichádzal. Moju poslednú sezónu (dokopy 

tretiu) v Zillertali, kde som projekt posunul do definitívne nadčasovej podoby, som ukončil 

napríklad aj tým, že ma veľmi nahnevalo kolektívne ohováranie pri novej kolegyni, ktorá sa mi 

páčila. Chlapci sa jednoducho spojili a urobili čachre machre. Aj také veci sa diali a nebolo ich 

málo. Ale aj niečo také sa dialo, pričom ja spomeniem hlavne pôsobenie tých hlavných aktérov 

v tomto mechanizme na západe a dnešnom výrobnom procese. Kde je to možno menej 

davové. A tým sú kapitalisti, alebo ich deti a ďalšie generácie. Čo som teda už naznačoval. 

V tejto súvislosti len dodám, že Zillertal bol jedno z mála miest, kde šéf v tejto oblasti bol veľmi 

otvorený a veci nedeštruoval. Kde stál relatívne za mnou vo viacerých oblastiach. Aj keď som 

sa nakoniec s ním vzhľadom na nezaplatenie kamaráta pohádal. Možno aj vďaka tomu som to 

tam mohol posunúť až do nejakej akcie kolegov, ktorí si takto na niekom mohli riešiť komplexy, 

možno konkurenčné boje, alebo jednoducho na odsúvaní niekoho sa dostávať cez takéto 

procesy k dievčatám. Čo je teda niečo, čo som ako padajúce hovno už relatívne dobre poznal. 

Pri zhrnutí sa budem snažiť ukázať, aké boli spoločenské reakcie na obdobia, keď som prístup 

k tomuto typu prirodzenej energie, keď to povedzme fungovalo aj karmicky alebo tam bola 

správna chémia, mal. Čo bude asi veľmi dôležité na pochopenie, prečo sa zrejme diali 

a vytvárali tlaky na elimináciu takýchto možností. Teraz to ukončím konštatovaním, že toto 

som pri riešení projektu vyriešil alternatívnym spôsobom a inej možnosti skutočne nebolo. 
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Každopádne dnes aj vďaka takýmto veciam môžem konštatovať, že projekt kooperativizmus 

a jeho výsledky nie sú spojené s celoživotným, alebo asi aj vo všeobecnosti monogamickým 

spôsobom života a bezpochyby aj takéto kruhy a ich praktiky majú na tom leví podiel. Neviem 

či by to tam bolo možné a neviem čo by bolo keby. Bezpochyby som po tom túžil a bojoval 

o to, čo je asi zrejmé. Ale vydieranie, ktoré som videl a zaznamenával doma, to som akceptovať 

nemohol a nešlo by to takto. Nešlo by to cez takto nastavené štruktúry a pravidlá. S týmto 

treba naznačiť aj fakt, ako takýmto kruhom vyhovuje dnešné otroctvo a zrejme aj to, ako 

bojujú za to, aby som napríklad ja ako osoba nemal zdroje a bol zo spoločnosti definitívne 

eliminovaný.  Neviem teda aký spôsob života je správny, neodvážim sa to niekomu hovoriť. 

Ale konštatovať tieto veci už teraz môžem. Kooperativizmus ako projekt je výsledkom 

slobodného spôsobu života, ktorý som musel okolo seba často tvrdo vytvárať a monogamický 

vzťah nebol jeho súčasťou. Každý pokus oň bol spoločnosťou doslova rozoštvaný a nebolo to 

ani možné, čo sa ďalej potvrdzovalo. 

Toto obdobie bolo teda veľmi plodné z pohľadu pokračovania v nejakých snahách a prípravy 

odbornej argumentácie. Na jeho konci, keď som končil v Zillertali na jeseň 2017, boli 

pripravené tri dokumentárne filmy. Prvé dva obsahovali moju cestu k týmto záverom, ako aj 

akési zhodnotenie politickej scény. Mojím cieľom bolo ukázať zvrátenosť vytvárania dnešných 

politických osobností, ktoré sú prakticky všetky doslova bez akýchkoľvek skúseností z reálneho 

života, ktorý by im mohol nejako pomôcť v orientácii v pre mňa najdôležitejších faktoch. Tieto 

filmy obsahovali moju cestu k alternatíve, hodnotenie dnešnej politiky a hlavne odbornú 

argumentáciu. Dôvod, že som to robil bol ten, že som predpokladal, že ide o najjednoduchší 

spôsob na vysvetlenie  okolností a uľahčím veci iným. V tom som sa mýlil, ale ich tvorba bola 

minimálne zaujímavá. Každopádne môj projekt som považoval už vtedy za niečo prevratné, 

vedel som čoho je výsledkom a kde som oproti bežným odborníkom bol. Hlavne robil skutočne 

všetko preto, aby sa veci dali von. Aj toto je dôkazom, aj keď to bolo menej úspešné. Ale išiel 

som na maximum. A to na všetkých frontoch.   

No a treba dodať, že týmito filmami bola ponúknutá aj základná logika zdôvodnenia, ktorá sa 

síce neskôr vylepšila, ale podstata už zostala. Projekt bol v zásade hotový, aj keď možno horšie 

predložený.  
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Voľby 

 

 

Rok pred voľbami, davová nenávisť a návrat do starých koľají 

Jeden a pol ročné pôsobenie v rakúskom Zillertali som teda z pohľadu projektu ukončil 

dokončením dokumentárnych filmov a absolútne pripravený na snahu o presviedčanie 

komunity, odkiaľ pochádzam, že má zmysel voliť to, čo opisujem v tejto knihe a vďaka čomu 

vzniklo aj zdôvodnenie prvého sociologického zákona v histórii. Takto som sa cítil ja osobne. 

Teda pripravený na čokoľvek. Toto obdobie sa však doma začalo tak, ako to bolo v mojom 

prípade zvykom, pričom ma to, priznám sa, teraz dosť prekvapilo. Netušil som, že je to tam už 

takto nastavené a brániť sa vlastne ani nedalo. Odpútanie sa od túžby mnohých rodákov po 

mojom pokání či zmene na spôsob niekoho iného, aj keď som tam zažil doslova hororové 

podrazy a dýky do chrbta, definitívne povedanie či naznačenie, že ja sa teda budem správať 

podľa svojho vedomia a svedomia a mne vzhľadom na riešenie projektu, ktorým som 

predbehol už vtedy dobu, ťažko môže dávať návod na život keď to chcem ďalej riešiť, boli 

zrejme základným spúšťacím mechanizmom celého predvolebného procesu v takom rozsahu, 

v akom sa udiali. Ľudia mi pomôcť nechceli, chceli ma nútiť do nejakej im požadovanej zmeny. 

Nechceli mi dať prácu, ani iné veci. Chceli ma meniť. Každý po svojom, každý mi svojsky núkal 

iný pohľad. Ale ja som toto nepotreboval, potreboval niečo iné a hlavne chcel posúvať projekt 

a musel ísť svojou cestou. Toto som prijať nemohol a nechať sa pritlačiť k múru z akejkoľvek 

strany by bolo skutočne cestou, ako projekt definitívne zastaviť. Išlo doslova iba o akési 

kolektívne hry so mnou, akési zneužívanie mojej situácie a snáh o hranie sa so mnou ako 

mačka s myšou. Čo by teda riadiacim štruktúram vyhovovalo, lebo by som zastavil robenie 

a posúvanie projektu z akejkoľvek strany. Asi aj preto bolo ponechanie ma zarábať a žiť v tejto 

oblasti doslova nechcené. Pomaly ale isto som opäť videl nenávisťou posadnutý dav, ktorý má 

za cieľ odstaviť ma z cesty a toto je jeho prioritou. Dav, ktorý sa vie spájať a fungovať iba na 

takýchto likvidáciách. Začínala sa ukazovať opäť len tá istá realita, ktorú som tu videl mnohé 

roky, len teraz s projektom som z toho bol skutočne prekvapený. Pričom hlavu mal tam, 

zanietený do robenia filmov a ich dokončovania. Mal som jednoducho príliš veľa práce aby 

som riešil takéto vedľajšie okolnosti, ale asi tam sa to opäť dostávalo. A asi toto z pohľadu 

mojich politických výhľadov dobré nebolo. Akýsi ďalší zvláštny začarovaný kruh padajúcich 

hovien.  

Ale ako ináč, fungovanie aj takto nastaveného davu som odsledoval naplno, pričom napriek 

relatívne dobrým skúsenostiam z posledných rokov, mnohé veci boli pre mňa opäť dosť 

šokové a náročnejšie na zvládanie. Len teraz som to sledoval v stave čistoty, možno nenechal 

možnosť na moju diskreditáciu, ako sa to často darilo pri hýrivom živote a asi v tom to bolo 

iné. Ináč všetko po starom. No a nová bola aj oblasť. Politika a boj o moc. To je niečo, po čom 

mnohí túžia, čo roky sledujú a čo chcú v živote dosiahnúť. Ja som to nerobil a nesledoval nikdy, 

ibaže paradoxom je, že som mal v rukách to, čo som mal. Dostal som sa o generácie ďalej ako 

iní a asi aj to prinášalo pnutia a spoločenské napätie. Aj keď už boli snahy o spochybňovanie 

tohto faktu, ktoré budeme evidovať a snažiť sa predložiť, bolo tomu skutočne tak. Súťažiť so 
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mnou už nemal nárok nikto. Čo asi umocnilo pozachrbtové a intrigánske snahy, ktoré teda 

v mojej oblasti majú skutočne dobrú pôdu a miesto na ich implementáciu. Bol som o generácie 

ďalej a to mnohých, ktorí hrajú možno celoživotné divadlo pre potreby politiky, iritovalo. A aj 

preto davová nenávisť, kde sa to vedelo postupne presúvať, bola časom na extrémnej úrovni.  

 

Športové predvolebné kung fu 

Všetko to začalo práve športom, ku ktorému som sa opätovne dostal práve vďaka rozvíjania 

projektu. Keďže počas Škandinávskych skúseností prichádzali turbulencie aj v tejto aktivite a ja 

som s tým prestal. Aj keď treba povedať, že som sa do toho dlhodobo zapájal skutočne 

zriedkavejšie. Situácia však bola iná, nutnosť byť absolútne čistý od všetkých návykových látok 

mi priniesla aj novú situáciu. Na ihrisku som jednoducho nemal veľa energie, pôsobil často 

bezradne. Takto to bolo už počas práce projektového manažéra v Bratislave. Vtedy som v tom 

ale nepokračoval a nemal na to ani dôvod a chuť to nejako rozvíjať. Ale tak nejako som sa na 

ihrisku cítil. Zaujímavé bolo, že v domácom prostredí práve v tom čase po opätovnom návrate 

sa moje pôsobenie v pozícii útočníka pretavovalo do absolútne perfektných výsledkov a asi za 

1,5 roka počas môjho zriedkavejšieho pôsobenia na ihrisku bolo naše skóre 15-0. To sa začalo 

meniť práve vtedy, keď som o tom miestnym manažérom povedal pri poukazovaní na 

zvyšujúcu sa a vznikajúcu šikanu. Ak  by sme brali nejaký ukazovateľ kde sa posunul tím, ku 

ktorému som sa pridal, tak to je možné tiež. Stali sme sa ašpirantom na postup, aj keď ja som 

sa do toho zapájal menej. Ale tím sa posunul z priemerného na špičkový v danej súťaži s tým, 

že nešlo o nejaký príchod hráčov. Myslím, že tomu pomohla prajná atmosféra, ktorá súvisela 

s faktom, že som bol medzi nich pri riešení projektu znovu prijatý. Pričom o „akciách“, kde som 

bol vyháňaný z obehu aj z tejto činnosti, sa medzi ľuďmi relatívne tušilo a vedelo. O logike 

existencie padajúcich hovien sa medzi obyčajnými ľuďmi jednoducho dobre vie. 

Dnes môžem konštatovať, že som mojim príchodom do športových kolektívov v zásade 

zlepšoval výkonnosť stále a platilo to od dorasteneckých tímov. Niečo som asi prinášal, aj keď 

je to ťažké presne definovať.  A nebolo so stále spojené s nejakými mojimi oslnivými výkonmi. 

Individuálne výkony a výsledky tímu majú niekedy svoju zvláštnu logiku. Ale takto to nejako 

bolo. Trochu sa to menilo vtedy, keď som to pri prvých náznakoch predvolebných šikán nejako 

v tomto zmysle naznačil. Ale predtým to teda fungovalo.  

O fakte, že som po opätovnom začatí venovania sa tejto aktivity ako jednotlivec hral slabo, 

som ako bývalý športovec samozrejme vedel. No a dôležité bolo, že časom aj s týmto dokázal 

niečo robiť. Práve odpútanie sa od snáh miestnych a hľadanie si naplnenie potrieb pre 

rozvíjanie projektu mi pomohli tento môj prísun omnoho zvyšovať. V Zillertali som dokonca 

mohol aj trénovať a takto sa vracať domov relatívne dobre pripravený. Treba povedať, že toto 

som pri konaní tejto činnosti nikdy nezažil a aj to mi trochu trvalo, kým som si tie výkony 

relatívne ustálil a trochu zlepšil. Vopred poviem, že som to rozvíjal prakticky až do ukončenia 

tohto zdôvodnenia, k čomu teda postupne prídeme. Faktom ale bolo, že som sa výkonom, 

silou a mojim príspevkom pre kolektív, dostával omnoho vyššie. A išlo to skutočne ruka v ruke 

s projektom. Avšak ruka v ruke s tým, že som pre miestnych prestal byť chcený, opäť sa 

začínala naháňačka. Mladí sa začínali navážať a vracali sa časy spred niekoľkých rokov. 
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Niečo z minulosti týchto zvláštnych javov som už naznačil. Najvypätejšia situácia bola práve 

počas obdobia a skúseností v Škandinávii, keď to doma už skutočne vrelo a ja sa pokúšal 

o definitívny útek do Austrálie. Ktorý teda nevyšiel, alebo ja som našiel nový impulz v takomto 

projekte. Avšak táto snaha o útek bola sprevádzaná pokusom byť trochu s mojimi rodákmi, 

ktorý sa teda z pohľadu snáh o spoluprácu v pracovnej oblasti skončil tak, ako som to opisoval. 

No a približne v tom období a asi iba rok potom, tesne pred rozhodnutím utiecť navždy preč, 

to vrelo aj na futbalových ihriskách. Problémom vtedy bolo to, že som asi aj vďaka možno 

hýrivejšiemu životu a omnoho nižšiemu veku relatívne stíhal aj bez vecí, ktoré som využíval 

neskôr. Vtedy ma do toho skutočne nemohli púšťať, ak teda chceli dokazovať opak. Čo teda 

asi bolo obsahom týchto športových procesov. Pamätám si zápas, keď som vzhľadom na 

chýbajúcich spoluhráčov a to, že som doma už bol nejaký čas a relatívne fyzicky pripravený, už 

mal nastúpiť. Narýchlo sa uvaril príchod hráča, ďalšiemu sa vybavilo oddialenie odchodu na 

hosťovanie a dalo by sa pokračovať s ďalšími zaujímavosťami tohto zápasu(7. 10. 2012). Bolo 

toho teda viac. Kvôli zápasu s posledným a outsiderom, pričom nášmu tímu v podstate o nič 

nešlo. Ľudia sa mi vysmievali, mnohí rozumeli čo sa deje a napätie bolo skutočne veľké. Ja som 

to len tak z úžasom sledoval a bral to teda ako dobrý skutok v danom období. Ako spomínané 

dobré skutky pri tvorbe iných vzťahov. Ešte pred začiatkom projektu sa diali takéto absurdné 

veci a možno je dobré, že ich viem takto retrospektívne povedať a aspoň naznačiť. Lebo ono 

sa to pred voľbami skutočne len opakovalo a moja domáca likvidácia bola projektom len 

doslova a do písmena prerušená. 

K opätovnému rozvíjaniu aj tejto aktivity som sa dostal skutočne iba vďaka projektu. A musím 

povedať, že ma to bavilo. Cítil som, že som to niekde zastavil. Niekde, kde nebolo možností na 

rozvoj vzhľadom na moju situáciu a možnosti doma. Fungovanie na prirodzenej energii je 

k tomu predsa niečo, čo by malo byť tou správnou formou energie. Treba však podotknúť, že 

aj tej predchádzali nejaké krátke pokusy o využívanie nejakých drog. Od nikotínu, cez alkohol 

a iné, mäkšie od nich. Bolo to počas prvej sezóny po návrate do Rakúska, kde som to ešte 

krátko praktizoval. Ale potom som prešiel do módu čistoty a rozvoj projektu ma pritlačil tam. 

Avšak s tým, že sa krok za krokom začínala opätovná naháňačka, ktorá mala tiež svoju logiku 

a už som ju aj šípil. Niečo som videl v Rakúsku počas servisu a ono to bolo v podstate rovnaké 

aj počas futbalu. A bolo to skutočne spojené s mojim zlepšovaním sa. 

Prišiel zápas, kde som nastúpil na 10 minút a stihlo sa tam na mňa vybrechať možno aj toľko 

isto spoluhráčov naraz. To som sa snažil s miestnymi trénermi riešiť, pričom im naznačoval, že 

niečo také sa bude možno diať ruka v ruke s mojim zvyšovaním si sily a výkonov, ktoré teda 

bolo v rozbehu. Ktorý bol teda alternatívny, ale ináč to u mňa skutočne nešlo. Presne toto som 

vyčítal už v servise a malo to podobné znaky. Zvyšovanie si sily a schopností cez prirodzenú 

energiu vytváralo akési zvláštne napätie okolo mňa a ľudia sa ma snažili z nejako vnútorne 

zorganizovaných kolektívov, kde to bolo asi nejakým spôsobom deštrukčné, dostávať preč. 

Jednoducho sa na mne diala šikana a minimálne rok predtým, ako sa dokonala brutálnou 

predvolebnou akciou, som na ňu upozorňoval.  

Takto sa to ťahalo viac ako rok, keď som chodil na sezóny do Zillertalu a potom si doma zahral 

a rozvíjal aj túto činnosť. Po  ukončení pobytu tam, rok pred voľbami, som hral už iba 4 zápasy. 

Prvý dopadol ešte celkom dobre, avšak od toho druhého sa do mňa začali spoluhráči navážať. 
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Bola z toho hádka, počas zápasu som akosi podvedome cítil, čo sa zase varí. Do štvrtého ma 

vyštvali z kolektívu s tým, že mám s každým problém a som konfliktný. Posledný zápas určitá 

časť kolektívu dokonca zabudla hrať futbal a išlo o takých, ktorí schopnosťami patria asi aj do 

vyšších súťaží. Túto vec som chcel preukázať nejakými videami a tie som dokonca žiadal od 

zväzu, ale možné to už nebolo. Preto som to neskôr vyriešil navrhnutou skúškou. To ale až po 

voľbách, keď sa veci ukľudnili. K tomu teda hneď. 

 

Jednoducho tí chlapci mali istotu, že si môžu dovoliť hocičo. V komunite bola dlhodobá snaha 

o moju premenu a dávanie príkladov do života. Čo je teda vo všeobecnosti úchylka ľudí, ktorí 

sú nespokojní sami so sebou. Pričom tu ide často o akési kolektívne akcie, keď sa tie nezdary 

takých, po ktorých idú, vedia teda aj spoločne organizovať a robiť. Viackrát som počul o karme, 

niekedy o chýbajúcom vzťahu s Bohom a podobné snahy o premenu, či zdôvodnenie nejakých 

nezdarov, ktoré mali často pôvod aj v mojom domove. Išlo o nepriame narážky, keď som bol 

medzi ľuďmi. Úplne som to ignoroval, totálne bol z takýchto pokusov izolovaný. Musel riešiť 

projekt a bolo ľudí snažiacich sa o také naznačovanie skôr ľúto.  

Snažil som sa len zlepšovať samého seba a aj pri tejto športovej aktivite vzhľadom na dávnu 

minulosť, keď som to rozvíjať na Slovensku a doma prakticky nemohol, robil aj akési pokusy. 

Ktoré teda boli vo všeobecnosti sprevádzané zlepšovaním kolektívu. Ten rok predtým 

nepostúpil len preto, že sa umelo pustili nejaké zápasy tímu, ktorý sa zachraňoval a nakoniec 

vzhľadom na nejaké zmeny postupovali až dvaja. Aj keď aj ten proces nejaký čas trval a niekedy 

bol spojený s výkyvmi vo výkonoch. Takéto plátanie si súkromia jednoducho istoty neprináša, 

pričom tých dôvodov bolo samozrejme viac. 

 

Posledným klincom pri tomto procese bola zrejme hádka s bratom. Tá sa síce udiala až po 

zápase, v ktorom spoluhráči zabudli hrať futbal, ale v takýchto komunitách zrejme skvelá 

príležitosť ako pichnúť jed do rodiny. Viackrát som počúval, že to tam nemáme usporiadané. 

Na synovcov to, že nemajú výchovu a podobné veci. Tieto praktiky sú súčasťou takýchto 

malomeštiackých spoločenstiev a vzhľadom na to, že u nás v rodine sa iné rodiny a hľadanie 

nejakých chýb na nich neriešili a riešili sme skôr seba, asi ani brat nepochopil hrozby kalibru, 

ktoré sa tu vyskytujú. Jednoducho sa pridal k prúdu, ktorý mňa išiel vyštvať a brániť som sa 

prakticky nemohol. Hádky sa diali v tom čase už dlhodobejšie a bezpochyby on nebol ich 

nositeľom. Bol jasne jeden z prvých, ktorí chceli so mnou spolupracovať. Slabšia chvíľka prišla 

zrejme s okolnosťami a výškou divadla, ktoré sa udialo. Divadla, ktoré som chcel ukázať, keďže 

som si bol istý stavom vecí. V tom zápase som bol ja jednoducho jeden z tých lepších a moji 

spoluhráči z rôznych dôvodov veľmi neoslňovali. A to aj takí, ktorí teda neskôr hrávali omnoho 

vyššie súťaže a o ich športových kvalitách na danú súťaž teda nebolo potrebné pochybovať. 

Stalo sa to rok pred voľbami a to samozrejme prinášalo a prináša množstvo otáznikov. K tomu 

sa to stalo týždeň potom, čo som zverejnil dokumentárne filmy aj so zdôvodnením a tlaky 

okolia to mohlo výrazne zvýšiť. Čo tiež mohlo byť dôležitým, že sa to stalo, keďže týždeň 
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predtým tomu teda ešte nenasvedčoval. Tam som sa prezentoval dokonca na danú súťaž asi 

až exportným gólom, ktorý naznačoval moju vtedajšiu vnútornú pohodu. 

Pred voľbami som ešte hrával v inej dedinke v rámci tej istej súťaži, kde sa tiež dajú vyčítať 

nejaké vlny, ktoré ma teda už išli zmiesť z éteru a zrejme už som sa brániť skutočne nemohol. 

Už to bolo nabehnuté, v okolí príliš veľa ľudí, ktorí to dosť podporovali a asi to som začínal plne 

chápať. Aj keď zase asi mnohí, ktorí chceli pomôcť. Takéto likvidácie sú u nás bežným a doslova 

spoločenským javom a zasahujú do širokého okolia.  

V tejto dedinke som odohral nejaké zápasy a zaujímavosťou je, že akurát na ten proti mojim 

rodákom ma nepostavili. Kde by sa možno dali ukázať nejaké skutočnosti o tom, čo sa stalo. 

Bol som relatívne pri sile, zápasy možno dosť na hojdačke, ale bol to čas a priestor, kde sa to 

dalo. Treba povedať, že sa trochu zmenili moje ciele a na niečo ako dokazovanie, že na ihrisko 

patrím, som pripravený nebol. Dedinčania si zo mňa doslova urobili srandu a z cieľov byť 

platným pre družstvo, chcieť postúpiť vyššie, bol z toho taký zvláštny nôž na krku. Čo som bral 

aj ako nejaký nôž na krku pri likvidácii mojich šancí na prežívanie. Dali by sa na to nájsť možno 

aj silnejšie slová. Lebo oni vlastne docielili toto. A čím viac ublížili, tým viac ich to zrejme viac 

bavilo a spájalo. Ale ku konfrontácii s nimi v tom čase, ktorá by mohla niečo naznačiť, teda 

nedošlo.  K tomu treba dodať, že ešte predvolebnom čase. Hrával som skoro všetky zápasy, 

ale práve ten nie. O akejsi vlne a sile, ktorá na tieto likvidácie pôsobí, som úplne prestal 

pochybovať a aj z mnohých iných vecí, ktoré je ťažšie takto vyjadriť, som definitívne videl 

skutočnú tvár mojej oblasti. V kontexte volieb ma to samozrejme dosť šokovalo 

a prekvapovalo. Snažím sa predkladať zistiteľné a overiteľné veci. Ukážka takýchto, často 

komunitných procesov, je bezpochyby citlivá téma a ináč to skutočne nejde. 

Po voľbách som sa trochu otvoril. Chcel ukázať všetky tieto súvislosti a spôsoby, aby veci 

nepadli do zabudnutia. Že išlo o umelú a kolektívnu šikanu a jej nejaké identifikovanie sa dá 

urobiť iba tak, že predložíte a spochybníte oficiálne dôvody, za akých sa deje. Ten prvý bol, že 

som bol konfliktný. Aj keď to bolo zdôvodnené tým, že má veľa ľudí so mnou problém. Nebolo 

to pre mňa nič nové, len problém bol v tom, že v tom čase som teda ja tieto veci nespôsoboval. 

Akúsi premenu z niekoho, kto sa stále na niekoho navážal a hádal, som roky predtým 

absolvoval. Súvisela s tým, čo som videl v Starbuckse a uvedomoval si, že sa to často aj chce 

a zneužíva. Zaujímavé je samozrejme aj to, že vtedy také niečo až tak nevadilo. Teraz, rok pred 

voľbami, keď tu atmosféra nebola veľmi v môj prospech, práve teraz sa to stane. Nejaký 

konflikt nastal, ale bolo to vyťahovanie jednej veci zo sto pre nejaký potrebný záver. Čo asi 

netreba ďalej rozpisovať. No a to, že som konflikty riešil a stupňovali sa na moju adresu ruka 

v ruke s mojim odpútavaním sa od miestnych túžob po premene, sa vedelo relatívne tiež.  

Prvý argument bol jasný podraz a takto sa to dá v súvislostiach povedať. Druhým a narýchlo 

vymýšľaným bola moja výkonnosť a to, že už som to nestíhal. No a skúška mala byť preto, aby 

som vymazal aj tento akože argument. Aj tu by sa dala nájsť súvislosť s tým, že kým som hral 

skutočne ohromne slabo a bol v komunite na krátky čas prijateľný a chcený, nikomu to 

nevadilo. Keď som si výkony zlepšoval, ale bol nechcený, našli sa dôvody a bolo to vlastne 

jedno. Rodáci z nejakých dôvodov jednoducho v danom momente jednoznačne zavádzali 

a klamali.  
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Po voľbách, ku ktorým hneď prídeme, som navrhol skúšku na overenie, či som si skutočne 

vedel zlepšiť výkon tak, že som bol v danej súťaži ešte bezproblémovo platným. To som 

navrhol urobiť v tomto dedinskom kolektíve. Boli na to dôvody, ale v podstate to bolo trochu 

jedno. Mohlo sa to uskutočniť aj inde. Dôležité je, čo sa udialo potom. Oba tieto kluby boli 

odhlásené zo súťaže a skúška prakticky oddialená. Zdôvodnené to bolo samozrejme nejak 

ináč, ale toto sa udialo. Trochu som na ňu tlačil, lebo som tušil, že mi zdravie stále viac a viac 

znemožňuje to urobiť. A samozrejme aj fakt, že doma som spôsob na obživu nenašiel a v tejto 

činnosti je potrebné sa aspoň trochu pripraviť. Keď sa to stalo, bol som v Zillertali s takouto 

možnosťou. Takéto podmienky som nejako chcel docieliť, čo nie je ľahké. Nakoniec nejakým 

spôsobom a vo viacerých obdobiach prebehla, aj keď teda niekoľko rokov neskôr.  

Išlo v konečnom dôsledku zrejme o kombináciu rôznych miestnych vplyvov. Zrejme 

podnikateľov, politikov, ideológie a možno aj nejakých individualistických potrieb. Niečo si 

ešte naznačíme neskôr. Išiel som proti prúdu, nezaujímalo ma, kto si čo myslí. Pre projekt to 

bolo jedinou možnosťou. Snažil sa ho posúvať. Takéto veci a nejaké nahromadená nenávisť, 

alebo potreby, mi unikali. Ale boli veľké a je jasné, že toto si dovolila komunita, kde sa muselo 

veľa veci spojiť. Rok pred voľbami, kde som do toho išiel dať všetko, hneď potom ako som 

zverejnil dlho pripravované filmy, sa udialo toto. Boli použité nejaké výhovorky typu, veď aj 

inde, ktoré ešte spomeniem. A ktoré sú pre takéto akcie typickou zbraňou. 

Na obranu toho, že sa za mňa nepostavili členovia rodiny a dovolili rodákom urobiť takýto 

proces, na ktorý teda boli dlhodobo zvyknutí, treba niečo dodať. Roky predtým sa stala jedna 

zaujímavá vec. Ešte počas môjho posledného roku na univerzite potom, čo som sa vrátil 

z Austrálie, prešli sme všetci, ktorí sme hrávali v spomínanej dedinke pri Bratislave do nášho 

dedinského klubu na východe. Domov sme však z Bratislavy chodili len raz za čas a keď išlo 

doslova o záchranu, tak sme to urobiť museli. Potrebovali súrne vyhrať a hrali v neďalekej 

dedinke. Tréner sa ma napriek tomu, že som absolvoval celú cestu z Bratislavy, pokúsil 

v polčase, keď bolo 0-0, vystriedať. Zasiahol môj otec a pohádali sa. Nakoniec som síce tento 

existenčný zápas rozhodol, keď som dal gól a urobil jedenástku, avšak urobiť niečo také asi nie 

je úplne správne a na také veci sa nezabúda. Časom to zrejme odsudzovali a také veci sa 

vytiahnu, keď je to potrebné. Rodina do tohto procesu teda zasahovať veľmi nechcela a boli 

na to dôvody. 

Roky predtým som to bral ako dobý skutok a myslel si, že tí ľudia ináč ako ubližovať niekomu 

fungovať nevedia. Futbal ma už tak nezaujímal a neriešil som ho. Pritom som žil trocha 

hýrivejšie a vedeli ma aj trochu zdiskreditovať. Bral som to ako niečo, čo ich jediné dokáže 

spájať a nakopnúť. Na istý čas ich nakoplo aj toto a dá sa to vyčítať z výsledkov, ale to sú len 

krátkodobé veci. Učiť sa rešpektu a spolupráci s inými je lepšia alternatíva aj pre výsledky. 

V kontexte so zdôvodnením tohto zákona napríklad nevznikne pri tom jedinec, ktorý sa cíti 

odstrčený. Nevznikne novodobý extrémista, celkovo to vytvára lepšiu atmosféru. Oni moju 

odstránenie z kolektívu potrebovali na to, aby vedeli vôbec fungovať. Napätie medzi ľuďmi 

zrejme stúpalo a je ťažšie fungovať tak, že tá nálada a atmosféra v spoločnosti je namierená 

proti vám. Je ľahšie urobiť jedno klamstvo a dýku do chrbta a krátky čas máte pokoj. Vtedy 

pred rokmi mi to ešte až tak neubližovalo, aj keď išlo o podobné akcie. Teraz mi ale ublížili, už 

som tieto skutky lásky konať nechcel. Už som nechcel aby sa spájali na tomto práve na mne. 
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Už mi to nebolo jedno, že partia ľudí vie robiť iba niekomu zle a že nič iné sa v živote nenaučili. 

Aj keď vlastne celý príbeh je o tomto mechanizme, ktorý sa snažím teda predložiť. Toto bolo 

ale silné kafé a aj keď sa len opakovalo, znášal som to v tom období dosť ťažko. 

Napriek tomu, čo sa udialo je však potrebné povedať, že odhliadnúc od toho všetkého, toto 

boli roky, keď mi futbal opäť niečo dával a išlo o fantastickú psychohygienu, ktorá mi pomáhala 

v štúdiu a robení záverov v najodbornejších súvislostiach. Doslova ma to bavilo, keď som 

sledoval moje súkromie a to, ako som pôsobil na ihrisku, ako som pôsobil na iných a ako som 

sa zlepšoval. Predsa len, niekde v minulosti som to prestal hrať a vnútri vedel, že u mňa pri 

určitej konštelácii hviezd bola asi možnosť to dotiahnúť ďaleko. Je neuveriteľné, koľko vecí 

a okolností pôsobí na jednotlivca a tento kolektívny šport je skutočne veľkou vedou. Veci 

fungujú presne tak isto ako vo všetkých iných kolektívnych činnostiach. Energia rešpektu alebo 

odstrkovania je tu funkčná azda aj viac. Cez futbal som chápal veľa, dal mi do môjho projektu 

extrémne množstvo informácií.  

Na mojej dedine sa rozhodlo, že aj obyčajný dedinský futbal budem môcť hrať vtedy, keď 

budem pre nich akceptovateľný po iných stránkach ako je pôsobenie na ihrisku. Rozhodli sa, 

že ak oni budú chcieť, ja nebudem môcť robiť ani toto a je jedno, či som tam dobrý ako anjel, 

alebo zlý ako čert. Keď som bol čert, bol som vlastne dobrý. Keď som na ihrisku skutočne kričal 

a nadával, nevadilo im to, len sa z toho akosi tešili. A naopak. Keď som bol bez sily a výkonov, 

nevadil som im. Keď som sa dostával individuálne inde, už som vadil a už sa pripravoval 

vyhadzov. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú som chcel predostrieť pre ukážku, aké 

procesy a vnútorné princípy v takýchto oblastiach často fungujú. Pričom dôvody zlepšovania 

sa sú tiež veľmi dôležité pre pochopenie, čo a prečo sa dejú veci, ako opisujem aj v súkromí. 

Počas písania a v určitej fáze rozvoja tohto zdôvodnenia som pozeral kanadský film z roku 

2019, ktorý bol urobený podľa skutočnej udalosti. Volal sa Moja dcéra zmizla. Opisuje práve 

takéto malomeštiacke prostredie, kde sa nejaká nie nepodstatná skupinka ľudí rozhodne 

niekoho zrejme z nejakých konkurenčných dôvodov tiež odstrániť. Zhodou okolností tiež išlo 

o šport a tam sa to spájalo asi aj priamo s pokusom o vraždu. Dôležité je, že na tom fungovala 

celá komunita ľudí, klamstvo ich spájalo a držalo pokope. Na margo mojich skúseností len 

chcem poukázať, že takéto veci sa v malomeštiackých komunitách skutočne dejú, často na tom 

fungujú a príbeh je jednak podľa skutočnej udalosti a jednak z vyspelého kapitalistického 

sveta. A môj pocit a istota dlhodobo je v tom, že niečo také, aj keď možno iným spôsobom, ale 

možnými omnoho horšími dôsledkami, sa deje v mojej komunite a to dlhodobo. Mojou 

snahou je tento proces ukázať a naznačiť. Ale že moje videnie skutočne nie je paranoidné, ale 

podporené okrem mnohých faktov, ktoré uvádzam, aj takouto zaujímavosťou, ktorá sa stala 

inde. Na margo porovnania s tým, čo sa stalo u nás doma len poviem, že to nie je obraz 

nejakých náboženských komunít, aj keď tie môžu často veci rôznym spôsobom, podnecovať. 

Je to vo všeobecnosti obraz a hrozba v uzavretejších komunitách. Kde existujú vnútorné šikany 

a často je ťažko ich nejako identifikovať a možno aj s tým tam niečo robiť. Kde sa to spoločne 

vie skrývať a pracovať na dosiahnutí nejakého cieľa. Útek a návrat bol pre mňa jedinou cestou 

to riešiť a nejakým spôsobom predkladať. 

Takto to jednoducho aj v mojej oblasti chodí. Argumenty na likvidáciu ľudí tam netreba vôbec 

a robí sa to často ako na jatkách. Čo teda potvrdia prakticky všetky ďalšie skúsenosti a veci, 
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ktoré otvorím. Rozdiel medzi týmto levelom a kapitalistickým výrobným procesom, ktorý 

ukazujem cez iné skúsenosti je asi vo výške spoločenskej arogancie a v tom, že poväčšine ľudia 

aspoň hľadajú nejaké objektívne vysvetlenia. Tu je to v podstate úplne jedno a to ani netreba. 

Spoločenská arogancia je v mojom domove jednoducho často na obrovskej úrovni a toto by 

som chcel ukázať ako veľmi zaujímavý vzorec správania sa mojej komunity, ktorá je teda 

založená na nejakých jej vnútorných pravidlách a zložkách moci, ktoré som spomínal. Presné 

príčiny je ťažko identifikovať. Bude to zrejme kombinácia vysokého stupňa alkoholizmu, kde 

sú ľudia ľahko manipulovateľní, ako aj rôznych ideológií a mocenských tlakov. Ale samozrejme 

ako som sľuboval, prejdeme aj k jednotlivým osobnostiam, ktoré týmto štýlom produkuje.  

Nič to nemenilo na tom, že som do volieb išiel naplno. Pre mňa nebolo dôležité kto si čo o mne 

myslí, ale čo ponúkam a čo je výsledkom mojej práce. Ten bol nespochybniteľný aj keď som 

netušil, ako to v týchto kruhoch chodí a ako sa to prekrúca tam. Mnoho vecí je dnes nejako 

preukázateľných a asi tie mocenské vplyvy hrali a hrajú nejakú úlohu. Do volieb som šiel teda 

naplno, išiel dať do toho všetko, lebo výsledok mojej práce bol taký, že som zvolený byť mal. 

Napriek tomu, že to celé začalo takouto dedinskou pijanskou akciou, ktorú som v podobnom 

duchu už roky zažíval. Dav na také odstrely ale rýchlo zabúda a je to akási prirodzená forma 

jeho fungovania. Napriek uvedomeniu si tejto potreby rodákov, teraz v kontexte volieb ma 

poriadne prekvapila. Toto bol iba akýsi sprievodný jav celého projektu. Poďme teda bližšie 

k voľbám a priamo ku kampani, ktorá začala práve touto zaujímavou akciou. 

 

Kampaň 

Medzi týmto športovým marketingom a začatím kampane som strávil zimu v alpách na 

vysokohorskej chate, kde som si ešte slušne zarobil. Išlo o moju prvú prácu na tejto pozícii 

v tomto prostredí, ktorú som teda chcel už dlhodobejšie robiť a priznám sa, aj preto ma to 

z Zillertalu vtedy ťahalo preč. Pomohlo mi to okrem nabratia prvých skúseností s týmto typom 

servisu, ktoré neskôr pomáhali v riešení zaujímavých typov šikán, byť na voľby omnoho lepšie 

pripravený. Zabezpečil si bývanie v prenájme a do istej miery sa od rodičov osamostatnil. 

Predsa len, neboli úplne stotožnení s tým čo robím a miestne vplyvy a trochu výsmechy od 

ľudí ovplyvnenými miestnymi „osobnosťami“ vytvorenými nielen dnešným režimom, 

dlhodobo prinášali a prinášajú určité tlaky aj na nich a cez nich aj na mňa. Bez toho to 

jednoducho nešlo a  zdroje nadobudnuté v zahraničí mi umožnili na istý čas fungovať aj doma 

a riešiť túto dôležitú vec bez takýchto „rušivých“ vplyvov. 

Keďže odborníci sa tomu vyhýbali, jedinou možnosťou boli verejné debaty a riešiť to cez 

internet. K tomu samozrejme podpora cez noviny prostredníctvom článkov a mnohých 

reklám, billboardov a pod. Posledný zárobok na vysokohorskej chate bol pri porovnaní 

s dovtedajšími zárobkami relatívne dobrý, pričom som plánoval brať podporu a vyzeralo to, že 

si v kontexte volieb z tohto pohľadu relatívne v kľude urobím svoju prácu. Toto bol vlastne môj 

základný cieľ, za ktorým som išiel a nebral ohľad na to, čo si kto myslí. Tak ako stále. Bol to 

jediný spôsob a jediná možnosť, aby som veci dostal až do takéhoto stavu. Teda z mojej pozície 

vyhnanca, ktorý však má v rukách viac, ako akákoľvek osoba snažiaca sa o vstup do politického 

ringu kedykoľvek a kdekoľvek predtým. To bolo už vtedy jasné a zrejmé. 
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Prakticky viac ako som vedel predložiť ja sa ani predložiť nedá a už nikdy asi dať ani nebude. 

Mal som v rukách vyargumentovaný program, ktorý je dnes preukázateľne jedinou podrobne 

zdôvodnenou a realistickou cestou k riešeniu dnešných problémov. Neskôr som dôkazový 

materiál vylepšoval, ale vtedajšie štádium bolo bezpochyby už dosť presvedčivé. Aj keď spôsob 

podania nebol možno najšťastnejší. Dal som to do filmov v túžbe, že to ľuďom absolútne 

uľahčím a hlavne aby odborníci mohli niečo posúdiť behom 2-3 hodín a nemuseli čítať nejaké 

knihy a články. Čo bolo možno chybou a ich úroveň nakoniec dosť amatérska, ale tie dôkazy 

jednoducho boli k dispozícii. Vedel som rozvoj preukázať cez moje skúsenosti a často 

absolútne fantastické výsledky práce, ktoré boli možno menej čitateľné a nepriame, avšak boli 

súčasťou toho, že som také niečo vôbec navrhoval. Ja som už pri týchto voľbách vedel 

preukázať tú najväčšiu schopnosť v politike niečo ponúknuť a ju posunúť. Schopnosť niečo 

robiť, niečo správne posúvať, v prípade potreby to aj riadiť, ale hlavne nebáť sa ísť proti prúdu. 

Čo je asi základný predpoklad politika, ktorý má priniesť nejakú pozitívnu zmenu. Avšak bol 

som aj otrok, ktorého je ľahké využiť ako kopací mech. Padajúce hovno, ktorého likvidácia 

mohla prinášať mnohé pozitíva pre tých, ktorí ju konajú. Túto hrozbu som asi podcenil, keďže 

niečo také sa na mne dialo dlhodobo. Nečakal som možno to, že toto budú robiť aj obyčajní 

ľudia v rozsahu, v akom sa to neskôr dialo. Využiť ma ako kopací mech bolo skutočne jednou 

z možností, čo urobia s niekym, ako som ja. Boli na to mnohé motivácie zhora, mohlo to ľuďom 

konajúcim tieto veci prinášať mnohé výhody. A nenávisť k niekomu je stále najčastejším 

spôsobom prežívania, tvorby vzťahov a sietí a fungovania. A to sa ukázalo ako objektívna 

hrozba. Inej cesty však u mňa nebolo a niet. Voľbami sa to vlastne len opäť začínalo ukazovať. 

Ľudia by radšej prijali nejakú osobu, ktorá sa správa tak ako to oni vyžadujú. Bude hrať nejakú 

pokryteckú hru, možno spojenú s úspechom v rámci tohto režimu. Ja som bol pre nich zlým 

človekom na politickú funkciu. Aj keď z pohľadu nejakého otvárania sa, ako to robím týmto 

zdôvodnením a je samozrejme spojené aj s domácimi procesmi, som si ešte zakúsil do jazyka. 

Po prvých športových skúsenostiach som šípil, čo sa doma zase bude diať a niečo naznačil 

v zmysle spájania môjho mesta s možným masovým vraždením. Ale to som po pár minútach 

stiahol a tieto veci neotváral. Počas dokončovania publikácie je vojna na Ukrajine a moje slová 

sa viacmenej potvrdzujú. Aj keď je ťažké hľadať priamu zodpovednosť, odmietanie výsledkov 

poctivej práce aj z takéhoto kolektívneho pohľadu v kombinácii s tým, o čom projekt je, túto 

logiku jednoducho dáva.  

Moje odmietanie na tom, o čom projekt je, samozrejme nič nemenilo. Ale po chuti som 

rodákom teda nebol, to už asi opisovať nemusím. Tu sa diala doslova moja likvidácia, ktorá je 

tu bežným javom. Treba však povedať, že v mojom prípade mala korene v zahraničí, alebo 

jednoducho v systéme ako takom a v tom, že sa to robilo aj vonku. Keď ľudia vycítili, že ma 

majú v rukách a že som od nich závislý, bol z toho bum tresk. Tak to bolo aj teraz. Vo voľbách 

som bol z tohto pohľadu jednoducho veľmi zraniteľný. Dal som k tomu do toho všetko, išiel na 

hranicu mojich možností. Čo však paradoxne umocnilo moju zraniteľnosť a asi to malo 

nakoniec až opačný efekt. Vzniklo akési ďalšie perpetum mobile. Projekt som posúvať musel, 

toto boli iba sprievodné javy. Dostal som to teda až do volieb a z istého pohľadu už toto bol 

nadľudský výkon. Keď sa teda pozriem na to, čím som si prechádzal predtým a z akej pozície 

to robil. 
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Poďme k voľbám a kandidátom 

Voľbami prejdem rýchlo a spomeniem len základné fakty, ktoré ich sprevádzali. Víťaz, terajší 

primátor, bol asi najväčším favoritom a na základe doterajšej práce mal množstvo 

argumentov, ktoré sú pre obyčajného človeka ľahko viditeľné a rozpoznateľné. Snažil som sa 

osobne ho vyzvať, aby sa pridal k mojim snahám, podobne ako som to logicky robil aj pri 

ostatných. To je podľa mňa logická požiadavka, keďže program a stratégia by mali byť 

v politike na prvom mieste.  

Trochu ilúzia, ale profesionálny pohľad by mal byť asi taký. Ja som ponúkal dnes jedinú 

zdôvodnenú alternatívu a aj keď som tento fakt neskôr neustále dokazoval, už vtedy bol 

z môjho pohľadu dostatočne zrejmý. Profesionalita a striktný pohľad cez svet faktov je to, čím 

som sa snažil prezentovať a to bolo cestou, ako vznikol môj projekt. Takto som logicky 

očakával, že sa ostatní pridajú. Lebo som ponúkal stratégiu, ktorá niečo zabezpečí. A dnes je 

na svete jediná stratégia, ktorá môže ísť do odborných diskusií. Ja som to už vtedy vedel, aj 

keď dokazoval niekoľko rokov neskôr rôznymi inými nepriamymi spôsobmi.  Autorom som bol 

ja, bol to výsledok nejakého naberania skúseností a už výsledok, ktorý je potrebné tlačiť do 

diskusií s tým, že moja autenticita bude veľmi dôležitým faktorom pri zdôvodňovaní. Alebo ja 

som bol jednoducho niekde ďalej ako ostatní. Ja už a viem, čo je dobré, čo treba robiť. Viem 

to zdôvodniť. Politici a politické strany fungujúce v dobe rozvoja tohto projektu, ako aj 

zdôvodňovania zákona, nie sú na tomto leveli ani z ďaleka. Tí sa stále hádajú, najčastejšie riešia 

len svoje ego, stínajú si hlavy, prinášajú na obrazovky lynče, ktorými národ zabávajú. Na viac 

to tam nevydá a v kontexte týchto skúseností je možno aj otázne, či to nie je momentálny 

obraz našej spoločnosti ako takej. Avšak bez ohľadu na túto dilemu ďalej dnešné osobnosti 

zatiaľ nedošli a samé od seba v politike ani nedojdú. Čo vlastne potvrdzuje ich reakcia na 

projekt ako taký. Mnohí sa prezentujú tým, že majú okolo seba mnoho odborníkov. Tým 

dokážu v politike ľudí oklamať. Hrajú sa na schopnosť spolupracovať. Len bez správnej 

stratégie je to spolupráca na ožobračovaní národa. Chcú niečo robiť len nevedia čo a ako. 

Jednotlivci vychovaní cez tento režim, ktorí pre politiku v zásade nemajú žiadne výsledky 

práce. Tu išlo o individuálny projekt s azda neuveriteľným výsledkom. Mnoho môže byť 

niekedy menej a tu to už preukázateľne platí. Čo si ešte ukážeme v záverečnom zhrnutí. 

Z môjho pohľadu je moja požiadavka, aby sa iní pridávali ku mne, logická. Takto analogicky 

som v živote postupoval stále, práve tohto prístupu je projekt výsledkom. Tiež som vedel 

ukázať, že som schopný v riadení a že viem, ako veci posúvať správnym smerom. Keď treba, aj 

tvrdým a nekompromisným bojom proti prúdu. Čo je teda pre politika asi to najdôležitejšie, 

ak chce niečo na nastavení meniť. A to, že nedisponujem nejakou kariérou na tom nič nemení. 

Lebo toto skutočne nie je moja chyba. Tento režim to jednoducho neumožňuje a kompatibilita 

s projektom by tam bola nulová. Čo teda ďalej potvrdzovali skúsenosti, ku ktorým prídeme. 

Taká je jednoducho realita, toto nakoniec hovoria aj výsledky práce a podobné pokusy u iných 

odborníkov, ktorých teda vytiahol tento režim a pri porovnaní s mojim projektom neponúkajú 

a nevedia zdôvodniť prakticky nič. Preto som očakával a aj budem očakávať práve toto. Teda 

to, že sa iní pridajú ku mne. 

Novodobé osobnosti, ktoré sa teda nejakou cestou dostali k voľbám v rámci môjho mesta, 

však mňa ako osobu absolútne odmietali a nepovažovali za niekoho, kto niečo môže ponúkať, 
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kto je v podstate na ich úrovni. Jediné, čo ich zaujímalo, boli hlasy. Program a správnosť 

analýzy dneška bol a je pre týchto ľudí úplne nepodstatná vec, čo som vtedy začínal plne 

chápať. Postupne ma autovali a snažili všetko zamiesť spôsobom ignorácie a zjavnými 

pozachrbtovými intrigami a klamstvami. Jediná možná cesta pri tomto projekte a je to zbraň, 

ktorú využívajú dnešné politické štruktúry dodnes. Na viac sa nezmôžu, na viac prakticky ani 

nemajú. Akosi spoločne sa snažili využiť princípy demokracie bez argumentov a takto nejako 

urobiť verejný obraz. Niečo typické pre celý režim zhora, čo sa snažím naznačovať naprieč 

celou publikáciou a k ďalším zaujímavostiam aj zo sveta odborníkov budeme ďalej prichádzať. 

Nebolo to na mne až tak ťažké, lebo som roky striktne sledoval posun tejto veci a ľudí som 

musel doslova pálkovať. Musel som sa od nich často strániť, lebo pri každej príležitosti ma 

oklamali, urobili zo mňa sprostého, oberali ma krok za krokom o všetko. Inej cesty nebolo. 

Nebolo ťažké ma v mojej komunite po týchto veciach takto odpálkovať a označiť za niekoho, 

kto im nie je v tom čase hoden. Keď sa to teda chcelo. 

Primátor a neskorší víťaz bol v takomto prípade zo všetkých asi najlepšia alternatíva a aj som 

ho za to považoval. Jednak bol navonok komunista, čo považujem za niečo, čo je v oblasti 

dosahovania sociálnej spravodlivosti najďalej. Teda z nejakého ideologického pohľadu, ktorý 

sa blíži vedeckým faktom o realite. Od tejto ideológie by som sa chcel odraziť do podobnej, 

ktorá však bude založená na demokracii a trhovom mechanizme. Alebo presnejšie, odraziť od 

ideológie k vedecky zdôvodnenému riešeniu. Posunúť latku omnoho vyššie, ako to bolo 

doteraz v rámci akejkoľvek politickej a spoločenskej vetvy. Tak len z takéhoto pohľadu som ho 

považoval za niečo najlepšie, čo mohlo v prípade môjho odmietnutia pokračovať. Aj keď aj od 

nich sa už črtali zvláštnosti, ku ktorým prídem a ktoré teda boli spojené so spôsobmi, ako si 

udržiavajú moc. Predsa len, ja som rozvinul aj ich základné myšlienky do nadrozmerných výšok. 

Tlaky aj z ich štruktúr z pohľadu logiky fungovania moci sa dali čakať a to sa asi aj potvrdzovalo. 

Aj keď som vtedy možno veril v nejaké dobré úmysly aspoň vzhľadom na prúd, ktorý 

predstierajú. Mýlil som sa. Avšak tí, ktorí len išli do politiky a autovali niečo také, tam som bol 

teda rozčarovaný úplne. 

Prvým bol riaditeľ miestneho tzv. osvetového centra, ktorého tu poznalo mnoho ľudí. Bežná 

umelá kariéra, ktorá sa dnes robí rôznymi spôsobmi. V tomto prípade cez oblasť kultúry. 

Medzičasom sa mu prišlo na nejaké prešľapy a riaditeľom už nie je, ale vtedy ním bol. 

Nebudem hodnotiť jeho odbornosť, aj keď nejaký obraz som si vytvoril na jeho akcii. 

Systémové riešenia nemal veľmi v krvi, akoby si myslel, že všetky veci vybehá a bude hlavným 

policajtom, ktorý zariadi spravodlivosť v meste. Asi tak nejako bol zvyknutý. Na kandidatúru 

teda mal svoje dôvody, išlo v tom čase o veľmi známeho človeka v meste cez spomínanú 

kultúru a jeho volebné výsledky v rámci iných volieb naznačovali, že z tohto pohľadu môže 

vytvárať alternatívu k dnešnému vedeniu. Moju ponuku odmietal.7 Telefónoval som s ním, 

vysvetľoval, ale nestačilo to. Považoval som to z jeho strany za čudné, ale to je všetko. Nebol 

nominantom žiadnej strany a viacero ľudí sa k nemu pridalo. Ich základným cieľom bolo 

vyslovene zhodiť terajšie vedenie, ktoré považovali za zlé. Čiže základná myšlienka vyslovene 

negovať a ísť proti niečomu či niekomu.  

 
7 Email v prílohe 



95 
 

Tretím v poradí je človek a mladík tiež v mojom veku, ktorý pracuje dlhodobo v štátnej správe. 
8Politické ambície mal od skončenia školy a tomu sa vlastne venuje celý život. V meste 

vybudoval akúsi svoju sieť ľudí, ktorí sa predstavujú ako odborníci v rôznych oblastiach. Čo je 

teda typická manipulácia doby a je to niečo, čím si napríklad dnešné politické strany získavajú 

ľudí. Len problém je v tom, že bez myšlienky je z toho boj o posty, boj o moc. A to, čo kritizujú 

na opačnej strane barikády, v tomto ideologickom prípade na novodobých komunistoch. Oni 

sa takýmto štýlom vlastne predstavujú už pred voľbami. Dlhodobo bol jedným z najhlasnejších 

kritikov vedenia mesta, ale bez myšlienky a spôsobu implementácie svojich cieľov.  

Jeho nadriadený a strana, ktorá ho na svoje potreby aj v rámci zrejme môjho odstraňovania 

najíma, je stranou hovorcov oligarchov a stranou, ktorá si z nejakého ideologického pohľadu 

želá ďalší postup spoločnosti do kapitalistickej úžery. Je hovorcom tých, o ktorých chcem 

podať nejakú objektívnu správu. Oni to síce kamuflujú a prekrúcajú rôznymi spôsobmi, ale 

v princípe ide o tento cieľ. Sú to vlastne otroci oligarchov, ľudia idúci v nejakom smere 

s prúdom. Tam je to ľahšie a tento mladík je na tejto trajektórii. 

S jeho nadriadeným a šéfom jeho politickej strany(aj keď ich vystriedal viacero), Richardom 

Sulíkom,9 som sa pred voľbami pokúšal rozprávať, len jeho odbornosť mu dovolila tak akurát 

utiecť od debaty. Po odbornej stránke sú to doslova amatéri, alebo dobrí manipulátori, čo 

približujem v nasledujúcom texte. Pričom podrobne to rozoberám v publikácii Odborná 

argumentácia. Tento kandidát sa prezentoval tvorbou nejakej už identifikovateľnej štruktúry. 

Nad ním človek s veľmi pochybnou odbornosťou, ktorú si načrtneme hneď. Pod ním tiež nejaký 

jeho výber, ktorý pred voľbami robil štvavú kampaň aj voči môjmu projektu. Tam sa to ešte 

riešilo a záver zhodnotím nakoniec. Ale takto nejako pôsobili. Intrigánstvo, vysoké ego, nulové 

skúsenosti a schopnosti vidieť veci v súvislostiach. Pekný a zaujímavý marketing a hranie na 

strunu úspechu a ťahania ľudí do tohto sveta otroctva. Dalo by sa to v princípe spájať aj 

s proklamáciou byť slušný a vlnou, ktorá prebehla Slovenskom. V snahe o zachovanie trendov 

a hľadania dôvodov, ako akékoľvek rušivé vplyvy, ktoré by mohli nabúravať súčasné 

nastavenie, zmietať zo stola. Ale o tom je vlastne dnešná pravicová politika ako taká. Myslím, 

že o toto tam ide a toto ich tam ťahá. Toto je vlastne to, kde nás ťahá zložka moci kapitalizmu. 

Najprv poddajnosť voči moci doby a potom hranie na strunu úspechu a vydieranie.  

Toto bolo podstatou tejto skupinky, aj keď je otázne, do akej miery je toto uvedomenie v rámci 

takýchto štruktúr. Z ideologického pohľadu je pozitívom akási snaha o individuálnu slobodu, 

ktorá je u nás často valcovaná parným valcom nastavených iných ideologických štruktúr, ktoré 

teda opisujem naprieč celou publikáciou. Čo teda výrazne sťažuje ich aplikáciu v našich 

podmienkach a tiež sa to dá nejako vyčítať. Ísť s prúdom ideologických štruktúr v rámci takého 

mesta znamená aj mať pokoj. Čo teda bol asi aj jedným z dôvodov môjho odmietania pri 

spôsobe života, ktorý som musel implementovať vzhľadom na  okolnosti. Z tejto strany 

barikády sa dá teda zobrať práve toto, aj keď pri mojom projekte zlyhali aj tam a ego, prípadne 

miestne tlaky im neumožnili ísť nad vec. Alebo možno osobné ambície a túžbu po moci, ktorá 

teda ide ruka v ruke s nejakým proklamovaným osobným úspechom v rámci režimu. 

 
8 Email s ponukou spolupráce v prílohe 
9 Fotka z diskusie vo Svidníku 
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Nemyslím si, žeby títo mladíci došli do nejakého pochopenia, na akej strany barikády vlastne 

stoja a ako vyzerajú hlavné ideologické myšlienky toho, čo nasledovali. Zahalené do rúška 

tajomstiev, preto sa ich pokúsim predstaviť. Majú totižto veľmi blízko k ich prezentácii sa. Tie 

sa dajú vidieť cez literatúru a odborne zdôvodnené myšlienky tohto prúdu. A na Slovensku 

podobne ako pri ľavici v podobe pána Blahu, ktorého článok mi v istom čase pomohol 

poskladať základnú mozaiku alternatívneho systému, máme takú literatúru aj tu. Tá je zhrnutá 

v podobe práce pána Karpiša, ktorého vyprodukoval bankový a neskôr tretí sektor v podobe 

think tanku pod názvom INESS. Pri hlbšej analýze politického šéfa týchto myšlienok na 

Slovensku v čase písania tejto publikácie ministra hospodárstva Richarda Sulíka, je zrejmé, že 

bol od začiatku ovplyvnený týmito myšlienkami a boli jeho základom od začiatku politickej 

kariéry. My to vidíme na frázach menej štátu, menej byrokracie a pod. V podstate sa kapitalisti 

snažia odbúravať sociálny štát už od neoliberálnej doby a toto sú akési pozostatky tohto 

smerovania. Hovorím pozostatky, lebo dnes sa už s istotou vie, čo tieto veci priniesli. Ale treba 

povedať, že na základe zlých trendov ponúkajú aj nejaké riešenie. To je síce z pohľadu 

akýchkoľvek ekonomických pravidiel zo sveta sci-fi, ale je to niečo, čím sa mocní dnešného 

sveta snažia o pokračovanie a prehĺbenie drancovania a špekulačného spôsobu života. Sú to 

kryptomeny a tlaky na ich fungovanie. 

Takémuto riešeniu sa pán Karpiš venuje len na piatich stranách. Dôvod je jednoduchý. Je to tak 

obrovský nezmysel a jasný podvod, že pri väčšom rozsahu tejto témy by z teoretického pohľadu 

asi nemohol písať nič. Tak zhruba napísal ciele a že asi tak by to mohlo fungovať. Bez istoty, 

s jasným manipulatívnym zámerom. V oblasti odborného sveta sa ľudia pri tejto problematike 

vedia baviť o navonok odborných otázkach, ale tie súvisia výlučne s technológiami a asi aj 

možnosťami bohatnúť a pod. Z pohľadu menových pravidiel a toho, ako veci zabezpečiť, nie je 

o čom. Je to nezmysel a nebezpečný podvod na poctivo pracujúcich ľuďoch. To viac opisujem 

v rámci Odbornej argumentácie. Každopádne sa pritom hrá na ego a pocit, že niekto niečomu 

viac rozumie a tým si zdôvodňuje nejaké spoločenské postavenie. Teda pocit výnimočnosti, čo 

je fantastickým manipulačným nástrojom týchto pravicových prúdov. Celá pravicová agenda 

je založená na takýchto ťahaniach ľudí a to sa ukazovalo aj pri skupinke, ktorá toto v rámci 

mesta. Samozrejme pod nejakými navonok dobrými úmyslami v rôznych oblastiach, ktoré 

ponúkala a dala do nejakého pekného marketingu. 

 

Chceli vyhrať voľby, ale na viac ako na takéto manipulatívne veci to u nich tiež nevyšlo. Pričom 

dobré z nej sa dá zobrať asi túžba po individuálnej slobode, ktorá teda bola základom vzniku 

projektu kooperativizmus. Ináč boli a sú úplne popletení a zapletení v manipuláciách doby 

a režimu. S čím by som rozbor tohto prúdu vo voľbách uzavrel. 

Ďalší kandidáti boli miestni podnikatelia, alebo ľudia, ktorí sa venujú alebo venovali riadeniu 

športových klubov. Tu sa nebudem zastavovať, mali na to svoje dôvody spojené s tým, že ich 

ľudia poznali a neponúkali žiadnu myšlienku alebo ideológiu, ktorú by som chcel nejako 
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v súvislostiach načrtnúť. Myslím, že v tomto prípade sa o to ani nepokúšali, ako to možno bolo 

v tom predchádzajúcom. Tiež sa len odvolávali na nejaké kontakty mimo komunity s tým, že 

ich vedia získavať a tvoriť vzťahy. Tam by sa asi dalo ukázať presne to, ako vyššie. Že vytváranie 

vzťahov nie je dôvod na to, aby sa človek hlásil do politiky. Hlavne keď nad nami máme doslova 

odborno riadiacich analfabetov a deviantov. Čo títo manažéri možno ani netušia, len dnešný 

svet je takto poukladaný a v mojom meste sa na také veci veľmi pozerá. Teda kto má akých 

kamarátov niekde vyššie. Lebo oni vytváraním takýchto vzťahov ponúkajú len otroctvo tým 

vyššie. Čo zhrnieme v závere. Jeden do volieb išiel sám,  druhý sa napojil na snahu o kolektívnu 

výmenu vedenia. Viac k tomu teda nič a zastavím sa tam, kde bola ponúkaná ešte nejaká 

myšlienka, alebo povedzme ďalšia ideológia. Tá náboženská. Niekto tento priestor v mojej 

komunite prebrať musel. A siahalo to ako ináč, do mojej dedinskej časti mesta.  

 

Predtým však predstavím to, ako principiálne funguje dnešný finančný systém, keďže toto je 

s týmto ideologickým prípadom prepojená nádoba. Finančné inštitúcie, pod ktoré patria 

hlavne banky, sú v rámci kapitalizmu drancovačmi spoločnosti. Zarábajú prakticky bez 

nejakého pričinenia pričom vytváranie nejakej efektivity a odbornosti v rámci ich štruktúr 

nemá prakticky žiaden vplyv na ich obchodné výsledky. Kríza a pokrízové obdobie v roku 2008 

k tomu pekne ukázali, na akej morálnej úrovni sú ľudia, ktorí ich vedú. Zachraňovali ich štáty 

prostredníctvom centrálnych bánk. Tí sa tomu v podstate smiali a rozkrádali naďalej. Ich 

odmeny boli často historicky na najvyšších hodnotách. A to práve v tom čase, keď ich 

zachraňovali obyčajní ľudia a svet sa rútil do stredoveku. Aj takto sa vravelo s touto krízou. 

Manipulácia s úrokovými mierami centrálnych bánk prinášala dokonca situáciu, že bohatli len 

na tom, že si mali možnosť od nich požičiavať.  Dnes sú známe nahrané rozhovory medzi 

vysokými bankármi, kde sa ukazuje, že o tom, že sú to zlodejské organizácie, vlastne vedia 

a smejú sa z celej spoločnosti. Štáty ich musia aj tak nejako zachraňovať, lebo pád jedného 

subjektu môže vyvolať spomínaný návrat do stredoveku. Čiže pád celého peňažného systému. 

Jednoducho sú to inštitúcie, ktoré majú nejakú úlohu v podobe existencie peňažného systému, 

ale ekonomický priestor odjakživa deštruujú, rozkrádajú, vytvárajú oligarchov a je to 

povedzme ten hlavný a základný problém systému, ktorý sa v rámci kooperativizmu bude 

riešiť. Kooperativizmus doslova zabezpečí, že takéto inštitúcie si nebudú môcť tlačiť peniaze 

a zarábať na ničom. Že sa vytvoria mnohé rovnováhy, ktoré dnes neexistujú a robia zo systému 

totálny bordel. Z pohľadu našej problematiky u ľudí, ktorí sa budú mv takýchto inštitúciách 

presadzovať, bude musieť byť aj odbornosť. Budú musieť aj niečo riešiť a robiť, čo bude mať 

dôsledky na ich výsledky. Napríklad likviditu. Bude vytvárať ľudí, ktorí sa venujú poctivej práci 

a nie poctivému podlizovaniu sa či hovoreniu nezmyslov. Dnešní tzv. ekonomickí odborníci 

vychádzajú práve z takéhoto prostredia zlodejiny a arogancie a sú to viacmenej ekonomickí 

analfabeti a profesionálni zavádzači. Mne osobne niekedy pripadajú ako zabávači, ale to je 

skôr smutné. Viac ako štatisti to povedzme určite nie sú a ich úlohou je doslova zavádzať 

a interpretovať veci v prospech režimu. 

Banky dnes napríklad do pozícií osobných bankárov nehľadajú odborníkov. Dôležité sú úplne 

odlišné veci. Hľadajú v podstate dobrých otrokov a kamarátov novozbohatlíkov, ktorí sú teda 
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najlepšími klientmi. Aj tam je vidieť, ako funguje bankový systém v praxi. Submisívnosť voči 

nastavenej moci je asi najpodstatnejšia vlastnosť aj v tejto oblasti režimu. Okrem toho, že ten 

je postavený na absurdných a nelogických pravidlách, doslova na bordeli a na bubline, banky 

dnes produkujú ľudí, ktorí potom vytvárajú v spoločnosti nejaké štruktúry a svoje postavenie 

často využívajú v politike. No a taký jeden prípad bol aj riaditeľ banky, ktorý pochádzal práve 

z mojej dediny. Na základe povedaného je asi zrejmé, čo takýto riaditeľ pobočky po odbornej 

stránke predstavuje. No nič. Ale má nejaké postavenie v rámci komunity a on to môže zneužiť. 

Ľudia ani netušia, že byť riaditeľom banky nie je to isté, ako byť odborník. Je to tak najskôr to 

isté, ako byť otrok a poddajný člen úžerníckeho režimu. Čo sa potvrdilo aj v tomto prípade. Ale 

aby som bol presnejší, je to hlavne miestny vzorný kresťan a nominovala ho kresťanská strana, 

šéf ktorej mi síce neskôr písal že s tým nič nemá, ale predsa len to išlo z ich štruktúr.  

 

To, čo sa tam dialo, asi pripomínať netreba. Ja som trochu veril, že tam začnem s podporou, 

keďže ma tam ľudia aspoň poznajú, ale mýlil som sa. Išlo odtiaľ niečo iné. Toto bolo 

pokračovanie futbalovej kanonády niekoľko mesiacov predtým. V posledný deň možnosti 

prihlásenia sa, vznikol teda ďalší ašpirant na primátora môjho mesta. Riaditeľ jednej 

z miestnych pobočiek bánk z mojej dediny. Podľa všetkého chcel sťahovať ľudí a pridať ich 

k niekomu na základe kresťanských hodnôt. On ich síce neskôr pridával k ateistovi, ale to bolo 

asi jedno. Cieľom nebolo niečo riešiť, ale ako ináč, niečo zastaviť a proti niekomu bojovať. Proti 

komunistom v meste. Alebo proti hrozbám ako som ja, čo je z pohľadu kresťanskej dediny a asi 

mojich skúseností a nutnosti odtrhnutia sa od týchto praktík pre potreby riešenia projektu, asi 

dosť možné a zrejme aj vysoko pravdepodobné.  

Ateista je menej nebezpečný pre kresťanské hodnoty a hlavne jej predstaviteľov, teda 

presnejšie pre tých, ktorí cez takéto veci drancujú a ničia spoločnosť, ako som ja. Ja som niečo 

nadčasové urobil potom, ako som sa tejto ideológie, presnejšie jej nejakých pravidiel, 

definitívne vzdal. Neviem do akej miery ho môžem viniť za také niečo a moja zlosť časom 

opadla, každopádne tesne pred voľbami bolo jasné, ako sa mi ľudia obracajú chrbtom a išli za 

niečim, čo asi ani sami nevedeli definovať. Ťahali ich k nenávisti, využívali faktor strachu 

a nutnosť pridať sa. Kapitalisti a pravicová ideológia tohto režimu v kombinácii s náboženskou 

ideológiou robili počas volieb tieto veci. Veci príznačné pre tento režim.  

 

Dôležité je aj zaznamenať, čo po odbornej tento kandidát stránke ponúkal. Môj projekt je 

založený na rozbore problémov finančného systému a je teda v jeho odbornej kompetencii. To, 

že sa proti tomu takýmto štýlom postavil, argumentovať nevedel a snažil ľudí odvracať niekde 

inde, som vtedy považoval za aroganciu a neuveriteľné a bezbrehé pokrytectvo. Jednoducho 

nevedel o svojom odbore až na nejaké frázy ohľadom tvorby personalistiky, ponúknuť nič. Čo 

môže byť spojené s tým, akým spôsobom sa už bankári učia ľudí triediť na prijateľných 

a neprijateľných pre režim. Ukazoval ako vie bicyklovať, ako chce meniť lesné hospodárstvo 

a podobné veci. Jedným z dôvodov boli dokonca dobré vzťahy na pracovisku. V kontexte 
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s mojim príbehom je asi jasné, kde by som sa dostal bez postavenia sa neprirodzeným 

hierarchiám a boja za hodnoty pravdy a čestnosti. No po odbornej stránke asi tam, kde boli 

moji protikandidáti aj v rámci týchto volieb. Keďže je to bežný argument víťazov tohto režimu, 

keď iné je ťažko hľadať.  Aj tento riaditeľ sa teda takýmto zvláštnym spôsobom stal jedným 

z hlavných protagonistov divadelného predstavenia, ktoré teda v mene svojich ťažko 

definovateľných hodnôt možno aj zničilo tisíce rodín na východ od nás. Pod záštitou ochrany 

rodín, pod záštitou akéhosi nimi videného dobra. Jednoducho bojovať proti niekomu a opierať 

sa o nenávisť je v týchto ideologických prúdoch a oblastiach často podstatou fungovania. 

 

Ľudia ma proste brali za nejaký odpad, s ktorým netreba ani jednať a takto sa snažili vyautovať. 

Cestu im však ukazovali ľudia, ktorých vychoval tento režim. Ignoráciou, intrigami poza chrbát, 

výsmechom poza chrbát. Odborníci robia v tejto dobe v princípe vlastne len toto a pri mojom 

projekte im nič iné ani neostáva. Toto je na to jediná zbraň a je zaujímavé ukázať, ako tento 

režim ničí spoločnosť zhora dole. V tomto prípade aj to, že ak banky sú doslova lumpárne 

a produkujú osobnosti riadiace režim bez potreby nejakej odbornosti, tak to celé vplýva aj na 

šance niečo pre spoločnosť ponúknuť. Funguje to zhora dole, súvislosti sú jednoznačné a treba 

ich predostrieť. Neskôr k tomu pridáme aj vedcov a iné inštitúcie, kde je tiež vidieť tento 

mechanizmus. Systém je chorý, len to nikto nevie poriadne definovať a ukázať. Ja to viem aj 

cez takéto vlastné skúsenosti s tým, že ponúkam nadčasovo zdôvodnené riešenie. Ale bez 

takejto kritickej analýzy vecí a asi aj javov v snahe o jeho prechod tam, kde patrí,  to asi nejde.  

Lídri v komunite, ktorých vytvára režim, mňa ako osobu už pred voľbami označili za škodcu, 

ktorý nemá mať právo na nič. Ignorácia a akési vynechávanie zo strany tých, ktorí kandidovali 

vo voľbách napriek tomu, že protiargumentovať nevedel nikto, pričom nikto svoje myšlienky 

až na nejaké ideologické balamutenie nevedel absolútne definovať, niečim takým bezpochyby 

bolo. Pred voľbami to tak až na dvoch športových manažérov robil prakticky každý.  

Za zmienku stojí aj to, že kým iní sa pokúšali spájať, aj keď najčastejšie iba na boji proti 

niekomu, mňa z tohto procesu úplne vynechávali. Pričom ja som bol jediný, kto oslovoval 

úplne všetkých. 

Takéto verejné označenie však malo obrovské dôsledky v povolebnom období. Voľby 

z pohľadu minutých prostriedkov, levelu ponúkaného produktu a konečným získaním hlasov, 

dopadli doslova fiaskom. Dokázalo sa to všetko autovaním poza chrbát, vyhýbaním sa debate 

o podstate veci, ktorá bola na stole. Tento mocenský svet som neriešil, aj keď som o ňom 

pochybnosti nemal. Ale takéto veci, ktoré sa ukázali hlavne v kontexte s mojou dedinou ma 

predsa len prekvapili. Napriek tomu si túto skúsenosť odbil naplno a asi aj to potreboval prežiť. 

Ja som riešil projekt, ten som posúval. To ma stálo a stojí obrovské množstvo energie. Okolo 

mňa sa ale diali veci, ktoré som ovplyvniť nevedel a boli to len sprievodné javy. 

Okrem toho, že som v rámci môjho mesta nedostal prakticky žiadnu šancu na nejaké opätovné 

zapojenie sa do systémových štruktúr a vzhľadom na moju prácu som pomoc možno trochu 

očakával, dostal som takýto verejný posudok, ktorý mal veľký vplyv na mnohé iné veci, ku 

ktorým prídeme. 
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Táto potreba niekoho odsudzovať a lynčovať sa teda s celým volebným procesom rozbehla 

opäť na mne a aj keď som bol na to zvyknutý, teraz z toho bol predsa veľmi rozčarovaný. 

Ľuďom okolo seba som prakticky stále pomáhal, kde som vedel. Mnohých ťahal do práce, 

pomáhal s adaptáciou, bojoval za ich výplaty kde boli problémy. V podstate sa stále poctivou 

prácou a ponúkol im nejaký projekt. Niečo, čo asi v určitom čase prinieslo nejaké svetielko 

v tunely a všeobecne sa o tom vedelo. O tom nepochybujem, v určitom čase tomu tak bolo. 

Avšak ak to už bolo hotové a relatívne zdôvodnené, už sa to mohlo rozbehnúť zase. Hlavne 

keď som sa odlúčil od zvykov komunity, lebo inej možnosti som nemal. Spoločenský volebný 

lynč mal svoje spôsoby a mne to bolo veľmi čudné. Ale vzhľadom na mnohé veci som bol asi 

stále tým najlepším cieľom. Na niekom sa to robiť musí, nenávisť je u nás zakorenená a rieši 

sa až davovo, spolupráca na základe rešpektu bez odstreľovania a ponižovania niekoho sa 

absolútne odmietla. Nedalo sa to aplikovať ani v obyčajnom dedinskom futbale. A ja som bol 

vzhľadom na rôzne okolnosti dosť bezbranný. Pričom moja likvidácia môže prinášať v rámci 

otrockého mechanizmu nejaké výhody. Čo je teda logikou šikany na každej úrovni režimu.  

Ťažko mi je opisovať čo som videl na ľuďoch a ako sa to robí komunitne a pri snahe 

o opovrhovanie niekým. Ktoré má v mojich končinách často spomínanú davovú formu. Pridám 

len nejaké sprievodné javy.  

Nebolo tu zábran. Potrebovalo sa niekoho vyhnať a zdôvodniť, že je tu nechcený. Hľadalo sa 

ospravedlnenie na odmietnutie niečoho konkrétneho, aj keď argumenty na to neboli žiadne. 

Čomu nasvedčuje správa, ktorú vydáva najpopulárnejší webový informátor v rámci mesta. 

Myslím, že tá správa a jej spôsob podania hovorí skutočne za všetko. Hovorí za spôsob 

komunitného myslenia a toho, ako sa to tu pri likvidáciách a odstreloch ľudí a ich práce, rieši.  

 

 

 

Obr. č. 25, Internetové boje namierené proti projektu súvisiace s odstrelom  ľudí z komunity, ktoré cez najznámejší 

internetový portál v meste hladko prechádzajú. Kým pozitívne správy o neskoršom vzniku Odbornej argumentácie 

sú blokované a neprechádzajú drvivou väčšinou z nich.  Súčasť pokusov o odstraňovanie projektu hneď po voľbách 
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Dav si pamätá nanajvýš dva týždne dozadu a myslí na dva týždne dopredu. Preto je taký nástroj 

a zhrnutie veľmi potrebný. Pre pochopenie toho, čo sa v danom čase dialo. Lebo časom je to 

ťažké pripomínať a ukazovať, ako to v skutočnosti chodí. Tieto skutočnosti ma presviedčali 

v tom, že celý tento mechanizmus je potrebné definitívne začať evidovať a predostierať. Toto 

bola jeho súčasť. Ktorá po mojej kritike a nejakých otázkach z webu zmizla, ale prešla teda 

bezproblémovo. Pripomínam, že v čase neskoršieho rozvoja projektu sa pozitívne informácie 

o novej publikácii Odborná argumentácia cez takýto web nedostali10. Ale samozrejme ani cez 

iné. Nejde len asi o spôsob komunitného myslenia, ale dáva to aj obraz o úrovni médií v rámci 

režimu a toho, čo produkujú a na akých veciach sú budované. Čo by som teda vedel ukazovať 

naprieč celým týmto svetom. Lebo tento princíp platí pri všetkých. Žijeme dobu, keď sa učí 

deti nenávisti, odsudzovaniu, lynčovaniu a odstraňovaniu iných. U mňa doma je to doslova 

extrémny problém a učí sa až davovým spôsobom, čo je na druhej strane možnosť to ukázať. 

Takéto sú výsledky a takto potom funguje celý režim. Bez konštruktivity a poznania, hlavne so 

snahou zastavovať niečo, čo už je hotové. Čo je asi to najhoršie, čo som týmto chcel povedať. 

A ono to pokračovalo. 

Jeden známy mi v tom čase dokonca priamo píše, že akosi všetci ľudia v meste sú proti mne. 

Len nikto nevie povedať prečo. Komunikácia je k dispozícii v nezverejnených materiáloch, 

avšak vzhľadom na to, že ide o súkromnú osobu, nezverejňujem ju v dostupných prílohách. 

Hovorím to pre ukážku toho, čo sa tu dialo a čomu som v tom čase čelil. Čo sa zrejme prelievalo 

do celej rodiny. Malo to asi dlhšiu históriu, čo mi je asi ťažko hodnotiť. Len teraz som už bol 

skutočne rozčarovaný. Po tomto všetkom. Nebolo to teda nič nové, len teraz už som tieto 

skutky lásky nechcel konať. Demokracia bez argumentov nie je dobrou demokraciou.  

Každopádne voľby som absolvovať musel a stáli ma nemalé prostriedky. Bola to prirodzená 

časť projektu a toho, čo som v živote dovtedy robil. Nikdy som nemal politické ambície, nikdy 

by som sa asi na to nedal, len ten výsledok mojich skúseností bol skutočne taký. Nikdy som 

nehral nejaké pokrytecké hry, stále sa snažil byť sám sebou a toto v politike ešte asi ani nebolo. 

Avšak druhou pravdou je to, že nikdy nikto viac ako tento ponúkaný projekt a to nikde na svete 

do politiky v kontexte aj so svojim autentickými skúsenosťami neponúkal a týmto faktom som 

si jednak úplne istý a asi ani nie je ťažké ho zdôvodniť. Len tá spoločenská pozícia padajúceho 

hovna bola samozrejme otáznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Snaha o pustenie informácií o vzniku publikácie Odborná argumentácia s tým istým webom 
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Povolebné obdobie 

 

 

Snaha o opätovné programovanie ako cesta k definitívnemu zdôvodneniu. 

Z povolebného obdobia za zmienku stojí asi spomenúť ešte to, že som sa začal zamýšľať nad 

nejakou inou formou obživy. Popri práci čašníka v Rakúsku začal trochu študovať 

programovanie. Tieto dve veci sa ale skĺbiť nedali, dôsledky by som prirovnal k tomu, keď som 

začal riešiť odborné súvislosti. Na pokračovanie by som musel mať asi väčšiu motiváciu a byť 

vnútorne presvedčený o nevyhnutnosti niečoho takého. To som asi až tak nebol a asi aj 

vzhľadom na vek by sa do toho bolo ťažké dostávať s tým, žeby ma to nejako živilo. Potreba 

nebola až tak naliehavá, ako som ju videl u riešenia projektu. Kde som bol ďaleko pred 

kýmkoľvek a za veľmi krátky čas som pochopil, že toto môžem robiť a rozvíjať skutočne len ja 

a s mojimi skúsenosťami. Na programovanie som sa už z mnohých logických dôvodov nevedel 

napojiť. Doma som ešte jedným projektom prešiel, ale popri práci už s tým mal problém. 

Nevedel som programovať a robiť čašníka zároveň. K tomu mi hlava časom utekala späť do 

niečoho nedokončeného. Ale dostalo ma to na nejaký čas preč od projektu a trochu prečistilo 

hlavu. Možno pol roka som bol vďaka tomu inde. Takto sa neskôr mohol zamýšľať nad 

definitívnym zdôvodňovaním a myslím, že práve preto to bolo dobré. Nebol som však 

v najlepšej psychickej pohode a aj povolebné domáce udalostí v podobe výsmechov mi na tom 

nepridal. Cítil som sa podrazený a keďže opovrhovanie robené opäť davovou formou sa 

v podstate stupňovalo, rozhodol som sa dať všetky súvislosti a jednotlivé veci, ktoré teda dav 

zjavne a veľmi rýchlo zabúdal, na papier. Počas roka a pol medzi sezónami som ale napísal až 

tri nové publikácie. Tá prvá sa volala Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodným. 

Bola akousi sebaobranou pred tým, čo sa dialo. Bola to vlastne prvá verzia tohto zdôvodnenia, 

ktorá sa ale ďalej rozvíjala. Snažil sa v nej dať všetky súvislosti, ktoré som si pamätal. Treba 

povedať, že časom sa aj môj pohľad na viaceré okolnosti menil. Mnohé videl viac v určitom 

duchu kolektívnej viny. Viac z nadhľadu, viac v súvislostiach a v systémovom nastavení. Menej 

osobne. Viac si uvedomujem aj pozitíva ľudí, ktorí neboli so mnou stále lojálni. Čo ma nakoniec 

tlačilo k riešeniu projektu. Lebo asi tak je to správne, aj keď tá osobná zodpovednosť je 

v mnohých prípadoch asi zrejmá a rôzne veci sú a boli robené jednotlivcami sledujúcimi nejaké 

záujmy. Politické štruktúry, ale viacmenej celý systém, sú nimi pretkané. V konečnom 

dôsledku je z toho komplex súvislostí, kde gro problému je práve v systéme a do tejto polohy 

som to neskôr dostával. Likvidácia a odstraňovanie ľudí je podstatou každého otrokárskeho 

režimu a ani ten samozrejme nie je v tomto iný. Len pochopiť tento mechanizmus, dať ho do 

historických súvislostí, dať ho do spôsobov tohto dnešného, to je asi ťažší oriešok, na ktorý 

som sa teda podujal. A dá sa to asi iba popri projektu, ktorý som robil a čo som navrhol. 

Túto publikáciu som teda písať musel, tlaky sa z môjho pohľadu stupňovali a považoval som to 

aj za akúsi sebaobranu pre mňa a aj rodinu. Bola akýmsi odrazovým mostíkom do ďalšej práce, 

pričom priniesla aj mnohé zaujímavé sprievodné javy. Bola to akási prvá verzia tohto 

zdôvodnenia, pričom pohľad na mnohé veci sa časom presúval do polohy kolektívnej viny. 
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V rámci spomínaného športu som navrhol skúšku, ktorú som už spomínal. Nasledovalo 

odhlásenie oboch klubov, v ktorých som teda pred voľbami hrával zo súťaže a takto sa to 

nejako oddiaľovalo. Samozrejme tie dôvody boli akože iné, to neviem teraz posúdiť. Len takéto 

sprievodné javy, ktoré sa teda diali, niečo naznačovali. A aj preto bolo dobré túto publikáciu 

robiť. Táto skúška bola komplikovaná vzhľadom na okolnosti, ktoré sa museli dodržať. Ideál by 

bol nejaký tréning a možno aj možnosť byť doma. Chcel som docieliť okolnosti, popri ktorých 

sa predvolebná športová marketingová akcia diala. To sa ale dlho nedalo a ja z mojej pozície 

to zmeniť nevedel.  Tieto veci pokračovali ešte roky a k záverom týchto snáh prídeme.  

Ale otvoril aj iné veci a rozhodol sa, že idem ďalej bojovať a že inej cesty už niet. V podstate 

ma to už inde nepustí a to, aká bola spoločenská reakcia nemá nič spoločné s tým, o čom ten 

projekt je. Zastaviť to by bola hlúposť. Mocní vám dnes nemusia dať jesť, nemusia dať robotu, 

môžu zničiť prakticky všetko. Absolútne nad tým nemáte kontrolu. Režim nie je závislý od 

schopností človeka a toho, čo robí. Režim je podvodnícky bordel, kde rozhodujú úplne iné veci. 

Kým niekedy v komunizme sa aspoň snažil dať poctivú prácu na výslnie, aj keď to potom tiež 

niekto zneužíval, v tomto je to len o špekulantoch. To som vedel, vedel som, že je cesta ako 

moje schopnosti ukázať aj mimo toho a tak som sa rozhodol takto. Rozhodol sa jednotlivé 

opakujúce sa veci v rôznych oblastiach maximálne zaznamenávať, čo sa teda asi aj vďaka 

vyspelej dobe relatívne dá. Aj keď sa stále bojuje, aby sa to nedalo, čo bude tiež súčasťou 

nasledujúcich textov. Ale doba to skutočne umožňuje a aj takéto snahy zastaviť to, sťažuje. 

O tomto je režim a aj takto to môžem ukázať. Toto vychováva, takto sa buduje a takto funguje 

od podstaty. Vytvára otrokárov a otrokov. Ako komunizmus, len teraz to viac skryjú. Ja môžem 

robiť len toto zaznamenávanie. Lebo som v stave, keď si svoje úlohy plním, len ten stav sa 

týmto štruktúram nepozdáva. Takže ten boj sa presunul do takejto zvláštnej polohy. Projekt 

sa dá odstrániť iba týmito podvodmi a tie ja viem bezpochyby ukazovať. Na to je doba 

skutočne aj technologicky pripravená.   

Voľby teda priniesli množstvo skúseností a z istého pohľadu len pokračovanie trendov, ktoré 

som doma dlhodobo zažíval a videl. Aj keď teraz som bol z toho vzhľadom na to, čo bol 

výsledok mojich skúseností, dosť rozčarovaný. Dopadli z pohľadu získavania si hlasov teda 

veľmi zle, avšak je ťažké hodnotiť a robiť akékoľvek závery, ako by taký projekt prechádzal 

v nejakých iných oblastiach. Možno by sa to inde do volieb  ani nedostalo. Možno by ma inde 

parný valec zvaný režim zmiatol zo sveta skôr, ako by som sa do takéhoto štádia vôbec dostal. 

Bol to predsa len tvrdý boj proti prúdu a dlho aj život v zakázanej zóne. Všetko som akosi robil 

naplno. Od hýrivého života, futbalu, pracovných skúseností, behania a aktivácie v oblasti 

hľadania vzťahov, keď som pochopil ich potrebu, no a samozrejme aj napredovanie projektu, 

keď som vedel, kde sa nachádzam. A taký život naplno je síce naplnený, ale aj plný pádov 

a vzostupov, čo v nejakých okamihoch treba korigovať. A možno tá moja oblasť mi toto 

v nejakých fázach dávala, kombinácia rôznych typov moci tam nevytvorila nejaký beštiálny typ 

nadľudí a možno aj vďaka tomu to došlo až do volieb. Možno jednotlivé zložky moci, ktoré 

v mojej oblasti fungujú, nejako brzdili a vzájomne sa v určitých kritických momentoch 

eliminovali. Z určitého pohľadu bol toto asi až nadľudský výkon. Niečo som podal, zdôvodnil, 

dokázal to ponúknuť aj v rámci tohto otrokárskeho režimu. Protiargumenty žiadne, ale 

prevalcovala ma vlna klamstiev, intríg, dýk do chrbta a podlostí, čo je teda v rámci aj mojej 



104 
 

komunity dosť bežným spôsobom fungovania. Pričom možnosti režimu a asi aj mocenské 

ťahanie zhora jej v tom sekundovali a asi aj sekundujú. Videl som komunitu, ktorej som niečo 

neustále dával a ponúkol z politického pohľadu niečo ako z inej galaxie. Dal do toho všetku 

energiu a asi aj zdroje, možno bojoval aj o svoju možnosť na rodinu a na veci, na ktoré som 

v rámci tohto režimu právo nemal. A ona sa mi vysmievala a pľula do tváre. A to príjemné veru 

nebolo.  

Dostal som sa teda do akéhosi opätovného stavu a pozície vysmievaného, na ktorom sa môže 

hocičo a ľuďom má slúžiť ako mech na kopanie. Čo teda v nejakej forme prináša každý 

otrokársky režim ak zostanete sám sebou a slobodným človekom. K tomu mi ostali veľké dlhy. 

Očakávanú podporu v nezamestnanosti som nakoniec dostal až nasledujúce leto, čo mi tiež 

prinieslo množstvo neistoty a zima bola z celkového pohľadu dosť náročnou. Začal som sa 

z toho dostávať, ale relatívne to vyriešilo až leto. Pred ním mi bola uznaná podpora a išiel som 

tam s lepšou náladou a väčšou istotou. To sú dosť dôležité atribúty aj pre pohodu v práci, aj 

keď sa tam stali asi dôležitejšie veci z tohto pohľadu. Pred ním som napísal publikáciu Príbeh 

otroka. Nejakú predverziu tohto zdôvodnenia, ktoré je teda písané v omnoho faktickejšom 

duchu a so zaznamenávaním mnohých ďalších relatívne opakujúcich sa skúseností, ako aj 

reakcií na túto prvú verziu. Bola dôležitá z mnohých pohľadov a jej napísanie malo tiež 

bezpochyby dôležitý vplyv na zvyšujúcu sa pohodu a uvoľnenia akéhosi vnútorného napätia. 

 

Nauders 

Leto mi prinieslo množstvo zaujímavostí a mnoho vecí posunulo. Pracoval som ako čašník na 

hranici medzi Rakúskom, Švajčiarskom a Talianskom. Hotel bol na rakúskej strane, dedinka sa 

volala Nauders. Tou hlavnou novinkou bolo to, že som si po dlho čase našiel priateľku. Niečo, 

čo som v mojej pozícii právo zažiť bez nejakých vysokorušivých vplyvov okolia prakticky 

absolútne nemal. Tu to teda na nejaký čas zafungovalo a vzniklo akési vákuum od okolia, ktoré 

to teda umožnilo. Treba povedať, že ma to v mnohých veciach nakoplo. Robilo sa mi omnoho 

lepšie, potom, čo som videl a zažil doma, išlo o veľký krok vpred. 

Každopádne išlo o mladé dievča z bývalej Juhoslávie a myslím, že jedným dôvodov nášho 

vzťahu bolo to, že videla trochu utrápeného človeka a snažila sa mu pomôcť. Vekový rozdiel 

bol väčší, avšak po dlhom čase fungovalo iba toto. Doma teda medzičasom nejaké spomínané 

pokusy boli, ale tá atmosféra tam nebola dobrá. Moja situácia pripomínala možno až beznádej 

a to nejaké dievča odrádzalo. Pričom tých dôsledkov je teda mnoho a asi by sa dalo o nich 

dlhšie písať. V podstate som bol vydierateľný a pretavilo sa to aj do tejto oblasti, čo som už 

naznačoval. Bez zdrojov na prežitie som tam na to právo popri možnosti rozvoja projektu 

z rôznych pohľadov nemal, pričom prácu a zarobiť mi v mojej oblasti nechcel dať v zásade už 

nikto. Čo sú teda bezpochyby prepojené nádoby. Dlhé vláčenie sa s dievčatami, ktoré malo 

nulový efekt a iné negatívne skúsenosti, to skutočne neprinášalo to, čo potrebujem a čo mi 

môže pomôcť. Toto dievča mi pomôcť mohlo a vyzeralo to tak, že aj chcelo. Náš vzťah bol aj 

výsledkom faktu, že si to uvedomovala a chcela. 

Bolo to teda opäť mimo domova, trochu slobodnejší svet, určité vákuum od okolia a vplyvov, 

ktoré mi to často doslova ruinoval. Možno vekový rozdiel, ale po dlhom čase som seriózne 
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rozmýšľal nad tým, že by som si s niekým vedel predstaviť aj budúcnosť a vedel s niekym byť 

v takomto vzťahu dlhšie. Povedzme aj v dlhodobom monogamickom vzťahu, aby som to písal 

aj vo vedeckejšom duchu. A to bola silná káva pri mojom slobodomyseľnom vnímaní reality, 

ktoré bolo pre projekt nevyhnutným. Ale je to aj znakom toho, že vzťahom som sa nebránil 

a aj o ne bojoval. Ale bez vecí, ktoré by mi znemožňovali napríklad riešiť projekt. A nebránil 

som sa teda bezpochyby ani rodine. Na niečo také som však právo v podstate nemal a aj 

neskoršie udalosti okolo tohto vzťahu naznačia, aká dôležitá bola láska k žene, ktorá ma držala 

v najťažších chvíľach a ktorá bola a musela byť mimo spektra dnešných štruktúr režimu a ja 

som nebol cez to zraniteľný. Ktorá žila v úplne inej dimenzii. Bez toho by projekt bezpochyby 

nevznikol a ja nakoniec nemal dôkazy ani o realite doby, ktorú predkladám týmto štýlom. 

Taký pocit azda aj snahy o rodinu som teda zažíval po dlhom čase, skutočne som na to 

prakticky nemal právo a veľmi mi to pomohlo aj v oblastiach projektu. Počas sezóny som sa 

dokonca opätovne zamýšľal nad zakladaním politickej strany. Doslova ma to nakoplo a dodalo 

energiu. Kontaktoval a navštevoval doma nejakých ľudí a myšlienky boli skutočne týmto 

smerom. Od akejsi beznádeje som prešiel do aktivity a ono ma to zase definitívne ťahalo len 

tam. Čo bol asi zaujímavý level odvážnosti. Tento vzťah mi bezpochyby veľmi pomohol. 

Treba ale pripomenúť, že išlo o časť projektu, kde som sa snažil kontaktovať ľudí a vytvárať 

nejaké spoločenské siete. Čo je teda bez takýchto vecí dosť náročnou úlohou. Bezpochyby 

nešlo o nejakú odbornú časť, ktorú som teda stále riešil bez takéhoto vzťahu. A ktorá je 

podstatou projektu. Je jeho alfou a omegou a tam to celé smerovalo. Neviem ako by som to 

zvládal v časoch, keby som riešil toto. Ako by to zvládala partnerka a či by som s takým 

dievčaťom vôbec mohol stráviť aspoň niekoľko mesiacov. To si netrúfam povedať, ale popri 

tomto vzťahu som riešil takú časť projektu, pričom tie iné spôsobom, ako som naznačil. Za čo 

som teda nemohol, ale bolo to tak.  

Dôležitým v kontexte tohto rozvíjajúceho vzťahu bolo samozrejme aj to, že som stále videl 

nejaké nedoriešené veci ohľadom mojej starej nenaplnenej lásky a to som jednoducho vedel. 

To ma v tomto priznám sa, trochu brzdilo. Doslova som cítil, že ju chcem aspoň vidieť a zhodou 

okolností práve po tomto lete bola na to nejaká príležitosť. V Helsinkách sa konala jedna 

konferencia a vedel som, že tam bude. Už ani neviem ako som k tomu došiel, sem tam som si 

ju pozeral na internete s tým, či sa u nej niečo nemení. Dlhodobo to bol môj základný stavebný 

kameň celého môjho konania a bez toho, aby som o tú ženu bojoval, v podstate by som 

k ničomu nedošiel. Pri každej ťažšej chvíli mi vlastne nejaká dúfajúca šanca na ňu dodávala sily. 

Tak to nejako bolo u mňa. Treba povedať, že u nej to bolo iné. Aj keď jej celá táto záležitosť 

a môj cit bezpochyby roky niečo dávali aj jej. Bolo veľa faktov z minulosti, ktoré toto 

naznačovali. Tak, ako naznačovali, že aj ona čakala, čo jej dokážem ponúknuť a či sa o ňu 

uchádzať vlastne môžem. Možno či sa niečo u mňa nezmení a pod. Jednoducho ako padajúce 

hovno som viacmenej na to šancu absolútne nemal. Ale toto sa dalo vyčítať z rôznych jej 

reakcií z minulosti v rôznych časových obdobia. Počas pobytu v Bangkoku a Thajsku sme sa 

tam mali dokonca aj stretnúť, čomu zabránili len nejaké okolnosti, ktoré sa medzičasom stali. 

Ale odmietaný som teda bezpochyby jednoznačne nebol. Aj keď aj jej reakcie boli čudné 

a nevyvážené. Čo k tomu asi celkovo patrí. Ale povedať sa dá aj to, že boli vysoko závislé od 

správy alebo dôvodov, pre ktoré som to robil. Keď som chcel otvoriť firmu, alebo začal 
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s projektom a išiel do volieb, odpovede boli veľmi priateľské v snahe ma povzbudiť, či zisťovať 

viac. Dokonca so snahou o stretnutie. Keď som písal o nezdaroch v živote, nebolo to teda nič 

moc. Z takéhoto niečoho sa dá usudzovať, že išlo o nejakú šancu a to, čo som zažíval v rámci 

snáh o prežívanie v tomto režime, bolo veľmi dôležitým preto, čo som zažíval pri vzťahu 

s láskou môjho života. Preto ak bola nejaká šanca, chcel som ju využiť. Bez toho bolo pre mňa 

ťažké ísť do nejakého nového, v tomto prípade relatívne seriózneho, dobrodružstva. Lebo táto 

nová  priateľka ma trochu tlačila do toho, čo mi spočiatku nebolo nejako príjemné a bral som 

to skôr ako flirt. 

Takto som lásku môjho života po dlhom čase, na jeseň po tomto lete, napadol v Helsinkách 

a nebola z toho na prvý pohľad úplne nadšená. Najprv na mňa zazerala, trochu čakala či 

začnem ja. Aj ja som sa zasekol, možno zo mňa niečo vyšlo, ale niečo nepripravené. Nato mi 

hneď vyčítala, že nie je pekné tam prísť bez oznámenia vopred. Na čo by mi teda aj tak 

neodpovedala, ale tak nejako to zahrala. Dohodli sme sa na poobedie, keď to potom zrušila. 

Aj keď v úplne inom rozpoložení. Ráno úplne bez energie, nevedela čo robiť. Poobede akási 

plná energie a myslím, že aj vnútorne spokojná s tým, že som tam bol. Čo mi je ťažko posúdiť, 

ale takto to nejako napriek odmietnutiu navrhovaného rande potom vyzeralo. Bol z toho teda 

len kratučký rozhovor, ale veľmi som to potreboval a posunulo ma to. Išlo  pritom iba o naše 

druhé stretnutie od osudovej letnej sezóny, keď som sa bezprecedentne zaľúbil a pochopil, že 

som stretol niekoho, kto mi postavil celý svet naruby. Projekt bol skutočne niekedy doslova 

boj o ňu a ja som veci len tak evidoval. Láska k nej stála bezpochyby na začiatku jeho rozvoja, 

aj keď treba povedať, že projekt a pravda, ktorú som sledoval, boli pre mňa časom na vyššom 

leveli, ako ona. Keď som videl klamstvá, bojoval som proti nim. Týmto štýlom prakticky 

prichádzal ku všetkému. Nezotročenej mysli, ale aj poznatkov o realite ako takej. Boj o ňu ma 

priviedol a privádzal k projektu, ale ten mal pre mňa časom asi prioritu. Tak to nejako bolo. 

Ale vzhľadom na dôležitosť tejto osoby pre mňa bolo len prirodzené, že pred nejakým viazaním 

sa si to chcem s ňou ešte aspoň vyjasniť a byť si vecami istý. Keď na to bola možnosť, neváhal 

som. Ono to malo zvláštnu a pre mňa nečakanú dohru. Ale bol to dôležitý impulz pre ďalšie 

obdobie. Keď som opäť veľa študoval, naberal informácie a podal zdôvodnenie. Táto návšteva 

bola aj preto doslova nevyhnutnou. 

Nečakaná dohra súvisela s tým, že rok po tejto návšteve mi prišiel domov list z fínskej polície. 

Dievča, ktoré považujem za ženu môjho života, s týmto išla tam. Že jej vraj dlhodobo píšem 

o mojich citoch a  išlo o akési obťažovanie. Ale vzhľadom na nedostatok dôkazov sa to zamieta 

pod koberec. Išlo asi iba o nejakú výstrahu, možno aj pripomenutie sa. Tak mi to nejako prišlo, 

ináč sa to asi ani brať nedá. V skutočnosti som do Fínska šiel hlavne preto, lebo som si chcel 

uvoľniť putá pre nový vzťah. Roky som je napísal maximálne raz za rok a určite to nebolo 

obťažovanie. Aj keď som bol vo Fínsku aj dva roky predtým, hneď po uverejnení filmov a tesne 

pred futbalovým predvolebným marketingom. Šiel som tam s úmyslom jej napísať, že by som 

sa rád stretol. Veril som, že ju to vtedy presvedčí a že sa to podarí. Ten pocit a potrebu ju 

stretnúť sa s ňou som cítil roky a vedela o tom veľmi dobre. Vtedy neodpísala, ale sem tam 

predtým aj odpísala a nevyzeralo to, že by som ju tým vyslovene otravoval. Čo som teda 

naznačil. Celkovo frekvencia samozrejme opadla a veci sa menili. Návštevou som sa možno aj 

chcel uistiť, že je v poriadku. Takáto reakcia aj v súvislosti s políciou ma v tom dosť uistila. Ide 

o temperamentné dievča a takéto výpadky mávala. Treba povedať, že ja som jej to správaním 
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niekedy nahrával. Každopádne boli to roky od času, keď to vyzeralo, žeby tam bola ešte nejaká 

šanca a za tie roky som nemal správy o tom, že by tam nebola. Viackrát som navrhol, aby sme 

sa stretli a aspoň porozprávali. Na to teda nepristala. Toto bolo stretnutie po mnohých rokoch. 

Ale to, že som tú potrebu mal, som jej písaval dlhšie a asi sa dalo usúdiť, že si nejakú cestu 

k tomu predsa len nájdem. Išlo o moju veľkú  a nevyhnutnú potrebu a bez toho by som ja 

nemohol ísť svojím spôsobom ďalej.  Ináč som konať v zásade ani nemohol.  

List je tiež k dispozícii v nezverejnených dokumentoch. Je vo fínštine, asi nemá veľký zmysel. 

Aj to naznačuje, o čo išlo. Každopádne k dispozícii sú aj nejaké emaily potvrdzujúce moju 

snahu o stretnutie a aspoň porozprávanie sa, ale tiež to samozrejme nezverejňujem. 

Vzhľadom na to, že takúto vec a snahu o stretnutie sa u mňa skutočne dalo predpokladať. 

Potreboval som to aj v súvislosti s uvoľnením hlavy a ďalším naberaním informácií a prácou, 

ktorá nadchádzala. Jej reakcia bola zvláštna, ale asi tak to usúdila. A akoby roztrhla vrece so 

zaujímavosťami, ktoré sa diali po tomto, pre mňa nevyhnutným stretnutím. Napriek jeho 

zvláštnej a temperamentnej dohre. Hrozbou som pre ňu nikdy nebol a myslím, že je si toho 

plne vedomá. O tom, že moje city boli úprimné určite vedela a viackrát mi o tom písala. Pocit 

a istota, že je v poriadku, boli pre mňa tiež dôležitým. 

Pre úplnosť dodám, že tieto slová sú mojim vyjadrením a komunikácie, kde sa daná osoba 

vyjadrovala pozitívnejšie či negatívnejšie v kontexte udalostí k dispozícii už nie sú. Vzhľadom 

na to, že ja som medzičasom menil emailovú adresu a môj email (hotmail) bol zablokovaný. 

Čo by pre nejakých hackerov bolo možno ešte možné zistiť. Ale pre objektivitu a snahu 

o dôveryhodnosť mojich slov to pridávam. Ďalšie komunikácie boli cez FB a tie vzhľadom na 

jeho rušenie tiež nie sú k dispozícii. Čo som teda overoval a aj tu bolo mojou snahou uchovať 

tieto komunikácie pre túto potrebu. Ale možno by tam platilo niečo podobné a zistiteľné to je.  

Čo sa týka mojej novej priateľky, ona mala doma tiež niečo nedoriešené a bolo zrejmé, že sa 

chce stretnúť so svojim bývalým priateľom. A v tom som jej ja teda brániť nechcel. Rozhodli 

sme sa, že medzi sezónami po tomto lete jednoducho nebudeme spolu a každý si bude riešiť 

to svoje. A že by to mohlo byť pred nejakým ďalším vzťahom lepšie. Mne moja návšteva 

Helsínk pomohla v tom, že som bol ochotný preto robiť viac. Zo začiatku som to teda až tak 

vážne nebral. Ale ako to býva, vtedy keď to menej chcete, vtedy to chce tá druhá strana viac. 

A naopak. A bolo to aj teraz. 

 

Gorila 2 a ďalšie zapieranie ideologických ideálov 

Zima priniesla množstvo zaujímavostí aj v tomto smere a skončila sa možno až katastroficky. 

Avšak všetky takéto okolnosti pomáhali s postupným ukazovaním a zrejme až profesionálnym, 

minimálne teda nadčasovým dokazovaním šikany na pracovisku a mnohých jej aspektov aj 

v kontexte s oblasťou, kde som sa nachádzal. Už len svojim pokusom a využívaním toho, čím 

som to neskôr predložil. Čo považujem za veľmi nadčasovú záležitosť, podobne ako 

problematiku vzťahov okolo padajúcich hovien. Čo som už naznačil. K pokračovaniu oboch 

týchto problematík ale hneď. Zastavím sa predtým pri ďalšej publikácii, ktorú som napísal pred 

zimou a po návšteve Helsínk.  
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Volala sa Gorila 2. Viedlo ma k tomu stretnutie so spomínaným poslancom Ľubošom Blahom, 

ktorý mal predvolebné mítingy. Na tých som sa ho pýtal, ako je možné, že celý míting dokáže 

na niekoho nadávať a šíriť opovrhovanie a nie je schopný zobrať rúk prácu, ktorú som ponúkal. 

Keďže išlo o jeho agendu, riešilo sa v nej to, čo chcel nejako docieliť a vzhľadom na jeho 

akademickú prácu to pre neho nebolo problémom zhodnotiť hneď. A asi aj o mne vedel. Teda 

nie je o tom prakticky pochýb. 

To, že o mne a tejto práci vedel, sa dalo usudzovať z viacerých skutočností. Podal som návrh 

a novú alternatívu. Podal ju na stránke, kde písal články aj on(dolezite.sk). To mu muselo 

doslova vybiť oči. Alternatíva nie je niečo zložité. Sú to dva až tri body a on si to všimne hneď. 

Tie sa potom rozvíjajú. Ale o tom, že to bolo niečo nové, čo ešte nebolo evidované, on vedel 

od začiatku. Písal som mu osobne a ponúkal to prakticky od vzniku a neskôr mnohokrát. Prvé 

pokusy boli cez súkromné FB komunikácie už v roku 2013 a aj preto ich nezverejňujem. Sú ale 

k dispozícii. Niektoré neskoršie sú k dispozícií cez maily. Ignoroval ma. Na začiatku som si 

osobne ani ja nebol úplne istý faktom, že toto je z každého pohľadu jedinečný projekt. Aj keď 

som tušil, že som ním zašiel veľmi ďaleko už len vzhľadom na to, čo som zažíval, dlhodobo už 

evidoval a sledoval predtým. Definitívne ma v tom uistila práve jeho literatúra. Nebol som si 

istý, či niečo také niekto náhodou neponúkal a nejako nerozoberal. Istota v kombináciu a jej 

ponúkanie tam ešte nebola. Spolu s vyargumentovaním, levelom pripravenosti a zdôvodnenia 

dôležitých vecí, istota bola stopercentná aj pred týmto naštudovaním si jeho literatúry. Takéto 

niečo aj vzhľadom na použité zdroje, ktoré boli doslova nové a na omnoho vyššej úrovni ako 

všetky doterajšie, nikto nemohol ponúkať ani z malého percenta. Odborníci ich mohli podať, 

spracovať a zosúladiť som ich musel už ja. Tam už oni nedovidia. 

Veľmi som si ho pre prínos pre môj projekt vážil, ale netušil som, že až takto dokáže hrať 

divadlo. Na tých mítingoch sa ma snažil doslova nepriamo vysmiať a naznačovať akúsi 

nadradenosť a opovrhovanie. Čím vlastne dával impulzy svojim priaznivcom. Prvý bol 

v Bardejove, teda mojom rodnom meste. Tam ma aj spolu s miestnymi doslova zastavili 

a v zásade mi aj vynadali. V podstate som sa nedostal k slovu a on ma drzo vyautoval. Na druhý 

deň bol míting v neďalekom mestečku Starej Ľubovni, kde som vyrastal. Už som si ho nahral, 

lebo som tušil, že toto je teda pekný vyvrheľ. Pýtal som sa ho na dôvody, že píše knihy 

o alternatívach k režimu, ale to nerieši ak to dostane do rúk. Odbil ma tým, že on tie alternatívy 

podal tiež a bude sa so mnou baviť, keď si ich naštudujem. Ako aj naštudujem jeho knihy, ktoré 

vymenoval. Myslím, že ma len chcel odbiť, alebo krátkodobo v rámci diskusie poukázať na 

svoju odbornosť, keďže tam som mu samozrejme oponovať nevedel. Tak som si tie knihy v tom 

čase naštudoval a podal z nich rešerš. Veľmi mi to pomohlo pri neskoršej definitívnej 

argumentácii. Knihy obsahovali množstvo dôležitých informácií a bolo to ďalších asi 1500 strán 

literatúry. Určite som tým veľa získal a konečná argumentácia je na vyššom leveli. Aj keď 

myšlienka a základná logika sa už od dokumentárneho filmu, ktorý bol vydaný ešte pred 

voľbami, viac nemenia. Rešerš som písal s tým, že som sa chcel dostať k nejakému odborníkovi 

na odbornú debatu.  

Jednoducho dnešné štruktúry ma odbíjali a snažili sa ma vyautovať a hrať na nevidiacich. Ako 

to bolo vo voľbách. Toto je jediná zbraň na takýto projekt. Nikto nesmie so mnou do debaty, 

lebo trhliny v podstate nemá. Je na niekoľkonásobne vyššom leveli ako azda aj všetky 
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doterajšie s podobným cieľom, čo sa potvrdzovalo aj pri kontakte s nejakými inými 

odborníkmi. Toho sa boja. Potrebujú sa hádať a riešiť doslova nič. Toto už je dlhodobá realita 

projektu a politici a odborníci to bezpochyby tušia. Tento človek bol však v tejto problematike 

a na tejto akademickom poli asi najviac kompetentný. Lenže on už bol politik. A politik, ktorý 

v živote nič nerobil, okrem písania a čítania. Politik, ktorého tam dostali bez nejakej jeho 

skúsenosti z reálneho života. Politik, ktorému som ja konkurenciou na nejakom myšlienkovom 

priestore a on sa podľa toho správa. Zaujímavejšie v kontexte s jeho správaním je aj to, čo 

obsahovali jeho knihy. 

Celá jeho práca je o potrebe novej alternatívy. Kapitalistický režim považuje za niečo, kde 

poctivosť nerozhoduje. Je to režim premysleného podvodu a manipulácií. Jeho alternatívy 

majú samozrejme nulovú hodnotu a nerieši v nich žiadnu podstatu. Dokonca nevedel podať 

odpoveď ani na to, či treba alebo netreba trhový mechanizmus. Niečo, na čom je celý môj 

projekt založený. Jeho informácie ale hodnotu mali. Ale iba dovtedy, dokedy nepotreboval 

napísať niečo z vlastnej hlavy. Tam bol úplne mimo. Tam sa túlal a filozofoval nad vecami ako 

je spravodlivosť a podobne. Posledná kniha Antiglobalista, ktorá vychádza niekoľko rokov po 

mojom návrhu končí obavou, že ak nepodajú alternatívu oni, tak ju podajú nejakí z jeho 

pohľadu devianti. Niekto, kto v živote nič nerobil a nerozvinul sám, hovorí o takýchto 

hrozbách. Kto sa nemusel živiť poctivou prácou. Moja alternatíva bola podaná a relatívne 

zdôvodnená. On vedel že existuje a vedel, o čo ide. Vedel, že alternatívy nevznikajú nejako 

často. Teda že nevznikajú prakticky vôbec a ak niekto niečo podal, nevedel si to spojiť s praxou 

a nejako zdôvodniť. Ten človek dobre vedel čo som urobil kde som zašiel. Teda v zásade ďalej, 

ako všetci ľudia s takýmito pokusmi dokopy. Len preto, lebo som čerpal z praxe a mal vo 

všetkom jasno. Vedel som, čo je cieľom. A tomu podriaďoval úsilie. Názor som mal úplne 

vyprofilovaný. Ja som to išiel robiť vtedy, keď sa také niečo robiť dá. Mne to už len samo 

pracovalo v hlave a štúdiom množstva literatúry som vedel veci skladať. Výsledok takéhoto 

procesu však bol v rámci tohto priestoru jasný a zreteľný od začiatku. Priestoru, do ktorého on 

teda dobre videl a okrem toho, že to bolo na stránke, kde publikoval články aj on a muselo mu 

to doslova vybiť oči, posielal som mu to aj osobne. Úplne bez odozvy a len s takýmito 

nepriamymi reakciami, ktoré sa teda dajú asi vyčítať v rámci jeho kníh. Jeho rétorika sa zmenila 

z potreby alternatívy pred mojou alternatívou, do hrozieb deviantov, ktorí ju môžu podať, ak 

sa oni nepoponáhľajú. To už písal po jej spracovaní. Tu asi skutočne niet čo dodať. 

Zrejme nepočítal s tým, že jeho úlohu a naštudovanie si jeho kníh, splním. No a v publikácii 

Gorila 2 som to celé rozvinul a ukázal. Keď som mu poslal nahrané videá11 s výzvou na splnenie 

si jeho sľubu a absolvovania odbornej debaty so mnou, okamžite ma vyhodil z facebooku. Toto 

je politik dnešnej doby. Toto je skutočná tvár politika komunistu, ktorý sa len hrá na 

komunistu. Ktorý ide pri prvej príležitosti odstrániť konkurenciu a bude sa správať ako najväčší 

podvodník histórie politiky. Lebo to, čo som urobil, je podľa všetkého nejaký záver a možno 

ideál, po ktorom túžil Marx. Až dnes je doba na takúto zdôvodnenú prácu. Skôr to nešlo. Čo 

budem vedieť potvrdiť iba v debatách. Ale o tom on píše. On vie, čo je potrebné a aká je 

história alternatív v čase. Ten človek mi mal dať červený koberec a pomôcť mi dostať sa do 

politiky a môcť takto rozvíjať projekt. Nie pomaly ako bezdomovec, ako čašník, aj keď mi ten 

 
11 Video v prílohách 
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život často chutil. Na toto som mal dostať priestor a možnosť rozvíjať. V politike. Tam mi mali 

pomôcť, tamtí úplne zlyhali. Z pohľadu toho o čom písal, moja situácia mu nemohla byť cudzia. 

Teoreticky vedel o čom tento režim je. Že neprijme človeka v rozpoložení, v akom som bol už 

ja. Aj keď som rozvíjal nadčasový projekt. O tomto on predsa písal. Kapitalisti tento režim 

považujú za spravodlivý a oni ma považujú za neschopného. V takomto duchu hrania na 

vysoké ego a podplácania je celá pravicová agenda. Samozrejme s levelom odbornosti 

a manipulačnými praktikami, ako som to naznačil. Ale poslanec Blaha mi mal pomôcť aj 

z pohľadu toho, že on o ľuďoch v mojom rozpoložení píše a aj jemu iba niekto pomohol a ťahal 

ho tam. Keď ide o moc, tam sa všetky ideály končia. Aj tie komunistické bohužiaľ. Na jeho 

obranu môže slúžiť to, že v publikáciách píše, že zmenu systému zariadia sociálne vylúčení 

ľudia. Možno preto mi nechcel pomôcť cez ich štruktúry, aby som ostal svojim spôsobom 

sociálne vylúčený. Čo je teda dosť smutné na niekoho, kto sa hrá na ochrancu robotníkov. Ale 

asi len takých, ktorým nalejú poldeci a potom ich volia. Čo sa teda dialo aj na stretnutí v mojom 

meste. Ja som bol vylúčený a odsunutý robotník, ktorému bolo treba pomôcť. Smolou bolo, 

že som predbehol dobu a urobil to, po čom túžil on a mnohí iní. Bol som mu už konkurenciou 

a v debatách by som tieto prúdy už vtedy zametal. Ale toto možno slúži na jeho obhajobu. 

Chcel ma nechať sociálne vylúčeným, aby sa mohol meniť systém podľa toho, čo predpovedal 

on. To nejakú logiku dáva. A možno jediné ospravedlnenie jeho konania. Všetko iné hovorí 

v prospech toho, že by nemal ostať možno ani na slobode. 

To všetko sa stalo medzi sezónami v Nauders, kde ma teda čakalo mnoho ďalších zážitkov 

a prekvapení, o ktoré som teda ja ako padajúce hovno núdzu nemal. Padajúce hovno v stave, 

keď musí niečo rozvíjať a udržať si zdravý rozum sa jednoducho nenudí a prekvapení je stále 

dosť. A ja som ich len stále viac evidoval. Poďme teda naspäť do pracovného prostredia 

a môjho boja v teréne a prvej línii. Vráťme sa do rakúskych álp. Do dedinky Nauders. Publikácia 

Gorila 2 bola spracovaná medzi sezónami práve v tejto dedinke a aj preto to uvádzam v strede 

tejto skúsenosti. 

 

Späť v dedinke podobnej tej mojej, avšak na druhej strane Rakúsko-Uhorska 

Z pohľadu psychickej pohody som teda bol na akomsi inom leveli a dostal sa opäť 

k myšlienkam ešte pred poslednými parlamentnými voľbami skúšať zakladať politickú stranu. 

Napriek skôr iba náznakom niečoho takého, bol som omnoho ďalej a opäť plný energie. 

Parlamentné voľby sú samozrejme to, čo v konečnom dôsledku sledujem a tam môj projekt 

patrí. Komunálne boli a sú pre mňa cestou k možnosti prejsť do tohto sveta. Čo sa teda ďalej 

aj po voľbách potvrdzovalo. 

Dostal som sa teda omnoho ďalej a priateľka mi veľmi pomohla. Musím priznať, že bola trochu 

z iného sveta a veľmi ju to nezaujímalo. Možno až obťažovalo. Vyrastala doslova na farme a 

medzi sviňami. Možno aj to zavážilo, že mala dosť dobré srdce, snažila sa úprimne pomáhať. 

Čo píšem napriek tomu, že jej neskoršie kroky neboli úplne pekné, aj keď sa mnohé veci dali 

bezpochyby chápať v kontexte s udalosťami, ktoré nastávali a ktoré teda ona videla z jej 

perspektívy. Svet ľudí až tak nepoznala a medzi sviňami je to asi trochu iné a prirodzenejšie. 

Napriek mnohým nepríjemnostiam, ktoré vďaka množstvu vplyvov prišli, vidím to takto 
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pozitívne a má to asi nejaké dôvody. Bol to niekto, kto sa ma nesnažil meniť, vydierať, či hrať 

sa so mnou. Ale svojou prítomnosťou mi pomáhať ako sa len dá a byť mi oporou v rámci jej 

možností. Tlaky neskôr, ktoré naznačím, asi zvládnuť nemohla a bolo to nad jej sily. O tom, že 

ju moje snahy o politiku obťažovali síce nehovorila, ale také niečo je tiež možné a správy 

o mojich neúspechoch na tomto poli možno tiež zavážili pri jej neskorších rozhodovaniach. 

V kombinácii s tým, čo teda videla v rámci tejto dedinky a to na dvoch rozdielnych miestach. 

Mala ale trochu iný svet. Hodnotím teda skôr to, kde som sa dostal a o koľko sa moja pohoda 

zlepšovala. Jednoducho ona mi mohla a chcela pomôcť, byť mi v nejaký čas oporou a nie 

záťažou a to som si vážil. Za čo teda mnohé dievčatá, ktoré som možno aj nepriamo spomínal, 

samozrejme  nemohli. Ale komplex vecí a okolností vyústil do tohto pohľadu. Takto som to 

vtedy videl. No a niečo také nevidel a nezažil teda už pekne dlho. 

Tých problémov a tlakov na ňu ale časom pribúdalo. Teda okrem môjho trochu iného sveta, 

v ktorom som sa nachádzal. Jedným z dôležitých článkov tejto mozaiky bol aj vlastník hotela 

počas leta. Tomu sa nepozdával náš vzťah a dával to aj najavo. Opäť ho tu nebudem hodnotiť 

cez moje domnienky, poviem len nejaké fakty. Mesiac pred koncom boli k dispozícii 

dvojposteľové izby, pričom my sme bývali na jednotke. Tie nám neposkytol a hral sa na 

nevidiaceho, aj keď som ho o to prosil. Namiesto toho tam dal novú kolegyňu, ktorá prišla 

mesiac pred koncom sezóny a vystriedala inú kolegyňu s kolegom, ktorým sa to tam akosi 

znepáčilo. Ona sama bola vo veľkej pre dvoch. S mojim opätovným zavolaním na zimu veľmi 

váhal, aj keď asi dôvody nemal. Hneď po príchode novej kolegyne robil všetko preto, aby 

zaujala moje miesto a ponúkal jej prácu na zimu. Čo voči mne teda nerobil a bolo to dosť 

zvláštne. Robilo sa mi omnoho lepšie a jednoducho v práci problémy neboli. A to ani z pohľadu 

hostí, pričom bez priateľky predtým som ich skutočne niekedy mával. On proti nášmu vzťahu 

veľmi bojoval, doslova ho to vyvádzalo z miery. Podporou nám však bola majiteľka.  Tá ho 

minimálne rešpektom podporovala.  

Pri opisovaní iného obdobia viacero rokov predtým, keď som sa tiež dostal k nejakému vzťahu 

v rakúskych Alpách, tak vtedy to s majiteľom a majiteľkou bolo skôr naopak. Aj vtedy však do 

toho zasahovali podľa jej dnešných slov extrémnym spôsobom a vzťah tiež rozoštvávali. Táto 

komunikácia a jej potvrdenie je tiež k dispozícii v nezverejnených materiáloch. Teraz to bolo 

podobné, majiteľ to dával rôznym spôsobom najavo. Pričom uvádzam len také, ktoré je teda 

relatívne zistiteľné.  

Aby som však povedal pravdu, veľmi som sa tam vrátiť nechcel. Chcel som ísť robiť na chatu, 

kde som sa teda aj dostal, čo bolo pre mňa vysnívaným jobom. Bolo to v rámci dediny, náš 

vzťah mohol pokračovať a všetko vyzeralo ako úplný ideál. Avšak takýmito spôsobmi niekto, 

kto dáva prácu a rozhoduje o osudoch iných, teda kapitalista vychovaný bez potreby učenia sa 

rešpektu iných, dával niečo najavo a mladé dievča to bezpochyby vníma. Nie je o čom. 

Nad priateľkou som časom seriózne rozmýšľal ako nad dlhodobou partnerkou, na základe 

spomínaných skutočností by som sa to časom snažil úprimne takto riešiť. Lenže ono to až také 

jednoduché nie je. Jej mladosť, nerozhodnosť a nerovnováha, ale hlavne vplyvy okolia na mňa 

a na ňu sa prejavili veľmi rýchlo. Dalo sa to všetko predpokladať. Ale nevedel som, že to bude 

také silné kafé. To všetko sa dialo počas nasledujúcej zimy, keď sme sa teda mali stretnúť 

s tým, že uvidíme ako to bude. Že hádam sa dostaneme obaja ďalej. Po návšteve Helsínk som 
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teda rozmýšľal o serióznom vzťahu. Rozmýšľal podvedome možno aj o rodine a deťoch, čo ona 

naznačovala a asi tento bod aj chcela dosiahnúť. Teda môj záujem až o niečo také. Mal som 

skutočne dôvod si ju vážiť a napriek tomu, že sme boli z trochu iných svetov. Cítil som u nej 

úprimnosť a snahu byť oporou a pomáhať. Nie ma meniť, vydierať či možno až tlačiť k múru. 

Pričom pomôcť mi ona v danej situácii a rozpoložení mohla a aj chcela. To mi dosť imponovalo 

a dlho to nezažil a asi ani nevidel. Dôvody toho, že som tak uvažoval, boli skutočne objektívne. 

Zimu som teda strávil v tej istej dedinke v rámci firmy vlastnenej obcou, na vysokohorskej 

chate. Dostal sa tam na podnet a s pomocou bývalej kolegyne z hotela, ktorá teda zase mala 

rýchle ponuky súvisiace zrejme s akýmsi mojim odmietaním od majiteľa spomínaného hotela. 

Takto sme si to nejako vymenili.  

 

Chata ako ideál, aj keď vám v súkromí kopú do hlavy  

Priateľka aj v zime zostala na mieste, kde sme sa stretli. Veci ohľadom tohto vzťahu sa začali 

meniť. Poviem ich samozrejme z môjho pohľadu, lebo to je dôležité. Môžu byť za nimi rôzne 

okolnosti, o ktorých môžem tušiť, alebo si myslieť, ktoré trochu naznačím, ale v zásade sa 

budem snažiť držať relatívne zistiteľných faktov. Keďže v takýchto otázkach sa neskôr veľa 

prispôsobuje. Keď sa niečo také stane spôsobom, ako sa stalo, veľa pre ututlanie vymýšľa 

a prekrúca. Hlavne aby som prešiel k tomu, aký to malo vplyv na mňa a čo to spôsobovalo. 

Viem, že so svojim bývalým priateľom doma bola, netlačil som na ňu. Ja som si žil svoj vlastný 

svet doma, bol v Helsinkách, robil publikáciu Gorila 2 a priznám sa, opäť na istý čas fungoval 

spôsobom, ktorý som musel zaviesť pre potreby rozvoja projektu niekoľko rokov predtým. 

Nejakú spoločnú návštevu neskôr odmietla a možno aj to niečo naznačovalo. Čo som si ale 

vtedy neuvedomoval a opäť sa plne venoval štúdiu a posunutiu projektu v odbornej oblasti. 

Ale neustále sme si telefonovali a boli viacmenej v maximálnom kontakte. Začiatkom zimnej 

sezóny boli opäť spolu, potom sa rozišli a ja som to relatívne bral, lebo mi to v princípe neprišlo 

zlé, keď má niekto iné plány. Prišla však naspäť pomaly s plačom a boli zase spolu. Čo teda 

bolo pre mňa samozrejme dobré a dôležité, aj keď som v tom tlačiť nechcel. Avšak už sme 

spolu nebývali. Neboli sme spolu každý deň a bolo to teda iné.  Vrátim sa však najprv k práci. 

Zimu a chatu, to som teda považoval z mnohých dôvodov za ideálnu prácu pre mňa. Išlo 

o firmu vo vlastníctve obce s viacerými podnikmi podobného typu. V prvom rade išlo o prácu, 

kde sa dali zúročiť moje skúsenosti a dobre si zarobiť. Bolo to doslova v prírode a tam sa ja 

cítim najlepšie. Aj napriek tomu, že som nemal tak skvelo zabezpečené súkromie ako to bolo 

posledné leto, v takýchto podmienkach to nejako ustojím, aj keď je veľa práce. Na hoteloch 

som mával v tomto problémy. Uzavretý priestor, niekedy dusnejšia atmosféra, zapríčiňovali aj 

moje väčšie výpadky či už v koncentrácii alebo rýchlosti. To bolo v rámci takej chaty v snehu 

a v prírode omnoho viac eliminované aj v prípade, že sa naruší spomínané súkromie. Keďže to 

v tomto prípade skutočne začínalo škrípať.  

Na hoteloch jednoducho v prípade nejakého zádrheľu napríklad pri vzťahoch ľudia vedeli znížiť 

kvalitu práce konkurencie o niekoľko levelov. Čo často môže byť dôvodom existencie nejakých 

rušivých vplyvov v tomto smere napríklad z rôznych konkurenčných dôvodov. Tu sa síce 

znížila, avšak stále som bol minimálne na úrovni priemeru, pričom v tomto konkrétnom 
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prípade zjavne aj vďaka pre mňa spomínanému relatívne prirodzenému prostrediu v prírode, 

ďaleko nad ním. Keď som mal fungujúce súkromie, tak absolútne nebolo o čom. Čo teda aspoň 

nejaký čas bolo. Ale tak to nejako funguje v tejto aktivite a teda pri mne osobne v stavoch, keď 

som úplne čistý od všetkých návykových látok. Spomeniem len, že aj vo futbale sa veľa 

okolností nástupom takéhoto čistého spôsobu života menilo a aj tam to funguje veľmi 

podobne. S nejakou možnosťou tvorby prirodzenej energie sa veci začali diametrálne meniť aj 

tam. Čo bolo dôvodom mojich zlepšených výkonov. Tieto veci som samozrejme skúšal a všímal 

si dlhodobejšie a táto konkrétna situácia, teda vysokohorská chata, ponúkala pri servise 

v praxi toto. Teda relatívne kvalitné výkony aj v prípade, že som to v súkromí nemal najlepšie 

usporiadané. Z určitého pohľadu ste trochu menej zraniteľný ako na hoteloch. 

Pracoval som ako účtujúci čašník a zarábal hlavne na trinkgeltoch. Dokázal vytočiť hádam aj 

o polovicu viac, ako moji kolegovia na nižších pozíciách, alebo ako bol môj plat dokopy. Išlo 

o jeden najlukratívnejších jobov v obore a podstatou bolo, že všetky okolnosti hrali v môj 

prospech. Bolo to v princípe to, čo som robil sezónu pred kampaňou. Aj keď tu išlo o vyšší level 

a rozdiel bol v tom, že som teda aspoň nejaké obdobia mal zabezpečené súkromie. Išlo 

o prácu, na ktorú som po posledných rokoch doslova vyrástol a stával sa jedným z najlepších. 

Vzhľadom na prostredie v prírode, ale asi aj servis, ktorý teda mne bol odjakživa prirodzený, 

neunavovalo ma to. Teda až na obdobia, o ktorých som písal pred udalosťami v škandinávii. 

V práci v danom kolektíve som bol z pohľadu mnohých individuálnych zručností skutočne 

nadpriemer, pričom mnohé iné veci záviseli od súkromia, čo som časom nevedel regulovať. 

 

V tejto súvislosti sa zastavím pri nejakom hodnotení lepší či horší. V kolektívnych činnostiach 

to má často svoju logiku a to, že príde niekto po individuálnej stránke lepší, nemusí znamenať 

aj zlepšenie celkového výstupu. Spomínal som šport, keď moje zlepšovanie prinášalo nervozitu 

a krátkodobé výkyvy celého výstupu. Potom začína šikana a tam je dôležité ju asi zachytiť 

a nenechať prejsť tieto procesy. To z dlhodobého hľadiska môže niečo priniesť. V čašníctve to 

môže fungovať podobne. Vlastne v čašníctve som tento mechanizmus začal evidovať 

a uvedomovať si ho. Pripomínam, že krátkodobé zvýšenie výkonu cez drogy(alkohol, nikotín) 

takéto turbulencie neprinášali, skôr to vtedy akosi krátkodobo z pohľadu stability a atmosféry 

v tímoch, fungovalo. Ale toto má svoje limity a ide skutočne o krátkodobú vec, ktorá jednak 

robila zo mňa akéhosi otroka daných štruktúr, ale aj niekoho, kto časom robí ďaleko pod svoje 

možnosti. Práve to je často dôvodom neexistencie turbulencií. K stabilite kolektívov zase toto 

z dlhodobého hľadiska neprispieva a povedzme možnosti zastavenia ich fungovania na 

princípoch odstrelu ľudí a rôznych šikán. Čo je teda podstatou akejkoľvek dnešnej štruktúry 

a podstatou fungovania spoločnosti ako takej dodnes. Pričom môj mód čistoty bol vlastne 

cestou, ako tieto veci začať zastavovať a ukazovať. Prestal som sa správať submisívne a začal 

veci a problémy dávať na stôl a riešiť. A v kombinácii s prirodzenou energiou som 

v činnostiach, ktoré už boli v mojej krvi a robil ich dlhodobo, vedel ísť ďaleko nad iných. Vedel 

som byť ťahúňom aj po výkonnostnej stránke z každého pohľadu. To ale mohlo byť nechcené 

z pohľadu nejakých hierarchických štruktúr, nabúravania líderských pozícií v kolektívoch a pod. 

K čomu samozrejme pridávam a naznačujem možné turbulencie v komunitách, kde sa takéto 
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fungovania v zásade zakazuje a ktoré fungujú na tvrdo otrokárskych princípoch cez drogy, 

(hlavne vysoký stupeň alkoholizmu) a rôzne zabetónované štruktúry. Práve toto je často 

pravým obrazom konzervatívnejších oblastí a vnútri nich existujú silné šikany 

a nespravodlivosti. Je to zložitá problematika, ale otvárať ju je asi veľmi dôležité pre 

pochopenie zdrojov dnešných problémov. Na túto ukážku používam trochu aj môj domov. 

Ja tieto javy aj touto publikáciou dávam do nejakej dôkaznej formy a snažím sa ukázať logiku 

neprirodzenej moci ako takej, pričom takéto jednoduchšie a pre ľudí ľahšie pochopiteľné 

činnosti sú preto asi najideálnejšie. Ale ide asi o tú najťažšie interpretovateľnú problematiku 

fungovania spoločnosti, ktorú sa teda nejakým spôsobom snažím aspoň naznačiť. Aj keď 

samozrejme stále sú dôležité výsledky práce a čísla, o ktoré sa neustále opieram.  

V kontexte s projektom to má svoju logiku a je potrebné to ukazovať. Neprirodzené hierarchie 

jednoducho znižujú výkonnosť. Je to vidieť cez ekonomické ukazovatele, pričom makro analýzy 

sú v tom jednoznačne smerodajné. A tie som vypracoval práve preto, lebo som do týchto vecí 

videl zhĺbky. K tomu chcem pridať pohľad na mikropriestor, kde som to odpozoroval. A na to, 

odkiaľ pochádzajú extrémisti, možno nepriamo aj teroristi, ako sa dá jednotlivec odstrániť zo 

spoločnosti. Ako nič. Podvodmi a podlými klamstvami. Ťahanými neprirodzenými hierarchiami. 

Vám len ostáva tupo čumieť a brániť sa je v podstate nemožné. Takto z každého spravia 

otroka, ktorý sa musí podlizovať neprirodzeným hierarchiám a sa pridávať k lynčom 

a odstrelom ľudí, lebo chce jednoducho prežiť. Alebo ich nejako tolerovať. Toto sa deje 

v pracovných procesoch dnešného režimu na každej jeho úrovni. Až v takomto začarovanom 

kruhu doby dnes žijeme. A toto chcem predostrieť z rôznych uhlov pohľadov, čo mi moje 

skúsenosti umožňujú. Hlavne v spojitosti s projektom. 

Prostredníctvom zakázanej zóny a samotného riešenia projektu som ja teda išiel ďalej 

a rozhodol sa, že tupo čumieť nie je správne. Alebo pre potreby riešenia projektu a udržania si 

nezotročenej mysle, bol k tomu doslova pritlačený. A pokiaľ vravím, že sa mi podaril zaujímavý 

kúsok a dospel až doslova k preukazovaniu šikany na pracovisku, tak toto bol jeden 

z najzaujímavejších výsledkov takéhoto boja a nepoddania sa klamstvám. Samozrejme ani tu 

som sa o to nejako nesnažil a iba chcel pracovať, pričom tlaky a zaujímavostí na pracovisku 

boli úmerné lukratívnosti tejto práce.  

Treba povedať, že veci som sa najprv snažil otvárať výlučne z dôvodu sebaobrany a to 

vzhľadom na to, že som šípil, čo sa deje. Vznikajúcu a rozvíjajúcu šikanu jednoducho už 

rozoznám. Mal som tam priateľku a chcel tam jednoducho byť. Práca bola pre mňa relatívne 

vysnívanou, všetko bolo super. Veril som, že postupné ukazovanie reality zabráni dotyčným 

urobiť to, čo zjavne urobiť išli. Aj vzhľadom na to, že jedného kolegu predtým bezdôvodne 

odpálkovali. Podarilo sa mi to tak akurát oddialiť, na viac to nevyšlo. Ale najprv som sa šiel 

brániť a až neskôr z toho vzniklo niečo ako námet na ukážku šikany v praxi aj v tejto činnosti. 

To, že som tam mal priateľku, o ktorú som teda aj takýmto spôsobom bojoval, to bolo 

z pohľadu vôbec otvorenia a riešenia takejto veci veľmi dôležitým. 
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Manažér chaty bol chlapec, ktorý mal 23 alebo 24 rokov a jediné jeho doterajšie skúsenosti 

bolo pasenie kráv. K tomuto jobu a postaveniu sa dostal výlučne vďaka tomu, že mu to miestny 

kamarát, vyšší manažér, podhodil. Vyštudoval síce hotelový manažment, avšak toto má v praxi 

asi takú hodnotu, ako toaletný papier. A ten v čase koronakrízy či iných kríz môže teda 

nadobudnúť hodnotu omnoho vyššiu. Ja som sa len snažil robiť si svoju robotu, avšak táto 

situácia bola skutočne možnosťou na rôzne veci, ktoré manažéri robia. Ako niekto, kto sa 

k ľuďom správa ako rovný s rovným, takémuto človeku môžem vadiť a to sa aj potvrdilo. Oni 

si to tam čistili a keďže už jedného kolegu bez nejakého objektívneho dôvodu z mojej pozície 

vypoklonkovali, možné bolo hocičo. 

Asi po troch týždňoch, bolo to presne na Silvestra, mladý pánko manažér sa snažil niečo na 

mne hľadať. Všimol som si to. Len on si nevšimol, že som mal akurát skutočne dobrý deň. Ten 

spočíval v tom, že sa môj vzťah dostával do normálu a mne to v taký deň išlo skutočne ako po 

masle. Jeho nulové skúsenosti mu to jednoducho nedovoľovali vidieť. To je jedna možnosť 

a jedna verzia. Tou druhou je to, že som mu práve v takom stave vadil a chcel ma zastaviť. 

Všetko sa dalo neskôr potvrdiť číslami, ktoré už vidieť nechcel, lebo sa snažil presadiť svoj 

odborný manažérsky pohľad, zjavne ťahaný nejakými osobnými túžbami. 

Mal som množstvo práce a išlo asi iba o dve hodiny. Počas najväčšej poobednej šichty prišli 

akýsi dvaja jeho známi a začali sa sťažovať. Dôvodom bolo v skutočnosti nič. Išlo o jasné 

provokácie, ktoré sa v tejto brandži niekedy dejú12. Bolo to evidentné a aj preto som si nechal 

účet s tým, že som sa pokúsil vypýtať si kameru, kde by sa dalo potvrdiť, že sa navzájom 

s manažérom dobre poznali. Zastavili ma a vedome brzdili, pričom on si dovolil kasírovať moje 

stoly, keďže som to v tom čase nestíhal urobiť hneď. Ani to by až tak nevadilo, ibaže ja som 

nemal ako skontrolovať, či mi dáva všetky peniaze. Systém tam bol urobený tak, že v prípade 

potreby môžem kolegu jednoducho okradnúť. Pričom on o tom nemusí vedieť. Čo je tiež 

zistiteľný fakt. Možno to neurobil, alebo to urobil nevedome, ale mne chýbalo pri vyúčtovaní 

veľa peňazí. Keďže som túto prácu robil viackrát a už aj ako účtujúci čašník na chate poslednú 

zimnú sezónu pred voľbami, vedel som, že sa mi to nestáva. Teda nestalo sa mi to vlastne ešte 

nikdy bez toho, aby som to nevedel. Stalo sa mi to počas tejto sezóny neskôr, keď ma dali veci 

v súkromí dole, ale to som vedel. Teda o mojom horšom stave, pričom robenie chýb si všimol. 

To bolo však niekoľko týždňov neskôr a za úplne iných okolností. Dovtedy tak v minulosti, tak 

ani v rámci tejto sezóny, sa mi to skutočne nestávalo bez povšimnutia a bolo to minimálne 

čudné.  

Celé toto divadlo zhodnotil tak, že som pomalý a nestíham. To hovoril na konci šichty ešte pred 

tým, ako som si peniaze vôbec počítal. Mladý pánko sa ma pokúšal akosi znervózňovať,  tlačiť 

na mňa. Prišiel z paše a takto mu to vyšlo. Bolo jasné, že chcel vyraziť aj mňa a nepáčil som sa 

mu. Čo je teda bežné u neprirodzených, alebo ešte nevyzretých lídrov. Len tento bol na to teda 

dosť neskúsený, aby sa o také niečo vôbec pokúšal. Počítač síce hovoril o skvelej štatistike, ja 

som vedel, že mám skutočne dobrý deň, ale jeho odborné manažérske videnie videlo niečo 

iné. Vzhľadom na všetky skutočnosti a fakt, že som sa logicky potreboval brániť, som o tejto 

veci napísal vyššiemu manažérovi s tým, aby mal kontrolu nad jeho slovami a činmi13. Dobre 

 
12 Účet po riešení tejto veci 
13 Email po riešení 
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som zarábal, robota ma skutočne bavila, mal som tam dievča, ale nad sebou človeka 

s nulovými skúsenosťami a už aj šípil, že s drzosťou ako hrom. Dôležité bolo, že inicioval šikanu 

a kolegovia si na mne neskôr mohli dovoľovať hocijaké podrazy a srandičky, ktoré prechádzali.  

Začalo to pomocnými čašníkmi, z ktorých bol jeden dokonca z môjho mesta. Tí to stupňovali 

asi dva týždne, manažér sa na tom zabával a nechával veci akože nepovšimnuté. Aj túto vec sa 

podarilo zastaviť mailom na vyšších manažérov v rámci firmy14. Iná cesta tam skutočne nebola. 

Jeden sa ma dokonca pýtal konkrétne na mená, avšak už som mu priamo vravel, že tu nejde 

o mená, lebo toto je tolerované a doslova podporované šéfom. Tu išlo o chybu v riadení, ktorá 

to spôsobovala. No a samozrejme sa to potvrdzovalo ďalej. 

Ďalšími, kto tieto veci začal robiť, boli čašníci na mojej úrovni o niekoľko týždňov neskôr. 

Prechádzali absurdné veci, ktoré som vedel dokonca už aj ukázať. Pri jednom takom pokuse, 

keď to bolo možné, som bol doslova pred vyhadzovom. Jednoducho sa to tam organizovalo s 

tým, že sa jednotlivci pridávali k vytváraniu konfliktov. Keď som vedel dokázať, že išlo 

o provokáciu z druhej strany, všetko stíchlo a nebol žiaden vinník. Tu je vidieť, ako taká šikana 

funguje. Hľadal sa len jeden vinník a už to bolo rozbehnuté. Aj toto som zastavil mailom, 

pričom verejne požiadal o videá a štatistiky, ktoré by potvrdzovali moje slová15. Maily som 

posielal už aj na obecný úrad pre potreby uskladnenia informácií. Upozorňujem, že boli trochu 

zdĺhavé a išlo o vypätejšiu situáciu. Štatistiky vraj neboli, avšak priame rozhovory 

s nadriadenými som si už nahral. Tie sú v nezverejnených materiáloch.  

Medzi týmto incidentom a mojim vyhadzovom, ktorý bol teda precízne pripravovaný 

a organizovaný manažérmi, sa stala už iba jedna vec. Kolegom sa nepodarilo ma vyslovene 

vyprovokovať, tak prišla jedna miestna deva z dediny. Tá bola mimochodom priateľkou 

čašníka pokúšajúceho sa o posledný podraz, ktorý som vedel dokázať a tým ich zastavil. Táto 

deva prišla na výpomoc a počas práce začala náhle zjapať. Nejako som jej to vrátil a nechcel 

sa rozptyľovať, avšak to už vyvolalo roztržku. Jej priateľ, mimochodom Slovák, ma išiel biť. 

Zaujímavé bolo, že prišiel vyšší manažér, ktorý samozrejme spolu s partiou vytvárali svoju 

virtuálnu realitu. Ten tam bol len na chvíľu a bolo mi oznámené, že sa budeme baviť poobede. 

Problémom pre mojich kolegov však bolo to, že toto videli aj hostia. Tí tam sedeli ešte dlho 

a napadlo ma zavolať si nadriadeného, ktorý len v tom čase odišiel, aby sme si narýchlo 

vytvorenú virtuálnu realitu teraz preverili so svedectvom týchto ľudí. Z čoho existujú záznamy 

z našej komunikácie.16 Nič som s nimi nepreberal, iba som to chcel overiť takto. Vypisoval mu 

skoro ako hodinu, avšak už ho takáto realita nezaujímala. To, že to čítal aj medzitým, je 

z materiálov jasné tiež. Poobede sa samozrejme stretnúť nechcel, vedel, že išlo o ďalší výmysel 

partie, ktorá si pripravovala vyhadzov niekoho, kto bol jednoducho doslova a do písmena od 

nich omnoho lepší, nehral ich spoločné hry vyhadzovania niekoho a šikanovania kolegov 

a v tom bol základný problém. Moje štatistiky hovorili, že som tú robotu zvládal minimálne 

dobre aj z pohľadu predaja, pričom z iných pohľadov v rámci tohto tímu doslova skvelo. A to 

 
14 Email firme 
15 Email firme 
16 Whats up komunikácia 
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aj v čase, keď som to teda mal v súkromí ťažké, k čomu hneď prídeme. Mnohí kolegovia na 

danom mieste mali skutočne problémy aj so základnými činnosťami. 

O niekoľko dní som dostal padáka, pričom rozhovor si opäť nahral a sú k dispozícii. Dôvody 

boli presne také, ako som avizoval predtým a vravel o týchto veciach. Že som konfliktný a mám 

s každým problém. Teda niečo podobné ako vo futbale. Ibaže tu som si získal o tej mojej 

„konfliktnosti“ a o tom, ako sa to vyrábalo a zakrývalo, aj zaujímavé dôkazy. Tu som to už 

evidoval za pochodu a asi aj tušil, čomu takáto situácia bude viesť. Nemýlil som sa, ale aktivitou 

som to nezastavil, iba oddialil. Chceli nejaký záver a vyhovovalo im to. Aj keď jednotlivé veci 

boli skutočne overiteľné a to som vlastne dlhodobejšie po jednotlivých udalostiach ukazoval. 

Vyčítať sa mi možno dá ich široké vysvetlenie, či zdĺhavosť. Možno aj naznačovanie môjho 

projektu, kde som chcel nejako obrazne ukázať, že viem o čom rozprávam a že to chcem využiť 

tam. To asi byť nemuselo, avšak aj tak išlo o jasný smer a vyhadzov som iba oddiaľoval. A treba 

to chápať v kontexte s inými vecami, o ktoré som tam z môjho pohľadu bojoval.  

Manažéri vytvorili takú situáciu a atmosféru, že kto by sa nepridal, ten by to mal nahnuté. 

Nakoniec sa tento mechanizmus tvorby reality nepriamo potvrdil v ich snahách všetko zahrať 

do autu a nezisťovať si objektívnu realitu cez navrhovanú skúšku, k čomu hneď prídeme. Ani 

jeden konflikt, ktorý sa vyskytol, som samozrejme neinicioval ja. Bol som k nim pritlačený, čo 

je teda opakujúce sa. Až tak veľa ich nebolo, ibaže sa robili na jednom človeku, ktorý pre niečo 

vadil v kolektíve a niečo sa za pochodu organizovalo. Prečo asi, už som opísal. 

Takto som akousi tvrdou cestou prišiel až do takéhoto štádia dokazovania tejto veci. Manažéri 

ma podviedli, avšak rozhovory som už nahrával. Z toho sa dá vyčítať, že ich pravda nezaujímala 

a išli ma podlo zdiskreditovať a oklamať. Vyhodili ma s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, 

o týždeň nato a počas tejto doby s okamžitou platnosťou. Urobili v nejakom čase vyhovujúci 

záver, ktorý bol opäť nepravdivý. Veci boli nabaľované a dlhšie sa išlo k tomuto záveru. Ľudia 

sa na umelom vytváraní konfliktov na šikanovanom článku, ktorý vadil šéfovi, spájali. Čo je 

úlohou ukázania a grom mojej práce po týchto veciach, ktoré som v tej dobe už bral ako pevnú 

súčasť režimu. A samozrejme to chceli zahrať do autu. A to nie je dobré, to sa u mňa 

samozrejme nesmie. Skúšku so mnou v rámci tej istej firmy nechceli, aj keď tam na to možnosti 

bezpochyby boli. Čo tiež naznačovalo stav vecí a to, čo sa tam dialo. 

  

V podstate sú následné javy o tom, že po podvodoch sa ľudia ťažko pozerajú do očí tým, ktorí 

si to zlíznu. Takto to nejako funguje vo všeobecnosti. Ale dnes sa pri existencii takýchto javov 

dá relatívne brániť, čo teda umožňujú nové technológie a nová modernejšia doba. To všetko 

využívam a dávam na stôl ako hotovú vec pre môj záver o tom, čo sa tam dialo a ako sa niekto 

pokúsil niekoho morálne zlikvidvať a zdiskreditovať. Lebo aj toto je dôležité a samozrejme ja 

to už vzhľadom na problémy pri prežívaní počas rozvoja projektu a asi logickými politickými 

ambíciami, riešiť už musel. Inde ma to skutočne nepúšťalo, nič iné som riešiť nedokázal. 

Riadiace štruktúry režimu v akejkoľvek oblasti života spôsobovali moju elimináciu rôznym 

spôsobom a toto bolo jednou z nich.  V oblasti, kde sa to cez empirické fakty dá ukazovať 

a nedá kamuflovať. Západ na prežitie potrebuje otrokov, ktorí budú poslušnými otrokmi ich 
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otrokov. Ak tam chceš poctivo pracovať bez toho, aby si sa stal otrokom a hájil si osobnú 

slobodu, deje sa práve toto. Asi netreba pripomínať, že v mojom prípade je to v kombinácii 

s domovom a akciami nášho typu, ktoré teda často vytvárali situácie, keď sa to v oveľa väčšej 

miere dialo aj na západe. Ale to je už jedno a opakujem sa. Podstatné je ukazovať jednotlivé 

udalosti a ich sled. A tam sa diala brutálna šikana, ktorú viem takto predložiť vďaka osobnému 

boju za veci, na ktoré som ako padajúce hovno nemal právo. Skúšku v rámci tejto firmy 

odmietli, čo naznačoval stav vecí. Komunitná šikana, ktorú riešim v kontexte s mojim 

domovom, je napríklad v tomto iná. Tam som sa nejako vracal a postupne veci odkrýval 

 

K okamžitému padáku týždeň po padáku s 2-týždňovou lehotou došlo preto, lebo som všetko 

zhrnul, ukázal existujúce fakty o spôsobe a konaní tejto veci na mojom webe. Zverejnil aj 

nahraté rozhovory. Tie som na ich prosbu okamžite stiahol, ale mám ich k dispozícii a ponúkam 

ich naznačenou cestou. Objasňujú, ako som všetko vysvetľoval, ukazoval na možný podvod 

a ako vlastne urobili presne to, čo sa im vravelo. Bez mihnutia oka a s možnosťou 

prekontrolovania si dosť zjavných faktov, ktoré teda krok za krokom zamlčiavali, hádzali do 

autu a správali sa absolútne nečestne a zbabelo. 

 

Spôsob preukázania šikany v servise vo väčších firmách 

Vo väčších firmách sa to dá robiť tak, že sa takýto článok môže presunúť do iného kolektívu, 

kde bude existovať spôsob kontroly a zistí sa, či problém je práve v tomto článku. Hlavne či je 

schopný pracovať bez vytvárania a iniciovania takýchto vecí, čo je podstatou problému 

a zistenia, kde je za normálnych okolností zdroj problémov. Už som to videl v praxi niekoľko 

rokov predtým, na jazere Garda. Túto skúsenosť som už spomínal. Šikana sa robila na jednom 

Slovákovi, pričom vtedy sa ukázalo, že ten konfliktný človek v skutočnosti nebol konfliktný ani 

náhodou. Pod verejnou kontrolou to bol odrazu najmierumilovnejší čašník v okolí. A presne 

toto som navrhol. Lenže naši milí manažéri si pripravovali pôdu a vopred povedali, že oni si 

myslia, že ak som niečo také oznamoval, už ani na inej chate so mnou nebudú chcieť pracovať. 

Čiže v podstate potvrdili, že to tam majú pod kontrolou a oni rozhodujú o tom, čo si ľudia 

v danej firme môžu myslieť v konkrétnych prípadoch. A nepriamo sa priznávali k stavu veci 

viacmenej sami. 

Môj odchod bol iba niekoľko dní pred definitívnym uzatvorením strediska kvôli koronakríze, 

čiže až tak veľmi nebolel. Ale pri výplate sa ešte pokúsili ma nedoplatiť kvôli nejakým 

porušeným pravidlám. Okrem podvodov na mne som tam teda ja nič iné nevidel, ale nahrané 

rozhovory vraj v rámci rakúskej legislatívy niečo také môžu znamenať. Môj pocit bol ten, že išlo 

o jasné a preukázateľné ublíženie na mene a profesijnej diskvalifikácii, za čo by ma mali teda 

pekne odškodniť. Po nahlásení na miestnych úradoch a oznámení tejto skutočnosti 

manažérom som bol okamžite vyplatený.  
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Tu pripomínam paralelu s nahrávkami v rámci bankového drancovania, ktoré boli ukazované 

v rámci snáh o vytváranie skutočného obrazu o kríze v roku 2008. Išlo o celospoločenský 

záujem a predstavte si, žeby v takom prípade bankári, ktorí boli v tom zainteresovaní, sa ešte 

súdili s tými, kto to zverejní. Pričom tu mi daní manažéri extrémne a vedome ubližovali, klamali 

preukázateľne, vedome všetko zakrývali. Inú možnosť na sebaobranu som prakticky ani nemal, 

aj keď to teda po nejakom priebehu a zvažovaní ponúkam iba ako alternatívu a niečo v zálohe. 

Aby som nemusel opäť riešiť veci, ktoré pre projekt až tak dôležité nie sú. Čo mňa samozrejme 

stoji zbytočnú energiu. Každopádne vtedy som sa rozhodol, že s touto vecou pôjdem tak 

ďaleko, ako sa bude dať.  

Tu boli preukázané brutálne klamstvá a ich zakrývanie. Likvidujú a ubližujú tým ľuďom, má to 

samozrejme dopad na ich súkromie, čo ešte spomeniem neskôr a tu asi ďalší komentár 

netreba. V kontexte s mojim projektom a jeho povahou možno vraždia milióny ľudí. 

Dokončovanie zdôvodnenia je počas vojny na Ukrajine a asi lepší príklad dôsledkov týchto 

javov režimu asi netreba. Keďže sa to v histórii viacmenej iba opakuje. Treba ešte povedať, že 

sa nechali počuť, že v Rakúsku už pracovať nebudem môcť. To sa mi dostalo sprostredkovane 

a neviem tento „dôsledok“ nejako preukázať, ale až takto tam funguje táto mašinéria strachu 

a šikany. Snažil som sa o pokus pri podobnej práci a ten sa konal až po koronakríze, čo prinesie 

asi ďalšie zaujímavosti, ku ktorým ale v období skúšok neskôr. 

Tento prípad je asi ďalším fantastickým nástrojom, ako ukázať pravú tvár kapitalizmu a doby. 

Prakticky každý kapitalista je niekto, kto neprešiel poctivým vývojom. Neprešiel učením sa ako  

rovný s rovným a deštruuje spoločnosť. Napríklad takými vecami, ako mi robil ten posledný 

v rámci môjho vzťahu. A tento manažér z paše bol človek s presne takýmito skúsenosťami, 

ktorého dali do terénu rovno šéfovať a on okrem hrania sa s ľuďmi nedokázal absolútne nič 

iné. Išlo možno niekedy o trochu pubertálne spôsoby, avšak tak je to stále. Takýto vývoj je 

jednoducho neprirodzený a asi toto je ten najdôležitejší záver celej tejto zaujímavej akcie, ktorá 

teda prišla ruka v ruke s mojou pozíciou padajúceho hovna, rozvíjaním projektu a určitej jeho 

fázy vývoja. 

Keď pre nič iné, tak pre tento prípad bola futbalová skúsenosť, ktorú ešte neskôr uzavriem, 

dôležitou. A tu som to potiahol omnoho ďalej. Obe mi narobili mnoho nepríjemností. Ale obe 

boli umelo vytvárané konflikty a následná diskreditácia. V oboch sa snažím ukázať, že počas 

ich tvorby som podával dobré výkony, bol z rôznych dôvodov od iných v danom čase lepší 

a práve vtedy sa toto dialo. Išlo o umelo vytvárané konflikty v rámci kolektívov pre nejaké 

konkurenčné dôvody. Alebo hocijaké iné, to je v podstate jedno. Išlo o jasnú šikanu, pričom inej 

cesty v rámci kolektívov, kde som svojím správaním sa ku každému rovnako mnohým článkom 

vadil, na moju elimináciu už nebolo. A toto je súčasť a možno až podstata dnešného výrobného 

spôsobu, alebo dnešného sveta a systému.  

Psychológovia toto nechcú počuť, ale toto je skutočná realita dneška a dokedy sa nepozrieme 

pravde do očí, dovtedy je nulová šanca na riešenie spoločenských problémov. Na tomto mieste 

sa mi teda podaril ďalší zaujímavý kúsok, ktorý bol možno braný ako niečo nezvyčajné a niečo, 

na čo ja vlastne ani právo nemám. Ale v kontexte tohto zdôvodnenia ide o dôležitú mozaiku, 

ktorá pomôže v urobení neskorších záverov. A dôležité je samozrejme to, že ide o overiteľné 

veci s overiteľnými výsledkami práce a relatívne overiteľným priebehom. Čo sa teda u mňa 
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opakuje a ja som to len ďalej zaznamenával. Ostal naďalej sám sebou, lebo to bolo pre projekt 

to najdôležitejšie. To bolo pre jeho rozvoj  alfou a omegou. 

 

 

Mnohé iné zaujímavosti, či zásahy „karmy“   

V práci sa však diali mnohé iné zaujímavostí, ktoré asi stoja za zmienku. Išlo o kolektív, ktorý 
bol vzťahmi najčastejšie napojený na domácu komunitu. Teda hlavne účtujúci čašníci, čo bol 
teda najlukratívnejší job. Takto nejako  ostávali peniaze doma, v takýchto malých komunitách 
sa ľudia o to snažia. Keď som im nevyhovoval a bolo jasné, že od rôznych vecí v kolektívoch 
budem izolovaný aj tu, diali sa veci aj cez hostí. Spájal som to v určitej fáze trochu aj s hrozbami 
náboženskej ideológie, ktoré sa rámci takýchto sietí šíria rýchlosťou svetla. Čo ale bolo dosť 
subjektívne vnímanie a ťažko je to nejako overovať. Myslím, že aj táto hrozba ideologických 
štruktúr mohla zahrať nejakú úlohu v tom, čo sa tam dialo. Veľmi sa to tam podobá na moju 
oblasť a tie davové spôsoby sú skutočne často podobné. Čo som možno trochu šípil už v lete 
a nepriamo ukázať by sa to dalo cez blog, ktorý som vtedy napísal. Ten je k dispozícii na webe. 

 

V rakúskom Tirolsku z pohľadu praktík hlavne náboženských komunít a davového 
presadzovania si nejakých právd to funguje veľmi podobne ako u mňa doma. Dokonca sa 
možno u nás ľudia začínajú trochu krotiť, keďže majú stále menej čo do úst, vnútorné napätie 
sa zvyšovalo a možno  začínajú podvedome chápať ich prepojenosť s otrokárskym režimom 
doby a  tým, čo za tým často je. Alebo často vidia skutočné správanie ľudí pod týmto vplyvom.  

Nie je náhoda, že v histórii boli pokusy o sociálnu rovnosť už od Francúzskej revolúcie spájané 
aj so snahou o elimináciu takýchto zložiek moci. Stále nakoniec stáli na inej strane ako je snaha 
o spravodlivosť. Ani moje skúsenosti z volebného obdobia a rozvoja projektu skutočne 
nehovoria nič iné. Keď existuje nejaká reakcia, tak sú to iba polená pod nohami. V politickej 
oblasti ide samozrejme o obrovskú zbraň najvyššieho kalibru. Na moju adresu som viackrát 
priamo či nepriamo počul, že moja situácia súvisí s tým, že za mnou nie je Boh, či je to karma 
a pod. Manipulátori sa snažia hľadať spôsoby, ako tieto likvidácie predstaviť a ospravedlniť 
iným. A cez takúto zložku, kde sa mnohí spájajú a často len čakajú na nejaké pády a lynče iných, 
často ich cielene riadia a podnecujú, je to jednoducho ľahko priechodné. Jednu takú vec možnej 
„nastavenej“ karmy a celého procesu na chate predkladám ako príklad. Pričom pokračujeme 
v nasledujúcich textoch.  

Vec predkladám aj preto, lebo tieto spôsoby sú veľmi podobné tomu, čo sa dialo priamo v mojej 
komunite, aj keď skutočne v inej aktivite a išlo úplne o niečo iné.  
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Každopádne stávalo sa to, že prichádzali domáci, ktorí si dokázali niečo objednať a potom 
akože neobjednať a pod. To, že mi niektorí dávali najavo svoje opovrhovanie, tomu som veľkú 
pozornosť nevenoval. Bol na to relatívne zvyknutý z domu a v podstate mi to bolo jedno 
a akurát som ich tak možno ľutoval. Ale keď už išlo o takéto okrádanie, lebo tie veci som musel 
podľa pravidiel platiť ja, už to nebolo ok. Už som cítil, že toto je cesta ako oni môžu pôsobiť na 
tento kolektív a to, čo si vnútri neho riešia. Či to bolo z ideologických, alebo personálnych 
príčin kvôli svojim rodákom, to je už jedno. Každopádne v tých najvypätejších obdobiach som 
riešil aj takéto zásahy „karmy“. V takýchto prípadoch je ale ťažké nič nerobiť a vy ste skôr či 
neskôr k obrannej reakcii samozrejme tlačený.  

Chcel som videá aj z toho, lebo som videl a bol si istý, že toto robili domáci, ale aj to odmietli. 
Bolo to už vtedy, keď vyhadzov už bol na spadnutie. Čím som ho možno len zase oddiaľoval. 
Vzhľadom na okolnosti som v tomto kolektíve teda vydržal skutočne dlho a bol to extratriedny 
výkon. Nepoddať sa, ostať sám sebou aj v takej džungli, to sa len tak nevidí. Pracovne som však 
bol skutočne nad týmto levelom čašníkov, tam nebolo o čom. To sa dalo vidieť cez mnohé veci. 
No a zrejme si nemohli vymyslieť len tak hocičo, keďže nešlo o súkromnú, ale firmu vo 
vlastníctve obce s určitou možnosťou kontroly vecí. To som skúšal následne tiež, ale až tak 
nezašli. Chcel som, aby veci prebral miestny starosta a zabezpečil, aby všetky tieto veci ostali 
na svete. Moje štatistiky, videá, ktoré som chcel a pod. Bolo jasné, že išlo o kolektívnu šikanu 
a vtedy si myslel, že očividnejší príklad na svete už asi nenájdem. Aj v tomto som sa ale ešte 
mýlil, ale na väčší výkon by to vtedy a v takom rozpoložení, kde som mal veľa zraniteľných 
miest vrátane môjho vzťahu, nevyšlo. Prídeme k ešte lepšiemu a jasnejšiemu výsledku, vtedy 
som to považoval za niečo extratriedne. No a samozrejme som sa zamýšľal nad tým, ako to 
zverejňovať a ukazovať aj pre potreby projektu. Nie je dobré, že prídem do akejkoľvek práce 
a ma z nej vyštvú, oklamú a hodia preč. Že ide o jasné a zreteľné veci, ale oni povedia že vy. 
A jedinú pravdu majú, že aj inde. Alebo počet, ktorý sa teda v rámci potreby môže zvyšovať 
a ľudia sa k tomu radi pridávajú, ak je to dovolené. Teda demokracia bez argumentov, ktorá 
v konečnom dôsledku slúži na odstraňovanie konkurencie. Čo si opakujeme vlastne dookola. 
Kto by sa k tomu nepridal, asi by tam dlho nebol. Žijeme v dobe keď práve takéto veci o tom 
rozhodujú a toto aj touto skúsenosťou viem ukázať tam, kde sa to dá. V oblasti servisu, kde to 
identifikovať viem. To, že niekto chce a vie dobre a nekonfliktne robiť, absolútne nezohráva 
žiadnu úlohu, ak je manažér na nízkej úrovni schopností rešpektu. Toto sa okolo mňa dialo 
a toto dobré nie je. Tu sa to dotýkalo aj súkromia a to už dobré nie je dvojnásobne. Čo asi 
spôsobovalo takéto moje reakcie, ktoré teda mnohé boli pri vytrhnutí z kontextu bezpochyby 
navonok tiež za hranicou. 

Učiť sa riadiť môže človek vtedy, ak sa naučí robiť a fungovať s inými nekonfliktne a bez útlaku. 
Tento proces je dôležitý a v rámci západného režimu zjavne chýba. Je to samozrejme pomaly 
problémom aj u nás, ale tam bol aj faktor absolútnej moci národov voči iným národom. Nie je 
to chyba ľudí je to chyba systému, samozrejme. My Slováci, my sa snažíme v tej džungli prežiť, 
robota to bola lukratívna, o to väčšie sú motivácie. S tým prichádzajú takéto veci. Tieto procesy 
sú však často ťahané od šéfovcov ktorí o tom rozhodujú. Aj keď treba povedať, že vzájomná 
šikana je aj v rámci nášho národa úplnou podstatou fungovania. Hľadáme nepriateľa, niekoho, 
o koho môžeme oprieť svoju nenávisť. A takto fungujeme, takto si často budujeme 
spoločenské štruktúry, čo by som chcel potvrdiť domácimi „akciami“. Toto dokonca vraveli aj 
títo manažéri, s ktorými som viedol rôzne rozhovory. Časom človek nevedel, odkiaľ fúka vietor 
a aj moji rodáci si tam teda dovoľovali zvláštne veci. Manažéri hovorili, že my sa kántrime 
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navzájom. Aj keď ja tu vidím hlavne ich problém, lebo toto mali riešiť oni. My sa kántrime 
preto, lebo nás do toho riadiace štruktúry ťahajú a toto bol skvelý príklad na takéto tvrdenie 
a takýto záver. Riešiť to bezpochyby mohli a asi aj mali. Len to asi nechceli, vyhovovalo im to. 
Alebo na to nemajú. Ale moje odstránenie pri mojich skúsenostiach a z pohľadu aj ich 
schopností a rôznych zručností im zrejme aj vyhovovalo a len sa tomu tešili. 

Ale tieto veci asi aj naznačujú, aké tlaky boli aj na moju vtedajšiu priateľku v danej oblasti a boli 
skutočne z každej strany. To je ale už iná debata a dilema. Poďme teraz k tomu, čo sa dialo 
v mojom súkromí, keďže to boli bezpochyby prepojené nádoby. Minimálne v tom, že tieto 
procesy sa presunú aj do jej videnia sveta.  

 

Pandorina skrinka bojov o vzťahy u padajúceho hovna a jej pokračovanie 

Písať takto o súkromných záležitostiach ako to budem ja, asi stále nie je úplne bežné, možno 
z mnohých pohľadov dobré a vhodné. Ale v tomto prípade je to asi nevyhnutné a bez toho 
ťažko zdôvodním tento dôležitý zákon. Sú to veci, ktoré veľmi ovplyvňujú udalosti, pričom ako 
padajúce hovno som to v tomto smere ľahké nemal. Z pohľadu mojich možností riešenia 
projektu to dokonca vyzerá ako doslova zásadný problém, kde okolie vie najlepšie zatlačiť na 
moju elimináciu a možnosť to robiť a posúvať. Aj preto je jeho otváranie skutočne veľmi 
dôležitým. 

 

To, čo platí pre padajúce hovná, neplatí pre víťazov režimu, alebo jeho vedomých udržiavačov. 
A myslím, že práve v takýchto oblastiach je veci vidieť v obrovskej miere dodnes. Sú jednak 
veľkou zbraňou v rôznych konkurenčných bojoch, stále veľmi podporované a rôznymi zložkami 
moci rôzne likvidácie nimi prakticky schvaľované. Čo sa samozrejme dá využívať selektívne 
v prípade akejkoľvek hrozby. Teda z pohľadu mocenských hierarchií akéhokoľvek režimu. 
Nemám na mysli len náboženské ideológie. Kde išlo bezpochyby o dlhodobo zavedenú zbraň. 
Aj samotný kapitalistický režim má v sebe zabudované pravidlá, ktoré teda môžu slúžiť 
udržiavaniu moci ako takej. Sú v rámci rôznych štruktúr ako napríklad korporácie. Pričom tiež 
ľahko zneužiteľné selektívne, kde sa protagonisti rôznych „diskreditácií“ môžu dostávať do 
štruktúr. Neskôr budem ukazovať, ako som z pozície padajúceho hovna v podstate nemohol na 
dievča ani pozrieť bez toho, aby som za to nebol nejako spoločensky trestaný. A za mnohými 
vecami boli skutočne priamo kapitalisti. Ale samozrejme nielen tí. Je to stále akosi hlboko 
zakorenené a stále zbraň, ktorá sa vyberá selektívne tam, kde to mocným vyhovuje. 

 

Zásahy do súkromia a vplyvy, ktoré ich umožňujú, sú dôležitou súčasťou udržiavania režimu 
a to sa celkovo budem snažiť preukázať. V mojom rozpoložení ide zrejme o zbraň najvyššieho 
kalibru, ktorá sa na moje zastavenie pri nutnosti riešenia projektu využíva. Aj keď ide 
o dlhodobú zbraň udržiavania režimov, začneme asi skôr malichernejšími vplyvmi a nejakými 
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hrami medzi ľuďmi, ktoré často podnecujú formovanie a vôbec vznik takýchto vzťahov. Čo som 
teda zažíval a asi aj zažívam aj v domácich podmienkach a asi aj preto to viem takto časom 
predostrieť. Vnútri tej komunity som hlavne v ťažších obdobiach relatívne často slúžil ako 
fackovací panák a vidieť to bolo samozrejme aj pri tomto. Ale moje skúsenosti budú skutočne 
umožňovať túto problematiku predostrieť dosť komplexne. Čo sa teda dá asi len z pozície 
padajúceho hovna. Samozrejme v kombinácii s tvorbou projektu z už naznačených dôvodov. 

Napriek tomu, že v pozícii padajúceho hovna to funguje nejako takto, našiel som k tomu 
nejakú cestu a  nejaké pokusy aspoň vonku fungovali a bol som s nimi stotožnený. No 
a takouto krátkodobou vecou bol aj tento vzťah. Ktorý sa teda začal ešte leto predtým, ako 
som riešil šikanu v práci. 

V zime to však bolo veľmi zaujímavé a zasahovalo do toho akosi veľa zvláštnych vecí. Neboli 
sme spolu, potom boli, potom zase neboli. Avšak bolo to nevyhnutné na celú skúsenosť 
a ukazovanie šikany. Medzitým ako sa vzťah trochu napravil, prišla napríklad silvestrovská 
skúsenosť s manažérom, ktorý chcel vidieť, ako nestíham. Za dve hodiny nadštandardný 
výkon, ale to on nevidel. On videl svoj cieľ a vyhnať všetkých, ktorí teda neboli jemu, 
vyspelému manažérovi, ktorý prišiel manažovať rovno z paše, po vôli. No a tento výkon súvisel 
aj s tým, že sa veci s priateľkou dávali dokopy. Takto nejako toto boli prepojené nádoby a takto 
nejako som vedel ukazovať aj realitu okolo práce. Boli to asi vyššie sily, ktoré toto podnecovali 
a nad tým som kontrolu nemal. Ale ona v tom, že sa tam takto veci rozvíjali, zohrávala veľkú 
úlohu.  

Každopádne sme spolu už nebývali, bola viac času s kamarátkou zo Slovenska a priznám sa, 
dlho som netušil, čo sa to okolo mňa dialo. Do oblasti prišiel aj známy z môjho mesta, s ktorým 
som sa stretol kedysi na hrade Zborov a ktorý mi pomohol vybaviť prácu v Rakúsku po dlhom 
čase. Ktorého som neskôr zase ja zavolal do Zillertalu, kde sa pohádal so šéfom. Ten ho 
nezaplatil tak ako mal a ja som to šéfovi dal pekne najavo a následne sa aj rozlúčili. 
Každopádne on teraz pracoval na inom hotely, avšak sme sa samozrejme na určitú formu 
kamarátstva stretávali.  

Počas januára sa však diali veci, o ktorých som našťastie nevedel. Treba povedať, že to nebolo 
ono, keďže sme spolu neboli každý deň. A myslím, že som sa aj ja zamýšľal, či je to takto ok. 
A asi som sa aj pozeral po iných dievčatách, keďže to vyzeralo rôzne. Náš vzťah sa ale po 
čudnom začiatku akože ukľudnil, ale ona sa stretla v súkromí s mojim kamarátom, s ktorým sa 
od nášho spoločného stretnutia poznali. To akosi menilo veci a obaja sa trochu menili. Stalo 
sa napríklad to, že sme boli spolu na izbe aj s ním a kolegyňou zo Slovenska, on bol silno 
podnapitý, čo tam bolo bežné a bolo vidieť extrémne nenávistné pohľady, moje objímanie sa 
s ňou ho úplne vyvádzalo z miery. Ale aj mnohé iné veci. To všetko som si samozrejme 
vybavoval retrospektívne a potom tú skladačku nejako skladal. Ono to môže mať rôzne 
vysvetlenia a dôvody, preto sa budem držať toho, čo sa dialo a čo je zistiteľné.  

Keďže my sme sa stretávali každý druhý deň, ona trávila čas aj prostredníctvom môjho 
známeho, chodievala so Slovenkou k nim na kávu a získavala si cez neho „kamarátske“ vzťahy. 
On neskôr vravel, že v tom bol nevinne. To už ja neviem. Ani neviem, o čom sa bavili a čo 
mohlo jej správanie trochu meniť k akémusi niekedy až čudnému. Pričom treba povedať, že 
ani Slovenka z nášho vzťahu v lete predtým teda nadšená nebola a to som teda videl už vtedy. 
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Zo začiatku, keď sme sa dávali dokopy, sa jej priateľka doslova vyhýbala. Akoby to bolo 
nevyhnutné preto, aby sme mohli vôbec spolu byť. 

Po čase priateľke písaval kolega môjho kamaráta, pričom išlo doslova o pokusy o randenie 
a podobné veci. Kontakty mu dával práve on. To mi ešte hovorila, aj keď som tomu veľkú váhu 
nedával. Keďže mi to vravela, myslel som si, že jej môžem veriť. Ja som riešil spomínanú šikanu 
a trochu mi to uchádzalo. Neskôr sa dávala dokopy s ďalším z kolegov môjho známeho. Ona 
vravela, že to bolo zase cez neho. On zase niečo iné. To bolo vtedy, keď som to po pochopení, 
čo sa tam dialo, chcel zisťovať. Aj pre takéto dôvody ako je toto, lebo som tušil, že toto bola 
vec, ktorú na našom fungovaní budem chcieť ukázať. Rýchlo som pochopil, čo zase naša 
skupinka vyvádzala a riešila. Tých možných verzií je ale asi mnoho, nebudem to ďalej 
rozpisovať. Ešte nejaké načrtnem. 

Tieto okolnosti a jej akási nová známosť cez takéto kanály boli aj dôvod na nejaký náš rozchod 
koncom januára. Každopádne keď som tieto veci časom zisťoval a vedel, bol som z toho úplne 
mimo. Opäť to vyzeralo tak, že sa tam partia Slovákov so mnou hrala a ťahala ma za nos. 
Zrejme ju ťahali do iných vzťahov, pričom napríklad tá Slovenka mi v tom čase vravievala, ako 
sa mi o ňu stará a podobné veci. Vedel som, že je tvrdo proti tomu, aby sme boli spolu, ale tak 
nejako to hrala. Podobnú komunitnú hru v mojich končinách som už zažil a o tejto forme 
šikany, kde sa tvoria kamarátstva a nové „priateľstvá“, akosi podvedome vedel. Kolektív ľudí 
sa jednoducho možno len podvedome ťahal za nos a to ho spájalo. Takto nejako sa tam 
vytvárali vzťahy a ja som bol na to potrebný. Vtedy, keď sa niečo také koná, vtedy to ľudí baví. 
Myslím, že priateľka vošla do takejto hry, kde bol niekto odsúvaný, bolo to asi príťažlivé a takú 
„príťažlivú“ atmosféru ešte možno ani nezažila. Dôsledky toho si samozrejme asi 
neuvedomovala, čo sa asi pri tej staršej generácii povedať nedá.  

Nebolo to teda prvýkrát, čo som to videl a asi aj preto sa z toho relatívne rýchlo dostal a mohol 
veci riešiť ďalej. Nahral si nejaké rozhovory, ktoré danú verziu aspoň nepriamo potvrdzujú, aj 
keď spôsobov na overenie mojich slov je asi viacero. Keďže tam ide hlavne o rozhovor medzi 
mnou a ňou, čo teda môže vyznieť minimálne spochybňujúco. Ale bolo jasné, že časom z toho 
bude len poukazovanie na to, ako som veci nezvládal, žiarlil a preto možno časom niečo zlé 
povedal či konal tak, ako konám teraz opisovaním tejto udalosti. Samozrejme všetko to 
opisujem z môjho pohľadu, nič iné mi ani neostávalo. Dôsledky takýchto procesov a neskoršie 
spoločenské výsmechy po takýchto hrách som tušil. Takto nejako to býva, takto nejako sa to 
robí s padajúcimi hovnami. Nemohol som s tým nič viac urobiť. Aj keď to samozrejme v danom 
momente ľahké nebolo a to dievča som už mal rád. Tu už z istého pohľadu išlo o zasahovanie 
do citov. Len som chcel ísť rýchlo nad vec. Nahrávky robil preto, lebo som tušil, že toto pôjde 
vonku a že to bude nevyhnutné. Doma sa mi takéto odsúvania či zrejme tlaky na nemožnosť 
na vznik niečoho takého diali a bol na to relatívne zvyknutý, keď som teda niečo aj ja chcel. Ale 
poväčšine sa ma to nestihlo nejako silno dotknúť. Tu to už bolo v tomto dosť iné. Povedzme, 
že som cítil minimálne veľké rozčarovanie. 

Časom som samozrejme cítil, že sa niečo okolo mňa deje a že môj známy nie je už nejako 
naklonený na moju stranu. Treba povedať, že z pohľadu domácej komunity som ho považoval 
skôr za niekoho, kto mal podobné skúsenosti ako som mal ja. Teda že sa tam s nim ľudia skôr 
hrali a robili podobné veci, ako som zažíval ja. Aj on mal skúsenosti s vecami, ako je 
niekoľkomesačné randenie s nulovým výstupom. Ale bol to skôr niekto, kto si spôsoby zlízaval. 
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Možno sa konečne cítil v opačnej koži, ako to pocítil sem tam on. V tomto čase však ľudia odo 
mňa odskakovali, čo bolo zrejme aj domácimi zaujímavými tlakmi.  A toto bolo jednou z ukážok 
tohto ďalej trvajúceho procesu.  

Asi nie je potrebné pripomínať, po akom období som sa snažil uchytiť a čo takéto niečo pre 
mňa znamenalo. Či v práci, alebo celkovo. Toto bolo dosť drsné obdobie, ktoré som z pohľadu 
projektu doslova profesionálne zvládol a prešiel tak, že toto môžem dávať v súvislostiach 
a s kľudnou hlavou na papier. To je dôležité a podstatné. Ale išlo o silné kafé a nebolo to 
samozrejme v danom čase pre mňa jednoduché.  

Každopádne som s tým nevedel absolútne nič urobiť a od priateľky bol doslova odtrhnutý. 
Nemal som ani najmenšiu šancu na vzťah. Ja tlaky zvládnem, ale dievčatá také veci ovplyvnia. 
Krátkodobé vákuum od rôznych vplyvov a čas, keď veci boli iba medzi nami, bolo fuč. Bez 
vákua a s vplyvmi tohto režimu to jednoducho nešlo. Kapitalista, riešenie šikany, vplyvy 
a dôsledky z domu, asi aj ideológia. Kombinácia, ktorá sa asi ináč skončiť ani nemohla. 

Samozrejme je potrebné vžiť sa aj do situácie iných a ja to teda robím dlhodobo. Jednou 
z verzií bolo aj to, že vo mne nevidela nejakú perspektívu, medzi ňou a mojim známym 
prebehla iskra, za ktorú nikto nemôže a možno aj s pocitom potreby sa so mnou zahrať sa to 
vyvinulo takto. Myslím, že aj toto mohol byť dôvod toho, čo sa tam dialo a usudzoval som to 
z viacerých vecí, ktoré ale už rozoberať nebudem. Potom to robili akosi podvedome a išlo to 
štýlom, ako som opisoval. Tam je asi ťažké niekomu niečo vyčítať, ide samozrejme o spôsob, 
ktorý bol pozachrbtový, v alkoholovom delíriu, kde sa mohli zneužiť veci, ktoré som v súkromí 
robil aj doma, pričom použiť sa dá aj situácii doma a výsledky volieb tomu asi plne nahrávali. 
A takto nejako to išlo. Časom bola priateľka na mňa bezpochyby nahnevaná a nevedel som 
vlastne o čo ide. Stali sa nejaké veci ešte v lete, za ktoré som vlastne ani nemohol a mala 
možno nejaký subjektívny dôvod sa so mnou zahrať. Ale aj tak sa to prevaľovalo akosi dosť 
kruto a to leto bolo skutočne ďaleko za nami. Tam na mieste k tomu videla kapitalistu, ktorý 
proti nám vehementne bojoval. To bolo zrejmé a jasné ako facka. Prišiel som na ďalšie miesto 
a bum bac. Šikana ako hrom a ja sa z kopancov len dostávam a držím to v sebe. Veci skladám, 
aby boli preukázateľné. Vlastne sa mnohé veci dajú v tomto aj chápať. Tak hra so mnou ešte 
slúžila na vznik nových priateľstiev a vzťahov a takto nejako sa to celé asi dá vidieť. Padajúce 
hovno v konečnom dôsledku skutočne tie vzťahy robí, ale takýmto nešťastným spôsobom. Kde 
príčina je samozrejme v riadiacich štruktúrach.  

Ale pre úplnosť musím zdôrazniť aj to, že tieto veci neboli nejako koordinované a môj známy 
pri niektorých mojich následných otázkach vyzeral prekvapený. Aj keď pocit, že to, čo sa stalo 
a dialo, bolo v jeho záujme, ten som mal tiež. Pre objektivitu poviem ešte takéto veci aby som 
sa držal najvyššej možnej otvorenosti a úprimnosti. Nebolo to nejako spoločne koordinované, 
skôr sa to akosi takto náhodne poukladalo a bolo z toho niečo také. 

Asi som zo začiatku nebol nejako hlboko zaľúbený a nedával to veľmi navonok. Nenosil kytice 
a pod. Nebolo to nejako romantické, to musím priznať. Keď sa k tomu všetkému pridala partia 
rodákov, ktorí to teda dlho zjavne robili poza môj chrbát, také dievča sa asi zamyslí, čo by mala 
v mojom domove. Komplikované, ale nejak tak to celé po hlbšom zvážení vychádzalo. 
Vysvetlenia sa mi v podstate nedostalo, išlo o výsmechy poza chrbát a takýto typ jednania, kde 
niekto možno aj chcel docieliť situáciu, pomocou ktorej sa bude doma dobre získavať kontakty 
a nové priateľstvá. Teda tam, kde je komunitný lynč a likvidácia v plnom prúde a plne 
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rozbehnutá. Kde sa štruktúry tvoria na princípoch kopania do nejakého článku, ako je to teda 
bežné v akomkoľvek type šikany. Kde sa na takéto veci vlastne len čaká. Kde takéto veci sú 
bežné a veľmi zaužívané. A kde to na moju adresu bolo už plne rozbehnuté. Kde sa diala 
povolebná definitívna likvidácia niekoho nechceného pre riadiace štruktúry doby. 

V kontexte nejakých historických udalostí okolo mojich vzťahov by som len pripomenul že 
v Rakúsku som prišiel k dvom takýmto možnostiam. V oboch hrali veľmi dôležitú úlohu šéfovci 
a vedome sa to snažili rozbiť. Predchádzajúcu veci ešte zo Saalbachu mi časom potvrdila 
bývalá priateľka, čo som teda spomínal. A čo je overiteľné. 

Čo sa týka vplyvov z domu a toho, v akej pozícii som sa nachádzal tam, tak tie pocity boli 
podobné. Teda že domáce procesy sa preliali aj vonku a výrazne pomohli k rozoštvaniu 
niečoho tam. Tou prvou bola skúsenosť vo Wyomingu ešte veľmi dávno. Bolo to do istej miery 
spojené s prvými problémami v rámci futbalových skúseností a prvými pokusmi o nejakú 
umelú diskreditáciu v mojom domove. Pričom tie pnutia sa zrejme prevalili až tam.  

Môžem asi konštatovať, že veci, ktoré sa diali dlhodobo doma, skutočne mali vplyv aj na moje 
ťažšie možností na adaptáciu kdekoľvek. Boli to jednoducho prepojené nádoby. To, že som sa 
z akýchsi dýk do chrbta a verejných výsmechov doma niekedy z toho dostával aj mesiace 
a roky, to som už spomínal. Ale fungovalo to vo veľkej miere aj v tejto oblasti vzťahov, kde sa 
to pri každej príležitosti prelievalo a ľudia dávali najavo moje postavenie v domácich 
podmienkach. Do akej miery za to mohol v takýchto prípadoch jednotlivec, to neviem posúdiť. 
V nejakom čase ide o davovú psychózu a popravy majú mnohých pôvodcov. Každopádne niečo 
také sa stalo tiež druhýkrát a malo to bezpochyby spojitosť s procesmi v mojej komunite.  

Padajúce hovno nemá žiadnu normálnu šancu v rámci režimu. Ľudia ho kolektívne oklamú 
a povedia, že aj inde. Budú sa na seba nabaľovať, zneužívať jeho situáciu a nemožnosť sa 
brániť. Ja som ako padajúce hovno aj na tomto mieste predostrel, čo a ako vystrájali. Čo som 
už v tom čase robil relatívne presvedčivo. Samozrejme boli trochu bez seba, ale inej cesty tam 
nebolo. Mal som tam priateľku, niečo také zažíval po dlhom čase, chcel tam logicky byť a 
robota pre mňa úplne šitá. Len nad sebou manažérov riešiacich si čistenie priestoru, ktorí teda 
bezproblémov sťahovali ostatných. Kolegov som sa ani nesnažil získavať, lebo to bolo úplne 
beznádejné. Toto musíte ukázať ináč, toto som už poznal. Stále ide o to, že kolektív sa tvorí 
práve na šikane niekoho a tvorba konfliktov pomáha v aklimatizácii v ňom. O tom je šikana, 
toto je jej podstata, preto je získavanie niekoho, kto to v podstate koná pre potrebu prežitia, 
najčastejšie nezmyslom.  

Myslím, že som tam veci predostrel veľmi presvedčivo a nepriestrelne. Teda aj vďaka tomu, že 
som asi bojoval o  možnosť na veci, ktoré mne boli bezpochyby upierané. Bola to vec, ktorá mi 
vyhovovala a uvedomoval som si to časom. Išlo o veľmi dobrú osobu a časom som o tom 
nepochyboval. Pričom to fungovalo aj akosi karmicky, alebo neviem presne ako to definovať. 
Bola tam jednoducho chémia, čo automatické samozrejme nie je. Takže tento boj pomáhal 
nakoniec ukazovať niečo také, ako je kolektívna šikana a jej spôsoby. Čo by pred rokmi asi 
možné nebolo. Aj z tohto pohľadu je toto zdôvodnenie zákona fungujúceho v pracovných 
procesoch úplne nadčasové. A asi spojené iba s prirodzeným bojom za svoje práva.  

Bol to svojím spôsobom skvelý výkon a myslel som si, že ďalej sa zájsť prakticky nedá. Aj tam 
som sa mýlil, aj keď treba povedať, že za iných okolností a hlavne bez takýchto turbulencií 
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v súkromnom živote. Ktoré sú teda dobrým a funkčným nástrojom, ak je niekto neželaný 
a chce sa ho spoločensky zlikvidovať. Posledná skúsenosť bude teda bez takejto zraniteľnej 
časti na mne. Predsa len, tu sa išlo do citov a toto v prípade nejakého spoločenského dopytu 
z pohľadu akejkoľvek moci či udržania sa v takýchto štruktúrach, tento nástroj funguje dosť 
dobre. Poďme ešte do ďalších dôsledkov snáh o ukázanie tejto veci, ktorú som tam evidoval 
a snažil sa nejako otvoriť. Aj keď selektívne a bez takýchto súvislostí, ako uvádzam celkovo 
v knihe, je to asi ťažšie. 

 

Zverejňovanie na internete 

Veci som zakrátko z pohľadu konajúcej sa šikany a jej odkrývania zverejňoval na internete 
a bola z toho zaujímavá odozva so zaujímavými ľuďmi. Našli sa teda aj takí, ktorí boli nejakým 
spôsobom súčasťou diania a sa to samozrejme snažili negovať. Manželky manažérov, ktorých 
sa to týkalo, alebo kolegyňa z predošlého leta, ktorá odišla z práce sama a takto mi to 
sprostredkovane išla naznačiť, že so mnou niečo nebolo v poriadku. Odišla po niekoľkých 
mesiacoch sama s tým, že možno čakala, či ju šéf alebo niekto nebude prosiť, aby ostala. Bola 
jednoducho nespokojná a neviem, či by som jej ja v tom vedel pomôcť. Ťažká dilema. Mala 
tam priateľa a toto je komplikovaná téma. Ale takto nejako sa ľudia zapájali do akejsi protihry, 
samozrejme s nulovými argumentmi a iba nejakými subjektívnymi pocitmi, ktoré boli 
vzhľadom na nejaké okolnosti možno aj logické. V zásade argument typu veď aj inde si mal 
problémy bol tým jediným, ku ktorému sa dalo dostať a ktorý ľudia pri takýchto veciach 
a definitívnych likvidáciách využívajú. Ale to je už otrepaná pesnička a perpetum mobile pri 
padajúcich hovnách, ktoré sa k veciam postavia tak, ako som to robil ja. A nemenia ten prístup 
za žiadnych okolností. Výsledkom čoho je teda niečo nadčasové, ale aj takéto trenice. 

Veľmi zaujímavý bol posudok jedného pána, ktorý bol na návšteve mojej kolegyne, ktorá teda 
za akýchsi zvláštnych okolností odišla sama. Išlo dokonca o jej uja. Tento vlastne ešte mladík 
sa ma pokúšal na internete tiež diskreditovať, len aj u neho bolo ťažké niečo nájsť. Tak povedal, 
že som bol pri jeho obsluhe nevľúdny. Zaujímavé je, že som ho obsluhoval iba pri káve popri 
raňajkách. Čiže doniesol som mu kávu, za ktorú ani nezaplatil, lebo bola súčasť raňajok. No 
a on mal takýto problém. Čo je však zaujímavejšie, poznal som ho. Videl ho niekoľko rokov 
predtým a išlo o bývalého kolegu môjho známeho, ktorý bol so mnou na tejto sezóne a okolo 
ktorého sa diali veci s mojou priateľkou. Zapamätal som si ho preto, lebo umieral. To si človek 
zapamätá. Celý hotel, na ktorom robil, vedel že on má rakovinu a posledné mesiace pred 
sebou. No ja som ho stretol niekoľko rokov neskôr, plného sily, mladoženáča, akurát som mu 
doniesol kávu a hovoril som mu, odkiaľ ho poznám. Čo on teda potvrdil. Keď som sa pýtal 
kolegyne na jeho zákernú chorobu neskôr, tá čuduj sa svete o nej vôbec nevedela. Tento 
pánko umieral preto, aby si získal ľudí a hlavne Nemcov, ktorí sú na takéto veci veľmi náchylní. 
Majú pocit konania niečoho dobrého a to ich spája a často teda vytvára atmosféru 
spolupatričnosti napríklad na hoteloch. Robili to aj popri mne, keď som bral antidepresíva ešte 
pred prácou na projekte. Ja som ich bral preto, aby som nevyzeral ako masový vrah po 
skúsenostiach v škandinávii. Ale bola to pravda a ľudia sa dokázali spojiť a mi pomáhať. 
Nemcov, ale aj iné národy toto teda často spája a možno to aj vyhľadávajú a udržuje ich to. No 
a ten pánko toto robil zámerne a zneužíval tento fakt.  
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Tu by som sa chcel zastaviť pri fakte, že národy by chceli byť plné rešpektu, ale ak 
neprechádzajú prirodzeným vývojom, takto sú ich často dobré úmysly zneužiteľné. Alebo 
jednoducho často ide skôr o túžbu vyhľadávať niekoho, kto ich pomoc potrebuje, čo sa teda 
môže takto prevaliť. Oni sa neučia poctivo pracovať, ale sú to rovno manažéri. Kapitalisti, alebo 
vytiahnu nejakého pasiča kráv. V tomto prípade ide samozrejme o akési kolektívne riadenie 
a rozhodovanie prostredníctvom obsluhy. Ale v princípe je to to isté. No a možno šikovnosť 
takéhoto čašníka, ku ktorému som bol veľmi nevľúdny pri veľmi zložitej obsluhe kávy pri 
raňajkách a musel ísť s tým na internet, keď som naznačil riešenie šikany v práci.  

Ale asi takto vyzerali pokusy niečo také riešiť a argumenty na negovanie mňa ako osoby sa tam 
využívali. Týmto sa často živia aj Slováci v zahraničí a osobne by mi to nevadilo, ale keď už to 
zasahuje iných, už mi to vadí. Riadiace štruktúry aj v podobe komunít na západe sú 
nepripravené na riadenie iných komunít a rozhodovanie čo je správne a čo je nesprávne. Lebo 
robia chyby, ktoré potom spôsobujú aj takéto likvidácie, ako sa konala na mne. Otázne 
samozrejme je, či davové princípy a často naše spôsoby sú tou lepšou alternatívou. Toto je asi 
veľmi ťažká dilema a už som ju načrtol. Aj tam ale ide o vysoko konzervatívne oblasti a tieto 
davové nástroje sú tam často zneužívané. Možno v menšej miere sa to u nich koná v smere 
likvidácie nejakých svojich článkov, ako predstavujem teda u nás. Túto tému ale rozvádzať 
nebudem, lebo je veľmi náročná a bolo by potrebne rozoberať rôzne typy komunít a ich vývoj. 

Akokoľvek som v týchto dimenziách našiel relatívne slobodný svet, takýmto dôsledkom som 
sa nevyhol. Aj keď toto je trochu uletený príklad. Ale zase založený na faktoch a pravdivých 
súvislostiach. Západ často rozhoduje o tom, ako sú usporiadané hierarchie aj u nás. Kto a na 
základe čoho prežíva. Čo potvrdí aj obdobie skúšok a štátnic, ku ktorému prídeme. U nás sme 
zaviedli ich spôsob života. A ten má nejaké vnútorné pravidlá. A aj moje posledné skúsenosti 
boli iba  dôsledky tohto spôsobu fungovania z tých najnižších poschodí hierarchií. Dôsledky, 
ktoré však možno v skutočnosti hovoria o zdroji všetkých dnešných problémov. 

Samozrejme som sa môjho známeho na to pýtal ešte v inkriminované leto na takéto nečakané 
stretnutie s mladoženáčom a jeho tehotnou priateľkou. On len tak utekal od podstaty 
a nechcel sa o tom baviť. Je možné, že o tom vedeli a riešili kolektívne, pričom tých hostí 
niečím zaujali. V podstate o tom vedeli, alebo aspoň tušili viacerí. Zaujímavé a svojim 
spôsobom šikovné. Dokedy takéto zvyky strieľania si z iných a ktoré tam prechádzajú, nerobia 
následne na vás. Aj keď treba povedať, že prototyp hrdinu u nás je často spojený s takýmito 
výhrami nad ženami a presviedčaním k nejakému želateľnému správaniu sa, často aj 
v kontexte niekoho odkrágľovať. Čo možno teraz nebolo úplne o tom, ale takto to nejako 
funguje s motiváciami a hrdinskými činmi často aj u mňa doma. Čo v mojom rozpoložení 
a nejakých politických snahách, môže priniesť množstvo záchytných bodov v mojej komunite. 
Ale to sa už asi opakujem. Prepojenosť, motivácie a spojitosť s mojim domovom a tým, čo sa 
dialo aj tam, je asi jasná a zrejmá. Chápať treba však viaceré súvislosti, bez čoho nejde dospieť 
k objektívnemu záveru. A verím, že takýmto spôsobom sú relatívne predložené. Veselé 
a zábavné, ale zároveň asi aj smutné. 

Z tejto skúsenosti sú k dispozícií už len súkromné komunikácie s mladoženáčom, ktorý umieral 
a mojim známym, ktorý teda od debaty utekal. Sú k dispozícii samozrejme iba v rámci 
nezverejnených materiálov a potvrdzujú veci trochu nepriamo.  
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Týmto by som nateraz ukončil túto tému riešenia šikany v práci v obsluhe. Veci musím písať 
v takýchto súvislostiach a otvárať sa, lebo je to dôležité a bez toho sa to asi nedá. V tomto 
prípade sa skutočne zachádzalo do môjho osobného boja o rodinu a prirodzené veci, preto 
boli moje reakcie svojské. Išlo sa dosť do citov a tam som bol samozrejme zraniteľný aj ja. 
Navrhol som skúšku, ktorá bola do istej miery vykonaná a k čomu prídeme. Pripomínam, že mi 
bolo vyhrážané sa súdom kvôli tomu, že som týchto ľudí pri ich prekrúcaní, mojej diskriminácii 
a snahách zahrať veci do autu, nahrával. Ale nepriamo sa vraj nechali počuť, že som v Rakúsku 
po takomto niečom skončil. K tejto skúške, ktorá predchádzala tomuto zhrnutiu 
a zdôvodneniu, teda neskôr. Lebo niekoľko dni po mojom prepustení prišla karanténa a zase 
iný a nový, našou generáciou nepoznaný svet. Ktorý si budeme pamätať ako koronakríza. 

 

Koronakríza a publikácia Odborná argumentácia 

Obdobie koronakrízy bola ďalšia možnosť na napredovanie projektu a ako to u mňa bývalo 
mnoho rokov, využíval som na to všetok svoj voľný čas. No a teraz ho bolo teda dostatočne. 
Keďže som si chcel a už aj musel odbiť skúšku a prácu v Rakúsku, vedel som, že nie je čas na 
hľadanie nejakej serióznej práce doma. Čo by bolo zrejme aj tak náročné. To potvrdila 
minulosť, ale aj neskoršie udalosti. Alebo jednoducho vedel som, že idem čakať na sezóny 
v Rakúsku a že to musím. Netušilo sa, čo korona prinesie a ako dlho bude trvať. Mne nakoniec 
trvala presne tak dlho, kým som nevyriešil veľmi dôležitú časť projektu a síce napísal Odbornú 
argumentáciu kooperativizmu17. Išlo o ďalšiu, v poradí tretiu a z odborného pohľadu asi 
najdôležitejšiu publikáciu v tomto čase. Predchádzalo jej štúdium a zosúlaďovanie vecí a bola 
to práca skoro na celý rok. Bez koronakrízy by som to určite neurobil v takto vedeckom štýle 
a asi argumentačne nepriechodné, ako som to urobil. Aj keď definitívne dokončoval až rok 
potom, k čomu mi pomohli ďalšie zmenené okolnosti. Ktoré teda nastali a k nim prídeme. Išlo 
však už iba o kozmetické úpravy, gro tejto práce sa udialo práve v období koronakrízy.  

Vybral som to správne z ľavicovej, pravicovej, ale aj inej literatúry a odbornú mozaiku dal 
definitívne dokopy. V podstate na všetky dôležité informácie som mal odvolávky a bolo a je to 
doslova vedecky napísaná práca. Odvolávky na zdroje, ktoré sú akceptované verejnými 
inštitúciami. Akadémiou vied, tretím sektorom, alebo bola za prácu udelená Nobelová cena za 
ekonómiu. Trochu to mixoval s internetovými zdrojmi, ale základ bol vo vysoko overiteľných 
a tzv. systémovou odbornou verejnosťou akceptovaných zdrojoch. Prispôsoboval to 
samozrejme projektu, ktorý bol teda vizionársky a mal nejaký cieľ.  

V rámci tejto knihy som písal aj o šikane a skúsenostiach, ktorými som prechádzal. Bolo to skôr 
načrtnutie akéhosi honu na čarodejnice, ktorým som zjavne prechádzal a možno ďalšia 
predverzia tohto zákona. Toto som ale podobne ako prvú publikáciu časom stiahol 
a nahradzujem to týmto zdôvodnením zákona. Veci vidím možno z trochu inej perspektívy, čo 
mi umožnili aj ďalšie skúsenosti. Bezpochyby to nebolo kompletné a ešte tomu niečo chýbalo.  

K Odbornej argumentácii teda v skratke toľko. Rieši sa inde a tu budem skôr hovoriť 
o praktických skúsenostiach a o tom, k čomu som sa prostredníctvom stavu beztiaže dostal 
a čo som teda riešiť musel. Trendy ale pokračovali a asi sa aj zvyšovali. Inde ako k riešeniu 

 
17 Kniha v prílohách 



130 
 

podlostí a šikán ma to teda ďalej nepúšťalo. Aj keď som to vzhľadom na náročnosť a asi aj 
nadčasovosť témy asi robil už veľmi presvedčivo a v rámci poslednej skúseností v Nauders už 
nebolo o čom. Aj keď to bolo poznačené nejakými expresívnejšími vecami vzhľadom na to, čo 
sa dialo v mojom súkromí, v zásade som túto vec predkladal absolútne nadčasovo. Počas 
koronakrízy a môjho definitívneho skladania mozaiky som ale zažil ďalšie dve pracovné 
skúsenosti na jablkovej brigáde. A tie len potvrdzovali nastavené trendy a to, čo už bolo 
rozbehnuté. Strávil som ich opäť s ľuďmi, ktorí pred voľbami stáli za mnou a akosi už nevládali 
a odpadali zo spomínaných príčin. Vlna zloby valiaca sa v mojej oblasti jednoducho zmietala 
moje akékoľvek šance na čokoľvek. Odtiaľ nemám žiadne záznamy, ktorými som to riešil. Preto 
to bude písané v uvoľnenejšom duchu. Veci sú možno zaznamenateľné svedectvami, pričom 
asi sa dostávali následne aj do mojej oblasti.  Ale ide o niečo, čo naznačovalo stav, v ktorom 
som sa zo spoločenského hľadiska nachádzal a čo v tom období okolo seba musel ďalej riešiť.  

V rámci spomínaných publikácií som vyšiel s rôznymi dýkami do chrbta na moju adresu aj 
v rámci mojej komunity a to sa akosi nesmie. To ľudia radi nemajú a je to aj u nás zakázané. Ja 
som v tom už videl poslednú šancu, keďže tlaky sa po voľbách zvyšovali a urobiť to 
jednoznačne musel. Hlavne som málokedy vychádzal s niečím, čo by nebolo nejako overiteľné. 
Môj prístup bol stále faktický a držal som sa toho aj tam, pričom ide o veľmi náročnú a citlivú 
tému. Aj keď neskôr veci predsa len uznal, že za mnohé veci jednotlivci často možno ani 
nemohli a videl ich v omnoho kolektívnejšom a systémovejšom duchu. Systém jednoducho 
ťahá ľudí k nejakému správaniu. Je to vlna a akási energia, cez ktorú sa prežíva.  K tomu mnoho 
turbulencií mohlo prinášať v kontexte projektu aj mnoho pozitív, tlačili ma doslova do riešenia 
tohto rébusu a nezastavil sa v nejakej fáze medzitým. Slúžil som však ako mech na kopanie, 
tento fakt bol predložiteľný a to som vedel dlhodobo. Išlo o dlhodobú šikanu aj v rámci mojej 
komunity a bol som často jej zdrojom. Moje zosúladenie všetkého z minulosti bolo a je asi 
jasným dôkazom takýchto procesov. Ale aj keď máte zjavnú pravdu, ľudia ju často nenávidia. 
A takú, ktorá teda nabúrava rôzne zaužívané štruktúry, z rôznych často aj sebeckých dôvodov, 
počuť nechcú. Zaujímavé a dôležité je samozrejme to, že ako padajúce hovno v snahe udržať 
si nezotročenú myseľ pre možnosť rozvíjať projekt som nakoniec stále oklamaný a podvedený. 
Stále kvôli nejakým iným, narýchlo navymýšľaným problémom. Cez demokraciu bez 
argumentov. Čo teda pokračovalo ďalej a ja som to ďalej zaznamenával. Čo ale nakoniec 
potvrdzuje funkčnosť zákona padajúceho hovna. Poďme pomaly do sveta jabĺk. 

 

Jablkové brigády 

Jablkových brigád som sa zúčastnil viackrát a nie je to pri mojom životnom štýle asi 
prekvapením. Prvýkrát to bolo dokonca v ďalekej Austrálii, kde som šiel počas prázdnin v rámci 
tamojšej college. V Sydney bola situácia vzhľadom na padnuté dvojičky v New Yorku a akéhosi 
turistického šoku s hľadaním si práce zložitejšia, tak som sa ocitol medzi jablkami. Tam sa 
stretol s Talianom, cez ktorého začal život v rámci servisu a sezón v turistických oblastiach. To 
bola ale dávna minulosť, pričom posledné roky a aj priamo počas rozvoja projektu aj toto bol 
malý zdroj príjmov, niekedy zdroj naberania novej energie a pobytu v horách a prírode. 
Predtým som bol dokonca na mieste, kde sme boli teraz.  

Malo to dve časti. Prvou bol predzber na prelome jari a leta a potom zber v skorej jeseni. Na 
predzbere sme boli s kamarátom z dediny a dvomi dievčatami z nášho mesta. Šli sme teda 
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mojim autom štyria. Bolo to obdobie po mojich katastrofálnych skúsenostiach s nejakým 
uchytením sa aj v oblasti vzťahov a moje správanie bolo dosť uvoľnené a otvorené. V podstate 
som bol na ľudí trochu nahnevaný a to niekedy pomáha byť priamočiarejší a otvorenejší. A to 
u mňa už také obdobie teda bolo. Po príchode mi však bolo rôznymi spôsobmi dávané najavo, 
že ja sa o tie dievčatá už zaujímať nemám. Nejak som to asi ani nerobil, aj keď nejaké myšlienky 
samozrejme ako zdravý nezadaný chlap nezapieram, ale takéto praktiky ma hlavne trochu 
znepokojovali. Priateľku, ktorú som mal predtým, mala len o niekoľko rokov viac. Cítil som, že 
iba toto nejako fungovalo a asi aj vďaka faktom, že mi ľudia a systém nechceli dať jesť a dostať 
sa do spoločenského života, nič iné sa vyriešiť z môjho pohľadu nedalo. Teda aj popri riešeniu 
projektu. To je ale iná debata. Dôležité bolo, že som cítil, že sa niekto stará do vecí, do ktorých 
sa starať nemá. A boli to už moji blízki kamaráti, ktorí teda stáli pri voľbách za mnou. A bolo to 
až po príchode na toto miesto. Toto som bral ako niečo, čo nie je v poriadku, pripadalo mi to 
doslova absurdné. Vzhľadom na moje posledné skúsenosti som to samozrejme videl práve tak. 

Počas zberu sme však v skutočnosti často vtipkovali, bolo nám veselo a mladíci aj z môjho 
mesta z toho boli často nervózni. Asi tak to bolo počas práce. Ja som tam hlavne posúval 
Odbornú argumentáciu a voľný čas venoval plne tomu. Správal sa pritom prirodzene, nechcelo 
sa mi tým nejako zaoberať, ale už sa ma tieto veci dotýkali. Správanie k dievčatám bolo 
samozrejme kamarátske, vyplývalo zo situácie a v súlade s rešpektom. Teda ako stále. O to 
pochýb nemám a nebojím sa o týchto veciach rozprávať a ich aj otvárať. Nakoniec ak by sa 
niečo zlé a nechcené dialo, tak by sme sa spolu neskôr nevracali veselo domov. 

Prvýkrát som si akosi všímal, že mládenci pri snahách o opačné pohlavie a kontakt s ním, 
potrebovali zo seba robiť nejakých ochrancov a hrať sa na niečo. Takto som to videl, pričom 
tento mechanizmus ich sociálnej inklúzie v tomto smere hlbšie pozoroval asi až pri tejto 
príležitosti a mojom dosť otvorenom správaní sa. Práve toto im pomáhalo sa s nimi vôbec 
rozprávať. Len na to, aby boli ochrancovia, potrebovali aj niekoho, pred kým ich akože chránia. 
Tak si našli mňa s tým, že som sa s nimi teda veselo rozprával o všetkom, čo začínali ako mladé 
dievčatá najčastejšie ony. Bavilo ich to jednoducho. Tak to nejako s dospievajúcimi, alebo 
v tomto prípade čerstvo dospelými je. Bolo vlastne hlavne veselo, ja som riešil a posúval 
Odbornú argumentáciu, ale aj toto sa mi odkrývalo tiež. Z tohto pohľadu bola táto skúsenosť 
teda skvelou.  

Vrátili sme sa domov veselí. Aj keď sa to teda v domácich podmienkach opäť zneužívalo a takto 
nejako to už vtedy fungovalo. Diskreditácie rôzneho typu v rámci riešenia šikany na niekom, 
jednoducho prinášajú nové priateľstvá. A v mojom domove to už bolo rozbehnuté. O tom je 
budovanie spoločnosti na zlobe a likvidácii nepohodlných článkov a tento proces sa tvrdo 
prevaľoval do všetkého, čo som robil. Potreba posúvať projekt mi skutočne nedovoľovala 
správať sa neprirodzene a začať sa báť toho, čo takéto procesy spôsobujú. Musel som ísť ďalej 
napriek takýmto povedzme zvláštnostiam, ktoré sa následne opäť prevaľovali aj do mojej 
domoviny. To sa mi dostávalo do uší sprostredkovane, časom aj cez dievčatá, ktoré tam boli. 

Padajúce hovno, ak sa na ňom už dejú takéto veci, je úplne bezbranné. To som stále viac a viac 
chápal a pociťoval s definitívnou platnosťou. Túto tému však spomínam hlavne preto, lebo 
mala v iných dimenziách zaujímavé pokračovanie. Tu som si na všetko nepamätal, to sa 
nedalo. Neskoršie poznatky a problémy v tomto zvláštnom a pre mňa relatívne otvorenom 
období po zažití zaujímavej veci vonku som už ale zaznamenal úplne presne. Tam išlo len 
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o nejaký krátky kontakt s nejakou konkrétnou témou. Keďže z toho boli problémy, je dôležité 
to predostrieť čo najpodrobnejšie a najpresnejšie. Pri tejto brigáde by som to nevedel a ak sa 
chce, asi sa veci dajú prispôsobovať a témy nahodiť aj sám. Ako padajúce hovno som musel 
byť obozretný, už sa to jednoducho valilo z každej strany a doma sa na diskreditácie čakalo.  

Druhá časť brigády bola zase v podobnom duchu a akési pokračovanie nastaveného trendu. Ja 
som ďalej riešil  a už relatívne dokončoval Odbornú argumentáciu, ale musel sa pasovať so 
zaujímavosťami, ktorým sa teda vzhľadom na rozbehnutý proces zabrániť nedalo. Boli tam 
samí chlapi, čo často vedie k nejakým formám šikany a je to v čisto chlapských kolektívoch 
bežná vec. Opäť rodáci z mojej dediny, ktorí sa ma snažili tiež nejako tlačiť k múru 
naznačovaním ďalších deficitov v mojom správaní. Teraz to bolo z pohľadu nevďačnosti voči 
ním. Robili to cez obyčajné jedlo. Prinášalo to narastajúcu nervozitu. Riešil a posúval som 
samozrejme argumentáciu a nechcelo sa mi v robote rozmýšľať nad tým, či som náhodou 
nepokazil škrabanie zemiakov. Lebo už to bolo skutočne v takejto rovine. Tak som sa 
osamostatnil a relatívne to situáciu ukľudnilo. Ale tomu sa nevyhnete ak sa to koná. Príčina sa 
tam nájde, ak sa chce. Vyhýbať sa však tomu dá len dočasne a nejako to posúvať. 
V pokročilejšej fáze z toho boli aj nejaké ostrejšie výmeny názorov a iba toto veci ukľudňovalo.  

Pri tejto brigáde som chcel naznačil to, čo taká šikana často spôsobuje, pričom je tu na to 
skvelá príležitosť. Dvaja, ktorí tam so mnou boli, sa rok predtým nevedeli pomaly rozprávať 
a nezniesli sa. Tohto roku, keď mali spoločný objekt šikany a asi aj záujmu, už z nich boli 
kamaráti ako hrom. Pričom jeden z nich sa zúčastnil mojej premeny v rámci vzťahu 
s dievčatami niekoľko mesiacov predtým a snažil sa ma nejaký svojim spôsobom odhovoriť od 
flirtovania s nimi. Alebo mi dávať návod na to, ako mám žiť. No a ten druhý, ten mal dlhodobo 
frajerky v takom veku, ako boli práve tieto dievčatá, ktoré boli z pohľadu chlapcov asi pre mňa 
mladé. Aj vekový rozdiel bol presne taký. Zaujímavé v kontexte tejto brigády je ukázať, ako 
taká šikana dokáže spájať aj takéto osobnostné protipóly. Milovníka mladých dievčat 
a odporcu milovania mladých dievčat. Toto bol asi najzaujímavejší záver tejto časti brigády. 
Ale ako padajúce hovno som skutočne pôsobil ako spojovateľ navonok aj takých, ktorí by si 
ináč cestu k sebe asi nenašli. Tento proces funguje prakticky všade a treba povedať, že 
u vyšších spoločenských vrstiev azda aj viac. Pričom moje skúsenosti s nimi boli v určitých 
štádiách vývoja projektu veľmi podobné. Aj keď tu ide o ľahšie ukázateľné javy. Každopádne 
toto konali už tí moji najbližší, čo počas volieb prejavovali nejaké náznaky pomoci. Po voľbách 
sa rozpútala naháňačka v rámci mesta a tieto dôsledky boli potom takéto. Pričom už išlo asi 
tie najvyššie fázy tohto procesu, kde som nemohol v kľude už ani oberať jablka a smiať sa 
pritom na pekné dievčatá. A samozrejme robiť veci ohľadom projektu bez toho, aby sa to 
neprevaľovalo do procesov v mojom meste. 

So všetkými ľuďmi sa samozrejme vzťahy udobrili, sme bezpochyby kamarátmi, ale 
v dôležitých momentoch sa diali takéto veci a využívala každá príležitosť. Dokonca som ich aj 
oslovoval pri neskorších snahách o podnikanie. So spoluprácou by som samozrejme ja 
problém nemal, pričom by so v nej bol v nejakej líderskej pozícii. Čo by teda bola asi jediná 
možnosť na vyhýbanie sa takým konfliktom. Ako niekto, kto pracuje a funguje maximálne 
nekonfliktne a správa sa v súlade so svojím vedomím a svedomím, som v tomto režime 
odkázaný na úlohu toho, kto je šikanovaný. Možnosť je moje postavenie v líderskej pozícii a to, 
že veci budú zorganizované podľa mojich princípov a s mojimi schopnosťami. Ktoré sú teda 
najčastejšie cestou k zlepšovaniu kolektívov a ich kvality. Len to systém a dnešný svet 
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nepotrebuje a nepodnecuje. Potrebuje padajúce hovná, ktoré to udržia zdola a budú znášať 
dôsledky režimu a ja som bol vzhľadom na slobodomyseľnú povahu, neskôr vyriešeniu 
nadčasovej témy a projektu, fantastickým terčom. Líderstvo je v takomto nastavení pre mňa 
jediná cesta, ako fungovať prirodzene a normálne. Všetky iné v tomto režime skončia mojou 
šikanou a likvidáciou, pričom jej protagonistom to môže prinášať spoločenské výhody. Takto 
to vidím a takto som to samozrejme aj bral. Toto som vlastne pochopil už v mliekarni vo 
Švajčiarsku, aj keď tu boli trochu iné podmienky. A samozrejme iné vplyvy a iná situácia 
v kontexte s potrebami rozvoja projektu. Ale toto potvrdili aj tieto brigády, ktoré som už 
absolvoval s takými, ktorí stáli pred voľbami pri mne. V štádiách rozvinutého procesu v rámci 
môjho domova všetci odpadali a snažili sa pripojiť k tomu, čo sa vlastne doma budovalo a ako 
hrozba najvyššieho kalibru pre všetky zložky moci som bol bezpochyby dobrým nástrojom na 
takúto sociálnu inklúziu. Ale vzťahy sa udobrili, spoluprácu som samozrejme ponúkal, ale 
v tom období to bolo o tom a pokračovalo ďalej týmto štýlom. 

Ako poslednú vec pri tejto brigáde spomeniem fakt, že som tam vybavoval aj prácu iným. No 
a takéto typy vecí, ktoré sa teda na mňa valili, spôsobovali problémy aj v tomto. Jedna brigáda 
sa musela rušiť a treba dodať aj to, že v nejakých prípadoch som slovo nedodržal ja. Bolo to 
ale v súvislosti s takýmito vecami, nemohol som ináč. V podstate som mal už aj strach, kto čo 
zase vyparatí. Spôsobovalo to teda ďalšie následné problémy a ako organizátor som si to 
zlízaval aj v tomto. Napríklad tým, že som navonok vyzeral nezodpovedný. A niekedy to mohlo 
priniesť problémy aj tej tretej strane a aj z toho boli menšie konflikty. Jednoducho ak sa to na 
vás valí, vy ste bezbranný a zostanete sprostým. Ja som pritom potreboval posúvať Odbornú 
argumentáciu a takéto veci som nemal chuť viac riešiť. Bol som perfektným terčom 
diskreditácie. Aj keby ste mal najlepšie úmysly na svete, budete za sprostého. Poďme ale do 
ďalej a do posledných zaujímavých skúseností, ktoré priniesli opäť nové pohľady, ukážku 
ďalších dimenzií. Jednoducho nuda nebola, o tom som sa báť nemusel. Potrebujem príjem, 
zvládam hocičo, ale nebyť otrokom v rámci tohto režimu nie je veľmi dovolené. A ja som nim 
byť nemohol, musel som ísť prirodzene a s čistou hlavou ďalej. Poďme do obdobia skúšok 
a štátnic. 
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Obdobie skúšok 

 

Obdobím skúšok je obdobím, ktoré z pohľadu doteraz otvorených tém, mohlo priniesť 
potvrdzovanie mojich slov. Ich možnosť prišla nečakane a v relatívne krátkom čase, aj keď  som 
podvedome na nich čakal v kontexte potrieb tohto zdôvodnenia. Samozrejme ešte stále 
nevedel, v akej forme a akým spôsobom bude predložené a aj neskôr prišiel čas, keď som 
možno od toho upustil. Ale k ničomu inému ma to doslova nepúšťalo, mohol som robiť 
čokoľvek. Urobiť nadčasovú prácu a zdôvodniť prvú alternatívu k otrokárskym režimom sa 
dalo a dá len tak, že ma budú hádzať pod most, klamať o mne a zavádzať. A jediné čo robiť 
môžem zase ja, je to predostierať a ukazovať celý tento mechanizmus. To som už akosi tušil 
a aj preto v tomto čase už overovanie mojich slov pri rôznych kolektívnych a komunitných 
snahách o ich spochybňovanie, podnecoval aj vedome. Alebo to k tomu už smerovalo.  A aj 
preto som toto obdobie niekoľkých mesiacov nazval práve takto. Teda obdobím skúšok. 

 

Amsterdam, stavba a podnikanie 

V rámci akéhosi procesu otvárania sa a azda aj aktu sebaobrany som predtým otvoril viacero 
oblastí, v ktorých som pôsobil a kde z pohľadu nejakej vnútornej chémie kolektívov a tímov 
funguje rovnaká logika. Samozrejme v snahe ísť k zdroju problémov, lebo toto je celkovou 
snahou projektu ako takého. Moje skúsenosti to jednak umožňujú a v kombinácii s projektom 
je to teda dôležité a veľmi smerodajné. Prvou skúškou z tohto pohľadu otvorených tém mala 
byť skúška v oblasti stavebníctva, ktorá sa črtala v holandskom Amsterdame. V tomto 
kontexte pripomínam časť stavby, ktorú som robil z nejakej líderskej pozície vo švédskom 
Štokholme ešte pred začatím riešenia projektu ako takého. Jedinej manažérskej pozície, ku 
ktorej som sa dostal azda až neuveriteľnou okľukou cez rôzne konflikty priamo u mňa na 
dedine a azda až neuveriteľných zlýhaní ľudí zodpovedných za chod stavby. Kde to ináč vlastne 
už nešlo. Dosiahli sme trikrát vyššiu dennú produktivitu v porovnaní s tímom, ktorý tam bol, 
čím sme dali celý projekt na správnu koľaj. Doma však boli od ďalšieho riešenia a pokračovania 
odstavení a dalo sa hovoriť aj ako o probléme, v ktorom mali prsty diskreditácie aj na moju 
adresu, ktoré tam teda dlhodobo prebiehali. Teda domáce procesy v tom boli jednoznačne. 

Na margo toho však len pripomeniem, že aj keď domáce procesy stáli za niečim takým, stále 
to bolo jediné miesto, cez ktoré som sa k takejto problematike a zrejme aj potvrdzovaniu 
mojich manažérskych schopností súvisiacich so schopnosťou spolupracovať s každým, dostal. 
Nikde inde ma to až na jeden menší prípad v Rakúsku nepustilo a tieto procesy z tohto pohľadu 
mohli mať na dnešné zdôvodnenie aj pozitívny efekt. Aj keď sú niekedy asi až drastického 
charakteru. Ak som ja dnes urobil prvú zdôvodnenú alternatívu a dokázal ísť ďaleko nad 
dnešný odborný svet a to asi aj z pohľadu mnohých iných disciplín v súvislosti so spôsobom 
riešenia problémov, tak bez nich som sa vlastne k tomu nedostával. Tie ma tiež posúvali práve 
týmto smerom. K manažovaniu počas rozvoja projektu som sa teda nedostal nikde inde, iba 
cez môj domov a to okľukou, ktorá teda stojí za neustále opakovanie. S výsledkom práce, ktorý 
je asi tiež veľmi zaujímavý, vzhľadom na moje skúseností v danom obore. 
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Aj amsterdamskú skúsenosť som teda považoval do istej miery aj za možnosť akéhosi 
potvrdenia toho, že som veľmi schopným manažérom pri reálnej tvorbe hodnôt. Aj keď jej 
základný cieľ bol samozrejme iný. Potreboval som sa niečim živiť, čo ma teda aj k tejto 
skúsenosti prirodzene dostávalo. Asi nie som dobrým manažérom pri tvorbe kariér a nejakých 
postov. Nemať cieľ a niečo konkrétne, čo urobiť chcem, tam by ma to až tak asi nebavilo. 
Potrebujem vedieť, čo treba urobiť, musí mi to dávať zmysel a byť s tým stotožnený a tomu 
následne podriaďujem úsilie. Takto vlastne vznikol projekt kooperativizmus, ale vo 
všeobecnosti som to uplatňoval v akejkoľvek aktivite. Dôležitým bolo, že ak som videl potrebu 
niečoho, nebál som sa ísť proti prúdu a ísť si za svojim. Takto vznikla aj moja štokholmská 
skúsenosť a dôkazy o mojich manažérskych schopnostiach, ktoré som už nemal šancu neskôr 
uplatniť. Bola to bezpochyby iná etapa v mojom živote a pomohli mi k tomu aj nejaké ľahšie 
drogy(alkohol, nikotín a iné). Od tých som sa postupne odpútal a veci riešil snahou 
o prirodzené fungovanie. Čo bol samozrejme ďalší kameň úrazu a narazil som na ďalší odpor 
hlavne domácej komunity. Čiže zle bolo aj jedno, aj druhé. Jedinou šancou bolo to nebrať do 
úvahy, posúvať a riešiť veci ďalej. Alebo ďalej hľadať cesty k poctivému prežívaniu.  

Tento komunitný domáci odpor k slobodomyseľnému spôsobu života a snahe o predkladanie 
faktov bol v rámci štokholmskej skúsenosti podľa všetkého veľmi podstatnou časťou toho, čo 
sa vtedy stalo. Ale na druhej strane aj dôležitou časťou toho, že sa to vôbec stalo. Ľudia ma 
odmietli a podrazili bez objektívnych argumentov a potom, čo som dobre robil a prinášal 
výsledky práce. Chceli mi povedať, že niečo so mnou v poriadku nie je. Čo bolo teda bežné aj 
inde, len tento prípad bol teda skutočne veľmi zaujímavý. Mňa to samozrejme nezastavilo 
a išiel som ďalej. Podraz, ktorý bol robený na základe nejakých fabulácii, mne vietor z plachiet 
teda nezobral nikdy. Skôr presviedčal o funkčnosti tohto zákona a vtedy v podstate viedol aj 
k priamemu riešeniu projektu v rámci odbornej časti projektu kooperativizmus.  

Aj tam sa naznačovalo, že musím držať hubu a krok, lebo inde som mal problémy. Keď sa 
problémy objavili a boli azda až neuveriteľných rozmerov, absolútne to u mňa nehralo žiadnu 
úlohu a postavil sa realite tak, akoby neexistovala žiadna minulosť. Ktorou sa ma spoločnosť 
v podstate dlhodobejšie snažila pritlačiť do akéhosi stavu otroctva. Veď aj inde neplatilo aj 
tam, aj preto vznikla táto skúsenosť. Namiesto pritlačenia k múru takéto skutočnosti, keď som 
ja o podvodoch nepochyboval a vedel sa prezentovať poctivou prácou, zvyšovali moje 
sebavedomie vyššie a to som využil teda aj v Štokholme. Bolo to výsledkom takéhoto 
slobodomyseľného spôsobu života, keď fakty mali pre mňa vyššiu hodnotu ako čokoľvek iné. 
Aj ako domáce a komunitné tlaky na moju premenu a „poslušnosť“. To je asi samozrejmé. 

Každopádne takouto azda až neuveriteľnou cestou som prišiel k jednej časti mozaiky ukážky 
fungovania režimu doby, ktorú som teda podal vo faktoch a štatistikách. Kde nie je o čom. 
A treba povedať, že posúvanie vecí prostredníctvom využívania drog, aj keď išlo o ľahké, alebo 
relatívne akceptované, by nebolo dobrým a správnym. Nebolo by to dlhodobé riešenie a asi 
to nie je svet, v ktorom by som chcel fungovať. Pomohli mi pri odpútaní sa od štruktúr 
a otrockých maniérov rôznych zložiek moci, možno pochopiť funkčnosť zákona padajúceho 
hovna ako základ fungovania aj dnešného režimu. Čo teda až také samozrejmé nie je. Ale 
fungovať na týchto princípoch a pomocou takýchto vecí teda správnym bezpochyby nie je 
a som rád, že som šiel ďalej a hľadal iné východiská a spôsoby. Samozrejme v kontexte 
neustáleho striktného držania sa sveta faktov a pravdy. Od čoho som teda neupustil. Za toto 
som mojim rodákom v podstate vďačný. Napriek tomu, čo sa vtedy dialo. 
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Počas rozvinutejšieho štádia koronakrízy som sa teda dal na túto trajektóriu. A treba povedať, 
že to prichádzalo ruka v ruke s Odbornou argumentáciou, pričom práve po jej skončení som sa 
mohol definitívne venovať tejto misii. Obul sa teda do toho naplno a nemusel myslieť na grafy 
a iné súvislosti, ako na jablkových brigádach. Kde sa to teda dalo, tam som mal hlavu výlučne 
v nich. 

Malo ísť o priamu podnikateľskú skúsenosť v mojej réžii, pričom sa v rámci nej dohodla nejaká 
stavba. Čiže k tomu ešte nejaká nová skúsenosť s podnikaním. Dôvodom bol kontakt, ktorý 
som získal ešte počas mojej sezóny v rakúskom Nauders a počas riešenia spomínanej šikany. 
Išlo o Holanďana a ja som ho počas koronakrízy následne kontaktoval, či niečo nemá vzhľadom 
na to, že mnoho ľudí bolo okolo mňa bez práce a toto som videl ako východisko pre seba, ako 
aj pre iných kamarátov. Počas leta mi ešte odpovedal odmietavo, v jeseni však nečakane prišiel 
s danou stavbou a tým, že by som ju mohol riešiť. Priznám sa, najprv som tento kontakt chcel 
pre môjho brata, ktorý v danej oblasti podniká roky. Ale ten bol pri tom veľmi opatrný 
a nehrnul sa do toho. Dôvod a hrozby som časom pochopil aj ja, ale vtedy mi to bolo čudné. 
Tak nakoniec som to zobral na seba a po dlhších diskusiách sme sa nakoniec na niečom 
dohodli. Poslal mi plány stavby, ja som získaval čo najviac informácií o nej, veci prekladal, 
hľadal ľudí a pod. Nebolo to najjednoduchšie a kvalitní a skúsení ľudia, ktorí chceli pracovať 
v zahraničí, ma jednoducho vzhľadom na to, čo som im ponúknuť mohol ja, odmietali. Ale 
napriek tomu sme to predbežne uzavreli a vzhľadom na fakt, že naša dohoda bola nakoniec 
založená na hodinovej mzde, ktorá nebola až tak veľká ako by sa možno žiadalo, dohodnuté 
som to mal dobre a pripravený bol na každú činnosť aj v rámci tejto stavby. S tým, že sme boli 
dohodnutí na aspoň jednom jeho pracovníkovi, ktorý by nás koordinoval. V takom prípade 
nebolo o čom a nebolo sa čoho obávať. 

Tento typ podnikania je u nás veľmi rozšírený a robí ho veľa ľudí. Cena práce v zahraničí je 
často výrazne vyššia ako tá u nás a veľa robotníkov sa radšej zderie za omnoho vyššiu sumu 
ako na Slovensku. Každá krajina má však svoje špecifiká a bolo tomu tak aj v Holandsku. Tam 
je zaujímavé to, že vyslanie zamestnancov zo Slovenska, čo som teda plánoval a stavba mala 
byť robená týmto štýlom, má určité limity. V prvom rade nie je možné dohodovať cenu práce 
na hodinu, ale je potrebné určiť nejakú cenu za určitú vykonanú prácu. Iba tak sa tam dajú 
robiť zmluvy. Teda iba na úkol. To, čo bolo napríklad dohodnuté v Štokholme, kde to bolo 
trochu pod cenu a robilo to problémy.  

Samozrejme roky predtým sa zarábalo menej na hodinu ako to bolo počas amsterdamskej 
skúsenosti. Tento fakt zle vypočítaného úkolu však robil mnoho nervozity a štokholmská partia 
z toho bola veľmi rozladená. Boli tam aj iné problémy spočívajúce v zlom informovaní zo strany 
našej firmy. Ale gro kritiky zo strany tamojšej partie bolo v zlej cene práce a nízkej cene pre 
nich. Čo teda do istej miery pravdou bezpochyby bolo. Ja som zase videl spôsob jej konania 
a chcel to urobiť v mojej réžii, lebo som si bol istý, že problémy boli vo veľkej miere práve 
v tom. Vedel som to ako neskúsený stavbár dostať možno do požadovanej ceny práce na 
hodinu vo vtedajšej dobe, čo teda predstavovalo asi trojnásobok toho, ako to partii dovtedy 
vychádzalo. Mňa nahnevali vnútorné rozbroje a šikany, ktoré sa tam diali. A ktoré som teda 
riešil už pred začatím projektu kooperativizmus, pričom práve toto bol asi ten najjagavejší 
príklad a výsledok toho veľkého boja proti prúdu v čase pred riešením projektu. Bolo ale 
otázne, ako zlú atmosféru a takéto následné šikany podnecovali zle zorganizované veci zhora. 
Tomu som sa ale vyhol, snažil sa držať faktov. Ale objektívnou otázkou to bezpochyby bolo. 
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Rozbroje a šikany sa dejú v práci často práve vtedy, keď na to ľudia majú čas. Keď sa venujú 
poctivej práci, tam na to čas často skutočne nie je. Takúto atmosféru môžete urobiť vtedy, keď 
sú nejako spravodlivo motivovaní a musia ťahať za jeden povraz. Práve vtedy sa dá očakávať 
vytvorenie dobrých vzťahov a snáh členov vytvárať medzi sebou také hierarchické štruktúry, 
ktoré to zabezpečia. Práve táto logika bola od začiatku základom pre moje tvrdenie, že 
kooperativizmus je cestou k vyriešeniu vnútorného spoločenského napätia. V rámci 
kapitalizmu to samozrejme možné nie je. Je to režim ťahaný absolútnou mocou zhora, ktorý je 
k tomu zložený z centrálne riadených spoločností. Jednoducho zopár ľudí sa tu v konečnom 
dôsledku s nami hrá a my sa musíme prispôsobiť nastaveným otrokárskym štruktúram 
a pravidlám. Ktoré samozrejme idú ruka v ruke s udržiavaním režimu a princíp je zhora 
nastavený iba na odstreľovanie nepohodlných členov týchto pravidiel. Už zhora je to iba 
o tvorbe padajúcich hovien a nič iné sa tam v zásade ani nerieši. Čo sa teda tá preukázať 
porovnaním môjho projektu s dnešnými odborníkmi vo verejnom priestore a aj preto sa môjho 
prechodu do éteru boja a stránia. Ukážky reality doby sa jednoducho boja.  

V rámci kooperativizmu je tento problém eliminovaný tak z pohľadu trhu a vytvorenia 
spravodlivých a pevných základov, ako aj pohľadu demokratických spoločností, kde je štruktúry 
možné robiť podľa potrieb a túžob jednotlivých členov. Iba motivácia k prežívaniu na 
spravodlivom trhu, kde nebude možný únik zdrojov pre špekulantov, bude tlačiť k spoločenskej 
harmónii a k tvorbe prirodzených hierarchií. Čo jediné vyrieši aj problém padajúcich hovien 
a šikany ako takej. Riešenie šikany a nespravodlivého odstraňovania ľudí bol jedným z pilierov 
tvorby kooperativizmu a od začiatku bol tento cieľ jedným z najdôležitejších. Od začiatku sa 
išlo vlastne aj po ňom. A možno sa dá povedať aj to, že od začiatku sa išlo práve po ňom. 

 

Vráťme sa teda od malej teoretickej odbočky na tému šikany do terénu. Odbočku som urobil 
preto, lebo prakticky aj tam zo začiatku išlo iba o riešenie šikany, ktorá vyplývala zo situácie. 
V Štokholme sa teda kolegovia z naznačených dôvodov vo veľkej miere venovali iným veciam 
ako bolo posúvanie stavby, pričom som si to zlízaval. O tomto mechanizme v rámci tvorby 
hodnôt som už vtedy nepochyboval a tam to aj riešil teda zaujímavo a asi aj výsledkovo. Ale 
ešte raz pripomínam fakt, že aj cena bola dohodnutá pod priemerom, čo bolo spôsobené asi 
aj tým, že firma sa na švédsky trh iba dostávala. Pričom aká bola objektívna pravda o tom, že 
mali byť na čo nahnevaní a ich správanie bolo do nejakej miery oprávnené, to tu riešiť 
nebudem. Snažím sa vo všeobecnosti držať faktov a teda aj v tomto prípade toho, čo sa tam 
v skutočnosti dialo a čo ovplyvňovalo moje konanie a kroky. Za mnohé veci chlapi určite 
nemohli a boli ovplyvňovaní „vyššou silou režimu“. Aj preto je hlbšia analýza problémov, ktorú 
publikáciou predkladám, skutočne dôležitou. Lebo iba tá ukáže skutočné dimenzie a zdroje 
problémov. 

Kým vo Švédsku alebo Fínsku si firma mohla dovoliť dohodnúť sa aj na hodinovej mzde, v rámci 
Holandska to teda možné nebolo. To, čo mi daný šéf ponúkol a ja som si to dôkladne prezeral, 
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bolo jasne pod cenu18. Dá sa to jednoducho zistiť, on ma trochu skúšal. Podklady som si 
prekladal do slovenčiny, snažil sa zistiť všetko o stavbe a konzultovať ju s okolím. Stálo ma to 
jednoducho veľa úsilia a snažil sa vidieť do vecí čo najviac. Bol som časom rozhodnutý do toho 
neisť, lebo som nechcel riskovať to, čo sa stalo vo Švédsku. A pritom, čo mi ponúkol, by tie 
problémy bezpochyby boli. Tak mi po mojom odmietnutí dodatočne ponúkol cenu na hodinu, 
pričom urobiť sme to mali cez zmluvu na nejaký úkol s tým, že z toho budeme ukrajovať za 
hodiny, ktoré tam budú vykonané. To si ale vyžadovalo vysoký stupeň dôvery medzi nami, 
k čomu ale časom bezpochyby nedochádzalo. Neskôr mi o tejto stavbe hovoril, že je na 9 až 
12 mesiacov. Pritom mi poslal návrh, kde sme to mali skončiť hádam za polovicu. On si 
jednoducho často protirečil, menil postoje, zavádzal a odchádzal od dohôd. Takto som časom 
a krok za krokom videl, s akým jednaním mám do činenia. Aj keď v mnohých iných veciach bol 
dosť nápomocný. Kde išlo o biznis, úplne prekrúcal a často sa zamotával do vlastných 
zavádzaní. 

Mojou úlohou bolo pripraviť tím ľudí a stavba sa mala začať okolo apríla-mája. Problémom 
však bolo, že vysielanie zamestnancov zo Slovenska je trochu komplikovanejšia záležitosť 
a vyžaduje si splnenie nejakých úloh. K tomu som firmu založenú ešte nemal, prakticky som 
čakal do konca, ako sa to vyvinie. Nemal som k tejto záležitosti veľkú dôveru od začiatku 
a nechcel to nejako uponáhľať. Už samotné jednania koncom roka niečo naznačovali, ale 
vzhľadom na koronakrízu a na to, že Odborná argumentácia bola hotová a ja som potreboval 
niečo robiť, rozhodol sa robiť pre rozbeh tejto veci všetko možné aj nemožné. Ak by vyšla tá 
stavba a ja sa nejako rozbehol, mohol som si prípadne hľadať nejaké veci aj inde. A stále som 
nejako veril a dôveroval aj tomuto človeku, aj keď bolo veľa vecí, ktoré niečo naznačovali. 
Vedel som k tomu, že vzhľadom na otvorenú záležitosť so šikanou v Rakúsku tam ešte budem 
musieť ísť a takto mi to nejako vychádzalo ideálne. Tam som chcel ísť v zime. Bolo to akosi 
zaujímavo nalinajkované a táto skúsenosť mala asi prísť presne v tom čase. Každopádne veci 
nerád vzdávam a často dosiahnutie nejakého cieľa idem asi až za hranice navonok 
normálnosti. A nebolo to z určitého pohľadu ináč ani teraz. 

Partiu som mal predbežne dohodnutú tak, že ja a jeden kamarát, skúsený stavbár pracujúci 
mnoho rokov s mojim bratom v Rakúsku, sme išli ako prví. Bolo to vo Februári a bolo to aj 
vzhľadom na ďalšiu vlnu pandémie a zastavenia turizmu v Rakúsku, kde som teda plánoval ísť, 
východisko z núdze. Plány boli také, že ideme na dva-tri mesiace, oboznámime sa 
s prostredím, trochu pozrieme na ich technológie a spôsoby a potom ideme do našej stavby. 
Ktorá teda mala byť už v našej réžii. Predtým sme mali ísť na nejaký čas domov, keďže 
vysielanie zamestnancov cez moju už pripravovanú firmu si toto vyžadovalo.  

Nie je to úplne čisté, ale dnes čisté nie je nič. Je to v súlade s pravidlami a tak to nejako 
vychádzalo ako jediné východisko. Je to čistejšie, ako mexičania v USA pracujúci načierno 
a ekonomika to potrebuje. Vie sa o tom a akceptuje tento fakt. Alebo spomínaná Austrália. Tu 
hovorím o vyspelom západnom svete. Toto je teda diametrálne čistejšie a plne s pravidlami 
režimu. Do Holandska sme išli vo Februári, pôvodne na 2-3 mesiace a robili sme na holandskú 
zmluvu. Dohodnutá čiastka nakoniec prevyšovala naše očakávania, ale to bolo len dobré. 
Vzhľadom na koronakrízu sme bývali na hotely v centre Amsterdamu, pričom z okna som 
pozeral na kanál. Toto bolo skutočne skvelé a niečo také človek asi len tak nezažije. Hotel bol 
za normálnych okolností veľmi drahý, my sme ho mali z dôvodov korony asi za babku. Platil to 

 
18 Preložené podklady a plány pre danú stavbu v dostupných prílohách 
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zamestnávateľ, taká bola dohoda. Niekoľkomesačný pobyt v centre Amsterdamu vďaka 
koronakríze bol bezpochyby veľkým pozitívom tohto pobytu. 

Zo začiatku som mal používať moje vlastné auto, pričom som to bral ako nejakú daň zato, že 
sa mi tam rozbieha biznis. S tým som tam teda išiel. Lenže človek mieni, pán Boh mení. A aj 
tam to teda poriadne menil. Veci menil síce môj šéf a ja neviem povedať čo bolo jeho vinou 
a čo nie, akurát že sa termíny okolo mojej stavby hneď nejako záhadne natiahli. Ja som doma 
pripravoval ľudí a toto teda nebolo úplne v poriadku. Ale zrazu z toho bol júl, neskôr august, 
pričom sa končilo myslím až s novembrom. Zdôvodnené to bolo tým, že úrady v rámci 
Maastrichtu boli veľmi pomalé a bola to ich chyba. Čo je na tom pravdy, neviem. Ale povedané 
mi bolo toto.  

Tak sme pracovali aj s ďalšími kolegami na viacerých projektoch v okolí Amsterdamu. Tie boli 
menšie, stavba v Maastrichte vyslovene veľkou, spočívajúcou v siedmich apartmánoch. Tam 
sme pripravovali tím.  Ale vzhľadom na naťahovanie termínov to bolo časom veľmi náročné. 
No a treba povedať, že termín novembra bol pre holú stavbu a ťahanie múrov na pomery 
Holandska úplne tá najhoršia alternatíva a už mi niečo na tom fakt nesedelo. 

V tom čase som skutočne nemal nič iné a takáto vec bola veľkou školou v mnohých bodoch. 
Musel som zakladať firmu, prechádzal rôznymi procesmi, ktoré som nepoznal. Aj keď mi s tým 
pomáhali ľudia z okolia, predsa len to bolo dobré a prospešné. Procedúry pri podnikaní 
a organizácie vecí, ale aj mnoho iných odsledovaných vecí v medzinárodnom podnikaní, boli 
bezpochyby dobrou školou a ďalším pozitívom tohto obdobia. Aj v tomto bola tá skúsenosť 
zaujímavá a bezpochyby rozšírila môj obzor o podnikanie ako také. Pričom asi priniesla 
najpodstatnejší poznatok o tom, na akých princípoch je založené a čo je v skutočnosti cestou 
k podnikaniu ako takému v rámci režimu doby. Alebo definitívne potvrdenie mojich indícií, 
ktoré prišli už v rámci štokholmskej skúsenosti a snahách po nej.  

Treba povedať, že to nebola nejaká veľká firma, ktorá by zaručovala veľký biznis. Mala len 
zopár zamestnancov a stavba v Maastrichte, ktorú sme mali robiť, bola skôr len výnimočne 
takým väčším projektom. Aj keď sa ma šéf snažil presviedčať o opaku a to ešte v čase, keď som 
už nemal pochybnosti na základe množstva zavádzaní. S týmto faktom ale súvisela aj naša 
dohodnutá čiastka na hodinu, ktorá mala v rámci tejto stavby platiť. Ja som mal platiť všetky 
odvody na Slovensku a ostatné výdavky, ktoré s tým boli spojené. Auto, náradie a iné. 
Zaujímavosťou však je, že v rámci tohto istého biznisu dokázali nejaké firmy ponúkať omnoho 
viac. Povedzme aj o tretinu, dokonca skoro polovicu.  

 

Na tomto je vidieť dôsledky kapitalizmu a toho, ako tento trh v skutočnosti vyzerá. O veciach 
rozhodujú veľké firmy a ľudia v nich. Tie sú často napájané cez firmy fungujúce v rámci 
finančného systému či sektoru a ľudí ktorí vyrastajú na špekuláciách. Sú to doslova novodobí 
otrokári. Alebo jednoducho nekompetentní ľudia na svojich pozíciách. Neprirodzení lídri. 
Niekto, kto o riadení nemá v podstate ani potuchy a je od podstaty špekulant.  
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V jednej relácii som videl, ako sa jeden predstaviteľ takejto formy podnikania chválil tým, ako 
začínajú riešiť biznis na Kube. Idú to tam dať pod kontrolu. Ako ich tam vítajú a ako sú chcení. 
Takýto ľudia sa v rámci režimu od začiatku jeho implementácie dostávajú nad hierarchie celého 
biznisu. Jednoducho systém riadia doslova manažérski devianti a špekulanti. Nie manažéri 
z praxe a takí, ktorí ponúkajú povedzme to, čo som sa snažil ponúknuť ja. Manažérske 
schopnosti v reálnej tvorbe niečoho. Takéto niečo nie je v rámci kapitalistického drancovania 
absolútne potrebné a želané. Tu je želaná poddajnosť voči rôznym takýmto živlom, ktorých 
teda často vychováva finančný systém. Kde chýba aj základná logika a ktorý je postavený 
doslova na bubline. Ľudia, ktorí okrem kariérnych bojov nemusia riešiť a byť zodpovední 
prakticky za nič iné. Úplne zvrátený a chorý režim. Takto to nejako vidno v praxi a aj toto sú 
dôsledky pri prežívaní obyčajných ľudí. V tomto prípade pri snahách o podnikanie na základe 
toho, že som dobrým manažérom. Čo som aj dokázal, ak som mal možnosť. Alebo asi aj 
nadštandardne dobrým manažérom. To však vôbec nie je dôležité. Dôležité sú kontakty na 
takých, ktorí prechádzajú týmto režimom rámci sveta špekulácií a dnešného finančného 
systému. A tie kontakty si vytvárajú takí, ktorí sú k nim osobnostne najbližšie. Teda špekulanti, 
ktorí otroctvo voči vyšším špekulantom šíria ďalej do spoločnosti. V kontexte takéhoto pokusu 
o medzinárodné podnikanie povedzme aj do iných krajín, do celého sveta.  

Globalizácia v praxi a v jednoduchosti. No a toto spôsobuje aj fakt, že tá cena práce v tomto 
podaní bola omnoho nižšia, ako to dokázali ponúknuť iné firmy. Povedzme také, ktoré sú 
v hierarchiách režimu bližšie k najvyšším špekulantom nad nami. Fakt, že finančný systém je 
jeden veľký a netransparentný bordel, cez ktorý sa vlastne iba okráda spoločnosť, spôsobuje 
v konečnom dôsledku aj takéto abnormality a režim je jeden veľký pyramídový bordel otroctva. 

 

Nové príležitosti predchádzajúce krachu 

Kým sa Maastricht oddiaľoval, prichádzali iné možnosti, ktoré mi šéf ponúkal. Najprv chcel 
nejakú partiu chlapcov na jednu stavbu. Tú som zohnal. Mali to byť rodáci z môjho mesta. Len 
ten, kto to potreboval a chcel, zrazu nevolal. Tak na to ľudia doma čakali a ja som vyzeral 
trochu ako tupec. Potom sa to zopakovalo s inou prácou. Prácou na podlahovom kúrení. Tam 
chcel na začiatok dvoch, ale malo sa to rozšíriť až na 10. V podstate mi sľuboval, že tam budem 
mať aj 20 ľudí, ak by to všetko išlo. Jeho návrh bol síce trochu iný ako je to obvyklé a to sme 
potom menili, ale tých ľudí tam sľuboval toľko. On mi za to chcel platiť províziu len nejaký čas. 
Najprv rok, potom už len pol roka a takto ma skúšal. Bral som to ako nejakú možnosť a išiel do 
toho aj za takýchto okolností. Ľudí som mu opäť zohnal a myslím, že som mu tam v tomto 
smere odvádzal doslova profesionálny výkon. Čo je teda preukázateľné prostredníctvom 
komunikácií19, ktoré ponúkam. Použil som internet a cestičky, ktoré ma niečo stáli, ale ja som 
to chcel robiť na maximum. Keď som celý zoznam urobil, čo trvalo možno týždeň, zrazu on 
nemal podpísanú zmluvu a muselo sa to oddialiť. A ľudí samozrejme zase balamutiť. To už bolo 
skutočne veľmi zaujímavé, ale bral som to ešte. 

 
19 Mailové komunikácie čiastkové výsledky práce v oblasti personalistiky v rámci tohto podnikania 
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Nakoniec sme skončili pri zháňaní ľudí pre jeho firmu a do nášho kolektívu. Tam som mu 
priniesol ďalších dvoch, pričom len jeden sa im nakoniec páčil. Aj keď som im o tom, kto má 
aké skúsenosti, vravel od začiatku. Pripravoval sa príchod ďalších, ale toho som sa už nedočkal. 
Veci stroskotali tesne pred podpisom zmluvy medzi nami, ktorú som pripravoval. Aj za týchto 
ľudí mi mal platiť niečo na hodinu. Teda nejakú províziu. Tak to nejako funguje. Plánovalo sa 
aj to, že od neho kúpim auto. To bolo skôr niečo navyše. Ale za určitých okolností a pri určitom 
počte ľudí, ktorých tam chcel sa to dalo robiť aj takto. Agentúry najčastejšie autá neposkytujú, 
to robí už zamestnávateľ. Ja som potreboval auto pre Maastricht a preto som ho chcel kúpiť. 
Lenže on to časom podmieňoval tomu, že tam tých ľudí mať vôbec budem. Boli z toho doslova 
ťahanice a rôzne formy vydierania. Stroskotalo to na tom, že som musel platiť aj DPH 
v Holandsku a trochu som potom váhal. Tá cena potom nebola až taká výhodná. Aj tam ma 
presviedčal o opaku. Presviedčal ma o tom, že to DPH platiť nemusím a že on má pravdu a pod. 
Chcel mi ho rýchlo predať. Už bol doslova dotieravý a bolo jasné, že mne ako osobe on tam 
zarobiť dať nechcel. Myslím, že toto by z môjho pohľadu dopadlo zle. Nepáčil sa mu môj 
obozretný prístup a toto sa našťastie stalo ešte vtedy, keď ma nemal v rukách cez dôveru 
v rámci veľkej stavby, na čom by to muselo byť založené. Tu by to dobre nedopadlo. Po mojom 
odchode sa časom potvrdilo, že aj človek, ktorý tam ostal cezo mňa a tam ešte ostal, bol 
nakoniec a krátko potom doslova podvedený. S tým pocitom sa mi ozýval. 

Ukončili sme to ale po menšej hádke, ktorá vyplynula zo situácie a hneď potom, ako som jeho 
podriadenému naznačil, aby sa zaoberal prácou a organizoval ju tak, aby som ja nestrácal čas 
a vedel, čo mám vôbec robiť. Pod sebou mal chlapca, ktorý bol teda na podobnej organizačnej 
úrovni ako pasič kráv v Rakúsku. Robil úplné lapsusy, pri ktorých sme my strácali čas. Moje 
osobné auto nezvládalo prevoz všetkého naraz a musel som vedieť, čo ideme robiť. On to 
často nebol absolútne schopný ani len naznačiť. Pri jednej takej kritike, keď mi stále viac a viac 
oškrabaného auta už bolo skutočne ľúto, sme sa rozlúčili. Nebol som tým, čo oni hľadali. 
Robota bola robená skvelo, minimálne v rámci našich možností bezproblémovo. Boli nejaké 
problémy so stierkami, keďže ani môj skúsený kamarát s tým nemal skúsenosti a kolegovia to 
veľmi vysvetliť a pomôcť nechceli. A kde sme pri nejakých nevyskúšaných materiáloch slúžili 
ako pokusné králiky, pričom úlohy boli zadávané skutočne niekedy až absurdne. Možno až so 
znakom nejakého hrania sa s nami a snáh o dokazovanie, akí sú oni dobrí a my sa ešte len 
učíme. Pri takýchto prácach je množstvo maličkostí, na ktorých sa neskúsenejších prerábkarov 
dá nachytať. Čo mi časom až tak pripadalo. Ale v podstate sme si úlohy v práci plnili a z môjho 
pohľadu sú samozrejme najdôležitejšie úlohy ohľadom podnikateľskej činnosti. Tam sa riešilo 
úplne všetko, plnili sa všetky ich túžby, ale stále ak som mal už biznis otvoriť, akosi sa to zrušilo.  

Myslím, že tam skutočne očakávali nejaké iné správanie vzhľadom na to, že mali byť mojimi 
chlebodarcami. Čo sa teda u mňa človek, ktorý by si chcel rešpekt a úctu kupovať, často 
nedočká. A čo bolo teda problémom často aj v servise a evidoval som tento mechanizmus 
dlhodobo. Avšak počas riešenia projektu a životu v móde čistoty som s tým nevedel skutočne 
nič robiť. Teda až na snahy o hľadanie prirodzenej formy energie súvisiacej so spojením 
s opačným pohlavím. To mi ale paradoxne hlavne práve šéfovia, ktorým sa moje správanie 
v móde čistoty nepozdávalo najviac, nechceli umožniť. A hneď k tomu prídeme aj pri tejto 
skúsenosti. Niečo také samozrejme nemôžeme vynechať, keďže išlo o veľmi dôležitú časť 
môjho boja v móde čistoty a slobody, nevyhnutného pre projekt. Akýsi ďalší začarovaný kruh 
pri jeho tvorbe. A bolo to problémom aj na tomto mieste. 
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Ale treba povedať, že tých problémov bolo viac. Kolegom z Poľska sa nepáčilo, že ja som tam 
prišiel robiť biznis. Doslova mi to niektorí dávali najavo a boli dlhodobejšie rozhorčení. Boli aj 
náznaky šikany v práci s tým, že nás nechávali robiť úplne najťažšie práce a oni len tak čakali 
a prizerali sa. Povedzme aj veľmi neprimeraným pomerom, keďže noví ľudia v zásade zvyknú 
robiť ťažšie práce a samozrejme je to za určitých okolností pochopiteľné. Ale tam to bolo za 
hranicou. Toto boli veci, ktoré som načrtol s tým, že to nebol dobrý signál pre ľudí, ktorých by 
som tam ťahal. Zaujímavé boli aj ďalšie vydierania cez okamžitú kúpu auta. Bolo jasné, že to 
s tým mojim osobným robiť takto dlho nemôžem. Bral som to doslova ako daň zato, že sa mi 
tam otvára biznis. Posledný týždeň, keď sme boli pred podpisom zmluvy, mal šéf k dispozícii 
voľné autá, ale nám ich neposkytol. Pritom sme boli jeho zamestnancami a s tým mojim to 
bolo niekedy úplne šialené. Motali sme sa tam často ako bezdomovci, vyberali a vkladali všetky 
veci, keďže ich z auta mohol niekto ukradnúť. No ale dalo by sa takto pokračovať, ale asi už 
netreba. Toto boli už také menšie problémy, ale postupne sa na seba samozrejme nabaľovali. 
Správanie bolo doslova vydieračné a asi nič iné sa na to povedať nedá. Skončilo to skutočne 
najlepšie ako mohlo. Mnoho ľudí sa na takýchto pokusoch popálilo, mnoho bolo podvedených 
a ostalo v dlhoch. A myslím, že som z toho vyviazol veľmi dobre. Peniaze som vzhľadom na 
zmluvný pracovný vzťah dostal, ale to podnikanie a robenie biznisu bolo teda úplne nemožné. 
K podpisu zmluvy pre veľkú stavbu nedošlo aj preto, lebo som sa chcel nejakým spôsobom istiť 
a dať cenu, ktorá by nebola príliš riziková. To sa ale jemu tiež zjavne nepáčilo. 

 

Inžinierov nie 

Netreba si namýšľať. Pre západ sme doslova lacná pracovná sila, ktorá má robiť iba tie 
najťažšie práce. Oni sa vlastne rovno učia byť manažérmi. To je asi hlavný nedostatok našej 
slávnej kapitalistickej globalizácie. Pri hľadaní ľudí na podlahové kúrenie, čo šéf medzičasom 
potreboval a žiadal, som na profesii trochu skomolil jej názov a vyzeralo to tak, že je to 
inžinierska práca. Teda práca pre konštruktérov. To som si uvedomil až vtedy, keď sa mi ozývalo 
mnoho inžinierov a ten záujem bol skutočne veľký. Zhodou okolností som pracoval na 
prerábaní domu jedného technického inžiniera, ktorý mal na to agentúru. Fungovala doslova 
na poskytovaní práce pre takýchto ľudí a aj keď sa jej zbavoval, stále tam pracoval. Zvykol som 
sa s ľuďmi rozprávať a ani tam to nebolo iné. K takýmto debatám teda došlo a vedel som, čo 
robí. Takto som sa potešil a videl v tom akúsi šancu a zaujímavú zhodu okolností. Ponúkol mu 
logicky ľudí s takouto kvalifikáciou a výbornou angličtinou. Ale on mi odpovedal, že oni takých 
nechcú. Že na tieto pozície majú svojich. No pomyslel som si, čudný je ten otvorený pracovný 
trh Európy. Veď znížením ceny by mali dobrých ľudí. Trh má fungovať takto. Takto bol a je 
definovaný. Toto na ňom videl už Adam Smith v 18. storočí. Len ten kapitalistický sa zvrtol do 
niečoho úplne iného a takto akosi záhadne nefunguje. A to ani trh práce. Oni nás tam chcú 
k zbíjačke a podobným prácam, ktoré im teda nevoňajú. Často sa tam zodrať a potom utekať 
do vlasti na invalidný dôchodok, kde sa majú o nás postarať. Takto nejako mi to pripadá. 

Toto bola tiež zaujímavá skúsenosť vhodná pre zaradenie do mozaiky doby a ukázala to, kto 
pre západ sme a na čo im slúžime. Ukázala, o čom v skutočnosti globalizácia je. 
Implementovanie nových otrokov z nových oblastí v snahe o udržanie chodu režimu a hlavne 
v snahe zachovania nastavených štruktúr. Hľadanie poslušných otrokov pre svojich otrokov. 
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Takých, ktorí budú hlavne čušať a preglgovať dôsledky, ktoré teda idú ruka v ruke 
s neprirodzenými hierarchiami v pracovných procesoch. Ktoré sú teda v tomto prípade 
definovateľné a preukázateľné vzhľadom na kvantifikovateľnosť pri tvorbe hodnôt.  O čo teda 
ide v rámci tohto zdôvodnenia prakticky tiež. Toto bol však dobrý príklad, ktorý mi samozrejme 
utkvel v pamäti a vierohodnosť mojich slov je už do veľkej miery tiež zistiteľná. Už som bol na 
trajektórii zdôvodnenia tohto zákona, už som tušil, že ako tvorcu nadčasového projektu ma 
tento režim nepustí viacmenej nikde. Tak je nastavený a nemáte to absolútne pod kontrolou. 
Vaše schopnosti a poctivá práca, ktorú vykonávate a viete aj rôznym spôsobom preukazovať, 
v ňom najčastejšie neznamenajú absolútne nič. V tomto prípade aj v oblasti, kde by trhový 
mechanizmus toto zabezpečovať mal. Ale trhový mechanizmus kapitalizmu má takúto povahu 
a takéto dôsledky. Poďme ale od tejto odbornej nakoniec ešte k pikantnejšej téme. Ktorú sme 
už začali pri iných príležitostiach a samozrejme ani tu to nenecháme len tak. 

 

Na záver amsterdamské pokračovanie telenovely 

Poslednú vec spomeniem problém, ktorý sa tam vyskytol opäť a súvisel s tým, že som bol 
nejakým spôsobom aktívny k opačnému pohlaviu. Aktívny ako otrok, ktorý sa správal tak, ako 
mu to prišlo v danom čase bez ohľadu na svoj status otroka či status opačnej strany. A aj preto 
to bolo zaujímavé, moje komunikatívne obdobie je potrebné samozrejme pri takomto 
neotrockom správaní zachytiť. A kde inde, ako v lone kapitalistického sveta a slobody.  

Amsterdam a Holandsko sú vo všeobecnosti známe akýmsi liberálnym prostredím. Sú tam 
dovolené ľahšie drogy, ale napríklad aj prostitúcia a svet je tam navonok slobodnejší. Človek 
to nemusí schvaľovať, ale vás tam za to aspoň nikto nenaháňa a nezatvára do basy. Neboli to 
veci, ktoré by som nepoznal a veci, ktoré som zažíval v iných krajinách pod hrozbou azda až 
doživotného väzenia. Tam sa jednoducho dali bez takéhoto strachu. Aj keď ja som to tam teda 
neriešil, je to akýsi spôsob odpútania sa od konzervatívnych a niekedy až drastických 
a davových spôsobov napríklad mojej oblasti. Kde sa často žije iba z komunitných lynčov a toto 
ľudí poháňa. Tam je to všetko navonok slobodnejšie, ale stále v područí kapitalistov a takýchto 
štruktúr, kde majú v podstate absolútnu moc a v kontexte môjho zdôvodnenia treba povedať, 
že bez vyvažovania s inými zložkami moci ako je to teda v mojom domove. Čo sa teda ukázalo 
ako veľkou brzdou a hrozbou aj tohto môjho pokusu o podnikanie. 

Keď sme tam prišli, jednou z prvých vecí, ktoré mi šéfka hotela povedala bolo, že tam je svet 
slobodný a tam môžeme skoro všetko. Doslova nás vítala v lone slobody. Najprv si myslela, že 
s kamarátom máme k sebe ináč, ako iba kamaráti z dediny. Ako to tam často býva a k čomu sú 
akože tolerantní tiež. Kvôli čomu tam teda aj mnohí chodia. Na základe zápornej odpovede 
nám dala separované izby. Čo bolo teda z jej strany veľmi zhovievavé. Toto bolo privítanie 
v lone slobody vyspelého kapitalistického sveta. Od miestnej podporovateľky spájania sa 
rovnakých pohlaví, čo mala aj na vlajke vejúcej na hotely. Len tá sloboda aj v jej podaní, často 
v podnapitom stave, sa potom ukazovala v krásnom svetle. 

Šéfka sa poznala s mojim šéfom. Vlastník hotela, ktorý mala ona prenajatý, bol dokonca 
investor v rámci práce v Maastrichte. Ja som tam prišiel založiť firmu a s tým som sa niekedy 
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aj prezentoval. Čo jej však už akosi nevoňalo. Tá amsterdamská sloboda trvala nakoniec krátko 
a skončila tým, že som jednej recepčnej, ktorá bola z Čiech povedal, že má pekné nohavice. 
Prišiel som z práce, bol vysmiatý a oni sedeli pri kanále. Tak ma to napadlo. Mala pekné 
nohavice. To však šéfka hotela sediaca so svojou frajerkou samozrejme nerozumela, len videla 
môj úsmev a možno nejaký flirt, či iskru v očiach. No a to mi doslova povedala. Že mi vidí na 
očiach, že som povedal niečo nemiestne. Bol som z toho prekvapený a trochu sa z toho aj 
smial. Čo však bolo dôležitejšie, táto osoba volala môjmu šéfovi. S tým, že okrem asi pre mňa 
nevedomej iskry v očiach, som si jej dovolil klopať na dvere. Čo teda pravdou bolo, pričom jej 
to avizoval vopred a ona sa len smiala. Vravel jej, že môžeme cez víkend niekam ísť, že my 
budeme mať nejaký program. Vtedy však telefonovala, ale o niekoľko dní ma do izby zavolala 
sama a trochu sme preberali to, čo robí. Maľovala nejaké veci, robila to s odevom a ukázala 
mi to. Toto sa stalo ešte predtým, ako šéfka telefonovala šéfovi a naznačovala moje nemiestne 
správanie sa. No a toto bol dôvod toho, že som dostal pokarhanie. Vôbec som samozrejme 
nepopieral, že sa veci stali presne tak, ako sa stali. Len to, že niekto kvôli tomu bude volať 
šéfovi, ktorý bude následne na mňa v tejto veci tlačiť, to som teda nepredpokladal. O tomto 
som písal dokonca blog, ktorý nepriamo potvrdzuje takéto javy v danom čase. 

Ale keďže ja som sa tým zaoberať až tak nemienil a svoje správanie meniť nebudem ani v  
takýchto prípadoch a príležitostiach na podnikanie, stali sa ďalšie dve veci. Tou prvou bolo to, 
že som dcére šéfa povedal, aby prišla za nami do Amsterdamu. Strávili sme predtým spolu 
nejakú večeru, dosť sa rozprávali a prišlo mi to také normálne. V ten deň to bolo úplne ok 
a ona bola vysmiatá a asi jej to zalichotilo. O to vlastne išlo. Len to šéf bral ako môj druhý 
prehrešok voči pravidlám kapitalistickej džungle zo strany otroka a už to bolo teda dva. No 
a tretí prípad sa stal opäť na hotely, tentokrát s inou recepčnou. Od tej som potreboval, aby 
niečo robila s internetom, ktorý nešiel. Pričom router bol pri mojej izbe. Čo som jej hovoril 
s úsmevom na tvári. Taký bežný flirt, ktorý som teda považoval za bežnú záležitosť. Ona sa síce 
vtedy len tak milo pousmiala, avšak asi to brala ako nejakú provokáciu. Čo možno aj bolo, ale 
povedal som samozrejme presne toto a takto. Lenže v kapitalistickom lone slobody sú tieto 
veci zneužívané a padajúce hovná nemajú právo ani na toto.  

V tom treťom prípade toho bolo narafičené viac a dovolil som si jej pozrieť aj do počítača, kde 
riešila nejaký ekonomický projekt v rámci svojho štúdia. Predtým sme sa o tom kamarátsky 
bavili a tak mi to prišlo. Okolo recepcie sme kvôli vareniu chodili zboku a toto bol len taký 
jeden krok vpred. Čo teda vraj bolo na kamerách, ktorými sa následne argumentovalo. Azda 
až neuveriteľné, ale až takto ďaleko sa zašlo. No a keďže šéfka, ktorej sa nepozdávala moja 
osoba a možno častá otvorenosť a úsmev, už kula pikle a hľadala dôvody, ako niečo ďalšie 
vymyslieť, už sa nemohlo ani kukať do počítača. Či mi tam išla rušiť biznis, lebo som sa jej 
nepáčil, to neviem posúdiť. Ale možné to skutočne bolo. Zavolala opäť šéfovi a ten sa mi 
pokúsil dať ultimátum. Buď zmením svoj prístup k ženám, a nebudem sa ich viac nič pýtať, 
alebo so mnou končí.  

Bolo jasné, že takéto veci nemôžu byť dôvodom na nejaký tlak na mňa. To by som prakticky 
nemohol nič a plne som si uvedomoval a dobre pamätal všetky tieto veci. Bol to 
bezprecedentný zásah do môjho súkromia a tak som to aj bral. Išli sme domov a ja som mu 
odpísal moje ultimátum20. Na základe toho, čo sa stalo a čo mi vyčítal, som svoj postoj meniť 
nemienil. A ak sa takéto veci stanú hoci aj tisíc, to je jedno. Lebo on argumentoval s počtom 

 
20 Časť emailu, kde opisujem veci, na základe ktorých sa to stalo 
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tri. Len tri krát nič je stále nič z môjho pohľadu. Trikrát sa vraj niekto necítil komfortne. Pri 
takýchto veciach. Aj keď v danom momente milo usmial. Len to potom vyhovovalo v tvorbe 
sietí a kamarátstiev. To mi bolo neskôr vyčítané v snahe o tlaky na moju sebareflexiu. No 
nevedel som sa ani zamyslieť, ako ináč to riešiť. Ako byť v podstate miernejší a priateľskejší, 
samozrejme v kontexte s mojim stavom čistoty, ako som teda bol. Pekné nohavice, internet 
a príď do Amsterdamu. Sexuálne narážky. Úplne som bol v šoku. Po tomto mi niekto povie 
o sebareflexii, asi ťažko reagovať. Jednoducho táto vec sa zneužívala na tlaky na mňa. Bol som 
z tohto pohľadu v podstate nevoľník. O týždeň sme sa rozlúčili. Tento postoj bol pre mňa však 
tiež dôležitý. Pri tvorbe virtuálnej reality je skutočne dôležité ísť po jednotlivých udalostiach. 

Takto sa skončila sloboda a liberálny svet Amsterdamu pre môj pokus o podnikanie. Ešte 
pripomeniem, že mi šéfkou hotela bolo doslova povedané, že ak chcem ženu v Holandsku, 
musím si ju kúpiť a tam na to sú možnosti. Čo bolo moje obrovské rozčarovanie z tejto 
predkladanej slobody, kde sa môže všetko. To ma vytočilo a bolo mi jasné, že táto sloboda je 
len akousi tvorbou otrokov s tým, že sa tam vytvorili už akési kasty. Otroci sa mali venovať 
drogám a prostitúcii, čo z nich robilo dobrých a poslušných. Vytvorili im akýsi slobodnejší svet 
do istej miery odpútaný od režimu. Čo teda pravdou je. Avšak opäť len založený na kastách, 
rovných a rovnejších. Vyššia kasta, tá si žila úplne iný svet. O vzťahu akceptácie otrokov zo 
strany otrokárov v kontexte s drogami som už naznačoval a vedel o tom. Myslím, že stupeň 
vydieračného správania tohto šéfa mohol súvisieť aj s tým, že tí otroci tam vďaka takýmto 
opatreniam držia hubu a krok. Niečo také sa o holandskom biznise dosť hovorí. Takéto veci 
ako sú drogy a tento svet teda bezpochyby pomáhajú v udržiavaní otrokárskeho režimu ako 
takého. Len je otázne, či je to smerom k lepšiemu, alebo horšiemu od toho, čo je napríklad 
u nás. Kde ide často o davové popravy a možno aj dlhodobé prispôsobovanie si reality k ich 
vzniku. Kde fungujú kruté a bezprecedentné kolektívne šikany. To je asi veľká dilema, ale takto 
vyzerá vyspelý kapitalistický svet. Taký, kde teda iné zložky moci majú malý vplyv už len pre 
elimináciu jednej s druhou. Teda to, čo existuje napríklad v mojom domove a má to teda 
bezpochyby aj výhody. Ktoré som pochopil práve na tomto mieste. 

Pri kanáloch tam často zhúlení filozofujú o zlom systéme a energiách, čo som videl a zažil na 
nejakých posedeniach aj tam. Potom vytriezvejú a slúžia svojim pánom napríklad aj pri 
takýchto diskreditáciách, o aké sa pokúšala šéfka tohto hotela. Čo bola prepojená nádoba 
a bolo to spojené aj s takýmito sedeniami. Drogy vytvoria dobrých otrokov, ktorí často ale len 
nakrátko dostanú do slobodnejšieho sveta a hrajú hru, ktorá je možno spojená s nejakými im 
sledovanými ideálmi. Problémom je však ľahká ovplyvniteľnosť takýchto ľudí. Podobne ako 
u nás s alkoholizmom. Príde realita a vplyvy ľudí s nejakými záujmami a všetko sa to rúca ako 
domček z karát. Ani v takomto lone kapitalistickej slobody nebolo pri mojom móde čistoty 
možné využívať a možno aj prirodzene vyhľadávať prirodzenú formu energie a niečo ako 
poctivá práca a výstupy tam v konečnom dôsledku mali nulovú hodnotu. Jednoducho sloboda 
sa končila tam, kde to nabúravalo mocenské štruktúry, alebo individuálne a subjektívne pocity 
a pohľady šéfov. Výsledky vašej práce aj tam boli vysoko závislé od takýchto vecí.   

 

Drogy, hlavne tie antidepresívnejšie, vyzerali aj v minulosti ako nejaká alternatíva k odpútaniu 
sa od systému a jeho energie, ktorá je v konečnom dôsledku spojená s udržiavaním moci 
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určitých štruktúr a takéhoto odstraňovania nepohodlných zo systému. Teda zo spoločenských 
lynčov, ktoré sa snažím predložiť touto publikáciou. Ale tento masívny pokus stroskotal. Boli to 
60-70 roky a taká vlna sa valila hlavne v USA. Určitý typ antidepresívnejších drog možno 
umožní sa nad energiou režimu a lynčom ľudí zamyslieť, správanie ľudí a komunít ťahaných 
režimom a jeho udržiavaním nejakým spôsobom identifikovať. Ale neumožní proti tomu 
bojovať. Napríklad štýlom, ako som to robil ja rozvíjaním tohto projektu. Čo som teda časom 
chápal a aj to bol dôvod úteku z tohto sveta do módu čistoty. Kde som teda dokázal riešiť tento 
projekt. Aj keď je otázne, či by som bez nejakej fázy využívania takýchto antidepresív bol 
schopný sa nad vecami v dôležitých momentoch zamyslieť a ich aj identifikovať. Možno to bola 
pre mňa len nejaká potrebná fáza, ktorú som prešiel. Zakázaná zóna a mód čistoty však boli 
jedinou možnosťou, ako urobiť projekt kooperativizmus. 

 

Toto bola v relatívne krátkom čase moja druhá skúsenosť s naznačovaním, ako sa môžem 
prihovárať k ženám. V tej prvej s mojimi rodákmi sme sa aspoň o hlúpostiach bavili. Za mesiac 
sme toho stihli bezpochyby dosť a ja si to pamätať presne ani nemôžem. Tu na viac ako na 
doslova nič, nedošlo. Na základe takýchto troch vecí som bol v tejto džungli označovaný za 
nejakého nebezpečného devianta, ktorý sa má začať správať ináč, ak chce dostať chleba. 
Padajúce hovno toho teda veľa nemôže. Pravdivosť toho, čo píšem teda potvrdzujú 
komunikácie, aj keď v čase písania tejto témy som si myslel, že budú k dispozícií aj nejaké 
nahrávky. Ktoré by som teda ponúkol aj tak len formou, ako som naznačoval. Ale pre 
otvorenosť pridávam aj toto. Veci som uzavieral a utekal do nových skúseností, potreboval 
prežívať ďalej. Nemal veľa času zamýšľať sa nad tým, čo sa tam dialo. Alebo zameriavať sa iba 
na udržanie informácií o celej veci. A mnohé veci takto trochu podcenil. Ale mailové 
komunikácie to nejako potvrdzujú aj tak, pričom tie asi ponúknuť môžem.   

Pri dievčatách spomeniem, že stali sa aj iné veci a samozrejme som tam niečo riešil. Čo by sa 
dalo nejakými spôsobmi ukázať. Snažím sa ale ukázať tie veci, na základe ktorých som mal byť 
tlačený k múru. A tie boli na základe týchto troch a stali sa presne tak, ako ich opisujem. Tie 
iné však omnoho väčšie hriechy mojej otvorenosti neboli. Neviem či na škodu, alebo našťastie. 
Mám na to tiež nejaké komunikácie a odmietaný som v danom momente teda nebol ani tam. 
Len tam sa to nerozvinulo do takejto akcie typickej pre otrokársky režim. Ktorému tieto veci 
akosi zjavne vadia a to aj v tomto raji slobody. Ale takto to tam bolo a presne to sa tam dialo. 
Toto je dôležité pre pochopenie aj ďalšej skúsenosti, ktorá sa stala v Rakúsku a ku ktorej 
prídeme po športovej skúške a jej okolnostiam.  

Toto mi teda prinášalo obdobie po sklamaniach, ktoré ma urobilo trochu aktívnejším a možno 
aj uvoľnenejším. Samozrejme v rámci absolútneho rešpektu, toho sa ja nebojím. Len stále 
s tým, že ak cítim, že niečo chcem povedať alebo naznačiť či zaflirtovať, je mi úplne jedno či je 
to šéf alebo posledný otrok. Alebo čo si nejaký šéf o tom myslí. Nemienil som sa tým zaoberať 
nielen u mojich rodákov a kamarátov, ale samozrejme ani u šéfa, ktorý mal byť mojim 
chlebodarcom. Ináč sa správať nemienim a všetko iné by bol zásah do mojej prirodzenej 
slobody, ktorá bola a je pre projekt absolútne nevyhnutná a možno aj jeho absolútnou 
podstatou. Nemám pocit, žeby som niekedy niekomu ubližoval, aj keď niekedy možno aj pri 
snahe o niečo dobré bolo moje správanie trochu mimo normálnosti. Alebo v ťažších časoch, 
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keď to doma bolo také, ako to tam bolo. Tieto skúsenosti však boli robené v úplne triezvom 
a čistom stave a dialo sa na nich presne to, čo opisujem. A treba dodať, že sa dejú v súlade 
s rešpektom voči nejakým iným vzťahom. Stalo sa mi, že som nejakým flirtom upustil 
v minulosti aj v tomto, ale to som videl nejakú utrápenú ženu a mal na to dôvody. Ale vo 
všeobecnosti sa tohto držím a aj v Amsterdame boli všetky veci robené v súlade s týmto 
pravidlom. 

Jednu z posledných vecí chcem ešte spomenúť, že sa šéf snažil o získanie si môjho kamaráta 
a akýsi jeho kladný postoj k môjmu odstráneniu. Respektíve aby som ja musel preč a on nech 
ostane. Ten sa tam k tomu zachoval záporne, aj keď som si tým skutočne v danom čase nebol 
istý. Lebo nejaké veci riešiace poza môj chrbát a pokusy o ne, som samozrejme vnímal. 
Dokonca to vyzeralo tak, že si jeho kladným postojom bol istý. Vnímal som tieto veci, ale ako 
stále, zameriaval sa na moje výkony a na to, aby bola moja práca robená dobre a na maximum. 
Toto som mohol akurát evidovať a následne zaznamenať. Tak som to aj bral. 

V tejto súvislosti chcem len načrtnúť, že štvanie a rozbroje v spoločnosti často vytvárajú práve 
tí, ktorí nám v rámci režimu dávajú prácu. Hľadajú podkopávanie nôh a často to podnecujú. 
Často si tým získavajú ľudí. Takéto príklady je možne vidieť aj priamo u mňa na dedine a vie sa 
o nich. Niekto v zahraničí všetko zorganizoval, ale iný tam prišiel, dohodol sa so šéfom a zlízol 
všetku smotanu. Nie je to v rámci takéhoto biznisu, keď si zahraničný kapitalista vyberá toho 
správneho otroka pre šírenie svojho otroctva, niečo ojedinelé. Prinieslo to nejaké turbulencie 
vo vzťahoch a niekoho, koho komunita istým spôsobom odsúdila a dávala na perifériu. Aj keď 
tam možno išlo aj o nejaké náznaky nezodpovedného správania sa a ťažko do toho vidieť. Tu 
to teda nebolo, tu bolo všetko riešené zodpovedne a stopercentne. Toto bol možno menší 
prípad, ale tendencia tá istá. Tu o nečestnom konaní zo strany kapitalistu nie je pochýb. 

Za mnohými konfliktmi medzi nami môžu práve takýto šéfovia zo západu, ktorí sa s nami hrajú 
ako mačka z myšou a tie konflikty tvoria. Kamarát to vehementne odmietol, aj keď som si 
týmto postojom nebol istý a tušil som, že sa o niečo pokúšajú. Že nejaké reči sa poza môj 
chrbát vedú a nebol si istý, ako to dopadne aj z jeho strany. Odmietol to, aj keď to bolo možno 
lákavé. Bolo jasné, čo som tam všetko preto robil, stálo ma to veľa energie a síl. Tento 
podnikateľ akoby ma chcel ponižovať a niečo si dokazovať. Až takto mi to tam dlhšiu dobu 
pripadalo a zistiteľné fakty to asi naznačujú. Snažil sa asi o nejaké submisívne správanie. Ani 
on nepochodil. Zostal som stále tým istým, úkoly si plnil, otroka zo mňa neurobili. A ani pokus 
s dievčatami a naznačenie toho, čo je podľa neho dovolené, nemohol byť úspešný. Lebo tam 
by sa moja sloboda, ktorá stojí za vznikom a rozvojom projektu, okamžite skončila. 

 

Podnikať nie je problém, problém je mať s kým podnikať 

Na záver teda zhrniem, že moje podnikanie sa skončilo opäť len tým, že som bol pre dnešné 
štruktúry nechcený po osobnostnej stránke. Išlo o ich subjektívne pocity a moje 
nepoklonkovacie správanie ich vyvádzalo z miery. Pričom moje úlohy som si plnil absolútne 
nadštandardne a viem to aj takouto cestou a vďaka dnešnej dobe predložiť. Tento režim však 
do podnikania ťahá iný typ ľudí ako som ja a nebol som pre nich chcený. Podnikať nie je 
problém, problém je mať s kým podnikať. Ak je režim založený na pseudomanažéroch, ktorých 
produkuje finančný systém, kde sa učia len zavádzaniu a zlodejine, má to dopady na celú 
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štruktúru. Nebráni to len prechodu projektu, ktorý predbehol dobu do politického ringu, ako 
som už naznačoval a ešte aj potvrdím. Kapitalizmus je komplexný bordel otroctva, aj keď 
Holandsko je v tomto smere asi jeden z najjagavejších prípadov. Počul som od viacerých ľudí, 
že tam mali práve takú skúsenosť a správanie je na tomto poli devastačne vydieračné. Myslím, 
že to súvisí so spomínanými kastami a podmienkami, ktoré vytvorili dobrých a poslušných 
otrokov. Aj keď musím povedať, že moje neskoršie skúsenosti s touto komunitou, ku ktorým 
prídeme v rámci poslednej štátnice v oblasti servisu, boli skutočne iné. Išlo však o inú oblasť, 
iný typ ľudí a tam, kde sa trochu správajú podľa nejakých ľudských noriem, do ktorých nás 
spoločnosť niekedy aspoň navonok tlačí. Ktoré teda končia tam, kde začína moc a vplyvy. 
Uvedomenie si podstaty režimu a zabudovaného vydierania v ňom je v Holandsku všeobecne 
na relatívne vysokej úrovni. K čomu možno pomáhajú aj ľahšie drogy. Nie sú závislí na odstrele 
ľudí ako iné komunity a snažia sa to nerobiť. Toto je tam teda na vyššej úrovni ako v iných, 
hlavne konzervatívnejších oblastiach.  

Každopádne Holandsko je krajina, kde vznikol kapitalizmus. Dnes je to džungľa režimu 
a takýmto spôsobom je dobré vidieť do jeho podstaty bez iných vplyvov. Správanie je 
vydieračné, je to logický dôsledok režimu založeného na pyramíde bubliny finančného 
systému. Výhodou asi je neexistencia komunitných šikán a likvidácií, ktoré teda sú znakom 
napríklad mojej oblasti a často sa na nich ako sa slengovo hovorí „fičí“. Často určujú trendy 
v spoločnosti a zrejme aj tento fenomén stojí v ceste projektu ako takému. Ale neotrockým 
správaním v tejto džungli som veľkú šancu nemal a poctivá práca tam bezpochyby nie je 
rozhodujúca. V mojej podnikateľskej skúsenosti teda nebola určite.  

Treba povedať, že táto skúška nebola úplne úspešná a k riadeniu stavby som sa priamo cez 
západných kapitalistov ja osobne nakoniec nedostal. Ukázalo to však mnohé iné veci 
a bezpochyby išlo o dobrú a zaujímavú skúsenosť. Možno to ukázalo to, na akých princípoch 
je dnešné podnikanie založené a čo je podstatou vzniku kapitalistov aj v našej oblasti. Ktorá 
často vysiela a organizuje otrokov pre vyspelejšie krajiny. Ja sa snažím samozrejme ísť 
k podstate veci a riešiť to tam, ale toto je praktická skúsenosť s terénom. Nie je problém 
podnikať a dokáže to viacmenej každý. Problém je mať s kým podnikať, mať zákazky a byť za 
to zaplatený. Popri riešení projektu, keď som si chránil osobnú slobodu a správal sa v súlade 
s vedomím a svedomím, je to teda napriek absolútne zvládnutým úlohám z mojej strany,  
nemožné. Tam by ma režim ako osobu nepustil. Dôvody som už naznačil. Išlo v podstate 
o akýsi druhý pokus o niečo také, ten prvý bol v rámci post škandinávskeho obdobia. Kde išlo 
viacmenej len o nejaký pilotný projekt a prvotné myšlienky so snahami o tvorbu kontaktov 
a robenia takejto činnosti. Tu som už bol ďaleko a tesne pred robením biznisu. Tu sa už 
hodnoverný obraz urobiť skutočne dá a moje plnenie si úloh viem aj predložiť.  

V tomto režime sa ale hľadajú výlučne poddajní otroci, ktorí potom ponúkajú ďalších otrokov 
a rozširujú ríšu otroctva. Snaha a schopnosti a poctivú prácu sú v ňom ak nie na poslednom, 
tak minimálne na nepodstatnom mieste. Takto to viem predložiť aj v relatívne dôkaznej forme. 
Samozrejme okrem toho, že mojou snahou bude dostať produkt tejto mašinérie do odborných 
rozhovorov. Tu som to ale vedel ukázať cez ten najvyspelejší kapitalistický svet a podnikanie. 
Čo by mal byť teda najvyšší level preukázania schopností a odbornosti. Poctivou prácou si 
v tomto svete ale môžete trhnúť a tento pohľad na podnikanie je pre neskoršie závery 
skutočne veľmi dôležitým.  
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Futbalové trávniky v skúškovom období  

Poďme teda z oblasti a ukážky fungovania trhového mechanizmu vyspelej kapitalistickej 
ekonomiky späť do mojej oblasti, kde som otvoril jeden z azda najabsurdnejších prípadov, 
ktorým som chcel naznačiť nejaké procesy v súvislosti so stredovekejším spôsobom života, 
ktorý fungoval ešte pred nástupom kapitalizmu ako takého. Moje predvolebné odstraňovanie 
z obyčajného dedinského športu pri naznačených okolnostiach takým bezpochyby bolo.  

Malo to však v rámci oblasti tak z geografického, ako aj hľadiska aktivity, dlhú a hlbšiu 
minulosť. Čo som naznačil v predchádzajúcich príspevkoch. Neúspechy inde sa k tomu časom 
akosi zvláštne pretavovali aj v tlakoch doma, ak som sa o čokoľvek pokúsil. To sa ukazovalo 
počas problémov v Škandinávii a ešte pred začatím robenia projektu prišli aj problémy v rámci 
tejto činnosti. Parametre boli skutočne podobné ako pri predvolebnom športovom 
marketingu. Spomínal som zápas, kde sa stalo viacero veľmi zaujímavých vecí a ja si ho 
vzhľadom na okolnosti úplne presne pamätám. 

Podobné procesy som však doma zažíval cez túto činnosť skutočne už počas dorasteneckých 
časov a išlo teda o dlhú históriu. Vyústilo to do akéhosi komunitného ukazovania tesne pred 
mojim odchodom k dorastencom Interu Bratislava. Naznačovalo sa, že škodím a že som zlým 
pre kolektív. Robilo sa to ale až vtedy, keď som odchádzal a asi by som teda už neškodil, ak 
tomu tak bolo. Pre mňa to bolo vtedy šokom a akosi prvýkrát som zacítil pachuť tvorby 
kolektívnych a v tomto prípade asi aj komunitných diskreditácií. Čomu som vtedy samozrejme 
ešte nerozumel. A malo to skutočne dosah až na predvolebnú akciu, kde mi bolo hovorené, 
veď aj inde a to práve v súvislosti s touto, pre mňa vtedy úplne nepochopiteľnou akciou spred 
mnohých rokov. Morálne likvidácie ľudí a možno aj rodín sú v mojom domove skutočne 
doslova dlhodobou, niekedy možno aj medzigeneračnou záležitosťou a takto nejako to viem 
nepriamo predostrieť. Pričom zasahujú samozrejme do mnohých oblastí.  

Len pripomeniem, že v doraste v rámci môjho rodného mesta som najprv pomohol postúpiť, 
pričom som to robil v asi reprezentačnej forme a po jednom z dvoch mojich najlepších období 
v mojej krátkej športovej kariére. Potom som im pomohol sa aklimatizovať v lige, kde sa mi už 
vedelo zoťať hlavu, keď som vyšiel z priemeru na úroveň, na ktorú som zrejme za určitých 
okolností, ktorým som vtedy nerozumel, bezpochyby mal. Kde je možno ťažko vidieť úmysel, 
ale tieto veci sa skutočne diali a sú zistiteľné. No a nakoniec ma z kabíny vyrazili a povedali, že 
som škodca. Urobili to v čase, keď som už škodiť nemohol a bol na odchode. Ako mladý 
chlapec som tomu samozrejme nerozumel, komunitné praktiky začal chápať až neskôr. 

Poďme teda o mnoho rokov neskôr a dôsledkov aj takýchto vecí z minulosti. To, čo sa stalo 
pred voľbami, som v predvolebnom období riešiť už nedokázal. Bolo poznačené rôznymi šokmi 
a zmenami vecí ako sú všeobecné motivácie a ciele, ktoré niečo také prinieslo. Aj keď som to 
nechcel tak brať, rodáci mi vlastne dali nôž pod krk a akoby práve takáto vec nakopávala chod 
vecí v celom okolí. Ale išlo aj o zmenu kolektívu, čo som nevedel nejako plne regulovať a asi sa 
veľmi nechcelo, aby sa veci nejako ukázali. Veľmi priateľský pobyt, ale cítil som postupne, že 
toto bude komunitný proces a ak prišlo na lámanie chleba, hneď sa cúvlo. Teda pred voľbami. 
Čo nejaké zistiteľné skutočnosti tiež naznačujú. 

V tom povolebnom som sa teda rozhodol pre ukázanie všetkých súvislostí, ktoré sa stali. Ľudia 
často v alkoholovom delíriu niekoho oklamú, vytvoria virtuálnu realitu a ide sa ďalej. Pričom  
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tie procesy sú potom nekontrolovateľné a zákerné. A potom na to rýchlo zabudnú. Dav si 
pamätá dva týždne dozadu a myslí maximálne na dva týždne dopredu. Aj preto je to 
nevyhnutné a takýto retrospektívny pohľad na veci môže veľa odhaliť. Takto poskladaná 
mozaika však dávala jasný obraz o tom, že niečo v poriadku byť nemuselo.  

Samozrejme ja som komunitným šikanám a šikanám vo všeobecnosti už rozumel a vedel som 
o čo išlo. Len povedať a ukázať je to teda náročné a môžu vás označiť za blázna. Stále žijeme 
v takejto dobe a to je potrebné si uvedomiť. Každopádne vyhadzov pred voľbami bola 
kolektívna záležitosť v dedine, pilo sa pri nej a dohadovalo, ako tomu bolo roky predtým. Toto 
sa jednoducho len opakovalo a už som to videl. Len teraz v móde čistoty a už mi to ubližovalo. 

Skúšku som navrhol v rámci klubu, kde sa táto vec stala. Malo to viacero dôvodov, ale takto 
som to videl. Snažil sa v nej zahrnúť všetky možné riziká, ktoré vyplývajú z rôznych foriem 
„zásahov karmy“ v oblasti, o ktorých som po poslednom pobyte v inej dedinke už prestával 
pochybovať a postupne sa odkrývali. Ale treba povedať, že zásahy neboli spojené len 
s futbalom a ľuďmi okolo neho. Mali vplyv doslova na všetko, čo som robil. Vzhľadom na to, 
že som v určitom veku, potreboval som tú skúšku urobiť čo najskôr. K tomu môj životný štýl 
bol stále akýsi túlavý a doma sa veľmi nezdržiaval. Čo som teda veľmi ovplyvniť nevedel. 

Oba kluby, v ktorých som predtým hrával, boli hneď zo súťaže odhlásené. Skúška sa 
oddiaľovala a aj keď to asi nebolo nejakou mojou prioritou, chcel ju nejako urobiť. Mňa vytočili 
výhovorky, ktoré prichádzali potom, ako bolo jasné, že hlavný argument o nejakej deštrukčnej 
činnosti v rámci kolektívu bol veľmi pochybný a bol som to ja, kto sa snažil veci ukľudňovať. 
Tak sa vymyslelo, že už som nestíhal. Problémom bolo to, že keď som skutočne nestíhal, 
nevadil som. Vadiť som začínal paradoxne vtedy, keď som stíhať nejako začínal. Len tesne 
predtým ako som nestíhal, som hral dokonca na relatívne líderskom poste v strede zálohy 
a pomohol s remízou s niekým, kto bol úplne na špici. Kde som musel behať hore dole a herne 
sme to uhrali, aj keď som sa zápasu zúčastnil po mnohých mesiacoch. Boli ľudia, ktorí vraveli, 
že ma tak dobre hrať dávno nevideli. Bol to hneď prvý zápas po mojom príchode z Zillertalu, 
kde som aj trénoval. Potom som hral už len tri. Ten prvý som bol zle pripravený, ale ďalšie dva 
opäť v sile a jeden z tých lepších na ihrisku. Pričom v tom poslednom z môjho pohľadu 
bezpochyby. Akurát vtedy sa nejako zasekol tím. Príčiny mohli byť rôzne, ale ja som chcel 
ukázať najprv práve toto. Keď som nebol od iných slabší, možno práve naopak, práve vtedy 
ma išli vyraziť a hľadali si akési ospravedlnenia. Išlo o to, že hráči nevedeli so mnou 
spolupracovať, keď som sa zlepšoval. Čo teda súvisí so schopnosťou spolupráce s každým, 
v tomto prípade s dlhodobo šikanovaným článkom, ktorý oni považovali za už spracované 
padajúce hovno. A moja schopnosť sa zlepšovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý teda nebol 
možný cez moju komunitu, bola pre nich šokom. Keď som hral ohromne slabo a prinášalo to 
výsledky, trápil som sa na tom ihrisku aj tak. Výsledky mohli súvisieť s prajnou atmosférou 
potom, čo ma prijali naspäť do tímu. Bol som niekedy možno aj na smiech. Ego som si ale pre 
kolektív dokázal eliminovať. Ale akonáhle som ja začal hrať aspoň sčasti podľa svojich 
možností, okamžite ma išli odstrániť z cesty a zabudlo sa hrať futbal. Čo je však náročné 
dokazovať bez videí, ktoré keď som zháňal, už neboli k dispozícii. To nestíhanie s nimi však 
v tom čase bol skutočne veľmi pochybný argument aj vzhľadom na to, čím som si predtým 
prechádzal a v akom často až odovzdanom a azda až nešťastnom stave predtým nastupoval 
na to ihrisko. V takom dobrom stave som v rámci môjho domova som dokonca možno nehral 
ešte nikdy. Posledných 5-10 rokov bezpochyby. Argument bol doslova asi až absurdný. 
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Táto činnosť je na rozdiel od iných, ktoré otváram špecifická v tom, že tu sa potrebujete aj 
nejako pripravovať. Pri servise alebo stavbe je toto bezpredmetné. Tri roky predtým, keď sa 
veci stali, bol som v Zillertali a mal možnosť chodiť na ihrisko a trénovať s tamojším družstvom. 
Nasledujúca skúška sa však udiala počas mojej amsterdamskej skúsenosti a išlo o diametrálne 
odlišné podmienky. Napriek tomu som to dokončiť chcel a nejakou dlhšou cestou dostal  
najprv iba k jednému zápasu, ktorý som si nahral21. Treba povedať, že vtedy mi nebolo úplne 
príjemné riešiť veci v súkromí tak, ako to bolo pred rokmi. A že som to robil dosť nasilu a po 
veľmi dlhej dobe. Aj vzhľadom na to, čo sa medzičasom udialo na poli vzťahov a bol už aj na 
moje okolie dosť nahnevaný za to, že mi takéto veci doslova likvidovalo. Pričom v kontexte 
s touto skúškou, ktorá teda bola stále na stole, išlo asi o dosť „chcenú“ vec. Tento polčas bol 
nahraný pred posledným týždňom v Amsterdame a mojim cieľom bolo ukázať, že som to na 
tejto úrovni pohybovo pri nejakej konštelácii hviezd a za určitých podmienok asi ešte stíhal. Aj 
keď po pozretí videa nie som si istý, či sa práve toto ukázalo. Nakoniec sa docielila asi len 
možnosť porovnania so stavom, keď som bol na ihrisku bez prípravy v súkromí a bezpochyby 
odovzdanejší. Bol vtedy dlhodobejšie skoro úplne bez tréningu a pohybu a bezpochyby nebol 
ani náznakom tam, kde pred niekoľkými rokmi. 

Keďže v Amstedame sa udiali veci ktoré boli nečakané a ja som sa ocitol opäť doma, bolo 
možné zahrať si ešte jeden zápas. Bolo to dva týždne neskôr22. Na ten som sa dal vyslovene 
iba kvôli tomu, že som sa zúčastnil tréningu predtým a tam mi to nejako išlo. A spoluhráči ma 
do toho ťahali. Nemal som už veľký záujem, ale takto som to absolvoval. Ale nebol v tom čase 
už ochotný pre zlepšenie výkonu robiť veci, ktoré som musel pri riešení projektu. Myslím na 
súkromie a jeho riešenie. Vzhľadom na prosby spoluhráčov som si povedal, že ak nič iné, tak 
budem mať zápas, kde pripravený až tak nie som. Pre porovnávaciu metódu, ktorú teda 
využívam na mnohých frontoch. V zápase v zásade už o nič nešlo. Ukázať to, že za určitých 
okolností som dokázal ísť pohybovo a celkovo omnoho vyššie. Aj keď po terajšom aspoň 
námatkovom zhliadnutí videí, nie som si úplne istý, či je to vzhľadom na okolnosti a čas, keď 
sa to dialo, nejako smerodajné. Ale pre objektivitu a maximálnu otvorenosť už to nechávam 
v éteri, akokoľvek je to spochybniteľné. K ničomu inému som sa nedostal, aj keď sa o to 
pokúšal ešte neskôr. Niečo také je spochybniteľné bezpochyby a môže sa zdať, že som veci 
chcel nejako umelo prispôsobovať. Ale keďže som túto tému otvoril, nebudem to teda rušiť. 

Vzhľadom na okolnosti, bol som dosť prekvapený, že som ten druhý zápas po príchode z 
Amsterdamu nehral od začiatku. A že ma tam ťahali. Iba zranenie dvoch hráčov spôsobilo 
a umožnilo mi zahrať si aspoň celý druhý polčas. Tak som sa takouto okľukou, podobnou tej 
v Škandinávii, dostal k dvom polčasom. Jeden prvý s tímom, kde hrajú hráči za peniaze 
a trénovali a hrali viac ako mesiac predtým, ako sa uskutočnil tento zápas. Sezónu neskôr je to 
vlastne líder v danej súťaži. Ja som sa ocitol na ihrisku po mesiacoch, pričom na tréningu 
predtým skoro odpadol a boleli ma bedrové kĺby. Na tento zápas som sa ale pripravil 
spôsobom, ktorý umožňoval moje zlepšovanie sa. No a ten druhý, dva týždne neskôr. Hrám 
tam druhý polčas s tímom, ktorý je v danom momente na nižšom leveli. Sezónu neskôr k tomu 
vlastne posledný, aj keď sa im trochu menil tím. Išlo teda aj o kvalitatívne iný tím. Asi snahu sa 
mi uprieť nedá, ale ja som určite veľmi slabým článkom a skutočne som sa nestíhal ani 
premiestňovať, čo v tom prvom prípade neplatilo. Alebo to platilo omnoho menej.  

 
21 Video v prílohách 
22 Video v prílohách 
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Asi netreba pripomínať, že v miestnej komunite vzhľadom na okolnosti okolo projektu a veci, 
ktoré som otváral vo všeobecnosti, nebolo veľmi želané, aby sa to uskutočnilo. Tušil som, že 
to robia nasilu, čo mne bolo dosť jedno. Vedel som, že sa tlačí na to, aby to nejako nebolo 
možné. Skôr sa robilo všetko preto, aby som ostal sprostým a nedôveryhodným. Aby sa to 
nejako zahralo do autu. To som relatívne videl stále viac. Takto to nejako býva pri každom type 
šikany, keď takéto veci naznačíte. Nielen u mňa doma a v športe. A vtedy, keď ste spochybnili 
celú športovú verejnosť a jej napojenia na riadiace štruktúry systému. Čo sa vlastne mojim 
otváraním v tomto prípade stalo. Štruktúry vlastne fungujú na odstraňovaní niečoho takého. 
Na energii nenávisti, ak by sme sa dostali do duchovna. A tým, ktorí ju konajú, v zásade môže 
byť  pomáhané a dostávajú sa tým často do štruktúr. Takto často funguje sociálna inklúzia 
v rámci pyramídového otroctva a kopanie do padajúcich hovien je pre ňu teda dôležité. Tento 
mechanizmus platí bezpochyby aj pri komunitných, nielen firemných šikanách. Ktoré 
rozpisujem podrobnejšie a naprieč celou publikáciou.  

Niečo sa podarilo, neviem do akej miery je to objektívne, ale parametre a okolnosti opäť 
relatívne podobné. Pred zápasom prišiel spoluhráč, ktorý pôvodne byť nemal a tak som hral 
až ten druhý polčas. Niečo by vedeli trochu nepriamo potvrdiť nejaké komunikácie. Opäť 
zaujímavou okľukou sme sa ale asi dostali k nejakým článkom mozaiky, ktorú som takto 
postupne skladal. Trvalo veľmi dlhý čas kým som sa k tomu po otvorení tejto ukážky šikany 
dostal. Dlho sa na to čakalo a cúvať som už samozrejme nechcel. Nebol to asi ani najideálnejší 
čas. Každopádne išlo sa na maximum v danom momente a viac to nevydalo. 

Išiel som v zásade proti prúdu, proti všetkým. Bolo veľkou snahou veci zahladzovať a ak prišlo 
na lámanie chleba a črtala sa nejaká hrozba prijatých záverov o opodstatnenosti mojich 
zvláštnych dlhotrvajúcich odstrelov, ľudia neustále cúvali. To som poznal z iných typov šikán. 
Aj keď v tomto prípade nepostavenie na zápas samozrejme nemusí nič znamenať a dá sa to aj 
chápať. Len vtedy som prekvapený bol a možno trochu aj rozčarovaný. Naznačované mi bolo 
niečo iné. Tendencia v princípe tá istá. Akoby to ľudí v okolí spájalo. S týmto definitívnym 
pocitom som odtiaľ šiel a po tomto zápase sa tam nevrátil. Aj keď teda už dlhšie cítil, že toto 
je komunitná akcia a pripravovanie „odstrelu“ pre potreby prežívania. Ktorý som takto 
postupne sledoval ďalej. Odstrelu, ktorý v zásade opisujem pri všetkých aktivitách. Rozišli sme 
sa kamarátsky a ja som poďakoval za priestor. Lebo aj to bola pre mňa pomoc, aby som bol 
úprimný. Išlo o moju prosbu a vedelo sa o čo mi ide. Tak aspoň tie videá a možnosť ísť 
pohybovo vyššie. Toto dala táto skúška a takouto porovnávacou metódou viem naznačiť, že 
v tom istom čase a tak isto fyzicky pripravený, vedel som vzhľadom na okolnosti v mojom 
súkromí hrať minimálne ináč, byť aktívnejší a aspoň ako tak v hre. Že to teda bolo možné aj 
v rámci mojej dediny, kde sa to paradoxne riešilo okamžitým napádaním a odstavovaním. 

Tu treba povedať aj to, že toto bol už čas, keď som cítil zdravotné dôsledky celého tohto môjho 
zaujímavého boja okolo projektu. Už to určite zohrávalo nejakú úlohu. Alebo cítil som ich 
omnoho viac, ako roky predtým. Čo je asi na videách aj vidno(som ten najmenej pohyblivý 
vpredu v žltom).  Takéto práce často bez šance na nejaký usporiadanejší súkromný život majú 
svoju daň. To je jasné a niečo také naznačila aj nasledujúca skúsenosť v servise. Ktorá sa 
uskutočnila hneď potom a takto by som túto kolekciu praktických skúšok aktivít, ktoré som 
rozoberal, mohol nejako ukončiť. Opäť to bolo zaujímavé a ukázalo mnoho iných súvislostí. 
K športu sa ale predsa len vrátime ešte raz a to neskôr. O niečo som sa pod tlakom nových 
okolností, ktoré prišli neskôr, pokúsil predsa ešte raz. 
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Weissensee  

Nepredvídané skutočností okolo môjho neúspešného podnikania okrem posunutia ukážky 
dlhodobo konajúcej sa šikany v oblasti obyčajného dedinského športu, pomohli v relatívne 
krátkom čase absolvovať ďalšiu časť overovania mojich predchádzajúcich slov a to v rámci 
ďalších oblastí a aktivít. Aj tá nasledujúca skúška, podobne ako pri športe, bola robená dosť 
cielene a  asi aj počas koronakrízy na ňu akosi podvedome čakal. Vďaka čomu vznikla Odborná 
argumentácia v podobe a vedeckom štýle, v akej vznikla. Išlo o servis a skúšku chcel urobiť 
v Rakúsku, kde som sa touto prácou dlhodobejšie živil.  

 

Rakúsko v tomto kontexte často spomínam a keďže mnohé veci sa udiali tam, nechcem to 
spájať s touto krajinou v nejakom negatívnom kontexte. Našiel som tam miesto, kde za nejaký 
typ práce, popri ktorej bolo možné rozvíjať projekt, dostanete dobrú odmenu. To mi bolo doma 
odmietnuté a tam bola cesta zarúbaná. V Rakúsku je skvelý sociálny štát a asi aj to umožnilo, 
aby som na nejakých miestach bol vôbec zaplatený. Teda mal som sa tam o čo oprieť, aby som 
mohol vnútornú slobodu nejako uplatňovať a nemusel sa zo mňa stať niekto, kto napríklad 
bude preglgovať neprávosti len pre krátkodobé udržanie chodu vecí. Vnútorná sloboda bola 
asi alfou a omegou projektu ako takého. V Rakúsku som prišiel k mnohým príkladom, ako 
pôsobia novodobí otrokári, ktorých dnes poznáme pod značkou kapitalisti. Čo v skutočnosti 
v pracovných výrobných vzťahoch robia a čo zo svojej pozície spôsobujú. Je tam jednak možné 
niečo také ešte vidieť, keďže vzhľadom na globalizáciu a tvorbu nejakého svetového impéria, 
tieto veci je stále ťažšie rozpoznať a ľudí, ktorí vyrastajú a vyvíjajú sa týmto štýlom, prakticky 
už ani nestretnete. Sú skrytí niekde za oponou a čumia na nás zhora z bezpečia, kým my sa 
medzi sebou štveme a možno aj vraždíme. To tam a práve v tejto oblasti ešte neplatí. 
Samozrejme stále je potrebné si uvedomiť, že ide o malé firmy a často sú závislí od iných vecí, 
ktoré idú ruka v ruke s režimom ako takým. Že aj to ich dostáva do takejto osobnostnej 
vyspelosti s načrtnutými deštrukčnými vplyvmi na spoločnosť.  

Samozrejme nie je cieľom v rámci kooperativizmu ničiť podnikanie. Práve naopak. Cieľom je 
v tomto prípade ukázať, čo v rámci tohto režimu vznikne z pozície celoživotnej absolútnej moci 
a v podmienkach, v ktorých sa v rámci kapitalizmu nachádzame. Teda pyramídového otroctva, 
ktoré je od podlahy založené na absolútnej moci a diktatúre. Malopodnikanie a to aj 
hoteliérstvo, je logicky ovplyvňované režimom. Hosťami, ale aj trhom práce, ktorému daní 
podnikatelia čelia. Malopodnikanie v rámci kooperativizmu, ktorý eliminuje pyramídové 
a globalizačné trendy kapitalizmu, bude logicky viesť k iným dôsledkom aj vo vývoji takýchto 
podnikateľov. Snahou je teda urobiť nejaký komplexný pohľad na deštrukčné spoločenské 
vplyvy kapitalistov ako takých. A to v rámci tohto režimu samozrejme. Čiže aj túto vec je 
potrebné brať z nadhľadu a uvedomovať si mnohé iné súvislosti a tlaky, ktoré idú ruka v ruke 
s režimom. Ja sa aj pri tejto problematike opäť snažím ukázať zistiteľné fakty a reakcie na môj 
mód fungovania, keď som bol schopný urobiť prvú zdôvodnenú systémovú alternatívu. Teda 
ako v každej oblasti. Poctivo vykonanú prácu a spoločenskú odozvu na ňu. Jednotlivých aktérov 
takýchto likvidácií a odstraňovania zo spoločnosti. Vplyvy zložiek moci. Ale hlavne aby veci boli 
podložené faktami a existovala možnosť overovania mojich slov. Keďže závery nie sú v súlade 
s potrebami moci a tlaky na ich spochybňovanie sú a budú asi obrovské. 
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Kombinujem to ale aj aj s inou oblasťou, ktorú som teda absolvoval v Amsterdame, či 
Škandinávii. Teda tak z profesijného, ako aj geografického hľadiska. Aby sme veci videli 
v širších súvislostiach a mohli sa robiť všeobecné závery. Že tu nejde o Rakúsko, ani 
o hoteliérstvo. Tu ide o režim a ľudí, ktorých produkuje na rôznych úrovniach riadenia 
a v rôznych spoločenských pozíciách. Ale v tomto kontexte treba povedať aj to, že dnes máme 
na takéto závery aj vedecké pohľady, ktoré opisujem v rámci Odbornej argumentácie. Čiže 
tento môj pohľad založený na autentických skúsenostiach má skutočne aj iné podporné body. 

Rakúsko teda spomínam a budem tam otvárať nie veľmi pekné veci na výrobných procesoch. 
Ale je to skôr preto, lebo je to tam možné a táto spoločnosť je jednoducho dostatočne vyspelá 
na to, aby som to ukázal. Za to, že mi dala útočisko a mal si kde zarobiť, som jej samozrejme 
vďačný. Preto aj teraz ak niečo kritizujem neznamená to, že to z princípu považujem za zlé. Aj 
keď tie skúsenosti, ktoré budú prichádzať, sú možno až katastrofického charakteru. Znamená 
to skôr to, že je to spoločnosť, ktorá projektu môže dať okrem priestoru na rozvoj, aj takýto 
všeobecný pohľad na pôvod problémov režimu. Tam sa to ešte dá vidieť, tam sa to ešte dá 
ukázať. A možno dobrým je aj vďaka tomu, že práve Tirolsko, kde som skúsenosti naberal, je 
oblasť, kde náboženská ideológia má stále obrovský vplyv podobne ako na Slovensku. 
Kde možno práve v takýchto komunitách prejdú pod záštitou nejakého vyššieho dobra aj tie 
najevidentnejšie a najbrutálnejšie popravy. Ktoré je teda na druhej strane omnoho 
jednoduchšie zachytiť a preukázať. Čiže tých pozitív je tam viacej a môj pohľad určite nemá nič 
spoločné s nejakým etnickým alebo národnostným problémom. Pohľad je vyslovene systémový 
a snažím sa dávať veci do tejto polohy.   

Ak by sme sa pri pohľade na Rakúsko pozerali z našej analýzy rôznych zložiek moci, tak tu by 
sme prichádzali ku kombinácii dvoch zo spomínaných troch. Je to náboženská ideológia a tzv. 
liberálna, alebo kapitalistická. Oproti môjmu domovu jej teda chýba komunistický prvok, 
pričom na rozdiel od Amsterdamu zase pridáva ideológiu náboženskú. Aj takto by sme mohli 
zhodnotiť a zadefinovať práve toto prostredie. 

 

V rakúskom Nauders sa to teda počas zimnej sezóny tesne pred koronakrízou skončilo jasným 
kolektívnym podvodom, počas ktorého sa ničili aj moje veci v súkromí. Skončilo to aj tým, že 
mi bolo vyhrážané sa súdom a nemožnosťou pracovať v danej krajine. Ale aj tým, že som sa 
mal na čo obrátiť, ak ma chceli nedoplatiť. Moja vtedajšia možno atypická sebaobrana 
vyplynula so situácie, bola nevyhnutnou a inej cesty určite nebolo.  

Spomínal som nahrávanie vysokých bankárov a ich konverzácie, kde je jasné, že o podvodoch 
vo finančnom systéme vedia a vedia o tom, že sú to doslova drancovační zlodeji. Tam ale 
nikoho morálne a spoločensky nelikvidovali a nahrávanie bolo čisto v záujme spoločnosti. 
Moje nahrávanie na tomto mieste a moja sebaobrana spočívala už aj v tom, že som dlhodobo 
vedel, že ako osoba som zdrojom spoločenských likvidácií a teraz definitívne cítil, že už inej 
cesty niet. Na rozdiel od vysokých bankárov mňa spoločnosť hádzala pod most, klamala 
a ukazovala na mňa prstom. Tak som zobral takýto nástroj a výdobytok technológií a chcel 
potvrdiť, že o podvodoch v komunitách a kolektívoch dnešní lídri dobre vedia, ale že to 
neriešia, aj keď asi majú. Ale v podstate aj to, že sú to hlavne oni, kto to podnecuje a štve ľudí 
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pod sebou. Že to, čo som robil, som robiť musel z pohľadu jednak ochrany projektu, na ktorom 
robím, ale samozrejme a hlavne aj mojej osobnej. Až tak ďaleko boli dôvody a príčiny takýchto 
krokov. Ja som sa skutočne nachádzal na veľmi tenkom ľade. Za ktorý mňa teda vraj mohli 
zavrieť do basy. Čo je teda dosť absurdné, ak sa pozrieme na príčiny. Ale je to aj ukážkou toho, 
ako je režim a jeho podstata chránená legislatívne a ako sa tlačí na to, aby jeho podstata 
nebola odhalená. Podstata spočívajúca v mocenských bojoch niekde hore a štvania a hrania 
sa s ľuďmi pod nimi.  

Vykonanie a posúvanie aj tejto skúšky bolo teda veľmi potrebným a nevyhnutným. Niečo 
podobné, ako športové hry v mojej oblasti, kde level absurdity bol tiež asi na neuveriteľnej 
úrovni. Samozrejme s trochu inými atribútmi a inými súvislosťami, ktoré sa snažím čo 
najpodrobnejšie naznačiť a opísať. Ale posúvanie potvrdzovania aj týchto slov a zvláštnych 
javov bolo veľmi dôležitým. Hlavne v činnosti som bol už na relatívne vysokej úrovni a robiť 
som si to mohol dovoliť. To bolo so športom veľmi podobné, keďže tam išlo o dedinský futbal 
a hrával som to kedysi na omnoho vyššej úrovni. S tým, že okolnosti sa menili. Ale aj to sa 
snažím naznačiť a byť čo najviac otvorený. Aj preto je moje hlbšie otváranie sa nevyhnutným. 

Poďme ale od menšej odbočky a predslovu konečne k skúške. Aj keď teraz išlo o leto, mal som 
možnosť absolvovať veľmi podobnú prácu. Relatívne v prírode, rýchly servis a pizzeria. 
Z mnohých pohľadov podobná vec ako na spomínanej chate, aj keď tá je predsa stále bližšie 
k môjmu ideálu z mnohých pohľadov. Každopádne k takejto možnosti som sa dostal a aj keď 
podobne ako v športe nebola poslednou, priniesla opäť nečakané zaujímavosti. 

Išlo o prácu na jazere Weissensee, ktoré sa nachádza na juhu Rakúska. Vlastník, miestny 
veľkopodnikateľ, mal troch synov. Každému z nich zabezpečil nejaký hotel alebo reštauráciu 
a tí sa o to mali starať. Aj pizzeriu, v ktorej som pracoval, mal na starosti jeden z týchto synov. 
Bol to ten prostredný.  

Najprv poviem niečo okolo práce, neskôr sa zastavím pri vyhadzove. Vydržal som tam len štyri 
pracovné dni. Po troch som ochorel, problémy som mal s bedrovými kĺbmi. Nevedel som o čo 
ide, bol z toho úplne v šoku. Je pravdou, že počas športových skúšok už to nebolo ani zďaleka 
to, čo to bolo pred rokmi. A problémy som cítil práve v bedrách. Keď som si to spojil, tak som 
sa veľmi zľakol. Bolo to tak zlé, že som sa v podstate nevedel ani postaviť z postele. Tretí deň 
v práci som jednoducho odišiel lebo bolesť bola doslova striekajúca. A ten štvrtý preležal 
v posteli. Na piaty išiel k lekárovi, čo som ledva zvládol. Ten mi vravel, že by som mal ísť 
pracovať ešte v tento deň a nemohol som tomu ani uveriť. Dal mi injekciu, na druhý deň sa to 
zlepšovalo. Maródku som nedostal, pričom to môj šéf chcel. Keďže som bol s jeho synom 
dohodnutý na tom, že si dám dva dni voľno a potom to skúsim, nič som neriešil a preležal 
v posteli aj tento deň. Na ten ďalší dohodol tak, aby som pracoval iba večeru a uvidíme, ako 
to pôjde.  

Črtal sa z toho len prázdny pokus. Nič takého som nikdy nemal a skutočne to nevyzeralo, že 
by som mohol pracovať. Ešte nebolo veľa práce, preto to možné bolo. Večeru som na 
prekvapenie zvládol, išla celkovo veľmi dobre. Hlavné bolo, že mi vydržali nohy a bol z toho 
nadšený. To ale trvalo iba do večera, lebo pred koncom prišiel starý pripitý šéf, ten si ma zobral 
s ďalším synom a jedným Slovákom do izolovanej miestnosti. Dali mi stoličku, sadol si ako na 
výsluchu oproti, tí ostatní s drzými tvárami okolo. Stále som nevedel o čo ide, ale ten zjavne 
podnapitý začal. Prvá otázka bola, ako je možné, že som nešiel hneď do práce, keď mi lekár 
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nedal maródku, ktorú som teda od neho žiadal. Ten ma chcel poslať do práce hneď, aj keď 
som sa tam ledva nejako dostal. To som ešte vysvetlil. Tak stíchol a chápal, že veľmi nepochodí 
a že by mal dať vyšetriť doktora, ktorý tam pracoval. Keď mu to teda vadilo. S tou druhou 
vecou a jej vysvetľovaním v tomto čase a na tomto mieste to už také jednoduché nebolo. 

No a tá sa týkala toho, že som bol aktívny voči opačnému pohlaviu. Poviem presne čo sa stalo, 
lebo skutočne nemám čo skrývať a nebojím sa toho, čo som v tomto smere, možno aj vďaka 
faktom, ktoré sa diali okolo mojej priateľky rok a pol predtým, robil. Krátko po odchode som 
veci napísal, lebo som chápal, že išlo len o ďalší excentrický výstrelok moci, ktorú produkuje 
dnešná doba. Bolo to teda zaznamenané opäť v relatívne krátkom čase potom, čo sa to udialo. 

V tomto prípade a pri mojom otvorenejšom správaní sa som počas štyroch dní zaflirtoval 
s dievčatami štyri krát. Doslova to z nich niekedy vyžarovalo a takto som situáciu videl. 
Dôležitejšie je však to, čo a ako som presne robil. V prvý deň to bola recepčná, ktorá bola 
z danej oblasti. Tej som hovoril, že som rybár, celý tento deň ešte pred začatím práce strávil 
v člne na miestnom jazere a že ju zoberiem na ryby. Tá sa len usmievala a bolo vidno, že bola 
rada. Odmietavá teda nebola určite. Ale ani ďalšie. Druhou bola mladá praktikantka v kuchyni. 
Tá bola doslova chorá a úplne bez energie. Tej som vravel, že pôjdeme niekedy na futbal. Boli 
majstrovstvá, hralo k tomu aj Rakúsko a že môžeme niekedy vybehnúť. Aj tá sa len pekne 
usmievala a spríjemnil som jej deň. Bola jednoducho rada. Treťou bola ďalšia recepčná, ktorá 
bola z Maďarska. Tá tam bola sama, bola trochu staršia a keď som to zistil, tak som prejavil 
ako správny chlap tiež nejakú aktivitu. Naznačil jej, že keby som vedel, že sa večer nudí, že je 
sama a býva vedľa mňa, ako mi naznačila, prišiel by som jej zaklopať na dvere a išli by sme 
vonku. Čo bolo tiež odmenené relatívnym úsmevom. Bol som v tomto smere uvoľnený, vtedy 
vymýšľam rôzne veci a napadá ma to hneď. Toto ma napadlo vtedy. Všetko s úsmevom na 
tvári. Krátky pobyt som si v tomto užíval, videl tam veľa dievčat, ktoré na nejaké aktivity čakajú 
a ich aj chcú a tešil sa tomu. Aby som spomenul ešte posledný prípad, bola to mladá kolegyňa 
z tímu v pizzerii. Tu sa na veci takto presne nepamätám, keďže sme strávili spolu veľa času. 
Podobne ako s dievčatami na jablkovej brigáde. Myslím, že som tiež vravel o nejakom 
spoločnom pive. Ale prestal som s tým vtedy, keď mi povedala že má 15. Vyzerala skutočne na 
viac, aj postava hovorila niečo iné. Vyzerala na 20, pričom moja bývalá priateľka mala 21. 
V práci som sa rozprával ešte s jednou kolegyňou, ktorá má 30, mala tam priateľa a bola 
z Čiech. Tá si na mne všimla uvoľnenosť a otvorenosť a zdôvodnil som jej to tým, že som bez 
dievčaťa a že nejaké aktivity robiť musím, lebo v prípade napĺňania nejakých potrieb a za 
určitých okolností, pracujem omnoho lepšie. V tomto duchu sa niesol náš uvoľnený rozhovor 
a toto sa stalo. Mala tam ale priateľa, rozhovor sa niesol v takomto duchu rešpektu. Teda ako 
stále. No a poslednou záležitosťou bol inkriminovaný večer, keď som musel čeliť 
gestapáckemu výsluchu. Tam prišli nejaké dve kolegyne z iného hotela v rámci firmy. Tie sa 
najprv usmievali, aj som ich pozdravil. Vyzerali možno na 20, to neviem posúdiť. Ale rozprávali 
sa s kolegyňou a nevenoval tomu najprv veľkú pozornosť. Keď odchádzali, veľmi sa mračili. Ja 
som si povedal že možno chceli, aby o nich niekto prejavil záujem a že sú tam samé. Tak som 
sa opýtal mladej kolegyne, ktorá teda bola mladšia ako som predpokladal, koľko majú jej 
kamarátky rokov a či môžem niekedy k nim zájsť na kávu. Tá mi povedala, že tu majú priateľov. 
Takto to skončilo a myslím, že ona to išla hneď povedať šéfovi. Mladému synovi. Ten odišiel 
a vrátil sa spolu s celým gestapom o nejaký čas. Potom sa stalo to, čo sa stalo. 
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Starý po mne začal zjapať, že tam hľadám ženy na sex. Kukal som, neveril vlastným očiam. Bolo 
mi možno aj do smiechu, ani neviem. Bol zo mňa ale úplne nervózny, keď som sa mu pozeral 
do tváre s tým, že ma nejako nezastrašoval. Bol som hlavne rád, že som zvládol šichtu 
a vyzeralo to dobre. Snažil som sa mu to nejako vysvetliť. Toto som však v takomto jeho stave 
a rozpoložení pri gestape naokolo teda nedokázal. K tomu treba povedať, že sa mi vyhrážal 
políciou, hovoril o nejakých sexuálnych delikventoch a podobne. Brániť som sa nemohol, bol 
ožratý a nedalo sa to. Nemal som sa ani ako brániť. Vyhrážal sa dokonca súdom s tým, že tam 
privedie všetky kolegyne, ktoré som akože obťažoval. S čím som samozrejme súhlasil, lebo asi 
z očí do očí by povedali presne to, čo sa stalo. Teda vlastne nič. Tie reči sa tam šírili, dostávali 
sa ku kapitalistovi, ktorý to riešil na základe svojej mentálnej výbavy. Dievčatá tam boli 
utrápené asi preto, lebo mať nad sebou také niečo, neprináša veľkú uvoľnenosť. Zotročení 
chlapi sú jednoducho menej aktívny a viac zakríknutí. To som ja teda nebol. Takto to nejako 
vidím teraz, ale ťažko mi je to posúdiť. Každopádne stalo sa presne toto, nič viac a nič menej. 
Opisujem to podrobne, lebo som to relatívne rýchlo zaznamenal. Nenahral som si ten jeho 
výstup storočia. Nestihol som to.  

Na základe toho mi bolo vyhrážané sa súdom za sexuálne obťažovanie a ožratý šéf mi hovoril, 
že takto napíše aj do dôvodu môjho odchodu na úrady. To som si samozrejme dodatočne 
zisťoval a odpoveď z úradov neprišla. Kapitalistovi asi po vytriezvení došlo, na akých 
argumentoch urobil svoje závery a ako vyplýva z následného mailu, ktorým som si zisťoval stav 
vecí okrem iného aj pre toto stále viac črtajúce sa zdôvodnenie, neurobil tak23. 

Zhrnutie týchto skúseností je dobré hlavne pre ukázanie, v akej pozícii som ako padajúce 
hovno bol. Ako nikto zo spoločenského postavenia som mal prakticky nulové šance na opačné 
pohlavie. Teda bez toho, aby ma niekto nechcel nasilu do niečoho tlačiť, čo možno v domácich 
podmienkach bolo a moja situácia sa tam vedela tvrdo zneužívať. Ale aj toto je ukážka, ako 
nevyhnutné pre mňa v určitý čas riešenia projektu bolo to, že som tieto veci riešil akýmsi 
alternatívnym spôsobom za pomoci asi dôsledkov otrockých hierarchií. Inej cesty som ja 
skutočne nemal. A snaha bola skutočne maximálna. Ja som bo sexuálny delikvent a nepovedal 
som ženám hádam ani to, že majú pekný zadok. V podstate som sa s nimi nemal právo ani 
rozprávať, všetko sa využívalo na moju diskreditáciu. Takto nejako sa robil a robí obraz 
delikventa. V stave čistoty, otvorenosti a móde slobody. Tieto veci sa stali v priebehu krátkeho 
času a stali sa presne tak, ako ich opisujem. Maily ich ale v tomto prípade nezachycujú. Sú skôr 
pre potvrdenie tejto verzie v kontexte s inými udalosťami. Ješitná odpoveď šéfa trochu 
preukazuje to, čo sa tam riešilo a že s tým samozrejme ďalej nešiel. Na viac si nepamätám a ak 
niečo nevedome zamlčujem, tak to vyšší stupeň delikvencie ako opisujem, mať určite nebude. 

V tejto súvislosti samozrejme pripomeniem, že som prechádzal veľmi ťažkými obdobiami 
a projekt bol výsledkom doslova prechodu cez zakázanú zónu. Tam to bolo niekedy ťažšie 
a nevravím, že som bol svätý za dedinou. To určite nie. Ale dá sa to v kontexte projektu asi 
chápať a pri nejakom hýrivejšom živote a psychicky úplne vyčerpaný s nulovou šancou na tieto 
veci som možno niekedy niečo povedal, alebo sa správal navonok čudne. Aj keď si na to 
nepamätám. Ale keď si na niečo z obdobia hýrivejšieho života a asi aj ťažších období pamätám, 
tak to boli hlavne snahy o nejaké kolektívne odsúvanie, či hranie sa so mnou. Hlavne keď som 
už bol v pozícii padajúceho hovna a zo spoločenského pohľadu na povedzme zlej trajektórii. 
Môj pocit bol skutočne dlhodobo taký. Nejaké excentrickejšie dôsledky môjho predierania sa 

 
23 Mailová komunikácia v prílohách 
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možno sem tam stali, hlavne v domácich krčmách a pri hýrivejšom živote. V ťažších fázach, 
ktorými som bezpochyby prechádzal. 

Tu to však už neplatilo. Tieto skúsenosti sú robené za úplne triezveho stavu a vedome s tým, 
že to bolo pre mňa prirodzené a potreby si uvedomoval. Pričom chcem týmto naznačiť aj to, 
že hýrivejší život nie je nejakou veľkou príčinou takýchto javov a nemožnosti na tieto veci. Čím 
sa často ospravedlňujú prípady ako som bol ja v neskorších štádiách. Alebo rôznych štádiách 
rozvoja projektu. Hýrivejší život možno komunitám pomáha k diskreditáciam, ak sa tieto veci 
dejú. Ale určite to príčinou nie je. Podobne, ako je to pri akomkoľvek inom kolektívnom 
odstraňovaní nepohodlných. Padajúce hovná a takéto dôsledky nemožnosti na kontakt 
s opačným pohlavím často nie sú výsledkom nejakých excesov v správaní. Ale skôr iba 
systémovým nastavením a jeho dôsledkami. Možnosť spoločenskej potreby hrať sa s niekym 
pre tvorbu nejakých vzťahov vôbec. Bezbranné padajúce hovno je na to najlepší nástroj. 
Pričom ja som prešiel z ťažkých fáz v zakázanej zóne do takej, kde som riešil tieto veci za 
triezveho stavu, s maximálnym rešpektom a relatívne priamo. Ale z pozície padajúceho hovna 
a niekoho, na kom sa mohlo čokoľvek. Čo teda môže ukázať tieto zákonitosti.  

Bola to moja tretia skúsenosť podobného duchu potom, čo sa stali veci okolo môjho 
začínajúceho vzťahu. A toto bol klinec po hlavičke. To, čo si dovolil tento pánko je úplne 
absurdné a až neuveriteľné. Urobil záver na takýchto princípoch a zdá sa, že sa týmto chcel 
pokúsiť o moju profesijnú likvidáciu v rámci tejto brandže. Čo by mohlo byť spojené s rôznymi 
vecami, pripomínam riešenie šikany a dôvod tejto skúšky. Tam mi bolo vyhrážané, že mi to 
zariadia. Opäť použili číslo namiesto skutku. Tu platilo štyri krát nič. Štyrikrát nič je hocičo, ale 
nie sexuálne obťažovanie. Pozvanie na ryby a na pivo je hocičo, ale nie sexuálne obťažovanie. 
Ukazujem to ako príklad, prečo je dôležité pravdu sledovať a ísť po faktoch, ak si niekto niečo 
také dovolí. Myslím dokonca že tu vadilo, že som sa rozprával s dievčatami, ktoré majú 20 
alebo dokonca aj 25 rokov. Aj toto asi zjapal, aj keď už mi to celé unikalo. To už bolo veľa. Toto 
ho nemá čo zaujímať a to, že je vlastník veľkej firmy ho absolútne neoprávňuje niečo také 
urobiť. Tento pánko by za toto a tento pokus a také spôsoby mal možno skončiť v base. 
Namiesto toho si za peniaze pravdu kupuje, vyhráža sa nezmyslami, dokonca volal do mojej 
agentúry so snahou naznačiť akési deviantné správanie. Presadzuje svoj spôsob otrokárskeho 
myslenia a myslí, že za peniaze sa to dá. Kapitalista v reálnom živote. Ešte pridám, že ma 
vyhodil hneď večer a musel som si zháňať a platiť ubytovanie.  

Tieto spôsoby som teda odmietol a nestotožnil sa s nimi nielen u mojich rodákov, kamarátov. 
Ktorí sa hrali na ochrancov ľudstva a ženstva. Dal som košom aj holandskému, ale aj 
rakúskemu kapitalistovi. Toto nie je v ich kompetencii, oni sa majú starať o seba. Toto je otázka 
osobnej slobody a tieto veci sú jednoducho u mňa, hoci často v pozícii posledného žobráka, 
ktorého ľudia v rámci systémových štruktúr kopú na dno, nepriechodné a neakceptovateľné. 
K tomu ma priviedol projekt a toto si myslím, nech predo mnou stojí pápež, prezident USA, 
alebo hoci aj posledný bezdomovec. Na toto ľudia právo mať nemajú a nič ich v tom 
neospravedlňuje. Nikomu neberiem jeho pohľad na svet, ale toto je už tvrdé zasahovanie do 
možností prežívania. Pripomínam, že vzťahy som nenaburával a nenaznačoval nič ani mojej 30 
ročnej kolegyni, ktorá tam teda mala vzťah. Robil som to vyslovene so slobodnými dievčatami 
bez vzťahov a spôsobom, ako som naznačil. 
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Aby som ale ukončil situáciu v rámci tejto práce, spomeniem len ďalší dôvod toho, prečo som 
tam nemohol pokračovať. Práca išla viacmenej bezproblémovo a už na druhý deň som mal na 
starosti časť, ktorá sa rovnala jeden a pol násobku toho, čo mal robiť jeden čašník. Robil som 
to síce za pomoci šéfovho syna, ale viacmenej sám. V takejto práci som už doma a je to na 
takýchto zistiteľných štatistikách vidieť. V deň vyhadzovu to bolo k tomu skvelé z každého 
pohľadu. Z pohľadu bezproblémového zvládania toho, čo čašník zvládať má, ale aj z pohľadu 
predaja nielen večere, ale aj vín, pálenky alebo dezertov. Aj na toto sa šéfovia často pozerajú 
a priznám sa, ja som v tomto smere bol často skôr menej úspešný čašník. Stav beztiaže bez 
zabezpečenia vecí, ktoré mi aj kapitalisti nechceli umožniť a ktoré som nejakým spôsobom 
vedel docieliť napríklad v neskoršej skúške v podobnej aktivite, prináša z pohľadu predaja 
často menšie čísla ako povedzme konkurencia. Aj keď stále s mnohými inými kolektívnymi 
prínosmi spojenými s pracovitosťou a posúvaním vecí vpred a to za akýchkoľvek okolností. 
Spôsobuje často aj to, že ma ľudia radi naťahujú, často skúšajú pozerať do karty dezertov 
s tým, či sa nebude nejako meniť moja mimika a moja možno poddajnosť, ale mňa to nejako 
netrápi. Nerobí ma šťastnejším to, že si niekto dá dezert. Myslím, že každý by si mal dať dezert 
kvôli sebe, nie kvôli iným. Ľudia by mali robiť veci kvôli sebe a nie kvôli iným. Býval som veľmi 
rýchlym čašníkom, ktorý často zvládal a hlavne vydržal omnoho viac ako iní, ale toto bolo 
jednou z nevýhod. Veci sa mohli meniť vzhľadom na súkromie, ale vo všeobecnosti to tak bolo. 
Často ma vtedy zachraňovali stoly, kde boli ľudia, ktorí videli, že som bol v kolektívoch 
nechcený a odsúvaný. Mnohí to v rámci režimu zažívali a spoločenská vrstva, ktorá v rámci 
západu dokáže chodiť na dovolenky a byť aj mojim klientom, mala aj také skúsenosti. Výsledky 
som mal však najčastejšie nadštandardné a treba povedať, že v tento deň to bolo v každom 
ohľade. Teda aj z pohľadu predaja, čo nebolo u mňa predtým vždy samozrejmé. 

Je asi jasné, že som bol pre rôznych kapitalistov a ich potomkov dosť neobľúbený otrok. 
Nemali radi moju prítomnosť, čo sa dalo zmierňovať rôznymi spôsobmi. Boli to napríklad drogy 
a upustenie od módu čistoty.  Alebo povedzme veci, o ktoré som sa snažil aj na tomto mieste, 
kde mi to ale akosi nechceli umožniť. Alebo zastavili hneď nejaký zárodok. A čo pomáha nielen 
s predajom, ale často aj akceptáciou u šéfovcov. Ja som sa mladému pánkovi, synovi 
veľkopodnikateľa, samozrejme nepáčil. To som videl, nebolo to pre mňa novinkou, rozumel 
som tejto logike kapitalistického otroctva. V posledný deň, keď sa veci stali a ja bol vyhodený, 
bol z faktu, že som robil a robil dobre, úplne nervózny. Videli to aj hostia a aj to bol dôvod, že 
som mal skutočne aj dobrý predaj a to na veľkom percente stolov, ktoré som obsluhoval. 
K tomuto faktu myslím pomohol ten, že ľudia videli rozzúreného šéfa a chceli mi pomôcť. Aj 
takéto veci niekedy vedeli pomôcť s predajom a takto to nejako v tejto otrokárskej brandži 
často chodí. Prešiel som si tam hádam všetkým a toto mám jednoducho odpozorované. Toto 
bol ale fakt, ktorý sa dal zistiť cez štatistiky. No a vzhľadom na to, že to bol čas korony a všetci 
ľudia sa museli pri stoloch prostredníctvom QR kódu nalogovať, dalo sa zistiť kontakty na ľudí, 
ktorí celé toto divadlo s nervóznym synom veľkopodnikateľa videli. No a to som si hneď žiadal, 
lebo som vedel, čo tam zase ľudia s neprirodzenou mocou vyparatili. To už bolo možno trochu 
cez čiaru a moja snaha čudnou, ale okolnosti okolo koronakrízy priniesli aj takéto možnosti a ja 
som sa snažil ísť na maximum. Keďže som vedel, čo sa tam stalo a že išlo o vysoký level 
naničhodníctva, ktorý bude súčasťou projektu.  To, že som sa opýtal na vek nejakých dievčat, 
bola asi len zámienka. Kolektív aj prostredníctvom šéfa toto akože narafičili a mladá kolegyňa, 
ktorá im slúžila na získavanie nejakých „vysokokompromitujúcich“ informácii súvisiacich 
s mojimi otázkami na nejaké dievčatá, pričom chudera asi netušila v akom bahne sa nachádza 



160 
 

a ako to tam zneužívajú, bola pri mojom vyhadzove obkolesená kolegami a tí ju utešovali. 
Akože urobila asi niečo dobré, alebo neviem čo.  

Každopádne dôvody mohli byť aj iné, otázka môjho konania voči opačnému pohlaviu s vysokou 
pravdepodobnosťou z veľkej miery zneužitá. Moja aktivita bola pravdou, pričom som aj tušil a 
vedel, že sa to tam šíri. Ale nepovažoval a nepovažujem za potrebné, aby som to tajil. Pričom 
považoval za jedinú cestu, aby som tam vydržal aj z dôvodu jasnej neakceptácie zo strany šéfa, 
ktorú som si všimol. Ale pravdou je hlavne to, čo a ako sa tam dialo. A samozrejme odišiel 
s presvedčením, že ak by sa to dialo s tisíc ďalšími ženami, šéfa do toho nič a že sa má starať 
o svoje problémy. Určite sa mi tým nemal vyhrážať a určite nie nejakou políciou. Lebo tam 
potreboval psychiatra tak akurát on. Každopádne takto dopadla moja posledná skúška. Vtedy 
som podobne ako pri športe myslel, že sa to tým ukončí. Avšak predsa len prišla posledná, 
ktorá opäť niečo prinesie a cez zistiteľné skutočnosti budeme vedieť urobiť ešte objektívnejšie 
závery. 

Robota skvelo, asi aj vďaka rozzúrenému šéfovi. Mladíkovi, ktorý sa v živote nenaučil rešpektu 
a nemal sa to kde naučiť. Toto ho naučil režim. Bol som obvinený zo sexuálneho obťažovania 
a chceli ma zavrieť asi aj do basy. Dievčatám som asi nepovedal ani to, že sú pekné. Na viac, 
ako na pozvanie na ryby alebo pozeranie futbalu do krčmy, vlastne ani nedošlo. Je možné, že 
si to tam hotely už riešili kolektívne a vzhľadom na to, že som otvoril otázky šikany v práci, je 
to vysoko pravdepodobné. Ono sa to v takýchto kruhoch a komunitách šíri a o hrozbách sa 
relatívne vie. Na to ja ale dôkazy nemám a uvádzam len to, čo je zistiteľné. Táto skúška teda 
dopadla takto a ukázala opäť skôr nejaké vedľajšie veci, ktoré som nečakal. Ale ktoré sú pre 
projekt asi potrebné a takto to beriem. 

 

Poskúškové obdobie 

Bolesti bedier boli pre mňa teda omnoho väčší šok ako gestapácky výsluch. Ten mi bol, 
priznám sa, v tomto čase ukradnutý. Aj keď vytrhnutý z kontextu a môjho príbehu vyzerá ako 
niečo, čo je teda pekne za akoukoľvek hranou a v rámci celého zdôvodnenia je takýto jav 
potrebné predložiť. Už počas toho, ako som ležal na izbe a nemohol sa postaviť, prebehli mi 
rôzne myšlienky. Futbalové skúsenosti boli nejakými bolesťami poznačené. Živím sa poctivou 
prácou a nohy ma v podstate živia. Na systémové štruktúry doby som sa v stave, akom som 
mohol riešiť projekt, napojiť nedokázal a je otázne, či by ma do niečoho pustili.  Čo robíte a ako 
to robíte, to v dnešnej dobe nezohráva prakticky žiadnu úlohu. Živiť sa poctivou prácou bolo 
pre mňa jediné možné miesto, kde sa dalo ako tak prežiť a kde by ma nejaké kruhy nechceli 
dostať pod čepiec a urobiť zo mňa verného nasledovateľa nejakej ideológie. Dostať takéto 
bolesti v mojej pozícii jednoducho neprinesie nič dobré a vy sa zamýšľate nad hocičím. 
Výmenou bedier nevynímajúc. Komplikáciami, ktoré stoja v ceste môjmu prežívaniu vôbec. 

Návrat domov z tejto skúšky bol teda poznačený týmito obavami, aj keď posledný deň, keď sa 
udial gestapácky výsluch, predsa len priniesol nejaké pozitívum. Asi aj preto som ten výsluch 
zvládol relatívne nad vecou a to, čo ten pánko vystrájal, nejako strávil. Neskôr som sa snažil 
veci zisťovať a viacmenej tušil, že to bude len ďalší článok mozaiky, ktorú teraz skladám. 
Skrývať a báť sa z môjho pohľadu nemám čoho a samozrejme túto vec v prípade potreby 
otváram. Lenže ja som sa musel hlavne zamýšľať čo ďalej a viac sa tu nezastavoval. 
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Napojiť sa na systém dnes môžete buď cez štátne inštitúcie, ktoré sú prepojené s politikou, 
alebo súkromnú sféru. Z domova je to možné prakticky len cez miestnu samosprávu, ktorá 
teda o mojom projekte dlhodobo vedela a vedela, čo sa rozvíja. Prípadne cez miestnych 
podnikateľov, ktorí teda radšej prijímajú poddajných otrokov a v miestnej komunite som už 
z tohto pohľadu dobrú povesť nemal. V princípe išlo a asi aj v čase dokončovania tejto 
publikácie ide skôr o to, aby sa hľadali ospravedlnenia mojej likvidácie, čo sa po ich konaní, 
alebo povedzme skôr dokončovaní volebného intrigánskeho procesu, deje. Aby sa ukázalo, že 
som v podstate neschopným a dnešným vyšším kruhom nemám šancu konkurovať. Že 
hierarchie sú dnes robené na základe schopností a že ide o niečo správne a dobré. To, že 
o opaku hovoria prakticky všetky vedeckejšie rozbory doby, to priamych aktérov takýchto vecí 
samozrejme nezaujíma a hrajú hru na svojom piesočku. Čo je teda logické a asi aj logické je aj 
to, odkiaľ tento vietor fúka. Aj keď teda u mňa doma ide možno v kombinácii s možno až 
o davovými popravami, ktoré som si už v tom čase plne uvedomoval a vedel, s čím mám do 
činenia. A vtedy aj vyššie kruhy často cúvnu. 

Žiadosť na miestnej samospráve, ktorá z ideologického pohľadu je komunistická a môj projekt 
by jej mal imponovať, bola už druhou oficiálnou, o ktorú som sa pokúsil.24 Prvýkrát to bolo 
ešte pred opätovným odchodom do Rakúska a začatí štúdia. Samozrejme s tým, že 
potrebujem aj nejaký plat, ktorým by som si vedel zabezpečiť živobytie. Mám už nejaký vek 
a asi je to aj logické. Aktivity zvládam hádam aj všetky, načrel som asi do všetkých oblastí a asi 
by s implementáciou z odborného pohľadu problém nebol. Problémom je zjavne niečo iné. 
Predbehnutie doby v ich obore a nepredajnosť, to také kruhy medzi sebou bezpochyby 
nechcú. 

Kým v skorších štádiách projektu som veril, že takáto mocenská štruktúra vybudovaná na 
navonok pomoci robotníkom ma bude vedieť implementovať do systému, postupom času sa 
aj tieto ilúzie rozplývali. Niečo naznačovali už voľby, aj keď som vedenie stále považoval za tú 
najlepšiu alternatívu vzhľadom na skôr uvedené dôvody. Po voľbách sa dokonca šuškalo, že mi 
možno niečo ponúknu. Bolo mi to povedané sprostredkovane. Ale ostalo pri šuškaní. Pričom 
aj ja som mal namierené do zahraničia a potreboval sa dostávať z dlhov. Ale k ničomu 
konkrétnemu sa neodhodlali. Verejná debata s poslancom Ľubošom Blahom, ktorý mi 
vzhľadom na problematiku pri pohľade na jeho agendu mal dať červený koberec a priviesť ma 
do diskusií, bola pod záštitou aj vedenia mesta. A na akomsi verejnom výsmechu na moju 
adresu mali pri riadení debaty bezpochyby nejaký podiel. Okrem teda arogantného správania 
sa pána Blahu, ktorý týmto štýlom dával najavo svoj postoj a svojim prívržencom v podstate 
ukazoval cestu. Možnosť, že ma chcel nechať sociálne vylúčený preto, aby sa naplnili jeho 
proroctvá, je teda jediná, ktorá ho môže v tomto prípade nejako ospravedlňovať. Všetko 
ostatné je asi náznakom toho, že by mal skončiť hádam aj v base. 

Terajšia prosba na mestskom úrade teda bola aj v znamení  zdravotných problémov, čo teda 
prinášalo nejaké nové svetielko. Odpoveď však diplomaticky odmietavá s tým, že to možno 
bude možné neskôr. Pričom aj s nejakým nepriamym tlakom na potvrdenie lojality k práve 
tomuto vedeniu mesta. Bolo to písané niekým, kto sa v inej inštitúcii dopustil absurdných 
korupčných lapsusov a celkovo mi to prišlo úplne na grc. Spolu teda s mojou vtedajšou 
situáciou. Ale takto nejako sa odkrývalo to, že ak ide o moc, tak všetky ideály končia. Aj tie 
komunistické. A to, že som asi dokončil to, po čom Marx túžil, po čom túžili mnohí vrátane ich 

 
24 Emaily a odpovede samosprávy v prílohe 
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myšlienkových vodcov súčasnosti ako je pán Blaha, to je vlastne úplne jedno. Možno práve 
preto je moje odmietanie a možnosti implementácie v rámci režimu aj cez nich asi nemožné. 
V kombinácii s mojou nepredajnosťou, čo asi tiež takým kruhom nevonia. 

Samospráva, ako aj miestne kapitalistické štruktúry mi teda pomôcť odmietali a asi sa to dalo 
aj čakať. Samozrejme netvrdím, že v rámci systému a z pohľadu ich záujmov som pre nich 
z krátkodobého pohľadu pozitívom. Asi veľmi nie, to si treba priznať. K tomu skutočne treba 
prirátať davovú vlnu, ktoré bola rozbehnutá a opäť zacielená na niečo. Ale z nejakého pohľadu 
vzťahov v rámci komunity, z ktorej pochádzam, by sa to možno dalo očakávať. 
A u komunistických a politických kruhov asi aj z pohľadu ich agendy a to, že vlastne v politike 
sú. Ak by sme brali nejaké argumenty a výstupy tohto projektu, tak štát ako taký mi mal 
pomôcť dostať ma do aspoň nejakého pracovného života už dávno predtým. Pred mnohými 
rokmi. A tie argumenty boli teda stále väčšie a väčšie s tým, že teraz som už bol generácie pred 
nimi a mohol priniesť do verejného života veľkú zmenu minimálne v rétorike a v tom, že je 
niečo na stole. Niečo, na čo protiargumenty nie sú a je to prvýkrát v histórii, keď si niekto môže 
hovoriť také veci z pohľadu doslova vedecky zdôvodnenej práce. Nestalo sa tak a aj keď ma to 
už neprekvapovalo. Kombinácia so zdravotnými problémami možno dávala nejakú nádej. 
Zostalo ale zase iba pri nej. 

Takže ani zdravotné problémy nepresvedčili. Mocní doby jednoducho zneužívajú režim 
a snažia sa projekt a mňa ako osobu do éteru nepustiť. V podstate sa tu deje divadlo, hádže sa 
horúci zemiak a protagonisti divadla sa hrajú na nevidiacich. A u komunistoch aj vzhľadom na 
to, že o ľuďoch v mojom rozpoložení píšu vo svojich knihách, je to minimálne na počudovanie. 
S tým teda, že som túto ideológiu posunul do absolútne nadrozmerných výšok. 

 

Greenkeeper   

Takže opäť to muselo vyriešiť zahraničie a do novej práce, do Nemecka šiel s veľkými obavami. 
Napriek tomu, že som počas rozvoja projektu precestoval prakticky celý svet, pracoval 
skutočne na mnohých miestach a veci mohol precítiť z mnohých pohľadov, v tejto krajine som 
ešte nerobil. Bol tam mnohokrát, obsluhoval mnohých ľudí, mal tam mnohých známych, ale 
ešte tam nepracoval. Vzhľadom na jej blízkosť, vyspelosť a veľkosť, to teda z tohto pohľadu 
bol pre mňa nový skok. Práca, ktorú som tam šiel vykonávať bola tiež niečím úplne novým. 
Bola mi ponúkaná ešte pred odchodom na zaujímavú gestapácku skúsenosť na Weissensee, 
pričom som ju odmietol s tým, že som pociťoval akúsi potrebu posunúť aj túto skúšku v servise. 
To som teda považoval za veľmi dôležité a rezonovalo mi to v hlave prakticky počas celého 
obdobia koronakrízy. Jej okolnosti teda umožnili túto novú skúsenosť a mala veľmi podobné 
znaky prakticky všetkých iných skúseností, aj keď najprv s črtajúcim sa iným koncom.  

Išlo o prácu greenkeepera na golfových ihriskách. Firma mala na starosti desiatky ihrísk po 
celom Nemecku a ja som pendloval medzi nimi. Dostal firemné auto a premiestňoval sa tam, 
kde to bolo potrebné. 2-3 týždne na jednom mieste, následne na inom a tak sa to točilo 
dookola. Pracovali sme tam v dvojiciach a ja bol s kamarátom, s ktorým som sa poznal ešte 
z dorasteneckých čias a hrávali sme spolu futbal. Spojil nás vlastník agentúry a celkovo to 
fungovalo dobre. Mali o čom rozprávať, dlho spolu neboli a zažili zaujímavé chvíle v mladosti, 
čo človek neskôr nájde. Najprv sme pracovali spolu. Keďže on neoplýval veľmi dobrou 
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nemčinou, bolo to omnoho lepšie. Avšak po nejakom čase nás rozdelili, s čím prišli aj nejaké 
problémy, ktoré sa následne riešili a riešil som ich tam tak, ako to bolo pre mňa automatické 
a zaužívané. Nikdy som pred niečím takým necúvol a ani toto nebol tento prípad. Aj keď som 
tú prácu veľmi potreboval, bez takéhoto jednania a snahy o spravodlivé riešenie vecí okolo 
mňa, by som vlastne projekt robiť nemohol. Aj odtiaľ som chcel ísť s čistým štítom. Alebo skôr 
povedané, pre možnosť posúvať projekt, čo som robil aj tam, musel. Poďme však najprv 
k mojim obavám o bedrové kĺby a ich prípadnú výmenu. 

Jedným z dôvodov výberu takejto možnosti bolo aj to, že gro práce po zaučení je v kosení na 
rôznych strojoch, čo je teda z pohľadu záťaže na nohy omnoho lepšia alternatíva, ako 
čašníctvo, ktoré ma roky živilo. Sľúbená odmena za túto prácu tiež celkom dobrá. Avšak 
otázkou bolo, či aj také niečo budem zvládať a aká bude reakcia. Prvé týždne sa však ukázalo 
to isté, ako v Rakúsku. Problémy sa zvyšovali a boli dni, keď bol problém s chodením. Tak som 
skúsil poslednú alternatívu. Kontakt s opačným pohlavím a takúto výmenu energie. To, čo som 
v podstate nechal a nechcel viac riešiť alternatívnym spôsobom. Neriešil som to už dlho. No 
a to sa ukázalo ako riešenie aj tohto nečakaného problému. Odmena za prácu mi dovoľovala 
to riešiť v nejakých intervaloch a ja som to časom zaviedol do pravidelného režimu. 
Bezpochyby to pomohlo k vykonávaniu práce na omnoho vyššej úrovni ako by to bolo bez 
toho. Pričom bez toho by som ani túto prácu prakticky robiť nemohol. Čiže asi nebolo o čom. 
V podstate to bol akýsi posledný pokus pred núteným odchodom, keďže to skutočne vyzeralo 
tak zle. 

Až takto ma to pritlačilo a v podstate dnes si môžem s čistým svedomím povedať, že inej cesty 
pre mňa nebolo a spoločnosť mi ani inú možnosť nedala. Všetky moje náznaky vzťahov boli 
doslova rozoštvané. Buď kapitalistami, alebo mojou komunitou, ktorá má akúsi úchylku starať 
sa do života druhých a rada by veci organizovala za iných. V podstate som tam aj v tomto 
smere roky zažíval len podrazy a ťahanie za nos, ktoré sa teda prevaľovali aj mimo nej. Pričom 
môj mód čistoty a aktivít v ňom bol niečo úplne nezvládnuteľné aj tam. Bol som tam spojovateľ 
po nejakých aktivitách a niekto, o koho si ľudia radi otreli svoju frustráciu. S robotou mi 
pomôcť nechcel nikto, aj keď to teda vyzeralo zle nedobre. Musel som sa živiť poctivou prácou 
a nohy mi už nešli. Akokoľvek som sa snažil začať normálny život z pohľadu dnes nastavenej 
spoločnosti, aj tak som z pozície padajúceho hovna dostal pľuvanec do tváre a musel od ľudí 
utiecť. Teraz to bolo týmto štýlom a skutočne bez týchto možností a takéhoto riešenia vecí by 
som ja bol dnes bezdomovec. Aj keď z pohľadu systému a možnosti popri tom, čo som robil, 
by som bez pomoci rodičov ním asi bol už predtým. Len teraz ešte aj bezdomovec bez šance 
na nejaký zárobok a prežívanie. To, že som zjavne predbehol dobu a vyriešil rébus, ktorý by 
dnešné osobnosti chceli vyriešiť a roky po tom túžili, bolo úplne nepodstatné. Pričom v 
akejkoľvek oblasti prinášal nadštandardné výsledky práce a veci stále posúval vyššie a procesy 
zlepšoval. Bezdomovec preto, lebo som práve tým niekomu, alebo niečomu v tomto režime 
vadil. Lebo som nebol poddajný otrok a hľadal to, ako veci robiť a riešiť. Nie ako sa umelo 
ponižovať pred niekým, alebo zastavovať iných.  

Takto sa ukázala nejaká cesta a ja som sa musel opäť dať týmto smerom, lebo by skutočne 
bolo zle nedobre. Malo to tak zjavne byť, obdobie prinášalo množstvo noviniek a zaujímavostí 
a ja veci ďalej riešil. Pomohlo to k novšej verzii Odbornej argumentácie, kde som odstránil 
problematiku zdôvodnenia padajúceho hovna a veci prešiel v takomto móde prísunu energie. 
Mal nejaký príjem, ktorý je teda na takéto niečo potrebný a nevyhnutný. To, čo mi dnešné 
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riadiace štruktúry nechceli dať a to ani vtedy, keď bolo jasné, že som prinášal niečo nadčasové 
a zjavne nad dnešným odborným svetom. Dostal som sa do tohto sveta, zlepšil Odbornú 
argumentáciu, do niekoľkých týždňov k tomu nohy fungovali, dokonca som si skúsil zahrať 
futbal a išlo to. Takto nejako som sa dostal z najhoršieho. A ináč to skutočne nešlo, aj keď som 
to skúšal a išiel aj v tomto pokuse o zaviesť akúsi „normálnosť“ na maximum. Opäť asi až za 
hranicu normálnosti, keď ma zastavila až hrozba vozíčka. Aj tak sa to dá povedať aj v tomto. 
Hlavné však bolo to, že nejaké riešenia môjho problému vôbec existovalo. 

Práca išla v zásade dobre, v týchto nových podmienkach myslím až nad očakávania. Naučil sa 
pracovať s veľkými strojmi, kosačkami či traktormi. Ale aj bagrom a časom som bol v zásade 
použiteľný na akejkoľvek pozícií. Teda aj na takých, ktoré sú iba pre manažérov. To všetko je 
dnes overiteľné a zistiteľné cez štatistiky danej firmy. Vďaka práve vypätejším situáciám, keď 
na takéto úlohy dávali takých, ktorí to zvládali s plnou koncentráciou a v tomto prípade aj 
schopnosťou rýchlo sa veci učiť. Myslím, že bez takéhoto riešenia súkromia a problémov 
s chodením ako takým, by som sa na takú úroveň nedostal. Ale treba povedať, že aj tu sa 
vyskytol bežný problém, ktorému som čelil roky a ktorý bol teda súčasť projektu ako takého. 
Ani tu to teda z určitého pohľadu iné nebolo. Čo som už načrtol, poďme teraz k tomu. 

S kamarátom nás rozdelili a manažér, ktorý ho mal na starosti, sa pokúsil stiahnuť mu hodiny. 
Prakticky za nič. Vymýšľal nejaké dôvody, ale boli to v danej práci bežné problémy. Keď pršalo, 
práca išla pomalšie a bolo jasné, že ak niekto chce, tak si tie problémy nájde. Za normálnych 
okolností by také niečo urobiť ani nemohol a právo na to nemal, ibaže tam sa vyskytla taká 
možnosť vzhľadom na chýbajúci internet a on to išiel vyriešiť týmto štýlom. Konzultoval som 
to s ním, keďže som kamarátovi robil v podstate prekladateľa. Bolo jasné, že po ňom akosi išiel 
a nepáčil sa mu. Z práce chodil nervózny a časom sa to teda dostalo až do takejto roviny 
okrádania. Naznačoval som, že toto je šikana ako hrom a také niečo je úplne jasné porušovanie 
pravidiel. Jemu to bolo jedno, kamarát sa mu nepozdával, tak urobil toto. Napísal som o tom 
verejný email na firme a takto sa to dostalo do éteru. 

  

Moc je zložitá veličina. Ak sa dostane k nepripraveným ľuďom, tí potom tlačia na tých pod nimi 
a robia všetko pre ich zotročenie. O tom je princíp prirodzených hierarchií a toho, čo chcem 
projektom dosiahnúť. Nepripravení ľudia na manažovanie sa nezastavujú pred ničím. Idú tam, 
kde ich moc pustí. Toto je skvelý príklad tohto mechanizmu niekde na dolných poschodiach 
dnešných hierarchií. Všade to v princípe funguje rovnako. Problematika sociálneho štátu 
a vôbec vznik akýchsi komunistických prúdov vo všeobecnosti bola spôsobená aj faktom, že 
kapitalisti mali takéto správanie vo všeobecnosti a ak nad nimi neboli pravidlá, ktoré by ich 
moc obmedzovali, bol z toho najčastejšie úplný otrocký bordel. To si všímal už Marx v 19. 
storočí a v zásade v čase, keď kapitalizmus ako taký implementoval a bolo vidieť jeho prvé 
dôsledky. Čo bola aj základná motivácia pre jeho vtedajší boj, ktorý teda neskôr vyústil do 
pokusu o socializmus. Ale nepriamo vyústil aj do vzniku a rozvoja sociálneho štátu vo vyspelom 
svete, ktorý teda moc kapitalistov nejako obmedzoval. Tu chcem ukázať, že v dolných 
poschodiach hierarchií to funguje v princípe úplne rovnako. Čo sa už potvrdzovalo dokonca aj 
v nejakých historických udalostiach, ako je napríklad Titov socializmus, keď moc robotníkov bez 
zodpovednosti viedla k rozkrádaniu a nie zveľaďovaniu a rastu firiem. Tu ide o trochu inú 
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problematiku, ale v zásade rovnakú logiku. Moc je veličina, ktorá sa musí postupne dostávať 
k osobnostne pripraveným ľuďom, lebo ak tomu tak nie je, tak je z toho len takéto hranie sa 
s podriadenými. A to v zásade aj medzi robotníkmi navzájom, keďže tento manažér bol 
z pohľadu nejakého pracovného nasadenia a pracovných schopností skutočne veľmi dobrým. 
Ale tam teda zlyhal aj on.  

Vyspelý kapitalistický svet v zásade hľadá otrokov, ktorí budú čušať pred čímkoľvek. Otroci pre 
tamojších otrokov. Ktorí udržia mašinériu neprirodzených hierarchií zdola. Keď niekto 
psychicky či fyzicky odpadne, vymenia ho za iného otroka možno z inej zotročenej krajiny. 
O tom je kolonizácia a globalizácia kapitalizmu. O tom je udržiavanie dnešných hierarchií cez 
takýto kolonizačný mechanizmus. A udržiavanie režimu. Ale treba povedať aj to, že ak niekto 
nebude čušať, sú na to spôsoby ako ho odstrániť z éteru. A práve jedným z nich je demokracia 
bez argumentov a hádzanie takýchto otrokov a spájanie ich nejakých, často stále iných „zlých 
vlastností“ s viacerými miestami. Využívanie argumentu „veď aj inde“. Tento mechanizmus 
som už naznačil a jeho hrozby sa po tejto udalosti prevaľovali aj tam. 

 Argumenty veď aj inde mňa nezastavovali nikdy, čo je teda asi ten najdôležitejší atribút toho, 
že som šiel do zakázanej zóny a v rámci nej riešil a ukazoval podstatu tohto režimu, Že som 
riešil niečo ako alternatívu k režimu. Toto som aplikoval napríklad aj v Škandinávii, keďže už 
tam bol pokus zastaviť ma týmto štýlom. Bez tohto prístupu by som to tam urobiť nemohol. 
„Veď aj inde“ je ale veľmi rozšírený a známy spôsob na likvidáciu nepohodlných otrokov, do 
ktorého sa často teda pripájajú aj iní otroci a takto udržiavajú v systéme. Povedzme tomu aj 
tak, že šikana niekoho prináša nejaký prospech a udržanie sa v systéme. V zásade skoro každá 
entita v rámci režimu vzniká týmto spôsobom a mocní to zhora akosi regulujú a prispôsobujú 
si. To platí vnútri kolektívov, ale zrejme aj vo väčšom rozsahu, ako sú siete hotelov v Tirolsku 
a pod. Čo sa snažím tiež načrtnúť ako možnú realitu mojich problémov tam.  Ale v zásade ide 
aj o argument komunitnej šikany v rámci môjho domova, ktorú som sa snažil priblížiť 
a naznačiť jej fungovanie. Spolu s tým, ako dlho sa také argumenty na nepohodlných môžu 
pripravovať. Generačne, možno aj medzigeneračne.  

Tu som mal možnosť tento mechanizmus vidieť v rámci jednej firmy, kde som pendloval v rámci 
rôznych kolektívoch. Pred a po uverejnení a upozornení na toto zjavné porušovanie pravidiel 
tohto manažéra. Poďme teda do skrátenej verzie tohto príbehu. 

 

Toto už samozrejme z každého pohľadu bolo za hranicou a aj keď moje rozhodnutie opäť akosi 
kvitlo dlhšiu dobu, predsa len ani tam sa moju reakciu ako slobodného človeka zastaviť nedalo. 
Necúvať a nenechať sa z istého pohľadu zotročiť, bolo podstatou rozvoja projektu. Išlo 
o zjavný a evidentný prešľap daného manažéra. A treba povedať, že aj reakcie vo firme na 
tento pre mnohých stále nezvyčajný krok od akéhokoľvek otroka, boli rozdielne25. Zrejme sa 
tam vytvorili dva rozdielne prúdy, keď jedni nepriamo vraveli, že ďakujú. Iní možno niečo 
pripravovali a organizovali. To potvrdzujú maily, ktoré boli v rámci firmy vymenené. Jeden z 
manažérov, ktorým som to poslal sa ale hneď postaral o to, aby to išlo najvyššiemu vlastníkovi. 

 
25 Email a reakcie  v prílohách. 



166 
 

Takto nejako som sa dostal do éteru a doterajší výsledok celého toho mechanizmu spomeniem 
neskôr. V období štátnic. Teraz len toľko, že kým na prvých troch miestach to bolo v podstate 
bezproblémové, ďalšie tri boli v znamení akejsi naháňačky a hľadaniu spôsobov, ako ma 
eliminovať z procesov. Tak som to videl a v tomto štádiu tento proces nebudem rozoberať, 
keďže veci sú stále neuzavreté. Bolo tam však veľmi ťažké hľadať nejaké chyby a veci museli 
byť veľmi prifarbované, lebo tú prácu som asi aj vzhľadom na riešenie súkromia zvládal pri 
statuse relatívneho začiatočníka, skutočne nadštandardne. Rok sa skončil tým, že sa tam mám 
vrátiť. Pričom záujem som aj avizoval, v rámci posledných troch miest aj preto trochu bránil. 
A takto si chcel organizovať predvolebné obdobie v mojom meste. Bolo to ideálne, lebo by 
som sa mal možnosť vracať domov a byť aj doma. A tak posúvať aj tento front. S tým som aj 
naznačoval podrazy, ktoré sa následne diali a dali sa pekne prečítať. V akejsi sebaobrane. 
K tomu, ako to dopadlo a iné súvislosti, v období štátnic a pred ukončením tejto verzie zákona 
padajúceho hovna. Ktorá je aj vzhľadom na takéto neuzavreté prípady ešte nedokončená.  
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Štátnice 

Obdobím štátnic som nazval posledným obdobím pred ukončením tohto zdôvodnenia, ktoré 
zahŕňa možno aj nečakané možnosti skúšok. Tie posúvajú level preukázateľnosti javov 
a podkladov tohto zdôvodnenia, do ešte vyšších a azda už aj nepriestrelných dimenzií. 
Predošlé skúšky boli relatívne dlhodobo plánované s tým, že som tušil ich potrebu pre 
zdôvodnenie tohto zákona, ako aj potrebu takejto prezentácie sa vo všeobecnosti. Tieto prišli 
viac nečakane a spontánne. Išlo dokonca o obdobie, keď som upustil od riešenia 
a dokončovania tohto zdôvodnenia a hlavne asi počas práce ako greenkeeper plánoval sa plne 
zamerať na odbornú časť. Avšak definitívne sa ukázalo, že to skutočne možné nie je a jedinou 
cestou je práve zdôvodnenie zákona padajúceho hovna a podrobnú ukážku, že urobiť 
nadčasovú prácu a ísť za cieľom zdôvodneného programu, ktorý som teda ja vyčítal priamo 
z praxe, nie je možné skĺbiť s normálnym prežívaním v rámci tohto režimu. K čomu teda 
prídeme hneď pri prvej skúsenosti a prvej štátnici. 

Obsahujú servis, šport, ale aj odbornú časť projektu, čo siahalo do viac ako rok zvolávanej 
akcie. Hlavne šport prišiel úplne nečakane a s prichádzajúcimi udalosťami. Tieto udalosti som 
nazval štátnicami aj preto,  lebo bezpochyby zvyšujú dôveryhodnosť našich neskorších záverov 
do omnoho vyšších levelov a robia z tejto práce vzhľadom na problematickosť témy definitívne 
hotovú a nadčasovú vec. Podobne ako samotný projekt, asi aj toto predbehlo dobu a ukazuje 
niečo, čo je asi ťažšie rozoznať, ale bez čoho ukazovať ducha doby a jej problémy, to skutočne 
nejde. Začnime teda servisom a prácou v rakúskom Gerlose. 

 

Gerlos 

Gerlos je dedinka v Zillertali, kde som strávil tri sezóny pred mojim politickým pokusom. Počas 
opätovného rozvoja futbalu a tesne pred predvolebným športovým marketingom mojich 
rodákov. Ukončil ho tým, že som sa so šéfom, ktorý v miestnej oblasti je skutočne šéfom 
a rodina vlastní aj miestny známy pivovar, doslova pohádal. Pohádal presne na tom, ako tomu 
bolo v predchádzajúcej skúsenosti a poskúškovom období v Nemecku. Známeho, ktorého som 
tam zavolal, nedoplatil a vyslovene oklamal. Známy sa síce neskôr postavil do radu ukazovania 
chrbta a bol zrejme jedným z protagonistov mojich problémov v Nauders, ale to pre mňa 
nebolo nič neobvyklé. Niečo také som nezažíval nejako ojedinele, hlavne priamo u mňa doma 
akoby bola bublina, kde boli takéto veci akosi dovolené. Tu to bolo síce trochu iné, ale 
konkrétne v danom prípade a danom čase to robili v snahe asi o zapájanie sa do domácich 
štruktúr už doslova všetci. Dôležitým je, že som sa vracal tam, kde som to relatívne poznal 
a strávil tam rok a pol ešte pred voľbami. Po takýchto predchádzajúcich skúsenostiach. 

Teraz však šiel robiť inú prácu. Treba povedať, že aj v inom nastavení. V nastavení, v ktorom 
som bol predtým, by som terajšiu bezpochyby nezvládal. Aj tam som si súkromie vzhľadom na 
okolnosti už riešil alternatívne a bez toho by som zrejme štúdium, ale asi ani prácu, nezvládal 
ani vtedy. Bolo to však veľmi sporadické. Vedel som trhať rekordy, ale často ísť s prúdom 
a nechal sa viesť. Ale zvyšovalo to výkonnosť, zrýchľovalo prácu, bezpochyby som tam veci 
posúval. Niekedy len pracovitosťou, ale predsa tomu tak bolo v každom ohľade. A spoznával 
aj mnohé iné súvislosti. Boli problémy napríklad s hosťami. Aj keď dosť sporadické, ale boli 
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takí, ktorí po mne išli ako po údenom. Môj stav beztiaže sa im teda nepozdával a nemuseli ho. 
Často to bolo napríklad tak, že alternatívne riešenie súkromia veci ukľudnilo a ja som sa cez 
týždne takto predieral. Jednoducho vtedy som ľuďom vadil omnoho menej a moja obsluha 
bola na oveľa vyššej úrovni. Mnohých to akosi ukľudní a aj jeden deň vie urobiť veľa a utužiť 
vzťahy. Hostí, ktorí robia šarapaty, nemusí byť veľa. Ale takí, ktorí to robia, vedia urobiť veľa. 
Vedia sa sťažovať, vedia písať po internete a pod. Jednoducho povedané, normálny človek 
berie čašníka ako niekoho, na koho nehádže vinu svojej nespokojnosti alebo niekoho, kto je 
mu partnerom. Ale mnohí v západnom režime nezotročených partnerov z našich radov 
neznesú. Hľadajú často otrokov, čo sa asi opakujem. V podnikateľskej sfére a sfére biznisu 
a vyšších hierarchií nastaveného systému je to tak bezpochyby. V takejto oblasti servisu asi 
zjemnené ľuďmi, ktorí tieto procesy zo života poznajú a uvedomujú si ich existenciu. Tieto veci 
ale vy neovplyvníte a častokrát ide vyslovene o hry mocných voči otrokom, ktorí sú teda 
v stave, v akom som bol počas rozvoja projektu ja, zrejme podstatou a základným hnacím 
motorom režimu. Čo je asi tiež cieľom relatívne vierohodne ukázať. Stave, ktorý teda mnohým 
v rámci otrokárskeho režimu logicky vadí. Aj takéto poznatky som vtedy naberal a posúval aj 
toto poznanie do vyšších levelov. Definitívne chápal, že sú ľudia, ktorí to robia plne cielene a 
vedome voči niekomu v mojom móde vnútornej slobody. Kde som teda dokázal riešiť projekt. 
Môže ich byť málo, ale zachádzať až pekelne ďaleko. Teda aj z pohľadu hostí. 

Teraz v Gerlose som však robil omnoho zložitejšiu a asi aj lukratívnejšiu prácu. Teda asi jednu 
z najlukratívnejších v danom odbore a robia a zvládajú ju len tí najlepší. V nastavení, ako som 
bol pred mnohými rokmi, by som ju bezpochyby nezvládal tak, ako som ju teda podľa 
zistiteľných štatistík zvládal tu. Tak z predaja, ale aj množstva vykonanej práce. Kým na 
predchádzajúcich príkladoch som ukazoval, že problémy mi často spôsobovalo postavenie sa 
za niekoho a robenie takého ochranného štítu pred svojvôľou ľudí s mocou, v tomto type 
lukratívnej práce som mal teda problémy hlavne sám so sebou a ustátím turbulencií, ktoré sa 
okolo toho robili. To sa ukazovalo v Nauders a pri snahách manažéra, ktorý prišiel z paše.  

Prešiel som do trochu inej sféry a síce takej, kde som zastával skôr seba a moju vykonanú 
prácu. Keďže tie spôsoby a šikany v takýchto kolektívoch, kde ide v zásade o veľa, sú často na 
extrémnej úrovni. Tam nestačí byť dobrý v práci, tam treba byť aj silnou osobnosťou. S tým, 
že ja som bol už dlhodobo v móde čistoty a robil to popri riešeniu projektu, čo teda mnohé 
veci len umocňovalo a išlo sa po mne teda skutočne často ako po údenom aj z pohľadu šikán 
vnútri kolektívov. Ja som sa len časom bránil a po chápaní stavu veci samozrejme skúsenosti 
zaznamenával. Snažil sa urobiť všetko pre možnosti potvrdzovania mojich slov a verzie, 
uskladňoval materiály pre prípadné využitie neskôr. Teda vlastne pre toto zdôvodnenie, čo 
bolo tiež asi postupné a pracovalo mi to v hlave dlhodobejšie. Na tomto mieste v Gerlose už 
bezpochyby. 

Takže asi do takejto fázy som sa za posledné roky v rámci práce ako čašník dostával a robil 
teda už tú najťažšiu prácu v danom obore. Ale aj najlepšie platenú a s tlakmi, ktoré boli 
omnoho vyššie ako inde. No a zrejme aj s možnosťami ukázať veci, ktoré by som inde neukázal. 
Čo som samozrejme opäť nechcel, ale vopred poviem, že ono ma to opäť tlačilo len tam. 
Zárobok v prípade férového prístupu v tomto prípade bol taký, že by som sa pri konaní 
takýchto sezón mohol finančne relatívne dobre zabezpečiť. Ale ako sa ukázalo, až také 
jednoduché to zase nie je a prístupom, ktorý som si zvolil a neustupoval od neho, som síce 
robil nadčasový projekt, ale prežívať nemohol ani v najevidentnejších prípadoch a mojich 
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jasných a nepopierateľných výsledkoch práce. Takže aj tam sa to nechcelo a radšej by som sa 
zapojil do pracovného života ako slobodný človek, robil činnosť, na ktorú som už vyrástol 
a často doslova exceloval. Ale nakoniec to nešlo a je z toho len podklad pre toto zdôvodnenie.  

Pripomínam, že v minulosti som práve toto považoval za vysnívanú prácu, v akej som asi 
najlepšie vedel využiť svoje schopnosti a skúsenosti. Kde som sa cítil najlepšie. Aj keď som na 
chatách strávil viacero sezón, priamo ako účtujúci čašník išlo len o tretiu. Prvá pred voľbami 
bola asi z kvalitatívneho hľadiska najhoršou. Ale zvládal to v porovnaní s konkurenciou už 
vtedy dobre. Bolo to ale bez riešenia súkromia a malo to na predaj a kvalitu bezpochyby vplyv. 
Dva roky nato v Nauders som teda bol už inde práve pri tomto type čašníctva relatívne 
zaujímavo a na dobu aj precízne ukazoval šikanu a spôsoby jej konania. Naznačoval som, že 
manažéri svojou nečinnosťou a asi aj vedome spôsobovali veci, ktoré sa v kolektíve diali. 
Najprv čašníci na nižších pozíciách, potom na tej mojej a ak to nestačilo, pustili do ringu 
miestnu devu, ktorá prišla vyvolať konflikt. O ktorom teda už nechceli vedieť z tretej strany, 
lebo o pravdu a realitu im nešlo. Snažil som sa naznačiť aj to, že som bol v práci lepší od 
konkurencie a napriek tomu sa to stalo. Pričom to bolo ruka v ruke s ničením môjho vzťahu 
s vtedajšou priateľkou, pod čo boli podpísané rôzne veci. Každopádne som tú situáciu ustál 
a aj keď s veľkými problémami, tesne pred koronou bol relatívne s čistým štítom a asi aj 
poctivo odvedenou prácou v zmysle nepoddania sa týmto spôsobom zotročovania 
a vydierania, poslaný domov. O niekoľko dni nato prišla karanténa a ja som sa mohol pustiť do 
definitívneho skladania mozaiky a napísania publikácie Odborná argumentácia. Teraz 
v Gerlose, čo bolo opäť dva roky neskôr, prišla možnosť robiť v zásade presne to isté ako to 
bolo tam. Čiže možno objektívnejšia skúška, ako som urobil na Weissensee, keď som bol 
z dôvodu sexuálneho obťažovania, pričom som ženám asi nepovedala ani to, že sú pekné, 
vyrazený. 

Bol som opäť hlavný čašník a na tejto pozícii sme boli len traja chlapci a dve vlastníčky chaty. 
Išlo zväčša o taliansky kolektív. Jeden čašník bol Talian, druhý Argentínčan. No a ja. Pričom 
Talian tam bol už niekoľko rokov a bol považovaný za nejakého šéfa medzi nami. Viac som si 
teda rozumel s Argentínčanom, ktorý mal k tomu syna na Slovensku hrávajúceho futbal 
v Slovane Bratislava a mali sme sa o čom baviť. Viedol asi hýrivejší život z pohľadu užívania 
návykových látok ako ja a takto si riešil relax, ale v práci bol dobrý a voči mne pri porovnaní 
s inými aj dosť kamarátsky. Ja som bol teda úplne čistý a z tohto pohľadu zase menej 
spoločenský aj voči nejakej pijanskej kolegialite. Ktorá sa často vyžaduje a často je s tým 
spojený status kolegiálny. Tieto problémy som mával už dlhodobo, odsledované to mal 
dokonca aj so športu a mojich domácich pobytov. Aj tu som teda išiel týmto štýlom a síce 
módom čistoty. Argentínčan z tohto pohľadu teda relatívne skôr zapadol a vedel sa do 
kolektívu dostať. U mňa to bolo teda trochu iné. Talianovi som ja v práci nepasoval, pričom 
ma na to upozorňovalo viacero ľudí. Čomu som však až tak nevenoval pozornosť a takéto veci 
riešim až vtedy, keď sa niečo stane. Moje správanie je neotrocké a priame. Hlavne sa 
zameriavam no svoje výkony. Kto a čo si o mojom neotrockom správaní myslí, to mi logicky 
bolo úplne jedno aj na tomto mieste. A problémom časom bolo samozrejme hlavne to.  

Najprv ma odpisovali a považovali za slabšieho, mne sa striedali lepšie dni s horšími aj 
vzhľadom na to, že súkromie som nevedel riešiť týmto spôsobom každý deň a stále to 
bezpochyby nie je to, čo dáva istotu dobrých výkonov. Takto sa to nejako vlieklo zo začiatku. 
Po prvých dňoch mi dávali tie najhoršie stoly, čo malo byť znakom toho, že som od iných slabší. 
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Ale postupne sa tam karty v rôznych oblastiach odkrývali a ako ináč, pomohli tomu aj nejaké 
vedľajšie okolnosti. Opäť akési zásahy zhora a koronakríza. Mnohí kolegovia ochoreli 
a z čašníkov som zostal len ja a jedna šéfka. 

Počas viac ako týždni sa ukázalo, že to s tým mojim nezvládaním danej pozície, čo sa asi chcelo 
docieliť a ukázať, až tak pravdou byť nemusí. Návrat kolegov bol v znamení ich šoku z toho, že 
už som bol plne zabehnutý a to začalo prinášať problémy. Talianskeho kolegu išlo možno až 
poraziť a pretavovalo sa to do zvláštnych výbuchov zlosti od neho, ako aj nejakých ďalších jeho 
rodákov. Ktorí teda stáli na jeho strane barikády a už sa vytvárala akási popravčia skupinka. 
Hovorím o talianskej partii, lebo pri Nauders som spochybnil moju slovenskú komunitu a ono 
to v tomto prípade nebolo iné. Tu ale boli moje výkony ustálenejšie a ťažšie bolo niečo hľadať. 
Konfliktov samozrejme málo, ale rôznym spôsobom časom konané na jednej osobe a už ako 
skúsený sledovateľ týchto javov v kapitalistickom výrobnom procese som vedel, ktorá bije. 
Keď sa mi zadarilo, začalo sa s napádaním a jednoducho takto nejako sa to vlieklo. Možno 
trochu iným spôsobom ako v Nauders, ale v zásade išlo o to isté. Myslím, že ma odtiaľ od 
začiatku chceli vypoklonkovať a šéfka zrejme aj na tom udržiavala nejaký typ vnútorného 
poriadku. Ktorý bol pri nejakých mojich dobých výkonoch logicky labilný. Takto nejako sa 
udržiavali aj dobré vzťahy medzi nimi a šéfmi. Toto som si plne uvedomoval, ale robiť s tým 
z mojej pozície veľa nemohol. Takto sa to posúvalo, ale ja som sa hlavne sústreďoval na moje 
výkony a na to, aby som to zvládal. A aby ak sa niečo zase vyparatí, to bolo aj preukázateľné 
a ja vedel niečo predložiť. Aj tam som už samozrejme hlavou bol. Po mnohých rokoch 
skúseností som v tom asi väčší profík a videl do mnohých súvislostí a hrozieb omnoho viac, ako 
na začiatku tohto spoznávania reality. Prirodzená profesionálna deformácia. Aj keď sa mi tu 
robiť nahrávky a podobné veci už doslova nechcelo a oberalo by ma to o energiu. 

Možno tak týždeň alebo dva po návrate kolegov z nútenej dovolenky som mal nečakané 
sedenie so šéfkou. Bolo to na jej podnet. Podľa jej slov mala pocit, že sa v kolektíve niečo melie 
a že som v tom ja. Pocit mala samozrejme dobrý, len som nevedel čo jej mám na to povedať. 
Snažil som sa byť k nej úprimný a hovoriť o tom, že toto nie je prvé miesto, kde niečo podobné 
zažívam a vidím a že tieto veci riešim dlhodobo. Len to musí byť ona, kto to bude vedieť 
vyriešiť. Musí to byť ona, kto bude zisťovať prípadné jednotlivé konflikty, alebo udalosti, ktoré 
nastanú a ktoré môžu viesť k nejakému záveru. Keďže už som ich samozrejme šípil. Možno pre 
niekoho chcenému záveru. Nejako som jej načrtol aj minulé skúsenosti a možno aj knihy, ktoré 
robím, aby mala predstavu, že viem o čom rozprávam. A že to budem v prípade potreby 
a nečestných praktík samozrejme používať. Na krátky čas sa to ukľudnilo, ale skutočne opäť 
len na krátky čas. Nahrávky som si nerobil, nepovažoval v tomto za veľmi dôležité a nemal na 
to ani energiu. 

Boli dni, keď som doslova exceloval. Spojené to bolo s tým, že v nejaký čas po riešení súkromia 
som hostí priťahoval, ako účtujúci čašník som vedel prinášať skvelé čísla. Nejaké zádrhele boli, 
ale časom som vedel viacmenej ťahať a mať jedny z najlepších čísel. Problémom bolo, že to 
bolo problémom pre iných a nebolo to chcené. Moje zlepšenie výkonu oslabilo výkony iných 
a v takej atmosfére pracovať niektorí nevedeli. Jednoducho povedané, napriek faktu, že som 
ako jednotlivec vedel priniesť dobré výkony a čísla, nemuselo to prinášať lepšie čísla kolektívu. 
Čo som naznačil aj pri športe a logiku tohto mechanizmu už relatívne dobre poznal. Šéfky boli 
možno aj nešťastné z toho, že ich verný niekoľkoročný sluha bol z faktu, že nemusí byť najlepší, 
zronený. Zašli až tak ďaleko, že prvotné objektívne fakty, ktorými boli veci merateľné a dala sa 
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určovať kvalita vašej práce, zmenili na doslova subjektívne. Kde sa dá vytvoriť svoja virtuálna 
realita pre potrebné závery. Ku ktorým zrejme chceli dospieť. Boli sme napríklad motivovaní, 
kto predá viac šalátov alebo tzv. knoblauchbrot, čo teda zvyšovalo tržby. Po prvom sčítaní sa 
zistilo, že som najlepší. O hodinu a po zistení, že kolegu skoro šľak trafil, hneď sa to zmenilo 
a už z toho bola remíza. Bolo mi to samozrejme jedno, ale tak nejako to bolo. Či sa pomýlili, to 
neviem posúdiť a asi by sa to dalo zistiť cez štatistiky. Ktoré som od nich po odchode žiadal 
a naznačil, že to bude súčasť tejto knihy. Žiadal som ich samozrejme pre mnohé iné dôvody. 

Každopádne toto porovnávanie sa týmto prvým razom skončilo a prišlo iné. Vraj ja predávam 
dobre preto, lebo nenosím taniere. Vychádzalo hlavne z talianskeho kolegu, ktorý to chcel 
rôznymi intrigánskymi cestičkami dostať do tímu ako nejaký objektívny fakt. A časom sa z toho 
stal základný problém môjho fungovania. Tie som samozrejme nosil a myslím že aj viac ako iní, 
ale tu sa už dalo manipulovať a tárať tak, ako sa komu zachce. Mojou prácou to bolo len 
v prípade ak mám čas a hlavne je tam mnoho iných vecí, ktoré môže čašník na mojej pozícii 
robiť pre zrýchľovanie procesov. Išlo jednoducho o veľmi pochybný a spochybniteľný 
argument, ktorým sa ma snažili dostávať do kúta. Na margo toho len poviem, že môj kolega 
z Argentíny, ktorý teda nebol nechcený ako som bol ja, mal skoro 60 rokov a tých tanierov som 
za každých okolností nosil viac ako on. Čiže takým nepriamym spôsobom viem ukázať, čo sa 
tam zase stváralo a akým spôsobom vyháňal niekto, kto si prácu vykonával minimálne dobre. 
Možno až nad očakávania, aj keď tiež s nejakými problémami. Bol som nevydierateľný cez 
vzťahy, čo bol asi tiež dôležitý aspekt toho, že sa to posúvalo až do takejto dôkaznej roviny. 
Dva roky predtým v Nauders tieto veci boli veľkým sústom a musel som ich skutočne v sebe 
vstrebávať. Tu som bol od tohto ochránený.  

Budem sa držať hlavne zistiteľných faktov, lebo tak som zvyknutý a poviem ešte nejaké 
maličkosti, ktoré naznačujú daný stav. Prišiel deň, keď som robil na najlukratívnejšom mieste 
a stoloch, pričom vzhľadom na vonkajšie okolnosti bol skutočne dobrým. Ľudí som priťahoval 
a striedalo sa mi to v kuse. To však prinášalo obrovskú nervozitu a kolegovia to riešili tak, že 
mi neposielali veci na stôl, prípadne posielali zlé veci. Bol to taký rajón a taká časť, kde som 
skutočne nemal čas na nič iné, ako na starostlivosť o stoly. Pri príchode do kuchyne po mne 
zjapali, v čom bola aj matka troch šéfovcov a tá najvyššia šéfka, ktorá to už časom iniciovala 
tiež. V podstate som nemohol ani vodu vypiť. Šéfka zrejme v snahe o ukľudnenie talianskeho 
kolegu dávala mu stoly navyše, čo sa dialo dlhodobo. Robila to aj v tento deň, čo je teda 
zistiteľné. Tak ako fakt, že ak som mal veľa práce, snažila sa mi znižovať čísla a chodila stále 
okolo mojich hostí s malým počítačom, pričom preberala objednávky namiesto mňa. Často 
teda úplne umelo a aj keď nemusela. Čo robila hlavne pri mne. Boli jednoducho z môjho 
fungovania ako slobodného človeka nervózni a takto sa snažili znižovať preukázateľnú kvalitu 
mojej práce. Toto sa teda dialo dlhodobo a je to tiež zistiteľné. Nervózny som z toho až tak 
nebol, lebo som vedel, že toto sa preukázať v prípade akcie, ktorá sa dala už nejako šípiť, dá. 
Nervózny som bol z iných vecí, ktoré spomeniem neskôr. 

Poďme však späť k nášmu dňu, ktorý som teda nejako aj zaznemenal. Kvôli neskôr uvedeným 
dôvodom chýbajúcich peňazí som si nahrával to, čo počas celého dňa hovorím. Čo by teda 
bolo k dispozícií s tým, že by sa nasledujúce texty z vysokej miery potvrdili. Šichta skončila tak, 
že som musel zaplatiť za chyby barmana, ktorý bol miestny a vo svojich 20 tich rokoch sa 
správal ako vlastník zemegule. Niekedy som mal pocit, že nerobí nič, len sleduje to, čo robím. 
Ako účtujúci čašník, ktorý mal niekedy aj tržby 4-5 tisíc, som si musel svoje veci organizovať 



172 
 

sám a bezpochyby akékoľvek rušivé momenty mohli prinášať veľké problémy. Tomu čašníci 
rozumejú. Ak som mohol, samozrejme som robil aj prácu pre iných. Ale tak to nejako chodí. 
Ak po vás niekto zjape a v takéto dni sa vás snaží organizovať a hovoriť, čo máte robiť, 
skutočne môže spôsobiť veľké škody. Tie v konečnom dôsledku platíte vy zo svojho. A on, ako 
aj niektorí ďalší, zjavne aj na podnet šéfov, v tomto smere si robili to, čo chceli. Napriek tomu, 
že v podstate na to právo mať nemali a v tomto som mal mať relatívne voľnú ruku. 
Jednoducho počas práce po mne kričali, naznačovali čo mám robiť a šéf im to dovoľoval. Alebo 
povedzme aj to takto podnecoval.  

Šéfka sa mi po tomto asi najvypätejšom dni, ktorý teda viem identifikovať a aj preto ho dávam 
ako príklad, vlastne smiala do tváre. Po šichte som musel zaplatiť za chyby baru a pod. Čo je 
teda nejakým spôsobom zaznamenané na nahrávkach. Čiže tieto snahy o organizovanie 
niekoho, kto v ten deň mal neuveriteľne veľa práce a na nič iné čas, nielenže spôsobili jednak 
nejaké moje chyby, ale zaplatiť som musel ešte aj chyby baru. A takto ukľudňovala nervózny 
kolektív, ktorý na moje odstránenie zrejme čakal a nedarilo sa to. Boli možno krátkodobé 
náznaky, že by si želala moju prítomnosť, ale nakoniec akosi podľahla potrebe kolektívu, ktorý 
pri mojich lepších výkonoch bol akosi zvláštne nervózny. Pripomínam, že tento deň bol po 
nejakom riešení môjho súkromia, ktoré teda vyšlo tak, že bol z určitého pohľadu skvelým.  

To, aký level šikany sa tam dial naznačujú aj ďalšie, relatívne zistiteľné veci. Príchod do práce 
som si zorganizoval tak, že som šiel na lyžiach. Nemusel som ísť 20 minút pešo, pričom aj 
odchod z práce bol pre mňa jednoduchší. V neposlednom rade to prinieslo jedno miesto 
navyše pre iných, ktorí odtiaľ išli veľkými strojmi, kde sme boli niekedy ako sardinky. 
Problémom bolo, že som začínal pracovať niekoľko minút neskôr. Išlo o 5, možno 10 minút. 
Čo teda veľa neriešilo a dalo sa to vykompenzovať dňami, keď by som prišiel 30 minút pred 
ostatnými. Čo som teda aj navrhol. To som mohol robiť vtedy, keď bolo zlé počasie a teda 
vtedy, keď bolo viac práce s odpratávaním snehu. Niečo, čo je na chate súčasť vašich úloh. 
V konečnom dôsledku sa pracovalo aj tak minimálne pol hodinu navyše ako bolo na zmluve 
a nadčasy sa nepreplácali. Lenže moju pohodu a relatívne dobre zorganizované veci závidel 
taliansky kolega a ten mi vybavil, že to takto nejde. Šéfka jeho sťažnosť preniesla na mňa 
a absolútne ju nič nezaujímalo. Kolega bol nespokojný s tým, že ja som bol v práci spokojný 
a prechádzal dobrým obdobím a chcela ho urobiť spokojného. Tak musela urobiť 
nespokojného mňa. Takto zorganizované veci mi úplne zrušili, ja sa musel ťahať do práce pol 
hodinu skôr ako inokedy, 20 minút peši a ešte aj zaberal miesto v stroji, v ktorom sme išli ako 
spomínané sardinky. Pričom som ešte navrhoval, aby som autom bral iných, tí by nemuseli ísť 
pešo, bolo by to doslova tisíc výhod pre každého. Azda až neuveriteľné, ale škodilo to prakticky 
každému. Len to bolo jedno, vôbec vlastne o to nešlo. Išlo o to, aby sa dosiahlo zhoršenie  
pohody a už dobre zorganizovaných vecí, čo znižovalo výkony minimálne jedného z kolegov. 
Lebo som bol v práci vysmiaty a vyrovnaný, išlo to vlastne v určitých fázach z môjho pohľadu 
všetko ako po masle. Čo niekto nechcel. Level drzosti tam bol extrémny a takýto príklad dávam 
pre jeho ukážku. Toto celé sa dialo doslova vysmievaním do tváre. K tomu sú to veci relatívne 
zistiteľné aj cez nejaké nepriame oficiálne cesty. Ako je miestny vlek a pod.  

Treba ale povedať, že tento level zneužívania a hrania sa s ľuďmi bol skutočne niečim 
výnimočným aj v danej oblasti a samozrejme toho bolo oveľa viac. Jedna staršia kolegyňa, 
ktorá bola zhodou okolností z rovnakej krajiny ako moja posledná priateľka, bola jedinou, kto 
nebol zaregistrovaný v počítačovom systéme na počítanie hodín. Brali ju tam doslova ako 
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handru, robila každý deň a aspoň 2 hodiny viac ako iní. A to bez voľna. S tým, že jej pôvodne 
išli zaplatiť len to, čo mala na zmluve. Bolo to niečo za mojou hranou, časom mal veľké 
problémy sa na to pozerať, pričom pri týchto hrách vyzerala zjavne stále viac a viac rozrušená. 
Bez reakcie som vydržal len niekoľko týždňov, potom zasiahol. V podstate ju až akosi 
zastrašovali. Naznačil som im, že toto som si všimol ja sám a pýtal sa jej na to, že to budem 
oznamovať na úradoch a je to zjavne protiprávne26. Toto sa im teda nepáčilo, asi to nečakali, 
ale riešil som aj takéto formy kolektívnej šikany a hrania sa s doslova dôchodcami v tomto 
prípade. Veci zverejňujem, aj keď som šéfke naznačoval, že to ostane medzi nami. Zverejňujem 
ich pre potreby tohto zdôvodnenia, o vzniku ktorého sa definitívne rozhodlo práve tam. 

 

Šikana niekoho v kolektívoch jednoducho prináša dobrú atmosféru pre určitý typ ľudí. Je 
mnoho ľudí, ktorí sú vtedy spokojní. Cítia sa dobre tam, kde je nespravodlivosť. Aj preto 
napríklad dnešní politici a odborníci doby, ktorých vyprofiloval dnešný úžernícky režim, nechcú 
program, ktorý zabezpečí spravodlivosť. Lebo im štvanie ľudí a rozbroje medzi nimi vlastne 
vyhovujú a v takejto spoločenskej atmosfére sa cítia dobre a sú príťažliví. Tak nejako je to 
v akejkoľvek kolektívnej činnosti a mám to skutočne odpozorované. Tieto veci sa dnes riešia 
legislatívne v rôznych vyspelých krajinách a toto, čo sa dialo tam, bolo bezpochyby v dnešnej 
dobe už protiprávne.  

Aj preto je miesto takýchto ukážok skvelým na takéto príklady. Teda Rakúsko. Tam som sa 
mohol oprieť o legislatívu a toto sa v práci časom riešilo. Aby som mohol pracovať v kľude, ja 
som túto šikanu v práci riešiť musel. Lebo mám jednoducho rád spoluprácu, férové vzťahy 
a z tohto pohľadu rovnosť medzi ľuďmi. Ináč sa to jednoducho nedalo riešiť a robiť ani tam, 
keďže išlo o niečo, čo som robil prakticky celý život. Ale na druhej strane čo asi prinášalo ďalšie 
dôvody pre šéfov, aby sa pokúšali sa ma zbaviť. Šikana jednoducho niekedy zlepšuje predaj, 
oni na tom môžu doslova zarábať. Až tak ďaleko by sa dalo pri hlbšej analýze dôjsť a dokonca 
sú spôsoby ako tieto veci u ľudí ukazovať. Čo by bolo možné zrejme aj tam. Tu som ale zašiel 
už veľmi ďaleko a pôjdeme radšej naspäť do objektívnejšie preukázateľného sveta. Tieto slová 
a takéto súvislosti sú tiež do veľkej miery zistiteľné. Nakoniec sa teda šéfka so staršou 
kolegyňou dohodla a zariadilo sa to ináč. 

 

Pridám ešte menej zistiteľné veci, ktoré sa tam riešili a ktoré naznačujú stav a level tamojšej 
šikany. Pri skúsenosti v Nauders som hovoril o chýbajúcich peniazoch, ktoré som si všimol, keď 
šéf kasíroval moje stoly. Dokázať som to nevedel, ale problémom bola táto možnosť 
a nemožnosť to kontrolovať. Tu však tento problém dosahoval závratný level a vyzeralo to tak, 
že si šéfovci robia čo chcú. Pochybnosti o chýbajúcich peniazoch som mal od začiatku. Len je 
to ťažké otvoriť bez nejakých dôkazov, na čo sa asi spoliehali. Ale bolo to niekedy, aj keď asi 
ojedinele a v nejakých najvypätejších situáciách, možno aj trojciferné číslo. Stalo sa to 
napríklad vtedy, keď ma už išli vyhadzovať a dávali to najavo. Čo teda bolo asi viackrát a to od 

 
26 Komunikácia s tlakmi na šéfov z mojej strany  



174 
 

prvých dní a čo som si samozrejme všímal aj v kontexte s náhle chýbajúcim väčším obnosom 
a túto  hru krok za krokom pozoroval. Aj keď istota sa len formovala. Zárobok na trinkgeltoch 
bol však dobrý a akosi aj tak som na tom dokázal vyjsť. Lenže ono to časom vyzeralo ako 
vydieranie zo strany šéfovcov a akési výpalné. Robili to podľa všetkého pravidelne 
a v menšom, ako som to registroval v nejakých najvypätejších situáciách. Buď to budem 
akceptovať, alebo nie. Avšak keď som si tým po jednoduchom dni bol doslova istý, keď sa to 
dalo si definitívne všimnúť,  pričom to potvrdzovali aj svedectvá iných, už som to začal riešiť 
priamo. Volal aj programátorovi, ktorý mi len stroho naznačil, že náš vzťah musí byť založený 
na dôvere a ináč to nejde. Jednoducho povedané, v dnešnej dobe vyspelej techniky, keď ľudia 
vymýšľajú veci ako bitcoin a okrádajú tým poctivých ľudí nezmyslami a klamstvami, nevie sa 
urobiť program, ktorý by chránil obyčajného pracujúceho pred svojvôľou kapitalistu. 
A zamedziť takýmto psychickým tlakom a vydieraniu. A pritom by to bolo také jednoduché 
a v dnešnej dobe ľahko realizovateľné. 

Šéfovci ma mohli kedykoľvek okradnúť o hocičo a ja som si mohol len pískať. V takejto 
atmosfére som tam chodieval do práce a také veci sa riešili. Samozrejme som sa po úplnej 
vnútornej istote do toho pustil a snažil sa robiť všetko pre možnosť kontroly, ale to by bolo 
zdĺhavé a náročné. Čo ale viem ukázať, ak som to skúsil, okamžite som musel podpísať papier, 
že techniku na moju ochranu pred takýmito vecami používať nemôžem27. Dokázať kradnutie 
úplne neviem, ale uvádzam všetky skutočnosti tomu nasvedčujú a fakty okolo tejto možnosti 
okrádania cez doslova počítačové hry sú preukázateľné. Ako aj môj podpis pri stopnutí 
možnosti tejto sebaobrany. Výpalné som vtedy, keď som si tým bol istý, platiť odmietal a riešil 
to. Asi aj to ich šteklilo a neboli z tohto nadšení. Takto vyzerá vzťah zamestnávateľ 
zamestnanec v kapitalizme, keď im dáš takú možnosť. Toto je asi skvelým príkladom 
a kamienkom do mozaiky pre vytvorenie neskorších záverov a tu hádam ani nie je čo dodávať. 
Sled udalostí potvrdzujú aj mnohé iné komunikácie, ktoré sú v prípade potreby k dispozícii.   

Na záver ešte pridám spôsob správania sa šéfov pri mojich pokusoch o nejaké prirodzené 
spojenie s opačným pohlavím. Išlo o kolegyňu, ktorá bola študentkou vysokej školy a s ktorou 
som si dovolil zaflirtovať. Dohodli sme nejaké možné stretko, ale keď sa to dozvedeli šéfovia, 
hneď sa do toho hádzali. Ona mi priateľstvo na fb nepotvrdila a k tomu ju vo februári, keď 
mala prísť, nezavolali. Išlo o ich susedu a bolo to čudné. Prišla nás ešte pozrieť, rozprávali sa 
samozrejme v dobrom a v očakávaní, že príde, ale už som sa jej na veci nepýtal. Šéfovci 
zasahovali do toho hneď, keď vedeli, že som sa s ňou o spoločnom pive vôbec rozprával 
a dávali to teda aj verbálne najavo. Ich správanie sa v tejto oblasti bolo presne také, aké som 
zaznamenával prakticky všade. Veci, ktoré uvádzam, sú tiež relatívne zistiteľné. 

Šéfovia teda aj tam, kde ich do toho nič nie je, dokázali veci rozvracať a ničiť niečo, čo by možno 
mohlo pomôcť k lepšej práci. Aj keď ja som si tieto veci riešil našťastie alternatívne, tam by to 
nešlo. Pričom v oblasti profesionality, kde mali byť féroví k zamestnancom a vytvárať 
harmonické prostredie, robili spomínané lapsusy. Za tým, čo sa tam dialo, boli plne 
zodpovední a týmto túto tému uzavriem. Toto je asi ešte jasnejší príklad, ako to bolo 
v Nauders. To, že som prácu vykonával niekedy bezpochyby nadštandardne, vôbec nehralo 
žiadnu úlohu v rámci takýchto kapitalistických, alebo povedzme centrálne riadených vzťahoch 
v rámci dnešného režimu. Bol som v nej klamaný a odstraňovaný. 

 
27 Podpísaný dokument v prílohách 
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Pričom treba pripomenúť, že obe tieto kolektívne akcie sa udiali v náboženských komunitách 
a je len otázne, aký vplyv na ich vznik malo okolie. Priamo na moju šéfku a pod. Aj v tomto 
prípade som po vyhadzove a v ešte čakacej dobe videl miestnych hostí, ktorí to dávali najavo 
a akoby nejakého víťaza, teraz v podobe talianskeho mládenca, umelo robili. Toto je ale zase 
z oblasti domnienok, tu som nezaznamenal akcie, ako dva roky predtým v Nauders. A až tak 
to neriešil, skôr sa zameriaval na to, aby som to ustával, keďže opäť išlo o silné kafé a šikany 
absurdných rozmerov. A asi netreba pripomínať vznikajúci otáznik, ako by zrejme dopadol 
nejaký vzťah, ktorý by mi vyhovoval povedzme ako ten dva roky predtým. Pri tejto pozícii.  

Odišiel som odtiaľ s tým, že po dohode o ukončení spolupráce a v dvojtýždňovej výpovednej 
lehote som na základe bolestí zubov ušiel niekoľko dní pred jej ukončením. Zdôvodnil to tým, 
že bolesti sú veľké a skúsenosti s danými zubármi boli také, že po dlhom čakaní v čakárni, kde 
ma predbiehali všetci naokolo a zjavne sa to tam riešilo na základe nejakých iných vecí ako cez 
objektívne časovanie, som s nedôverou z čakárne odišiel. Ľuďom s takýmto správaním by som 
teda zuby robiť nedal a bolesti boli ešte znesiteľné. Pre porovnanie s tým, čo bolo niekedy 
kritikou aj pri mojej tamojšej práci. Že som niekoho uprednostnil pri platení pred iným. Alebo 
pri preberaní objednávok. Pričom ja som sám mal na starosti desiatky, niekedy naraz aj cez 
stovku ľudí a bolo to v návale práce veľmi náročné byť úplne férový. Tu išlo o niekoľko ľudí, 
ktorí mali sledovať niekoľko pacientov a ja tam čakal a čakal, ľudia sa striedali. A to zjavne takí, 
ktorí boli načasovaní po mne išli rad za radom a prišlo mi to jednoducho nechutné. Porovnanie 
s kritikou pri mojej práci je ale asi pri takomto niečom namieste. To sa stalo ešte počas sezóny 
a bolesti asi tiež v určitých fázach ovplyvňovali kvalitu mojej práce. Aj keď asi z menšej miery, 
ako spomínané okolnosti a často absurdný a neférový prístup. Čísla však napriek tomu hovorili 
skôr v môj prospech a asi som bol preukázateľne aj tam jeden z ťahúňov. Na nejaké obdobia, 
keď prišla dýka do chrbta, ktorá nakrátko iných nakopla a mňa dala dole. To však najčastejšie 
trvalo krátko a len niekoľko dní, časom sa to dostávalo do starých koľají a čísla hovorili skôr to, 
že som to ťahal. Alebo teda že som bol minimálne plnohodnotný a platný. Samozrejme 
neriešim to, čo bolo po mojom odchode. Lebo niečo také kolektívy na istý čas ukľudní a trochu 
to pomáha. Riešim to, čo sa dialo počas môjho pobytu tam a ako to vyzeralo povedzme na 
nejakom konkurenčnom prostredí, kde sme museli spolupracovať. Toto je asi podstatou a toto 
pripomínam. To, čo som naznačoval aj pri športe, keď ma rodáci odstránili práve v čase, keď 
som bol podľa mojich slov od nich lepší. Keď nevedeli spolupracovať vtedy, keď som bol ja na 
tom výkonnostne dobre. Keď som bol na to vlastne najlepšie za mnohé posledné roky. Úplne 
tá istá paralela a ten istý problém. 

Pri odchode ale bolesti zubov stúpali a išlo zjavne o závažnejší problém. Tak som namiesto 
soboty odišiel v pondelok predtým s takýmto zdôvodnením. Treba pripomenúť, že situácia 
bola trochu vyhrotená a ja som k zubárom v oblasti už celkovo dôveru nemal, pričom som 
v danej oblasti bol pohádaný aj s jej najvyšším šéfom, miestnym veľkokapitalistom. Ktorý pred 
rokmi nedoplatil kolegu. A aj v danej rodine boli ľudia pracujúci v tejto oblasti. Takto som pri 
takýchto okolnostiach utekal domov a zub sa ťahal v domácich podmienkach. Okrem 
opodstatneným obavám nebolo ani jednoduché sa k tomu vôbec dostať. Takto skončila táto 
skúsenosť, ktorá asi zase viac odkryla to, čo sa tam dialo a deje s padajúcimi hovnami 
dlhodobo. Tu ale išlo opäť o vyšší level, kde motivácie a tlaky boli zase väčšie. Nebol 
vydierateľný cez vzťahy, súkromie mal aspoň takýmto spôsobom zaplátané a vedel vydržať 
a veci posunúť asi najďalej. O dva dni po mojom nútenom príchode domov prišla vojna. Pričom 
2-3 dní po mojom nútenom odchode z Nauders, dva roky predtým, definitívne udrela 
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koronakríza a prvá veľká karanténa. Videl som v tom znamenia, že ide niečo nové a ja mám 
zrejme definitívne riešiť to, o čom je táto publikácia. Keď po Nauders počas koronakrízy som 
riešil Odbornú argumentáciu. 

Paralela s Nauders dva roky predtým sa dá vidieť aj v nejakom nedoplatku, ku ktorému 
následne došlo. V Nauders som bol v tomto úspešný, tam stálo právo jednoznačne na mojej 
strane a dôvody boli navymýšľané. Tam som sa mohol obrátiť na úrady a nebolo o čom. Tu to 
však neplatilo. Tu sa to dá chápať aj ako moja chyba, keďže zmluva bola šikovne urobená tak, 
aby v prípade potreby mohla niekoho obrať o niekoľko stovák. Bolo v nej uvedené, že za 
upratovanie alebo čistenie pracovného odevu sa môže nakoniec niečo stiahnúť. Išlo 
samozrejme o niečo, čo sa dá využiť selektívne a šéfka niečo pri podpise naznačovala. Sumy sa 
mi nezdali, ale pri tejto práci a pri mojom zárobku to bolo aj napriek takýmto formám zlodejiny 
zo strany šéfovcov stále zaujímavé. Tu by som najprv usúdil, že na úradoch asi neprejdem, že 
by som z pohľadu práva pravdu nemal. Aj keď nakoniec sa rozhodol predsa len na nich obrátiť 
a byť si tým istý. Výsledky tohto pokusu budú zahrnuté v definitívnej verzii. Išlo asi o 500 Eur.  

Napriek tomu tá práca bola z pohľadu zárobku zaujímavá a zaujímavé to je samozrejme aj 
z pohľadu zhrnutia tejto štátnicovej skúšky pre potreby zdôvodnenia. Uvádzam to pre ukážku 
toho, aké vydieracie prostredie si vedeli šéfovci urobiť. A aj keď niečo bolo aj mojou 
neopatrnosťou, vytvoriť si dôveru v takomto prípade, čo mi navrhoval programátor, ktorý 
umožnil spomínané zlodejské počítačové hry, bolo z pohľadu nezotročeného otroka a v stave 
beztiaže, úplne nemožné. Pracovať sa tam v takomto stave jednoducho nedalo. Veci sú ale vo 
veľkej miere zistiteľné a myslím, že aj mnohé osobné svedectvá, ktoré si teda pred vydaním 
tejto publikácie nezbieram, by to iba potvrdzovali. Minimálne by bolo ťažké hovoriť niečo iné, 
keďže mnohé veci sú skutočne v štatistikách, ktoré teda neboli ochotní vydať. Aj keď som sa 
o to logicky neskôr pokúšal aj tu s tým, že to bude súčasť tohto zdôvodnenia. Pri odchádzaní 
som už o tom nepochyboval a aj preto si to žiadal.28 Ale aj tu je vidieť, ako dôležitou je 
vyspelosť doby na ukázanie takejto dnešnej reality o živote a pracovných procesoch ako 
takých.  

 

Aby som nezabudol na nejaké pochybnosti pri mojej práci, ktoré sa vzhľadom na mnohé 
okolnosti vyskytovali aj pri tejto štátnicovej skúške. Súviseli s hosťami a zaujímavosťami, ktoré 
sa tam často ako dôsledok režimu, dejú. Často je ich správanie využívačné, často dávajú najavo 
svoju nadradenosť. Nemusí ich byť mnoho, ale aj v tomto prípade málo dokáže veľa. Čo som 
teda spomínal pri iných skúsenostiach. Čašník automaticky čaká na nejaký trinkgeld a oni sa 
vedia s nimi hrať, niekedy dokonca hlúpo vydierať a uškŕňať. Čím je spoločnosť 
kapitalistickejšia, tým je vydieranie na relatívne vyššej úrovni. Je to komplikovaná téma 
a mnoho čašníkov v danej brandži by bezpochyby potvrdilo moje slová. Keď som videl, že 
nejaká skupinka to robí, vedel som sa časom aj opýtať, či nakoniec nechajú pre personál nejaké 
sprepitné. Čo bolo do istej miery pravdou, keďže som sa s tým rôznymi spôsobmi delil aj s inými. 
Mnohokrát to bolo úspešné, mnohokrát to dokonca zlepšilo celkovú atmosféru v okolitých 
stoloch, keďže mnoho klientov to robí vyslovene v zmysle a v snahe hrať sa s niekým a asi aj 

 
28 Email v prílohách 
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vysmievať. A mnoho ľudí v okolí si to všíma tiež a je to taký zaujímavý úkaz, ktorý teda na tejto 
vyspelej spoločnosti vidíte. Sledoval som to z mnohých pohľadov a robil to v mnohých stavoch 
a asi tak nejako to funguje. Ale niekedy to zase pekne nevyzeralo a upustil som od toho. Takéto 
maličkosti sa vyskytovali samozrejme tiež a nie ste od týchto zvykov ani z pohľadu hostí 
ochránený. Počul som dokonca prípady, že čašníci si automaticky a sami pridávali sprepitné, 
keď niekto platil napríklad kartou. Čo je už asi omnoho viac drzé. Ale tento relatívny problém, 
kde čelíte hraniu sa a vydieraniu od ľudí, niektorí riešili až takto. Stávalo sa napríklad aj to, že 
nejakí ľudia si prišli cez obed a niekedy aj skupinovo vyriešiť svoje komplexy tým, že si dali 
aperitív, ale najesť sa išli inde. A bolo to na nich vidieť, že sa vlastne s vami hrali a pokúšali 
o submisívne správanie. Či sa vzhľadom na ich vydieranie budem alebo nebudem meniť. Toto 
je niečo, čo vo vyšších kruhoch vidíte bežne. Niečo, čo som ukazoval v princípe aj pri 
podnikateľskej skúsenosti. Ale aj iných. Niečo, čo by obyčajných ľudí teda asi ani nenapadlo. Aj 
cez to sa dá vidieť výška arogancie vyspelej spoločnosti a je to asi tiež relatívne zistiteľný úkaz. 
Dá sa vidieť v štatistikách a hostia často dobre vedia, že tým podrážajú nohy čašníkom. 
Jednoducho takto niekoho vydierali a snažili sa ho tlačiť k múru. Nie je to úplne príjemné 
a zvládať takéto hry, o ktorých by sa dalo určite veľa písať, niekedy stojí dosť energie. Ale dialo 
sa to samozrejme aj pri iných čašníkoch a tento dôsledok režimu dosť poznajú. Zostať a robiť 
tam s nezotročenou mysľou hoci aj takú jednoduchú prácu môže byť teda z dôvodu takýchto 
dôsledkov režimu skutočne náročné a týmto veciam sa nevyhnete. 

Vo všeobecnosti však tie problémy boli hlavne zvnútra kolektívu a šéfovia aj zhoršovanie mojej 
nálady často bezpochyby a asi aj preukázateľne cielili. Ale pre objektivitu a úplnosť chcem 
skutočne dodať, že vyskytli sa aj iné dôvody a pnutia, ktoré nakrátko znížili kvalitu mojej práce, 
ako boli šéfovci a tlaky zvnútra kolektívu. Boli to prirodzené dôsledky otrokárskeho režimu, keď 
sa zotročení ľudia hrajú s ďalšími otrokmi a správanie ako rovný s rovným ich irituje a často asi 
aj vytáča z miery. Čo ale v konečnom dôsledku vypĺňa mozaiku pre obraz o režime a jeho 
fungovania zhora dole. Úžera, vydieranie a vykorisťovania. Začína to hore a končí tým, že 
nepredáte niekomu ani rezeň, hoci je hladný ako vlk. Lebo slobodný človek ho irituje. 

 

Ako poslednú vec uvediem, že šéfka sa aj pri takýchto okolnostiach pokúšala volať do mojej 
agentúry a naznačovať nejakú deviáciu v mojom správaní. Toto sa už opakovalo, pokračovalo 
to v kontexte s Weissensee. Toto je dôležité dodať, lebo to prináša otázniky v tom, či už to nie 
je vedomé a koordinované odstraňovanie otroka zo strany kapitalistických štruktúr. Či už 
nejde len o robenie kolekcie z ich strany pre potrebné závery. O využitie mechanizmu, ktorý 
som načrtol v súvislosti s problematikou „veď aj inde“. Po takýchto skutočnostiach zašla až 
tam a v tom čase som tomu nemohol uveriť. Čo bola možno jej snaha zakryť takéto 
skutočnosti. O ktorých som dosť hovoril, ale riešila to často v dosť podnapitom stave a unikalo 
jej to. Alebo jednoducho nejaká vnútorná sila a potreby možno nejakých členov kolektívu boli 
silnejšie, ako jej zamýšľanie sa nad stavom vecí. Čo jej mohlo prinášať aj krátkodobý profit. 

Takto sa skončila táto štátnicová skúška. Priniesla mnoho zaujímavostí, z pohľadu projektu 
a ukážky reality doby som zašiel ešte asi do omnoho vyšších levelov, ako tomu bolo doteraz. 
Už počas výpovednej lehoty však riešil ďalšiu štátnicu.  S nastávajúcimi udalosťami a možno aj 
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nejakými novými podmienkami chápal, že je to potrebné. Tentoraz športovú. Poďme teda späť 
a poslednýkrát z tirolských álp na futbalové trávniky východného Slovenska. 

 

Športová štátnica 

Myslím, že mi to trvalo len dva dni. Po oznámení ďalšieho odchodu v rámci Rakúska, kde sa 
dialo opäť len to isté a opäť vo väčšej miere. Po dvoch dňoch som vedel, že sa ide opäť riešiť 
šport. Akosi podvedome som v tomto videl posledné pochybnosti pre závery o zdôvodnení, 
ktoré chýbali. Vedel som, že toto zdôvodnenie je tým, s čím sa mám prezentovať. Príde ešte 
jedna štátnica týkajúca sa priamo projektu, ktorá bola predo mnou, avšak tam som 
pochybnosti nemal. Dopadla tak, ako sa možno očakávalo, ale nijak ináč ako obhájením si vecí 
a otázok, ako som nastolil, dopadnúť nemohla. 

Štátnica obhajoby odbornej časti projektu je však niečo, čo viem plne ovplyvniť ja. Je to niečo, 
kde iné faktory hrajú malú úlohu, ak je teda pravdou to, čo hovorím. V športe je to však iné. 
Na túto skúšku vplýva množstvo vecí, stále viac môj vek a zdravotný stav. Často možno aj 
spomínané zásahy „karmy“ mojej oblasti, ktoré sa teda mohli a môžu diať. Prečo, to už asi 
rozpisovať nemusím.  

Treba povedať, že v mojom súkromí sa toho veľa pri riešení tejto skúšky nepohlo, aj keď som 
svojho času dúfal, že sa niečo vyskytlo. Hlavne niečo, čo by mohlo byť z pohľadu tejto skúšky 
dobrým, lebo aj to je dôležité. Takéto plátanie je jednak neisté a časom do istej miery aj 
nútené. Tam sa to ale nepodarilo a akési zásahy pritlačili k veciam, ktoré som teda riešil. Lenže 
aj táto situácia priniesla niečo nové a veci som vedel posunúť opäť do vyššieho levelu. 

Spomínal som akúsi labilnosť pri výmene kolektívu ešte v predvolebnom období. Labilnosť 
v závislosti od kolektívu a iných článkov tímu, možno aj menej prajného okolia, pričom 
športovci vedia asi o čom píšem. Tam to bolo z pohľadu výkonov dosť na hojdačke. To, že sa 
tam asi nechcelo ma veľmi dostať do nejakého stavu preukázania vecí, to som naznačil cez 
relatívne zistiteľné fakty. Teraz som mal pocit, že aj takéto turbulencie viem ustáť a to všetko 
záviselo od prípravy v súkromí, ktoré som akosi vyskúšal vzhľadom na novú situáciu a nutnosť 
stavať sa nejako na nohy. Vedel som ísť tam, kde som možno neoplýval nejakým nápadom, 
citom pre loptu, pre kombináciu, alebo hravosťou, ale mal zase omnoho viac sily. Ustával 
súboje a bol na ihrisku z tohto pohľadu platnejší. Vyskúšal som si to už počas práce v Nemecku 
a niekoľko mesiacov potom, čo som si myslel, že už budem meniť kĺby a nemohol som chodiť. 
Kde išlo skôr o to, či vôbec ešte môžem túto činnosť robiť. A ono to celkom zafungovalo. 
K niečomu takému a takémuto poznaniu ma pritlačili nové okolnosti, ktoré sa vyskytovali pri 
mojich nútených snahách o prežitie, keď to teda so mnou vyzeralo zle nedobre a ja som si 
našiel nejaký spôsob, ako sa doslova a do písmena ešte postaviť na vlastné nohy. 

Keďže som mal obavy z môjho bezprostredného okolia a miestnym klubom v tomto už veľmi 
nedôveroval, rozhodol sa ísť mimo okres. Samozrejme v rámci tej istej súťaže. Rozposielal som 
mail29 a naznačil v skratke, o čo mi ide a čo je cieľom mojej snahy si s nimi zahrať. Ide 
o nezvyčajnú požiadavku a nezvyčajný email, ktorý mnohých mohol prekvapiť, ale po nejakých 

 
29 Email klubom 
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telefonických rozhovoroch som predsa len niekoho našiel. Vyzeralo to, že im o nič nejde a tak 
spočiatku aj hovorili. Že je to jednoducho relatívne možné. 

Absolvoval s nimi jeden tréning a dva prípravné zápasy. Trénoval som prakticky od príchodu 
domov aj mimo tohto klubu. Čo bolo po mnohých mesiacoch, v takej intenzite asi až rokoch. 
Čo samozrejme nie je úplne jednoduché. Také návraty v tomto veku sú dosť komplikované. Po 
prvých dvoch týždňoch postupnej fyzickej prípravy a prvom zápase si dokonca nechal pichnúť 
injekciu do bedra a jedného kolena, aby som to zvládol a potiahol až do cieľa. Teda do nejakých 
zápasov, ktoré by som si nahral. 

To sa nakoniec nestalo, keďže tesne predtým, ako sa prestup mal uskutočniť sa to zrušilo. 
Povedané mi bolo, že už im o niečo ide a že to nie je také jednoduché. Treba povedať, že aj ja 
som vzhľadom na prácu v Nemecku, nejaké komplikácie v nej a možné hrozby, ktoré som 
vnímal a vyplynuli z následnej situácie, trochu zmenil rétoriku a bol by som k dispozícii len dva 
zápasy. Tie hrozby sa mimochodom nakoniec potvrdili a prídeme k tomu v dodatočnej 
pološtátnici. Tu som teda teda potreboval dvakrát priestor na ihrisku. Všetko by som si 
samozrejme zaplatil a nechcel byť z tohto pohľadu na príťaž. Nakoniec sa to neudialo. Po 
dlhom čase som sa ale dostával do akej takej kondície a aj z tohto pohľadu mohol s inými 
relatívne súťažiť. 

Zahral som si s nimi nejaké dva zápasy. Jeden vzadu, na pozície stopéra. Proti tímu, ktorý bol 
vraj na 4-ligovej úrovni s tým, že tam nepostúpil len z nejakých iných dôvodov ako športovej 
výkonnosti. Ten som nejako odbehal a prehrali sme 3-2. Priznám sa, aj vďake jednému môjmu 
podbehnutiu. Ale vo všeobecnosti som to odbehal a relatívne stíhal. Aj keď s mnohými 
nepresnosťami, keďže v takomto móde som predsa len nebol zvyknutý hrávať. Išlo hlavne 
o zistenie, či to tam ešte zvládnem a fyzicky odbehám. Ten druhý som hral dva týždne nato, 
ale už na mieste a tam, kde som zvyknutý. V útoku. Opäť proti tímu z tej istej súťaže, pričom 
polčas sme vyhrali 1-0 a ja som k tomu dal gól. V priebehu týždňa sa potom rozhodlo, že ten 
priestor nemajú.  

Medzitým som hral nejaké zápasy v rámci tímu z nižšej súťaže, kde som teda nejakou okľukou 
prestúpil a pridal sa k nim. V tejto novej situácii, keď som menil ďalšiu formu možného 
pôsobenia na ihrisku a vedel to nejako regulovať, som hral celkovo 5 zápasov. 3 súťažné 
s týmto tímom, 2 prípravné s tým druhým. Ktoré som teda spomínal. Bilancia v tom prvom 
bola 3 víťazstvá kolektívu, pričom moja osobná 3 góly, asi 5 priamych prihrávok a myslím že aj 
2 pokutové kopy som vyrobil práve ja. Jeden teda určite. V tom druhom zase počas jedného 
polčasu v útoku jeden gól a víťazstvo. Jeden zo zápasov som odohral aj proti tímu, v ktorom sa 
stali veci okolo nabaľujúcej sa šikany a kvôli čomu som celú túto kauzu otvoril. Bolo dosť 
pozmenené, ale aj tak tam boli mnohí, ktorí hrávali aj vtedy. Tam som zaznamenal 3 priame 
prihrávky, pričom bol v móde, ktorý som vedel nastaviť a ktorý súvisel s ustátim aj neprajnejšej 
atmosféry, ktorá teda v mojom okolí už dlhodobo bola. Tu som nieže s nimi nestíhal, ale 
v nejakých fázach to bolo teda skôr naopak. Ten posledný zápas som bol zase v móde, 
v ktorom sa udiala šikana pred niekoľkými rokmi a kde viete urobiť peknú vec, ale tej sily je 
možno menej. Deň predtým odbehal prípravný zápas s tímom, kde som chcel ísť skúšku 
dokončiť a bezpochyby to malo na to vplyv. Ale štatistika bola 3 góly, ktoré v podstate rozhodli. 
Pričom minimálne jeden z nich bol doslova exportný a ukazujúci akúsi pohodu. Myslel som si, 
že aj tento gól ukážem v prílohe, ale podľa vyjadrenia klubu po niekoľkých týždňoch a pri 
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uzavretí tejto publikácie už nebol k dispozícii. Niečo také ale dokážete vtedy, keď je hlava 
v kľude a v tomto prípade teda aj v tomto, relatívne mojim okolím nechcenom móde. Na 
ihrisku som väčšinou neoplýval takým pohybom ako v stave sily, ale zase vedel urobiť dôležité 
momenty. S menšou silou, ale možno vyšším nápadom a citom pre loptu, či kombináciu. 
Lepšie som si vypočítal loptu a všetko išlo trochu ináč. Aj keď teda možno pri menšej sile. Tejto 
terminológii rozumejú asi skôr športovci, ale takto nejako to bolo so skúšaním nových módov.  

Pri porovnaní s tým, čo sa stalo pred rokmi len poviem, že podobne exportný gól, ktorý je 
výsledkom viac vnútornej pohody ako náhody, sa mi naposledy podaril práve pred 4 mi rokmi. 
Pričom zápas po ňom už bol fraškou, ktorú som opisoval. A ktorá teda bola posledným klincom 
do toho, čo moji dedinčania urobili. Niečo podobné som chcel urobiť aj v tej vyššej súťaži. Teda 
tam, kde sa veci udiali. Zahrať v oboch módoch a nahrať to na video. Ale to sa už nepodarilo, 
pričom tie dôvody v tomto prípade môžu byť opäť rôzne. A vzhľadom na čas, ktorý by som 
mohol garantovať s družstvom, do istej miery aj objektívne. Pridávam akékoľvek pochybnosti 
a možné dôvody aj z inej strany, aby som sa držal čo najvyššej objektivity aj v tomto. 

Každopádne najprv sa mohlo, ale potom sa už nemohlo. Išiel som do maxima, viac ja urobiť asi 
nemôžem. Po akcii v mojej dedine som videl vlastne iba to, že inde je to nastavené podobne 
a že tá likvidácia sa v podstate prevaľuje aj do iných oblastí. Že tá likvidácia je súčasť 
udržiavania moci a stále to bude takto fungovať. Ľudia sa na to jednoducho budú nabaľovať 
a pri každom lámaní chleba sa veci obrátia proti mne a budú cúvať. V podstate na každom poli 
to funguje rovnako. Aj keď tu už narážam na limity zdravia a už som išiel asi za hranu. 
V kontexte projektu ako aj môjho spôsobu prežívania asi za hranu zbytočného rizika, ktoré 
som ale pre dobro veci podstúpiť samozrejme chcel. Stále som sa vedel nejako nastaviť na taký 
level, čo hovoria asi čísla. Ktorý teda bol stále niekde ďaleko za tým, kde som bol pred rokmi, 
ale aspoň sa o to pokúsil. To je treba povedať. 

Prechádzal som rôznymi módmi aj v snahe o hľadanie týchto optím aj v takto ťažkých 
podmienkach a nutnosti plátania vecí spôsobom, ako som ich plátal, pričom nejaké zmeny ma 
určite prekvapovali a musel sa im prispôsobovať. Napríklad zmena kolektívu ešte pred voľbami 
prinášala nové situácie. Ale teraz z pohľadu nejakého prísunu asi nebolo o čom. Napriek tomu 
sa tie reči samozrejme ďalej šírili a nejakou okľukou časom dostávali aj ku mne. Pri takýchto 
intrigánskych procesoch, ktoré sa teda do mojich uší dostávali zase z mojej dedinskej časti, sa 
dá argumentovať len nejako overiteľnou štatistikou. Preto pridávam tie. Ale toto sa vlastne 
dialo už počas Škandinávie, ale v zásade aj v iných skúsenostiach. Šanca na negovanie pokusov 
a spôsobov, ktoré naznačujem naprieč celou publikáciou, je skutočne iba štatistika, ktorá 
môže niečo naznačovať. Všetko iné je nepodstatné, dokáže sa poprekrúcať a hlavne tam, kde 
je vysoký stupeň využívania drogových(v tomto prípade alkoholových) delírií pri tvorbe reality, 
ktorá je po naznačených procesoch už aj komunitne a z mnohých zložiek moci a strán chcená, 
tam je to teda veľmi potrebné. Prechádzal som rôznymi typmi pomoci kolektívom k lepším 
výkonom v závislosti od mnohých vecí v rámci príprav na túto činnosť a mojich módov. Od 
obyčajnej nepoddajnosti, pracovitosti, ustátim šikán, možno aj tvrdohlavou snahou a túžbou 
víťaziť, pričom tu som prešiel do opäť niečoho nového. Tu som bol tam, keď som vedel byť pri 
najdôležitejších a rozhodujúcich momentoch, aj keď samozrejme stále z pohľadu toho, že som 
sa tomu opäť venoval po dlhej dobe, bol to len nejaký medzistupeň a veci som len akosi plátal. 
A aj s mnohými nepresnosťami a slabšími momentmi. Ale tie reči boli skutočne opäť rovnaké 
a asi to niečo o spôsobe tvorby reality a možno aj rozbehnutého procesu v mojej oblasti 
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skutočne hovorí. V kombinácii s inými, doteraz uvedenými skúsenosťami aj z iných aktivít. Tak 
preto pridávam takúto relatívne overiteľnú štatistiku.  

Išiel som teda na maximum, viac sa ani v tomto asi nedá. Často rozmýšľam aj týmto štýlom 
a nie je to ináč ani teraz. Aj vzhľadom na iné okolnosti a moje pôsobenie v iných častiach 
Európy som ďalej ako tu zájsť pri ukazovaní toho, čo sa okolo mňa robilo a ako kolektívna 
šikana diala a zrejme neskôr spájala a nabaľovala aj iné oblasti, zájsť nemohol. Ale takto nejako 
funguje v každej oblasti života, na tomto je doba založená a také sú jej dôsledky. Šikanovaný 
článok je neskôr kopaný na dno a je skôr snahou o jeho definitívnu elimináciu, čo následne 
ľudí spája. Toto som vyčítal v pracovných procesoch dnešného režimu, tomuto som 
v skutočnosti ako niekto, kto si udržal možnosť vyriešiť projekt, ktorý teda zjavne predbehol 
dobu, čelil. Brániť sa bez takéhoto zhodnotenia a spojenia jednotlivých oblastí a okolností ináč 
nedá. No a takto nejako to fungovalo aj v obyčajnom dedinskom futbale.  

Nebudeme si nahovárať a budem priamy. Tu už ide o vysoký a nebezpečný stupeň tejto 
problematiky. Doslova komunitnú šikanu a spoločenskú davovú likvidáciu možno spojenú až s 
rodinou, ktorá sa koná a ktorú chcem predostrieť ako spôsob života. V tomto prípade mojej 
komunity. Niečo, čo sa deje v malých spoločenstvách pri neprirodzenej moci a čo som opisoval 
naprieč publikáciou, deje sa vlastne aj v tých väčších. V takých, ktoré sú poznačené ideológiami 
rôzneho typu, bezpochyby. Tam to vrie v omnoho väčšej miere, pretože tam majú objektívna 
pravda a fakty často veľmi malú hodnotu. Tam ide o manipulátorov, tam ide o moc. Tam sa 
hrá o to, kto je ako lojálny voči nastaveným pravidlám, pričom na udržiavanie chodu sa často 
potrebujú a vyhľadávajú likvidácie a odstraňovania ľudí. Ak niekde niečo vzbĺkne, hneď sa to 
snažia odstrániť a urobiť komunitné čachre machre. Problém je skutočne môj projekt, ktorý 
niečo také odhaľuje a ukazuje, čo je teda tiež logicky nechcená realita. Namiesto pomoci sa 
ma ľudia a moja komunita doslova pokúsila využiť ako mech na kopanie, na ktorom si budú 
nabíjať energiu a budovať štruktúry a vzťahy. Smutná realita, ale asi tak nejako to 
v skutočnosti je. Mechanizmus tvorby rôznych sietí po týchto procesoch v dnešnej dobe 
a v oblastiach, ako je moja, ešte naznačím v záverečných zhrnutiach. Je to niečo, na čom je 
dnešná spoločnosť založená a obyčajný dedinský futbal bezpochyby nie je výnimkou. Je možno 
dokonca dôležitou súčasťou udržiavania chodu otroctva v nejakých oblastiach. Samozrejme 
v kombinácii s inými vplyvmi. Ako sú tlaky na oblasti vzťahov, oblasť pracovného trhu 
a schopnosťou eliminácie nechcených článkov cez dnešné zložky moci ako takej. 

Futbal som týmto pokusom hrať vtedy vzhľadom na možné riziká prestal a myslel som, že sa 
k tomu tak skoro nevrátim. Jednak ma nohy ešte musia živiť a hlavne robiť to týmto štýlom 
a takýmto riešením súkromia nechcem. Takýmto spôsobom môžem ukázať spôsoby, čo 
a prečo sa aj v mojej oblasti deje a čo je za akýmsi honom na čarodejnice, ktorý tentokrát môže 
mať absurdné dôsledky. Viac som to teda takto robiť nechcel a ukončil to hneď, ako mi bolo 
povedané, že sa tá skúška neuskutoční. Prinášalo to veľa rizík v kontexte toho čo robím a bolo 
by to v súčasnosti bolo doslova akousi zbytočnou ťarchou a vzhľadom na naznačené procesy 
asi aj veľkým rizikom pre projekt či pre mňa. A urobil to aj vzhľadom na fakt, že v kolektíve, 
kde som pôsobil, bolo dosť hráčov a nebolo to neskôr potrebné. To však trvalo mesiac a potom 
si zahral dva zápasy, ktoré ako ináč, opäť niečo ukázali. Tie som išiel hrať iba z dôvodu malého 
počtu spoluhráčov a potreby. Boli to posledné zápasy pred ukončením tejto publikácie a preto 
ich pre objektivitu pridávam. 
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Bol som niekde úplne inde z pohľadu pohybu a možností. Boli z toho ale dve hladké víťazstvá 
a asi to bolo najdôležitejšie, čo športovcov zaujíma. Pristavím sa skôr k stavu, ktorý som pri 
mesačnom doslova ničnerobení mal. Udiali sa za sebou v piatok a nedeľu. V tom prvom som 
cítil už po pol hodine, že to viac nejde. Prispel k tomu aj povrch, ktorý bol extrémne tvrdý, ale 
takto nejako to bolo po takejto pauze. Ten druhý dva dni nato bol v podobnom duchu a oba 
som si zahral len niečo cez polčas. Po tom druhom som okrem iných problémov skončil 
s extrémne zapálenou achilovkou, čo je teda bežné riziko veľkej záťaže po dlhom ničnerobení. 
Pretože som mesiac nerobil doslova nič.  Na tom sa dá ukázať asi len to, ako dôležité bolo pre 
mňa pripraviť sa predtým a aké náročné bolo túto štátnicu vôbec podstúpiť. Ktorá ma teda 
opäť stála množstvo úsilia.  

 

Za zmienku možno ešte stojí možnosť zásahov „karmy“ v rámci týchto zápasov, keďže text 
uvedený pred týmito odstavcami som mal napísaný už počas tohto obdobia. Na mysli mám typ 
neodpískanej jedenástky pri prvom z týchto zápasov, ktorá teda za normálnych okolností mala 
byť odmenená aj červenou kartou. To pripomínam vzhľadom na uvedené štatistiky. Karma sa 
v mojej oblasti cez hackerské veci už môže riešiť dlhodobo a to, čo napíšem, môže byť mazané 
rôznymi kolektívnymi akciami. Tieto informácie sa dnes medzi ľudí dostávať jednoducho môžu. 
Je to dlhodobá hrozba, ktorú si samozrejme uvedomujem, ktorej pri takomto projekte čelím. 
Každopádne je to asi iba hypotetické a neviem to dokázať. Ale niečo také sa v danom zápase 
stalo tiež. Keď som robil dokumentárne filmy v Zillertali, kde som dával prvú verziu odborného 
zdôvodnenia, bol som z internetu úplne izolovaný a robil to na počítači, do ktorého sa nikto 
nedostane. Mal som väčší strach a obavy, keďže išlo o vyššie hrozby. Myslím, že ani politici 
a ľudia zodpovední za chod spoločnosti nepočítali s uľahčením situácie a bariérami vstupu 
projektu do éteru, ako sa neskôr ukázali v mojom domove. Teraz, keď sa v podstate naťahujem 
z mojimi rodákmi o tom, či spoločné prijímanie zjavných klamstiev, zneužitie moci nad 
jednotlivcom a jeho komunitnou spoločenskou likvidáciou z akýchkoľvek dôvodov, či už 
ideologických, alebo cez rôzne iné interpretácie a ospravedlnenia, je tou správnou alebo 
nesprávnou formou fungovania, to už ako takú priamu hrozbu samozrejme neberiem. Alebo 
v jednoduchosti, či likvidácia prostredníctvom demokracie bez argumentov a budovanie 
štruktúr na nej je správnou. Prešli sme do inej hrozby, ktorá je minimálne z môjho pohľadu už 
nie priama fyzická, lebo vtedy mi chodili po hlave aj také myšlienky. Vedel som, čo robím a akú 
to bude mať hodnotu. Že sa nebude dať protiargumentovať, že som už predbiehal dobu 
o generácie. O tom som už vtedy nepochyboval. Je to dlhodobá hrozba projektu ako takého, 
ktorú takto uvádzam pri tejto príležitosti možných zásahov „karmy“. Samozrejme vyplývajúca 
z vyspelej doby, čo v mnohých prípadoch pomáha k doslova dôkaznému predloženiu tohto 
zdôvodnenia a bez toho by to asi ani nešlo. Teraz je to teda už v trochu inej rovine. Toto 
spomínam ako možnosť, aj keď možno skôr ako dobrú príležitosť obrazne načrtnúť možné 
hrozby projektu, ktoré teda idú ruka v ruke s jeho povahou a tým, kde sa ním nachádzame. 
Týmto zaujímavým konštatovaním teda aj túto štátnicu definitívne ukončím. 

 



183 
 

No a keďže som publikáciu vzhľadom na nedokončené veci týždeň neskôr prerábal, zúčastnil 
sa predsa ešte jedného futbalu. Presnejšie opäť len jedného polčasu. Bolo to tri týždne nato, 
ako som dostal silný zápal achilovky. Bohužiaľ sa to cez ten zápas vrátilo a po ňom trávim čas 
opäť v posteli a na tabletkách. Už to asi nie je pre mňa. Minimálne nie v takom stave 
a rozpoložení. Každopádne za tie posledné tri polčasy som ešte stihol dať 3 góly a takto ukončil 
pobyt v rámci športu v domácich podmienkach. Toto sú tiež za normálnych okolností zistiteľné 
veci, čo teda pre objektivitu a snahu vedeckosť pri zdôvodnení naznačujem celou publikáciou 
pri každej aktivite. Ale v tomto prípade boli vzhľadom na chyby v zápisoch sčasti asi aj mojou 
chybou dva góly pripísané iným spoluhráčom. Ale aj tak to ukončím takou samochválou, ktorá 
asi smrdí. Ale pre objektivitu sa priznám, že herne opäť asi až tak nepresvedčoval. Ale bolesti 
sa rýchlo vrátili a vyzerá to, že ten futbal nie je momentálne pre mňa. Možno ešte niekedy. Asi 
mi dal všetko, čo som v kontexte tohto projektu potreboval. Takže športovú štátnicu 
ukončujem až týmto konštatovaním. Nie tým predošlým v odbornejšom a náročnejšom texte.  

 

5000 eur a posledná štátnicová skúška 

5000 Eur. Toľko som sľúbil. Asi by som sľúbil viac, ak by som mohol. Možno aj 100 000, ale 
bolo by to asi nedôveryhodné. Lebo ich nemám. Sľúbil som to, čo viem z mojej pozície a pri 
spôsobe môjho prežívania splniť. Ako som zvyknutý. Netárať do vetra a sľubovať niečo, čo nie 
je reálne. 5000 Eur je ale aj tak dosť na to, aby to bolo zaujímavé. Ten, kto to získať môže, asi 
by nezaváhal a venoval tomu nejaký čas a energiu. Preto je to správna suma. 100 000 by bolo 
zaujímavejších, ale bolo by to neseriózne a malo by to aj tak rovnaký záver. 

5000 Eur som sľúbil tomu, kto bude vedieť negovať odbornú časť projektu kooperativizmus. 
Kto bude vedieť ukázať, čo v záveroch a celej logike, ako sme k nej prišli, nesedí. Teda to, čo ja 
napríklad viem úplne bezproblémovo naznačiť pri alternatívnych pokusoch. Záver o 
kooperativizme je ten, že je to historicky prvá demokratická a odborne zdôvodnená 
alternatíva k otrokárskym režimom. A to samozrejme nielen u nás. Historicky a na svete. 
Neskôr som k tomu pridal podporný bod. Žiaden iný projekt navrhujúci stratégiu nemôže ísť 
do takejto debaty. Niečo také je na svete prvýkrát a ja si tento záver obhájim. Iné pokusy 
doteraz sú najčastejšie výkrikmi do tmy, ktoré sa sami často negujú a odporujú si aj vnútri 
svojich teórií. Preto to nemôže urobiť nikto. Ani nositelia Nobelových cien, ani premiéri, ani 
profesori, ani pracovníci bánk či ministerstiev. Toto momentálne môžem urobiť len ja a práve 
s týmto projektom. Toto je stav, ktorý platí dnes a po niekoľko minulých rokov. Je tam už len 
potrebný priestor na diskusiu. Teda to, čo iní, ktorí to možno nejako urobili alebo sa o to 
pokúsili, majú. Toto ja nemám. Lebo ja som robotník. Z pohľadu moci zraniteľná osoba a toto 
tieto tzv. osobnosti doby, vychované úžerníckym mechanizmom, ktorý sa snažím plne opísať 
a preukázať, zneužívajú. Lebo iba tam sa ukáže realita doby a úroveň projektu ako takého. No 
a ide o moc, samozrejme. Tak som vymyslel toto. Asi nič viac sa z mojej pozície pre dobro veci 
a pre ukážku, že všetky tieto slová sú pravdivé, urobiť nedá. 

Výzva trvala viac ako rok a ešte počas nej sa vyskytujú rôzne okolnosti, ktoré podporujú 
definitívny záver. Prednáška, ktorá mala byť len zopakovaná, bola vzhľadom na koronakrízu 
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urobená vopred a online30. Dokonca aj v angličtine31. Mohli sa na to pripraviť a takto si dobre 
zarobiť. Posielané to bolo všetkým odborníkom a osobnostiam doby, ktorí by to mali, alebo 
mohli vedieť urobiť. A to na viackrát a dlhodobejšie. Neurobili a mlčali. Takto môžeme urobiť 
závery, ktoré teda asi majú pôdorys maximálnej pravdivosti a objektivity.32 Niektoré výzvy sú 
k dispozícií tiež v prílohách.33 Takto môžeme konštatovať, že projekt je historicky prvou 
demokratickou a plne odborne zdôvodnenou alternatívou k otrokárskym režimom a len tento 
projekt môže ísť do akejkoľvek odbornej diskusie. Žiaden iný na svete si to dovoliť nemôže. 
Lebo také niečo je dnes len jedno a je to prvýkrát v histórii. Chýba tomu možno cesta k 
alternatíve, ktorú spoločnosť vidí ako správnu, ale ja som inej možnosti ako absolvovania toho, 
čo opisujem, skutočne nemal. Musel som sa predierať zakázanou zónou, kde platia iné pravidlá 
ako pre novodobé tzv. osobnosti. Ak som to teda chcel urobiť. Na potvrdenie čoho okrem 
iného má samozrejme slúžiť aj táto publikácia. Ale čisto z odborného hľadiska je projekt tým, 
čo som opisoval a jeho postavenie na dnešnom myšlienkovom trhu je také, že je o generácie 
ďalej ako všetky doterajšie. Možno aj dokopy. Toto je jednoducho nejaký záver dlhodobého 
skúmania, ktorý teda vzišiel priamo z praxe, kde som veci ja vidieť a odpozorovať skutočne 
mohol. Čo je asi základný dôvod toho, že vzniklo niečo také a s takými atribútmi, ako som 
naznačoval.  

Celá táto akcia však priniesla množstvo iných zaujímavých vecí, ktoré by som rád použil pri 
záveroch. Zastavme sa najprv pri možnosti odprezentovania a urobenia verejnej diskusie. 
Dôvod je prozaický. V rámci môjho mesta, kde to teda bolo možné, bolo niečo ponúknuté 
a predostrené, pričom všetko negované jediným spôsobom. Pozachrbtovými klamstvami 
a intrigami. Samozrejme sekundovaním zhora, kde politické osobnosti doby ťahajú nitky 
a chcú z projektu urobiť nedôveryhodnú vec. To je asi logické, takto funguje moc. Časom sa 
však nejaké veci dostávajú na povrch a nejakí novodobí odborníci, ktorí sú vyprofilovaní 
režimom do takýchto pozícií, niečo o tom predsa len prezradili. Nejaký ten kontakt s nimi som 
predsa mal aj ja a predostrieť ho nejako dokážem. Aj keď momentálne beží hra na 
schovávačku. U nás sa tomu hovorí aj skrývačky.  

Spomeniem napríklad výrok miestneho pravicového aktivistu o semestrálnej práci, kde 
používam minimum vlastných úvah. Celý projekt je založený od začiatku iba na mojich úvahách 
o potrebe prirodzených hierarchií, ktoré som dával do odbornej roviny. Myslím, že toľko 
vlastných úvah pri niečom takom nepoužili všetci dokopy, čo to doteraz skúšali robiť. Aj keď je 
to možno pritiahnuté za vlasy. Stačí sa pozrieť na odborníkov doby a na to, čo vyjde z toho, 
keď idú hovoriť a písať niečo z vlastnej hlavy. Fantasmagorie a doslova halucinácie. Bez cieľa, 
bez známok poznania reality. To som rozobral v Odbornej argumentácii, niečo naznačil aj tu. 
Porovnávacou metódou je skutočne asi najjednoduchšie určiť, kde takýmto projektom sme. 
Ja som mal všetko úplne vyprofilované, vo všetkom išlo doslova o vlastné úvahy pretavované 
do vedeckej práce používaním všetkých dostupných a pripomínam, že aj systémom 
schválených zdrojov. Projekt bol po dvoch rokoch úplne nadčasový. Išlo o výrok niekoho, kto 
bol súčasťou volebného boja a v rámci pravicovej jednej vetvy snažiacej sa o dôveru ľudí počas 
komunálnych volieb, kde bol ponúkaný do éteru. Vetvy, ktorú sme si rozobrali podrobnejšie. 
Figuroval ako ekonomický odborník. V životopise má veci ako absolovent ekonomickej 

 
30 Prednáška v slovenčine online 
31 Prednáška v angličtine online 
32 Zhrnutie akcie po avizovanej prednáške vo forme videa 
33 Niektoré výzvy k diskusii v prílohe 
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univerzity, analytik ministerstva financií a pracovník banky. To ľudí presvedčí. Netreba to asi 
pripomínať. Nezapojil sa. Semestrálnu prácu s minimom vlastných úvah negovať teda nechcel 
ani za 5000 Eur. Musím povedať, že nejaká jeho kritika počas projektu veciam aj pomohla, 
pričom pri osobnom stretnutí pred spomínanými voľbami zoči voči len prikyvoval a so všetkým 
súhlasil. Poza chrbát vravel toto a dozvedel som sa to iba akousi zvláštnou náhodou po voľbách 
pri jednej komunikácií, ktorú teda ponúkam v prílohách.34 

Snahy o diskusiu v miestnom komunitnom centre, ktoré je na niečo také ako stvorené, sú 
záhadne odmietnuté. Najprv súhlasia, po niekoľkých dňoch odmietajú. Vraj sa medzi sebou 
viacerí radili a hlasovali a takto im to vyšlo. Vraj to nie je dobré. Historicky prvá zdôvodnená 
alternatíva k otrokárskym režimom, ktorá bola v rámci volieb vycapená po celom meste a na 
ktorú protiargumenty neexistujú a nikdy neboli ani vyslovené, nemá právo byť v meste ani len 
odprezentovaná a prípadným kritikom daná možnosť na negovanie. Lebo to dôležité nie je. 
Tam, kde to patrí, tam to odmietali a nebolo to prvýkrát. Malo to už dlhšiu históriu, ibaže teraz 
som sa snažil veci maximálne preveriť. Pýtal som sa na argumenty takéhoto rozhodnutia. 
Ľudia, ktorí toto urobili, sú predsa objektívne identifikovateľní. Urobiť niečo bez argumentov 
je nesprávne. To vie aj malé dieťa. Tu sa to môže a až tak ďaleko sa dokázalo zájsť. Mladá 
generácia ťahaná novodobými osobnosťami zlyhala tak, ako je to dnes bežné. Demokracia bez 
argumentov a brania faktov je jednoducho cestou k takýmto lynčom. Vyjadriť sa nechceli, vraj 
na to majú právo a také reči po meste kolujú. A aby som nezabudol na ten najlepší gól. Vraj 
som bol niekedy nepríjemný k nejakej osobe. Čo bolo teda jediné, čo sa ku mne dostalo. Ale 
to bolo všetko, viac to nevydalo. Išlo o ženu jedného z nich. Ktorú samozrejme nepoznám 
a neviem ani o koho ide. Asi som si niekedy v mladosti vypil poldeci a povedal možno niečo, 
na čo si asi pamätať ani nemôžem. Možno aj 20 rokov dozadu. Len pripomínam to, aké 
skúsenosti som v oblasti ja ako osoba s opačným pohlavím mal a ako sa tu riešili veci tak, aby 
som k tomu prístup nemal. Čo ešte zhrniem. Tu sa to otočí a povie úplný opak. Vytiahne niečo 
tak absurdné a ide sa zastaviť projekt, ktorý teda predbehol dobu, bol vycapený po celom 
meste, protiargumenty nepredniesol okrem takýchto primitívnych pokusov ako som naznačil, 
nikto. A oni si len tak niečo medzi sebou povedali a bum. Asi si zahúliliu a bolo vymaľované. 
Tak ako tí v Amsterdame. Príde na lámanie chleba a všetko sa poprie. Všetky ideály, všetky 
princípy aj daného centra, ktoré je teda pre takéto účely absolútne ako stvorené, totálne 
poprené. Ide o moc, končí sa všetko. Historicky prvá zdôvodnená alternatíva k režimom, kde 
sa doteraz zaznamenali len podvody a klamstvá, nemá šancu prakticky na žiadnu objektívnu 
a verejnú kritiku. Intrigánstvo a ťahanie zhora zariadia svoje. 

Keďže je ťažké určiť odkiaľ vejú vetry v takomto prípade a kto miestnym mladíkom 
zodpovedným za chod takejto inštitúcie takto nezištne radí, pridávam len indície. Dlhodobo 
ich podporuje tzv. šéf vyššieho územného celku, ktorý v dobe, ako som veci naplánoval na 
definitívnu diskusiu, vedie s miestnymi debatu. O tom, ako mladých ťahať do verejného života. 
Ten, ktorý stál aj za tvorbou zaujímavého dedinského procesu, keď miestny riaditeľ banky išiel 
ťahať ľudí „na správnu cestu“. Bez argumentov, cez sadenie stromčekov a podobné odborné 
témy. Projekt, ktorý bol v jeho odbornom spektre teda „ignoroval a nevidel“. Aj tomuto šéfovi 
bolo osobne vopred oznamované rôznymi spôsobmi o možnostiach diskusie a negovania 
projektu, ktorému teda oni dávali polená pod nohy a možno tým spôsobili množstvo nešťastia. 
No a spomínaný odborník, ktorý si neprišiel vyzdvihnúť 5000 Eur napriek tomu, že by mu v tom 
stála len nejaká semestrálna práca, ten tam vedie aj v tom čase vedomostné kvízy. Človek, 

 
34 Výrok pravicového a politického aktivistu v rámci môjho mesta 
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ktorý sa prezentuje ako niekto, kto by mal mať všeobecný prehľad. Veľa vie, ale vlastne nič 
z toho. Aj tak nakoniec škodí. Mimochodom jeden z hlavných iniciátorov akcií sme za slušné 
Slovensko v našom meste. Keďže som otvoril aj takéto snahy o sebaprezentácie doby. 
Namiesto poctivej práce a robenia niečoho prospešného, robí sa vlastne úplne pravý opak. 
Mladí sa živia takýmito vecami a vedú ich takéto osobnosti režimu. Vetvy rôznych ideológií. 
Povrchnosť a nulová sebareflexia. 

Na diskusiu teda neprišiel nikto, aj keď to bolo vyhlásené viac ako rok predtým aj so 
spomínanou odmenou. Čo som teda aj trochu čakal, keďže ignorácia je už posledná a jediná 
možnosť na negovanie projektu. Vyzývaní boli ale len odborníci, ktorí sa na to cítia aby vedeli 
oponovať, ako aj títo mladí z komunitného centra v meste, ktorí od niekoho niečo počuli 
a urobili „demokratický“ záver35. Na základe používania demokracie bez argumentov. To som 
chcel a chcem použiť ako ukážku toho, na akých princípoch sú takéto spoločenské lynče 
robené, lebo mne bolo od začiatku jasné, čo sa vlastne stalo. Podľa nich vraj môžu a na takéto 
veci majú právo. No môžu. Len ja sa môžem pýtať kto a čo im hovoril. Na to mám zase právo 
logicky ja a mám právo to ukazovať verejne. Pre pochopenie, o čo ide a čo sa tu deje. Lebo už 
treba hľadať priamo tých, ktorí tento bordel robia. Aby sme išli ďalej k tým, ktorí sú zdrojom. 
Lenže už oni mlčia, lebo je demokracia a oni môžu. Čudná predstava o demokracii v podaní 
mladej inteligencie mesta. Čo poviete? Môžem si akurát tak myslieť a takto spájať. Tak teda 
samozrejme spájam, lebo nič iné mi neostávalo a ani neostáva. 

 

Doterajšia kritika a spôsob jej konania. 

Odborníci sa zabetónovali. Asi aj tak sa dá povedať v súvislosti s týmto projektom. 
Zabetónovali sa niekde v nedosiahnuteľných sférach, kde to pustiť nechcú. Ponúknuť 5000 eur 
za to, že to bude niekto vedieť negovať, je asi maximum, čo som mohol pre ukážku reality 
urobiť. Robil som skutočne všetko. Vrátane pokusov s naštudovaním si množstva literatúry 
a sľubom, ktorý politik doby samozrejme nesplnil. Ale predsa len časom na nejakú kritiku a od 
rôznych zdrojov prichádzame a vieme ju v kontexte rôznych iných problémov nejako 
skompletizovať. 

Najlepší príklad je bezpochyby Slovenská akadémia vied a podľa slov jedného z jej 
predstaviteľov aj kolektívny názor36. Vraj nič nové, všetko staré. Pravdou samozrejme je to, že 
nové je tam prakticky všetko a nič na takomto leveli nebolo doteraz predstavené. Tam 
samozrejme narazila aj ďalšia kritika, ktorá sa týkala nepoužívania metodológie pri niečom 
takom. Pri ekonomických teóriách. Nie je pre mňa ťažké vidieť do drzého spôsobu, ako niekto 
chcel diplomaticky vec odstrániť. Pýtam sa, akej metodológie a kde bola použitá. Odpoveď je 
samozrejme a logicky žiadnej a nikde. Ale to už neodpovedali, len zostali ticho. Pričom sa im 
nepáčili moje skúsenosti a spôsob ich interpretácie. Teda toto zdôvodnenie v prvých fázach. 
Tam sa nachádzala ich kritika, na otázky neodpovedali. No a ešte zopár nepodstatných fráz 
a odvolávania sa na nejaké exaktné analýzy. Moje exaktné analýzy a spôsob interpretácie 
predbehli dobu a nebojím sa ich opýtať na niečo podobné, ak ešte niečo také predložené bolo. 
Ekonomická veda má málo objektívnych štúdií vedúcich k takýmto záverom. Teda takýchto 

 
35 Výzvy na diskusiu pre členov komunitného centra 
36 Odpoveď SAV a následná diskusia 
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nemá vôbec žiadne. Samozrejme bolo následne ticho, lebo dobre vedia, čo vlastne chcú svojim 
„diplomatickým“ jazykom a kričaním spoza kríkov, dosiahnuť. Vlastne je to až neuveriteľné, 
akým spôsobom sa vedci pokúsili veci zamiesť pod koberec. Skrývačky sa jednoducho nehrajú 
len u mňa doma. 

Ľudia sa dokážu spojiť a niečo či niekoho odstraňovať. To je najčastejší spôsob spájania sa ľudí 
pri neprirodzených hierarchiách. Dokážu to robiť v rôznych aktivitách a mojim cieľom bolo 
ukázať, že najčastejšie vtedy, ak naburávate nastavené štruktúry. Tie zmeny nechcú. Či už 
v rámci nastavených hierarchických štruktúr, alebo v spôsobe správania sa k podriadeným. Tie 
chcú pokračovanie trendov a utužovanie svojej moci. To je logické. Ale ak ich predbehnete 
a ste lepší od nejakej konkurencie a chce sa dosiahnuť toto, musí sa klamať. No a vtedy sa to 
dá dokazovať. Čo teda postupne robím aj v tom najdôležitejšom. V odbornej časti projektu 
kooperativizmus. Kde som predstaviteľov tohto odboru predbehol o generácie a tu teda nie je 
absolútne čo riešiť. Mód čistoty zo mňa postupne robil slobodného človeka, ktorý veci riešil, 
predkladal a bojoval za spravodlivé a čestné jednanie. Rôzne aktivity som vedel robiť 
nadštandardne a v rámci nich ukazovať túto logiku moci. Slobodný človek je odstraňovaný 
krok za krokom. Viem to, lebo to bol hlavne popri rozvoju projektu neustále opakujúci sa 
proces, ktorý som sledoval z rôznych perspektív. Moc funguje tak, že nabaľuje na seba 
jednotlivé články a vytvára vzťahy na vytváraní napríklad konfliktov s nechceným článkom. 
Vytvára spomínané siete kapitalistického režimu. Toto som ukazoval prakticky v každej 
aktivite. V oblastiach, kde sa to ukazovať dá a možno aj vďaka nejakým zložkám moci sa to 
dialo a deje asi až nekontrolovateľne. Ale v oblasti projektu je to skutočne najviac viditeľné 
a tu nie je o čom. 

Presne to, čo sa deje a bežne robí v dnešných pracovných procesoch, urobili aj spomínaní 
vedci so SAV. Spojili sa, povedali niečo, len si to nevedeli zdôvodniť a zjavne klamú a zavádzajú. 
Kým v jednotlivých predložených aktivitách sa veci dajú nejako prispôsobovať napríklad 
ovplyvňovaním mojich šancí na prežívanie či nabúravaním súkromia a šancí na jeho 
usporiadanie, tu sa to už nedá. Ak je to teda hotové. V tom je projekt omnoho ďalej a dokáže 
klamstvo doslova zametať. 

K odborníkom sa nedostanem, betónujú sa a majú ochranný štít médií, novinárov a ľudí, ktorí 
s režimom vlastne spolupracujú. Ktorých vydierajú a huckajú na tom, že k nim v prípade 
participácie na odstraňovaní nepohodlných môžu patriť. Ťažko je to prebíjať, ale takto časom 
je samozrejme mnoho vecí možné predložiť a ukázať ako sa to robí. Čas to jednoducho 
odhaľuje, lebo inej cesty ako podvody tu už skutočne dlho neboli a dodnes logicky nie sú. 

Počas dokončovania projektu prebieha bratovraždenie na Ukrajine a projekt, ak je v stave 
v akom píšem, tak zrejme jej mohol pri správnej identifikácii aj takýchto osobností zamedziť. 
Keby išiel hladko tam, kde teda zjavne patrí. 

„Obtiažne sa hovorí s hluchými! Ťažko sa ukazuje pravda slepým! Je desivé sa dohadovať 
s idiotmi!“ vyjadruje sa podľa internetových zdrojov na politických lídrov západnej spoločnosti 
Vladimír Putin, prezident Ruska. Zrejme hlavný iniciátor tohto bratovraždenia z pohľadu 
nejakej osobnej zodpovednosti. Výrok však naznačuje, akým spôsobom sa formovalo jeho 
presvedčenie o neexistencii inej možnosti ako niečo tak hrozivé, čo sa udialo na Ukrajine. Čím 
to samozrejme neobhajujem, len naznačujem stav myslenia tých, ktorí ju časom vyvolali. 
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Na svete sú ľudia a národy, ktoré sú tlačené do kúta. To, že kapitalistický režim je vytváraný na 
princípoch, ako opisujem dopodrobna spôsobuje, že vznikajú spoločenské pnutia, vznikajú aj 
takéto vojny. Otázne je, či národy tlačené do kúta takýmito maniérami majú popri fungovaniu 
takéhoto režimu inú možnosť. Na to sa neodvážim odpovedať. Niečo také pritom hovorí aj 
história a iné vojny minulosti, ktorým predchádzali relatívne podobné udalosti. V kontexte 
projektu kooperativizmus a skúseností s jeho presadzovaním, či reakciami odborníkov a ľudí 
zodpovedných za chod spoločnosti asi môžem naznačiť, že zrejme do veľkej miery platí aj dnes, 
že zlodej kričí, chyťte zlodeja. To sa teda odvážim a logika krokov ľudí, ktorých opisujem, je 
v tomto kontexte jasná. Mnohí protagonisti reakcií, ku ktorým som mal prístup a doteraz ich 
spomínal, mali tendencie k hraniu sa na sudcov aj pri tejto vojne. Hraniu sa na hľadačov 
spravodlivosti. Vrátane politikov, ktorý bezprecedentne zlyhali. Začarovaný kruh doby.  

Zhora dole je to len o ťahaní sa za mocou, kde sa kope do všetkého dole a aj keď urobíte asi 
už definitívne prácu storočia, môžete si tak akurát pískať. Bariéry vstupu spolu s mentálnymi 
bariérami víťazov tohto režimu jednoducho zabránia všetkému. Žijeme stále v režime, kde sa 
prakticky hýbať ani nedá. Kde sa vytvára vrstva tzv. zodpovedných, ktorá je na apokalypticky 
nízkej úrovni. Tak odbornej, ako aj ľudskej.  

 

1 > 1000, niekedy to platí.  

Ako ďalší príklad spomeniem NBS, ktorá zahŕňa tisíce pracovníkov, ktorí dnes majú prakticky 
nulové úlohy. K tomu by mali byť inštitúciou, ktorá tiež vytvára odborný pohľad na ekonomické 
procesy. A kde som žiadal o nejakú prácu analytika a myslel si, že takýto projekt mi v tom 
pomôže(žiadal som to cez ich portál). Nepomôže, lebo takýto projekt tam nechcú, aj keď je 
o generácie ďalej a hlavne písaný vo forme faktov a poctivých analýz, čo tam vlastne 
nepoznajú. Za príklad dávam nejaké ich publikáciu37, ktorú som si v tejto súvislosti naštudoval 
a len potvrdzuje moje domnienky. Aj tam ide o tvorbu manipulácií, ktorí majú za úlohu nerobiť 
v podstate nič a hrať na strunu režimu. Sem tam niečo vydať, dať tomu pekný marketing, ale 
tam sa ich schopnosti ako aj úlohy končia. Na nejaké publikácie som dával aj nejaké otázky, 
ale na tie samozrejme neodpovedali.38 Išlo o povrchnú hru s informáciami a snahou 
o ničnerobenie a ničneriešenie. Zaujímali ma aj otázky ich kritérií na výber takýchto miest, ale 
to už odpovedať nechceli. Pre ukážku doby a kompletizáciu odbornosti pre toto zdôvodnenie.  

Cesta naberania skúseností cez poctivú prácu a v zakázanej zóne, kde platia teda svojské 
pravidlá džungle, ktoré som sa snažil naznačiť a pre pokračovanie projektu musel sa musel im 
nejako prispôsobiť, bola teda cestou k tomu, že dnes skutočne platí 1 > 1000. Odborníci ma 
dokážu autovať už iba demokraciou bez argumentov, ktorú som čo najpodrobnejšie opísať pri 
mnohých aktivitách. A ich počtom. Keď ani tisíce, ktorí prejdú režimom iným spôsobom, 
nemajú nárok. Samozrejme pripomínam, že som z práce mnohých čerpal. Teraz sa bavíme 
o mocenských otázkach a spôsoboch, ako je už hotový projekt odstraňovaný z éteru. 

Platí to teda bez výnimky naprieč celým odborným svetom. Nielen pri NBS, kde som k niečomu 
konkrétnemu prichádzal. Rozbor som urobil už prakticky pri všetkých odborných prúdoch 

 
37 Publikácia v prílohe 
38 Emaily v prílohách 
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a hlavných inštitúciách režimu. Viac o tom v Odbornej argumentácii, ale tak nejako to 
skutočne je. Poctivá práca a odvaha ísť do zakázanej zóny, kde sa to nesmie, boli základom pre 
predloženie tohto, za normálnych okolností neplatného vzťahu.  

 

Stredoveká alchýmia je tiež pokusom 

V mojom meste a okolí som sa však tesne pred ukončením tejto verzie zdôvodnenia stretol aj 
s ďalším pokusom o protiargumentáciu, ktorým by som túto kolekciu chcel uzavrieť. Po výroku 
o seminárnej práci od miestneho intelektuála a politického aktivistu v mojom meste som pred 
ukončením tohto zdôvodnenia dospel ešte k jednej zaujímavej kritike. Vraj chcem byť 
jedinečný a namýšľam si to, bolo mi vyčítané od ďalšieho absoloventa Ekonomickej univerzity 
žijúceho už priamo v mojej dedinskej časti mesta. Ku ktorému mám teda z mojej pozície oveľa 
väčší prístup ako k betonárom za oponou. Vraj takých je mnoho a že to vyzerá z môjho 
pohľadu na balamutenie. Naznačuje, že veci sú už mnohé roky vypracované rôznymi mozgami 
z ruskej akadémie vied, ktorí to kvantifikovali a robili rôzne nadčasové výpočty. Vraj si mám 
naštudovať knihu, kde to je39. 

Najprv som si pomyslel, že je čudné, že to ruské kapacity vypracovali a majú alternatívu 
v dôkaznej forme. Prečo potom dnes hádžu bomby na civilistov na Ukrajine a nebudujú nový 
režim? Jednoducho toto v dnešnej dobe nesedí. Ja som to urobil, ale nie som súčasťou 
oficiálnych štruktúr a akože o mne nevedia. Ale také oficiálne štruktúry Ruska, to nejako 
nesedí. U mňa sa to dá pochopiť a klamať spôsobom, ako sa klame. Tu je to však nemožné. No 
a samozrejme som sa nemýlil. Problematike po tých rokoch tvrdej práce a posúvanie vecí 
vpred mám v podstate v malíčku a mýliť sa v tomto je skutočne skoro nemožné. 

Knihu som požiadal, že do nej pozriem. Je zo začiatku tisícročia, kde štatistiky na taký 
komplexný a kvantifikovaný projekt neboli v podstate ešte na svete. V konečnom dôsledku  to 
bol ďalší návod ako ospravedlňovať a ukazovať nejakú nadradenosť pre nastavené riadiace 
štruktúry. Je to filozofická táranina, ktorá sa neopiera o nejaké demokratické princípy a také 
myšlienky. Základné poznatky na jej vznik sú ešte z čias ZSSR a snahou bolo nejakým spôsobom 
určiť princípy správneho riadenia. Bez riešení, samozrejme ani žiadne zosúladenie informácií 
za nejakým cieľom. Hlavne ju kamarát skutočne ani poriadne nečítal. Teda až na nejaké úryvky, 
lebo je v podstate neporušená. Čo teda pri jej odovzdávaní aj priznal. Avšak ani celok by zrejme 
mnoho nepriniesla a tento typ snáh o hľadanie toho, čo je správne z pohľadu riadenia 
akéhokoľvek druhu by som porovnal s alchýmiou a hľadaniu spôsobov, ako vyrobiť zlato 
v stredoveku. Skôr ďalšia potreba akademickej obce niečo vydať a niečím sa prezentovať, ako 
nejaká priama snaha o videnie do hĺbky vecí. A zdôvodniť si poberanie svojich platov. 

Pre mňa v tomto štádiu projektu nie je ťažké usúdiť, keď niekto hovorí do vetra. Tak to platí aj 
u ľudí, ktorí sú priamo v mojom dosahu. Pričom za to ani tento kamarát možno ani nemôže. 
Len hľadal dôvody ako sa niečo nedá a v tomto prípade z toho vznikne také niečo. Kvantifikácia 
alternatívy či správneho systémového riešenia v podstate ešte nebola žiadna. Alebo analýza, 
ktorá podporuje jej správnosť. To viem samozrejme veľmi dobre, keďže som to prechádzal 
celé a viem kedy a ako vôbec nejaké štatistiky vznikali. Ktoré k tomu treba spracovať, čo som 

 
39 Fotka knihy 
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mohol urobiť ja po mojich praktických skúsenostiach a živote v zakázanej zóne. Nebolo ťažké 
usúdiť, že dotyčný absolútne nevie o čom rozpráva. Ale rozpráva to sebavedomo v niekoľkých 
frázach a samozrejme tým ovplyvňuje ľudí. Ale nejakou cestou som sa k nemu dostal a logicky 
to ako príklad, ako vznikajú protiargumenty a spochybňovanie projektu priamo v teréne.  

K takémuto typu negovania som prišiel z dôvodu, že som do projektu ťahal tohto kamaráta 
a on hľadal dôvody, ako sa tomu vyhnúť a zdôvodniť si to. Priebeh by tiež vedeli potvrdzovať 
nejaké komunikácie. Je to teda momentálne bežné, v éteri je vlastne akási moja eliminácia 
a poprava, o ktorej sa relatívne vie a ktorú ešte naznačím hlbšie. Asi aj vedome komunitne 
k tomu speje. Pri prvotných opisovaniach procesov v športe som v ňom trochu videl jednu 
z príčin vzhľadom na nejaké trenice v minulosti. Pričom naznačoval až akýsi možný boj 
rodinných klanov v rámci dediny. Čo teda v takých malomeštiackých komunitách bezpochyby 
funguje a často je aj politický boj, či presadzovanie si akéhokoľvek názoru na javy, iba bojom 
takýchto klanov. Nebol síce priamym účastníkom a iniciátorom šikany, ktorá sa teda diala 
akýmsi krikľúnskym spôsobom, ale nejaké indície tomu mohli nasvedčovať. Hlavný problém 
v konečnom dôsledku je samozrejme v rozhodnutí, ktoré niekto na základe faktov, ktoré som 
predkladal, urobí. Tak ako som to ukazoval pri kapitalistoch a týchto procesoch tam.  

Za veci ako jednotlivec samozrejme nemohol, išlo o komunitné a dlho zavedené spoločenské 
procesy. To som chápal časom aj v kontexte s inými pôsobeniami v rámci mojej oblasti a aj 
preto bol určitý môj pocit viny namieste. Aj vzhľadom na mnohé iné veci, ktoré už neopisujem. 
Byť niekým, kto je možno naklonený proti vám z akýchkoľvek dôvodov je iné ako byť strojcom 
niečoho a priamym zadávateľom či účastníkom. Takto nejako som to časom chápal. A aj to bol 
dôvod toho, že som cítil potrebu ho do tohto v tomto štádiu zapájať.  

No urobilo sa to takto, ale aspoň sme prišli k ďalšej, asi poslednej negácii a jej spôsoboch pred 
uzatvorením tohto zdôvodnenia pol roka pred ďalšími voľbami. Ktoré už asi bežia v éteri s sú 
priamo v teréne, kde sa projekt ide opäť likvidovať. Lebo zhora dole je to v podstate stále iba 
o tom istom. O prázdnych pokusoch bez poznania, vedomých a možno 
nevedomých zavádzaniach. Ale dôležité je povedať to, že ak by hore boli čestní ľudia, ktorým 
ide o dobro veci, niečo také by nevznikalo aj tam dole a kde sa protagonisti rôznych 
„zaručených správ a posudkov“ majú o čo oprieť. Kde sa k tomu teda nejako logicky dostávam. 
Treba teda dodať, že vedecká obec na tom nie je vôbec ináč a robí to takisto. Len toto sa koná 
už priamo v teréne medzi ľuďmi.  

 

Thomas Piketty naznačuje, že otázkou doby je iba to, či sa horným poschodiam bude dariť 
nerovnosti ospravedlňovať. O tom je najčastejšie celá ekonómia, či politická veda. Alebo toto 
sa vlastne učia dnešní odborníci. Pravicoví intelektuáli na to využívajú možné aj nemožné 
kamuflácie, manipulácie či spochybňovania. Hrajú na strunu ega a vyššieho intelektu. Ale nič 
viac a nič menej. To som rozobral v iných publikáciách. O niečo také sa pokúšajú ale aj iné 
prúdy, ktoré sa viac vyznačujú komunitaristickým spôsobom fungovania, ktoré si načrtneme. 
Kde je to často viac o komunitných lynčoch a popravách, ktoré sa robia spojením takýchto 
článkov. Čo ich k tomu aj často drží pokope. Teda nejaká vlna nenávisti. Ospravedlňovanie 
akejkoľvek nespravodlivosti je vlastne v konečnom dôsledku základným ideologickým 
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nástrojom všetkých dnešných prúdov. A deje sa hlavne na tých, ktorí sú pre mocných nejako 
nebezpeční. 

Akási možno až stredoveká inkvizičná poprava, ktorá zrejme stojí aj v ceste tomuto projektu 
a je svojim spôsobom súčasťou marenia mojich snáh o prežívanie, v minulosti využívala na 
ospravedlňovanie jej konania omnoho menej dôveryhodné zdroje informácií ako je ruská, či 
slovenská akadémia vied. Alebo ukážka nejakej peknej knihy, či publikácie verejnej inštitúcie 
ako je NBS. Výsledok dobrého marketingu, ale s nulovým obsahom. Nie je ťažké niečo také 
medzi takto nastavenú komunitu dostať, aby to bolo pravdou. Nemusí to byť ani vedomé. 
Problém je aj dnes hore, v najvyšších poschodiach hierarchií, v najvyšších štruktúrach režimu 
a potom logicky aj vo vedeckej obci. Tam klamú a potom sa niečo také koná aj dole a týmto 
vlastne podnecujú likvidácie, ktoré opisujem. Spoločenské vraždy sa stále diali a dejú pre 
potreby udržiavania moci a boli ťahané zhora. Stále sa ľudia pridávali k lynčom 
a odstraňovaniu rušivých momentov hierarchických štruktúr z dôvodu prežívania. Toto sa deje 
dodnes na každej úrovni režimu, možno inou a miernejšou formou ako v minulosti. Ale 
podstata zostala a ja som sa ju snažil predkladať v akejkoľvek aktivite. Pri projekte je to však 
najdôležitejšie a veci vidím preto, lebo ich dlhodobo sledujem a táto zakázaná zóna, kde vás 
systém nepustí, pre mňa bola realitou a nepochyboval som o tomto mechanizme. Mojou 
úlohou je už len ukazovať klamstvá, ktoré skutočne môžu byť aj nevedomé, či spôsoby 
manipulácii a snáh o zastavovanie takéhoto projektu. A to z dôvodu jeho nadčasovosti viem 
a môžem robiť bezpochyby úplne jednoznačne a v dôkaznej forme. Čo je hlavným cieľom celej 
publikácie. Tie môžu byť skutočne často len vynútené a nechcené, ale zaznamenávať ich musím 
a iná cesta tu už nie je. 

 

Tu išlo o zaujímavý pokus a snahu niekoho z môjho okolia, kto bol možno aj pritlačený 
k nejakému vyjadreniu sa. Zobral literatúru, ktorú poriadne ani nečítal, s extrémne nízkym 
využívaním faktov a práce s nimi, plnú manipulačných fráz. Alchymistický pokus o hľadanie 
zlata zo stredoveku je asi najvystižnejším pri ohodnotení, o čo išlo. Nachádzajú sa tam nejaké 
frázy o vypracovaných modeloch a kvantifikácií, ktoré akože vyrobili nejakí vedci v minulosti, 
pričom to spadá až do komunizmu. Pri mojom projekte a pritom, že som urobil asi prvú 
kvantifikáciu správnosti nejakej stratégie takéto argumenty, môžu zavážiť. Ale vznik vedcov za 
peniaze daňových poplatníkov v spoločenských vedách je skutočne veľmi diskutabilný pre 
nejaký spoločenský progres. Možno tak v sumarizácii nejakej literatúry, ako to urobil poslanec 
Blaha. Aj ten keď mal vydať niečo z vlastnej hlavy, už to bola čmáranica a proste zle nedobre. 
Netušil o čom píše, nemal o veciach prehľad, len tak hádal a azda až blúznil. Toto bol tiež teda 
zaujímavý pokus, ktorý argumentačne môže zabrať z rôznych pohľadov, ale zhĺbky išlo o to, čo 
píšem. Išlo o alchýmiu, za ktorú dostávali vedci dobré platy, niečo zo seba vydať museli, ale 
hodnotu to má nulovú. Alebo minimálnu. Pričom sa to dá využiť pri takýchto zaujímavostiach.  

Toľko teda k spôsobom protiargumentácie a toho, ako sa dnešné štruktúry zabetónovali 
a zhora klamú a zavádzajú, aké to má dôsledky tam dole a ako sa to prenáša do stredovekých 
lynčov. Pripomínam, že aj tento kamarát si cenu 5000 Eur neprišiel vyzdvihnúť, aj keď bol do 
toho pozývaný tiež. Za predstavenie inej alternatívy by to dostal. Rozdiel medzi hĺbkovým 
chápaním a povrchnými, hoci aj sebavedomými frázami, je možné odhaliť práve pri takejto 
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akcii. To samozrejme platí hlavne pre vedcov v danej oblasti. Tam ide výlučne iba o to. O hraní 
sa s inými, podvodoch a klamstvách. O udržiavanie režimu bez náznakov o nejakú objektivitu. 

Ľudia sa snažia hľadať argumenty, lebo hovoriť pri takomto projekte môže nabúrať statusy 
rôznych osobností či inštitúcií. A je to skutočne v záujme dnešnej moci. Ale tie argumenty 
vyzerajú asi nejak tak, ako som ich predložil. A prešiel som z dedinskej, cez mestskú až do 
štátnej a vedeckej formy. V podstate je to stále o tom istom, je to skutočne akási športová 
kategória doby. Hľadať spôsoby, ako sa niečo nedá a hľadať dôvody, ako nechať dnešný režim 
neporušený, aj keď všetky fakty a dôkazy hovoria o jeho chybovosti. Ako aj všetky fakty 
a dôkazy hovoria o tom, že kooperativizmus je dnes jedinou zdôvodnenou alternatívou do 
budúcnosti. A asi aj preto vieme ukázať aj túto dimenziu spoločnosti. 

Tieto protiargumentácie sa teda možno dajú brať ako pokusy zisťovať, či viem o čom 
rozprávam. To je asi ťažké hodnotiť. Každopádne sú podobného charakteru, nezaložené na 
argumentoch ale skôr na nejakom pocite a môžu uškodiť. Aj preto je extrémne dôležité, že sa 
tento projekt dostane do priamych diskusií, lebo takejto vlne, ktorá je teda na každej úrovni, 
je skutočne ťažké čeliť z pozície, v akej som ja. Čiže nie je to kritika, je to konštatovanie toho, 
kde sa nachádzame a s čím sa projekt stretáva. Poďme však z pohľadu zdôvodnenia zákona do 
nie menej dôležitej oblasti, ktorú sme rozoberali naprieč celou publikáciou a je potrebné 
urobiť nejaké objektívne závery v kontexte s existenciou padajúcich hovien. 

 

Záver k vzťahu padajúcich hovien a opačného pohlavia 

Žena je neuveriteľný nástroj mocenského boja a cez pôsobenie na ne a ich ovplyvňovanie sa 
dokáže robiť a mocensky meniť mnoho vecí. Je vysoko ovplyvniteľná okolím a žiadne padajúce 
hovno to v tomto smere ľahké nemá. Ide bezpochyby o veľmi dôležitú problematiku a jej 
interpretácia a závery sú pre zdôvodnenie nášho zákona veľmi dôležitým. Už skôr som sa snažil 
naznačiť, že padajúce hovno v dnešnej spoločnosti funguje často iba ako spojovateľ vzťahov 
potom, čo ho okolie od toho odoženie. Alebo aj dievčatá sa pri niečom takom dokážu dostávať 
do vyšších „spoločenských kruhov“. K tomu motivácie riadiacich štruktúr doby na elimináciu 
ľudí v móde, ktorom som robil projekt, sú veľké. To som sa snažil naznačiť v rôznych oblastiach. 
Po predstavení a urobení projektu, ktorý môže preosiať štruktúry, asi ešte omnoho vyššie. 

Na túto problematiku som pozeral ináč až vtedy, keď som si ich potrebu postupne 
uvedomoval. Pri možnostiach na nich som robil lepšie, hral lepšie futbal, hlavne vedel robiť 
a rozvíjať projekt omnoho efektívnejšie a rýchlejšie. A prinášalo samozrejme aj mnohé iné 
pozitíva vo vzťahu s fungovaním v spoločnosti. Možnosť v móde a spoločenskom rozpoložení, 
v ktorom som projekt robil bola síce najčastejšie len alternatívna, ale takto mohol odsledovať 
aj mnohé iné veci potrebné pre toto zdôvodnenie. 

Príbehom som sa snažil naznačiť aj to, ako sa okolo mňa zvyšovala nervozita, ak som do 
fungovania zaviedol tento spôsob vzniku energie. V kombinácii s módom čistoty a úplnej 
eliminácie drog. Futbalistom som nevadil, ale keď som mal možnosť to riešiť takto, už po mne 
vrieskali a pripravovali si vyhadzov. Menilo to vnútornú atmosféru, bol som nechcený. Čo 
mohlo mať rôzne iné spoločenské dôvody a snažil sa to opísať v mnohých súvislostiach, 
v tomto prípade spojené s náboženskou oblasťou a tlakmi a pnutiami v nej.  
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V servise to fungovalo presne tak isto a tieto veci som si začal všímať už kedysi dávno práve 
v tejto oblasti. Na základe toho veci okolo futbalu aj predpovedal a uvedomenie si tejto hrozby 
bolo jednoducho u mňa dlhodobo na vysokej úrovni. V určitých prípadoch to bolo pre okolie 
úplne nezvládnuteľné a napätie často obrovské. Treba povedať, že to bolo hlavne vtedy, ak 
som mal aj dobré výsledky v práci. Presne to sa dialo aj pri posledných skúsenostiach 
v Gerlose. Ale zaznamenával som tento jav omnoho skôr. 

Osobne aj sa som sa dlho zamýšľal nad tým, v čom robím asi chybu. Často mal o sebe aj nejaké 
pochybnosti. Tie sa ale s pribúdajúcimi skúsenosťami rozplývali a dnes viem, že tá chyba je len 
jedna. Nestal sa zo mňa otrok a ostal som slobodným človekom bez tlakov z nejakej zložiek 
moci a v mojom prípade aj pre možnosť rozvíjania projektu. A to znamená, že na moje 
prípadné vzťahy budú robené veľké tlaky a budú rozoštvávané. Nestal sa zo mňa otrok 
náboženstva, ani otrok žiadneho politického smeru, kde by sa možno zaškatuľkovaním do 
hierarchií a tým, žeby som pre mocných nebol hrozbou, niečo spoločnosť dovolila. Bez snáh 
o ovplyvňovanie či zásahov do tejto dôležitej oblasti a mojich rozhodnutí v nej. Lebo slobodný 
človek riadiaci sa faktami bez ideologického prístupu vo vzťahoch prežíva to, čo som opisoval.  

Samozrejme moja cesta bola zvláštnou a zaľúbenie ma dostávalo do možno zaujímavých 
a atypických situácií. Dostal som sa však do takého štádia, keď moje fungovanie závisí od toho, 
či si viem takéto potreby nejako zariadiť. To je dobré, ale ste aj zraniteľný, ak závisíte od ženy, 
ktorá je nejako ovplyvnená rôznymi mocenskými vplyvmi či kruhmi a tieto veci môžu narobiť 
pekelného zla. Myslím, že aj toto je hrozbou napríklad náboženských komunít, kde dlhodobo 
ide skôr o udržiavanie otrokárskych režimov. Mať pod kontrolou ženy je jednoducho spôsob, 
ako tie hierarchie svojim spôsobom udržiavať a eliminovať rôzne hrozby.  

Situáciu vonku v akomsi liberálnejšom, alebo v kontexte s dnešnou dobou možno povedať aj 
kapitalistickejšom prostredí, som opisoval tiež a pri určitých vákuách som niečo riešiť aspoň 
krátkodobo vedel. Samo o sebe je to ale aj tam o akomsi začarovanom kruhu. Pri mojom móde 
slobody a čistoty od drog sa vysoké percento ľudí pri moci v tejto oblasti správalo podľa 
podobnej rovnice. Kapitalista a človek pri moci je v kapitalistickom prostredí veľmi dôležitým 
článkom, ktorý tieto veci výrazne ovplyvňuje. Všetko to závisí od jeho individuálneho rozvoja, 
ktorý teda súvisí s vplyvmi, ktorými je obkolesený. Spôsobom a motiváciami na prežívanie, ale 
aj zložkami inej moci, ktoré som rozoberal napríklad v rakúskom Tirolsku.  

 

V predošlých textoch som naznačoval aj to, že kooperativizmus bude tlačiť na elimináciu tlakov 
na deštrukciu tvorby prirodzených vzťahov. Na mysli som mal to, čo na kapitalistu, pri snahe 
o prežívanie, pôsobí. Teda na článok, ktorý je v tomto prostredí najčastejším zdrojom 
deštrukcie. Pokiaľ by to bola výkonnosť jeho kolektívov a tímov z rôznych pohľadov, tak by bol 
tlačený k nerobeniu deštrukcii. Ibaže je to niečo iné a aj preto tie tlaky vznikajú. Často je 
kapitalista tlačený náboženskými spolkami, ktoré ovplyvňovanie prirodzených vzťahov majú 
hlboko vo svojej DNA. To boli asi dôležité tlaky, ktoré zohrávali úlohu v rámci Rakúska, kde som 
robil rozbor z veľkej miery. Ale ani v iných oblastiach to pri kapitalistoch iné nebolo. Spravodlivý 
trhový mechanizmus bude tlačiť k tlakom na nedeštruovanie prirodzených vzťahov a je to asi 
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jedinou cestou k takémuto niečomu. To, čo teda kooperativizmus sľubuje a ponúka. Verím, že 
logika naplnenia aj tohto cieľa, či spoločenského ideálu, je predstavená dostatočne dobre. 

 

Vrátim sa ale k domovu, kde to z tohto pohľadu bolo skutočne tiež veľmi zaujímavé a z tejto 
pozície videl tiež do zaujímavých dimenzií života padajúcich hovien v kontexte s touto 
problematikou. Teda v oblasti, kde fungujú viac davové spôsoby. 

Ženy sú u nás prakticky stále ako tovar na trhu, alebo ľudia majú tendenciu brať ich niekoho 
ako vlastníctvo. Spájanie sa často robí cez spomínané ideologické alebo aj iné spolky, či nejaké 
davové akcie. Často v kombinácii so svetom drogových delírií. Inej cesty tam vlastne niet. Tak 
nejako fungujú konzervatívne oblasti. Moja pozícia padajúceho hovna, ktorý musel riešiť 
a posúvať projekt, bola tiež dosť zvláštnou a atypickou na nejaké snahy. 

Moje neskoršie pokusy pri uvedomovaní si tejto potreby aj pre projekt, išli nad tieto spôsoby. 
Teda bez drog, rôznych ideologických spolkov, alebo statusom zabezpečený, či úspešný človek 
v rámci tohto režimu. K čomu ma teda prirodzene priviedol život v móde slobody a čistoty, kde 
som mohol projekt riešiť. Kde som vlastne prešiel akousi zónou, v ktorej sa nachádzajú mnohé 
padajúce hovná doby, ale na rozdiel odo mňa v nej zostanú. A to bol a je problém. Pre projekt 
jediná možnosť a cesta, ale cesta bola skutočne zarúbaná. A samozrejme nielen u mňa doma, 
je to všeobecný problém, ktorý som sa snažil otvoriť v rôznych typoch oblastí. Na obranu 
napríklad môjho domova môžem povedať aspoň to, že môj záujem o dievčatá nebol 
sprevádzaný drastickými spôsobmi, za ktorými často boli kapitalisti. Aj keď na druhej strane 
niekde inde som na to v tejto pozícii aspoň právo mal, čo u mňa pri naznačených dlhodobých 
procesoch teda skôr nie. Ak by som nebral možno nejaké tlačenie k múru, čo teda bezpochyby 
nebolo kompatibilné s rozvojom projektu. Ale ten pocit až akéhosi vlastníctva niekoho 
a určovania, kto má ako žiť, je v takýchto prípadoch veľmi zaužívaný a azda až smerodajný.  
Z pohľadu padajúceho hovna, ktoré potrebuje riešiť takýto projekt, bola táto situácia azda až 
beznádejnou.  

Na nič, ako na využívanie mojich asi veľkých, často z pohľadu komunity neprimeraných snáh, 
to na tvorbu iných vzťahov aj v mojom domove dlhodobo nevydalo. Ľudia sa pri takýchto 
aktivitách padajúcich hovien radi spoja, niekoho odstrčia, na takejto krátkodobej vlne 
nenávisti vybudujú niečo, čo by možno bez takejto aktivity nevzniklo. Takto vznikajú siete 
v spoločnosti, takto sa často tvoria navonok „kamarátstva“. Čo teda môže mať z pohľadu 
projektu aj hrôzostrašné dôsledky, čo si rozoberieme v nasledujúcej časti.  

V tejto súvislosti spomeniem ako príklad aj miestneho intelektuála, ktorý vedie kvízy 
v komunitnom centre, je už aj politickým aktivistom a hlavne autor výroku o seminárnej práci. 
S jeho manželkou sa dali dokopy krátko potom, ako som ja voči nej prejavil nejaký záujem. Išlo 
iba o smsku, ktorou som ju pozval na kávu. A veru tie pohľady na mňa v tom čase od neho 
neboli príjemné a bolo vidieť veľké vzrušenie a napätie. Niečo také sa stane, takto vznikne jeho 
vzťah a on to potom možno v sebe dusí, potrebuje zrejme svojej polovičke ukazovať, že vyhral 
ten lepší odo mňa a po rokoch v kontexte projektu robí také čudo po celom meste. Aj keď ten 
môj záujem bol samozrejme nenatlakový, prirodzený a nerobil som z toho nejakú vedu. Teda 
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ako stále a funguje to dodnes. Tieto smsky samozrejme už nemám a podľa informácií 
operátora sa už nedajú zistiť, tak to uvádzam iba ako moje slová, ktoré môžu a nemusia byť 
potvrdené inou stranou. V tom prípade to v tom najhoršom prípade bude slovo proti slovu. 
Treba povedať, že išlo o dlhodobého kritika a spochybňovača v mojej oblasti a výrok, ktorý 
uvádzam, bol len poslednou kvapkou v mori. Ktorú teda predkladám. Ale na druhej strane 
povedať aj to, že jeho kritika v mnohom projekt posúvala. Aby som to zobral aj z tej druhej 
strany 

Takýchto vzťahov po nejakej krátkodobej nenávisti voči mne ako padajúcemu hovnu v 
spoločnosti, keď som niečo v tomto smere možno urobil na princípoch udržiavania si 
vnútornej slobody aj v mojej oblasti, teda vznikalo mnoho. Potom je z toho časom komunita, 
ktorá stvára takéto neplechy. Jednoducho dnešná spoločnosť na svoje fungovanie potrebuje 
zdroj nenávisti, bez ktorej by sa tu nerodili asi ani deti. Len problémom teraz je, že jeden ten 
zdroj nenávisti urobil to, čo som urobil ja. Už to robí problémy a ukazuje nejaký spoločenský 
obraz v kontexte s mojimi autentickými skúsenosťami. Už je z toho problém, ktorý mnohí chcú 
zmiesť zo stola a vidia vo mne možno aj hrozby ich rodín. Asi až tak do hĺbky problémov 
a presadzovania projektu by sa dalo zájsť, ak začnem rozoberať túto problematiku na mojich 
prirodzených a nenatlakových snahách o opačné pohlavie hlavne v mojej oblasti.  

Mám synovcov, ktorí hrajú futbal a sú vo veku, keď sa rozhoduje či v tom budú pokračovať na 
profesionálnej úrovni alebo nie. Z pohľadu fungovania v kolektívoch majú veľmi podobnú 
povahu ako som predstavoval u mňa. Povedzme to aj tak, že ich energia a pôsobenie na ihrisku 
má inú logiku a iné zdroje, ako odsúvanie článkov z kolektívov. Keďže som niečo podobné aj v 
športe zažíval aj ja, pričom veci rozvíjal aj pri rôznych možnostiach, nejakú predstavu o ich 
situácii mám. Ja som to v ich veku robil pomocou nejakého hýrivejšieho života a asi by som to 
tak dnes nechcel. Nakoniec aj vo futbale to prinášalo len záblesky, nebol z toho nejaký ustálený 
prísun na vyššej úrovni. Vtedy som o možnostiach výmien energie medzi pohlaviami absolútne 
netušil a nebol si tohto nástroja vedomý. Pričom nemal veľmi šancu to aj na turbulentnú 
situáciu v mojej rodine a zrejme aj jej postavenie padajúceho hovna v komunite z rôznych 
dôvodov spoznávať. Rozoberal som to postupne a neskôr. Dnes po mojich skúsenostiach 
a dlhodobom rozvoji aj v tejto oblasti sa snažím im nejako naznačiť, že je dobré to rozvíjať 
pomocou behania za dievčatami a určite nie cez svet drog akéhokoľvek typu, ktorý je funkčný 
len krátkodobo a bezpochyby to správnou cestou nie je. Dlhodobejšie prinesie iba konflikty 
a zneužívanie rôzneho typu. Otázne samozrejme je, či je v takejto oblasti, pri takýchto 
extrémnych tlakoch a často aj dlhodobo riadených likvidáciách, niečo také vôbec možné.  

Byť vo veku mojich synovcov, chcieť veci robiť týmto spôsobom a byť tlačený k výkonom na 
ihrisku, asi tie drogy by boli pre prežívanie veľkou hrozbou. Bohužiaľ tak nejako tieto komunity 
pôsobia a toto často spôsobujú. Nenávisť a štvanie medzi sebou, čakanie na pád iného a jeho 
zotročenie. Keď vás takto nastavená komunita má v rukách a vy od nej závisíte pre potreby 
prežitia, môže to byť pekne zničený život, možno aj znemožnená kariéra nádejného športovca.  

Závisieť od prirodzenej energie medzi pohlaviami a byť tlačený k nejakým výkonom 
v akejkoľvek aktivite je dodnes veľmi zraniteľné a veľmi náročné. Žena je z pohľadu muža 
jednoducho dôležitý nástroj udržiavania režimu a ovplyvňovanie vecí ako sú prirodzené 
vzťahy, či ovplyvňovanie týchto vecí vôbec sa dá považovať za jednu z najväčších hrozieb, ktorú 
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som pochopil práve z pozície padajúceho hovna. V mojom prípade, keď som musel veci riešiť 
v totálne čistom stave, to teda platilo bezpochyby a aj preto môžem hovoriť o takejto téme. 

Samozrejme pri pohľade na moje často nechcené skúsenosti namieste je asi aj otázka 
monogamie a toho, či by som pri takomto dlhodobom vzťahu ja vedel riešiť tie najzložitejšie 
súvislosti. Ťažká dilema asi aj pre mňa. Pri tom, čo som videl doma, to teda určite nie. Pri 
mojom poslednom vzťahu neviem, lebo som to nerobil a nebol to čas, keď som tieto veci 
rozvíjal. Odrazu ma nikto nechcel meniť, aspoň na istý čas sa snažila byť mi oporou a pomôcť 
mi byť povedzme viac pri sile a akceptovanejší v spoločnosti. Takto by to možno fungovalo aj 
popri priamemu rozvoju projektu. Naisto to ale povedať neviem, lebo pri odstránení vákua, 
táto možnosť hneď zanikla.  

Naposledy išlo ale o mladé dievča a je zaujímavé, že iba ona mi vedela pomôcť a byť mi aspoň 
na nejaký čas vzpruhou. Jej prístup a správanie boli skutočne také. U staršej by som zrejme 
musel byť so ženou svojho života. Tam sa ale asi naráža na možnosť režimu a jeho bariér 
vstupu. Potrebný by bol jednoduchý prechod mojej práce do éteru, ktorý by mi priniesol asi 
nejaké postavenie, odkiaľ by som sa o niečo také mohol snažiť. Ale to by sme museli žiť v dobe, 
kde odborné štruktúry sledujú svet faktov a nie vlastných vrecák. A v takej dobe ja ešte 
nežijem ani náhodou. Takýto začarovaný kruh prináša dnešný režim a vlastne aj bráni 
v prirodzených vzťahoch, ktoré by možno mali šancu. Kapitalizmus a aj dnešný otrokársky 
režim je cestou k ich likvidácii. Rôznym spôsobom a v kombinácii s rôznymi zložkami moci. 

Každopádne napriek tomu, ako som musel projekt rozvíjať a do čoho ma okolnosti tlačili, o 
monogamický vzťah som prakticky stále bojoval. Tento boj a veľká láska boli bol základom pre 
vznik celého projektu. Naposledy som rozmýšľal nad vznikom rodiny, lebo som cítil, že by to 
mohlo aspoň v nejakej podobe fungovať. Ale z mojej pozície to bolo skutočne zatiaľ nemožné 
tak, aby som mal aj čistú hlavu a mohol riešiť projekt a veci posúvať.  

Na záver ale treba dodať to najdôležitejšie. Pri možnostiach na tento typ prirodzenej energie 
vznikali na mňa veľké tlaky už v najjednoduchších činnostiach a tento boj o to, aby som k tomu 
prístup nemal, má z pozície moci určite svoju logiku. Je to niečo, čo mocní doby a udržiavači 
režimu v rôznej podobe a na rôznych pozíciách bezpochyby chcú.  

Za elimináciu možností na tento typ energie sa pri mojej osobe v móde slobody a čistoty 
jednoducho vehementne bojuje a jej zamedzenie je v záujme víťazov režimu. Z ktorých som 
v podstate už spravil štatistov. Hrozba môjho prechodu do odborných diskusií a politického 
éteru je z pohľadu dnešných štruktúr obrovská. A to je bez funkčného vzťahu je pri takomto 
projekte, kde musím ísť dopredu a nenasledovať nejaké otrocké hierarchie, náročné a asi až 
nemožné. Ja veci posúvam dopredu, ja sa nenechávam viesť tými, ktorí možno majú moc 
a peniaze, ale to nevedia. Túto logiku mnohé riadiace štruktúry dobre poznajú a vedia, ako 
a kde na veci tlačiť. Tento priestor je bezpochyby dôležitou časťou, ako mňa dostávať 
z možností na napredovanie projektu. Možno v tomto rozvinutom štádiu tou najdôležitejšou. 

Tento mechanizmus udržiavania režimu cez likvidáciu vzťahov a vplývaním na nich som 
pochopil dávno. Dlhodobo robil všetko pre elimináciu jeho dôsledkov, ktoré súvisia s pozíciou 
padajúceho hovna a aj preto to opisujem takto autenticky a hlbšie. Aj tento boj súvisel 
s potrebou riešiť projekt. Inej cesty ako hlbšie otvorenie sa pre jeho pochopenie asi niet.  
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Komunitarizmus, tvorba sietí v rámci neho a jeho hrozby 

Moja konzervatívna oblasť sa vyznačuje tzv. komunitaristickým spôsobom fungovania. Je to 
nejaké umelé vytváranie komunít, ktoré niečo drží. U nás je to tak náboženstvo, ako asi aj 
komunistické prúdy. Teda v našej oblasti z pohľadu náboženstva kresťania, ale aj robotnícka 
trieda. Je to spôsob, ako sa ľudia spájajú, ale často bohužiaľ výsledkom tohto spájania je 
vytváranie nejakej potrebnej virtuálnej reality pre dosahovanie svojich cieľov. Ak je to 
založené v princípe len na udržiavaní moci, čo je príznačné tak pre všetky zložky dnešnej 
moci(aj kapitalistickej), tak je z toho v konečnom dôsledku spôsob na odstraňovanie 
nepohodlných a fungovanie na nenávisti. Jednak na udržiavanie svojich štruktúr, ale 
spoločnosť ten zdroj často aj skutočne potrebuje ako zdroj energie vo všeobecnosti.   

Spomínal som, že v určitých fázach som obrazne povedané kopanie do hlavy bral až ako určitú 
formu dobrého skutku. Skutočne som si túto funkciu, keď som bol dlhodobejšie v stave 
vyššieho štádia relatívne jasného prípadu padajúceho hovna, dlhodobejšie uvedomoval. Ibaže 
neskôr mi to samozrejme aj v kontexte projektu začalo vadiť, aj keď bol možno prekvapený 
z toho, že si tieto potreby ľudia riešili na mne popri rozvoji tohto projektu. A veci chcel 
evidovať a verejne ukazovať. Lebo som postupne zistil, že ináč sa takýto val zastaviť nedá 
a zmetie ma napriek tomu, čo som časom ponúkal ako výsledok mojich skúseností. 
Samozrejme v kombinácii so skúsenosťami mimo domova, kde inak, ale stále o tom istom.  

Toto však vznikne automaticky, ak princípom fungovania komunít nie je hlavná myšlienka 
pravdy a spravodlivosti. Stále sa to pretaví do niečoho takého. V tom je komunitarizmus ako 
taký veľmi nebezpečným. Jeho opakom je to, čo prináša individuálny rozvoj a osobnú slobodu, 
avšak tiež s veľkými hrozbami využívania vysokého ega a naťahovania sa na zložky dnešnej 
moci. Čo sme si trochu predstavili pri volebnom pokuse zo strany jednej z pravicových vetiev. 

Tento mechanizmus som viacmenej opisoval pri akejkoľvek aktivite z pohľadu neprirodzených 
hierarchií. Z pohľadu firiem, ale asi aj komunitného. Je to vlastne len o hľadaní obetí 
a fungovaní na odstreloch ľudí. Pre rôzne potreby mocných spojené s udržiavaním ich moci, či 
nejakých iných výhod. Celý proces začína niekde hore a ja som dokonca naznačoval, ako je to 
spojené s vedeckým svetom a spôsobom ich správania sa. A to vo viacerých oblastiach.  

Komunitarizmus  a tvorba komunít  na akýchkoľvek ideológiách je však sám o sebe najčastejšie 
poznačený spájaním sa za takýmito účelmi, často predkladaním dobre znejúcich hesiel 
a cieľov. Ako je rodina a láska v rámci kresťanstva, alebo pomoc pracujúcim a ich spájanie sa 
pred nejakým spôsobom vykorisťovania v rámci komunistických prúdov. Rozvojom projektu 
som sa paradoxne stal absolútne perfektným nástrojom na túto potrebu a asi aj tomu 
nasvedčujú všetky už zaznamenávané skúsenosti. Napriek tomu, že som rozvinul projekt, ktorý 
má duchovné ciele, ale rozvinul aj komunistický ideál do nadrozmerných výšok. Nakoniec 
možno práve vďaka takýmto niekedy až drastickým a očividným formám šikany a kolektívnych 
klamstiev, do ktorého sa v rámci takéhoto fungovania darí stiahnúť veľké množstvo ľudí, 
vzniká aj toto zdôvodnenie zákona. 

Futbalová skúsenosť bola zloba, ktorú miestni urobia a nasleduje spájanie sa na tom, ako sa 
dokazuje jej opodstatnenosť. Ak je to v záujme mocných, zrazu vznikajú zaujímavosti. 
Kapitalisti podporujúci futbal v širokom okolí ťahajú vyššie tých, ktorí v tom boli. Vedenie 
mesta, ktoré v podstate kryje komunistické prúdy na Slovensku a dáva prvú bariéru vstupu, 
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akosi záhadne stále pomáha tam a tým, ktorí sa k mozaike pridávali a pridávajú. Ako aj 
podporuje práve takých podnikateľov, ktorí to následne robia. Záhadne sa to však deje aj pri 
oboch kluboch, v ktorých som hrával pred voľbami. V kontexte nejakých zákazok pre firmy, 
alebo ponúknutí práce či iných výhod pre protagonistov a podporovateľov týchto činov. 
Vedomých, či nevedomých. Priamejších, či menej priamych. 

Niečo také sa dalo ale odpozorovať aj pri rozoštvávaní môjho posledného vzťahu, keď dotyčný 
po príchode do domácich podmienok a mojom otvorení tohto procesu v snahe o nejakú formu 
sebaobrany pred takýmito hrami, ktorý sa prevalil z domácich štruktúr vonku, pracuje na 
mestských zákazkách. Vtedy som to dokonca v mojom domove už spájal s rusínskou 
komunitou, niečo také naznačoval v publikáciách. Čo je už asi trochu za čiarou a spojené 
trochu s dezilúziou, ktorú som zažíval. Ale takto nejako som to videl aj v súvislosti s nejakou 
minulosťou v rámci rodiny a javoch podobného typu. Jednoducho som tam videl, že niekto 
niečo robí vedome a o niečo mu ide. Takto som sa vyjadril v predošlých publikáciách. Skúsim 
to navonok paranoidné videnie ale rozobrať viac. 

Na margo zväčša rusínskeho vedenia mesta chcem dodať, že v nejakých momentoch vedelo 
počas projektu pomáhať aj moje rodine a rodičom. Tie vzťahy sú tam celkom dobré. Ale stále 
ak prišlo na lámanie chleba a išlo už o mňa a moje odstraňovanie, ktoré tu teda bolo davové 
a boli v tom svojim spôsobom prakticky všetky zložky moci, stiahli chvost a pridávali sa k tejto 
verejnej akcii. Za niekoľko rokov mohli a mali projekt tlačiť cez ich štruktúry do diskusií a na 
posúdenie. Mohli mi bezpochyby pomôcť dostať sa do systému a do štruktúr rôznym 
spôsobom. Ale robili presný opak. Pričom boli pri mojom verejnom výsmechu pri snahách 
o posunutie veci cez poslanca Blahu a možno až dôležitým článkom tejto „akcie“. Pri 
predošlých náznakoch pomoci stále tam, kde sa vykonala nejaká podlosť na moju adresu je 
možno náročnejšie a navonok paranoidnejšie hľadať priamu zainteresovanosť. Hlavne keď 
niekedy ide doslova o kamarátov, alebo rodinu. Avšak malomeštiacké politické boje niekedy 
skutočne súvisia aj s rozvracaním a kupovaním si členov rodiny, v snahe o odstavovanie 
nechcených a pre moc nebezpečných článkov.   

V týchto prípadoch je to teda možno navonok paranoidné, pričom jednotlivé udalosti bez 
spojenia by tak vyzerali určite. Avšak pri projekte a reakcií na neho tu asi skutočne nie je o čom. 
Tam mesto a vedenie zlyhalo na celej čiare a dýky do chrbta z týchto zložiek sú asi jasné 
a zreteľné. Do akej miery vedomé, je samozrejme otázne. Vlna, ktorá vzniká pri procesoch, 
ktoré opisujem, je často ťažko zastaviteľná a ľudia do nej automaticky spadajú a nachádzajú 
v komunitaristických oblastiach, konajúcich takéto popravy, veľkú podporu. Pričom politik je 
vlastne rád, že sa zbavuje konkurencie. Poďme však späť k našej úvahe a tvorbe sietí 
v spoločnosti. 

V globále sa často hovorí, že ak chceš robiť biznis a prežívať, musíš sa napojiť na židov. To som 
prvýkrát počul už pri mojich prvých priamych skúsenostiach s vyspelou západnou 
spoločnosťou, keď som ako študent a nočný strážnik pracujúci aj v bare pri mori v Taliansku, 
spoznával rôznych členov strednej, či vyššej strednej triedy v rámci západných štruktúr. 
Novinárov, ekonómov, ale aj iných. Veci som samozrejme pochopil časom a podal k tomu aj 
riešenie, ale takéto frázy medzi nimi chodili. Židovské siete sú jednoducho nad všetkými inými 
sieťami a iné komunity fungujú skôr tak, že medzi sebou súťažia a hľadajú spôsob, ako sa na 
ne napojiť. Tak napríklad najčastejšie vznikne podnikateľ, ktorý potom vytvára podnikateľov 
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pod sebou. O tom je vlastne dnešný trh. Tak nejako sa hovorí a asi aj je v mojej oblasti s 
rusínskou komunitou. Ktorá ťahá nitky v mnohých oblastiach a často možno navonok na seba 
útočia, v konečnom dôsledku môžu byť vnútorne prepojení a spájať ich môže snaha o moc 
a udržiavanie takýchto nitiek v spoločnosti. Mnohé aktivity môžu robiť pre udržiavanie 
dnešných riadiacich štruktúr, keďže zmena skutočne môže znamenať aj preosiatie takéhoto 
typu tvorby sietí nad nami. Mnohé aktivity momentálne hlavne a prioritne preto, aby som bol 
ja odsunutý, lebo tieto nitky to bude nabúravať.  

Je samozrejme namieste podotknúť, že mnohí členovia aj mojej rodiny sú a boli z tejto 
komunity a nie je to niečo osobné. Niektorí mi pomáhajú aj priamo s projektom aj v čase 
dokončovania tohto zdôvodnenia. Sme medzi sebou poprepájaní a v konečnom dôsledku 
žijeme ako jedna rodina. Avšak takto nejako sa skutočne hovorí, vedia sa pre nejaké spoločné 
ciele v dôležitých momentoch omnoho viac spájať. Rusín napríklad volí rusína, tak sa hovorí. 
V dôležitých momentoch si viac pomáhajú a podporujú sa. Čo je teda na nich pekné. 

Moja dedinská komunita je v tomto smere úplne inde ako rusíni. Je pod týmito sieťami 
a v zásade je v stave ťažkého súťaženia medzi sebou a hľadania spôsobov, ako sa na tieto nitky 
napojiť. Niekedy je to skôr štvanie sa medzi nimi, vzájomná likvidácia a skrývanie to navonok. 
Avšak nič také ako túžba po ovládaní zhora ju spojiť nedokáže, čo môže byť samozrejme tiež 
aj dobré. Možno je to viac komunita poctivej práce, ktorá je v tomto režime ale vydieraná 
a tlačená do kúta zhora. Zrejme aj takýmito spájaniami a tvorbami nitiek, ktoré som naznačil. 
Viac ju spája napríklad náboženstvo interpretované do nejakých potrieb. Potrieb vzniku 
a udržiavania rodín, čo teda môže byť dobré, ale aj zradné. Pravidlá, ktorými žije, jej možno 
pomáhajú k vzniku rodín, lebo mocní by mnohé vzťahy zrejme rozoštvávali a inej cesty by 
obyčajní ľudia a pracujúci často nemali. Ale negatívum je aj davové hranie sa s niekým a zrejme 
aj to, čo som v nej zažíval aj ja. Jednak potreba lynču, ktorý vzťahy často pomáha tvoriť, ale aj 
potreba napájať sa na vyššie siete. A tie lynče a odsúvania ľudí, poddanie sa rôznym 
klamstvám pre potreby prežívania, si ľahko ospravedlnia frázami ako rodina, náboženstvo či 
potreba prežívať.  

Poďme ale ďalej k ďalším tvorbám sietí, tentoraz už priamo do mojej dediny. Ktorá je teda 
v stave, keď sa medzi sebou navzájom štve a hľadá spôsoby, ako sa na vyššie nitky napojiť.  

Počas dokončovania štátnicového obdobia a posledných skúšok som v rámci príprav na ňu 
absolvoval futbalový tréning. Išlo skôr o kamarátsky futbal v hale, ale v tomto období som 
takéto možnosti pre potreby tejto štátnice využíval a po dlhej prestávke ma aj to posúvalo 
tam, kde som sa ešte chcel aspoň trochu dostať. Na tom futbale bol aj miestny kaplán a bol 
v takom duchu. Najprv sa pomodlili za Ukrajinu, potom sme hrali futbal. Po ňom sa pri alkohole 
a po mojom odchode riešila politika a ako ináč, kritika tým, ktorí stoja za mnou a pomáhajú, či 
mi počas posledných volieb pomáhali. Ukázal som sa im v relatívne dobrej psychickej pohode, 
čo na takom futbale vidíte cez hravosť a úsmev. A to sa po akciách, ktoré sa na moju adresu 
diali, berie asi ako nejaká možná hrozba toho, čo sa budovalo. To som spomínal už pri iných 
skúsenostiach s tým, že odstránený článok po šikane je nechcený a veľmi ho v štruktúrach 
nechcú. Je to prirodzený dôsledok týchto procesov. No a pri komunitných procesoch v mojom 
domove, ktoré teda odkrývam v dlhom časovom kontexte je rozdiel v tom, že ja sa tu vraciam. 
A teraz asi aj v tom, že ten môj projekt, ktorý sa takýmito zaujímavými a postupnými krokmi 
a podvodmi chcelo odstrániť z cesty je skutočne tým, čo som vravel. 
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Hlavný aktér týchto aktivít bol miestny kapitalista, ktorý vznikol za veľkej pomoci kresťanskej 
komunity a dá sa povedať, že bez nej by asi ani nevznikol. Je to šéf jedného z rodinných klanov 
v rámci dedinskej komunity. Aj tak by som jeho pozíciu nejako nazval. Pred rokmi tiež stál pri 
procese a fraške, ktorú urobili športovci na mojej dedine. V inkriminovanom zápase viedol 
akúsi popravčiu čatu, ktorá teda mala zvláštne pohľady. Je väčšinou šéfom takýchto spolkov 
počas zápasov a nepriamo mi bolo naznačované, že v mojom odstránení mal prsty. Relatívna 
psychická pohoda, ktorou som disponoval aj pri tejto poprave pred mnohými rokmi, keď som 
akurát dokončil a publikoval dokumentárne filmy, nabúravala už vtedy prijímané „virtuálne 
pravdy“, ktoré pomáhali v mojej diskreditácii a akémusi kolektívnemu odmietaniu. Ktoré sa 
teda dialo už dávno predtým a tá história týchto procesov je skutočne veľká. 

V inkriminovanom zápase pred rokmi išlo o akciu, pri ktorej stáli aj takéto osobnosti dediny 
a skúšali nejaké zaujímavosti. Išlo sa zrejme ukázať, že do družstva už nezapadám. Hráčov, 
s ktorými som si najviac rozumel a ktorí boli najbližšie môjmu štýlu hry, nechali na lavičke. 
Vrátane môjho brata, ktorý toto divadlo sledoval zvonku. Po zápase a menšej hádke práve s 
ním, ktorý mi teda vyčítal, že ma v družstve nikto nemá rád, urobili tento zvláštny proces. Čo 
som vzhľadom na to, čo sa tam roky dialo aj chápal. Teda že sú mnohí, ktorí ma asi nemajú 
v láske. Ale ako stále, ja som sa zameriaval na zlepšovanie seba a moje výkony. Toto boli 
sprievodné javy toho, čo dedinčania roky robili a to, že som s nimi hral, bolo skôr znakom mojej 
veľkej úcty k nim a toho, že som dokázal preglgovať aj najbrutálnejšie podrazy a štvanice. Brat 
to ale videl takto a na základe toho bola hádka. Boli v tom aj deti tohto kapitalistu, ktoré 
z môjho pohľadu v tomto zápase tiež zabudli hrať futbal. Možno kvôli nejakej nervozite 
z niečoho, alebo hocijakým iným dôvodom. Čo som neskôr chcel ukázať na videách, ale už 
neboli k dispozícii. Potom sa ich bralo do vyšších súťaží. Čiže ich indispozícia v danom zápase 
mohla byť skutočne niečím iným, ako schopnosťami. Pomáhali pritom práve kapitalisti 
napojení na vedenie mesta. A tak sa „tvorili siete“. Nervozitu takého kapitalistu pri mojich 
návratoch domov, keď som plný energie a naplnený, treba asi aj chápať. Jeho terajšie reakcie 
majú v kontexte celého tohto procesu a jeho histórie skutočne svoje opodstatnenie. Aj keď 
tých dôvodov môže byť teda mnoho. 

Kariéra niektorých začínala takýmto dedinským „skutkom lásky“. Z môjho pohľadu bývalého 
športovca sa týmto spôsobom napríklad minimálne v jednom prípade z relatívne maximálne 
priemerného hráča v rámci nižších súťaží dokázalo urobiť niekoho, kto to dokázal a dokáže aj 
omnoho vyššie. Pomáhaním s adaptáciou, možno s tvorbou vzťahov a rodiny, či poskytnutím 
práce a pod. Dialo sa na ňom jednoducho niečo opačné, ako sa dialo na mne a ak sa to dialo 
v rovnakej intenzite, mal to skutočne v danej oblasti skvelé. Čo bolo zrejme aj súčasťou 
dokazovania, ako som ja už s nimi nestíhal, preukazovania opodstatnenosti tohto azda až 
neuveriteľného komunitného činu. Po ktorom som sa ešte týždne zamýšľal, či sa to skutočne 
stalo a či si toto rodáci dovolili. Ktorý som teda logicky otvoril a tieto veci podrobne opisoval 
aj v kontexte s danými hráčmi a následnými reakciami. Čo si už teda riešia „vyššie kruhy“ doby. 
Aj toto teda dnes dokážu. 

Toto sa stalo počas posledných rokov a cieľom tohto pravdivého príbehu je naznačiť, ako a na 
čom v komunite môjho mesta vznikajú siete. Najprv likvidácia a potom budovanie spoločnosti. 
Jednotlivé zložky moci sú v zásade poprepájané a tak, ako to funguje v malej komunite, ono 
to funguje vlastne aj v globále. Alfou a omegou je udržiavať vyššie siete. Pričom cez podvody, 
ktoré sú pre ich udržiavanie potrebné, sa tu možno v konečnom dôsledku asi budujú rodiny 
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a spoločnosť. Len ten z môjho pohľadu organizovaný podvod mohol už tisíce rodín vyvraždiť 
a spôsobiť obrovské množstvo nešťastia. A asi už nielen v miestnej komunite a na nejakých 
padajúcich hovnách. Napríklad na Ukrajine, za ktorú sa paradoxne teraz modlia. No 
a samozrejme teraz chcem dodať, že ono to pokračuje ďalej tým istým smerom a vlastne stále 
dookola dodnes. Čo si ešte potvrdíme v iných súvislostiach. Ja dnes vlastne pred ďalšími 
voľbami opäť len čakám, ako to miestni spravia, čo na ďalšiu likvidáciu použijú a aké výhody 
v nastavených sieťach to bude mať. Ako si zase ospravedlnia kopanie a stínanie hlavy 
narušiteľa poriadku, ktorý tam teda dáva do éteru možno aj prácu storočia, lebo inú možnosť 
ako cez zvolenie ľudí nemá.  

Toto je jednou z verzií príbehu, ktorý má samozrejme mnohé iné súvislosti. Chcem ňou 
naznačiť tvorbu sietí. Tých tlakov a vplyvov sa však pred voľbami muselo nahromadiť viac, 
takto nejako to však vychádzalo von. S dotyčnými máme samozrejme dobré vzťahy, podobne 
ako s inými protagonistami v príbehu, ktorých som spomínal. Ale v dôležitých momentoch sa 
diali takéto veci a týmto spôsobom. A tie treba zachycovať, lebo na tie sa potom zabúda. 

Dôsledky takéhoto komunitarizmu a spájania sa na princípoch likvidácie nepohodlných môžu 
byť teda skutočne hrôzostrašné a fungovanie je akési davové. Urobí sa takáto komunitná akcia 
a to má rôzne dôsledky. Robí všetko preto, aby daný článok možnosti uplatňovať sa 
a normálne fungovať nemal. Cez tlaky na mnohé veci, ale asi aj nemožnosť prežívať ako takú. 
Nenávisťou posadnutý dav, čo je najčastejším dôsledkom takýchto popráv a činov, je napríklad 
pre ženu asi nezvládnuteľná úloha. To som vnímal dlhodobejšie a uvedomoval si, že niečo také, 
čo bolo dlhodobejším javom pri mojom striktnom ukazovaní reality v rôznych oblastiach, ja 
zvládnem. Ale túto oblasť a možnosti na ne to už zasiahne. Najhoršie samozrejme je ale to, že 
ono to tie vzťahy priamo či nepriamo zasahovalo aj vonku. Prinášalo to z môjho pohľadu teda 
mnohé hrozby a asi aj limity, na ktoré som v mojej oblasti narazil. Iba útek z domu mi umožnil 
napríklad niečo zarobiť, zabezpečiť si aj takéto potreby aspoň alternatívnym spôsobom a na 
nejaký čas byť schopný z pozície padajúceho hovna, na ktorom sa mohlo robiť doslova 
čokoľvek, fungovať aj v mojej oblasti. A ukazovať a postupne minimálne otvárať veci ako je 
šikana v športe, alebo ponúknuť projekt až do volieb. Ináč to možné nebolo. Išlo z tohto 
pohľadu o nadľudský výkon a asi aj na tomto je dobré vidieť, čomu som v rámci 
predstavovania projektu v mojej komunite, kde sa to následne vnútri zakrýva a ututláva, 
v skutočnosti čelil. 

 

Poprava, o ktorej sa relatívne vie 

Dnes sa dá povedať aj to, že sa deje sa moja relatívne verejná a vedomá spoločenská poprava. 
Za to, že som sa rozhodol ísť tuto cestou a nasledovať fakty, čoho výsledkom je teda niečo 
absolútne nadčasové a niečo, čo asi môže doslova a do písmena zmeniť svet, deje sa vlastne 
moja likvidácia. Vnímal som to takto dlhodobejšie a aj po voľbách mi viacero ľudí naznačilo, že 
sa to vlastne vie. Pre kľud tých hore sa ide zavraždiť niekto dole. V podstate preto, aby 
nastavená karavána mohla pokračovať v danom smere. Ľudia sa mi často smejú do očí, o tom 
čo som urobil sa relatívne dobre vie tiež. Minimálne sa to tuší. Na niektorých je možno vidieť 
ľútosť, čo vlastne existenciu vedomej spoločenskej popravy len podporuje. Popraviť je ľahšie 
ako niečo zmeniť na správaní či týchto spoločenských zvykoch. Robí sa to pomaly, jednotlivými 
krokmi. Dnes mi sused pri organizácií vecí okolo projektu nepomôže, lebo zrejme moja 
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očakávaná likvidácia prinesie viac dobrej pohody a krátkodobého kľudu, ako niečo, čo by 
možno človek čakal. Možno aj jemu krátkodobé prežitie. Ľudia sa otáčajú radšej chrbtom, 
podporovaní takými, ktorí sa do vyšších sietí chcú dostávať a vy pomaly ostávate úplne sám 
a bez šance sa hýbať. Nebyť súčasťou štruktúr a urobenie takéhoto nadčasového projektu, kde 
prakticky stačí už len pustenie do diskusií, sú jednoducho cestou, ako takýmto veciam čeliť. 
Doslova a do písmena zraniteľná pozícia, kde si mocní s vami môžu aj v dnešnej dobe robiť 
prakticky to, čo chcú. Zo začiatku som bol z toho dosť rozčarovaný a sklamaný, teraz to 
samozrejme beriem ako možnosť na toto zdôvodnenie a veci predkladám takouto formou. 

Poprava, o ktorej píšem, je však zrejme dlhodobou záležitosťou mojej širšej rodiny. Je to niečo, 
čo si už uvedomujem roky, čo ma ovplyvňovalo už na vysokej škole, čo ma ovplyvňovalo pri 
akomkoľvek kontakte s mojou komunitou, keď často išlo o činy neuveriteľných rozmerov. Čo 
ovplyvňuje možnosti členov mojej rodiny v akomkoľvek ohľade. Možnosti a tlaky na ďalšie 
generácie. Funkčnosť takýchto popráv som pochopil pri rôznych pracovných procesoch.  

Ja som na to k tomu podal riešenie. Lebo som sa snažil naznačiť aj to, kde a v čom spočíva 
tento problém. Na začiatku projektu skutočne stáli aj takéto ciele a motivácie. Článok na 
odstrel sa pripravuje, mocnejší doby to radi tlačia krok za krokom práve týmto smerom, ľudia 
a dav sa k tomu pridáva a podvedome len čaká na ďalší odstrel, ktorý krátkodobo veci 
a mocných doby ukľudní. Mojim projektom túto riadenú popravu v zásade aj mojej rodiny 
svojho času iba na krátky čas oddialil. S tým, že sa podarilo o ňom klamať a mňa odstaviť. 
Projekt je okrem môjho osobného boja za rodinu aj ochranou mojej rodiny a celý ten boj mal 
skutočne až takýto podtext. 

Toto je realita dnešného režimu v kombinácii so zložkami moci, ktoré som načrtol. Takto bude 
fungovať dovtedy, dokedy sa nezmení na demokratický a kde bude rozhodovať niečo iné, ako 
ťahanie zhora a hranie sa s ľuďmi dole. Doslova ich vydieranie a štvanie medzi sebou. Aj keď 
asi opäť je ťažké určiť, čo v takom prípade bolo skôr. Či kura, alebo vajce. Túto dilemu asi 
rozpisovať v kontexte s davovými princípmi a procesmi, ktoré som naznačoval, už nemusím. 

Veci som sa samozrejme snažil podať čo najdôveryhodnejšie, najpodrobnejšie a vo vedeckom 
štýle. Moja zakázaná zóna bola o uvedomení si fungovania tohto zákona a vďaka nej som vedel 
zájsť do úplne inej dimenzie, ako dnešné vedecké a riadiace kruhy. Tí sa na mňa pozerajú už 
len z diaľky. Tým už nič iné neostáva, ako tú popravu iniciovať a tlačiť na jej vykonanie. Aj toto 
som chcel týmto príbehom povedať, prakticky dnešné riadiace štruktúry robia len toto.  

Poctivá práca je v tomto režime tým posledným, čo pomáha k prežívaniu. Preto bol 
socializmus a minimálne jeho idey v tomto pohľade niečim fantastickým. Aj keď sa prehupol 
do ďalšej diktatúry. Ale tam sa napríklad práve takéto popravy aspoň na istý čas zastavili 
a spoločnosť fungovala na niečom inom. Aj keď trochu demotivačnom. Ale bolo to nastavené 
inde, ako týmto štýlom popráv a odstraňovania.  

V dobe, ktorú žijeme, je to len o podvodoch, špekulantoch a popravách, z ktorých často 
najväčšie živly vychádzajú ako víťazi. Ktorým práve nespravodlivosť a takéto lynče často 
prinášajú nejakú pozitívnu energiu, pričom pridanie sa k nim je často považované za šikovnosť. 
Keď sa ľudia predbiehajú doslova v tom, kto sa ako k týmto popravám pridá a zapojí do 
systému. K tomuto sú už vedené ďalšie generácie a toto nás v tomto režime čaká. Čo som chcel 
ukázať aj na autentických skúsenostiach. Avšak  inou cestou, ako to ukázať cez takýto projekt 
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a možno aj z pozície padajúceho hovna, sa to asi ani nedá a dať nebude. Nikdy v histórii nestála 
karavána zla akéhokoľvek otrokárskeho režimu pred takouto hrozbou ako je môj projekt. 
Musia klamať poza chrbát, robiť veci tak, aby sa s tým nemohli konfrontovať. A ja to chcem aj 
touto formou a aj ukážky dôsledkov ich činov a zvykov, ktoré sú potom priamo v teréne 
a v komunitách, plne predostrieť. 

 

Potreba férového šéfa 

Poprave sa samozrejme dá za určitých okolností zabrániť. Ako padajúce hovno o tom teda 
niečo viem a zažíval a sledoval to mnohokrát na iných úrovniach. Šikanovaný článok bez 
férového šéfa má nulovú šancu a môže veci akurát tak oddiaľovať. Aj to som chcel naznačiť 
publikáciou.  

Moje prvé skúsenosti so šikanou v práci, kde s nejaká skupinka o niečo pokúšala, boli zo 
Starbucksu. Tam som veci precítil a začal chápať, mohol to urobiť aj vďaka férovému šéfovi, 
ktorý bol teda nestranný a takto riešil aj konflikty, či výsledky práce. Potom som začal rozvíjať 
projekt, veci ukazoval stále viac a viac cez prax a výsledky práce, pričom dospel až do akéhosi 
Olympu. Navrhol niečo, po čom mnohí túžili, len to nevedeli a nevedia. Zdôvodnil a dostal 
ekonómiu o generácie ďalej ako je tomu dnes. Urobil to práve vďaka tomu, že som chápal 
tomuto svetu a vedel s tým nejako stále zatočiť cez výsledky práce a ukážku rôznych typov 
verejných popráv, ktoré mali rôzne menšie či väčšie komunity udržiavať v chode. Prácou je 
snahou urobiť akúsi až vedecky predloženú ukážku celého dnešného mechanizmu 
otrokárskeho režimu doby. Nechcenú ukážku toho, o čom to celé je. Ukážku, ktorá mala byť 
systémom zastavená už v zárodkoch.  

Bolo by to samozrejme všetko omnoho ľahšie, ak by som mal nad sebou nestranného šéfa. 
Ktorému ide o dobro veci. Ktorý by riešil výsledky práce a asi aj konflikty nestranne. To čo som 
videl v Starbuckse, keď som tento mechanizmus a vedomých snáh o popravy prvýkrát 
odpozoroval. A čo som videl aj na mnohých iných miestach, aj keď najčastejšie skutočne išlo 
o fungovanie na nich, odstraňovaní nepohodlných a tomto type energie. Čo však dnes môžem 
definitívne povedať je, že odborníci a osobnosti doby schopnými a férovými šéfmi dnes 
bezpochyby nie sú. Je to najčastejšie zberba naničhodníkov, ktorá šikanu a podvody 
podnecuje. Mohli zachrániť ľudské životy, mohli urobiť svet lepším. Samozrejme sa na to 
pozerám aj z môjho pohľadu a poviem, že som sa nemusel predierať tým, čo som ukazoval 
v rámci tohto zdôvodnenia. Stačilo byť nestranný, stačilo brať fakty a nie subjektívne pocity 
a mocenské túžby. Zlyhali a je ich veľa. Vedia si hádzať horúci zemiak a ukazovať, že veď to on. 
To som videl v rôznych aktivitách a rôznym spôsobom aj inde. Spoja sa a „demokraticky“ 
odstránia, aby karavána zla mohla fungovať ďalej.  

To, že čelím takejto veci ako sú komunitné popravy a musím to ľuďom predostrieť, je teda aj 
z dôvodu toho, že šéf doby nie je dobrý šéf doby. Nie je na takej úrovni ako napríklad ten zo 
Starbucksu, aj keď išlo o diametrálne rozdielne podmienky. Tento je nespravodlivý, je to 
niekto, ktorý tieto veci podnecuje a vytvára. Len to, že je ich veľa a oni pri tej ich dnešnej 
demokracii argumenty nepotrebujú. Potrebujú lynč, potrebujú ľudí štvať a robiť rozbroje. 
Potrebujú obete, na ktorých režim udržia v chode. A ja som mal a mám byť jednou z nich. Len 
som prešiel nejakú hranicu, ktorú zrejme mocní nechceli, aby som prešiel.  
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Problém je tam hore, aj keď komunitné likvidácie, ktoré opisujem hlavne v kontexte s mojim 
domovom, ale aj inými oblasťami, sú obrovskou hrozbou a ničia život okolo nás tiež. Len bez 
spravodlivého šéfa vyriešené nikdy nebudú. Ukážka tohto mechanizmu je asi jedným 
z dôležitých poslaní tejto knihy a chcel by som to aj takouto cestou a malou odbočkou 
zdôrazniť. Pričom je samozrejme otázkou, do akej miery aj tu funguje perpetum mobile 
a strach tých hore pred reakciou komunity, ktorá teda nejakú popravu pripravovala a je to 
niečo, čo ju načas môže zase udržať v chode. Poďme späť a teraz tam, kde je dnes problém. 

 

Problém je v tom, v čom je  problém. 

Problém samozrejme je možné identifikovať. Len problém je to, čo je problém. Takto nejaké 
by som začal túto časť. Bol problém, ak ste za komunizmu povedali, že komunista je problém. 
Lebo mal moc a pripustiť si to nechcel. Pravdu počuť nechcel a bránil sa jej. Režim bol časom 
založený na otrockých hierarchiách a absolútnej moci a toto automaticky prinášalo deviácie 
v správaní a samozrejme zneužívanie moci. 

Lenže ono aj teraz je problém, že existuje absolútna moc v akejkoľvek podobe. Povedzme teraz 
omnoho vyššej forme, ako to bolo za komunizmu. Existencia kapitalistu je problém. Ani nie 
tak existencia, ako skôr spôsob vzniku, fungovania, rast ďalších generácií, najčastejšie 
automatické zvyšovanie moci už len na základe vlastníctva kapitálu. To je samozrejme 
problémom. Len problém je to, že toto je problém. Tak, ako to bolo za komunizmu, tak je to 
logicky aj za kapitalizmu.  

Akoby platilo, že ak prišla na rad otázka vlastníctva, všetky princípy boli zvalcované. Takto 
nejako píše odborná literatúra o pokusoch o väčšiu demokratizáciu prostredia v 80-tych 
rokoch. V tomto prípade išlo o snahu o prienik kooperatív v rámci Meidnerovho plánu vo 
Švédsku. Ľudia s absolútnou mocou, teda v našej dobe kapitalisti, si všetko urobia aj tak po 
svojom. Takto to bolo stále a takto to aj stále bude. Dokedy ich k inému správaniu nebude 
nútiť systém. Dokedy im ich moc neokreše a neprinúti sa správať v súlade s potrebami 
spoločnosti. Ľudia pri moci pôjdu stále do maxima pri otázkach jej zvyšovania, či zotročovania 
iných. Tak je to u kapitalistov, ale v zásade aj u robotníkov, čo som chcel načrtnúť tiež. Aj to mi 
moje skúsenosti umožňujú. Stále to bude o systéme a ten dnešný nejakým spôsobom vytvoril 
otrokárov pod názvom kapitalista. Preto problém je dnes to. 

V príbehu som sa snažil cez autentické skúsenosti naznačiť život a spôsob rozhodovania 
rôznych kapitalistov v rámci režimu. Môj projekt a jeho rozvoj, nevyhnutnosť prejsť a žiť 
v zakázanej zóne, mi to jednoducho nejako umožňuje skompletizovať. A myslím, že aj nejaké 
turistické oblasti sú tým, kde sa to dá dobre odpozorovať a zaznamenať. Vo veľkých firmách 
ich už nevidíte, tam sa to asi nedá. Tam možno nepriamo môže pomôcť moja skúsenosť 
greenkeepera, ktorú ešte uzavriem v nasledujúcej pološtátnici a ktorá má nejaké čiastkové 
a pre mňa a posúvanie projektu bezpochyby nechcené výsledky. Ktoré ale môžu byť časťou 
tejto mozaiky. Pri korporáciách sa dá hodnotiť to, akým spôsobom sa delegujú vrcholoví 
manažéri, ako sa správajú a podobné veci, ktoré sa dnes už dajú vidieť a odpozorovať. Alebo 
dnes už na to máme relatívne objektívne záznamy a vieme ich správanie a spôsoby 
odprezentovať vedeckou formou. Je to tam preukázateľne zjavne založené na niečom inom 
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ako na schopnostiach. Zhora dole úplný bordel. Systém je jednoducho od základov postavený 
na neprirodzených hierarchiách, kde rozhodujú iné faktory ako schopnosti či poctivá práca. 

Kapitalista a jeho existencia v spoločnosti v rámci tohto režimu je skutočne problémom. Treba 
ale povedať, že svojim spôsobom neničí len život a jeho harmóniu okolo seba, ale ničí vlastne 
aj seba. Po uvoľnení pút kapitalistom v rámci neoliberálnej doby sa rapídne zvýšila potreba 
psychológov a užívanie antidepresív. A to u všetkých spoločenských vrstiev. Existencia 
a zvyšovanie akejkoľvek absolútnej moci v spoločnosti jednoducho má takéto dopady na celú 
spoločnosť. Aj keď samozrejme najviac asi na tých, ktorí sú tlačení k múru zdola. Ťažko však je 
niekomu správať sa nedeštrukčne, keď sa to v živote nenaučil. Keď sa životu ako rovný 
s rovným nenaučil. Potom je z toho to, čo som ukazoval pri jednotlivých skúsenostiach.  

Stále bol problém, ak ste povedal, že problém je v tom, kto má neprirodzene získanú moc. 
Každý otrokársky a nedemokratický režim to obsahuje a je na tom založený. U mňa doma je 
dodnes problémom, ak spochybníš ich verziu vzniku sveta a toho, čo je a čo nie je správne. 
Lebo to udržiava nejaké neprirodzené hierarchie, udržiava to spoločnosť v chode a aj keď to 
nemusí byť pravdou a správne. Ak to urobíš, je to problém. Útočia, máš to tam nahnuté. 
A problémom je aj to, že problémom je existencia kapitalistu. Ani nie tak existencia, ako 
spôsob, akým v tomto režime vzniká, čo ho vytvára, ako sa tvoria štruktúry zhora dole a že to 
celé je nejaký centrálne riadený bordel. Začínajúci samozrejme vo finančnom systéme. 

„Nie je to nič osobné, ale vznikajúca šikana je tvojou chybou. Chybou toho, že to neriešiš.“ 
Hovorím mojej šéfke v Gerlose pri jej pokusoch o moju zmenu. O zmenu môjho zlého 
správania. Len nevedela povedať, v čom je to správanie zlé a už bolo jasné, ktorá bije a kde to 
celé smeruje. Prvé náznaky šikany samozrejme už boli. Slobodné správanie je dnes zakázané. 
Tam to vadilo zrejme hlavne kolegom, ktorí mali už nejaké svoje štruktúry. Už je to celé akési 
choré, už je to poznačené systémom z každej strany. Ale je to chyba toho, kto rozhoduje. Kto 
má veci ako na dlani, kto ich vidí, ale prijme klamstvo len preto, lebo to nejakej skupinke 
vyhovuje. Alebo že jej to prinesie nejaké zisky a výhody. Čo je v rámci režimu možné. Chybou 
týchto javov je stále šéf, ktorý ich v tomto prípade aj vidí, ale ich k tomu podnecuje. Aj keď cez 
hlbší pohľad sa človek môže dostávať k rôznym dôvodom a príčinám. 

„Nerozumiem, ako niekto môže povedať niečo také. Že si bol nejakým strojcom napätia, keď 
sa tu prakticky nič nedialo“ Vraví mi v tej istej práci kolega a otec známeho slovenského 
futbalistu argentínskeho pôvodu. Hej, je to niečo, čo sa u mňa opakuje, naznačujem mu. 
Žiadne konflikty, jeden dva vymyslené a umelo vytvorené a ja z práce letím. Len hľadať 
kapitalistu a šéfa, ktorý by toto vedel riešiť a bolo to v jeho záujme, to je dnes skoro nemožné. 
Je to ako hľadať ihlu v kope sena. 

Systém to produkuje zhora dole. Systém je zastropovaný. Je zastropovaný mentálnym 
vývojom takých, ktorí ho riadia. A nič nad neho nie je normálne a prijateľné. Poctivo pracovať 
v tomto režime je ako rovno kúpiť si miestenku pod most. Všetko je to len o mocenských 
hrách, spájaniu sa za účelom odstraňovania konkurencie. O tvorbách padajúcich hovien. 
A výsledok tohto bordelu je taký, že vytvoríte prvú zdôvodnenú alternatívu k otrokárskym 
režimom, predbehnete dobu a odborníci majú spôsoby, ako roky klamať, zavádzať a zatajovať. 
V akejkoľvek práci veci posúvate a prinášate nadštandardné výkony, ale nemôžete vlastne ani 
zametať chodníky. Niečo sa navymýšľa a vy ste označený za akéhosi škodcu. Od dedinského 
futbalu až po najvyššie články hierarchií. Takto sa dnes rozvíja spoločnosť, toto sa učí malé 
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deti. Toto je život v rámci úžerníckeho režimu. Toto je realita režimu, toto je kapitalizmus 
a dnešná doba v skutočnosti. 

To, že spoločnosť je riadená ľuďmi s absolútnou mocou a systém je zachraňovaný a problémy 
riešené doslova iba cez tlačenie peňazí a ich rozdeľovanie, má zásadný vplyv na to, že existuje 
extrémista, terorista, že existujú ľudia tlačení k múru a vyháňaní zo spoločnosti iba 
z mocenských dôvodov. Systém nie je nič iné ako mocenská hra, kde vyhrávajú skupinky, ktoré 
sa dohodnú na odhadzovaní konkurencie. Taký je svet dole, kde som to dokazoval cez 
empiricky overiteľné výsledky práce a rôzne reakcie nadriadených. Ale taký je svet hlavne 
v tých najvyšších poschodiach hierarchií režimu.  

Tak ako komunista bol problém, tak aj kapitalista je problém v dnešnej dobe. Len problémom 
je to, že má moc veci ovplyvňovať a manipulovať s nimi. Čo je teda často kameňom úrazu aj 
tohto projektu. My sa k nemu nedostaneme priamo a asi zvaľovať kolektívnu vinu za chyby 
režimu by bolo aj v tomto prípade minimálne neetické a asi aj nešlo by sa k skutočnému zdroju 
problémov. Ale postupným ukazovaním tak jednotlivých aktérov trhu v takejto pozícii a ich 
správania sa, alebo tých, ktorí sa cez tento svet dostávajú k statusu odborníkov a ukážku ich 
skutočnej odbornosti v kontexte aj s týmto projektom, toto sa dá. A tam sa asi pochybovať 
o realite, ktorú aj týmto úryvkom predkladám, nedá. 

My ale v rámci projektu ideme k zdroju problémov a jeho riešeniu. Teda systémovému 
nastaveniu, ktoré dnes takého kapitalistu vlastne produkuje. A za čo často ani on možno ani 
nemôže. Toto bola len taká malá ukážka, kde sa ten problém doby pretavuje. Určite to 
nechcem písať v osobnej rovine. Ale to nič nemení na tom, že implementovať riešenie pre 
dobro všetkých tak robotníkov ako aj kapitalistov, je už nevyhnutné a potrebné. Poďme na 
záver k poslednej pološtátnici a posledným skúsenostiam a javom, ktoré vznikli tesne pred 
ukončením tohto zdôvodnenia. 

 

Pološtátnica a posledné skúsenosti pred ukončením zdôvodnenia 

Futbalová štátnica bola odmietnutá aj z dôvodu, že som zmenil rétoriku. Teda minimálne takto 
vznikol nejako prijateľný dôvod na jej odmietnutie. Šípil som problémy v robote, kde som mal 
ísť počas predvolebného obdobia.  

Ešte začiatkom roka som bol s firmou v kontakte s tým, že som ich žiadal o presný nástup. 
Začiatok mája.40 Vzhľadom na okolnosti práce v Rakúsku som nakoniec mohol ísť skôr. Ale 
štátnice mali väčšiu prioritu a dokončiť som ich pre toto zdôvodnenie chcel. Ibaže firma 
naberala posledných ľudí presne týždeň pred mojim avizovaným príchodom. Potom sa to 
zastavilo. Nabrali viac, aby zrejme mohli ešte vyhadzovať a byť si istí dostatočným množstvom. 
Takto sa skončila naháňačka, ktorú som absolvoval zase kvôli tomu, že som sa postavil proti 
okrádaniu a zjavnému porušovaniu pravidiel. Chceli niečo nájsť, ale skutočne sa nedalo. 
Ukončili sme rok tým, že prídem. Ale skončilo to takto a pred ukončením zdôvodnenia 
pridávam ešte aj túto, povedzme stále neuzavretú polomozaiku, ktorá teda môže hovoriť viac 
o fungovaní veľkých kapitalistických firiem. Ale treba povedať aj to, že sa situácia menila, 

 
40 Email potvrdzujúci túto verziu príbehu 
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náklady firmy stúpali a časom brali aj zamestnancov z Ukrajiny a iných krajín. Pre objektivitu 
samozrejme pridávam aj tento dodatok. Ako pri každej pochybnosti. 

Za zmienku stojí možno aj to, že v rámci tejto práce som chcel absolvovať aj nejaký pokus 
s ďalším padajúcim hovnom v mojej oblasti. Ale s takým, ktoré síce žilo v zakázanej zóne, ale 
bez módu čistoty a muselo existovať v nastavených štruktúrach bez záchytných bodov, ako je 
napríklad u mňa projekt, ktorý roky posúvam a drží ma to úplne koncentrovaného na danú 
úlohu. Jedno z tých, ktoré som vytiahol svojho času do Štokholmu a pomohlo mi s daným 
projektom. Dnes opäť v inom rozpoložení, už veľmi ťažko aplikovateľné v našich pracovných 
vzťahoch a štruktúrach, ktoré sa aj v mojom domove ďalej profilovali. Samozrejme s tým, že 
aj toto padajúce hovno sa ďalej dostávalo do možno horších stavoch, keď jeho implementácia 
do štruktúr v danom prostredí je stále náročnejšia. Chcel som ho vybrať a dostať do situácie 
a podmienok, v ktorých som prácu greenkeepera robil ja. Čo by podľa môjho názoru bolo 
jedinou cestou, ako sa taký článok dostane opäť k životu a svojimi schopnosťami rešpektu 
a spolupráce s každým, dávať spoločnosti obrovskú pridanú hodnotu. Aj toto bolo vzhľadom 
na daný stav vo firme teda zastavené, ale aj niečo také som sa pokúšal urobiť. Stále teda tým 
istým smerom, avšak s obrovskými polenami niečo také uplatňovať v tomto režime. Spájanie 
padajúcich hovien mi jednoducho nevychádzalo, hoci sme robili neustále skvelú prácu. 

Druhou zaujímavosťou, ktorá stojí za zmienku ešte pred ukončením tohto predvolebného 
zdôvodnenia prvého sociologického zákona, sú predvolebné reakcie ašpirantov na post 
primátora v mojom meste, odkiaľ plánujem posunúť projekt tam, kde patrí. Už od akcie 5000 
Eur sa pokúšam s niektorými stretnúť a opäť sa ich snažiť do projektu dostať a vzhľadom na 
jeho povahu jedinou možnou cestou pomôcť aj mestu. Teda okrem tej, že ma ľudia využijú ako 
mech na kopanie a budú si na tom opäť budovať štruktúry. Snahou je to teda riešiť tak, ako sa 
na projekt, ktorý je na stole, patrí. 

Vedenie mesta sa k veciam vyjadrovať nechce, podľa nich to nie je v ich možnostiach to riešiť. 
Veci cez svoje štruktúry naďalej neriešia. Stretnutie s primátorom je viackrát odkladané a do 
uzávierky zdôvodnenia sa neuskutočnilo. 

K dispozícii v čase uzávierky je aj ďalší kandidát. Človek, ktorý žil 20 rokov v Kanade 
a do Bardejova by chcel priniesť vyspelú civilizáciu. Rovnosť príležitostí a pod. Kontakty na 
jeho spolupracovníkov, ale aj priamo neho, boli. Jeden z nich, môj bývalý triedny profesor, ma 
k nim dokonca priamo ťahal. Ubezpečoval, že on vie, že som schopný človek a že sa mám 
pridať. Lenže ja som hlavne niekto, kto má v rukách presvedčenie a projekt na nejakej úrovni. 
Naznačil som mu, že moje pridávanie sa do politiky je cez túto vec a toto je jej podstatou. Že 
tam musím mať priestor na jej rozvoj. Lebo inej cesty niet a viem to dokázať. Hlavný kandidát 
mi píše, že na alternatívu k systému nemá čas a nerozumie tomu. Ale že sa porozprávame, 
dokonca som mu nechával číslo. Do uzávierky zdôvodnenia tak neurobil, pričom posledné dni 
bola predstavená ich kandidatúra a celý tím. Aj keď ide o nezávislého kandidáta, jeho 
napojenia sú hlavne na šéfa vyššieho územného celku a predsedu miestnej kresťanskej strany, 
za ktorú predtým kandidoval. Šéfa, ktorého časté napojenie na likvidáciu projektu som 
spomínal. Dokonca tzv. ekonomickí odborníci doby, ktorí sú z týchto štruktúr a priamo z mojej 
dediny a ktorým som projekt sprostredkúval už dávno, sú v novom tíme tejto platformy. Je 
zrejmé, že ja ponúkam iný pohľad na režim. Ja hovorím o režime padajúcich hovien a ponúkam 
riešenie. Oni hovoria o spravodlivom a dobrom režime, neponúkajú nič, len dobrý marketing 
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a naťahovanie na úspech v rámci neho. Akási pravicová ideológia sa spojila s náboženskou 
a idú zase niekoho vymeniť. A plány zjavne nechcú, lebo to ich irituje.  

Takže zase to isté, zase dookola. To, čo som zažíval pred štyrmi rokmi, sa začína opäť. Budú 
hovoriť o odborníkoch a tímoch, o nejakých schopnostiach. Ktoré sa dajú vidieť asi tam, že 
štyri roky mali na stole dnes na svete jedinú zdôvodnenú systémovú alternatívu, ktorá bola 
vycapená po celom meste a protiargumenty na ňu nemal okrem pubertálnych výlevov nikto, 
ale nevšimli si ju. Lebo asi majú veľa práce. Tu sa už asi odbornosť skryť skutočne nedá. 
Ponúknuť víziu je pri existencii môjho projektu a hĺbkovej a nadčasovej analýzy príčin 
a súvislostí, vlastne už aj nemožné. Všetko bude jej existenciou v zásade okamžite negované.  

Čaká ma opäť to isté, len teraz už na to asi budem viac pripravený a s mnohými ďalšími 
dôkazmi o realite doby. Realite doby založenej výlučne na tvorbe padajúcich hovien, ktorá ale 
na druhej strane do pozícií lídrov dostane tých najneschopnejších. A to sa už zakryť nedá. 
V tom druhom prípade je k tomu otázne, či predstavený svet založený na obetiach 
a likvidáciách, ktorý teda komunizmus nejakým spôsobom eliminoval, nie je v prípade mojej 
definitívnej likvidácie pre nich aj zdrojom životnej energie. Teda výhody môjho odmietania 
môžu byť tak mocenské, keď v diskusii z nich spravím prakticky štatistov a vedia to veľmi 
dobre, ako aj potreba obete, ktorá sa v mojej osobe a zrejme aj rodine tvorila. Tu je asi 
namieste aj táto otázka. Aj keď to znie možno už paranoidnejšie, je to predsa niečo, čo 
úžernícky režim doby poháňa. Poháňa ho vlastne len to, aby som bol presnejší. Čo som chcel 
publikáciou naznačiť. A jeho víťazi a osobnosti doby sú bezpochyby dobrí hlavne v tom. Čo 
som preukazoval tiež. Ale stala sa ešte jedna dôležitá zaujímavosť. 

Zapáčilo sa mi dievča. Také niečo normálne a asi to tiež stojí za zmienku. Vlastne to nemôžeme 
vynechať. Prihováram sa k dievčatám v rámci mojich možností často, aj keď mód čistoty 
a s tým spojená priamočiarosť asi aj v kombinácii s mojou pozíciou padajúceho hovna je aj 
u nás asi dosť nezvyčajný a nepoznaný spôsob. Niečo, na čo ani v mojej komunite nie sú 
zvyknutí a mnohých to vyvádza z miery. Aj keď treba priznať, že asi nie vždy je tento spôsob 
najpríjemnejší, ale iný v stave možnosti rozvoja projektu teda nepoznám a asi ani neexistuje. 
Nedá sa hlavne povedať, žeby po mojom veľkom zaľúbení som sa pri dievčatách niekedy 
nezatriasol. Aj v mojom domove sa to stalo, čo ma pri neúspechu stálo chvíľu času a úsilia sa 
cez to dostať. A stalo sa to bezpochyby aj teraz. To som pochopil rýchlo. Len vraj mala priateľa, 
tak som sa krotil a cúval.  Aj keď sa mi to nezdalo. To mi bolo ale oznámené, keď som sa o ňu 
zaujímal. Toľko nápadníkov, koľko sa naraz vyrojilo, to sa len tak nevidí. Niečo mi to 
pripomínalo z iných pokusov, aj keď teraz to bolo asi dosť adekvátne. Ale sledovanie týchto 
kaviarenských snáh, možno až ťahaníc, bolo teda minimálne tiež zaujímavé. Hlavne mi ale z 
mnohých pohľadov pripomínala niekoho z Nauders, čo sa ukázalo časom ako jediná možná 
cesta na dlhodobejší vzťah popri rozvoju projektu. Teda v mojom nastavení a doteraz 
prežitých veciach. Len s tým, že aj jej svet, v ktorom funguje, je bližší tomu môjmu. Čo ma do 
toho ťahalo ešte viac, keďže je to asi tiež veľmi dôležité a v Nauders to časom hralo veľkú 
úlohu. Zatriaslo ma ale samozrejme predtým, ako som to zistil. Keby som to mal dostať 
a začleniť do pozície môjho príbehu, tak v tomto prípade išlo asi o to. Hoci zatrasenie často 
vyplýva z úplne iných vecí. Ale niečo také sa stalo a to bol fakt, ktorý som musel riešiť a nejako 
posúvať. Aj keď pravdou je aj to, že ďaleko som to v skutočnosti opäť doma neposunul. Aby 
som bol teda úprimný. To ale asi ťažko ovplyvním. Avšak na uvedených okolnostiach to 
nemenilo nič. Pasoval som sa teda aj s takýmito relatívne príjemnými-nepríjemnými vecami. 
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Každopádne povedať som samozrejme chcel opäť hlavne niečo iné. Nikto po mne nezjapal, 
nikto ma od toho v princípe neodhováral. Mohol som sa nejako snažiť, tak ako sa mohlo snažiť 
množstvo ľudí okolo mňa. Čo je asi aj pre dievča skvelé. Je lepšie, keď chlapci behajú za 
dievčatami, ako keď sú utrápení a zotročení. A u mňa sa to z určitého pohľadu relatívne môže 
viac ako inde. Aj takú pozitívnu vec som na tom našiel. Kombinácia troch typov moci skutočne 
vytvára asi tú najideálnejšiu alternatívu v dnešnej dobe. Najslobodnejší možný svet. Pri 
porovnaní s tým, čo som zažíval inde. Aj keď s podobnými výsledkami, pre padajúce hovno 
bezpochyby. Ale človek to aspoň môže riešiť bez nutnosti byť v nejakom extrémnom vákuu, 
čo v iných oblastiach a v iných kombináciách moci bolo pre padajúce hovno vehementne 
zakazované. Alebo minimálne zakazované ináč, ako v takejto oblasti, ako je moja. Keďže u mňa 
a v mojom konkrétnom prípade asi už ide o vedomé a veľké tlaky na elimináciu týchto 
možností. Čo je v kontexte s projektom už asi úplne logické a relatívne sa vie, o čo sa hrá. 

Tá komunistická moc a jej idei skutočne posunuli spoločnosť ďalej. A možno je to vidieť aj na 
tomto. Hoci u nás je to už zaseknuté a dlhodobé riadiace a nemeniace sa štruktúry prinášajú 
logické dôsledky, ktoré som naznačoval pri projekte. Čo však chybou ľudí vo všeobecnosti 
možno ani nie je. Naznačujem to, lebo to v kontexte s projektom samozrejme musím 
zachytávať a ukazovať. Avšak komunistická sila a obmedzovanie moci kapitalistov, ako aj 
nejakých iných ideologických štruktúr, má svoje opodstatnenie bezpochyby dodnes a od nej 
je treba sa odraziť. Odraziť tam, kde je to už načrtnuté v kontexte s pravicovou, ako aj 
ľavicovou agendou. Neviem či toto je najlepší príklad na takéto tvrdenia, ako mnohé iné, ktoré 
som uvádzal v publikácií pri vysvetľovaní javov. Ale je pravdivý, autentický a možno práve 
preto dobrý. Tak ako celý môj príbeh, ktorým som chcel niečo povedať a aj preto som sa 
otváral tak, ako som sa otváral. Toľko teda na záver aj z takejto pikantnej a z pohľadu projektu 
bezpochyby veľmi dôležitej témy, ktorú som samozrejme ani na konci vynechať nemohol.  
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Záver k zákonu padajúceho hovna a dnešnej demokracii bez argumentov.  

Demokracia bez argumentov a pri existencii absolútnej moci v rôznych formách, kde 
odmeňovanie a prežívanie závisia úplne od niečoho iného ako je poctivá práca a jej výsledky, 
vedie v konečnom dôsledku k šikanám a spoločenským lynčom, na ktorých sa od základov 
buduje spoločnosť. Vedie k tomu, že vznikne extrémista, že vzniknú odsunuté komunity, že sa 
spoločenské tlaky stupňujú, že nakoniec napríklad vzniknú aj vojny.  

Celý priebeh vzniku a rozvoja projektu kooperativizmus, ktorý je dnes jedinou a historicky 
prvou zdôvodnenou alternatívou k otrokárskym režimom a keď som musel zaviesť mód 
slobody alebo čistoty od drog akéhokoľvek druhu, je spojený s takýmito javmi. Prakticky všetky 
moje eliminácie z pracovného procesu v takomto nastavení boli robené výlučne štýlom 
spojením sa a bezdôvodným odstránením konkurencie. Následnými snahami o jej likvidáciu 
a zamedzenie toho, aby pravda vychádzala na povrch. Často išlo samozrejme o komplex vecí 
a súvislostí, ktoré sa na seba nabaľovali a aj preto som sa snažil ich otvoriť v maximálnej miere.   

Mnohé veci sa diali v oblastiach, kde sa vedia následne kolektívne negovať, veci prispôsobovať 
a snažiť sa potvrdzovať nejakú virtuálnu realitu. A preto je potrebná väčšia analýza dôvodov, 
na ktorých boli vykonané. Verím ale, že som to podal dostatočne presvedčivo a podoprené 
mnohými objektívne zistiteľnými faktami. Samozrejme najväčšou čerešničkou na torte 
a podstatnou vecou, ku ktorej sme chceli dospieť je to, ako sa šéfovia režimu doby a odborníci 
postavili k projektu kooperativizmus. Viacerí sa spojili, povedali záver. Keď z nich niečo 
kolektívne vyšlo, bolo to založené na snahách o odstránenie projektu a jeho bezdôvodné 
spochybnenie. Klamstvá vieme dokázať a závery si hlavne nevedia zdôvodniť. Nemusia viac, 
majú pocit, že je to správne. To, že si niečo také dovolia prakticky vedci, je asi znakom 
začarovaného kruhu neuveriteľných rozmerov. Začarovaného kruhu doby a režimu. Matrixu 
podvodov a klamstiev, v ktorom sa momentálne nachádzame. Vyššie ako nad vedeckú obec 
sa už asi ísť nedá a tento záver môžeme považovať za maximálne objektívny. 

Dokedy sa systém nezmení na demokraciu založenú na poctivej práci a poctivých výsledkoch, 
budú vznikať extrémisti, teroristi, vojny a čo je najhoršie, v konečnom dôsledku práve takéto 
navonok živly a odstránení a často úplne uštvaní ľudia, budú tí jediní, kto bude mať 
v skutočnosti pravdu. Žijeme v úžerníckom režime založenom na spoločenských popravách 
a likvidáciách ľudí a to je potrebné si uvedomiť. S týmto záverom by som túto publikáciu 
ukončil a verím, že je zdôvodnený dostatočne dobre, vo faktoch a hlavne autenticky, kde si 
veci aj v prípade nejakých pokusov o spochybnenie v priamej konfrontácii obhájim.  

Žijeme v premyslenom režime, kde tí hore chcú, aby bola nespravodlivosť. Kde sa do najvyšších 
riadiacich štruktúr často dostávajú také typy ľudí, ktorým nespravodlivosť vyhovuje a kde sa 
cítia dobre. Sú dlhodobé boje za elimináciu tohto spôsobu fungovania v podobe dnešného 
vyspelého sociálneho štátu. Aj také boje umožnili priniesť aj moje analýzy a prejsť 
skúsenosťami počas rozvoja projektu, ktoré som takto zhrnul. Ale sme už na konci týchto 
možností a sme v dobe, keď limity týchto pokusov končia a cesta je už len jedna. A tou je nový 
systém a nová alternatíva, ktorá bude reflektovať potreby a dobu. A dnes je na trhu len jeden 
taký projekt, ktorý je teda výsledkom naberania skúseností, ktoré viedli aj k zdôvodneniu tohto 
zákona. Je to projekt kooperativizmus. Historicky prvá demokratická a odborne zdôvodnená 
alternatíva k otrokárskym režimom. Neexistuje žiaden projekt, ktorý by sa mu čo i len 
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približoval, neexistuje žiadna iná alternatíva, ktorá je podaná takýmto vedeckým a touto 
publikáciou asi aj autentickým spôsobom. A vznikla skutočne len preto, lebo som sa držal sveta 
faktov, prezentoval stále cez poctivú prácu, nikdy od toho neustúpil a napriek obrovským 
spoločenským tlakom bol ochotný žiť aj v zakázanej zóne, kde vás režim pustiť nechce. Pravda 
mala jednoducho pre mňa väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné. Neustúpil som od nej za žiadnych 
okolností a klamstvám pre potreby prežívania sa jednoducho nepoddal. Ani keď to so mnou 
najlepšie nevyzeralo, ani keď sa zdalo, že už inej možnosti na prežívanie nemám. Myslím, že 
toto je základným kameňom toho, čo je teraz na svete.  

Zákon padajúceho hovna by mal byť posledným kamienkom do mozaiky projektu 
kooperativizmus a mal by pomôcť ukázať veci v praxi. Ukázať zdroj dnešných problémov 
a samozrejme aj zdôvodniť to, prečo je novonavrhovaná alternatíva pod názvom 
koperativizmus tou správnou alternatívou do budúcnosti. Jedinou možnou a realizovateľnou 
na dnešnom odbornom a myšlienkovom trhu. Ktorú sa už asi v tomto prekonať nedá a je čas 
ju implementovať skôr, kým bude neskoro. 
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Link na prílohy: https://www.kooperativizmus.sk/prilohy-k-zakonu/  
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