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KULTÚRNY KYSLÍK

Kultúrny kyslík dáva prednosť kritickému pohľadu na našu skutočnosť, ale zároveň 
sa snaží vyhnúť obvyklému nariekaniu a nedostatku nadhľadu. Pach rozkladu našej 
vzdelanosti a s tým spojený malý záujem o kultúru v slovenskej spoločnosti nielen 
zamoruje spoločenské ovzdušie Slovenska v posledných desiatich rokoch, ale núti mnohých 
intelektuálov, aby sa tu intuitívne, tu poučenejšie zaoberali v článkoch lkaním nad 
naším úpadkom. Nepokladáme toto spínanie rúk nad našou súčasnou národnou úrovňou 
za kacírske, ale bránime sa zo všetkých síl proti tomu, aby sme pokladali Slovensko za 
intelektuálny úhor a kultúrnu púšť, kde si len pár osamelých pútnikov zachovalo uprostred 
kultúrnej korupcie svoju osvieteneckú tvár. Nie, táto kultúrna prezieravosť nám nie je 
vlastná.

Sme skôr vždy zvedaví a netrpezliví a snažíme sa spoznávať súčasné tendencie, ktorými sa 
môže a mala by sa pohybovať naša národná kultúra. Povrchnosť a nedostatok vzdelanostnej 
úrovne nepovažujeme za odraz politických pomerov, hoci by sme sa mohli pozastaviť 
nad niektorými výrokmi politickej elity, ktoré budia dojem, že patria k tým, ktorí chodili 
vytrvalo poza školu. Skôr sa nazdávame, že pasívne prijímanie jednoduchších foriem 
kultúry a s tým spojený smutný život, ktorý považuje väčšina Slovákov aj tak za neradostný 
a ťažký, vedie k poslušnému prijímaniu pa-hodnôt, ktoré ich neuspokojujú, a tak sa 
stávame vlasťou najnespokojnejších ľudí v Európe. Neveríme v nejakú rýchlu zmenu 
a liečbu a svoje kultúrne zúfalstvo nad pomermi hrdo zamlčujeme. Samozrejme, dlhodobo 
máme aj my v IKP utopické predstavy o radoch pred slovenskou galériou a Nobelovou cenou 
za literatúru pre slovenského spisovateľa, či dokonca spisovateľku, ale strednodobo sme 
presvedčení, že pokiaľ sa pár ľudí poctivo pokúsi o reformu nášho rezortistického myslenia 
o vzťahu kultúry a vzdelávacieho procesu, mohli by sme byť o desať rokov trochu pyšnejší 
a sebavedomejší s novou, vzdelanejšou generáciou za nami. Dokonca predpokladáme, že 
by sme boli schopní nekompromisného útoku proti statu quo, ktoré čím ďalej, tým viac 
oddeľuje nielen ministerstvo kultúry od ministerstva školstva, ale slovenské školstvo od 
kultúry.

Nadšenie by nám určite nechýbalo. Starobylá Minerva by sa možno k nám aj vrátila, aj keď 
sme ju tak primitívne vyhnali, ale rozhodne by sme sa postavili voči akémukoľvek prejavu 
„morálneho rozhorčenia“, ktoré zastupuje skutočnú debatu o problémoch. Rozhorčenie 
poskytuje priestor pre sadizmus bolestínstva, ktorého sa už konečne spolu s  romantizmom 
a pocitmi večnej obete musíme zbaviť.

Magdaléna Vášáryová

EDITORIÁL
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Do 20. storočia sa s evidenciou umeleckých 
diel nikto veľmi netrápil, už vôbec 
nie s ich vývozom. V 20. storočí boli 
dôkladné len zoznamy nenašských ľudí, 
určených na vyvezenie do táborov. Každý 
nahnedastý vlastenec hneď vedel z rukáva 
vysypať všetky nechcené živly zo svojho 
okolia, ako aj zoznam ich bohatstva. 
Lup z vyprázdnených domov nik nespisoval. 
Dnes tiež vieme, kto je nechcený živel, ale 
z dnešných lupov sa stávajú anekdotické 
facky, ktoré nám posiela svet. Napríklad 
taká veselá historka s Berninim na 
Slovensku. 
 
Pápežská busta prežila niekoľko storočí 
vcelku pokojný život. Až v časoch chaosu 
a deštrukcie sa stala predmetom akýchsi 
transakcií, o ktorých nevieme alebo radšej 
ani vedieť nechceme. Isté je len to, že 
nakoniec skončila pod stolom slovenského 
akademického maliara. Nechajme 
ale nebohého pána odpočívať. To, čo 
nasledovalo, sa zapíše do zlatého fondu 
patafyzických historiek o Slovensku. 

Najprv sa rozhodli dediči po maliarovi 
zaprášené dielo speňažiť. Bustu predávala 
renomovaná, prestížna a úspešná umelecká 

HALUZ  
KoKoS (Konečne 
Koncepčné uvažovanie  
O BRANDINGU 
Sloven SKa)

a Ty Si čo uRoBil  
PRE SLOVENSKÝ 

ROMANTIZMUS?!?
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aukčná spoločnosť SOGA, ale dielo nie a nie predať. Vo výpredajovej akcii sa to podarilo, 
a tak sa dediči rárohy zbavili. Prestrih - a busta je fuč! Teda fuč zo Slovenska, ale na 
čestnom mieste v Gettyho múzeu v Los Angeles. V Amerike! Za hodnotu tisícnásobne vyššiu 
ako u nás doma. Naši experti s chladom profesionálov prehliadli aj fakt, že ich na možnú 
vyššiu hodnotu rárohy nejaký Francúz, žiadateľ o vývoz, sám upozornil.
 
Nuž, mohli sme mať Berniniho za pár tisíc, teraz sme celému svetu na smiech. Kde inde, ako 
u nás môžu investori do umenia zarobiť tisícnásobok vkladu? A máme na to vybudovaný plne 
funkčný aparát: prestížnu aukčnú spoločnosť, vysoko efektívne ministerstvo, jeho erudované 
expertné komisie a naše kultúrne vlajkové inštitúcie. Namiesto prírodného dedičstva, ktoré 
je našťastie nehnuteľné, by sme mohli úspešne turistov lákať na obchod s umením. Najmä, 
keď sa nikdy neznížime k tomu, aby sme požiadali zahraničných expertov, tých skutočných, 
o posúdenie našich zbierok. Spomínaná aukčná spoločnosť si ďalej buduje svoje renomé 
prehlásením, že do umenia sa nevyzná a ani sa vyznať nemusí, lebo oni sú len predavačmi. 
Zrejme od jesene začnú ponúkať popri sochách či obrazoch vo svojom sortimente aj 
biozeleninu, ekodrogériu a gaťky Victoria’s Secret. Minister, členovia vývoznej komisie i šéf 
SOGA-y zachovávajú poukr fejs. To môže byť aj následkom kamarátsva medzi... medzi kým? 
Budeme ako investigatívci pátrať, kto s kým býva v jednom vchode, kto s kým chodil do 
školy a kto má v príbuzenstve tetu Anku? Ale týmto smerom sa už ani v IKP neodvažujeme 
uvažovať, pretože my stále naivne od všetkých zúčastnených očak
scenáre a nie primitívne zlodejské podvody. Minister tvrdí, že on to nebol - to neznámy 
páchateľ. SNG dáva od Berniniho ruky preč. Veď iba delegovala jedného člena vývoznej 
komisie. A všetci by sme mali pochopiť, že keď sa pred komisiu slovenských odborníkov 
dostalo zrazu niečo tak nečakané, ako svetový umelecký originál, tak sa právom zdesili. 
Radšej s tým preč, s tým budú len problémy! Nechápeme.
Žeby Ministerstvo kultúry po prevalení škandálu nič neurobilo? Veď zodpovedný riaditeľ bol 
mediálne odvolaný a čaká, kým kauza utíchne. Minister Maďarič dokonca zrušil rozhodnutie 
o vývoze. U Gettyho sa už trasú! My v IKP už vieme: ide totiž o zvláštnu marketingovú 
stratégiu Ministerstva kultúry, ako upozorniť svet na Slovensko a jeho bohaté kultúrne 
dedičstvo vskutku tvorivým spôsobom. Jasne sme dali najavo, že my tu cudzie a ani 
cudzích nechceme. Kam sa hrabe Bernini na majstrovstvo Svätoplukovho koňa! Možno, 
že aj vybagrovanie archeologického náleziska na Bratislavskom hrade a zahladenie stôp po 
Keltoch garážou má len jeden cieľ: upozorniť svet na našu špeciálnu autonómnu svojstojnú 
kultúru. 

V IKP musíme konštatovať, že branding Slovenska má konečne svoju hlavu i pätu.

Martin Katuščák

KULTÚRNY KYSLÍK
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Je to teda tak, že recept na „cibuľu na masti“ je dnes pre spoločnosť dôležitejší než 
napríklad názor na imigrantov, na ktorý má kultúra a vzdelávanie kľúčový vplyv?
V nasledujúcom texte sa pokúsim sformulovať komentáre k tomuto a zopár ďalším čriepkom 
nekonečných tém, akými kultúra a vzdelávanie sú. A k ich, so skromnou ambíciou, 
vybraným prienikom.

l egitímna frustrácia?
Akoby už dnes, po stáročiach, možno tisícročiach, neplatilo, že kultúrny a vzdelaný človek, 
kultúrna a vzdelaná spoločnosť je niečo, k čomu by sme mali smerovať, ak chceme byť 
evolučne úspešní. Niečo, čo rešpektujú všetci. Ale platí. Ibaže nie už tak jednoducho.

 kultúry ako komplexu zahŕňajúceho poznanie, 
mravnosť, umenie, zákony, vieru, zručnosti či zvyky a spôsob premeny zla na dobro. 
A asi akceptujeme vzdelávanie aspoň približne ako transfer tohto komplexu na iných 
členov spoločnosti. Potom nemôžeme predsa rezignovať na dlhodobú kľúčovú rolu kultúry 
a vzdelávania (aj) v budúcnosti ľudstva. Teda aj Slovenska. Práve kultúra a vzdelávanie sú aj dnes 
„zodpovedné“ za riešenie najdôležitejších problémov. A že dopyt po ich riešení stále existuje!
Veď aký je a má byť náš mravný postoj k Rómom a imigrantom? Alebo napríklad k tomu, 
či by sme mali pomôcť zadlženému Grécku? Ako sa postaviť k možnosti vyskladať dieťa 

KULTÚRA, VZDELÁVANIE 
a ciBuľa na maSTi
Vari nikto už dnes nemá pocit, žeby slová „kultúra“ a „vzdelávanie“ rezonovali 
v spoločnosti tak ako kedysi. Akoby dnes viac rezonovali slová ako „recepty“. 
Pohľad do nasledujúceho grafu google trends potvrdzuje, že nejde o pocit, ale o fakt. 
Červená krivka (frekvencia vyhľadávania slova kultúra na googli) a modrá krivka 
(vzdelávanie) výrazne a čoraz viac zaostávajú za žltou krivkou (frekvenciou 
vyhľadávania slova „recepty“). Stĺpce vľavo ukazujú priemery za celé obdobie 
od roku 2005 do júla 2015:

Graf č. 1

KULTÚRNY KYSLÍK
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z DNA troch ľudí prichádzajúcej z Británie? Ako sme sa doma popasovali s 
deväťdesiatych tunelársko-klientelistických rokov a ich presahom do dneška? Čo so 
svadbami gayov? A môže sa o nich učiť v škole? Je násilná územná expanzia Ruska kultúrna? 
Ešte k tomu v teplákoch? Je ochrana vykopávok pod Bratislavským hradom adekvátna? 
Napríklad adekvátna našim zvykom? Prečo sú niektoré naše dediny neupravené, nepekné, 
kým kúsok vedľa sú čisté a krásne? Sú takto rozdielne iba na prvý pohľad, alebo aj na tie 
ďalšie?
Dopyt po odpovediach na tieto a milión podobných otázok je obrovský, dopyt po slove 
„kultúra“ ale paradoxne klesá hlboko pod záujem o recepty.

Spolupráca rezortov
na reforme cieľov
Vyzerá to tak, že slová „kultúra“ a „vzdelávanie“ obsadili príliš veľké územie na to, aby 

slová. Je to škoda, lebo nejde len o slová. Ide aj o pozitívne posolstvá, ktoré v sebe 
„kultúra“ a „vzdelávanie“ po stáročia niesli. Napríklad spomínaný úmysel meniť zlo na 
dobro. Najviac je dnes síce známy z 
stále nevyhnutný.
Netrúfam si navrhovať všetky, ba ani veľkú časť podrobností „rebrandingu“ a zmien 
spoločenskej ponuky kultúry a vzdelávania, iba vyjadriť názor, že by sa zišli a že by sa 
rezorty kultúry a školstva mohli aj v tomto bode strategicky spojiť a viac spolupracovať. 
Osobitne v tomto bode potrebujú dvojnásobok sily. Na rozdiel od takých rezortov, 
akými sú zdravotníctvo či spravodlivosť, v ktorých občan vidí „hmatateľné“ výsledky pri 

spoločnosti, zjednoduším, je smerovanie k 
a verejnému dlhu pod 50 %.
Skúšam upozorniť na netradičné priestory pre spoluprácu kultúry a školstva aj preto, lebo 
Slovensko je malá krajinka. Keď už máme takmer všetky ministerstvá a iné úrady v takom 
počte ako veľké krajiny, nemôžeme si dovoliť zamestnávať na nich aj rovnaký počet ľudí. 
Nemôžeme si preto dovoliť takú hlbokú a dlhodobú špecializáciu v jednotlivých rezortoch, 
akúsi môže dovoliť napríklad Nemecko. Potreba pružného vytvárania medzirezortných 
tímov je v malých krajinách vyššia než vo veľkých.
Nepochybujem, že ak niektoré rezorty majú spolupracovať medzi sebou úzko, tak sú to 
práve tieto dva. Kultúra a školstvo. Určite viac, než rezorty školstva a vnútra, ktoré do 
seba zarážajúco hlboko prerástli v uplynulom štvorročí, keď veľká časť školstva prešla 
pod rezort vnútra. A nemusia sa ani spájať tak, ako je to napríklad na Cypre, vo Fínsku, 
Španielsku, Rakúsku, Grécku, Japonsku, Holandsku, či vo Švédsku.
Spomínanú potrebu zmien spoločenskej ponuky, reformy cieľov, vidno aj z medzinárodného 

daňovníkom) tak veľa, až strácajú predstavu, čo si pod nimi majú konkrétne predstaviť. 
Pritom Slovensko momentálne prežíva zázračné časy. Časy, v ktorých má väčšie problémy 
peniaze minúť, než ich zohnať. Len z eurofondov dostaneme v novom programovom 
období 15 miliárd eur. Zhruba 2 miliardy ročne. Presvedčivú ponuku by malo byť z čoho 

práca s dátami a efektívnosť
Návratnosť investícií v rámci ekonomických rezortov, napríklad investícií do priemyselných 
parkov, do stimulov pre zahraničných investorov, do výstavby diaľnic je technicky 
relatívne ľahko merateľná, pretože je relatívne ľahko merateľný výsledok. Rezorty kultúry 
a vzdelávania majú spoločnú veľmi zložitú merateľnosť výstupov. V mnohých prípadoch 

vzdelávací, socializačný, humanizačný, zábavný...? Napriek tomu si myslím, že zvyšovanie 
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efektívnosti má aj v rezortoch kultúry a vzdelávania dôležitý význam. Aj v nich platí, že sa 
treba pokúsiť merať výsledky každého investovaného eura, ktoré sa aspoň zhruba merať 
dajú. Niežeby sme dostali výsledky ako v chémii alebo vo fyzike, ale lepšie podklady 
pre rozhodovanie by sa pripraviť dali. S pozitívnym dopadom na zníženie miery neistoty 
v rozhodovaní.
Kultúra a vzdelávanie majú aj v tomto smere veľa spoločného. Príklad: kľúčové štúdie 
zaoberajúce sa morálkou (teda zásadným pilierom kultúry, a teda aj vzdelávania) pracujú 
s meraním hĺbky dôvery medzi ľuďmi. Podľa aktuálnej štúdie OECD odpovedalo na Slovenku 
kladne na otázku, či sa dá dôverovať iným ľuďom najmenej vysokoškolsky vzdelaných 
respondentov spomedzi skúmaných krajín OECD (graf nižšie). Príklad merateľného 
problému oboch predmetných rezortov, problému, ktorého riešenie sa dá monitorovať 
a vyhodnocovať odpočet plnenia cieľov a návratnosť investícií naň vynaložených. 
Veď dobre, dobre, nie ako v chémii alebo v automobilke. Ale presnejšie než na základe 
klebiet šírených často z klientelistického zákulisia.

OECD Education at a Glance 2014 Graf č. 2

Iný príklad: v materiáloch Ministrstva 
kultúry sa nachádzajú aj upozornenia na 
nedostatočnú prípravu pracovníkov kultúry 
rezortom školstva. Po niekoľkých rokoch 
snahy však už Ministerstvo školstva prišlo 
s databázou stredných škôl, ktorá každej 
z nich priraďuje jej pridanú hodnotu. Pekne 
ju vidno na nasledujúcom grafe. Na osi „x“ 
vidno priemernú úspešnosť žiakov strednej 
školy „na vstupe“, teda ich výsledky v zá-
vere základnej školy, v Testovaní 9. Na osi 
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„y“ zasa vidno priemernú úspešnosť žiakov strednej školy „na výstupe“, teda ich výsledky 
v závere strednej školy, na maturitnej skúške.
Ak si čitateľ pozrie hornú časť grafu č. 3 (stredné odborné školy), zameria sa na priemernú 
úspešnosť žiakov vstupujúcich na stredné školy a vyberie si napríklad úroveň 65, tak 
vidí, aký je rozdiel medzi jednotlivými školami zobrazený na osi „y“. Žiaci s rovnakým 
výsledkom na konci základnej školy sa na jednej strednej škole dostali na Maturite tesne 
na 30 %, na inej takmer na 65 %. Presne takto si môže rezort kultúry vyhodnotiť úspešnosť 
jednotlivých stredných škôl, ktoré sú preň dôležité. Vzhľadom na to, že Ministerstvo 
školstva zatiaľ zverejnilo uvedené dáta len anonymne, kľúčovým je spojenie databáz oboch 
rezortov, resp. poskytnutie databázy rezortu kultúry. Takáto spolupráca oboch rezortov by 
mohla viesť k efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov oboch rezortov.

od memorovania ku kritickému mysleniu a provokáciám
Veľa sa hovorí o tom, že v škole sa žiaci stále rovnako ako kedysi učia skôr encyklopedické 
vedomosti než kritické myslenie. No, nie je to celkom pravda, ale o inom chcem teraz 
písať. Učiť kriticky myslieť znamená pripustiť v diskusii aj názory, ktoré spoločnosť 
polarizujú, provokujú. To bol a je u nás problém. Osobitne u 
oboch rezortov. Ku kľúčovým otázkam dnešnej spoločnosti sa málokedy vyjadrí prezidentom 
vymenovaný profesor veľkej univerzity. Kľúčovým spôsobom, mám na mysli. Napríklad 
k spomínanej expanzii Ruska, k neochote Grécka splácať dlhy, k migrantom. Štátom 

Akoby 
ozajstné problémy socializmu boli v 
problémy Slovenska v čase rozhodovania o základnej zahranično-politickej, politickej 
a ekonomickej orientácii krajiny.
Krátky život kritických, provokatívnych názorov je pekne vidno na dvoch pokusoch priniesť 
ich za ostatné „štvorročie“ do učebníc základných škôl:
Do šlabikára sa dostal príbeh rozvedenej mamičky, jej syna a ich suseda, ktorý si nakoniec 
mamičku berie za manželku.
Autori štvrtáckej učebnice etiky si zasa povedali, že by bolo dobré, aby si ľudia navzájom 
lepšie rozumeli a že sa to týka aj chlapcov a dievčat. Napadlo im, že by si chlapci mali 
predstaviť sen o tom, že sú dievčatami a naopak.
Reakciu spoločnosti dobre vidno už v titulkoch novín: „Rozvod v šlabikári nariadil Čaplovič 
prepísať“ a „Deti mali “snívať, že sú opačné pohlavie”. Pellegrini mení obsah učebnice!“
Niežeby som si myslel, že sa do učebníc má dostať všetko. Iba som chcel ilustrovať 
mechanizmus, akým sa tvoria. Konečné slovo má v ňom minister a ten je priamo napojený 
na väčšinu voličov. Máloktorý politik nezvažuje, do akej miery ju má provokovať. A ten, čo 
nezvažuje, je málokedy dlho v politike.
Väčšina môže samozrejme chcieť, aby sa do vzdelávania a do kultúry dostali iba názory, 
ktoré jej neodporujú, ktoré ju neprovokujú. V poriadku. Pri učení sa periodickej tabuľky 

Ak chceme, aby kultúra, umenie a vzdelávanie tak trocha ťahali väčšinu spoločnosti 
dopredu a to aj v tých nezodpovedaných otázkach, tak nemôžeme súčasne chcieť, aby 
kultúru, umenie a vzdelávanie ťahala cez politikov väčšina spoločnosti.
Podobný problém sme mali s prudko rastúcim verejným dlhom. Máloktorý politik chcel 
súťažiť v tom, o koľko ho zníži, o koľko skráti výdavky verejnej správy. Tak sa zákonom 
prijala „dlhová brzda“, ktorej súčasťou bolo vytvorenie maličkej, ale nezávislej Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá má na starosti brániť záujmy Slovenska v prípade, 
že sú v rozpore s názormi väčšiny. V 
a vzdelávaniu by sa podobná zišla.

Eugen Jurzyca
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Obrázok číslo jeden: vernisáž výstavy v národnej kultúrnej inštitúcii. Návštevníci sa 
medzi sebou poznajú a ich rady rozširujú početní rodinní príslušníci.
Obrázok číslo dva: konferencia na kultúrnu tému. Návštevníci sa medzi sebou poznajú 
a sú radi, že sa konferencia koná v rámci štandardného pracovného času.
Obrázok číslo tri: beseda so žiakmi strednej školy v nemenovanom meste. Na otázku, 
či chodia na výstavy alebo koncerty so zaujímavými lektormi, odpovedajú dlhotrvajúcim 
mlčaním.
Obrázok číslo štyri: prezentácia knihy známeho spisovateľa. Všetci sa poznajú, plus 
rodinní príslušníci.
Obrázok číslo päť: Albertina vo Viedni. V každej druhej sále sedia na zemi deti od 4 po 13 
rokov. Kreslia na veľké biele papiere a sústredene počúvajú zábavnú lektorku.
Obrázok číslo šesť: Leonard Bernstein sa rozpráva s deťmi a vysvetľuje im základy hudby 
a správania sa na koncertoch. Deti výskajú od radosti.
Pri všetkom bití sa do pŕs si položme konečne základnú otázku: 

Kto u nás odovzdáva kultúrne (rozumej aj civilizačné) hodnoty nasledujúcim generáciám?

Ak si odmyslíme jednotlivé výnimočné prípady, tak sú to slovenské ženy. Muži zrejme majú 
na to príliš málo času, lebo sa musia starať hlavne o kariéru a behanie po lese s puškami. 
Ženy po lese nebehajú. A keď, tak bez pušky.
Matky kupujú detské knižky a večer z nich deťom čítajú. Vodia ich do bábkového divadla 
(vlastný sociologický prieskum pred bábkovým divadlom v Bratislave). Spievajú im, učia ich 
správne hovoriť po slovensky a spievať. 
Učiteľky v škôlkach (muži tam nepracujú) učia deti schopnosti komunikovať v kolektíve 
a medzitým básničky slovenských poetiek a tradičné slovenské detské hry. 
Učiteľky v základných školách, najmä v prvých triedach, pokračujú v tomto úsilí. Do 
tohto prehľadu patria ešte staré mamy, ktoré pridávajú ďalšiu porciu rozprávok, riekaniek 
a debát s novou generáciou. K tomu ešte môžeme pridať kultúrne referentky v domoch 
kultúry, pracovníčky osvetových centier, knihovníčky a ďalšie žalostne platené profesie.

Kto teda odovzdáva kultúrne hodnoty?
Ako pracujeme s týmto faktom na Slovensku?

Keď sa pozrieme na programy našich kultúrnych inštitúcií, zdúpnieme. Najmenej sa 
starajú o prilákanie medzi svoje múry na svoje podujatia týchto veľkých skupín žien. 
Predpokladajú, že musia nakupovať, variť a zostávať s deťmi doma, kým muži behajú po 
lese. Pritom Tatra Mountain Resort alebo IKEA tvrdia, že najzaujímavejším segmentom 
návštevníkov - aj komerčne - sú rodiny s deťmi. A tomuto faktu všetko prispôsobujú. 
V kultúre zriedka nájdete pre deti pripravený katalóg serióznej výstavy, do ktorého by si 
mohli kresliť, komentovaný výchovný koncert pre mladé mamičky s deťmi, prezentáciu 
knihy o súčasnom umení pre rodiny s deťmi. Ako systém, ako niečo, čo by pre nás malo 
byť prioritou. Základným kameňom našej kultúrnej politiky a priestorom, do ktorého by 

 vítať v užšom kruhu na 

FEMÍNNE VERZUS 
MASKULÍNNE PRIORITY
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kultúrnych podujatiach a zároveň nariekať, že náš kultúrny svet upadá, že nám nevyrastá 
poučené publikum. My vždy len v tých starých topánkach. Veď aj na EXPO v Miláne vyšleme 
zas len halušky a fujaru. Prečo by naše deti mali vyrastať inak, ako my? Žiadna zmena - je 
naše nové heslo. Ešte by sme museli prekopať staré kultúrne plány. A pritom zmena je tak 
jednoduchá. Mať konečne ministerku kultúry, ktorá má deti.

Magda Vášáryová
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Když se na světě objevili první lidé, měli jistě docela jiné starosti, ale jak začali péct 
a vařit, začali se tetovat a zdobit, začali své zemřelé pohřbívat a naučili se mluvit, dělali 
všechno možné, aby se odlišili od zvířat. Začali dělat to, čemu se až nedávno začalo říkat 
„kultura“. Když začali pěstovat obilí a révu, říkali tomu latinsky cultura, to jest pěstování. 
Soustavná a usilovná péče o to, co by tu bez lidské péče nebylo. A když Cicero překládal 
Platóna do latiny, přeložil jeho „pečování o duši“ do latiny jako cultura animi.
 
Řečtí politici a  o dobré uspořádání a život ve městech se musí 
někdo starat, a pokud se na tom mají podílet všichni svobodní občané, musejí se 
k tomu vzdělávat a vychovávat. Tak vznikaly první školy, po pádu Říma hlavně pro kněze 
a řeholníky. Teprve ve středověkých městech byly – vedle vzácných univerzit - školy pro 
chlapce z měšťanských rodin, po reformaci i na menších městech a až od 18. století 
zaváděli povinnou školní docházku evropští panovníci. Ti ale potřebovali gramotné 
poddané, aby se jim dalo vládnout patenty a vyhláškami, kdežto „neužitečná“ kultura 
z osvícenského školství spíš vymizela. Aby nevymřela hlady, musela si hledat mecenáše – 
šlechtické, církevní a později i městské.
 
Tak se ze vzdělávání postupně stalo povinné veřejné školství, kdežto kultura se scvrkla 
na to, čím se bavila šlechta a zdobila bohoslužba: literatura, hudba, výtvarná umění. 
V 19. století pronikly do škol i vědy, kdežto kultura si začala budovat vlastní instituce: 
nakladatelství, veřejné knihovny, divadla, muzea, galerie a nakonec i kulturní domy. 
Když si měšťané a vzdělaní dělníci vymohli, aby tomu pomáhal i stát, dostali jsme se 
zhruba tam, kde jsme dnes. Školství je pro děti a kultura pro dospělé, ovšem spíš pro 
ty vzdělanější. Dvacáté století přidalo kulturu těla čili fyzkulturu a naše století kulturu 
vaření, pečení a  mezi mecenáše rozhlas a televize.
 
Od 19. století se kultura silně profesionalizovala a začala nenápadně štěpit na „vysokou“ 
pro ty vzdělané a „nízkou“ či „lidovou“ pro ty ostatní. Jenže tradiční mecenášové té 
náročnější kultury zchudli, kdežto ta zábavnější a líbivější se začala velmi dobře prodávat. 
Dík reprodukčním technikám, rozhlasu a televizi byla najednou virtuozně hraná a zpívaná 
hudba i divadlo k dispozici úplně každému a všude, na internetu dokonce zadarmo. V téhle 
všudypřítomné a kdykoli dostupné konkurenci desek, cédéček a internetu se stále méně 
obyčejných lidí odvažuje zpívat, hrát, básnit nebo malovat sami, čímž se dále zužuje okruh 
lidí, schopných vnímat a těšit se i z náročnějšího umění a kultury.
 
O budoucnost té nenáročné a zábavné kultury je tak dnes dobře postaráno a jak lidem 
přece jen přibývá volného času, bude zábavní průmysl zřejmě dobře prosperovat i nadále. 
Zato ta náročnější kultura a umění na tom opravdu nejsou moc dobře. Konkurence 

o KulTuře 
a vzdělávání
Kultura a vzdělávání se nám za poslední století povážlivě od sebe rozběhly. Jako 
kdyby spolu neměly nic společného. Je to jen tím, že mají dvě ministerstva, že jedni 
shánějí peníze od školství a druzí od kultury? Možná to začalo už dřív, ale na samém 
začátku to nikoho ani nenapadlo.
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je obrovská, dokonce globální, a poptávka spíš klesá. Od 19. století jako kdyby se 
ti náročnější umělci, básníci a spisovatelé, ale pak i výtvarníci a skaldatelé, trochu 
masochisticky domluvili, že se od té populární kultrury radikálně oddělí také tím, že jejich 
díla za žádnou cenu nesmějí být zábavná a líbivá. Aby do nich čtenář, divák nebo posluchač 
vůbec pronikl, než se z nich může začít těšit, musí ho to stát zatraceně velké úsilí. Umělec 
vyjadřuje sám sebe a po nějakých čtenářích nebo divácích mu přece vůbec nic není. Hlavně 
se nepodbízet a nevzbudit ani stín podezření, že by se chtěl někomu líbit. Ale nechci 
být jen uštěpačný, ostatně známe i umělce, kteří si s tímto dilematem mezi náročností 
a úspěchem dobře poradili.
 
Otázka je, co se s těmito riziky a ohroženími dá dělat. Tvrdím, že vzdělávání a kultura 
patří k sobě a mohly by si i prakticky navzájem pomoci. Začnu kulturou, která je 
nepochybně starší a je na tom asi hůř – aspoň soudě podle českých rozpočtů. Jak jsme 
viděli, náročná a originální kultura, která se nechce řídit jen závany masové poptávky, 
potřebuje vzdělané čtenáře, posluchače, diváky. Neměla by se o ně trochu víc starat, 
přičinit se, aby nevymírali? Některá divadla si už uvědomila, že si své budoucí diváky musí 
vychovávat a vzdělávat. Divadlo v Budějovicích pořádá pravidelná celodenní setkání, 
kam přivezou i gymnazisty z okolí, provedou je divadlem a nabídnou rozhovory s herci, 
s režisérem nebo dramaturgem, případně to doplní obecně vzdělávací přednáškou. Některá 
muzea pořádají večery pro mládež a podobné atrakce, většinou s úspěchem.
 
Základní školy vodí žáky na dětská představení, která školní rutinu přece jen oživují. 
Podobně by nějakou pomoc uvítaly i vysoké školy. Muzea, divadla, knihovny i archivy by 
měly studentům nabízet aktivnější pomoc. Jejich odborní pracovníci by mohli navrhovat, 
vést i oponovat studentské práce, třeba právě z okruhu svých zájmů a příslušných 
muzejních, knihovních či archivních fondů. Vysokoškolské práce se totiž rodí a oponují 
na katedrách a endemicky trpí přirozenou jednostranností jejich učitelů. Jako „jarní“ 
ministr školství jsem kdysi sjednal dohodu s ministrem kultury Pavlem Dostálem, která 
by to školám i kulturním institucím rovnou ukládala, ale podepsat jsme ji už nestihli, 
a tak asi pro nedostatek zájmu někde zamrzla. Ale možná, že se takové věci mají nejdřív 
šířeji rozběhnout a teprve pak podporovat shora. V každém případě se školy a kulturní 
instituce navzájem potřebují, aby ze škol nezmizela kultura a z kulturních institucí 
starost o vzdělávání. Mohou si hodně pomoci – pokud se ovšem podaří prolomit známý 
„resortismus“, který sice k instituci patří, ale jen do jisté únosné míry.

Jan Sokol
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Pred časom sme sa v IKP pozastavili nad tým, aké máme neveľmi gramotné deti. Je to 
vážna vec - reálne nám hrozí, že mladých bude čím ďalej, tým menej. Preto ak majú 
vedieť zarobiť na svojich rodičov, musia sa vedieť dobre obracať a tým pádom byť aj 
chytré. Pozoruhodné výsledky v rebríčkoch PISA dosahujú severské a ďalekovýchodné 
krajiny, z ktorých nás najviac zaujalo Fínsko. Čo je kľúčom k úspechu systému, ktorým by 
sme sa mohli inšpirovať? Zdá sa, že tých kľúčov je celý zväzok, kým my u nás sme ešte 
ani len nenašli dvere. Pozoruhodným krokom Fínov bol prechod z konvenčnej štruktúry 
predmetov, u nás skostnatelej až skamenenej, na učenie sa podľa tém, či presnejšie javov. 
Aj výskumy, našimi osnovotvorcami úspešne ignorované, ukazujú, že učiaci sa si dokáže 
lepšie uchovať informácie podané vo forme znalostí, zabalených do príbehu. Do detských 
hlávok sa totiž netlačia kaleráby a tony informácií, ale buduje sa ich schopnosť využívať 
znalosti a skúsenosti v nových kontextoch. Dieťaťu je na nič vedieť vymenovať časti 
počítača, keď potom uverí nigérijskej pošte alebo že je milióntym návštevníkom a vyhráva 
telefón. Potom sa totiž môže napríklad stať, že v budúcnosti v službách štátu napríklad 
omylom pošle zo štátnej kasy pol milióna na účet podvodníkom. Komunikačné zručnosti, 

 nás vo vzdelávaní cudzie slová.
Ďalší rozdiel je možno v spôsobe riadenia kultúry a vzdelávania zo strany štátu. Vo Fínsku, 
na rozdiel od Slovenska, ministerstvá pre vzdelávanie a kultúru netvoria dve samostatné 
a koktavo navzájom komunikujúce entity. Fínske inštitúcie majú oveľa väčšiu nezávislosť 
a vedia byť efektívne, na Slovensku si očividne nevieme predstaviť síce mocnú, ale 
ťarbavú ruku štátu. Fíni vidia medzi kultúrou a vzdelávaním silnejšiu väzbu než my a náš 
nevyhnutne dlhý a nudný výklad o “kultúrno-osvetovej činnosti” by počúvali so zmäteným 
úsmevom. Sovietsky zväz ich totiž neudrel po hlave tak silno ako nás. Fínska vláda sa 
nesnaží budovať proletariát, o istoty sa strachujúci, a propagovať medzi mládežou 
nižšie vzdelanie, než na aké možno má. Fínsky pracujúci ľud je totiž asi trochu iný. Žeby 
technologicky vyspelejší národ vedel lepšie pochopiť, že niektoré remeslá majú deravé 
dno? 

Je toho viac. Absolútne podhodnotenie významu vzdelávania a spoločenského statusu 
učiteľa. Z učiteľov si štát akoby zámerne robí prosiacich žobrákov, strachujúcich sa 
o vlastnú existenciu, xeroxujúcich po večeroch učebnice z vlastného vrecka. Na druhej 
strane však ten istý štát neváha zaplatiť desiatky miliónov na nezmyselné a duplicitné 
školenia, megastánky pre hulvátske športy, nepotrebné a predražené softvéry, masívne 
subvencovať robotníkov za pásom. Konečne si priznajme, že náš samotný Štát vlastne 
sabotuje vzdelávanie sa národa, ako by tu mal niekto strach zo vzdelaných, rozhľadených 
a sebavedomých nevoličov jedinej pravdy.

Sloven SKé šKol STvo 
- nauč Te Sa S Tým 
zmieRiť
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Korupcia, rozkrádanie
Ako ukazuje prax, naše ministerstvá sú len agentúry plniace predstavy a zámery 
spriaznenej súkromnej sféry, v záujme detí, ich vzdelania a rozhľadu, pôsobia len naoko. 
A tak míňame desiatky miliónov na čižmy, uteráky, učebnice plné chýb, predražené 
softvéry a kopu ďalších nezmyslov - hlavné je, že eurofondy sú minuté. Potom stačia už 
len nejaké tri dni mediálnej expozície, zniesť mediálny humbuk, že Európska komisia 
sem-tam niečo nepreplatí - a je to. Samozrejme, vždy je poruke fráza, že zákon porušený 
nebol, a ak bol tak - čo už, oštarnú a PíáR-nevábnu baganču odkopne najatý čiž-n/m-
ár - a tak nik nie je zodpovedný za to, že detiská zostávajú sprosté a učitelia naštvaní 
ako vždy predtým. Preto ak začujete nejakého bľabotača rozprávať o desaťnásobne 
rýchlejšom internete pre školy, nehľadajte v tom snahu o zvýšenie kvality vzdelania, ide 
len o vopred dojednanú obchodnú transakciu. Do IT projektov sa obchodníkom najlepšie 
schová vata. A tak vláda vo veľkom investuje do infraštruktúry, techniky. Aký je ale 
výsledok? Podľa štatistík máme jednu z najvyšších mier penetrácie internetu, najviac 
investícií do technológií z krajín V4 (2012) - a pritom máme zároveň aj najnižšiu mieru 
inovácií, najmenej patentových prihlášok, skrátka, naše kreatívne sny zostávajú v posteli 
pod poduškou. Ostrovy výnimočnosti sú korumpované, znárodňované, zahnané do opozície 
alebo vyhnané za hranice. Vláda chce uplácať jedným mesačným platom absolventov 
prestížnych zahraničných škôl, aby sa rozpomenuli na svoju rodnú hrudu, namiesto toho, 
aby sme aspoň jednu prestížnu školu vybudovali u nás.

Školám sa zakúpilo množstvo informačných a komunikačných technológií, no po kvalitnom 
obsahu ani stopy. Školy nemajú základné učebnice, no vláda vo veľkom nakupuje 
jednoduché softvéry a hneď za cenu zlata. Pár učiteľov uplatí ledva desiatimi eurami 
na hodinu na prípravu digitálneho učiva, pritom bla-bla-bla konzultantom neváha 
platiť niekoľkonásobne viac. Nastavenie a implementácia tvorby digitálneho obsahu 
z existujúceho kultúrneho a intelektuálneho dedičstva v podobe knižníc, archívov a múzeí 
boli ovplyvnené zhodou politických a obchodných záujmov, ktorých prejavom je nižšia 
kvalita aj kvantita obsahu, aj tendencia neudržiavať “kultúrno-digitálny” know-how 
v inštitúciách. V projekte digitálnej knižnice sa tým pádom mohlo napríklad zmenou 
metodiky počítania konečného ukazovateľa zdigitalizovať o vyše pol milióna kníh menej, 
celkovo zhruba o stopäťdesiat miliónov strán, ako sa pôvodne predpokladalo, za tú istú 
cenu a s rovnako nadimenzovanou infraštruktúrou. Pri digitalizácii nebol naplno využitý 
potenciál pre sémantickú analýzu, t.j. obsah mal byť už dávno priebežne indexovaný na 
účely školských osnov inštitúciami, ktoré majú katalogizáciu a obsahové spracovanie vo 

Vo verejnom sektore sú kameňom úrazu centrálne obstarávania IT, konzultačných služieb 
a v nich previazané záujmy. Takto býva nastavená väčšina projektov - za vzletnými opismi 
sú už vopred dohodnuté transakcie zlodejov, dlhoročne napojených na štátny rozpočet. 
Obsah projektu je teda väčšinou druhoradý... Projektové zámery sú pred odbornou či 
širokou verejnosťou dobre schované, veď predsa ide o strážené tajomstvá súkromných 

 slušnosti ťažko 
obhájiteľný. Zato však propagácia marketingového prázdna v médiách nechýba. Veď aj 
médiá musia z niečoho žiť. A faktúry sú už vtedy zo štátnej kasy uhradené.

Martin Katuščák

KULTÚRNY KYSLÍK
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Pokiaľ deti nemajú kultúrne vzdelaných rodičov - a rodina je rozhodujúca, kľúčový je 2. 
stupeň základnej školy. Ak si tam žiaci dodatočne vzťah ku kultúre, ku knihám, nevytvoria, 
na strednej škole je už neskoro. Na základnej škole ešte deti idú za učiteľom, ktorý si ich 
vie získať, napríklad aj kultúrou. Uznávajú ešte jeho autoritu a vedomosti Problémom je, 
ak sami učitelia nie sú v oblasti kultúry vzdelaní. Ako môžu kultúru sprostredkovať deťom? 
Učitelia musia byť elitou spoločnosti, aj kultúrnou.

Marta Pavlíková, pedagogička a školská inšpektorka so 40-ročnou praxou

Ako majitelia antikvariátu a zároveň rodičia mladších školákov túto otázku intenzívne 
riešime. Preto sme spoluzakladateľmi súkromnej základnej školy Bakomi v Banskej 
Štiavnici. Vytvorili sme experimentálnu verziu nového šlabikára, ktorý učí deti čítať tak, 
aby textu rozumeli od začiatku. Neučia sa čítať mechanicky, ani na čas. Vyrábame im 
knihy, ktoré využívajú prvé naučené písmená a tak získavajú zážitok z prečítania celej 
knihy veľmi skoro. Osvedčil sa nám aj spôsob “starší čítajú mladším”.

Tomáš Lazar a Jana Hombauerová

Odpoviem vám rovno, nie, neviem. Akoby ste sa ma pýtali, či viem recept na najlepšie 
jedlo na svete. Ak sa oprieme o jedlo, tak zistíme, že najlepšie palacinky robila stará 
mama. Jedlo si spájame s niekým, s pocitmi, ktoré sa udiali. Čosi podobné funguje aj 
v situáciách, keď rodičia čítajú deťom. Vzájomná blízkosť, načúvanie, vymýšľanie, 
opisovanie postáv, to tvorí veľmi peknú interakciu a dobrú platformu na vzbudenie záujmu 
o čítanie, Nie je to žiadna novinka, len potvrdená moja vlastná skúsenosť. Deťom netreba 
brániť, ak sa chcú učiť čítať aj skôr. Treba podporiť ich úprimnú zvedavosť, radosť 
z učenia sa. Knihy sú predsa malé tajomstvá. 
Mám jeden veľmi zlý zážitok – mám antikvariát v Martine a jedného dňa za bráničkou na 
chodníku sa dali do debaty tri dámy s kočíkmi. Okolo pobehovalo dievčatko asi šesťročné. 
Pozval som ho do antikvariátu pozrieť si nejakú knižku. Odpoveď matky znela: neotravujte, 
dnešné deti už aj tak nečítajú. Ako dievčatko prežije školu, to je dobrá otázka...
Ak sa rodič sťažuje, a to býva dosť často, že jeho dieťa sedí len na internete, nuž chybu 

ANKETA:
VIETE RECEPT, AKO 
naučiť deTi znova 
číTať a Rozumieť 
KNIHÁM?
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urobil už v minulosti. Stačí, aby sa rodičia nevyhovárali na akúsi pochybnú šťastnú 
budúcnosť dieťaťa a rodiny, ale najlepšie je, ak pekne prežijú prítomnosť a v dotyku 
s deťmi, tvorivo, s láskou a s knihou.

Jano Cíger z Mädokýša

V Kanade majú v škole zaujímavý predmet - tiché čítanie. Žiaci si donesú z domu 
ktorúkoľvek knihu, a je jedno, či je to rozprávka, komiks, fantasy, alebo encyklopédia. 
Čítajú, čo ich v tej chvíli zaujíma. No a na ďalšej hodine sa s učiteľom rozprávajú 
o prečítanom, žiaci sa snažia vlastnými slovami prerozprávať, čo ich na texte zaujalo, 
učiteľ sa dômyselne vyzvedá, či čítanému porozumeli, nesúdi výber knihy, ale schopnosť, 
s akou vie dieťa formulovať pocit z čítania. 
V slovenskom školstve stačí mať opísaný čitateľský denník z neprečítaných kníh, 
vychovávame generáciu špekulantov a podvodníkov. Niet sa čomu čudovať, že je 
spoločnosť v rozklade.

KK Bagala, vydavateľ pôvodnej tvorby

Deti by určite mali mať v prvom rade vzor v rodičoch. Každé dieťa predsa opakuje to, čo 
robí mama alebo tato. Tiež by som sa ako rodič nenechala odradiť prvým neúspechom 
a snažila sa dieťaťu nájsť správnu knihu. Nemyslím si, že každá detská kniha zaujme každé 
dieťa. Aj oni majú právo na výber. Druhým faktorom je určite aj to, či sa rodič pri čítaní 
dieťaťu venuje. Ak mu len kúpi knižku, nech si samo číta, nemusí to mať úspech. Určite je 
lepšie, keď čítajú spolu a rodič môže dieťaťu pomôcť porozumieť textu. Myslím si, že to 
s detskými čitateľmi nie je až taká tragédia. Na naše detské knižky máme dobré ohlasy ako 
od rodičov tak aj od detí.

Nataša Juračková, vydavateľstvo SlovArt



 Je paradoxom, že napriek tomu, že sa považujeme za vynachádzavých a odkazujeme na 
vynikajúcich a nadčasových slovenských objaviteľov Murgaša, Baniča, Stodolu a ďalších, 
súčasné štatistiky hlásia niečo úplne iné. I samotná Stratégia priznáva, že Slovenská 
republika patrí dlhodobo medzi krajiny s najnižšou inovačnou schopnosťou, hlboko pod 
priemerom EÚ. Slovensko dlhodobo buduje svoju konkurenčnú výhodu na lákaní investorov 
nízkymi daňami, daňovými úľavami a nízkymi mzdovými nákladmi. Táto rovnica ale 
v žiadnom prípade nemôže predstavovať dlhodobo udržateľný model. Na jej druhej strane 
bude neustále menej a menej konkurencieschopná krajina v dnešnej znalostnej, alebo 
kreatívnej ekonomike. 

Stratégia vo svojej úvodnej analýze uvádza, že na Slovensku je 65 % priemyselnej výroby 
tvorených produkciou motorových vozidiel a ich súčiastok. Suma sumárum, Slovensko je 
priveľmi špecializované na jeden typ výroby, čo ho robí zraniteľným v súťaži s ďalšími 
ekonomikami. Stratégie hlásajú, činy však hovoria: Stratégia, nestratégia, udržateľnosť, 
neudržateľnosť, vivat Jaguár. 
Na Slovensku sa napríklad málo patentuje. Pre podniky je jednoduchší nákup hotových 
technológií, ako investovanie do vývoja. Je to ako začarovaný kruh. Výskum a inovácie 
u  tie nešťastné štrukturálne fondy, 
pre ktoré vlastne tú Stratégiu potrebujeme. Keby si len preto žiaci písali domáce úlohy, 
to by sme so vzdelanosťou na tom boli oveľa horšie, než sme. Stále je to len o tom, aby 
sme neprišli o balíky peňazí, viď väčšina dokumentov spojených s pojmom kreatívnych 
priemyslov. 

Ak si myslíte, že táto domáca úloha bola splnená na jednotku, tak vám dávame na 
známosť, že s prijatím Akčného plánu k Stratégii Ministerstvo školstva SR meškalo natoľko, 

 priamo dotknuté vedecké 
pracoviská sa začali búriť. Ministerstvo sa bránilo tým, že musí diskutovať so všetkými 
zúčastnenými aktérmi, a že pri dokumente takéhoto formátu je diskusia nevyhnutná. 
O to väčším sklamaním je, že napriek avizovanému konsenzu sa takmer okamžite 

VEDA, VÝSKUM, 
INOVÁCIE 
PO SLOVENSKY
Jedným z kľúčových slov, ktorým by sme sa my, Slováci, radi prezentovali v zahraničí, je 
slovo VYNACHÁDZAVOSŤ. Spolu so svojráznosťou, rozmanitosťou a vitalitou je jedným zo 
štyroch kľúčových slov Ideového konceptu prezentácie Slovenska Ministerstva zahraničných 
vecí SR. Aby sme o tom len nehovorili, dostali sme vypracovanie Stratégie výskumu 
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda 
dňa 13. 11. 2013 uznesením č. 665/2013, viac-menej ako domácu úlohu Bruselu, lebo 
„vypracovanie tohto dokumentu a jeho akceptácia Európskou komisiou je podmienkou 
k uzavretiu Partnerskej dohody medzi SR a EK“. 
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objavili pochybnosti o silnej podpore aplikovaného výskumu a s tým súvisiacich obavách 
o smerovanie základného výskumu. Pravdou zostáva, že súkromný sektor zohráva v  Akčnom 
pláne implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na 
roky 2014 – 2016 zásadnú úlohu. Len dúfajme, že o tom už niečo tuší a pripravuje sa na 
„nastavenie systému pre dosiahnutie štatisticky evidovaných výdavkov na výskum a vývoj 
do roku 2020 v 
nevieme. V každom prípade, realizácia tejto domácej úlohy v nás vzbudzuje nemiestnu 
zvedavosť, najmä preto, že v Akčnom pláne, ktorý rieši predovšetkým inštitucionálne 
a legislatívne zastrešenie Stratégie, zatiaľ žiadne odpovede nenachádzame.
 
Zásadným indikátorom v medzinárodnom porovnávaní krajín v otázkach výskumu je 
okrem počtu patentov a publikovaných výstupov tiež počet ľudí zamestnaných v danej 
oblasti. Dokument priznáva, že na Slovensku hovoríme vo veľkej väčšine o vysokoškolských 
pedagógoch, príp. doktorandoch, niekoľkých zamestnancov SAV a špecializovaných ústavov. 
Väčšina aktuálneho výskumu, viac či menej kvalitného, vzniká v súčasnosti priamo na 

očakáva sa, že bude hneď aplikovateľný do praxe. Stratégia úprimne uvádza, že sme si 
 verejných prostriedkov, keďže prebieha 

predovšetkým na verejných univerzitách a 
z verejných prostriedkov, logicky by sme očakávali, že dopyt po výsledkoch a výstupoch 
bude teda vznikať aspoň vo verejnom sektore. Treba položiť aj otázku, nakoľko má byť 

 verejných zdrojov? Pre zodpovedanie 
otázky sa obrátime do praxe grantových formulárov, kde pri našich výskumoch musíme 
zodpovedať kolónku “využiteľnosť” výsledkov v praxi? Zásadná otázka je, nakoľko sú tieto 
sľubované výsledky naozaj implementované v bežnom živote našej verejnej správy. 

Príspevok Kataríny Petríkovej Úloha univerzít a výskumných inštitúcií v miestnom 
ekonomickom a sociálnom rozvoji ukazuje, že komunikácia a spolupráca univerzít 
s bezprospredným okolím na regionálnej a miestnej úrovni je minimálna. Samosprávy 
vnímajú univerzity len cez ich vzdelávaciu funkciu, na druhej strane ponuka univerzít 
nespĺňa a neodráža potreby a požiadavky samospráv. Budovanie vzájomných vzťahov viazne 
v nedostatočnej komunikácii. Brusel nás upozorňuje: „Univerzity a výskumné inštitúcie 
považujeme za hlavných aktérov v procese tvorby znalostí (Castells, Hall, 1994) a ich 
lokalizácia v regióne je kľúčovým predpokladom ekonomického a sociálneho rozvoja. 
(OECD, 1999, Holland 2001, Etkowitz, 2002).“ Ale pokiaľ máme problém s distribuovaním 
poznatkov na najnižšej, miestnej a regionálnej úrovni, je veľmi problematické vytvárať 
veľké výskumné a inovačné centrá, či dokonca klastre. Regióny, kde sa nachádzajú 
významné univerzity, vykazujú omnoho vyššiu kvalitu života ako regióny, v ktorých 
univerzity nie sú. Tento fakt je však opäť podmienený komunikáciou a spoluprácou 
všetkých aktérov na regionálnej úrovni. Dobrá univerzita nemôže byť odstrihnutá od 
potrieb a požiadaviek okolia. 
 
Budovanie technologických, inovačných, kreatívnych (akokoľvek moderne ich nazveme) 

z európskych štruktúr. Zásadnú trhlinu však vidíme v tom, že nie sme v súčasnosti 
schopní networkingu a vzájomnej spolupráce ani na základnej úrovni, čo môže tento 
vznešený projekt potopiť hneď na začiatku. Kreatívni slovenskí úradníci budú určite 
schopní vyfakturovať aj potopenú loď. A sme späť pri tej našej slovenskej tvorivej 
vynachádzavosti.
 

Jana Javorská
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oTázKy, KToRé By Si 
žiadali odpovede:
1. Otázka na ministra školstva a kultúry: V akej sfére výskumu, vývoja a kreatívneho 

priemyslu vidíte najväčší potenciál Slovenska a teda akým smerom by sme sa mali 
v budúcnosti uberať, aby sme zlepšili svoju konkurencieschopnosť v porovnaní s kultúrne 
vyspelými štátmi?

2. Otázka na oboch ministrov: Kde máme najzásadnejší problém, či bariéru v budovaní 
vedomostnej, kreatívnej ekonomiky?

3.  Otázka na ministra školstva: V zahraničí sa môžeme stretnúť s modelmi vzdelávania, 
v ktorých je do centra postavená práve kultúra a umenie. Táto idea vychádza 
z presvedčenia, že práve kultúra a umenie sú významným elementom pri vzdelávaní 
ku kritickému, kreatívnemu a inovatívnemu mysleniu. Presadzujete podobné myslenie 
v súčasnom systéme vzdelávania na Slovensku?

4.  Otázka na ministra kultúry: Vaše ministerstvo sa dlhodobo usiluje o založenie 
kreatívneho priemyslu na Slovensku. Čo očakávate od ministerstva školstva?

5.  Otázka na ministra kultúry: Ministerstvo školstva má stratégiu, ktorá začína slovami 
Poznatkami k prosperite. V tejto Stratégii však chýba prepojenie na kultúru a umenie. 
Pritom v zahraničí je práve tento sektor považovaný za kolísku inovatívnych myšlienok. 
Je to na Slovensku inak? 

6. Otázka na ministra školstva: V Stratégii výskumu a inovácií sa šermuje pojmom 
kreatívny priemysel, ale prepojenie na kultúru a umenie chýba. Pritom v zahraničí 
je práve tento sektor považovaný za kolísku inovatívnych myšlienok. Prečo je to na 
Slovensku inak? 

Čakám. Stále čakám.
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Popri Brezne, Detve, či Kolárove má už aj Bratislavský samosprávny kraj pripravenú svoju 
stratégiu. Tlieskame, že kultúra dostala k dispozícii rozsah väčší, ako sú dve A4ky. Snaženie 
nezriaďovaného sektora zostalo povšimnuté a tento terminus technicus sa v Stratégii 
začína objavovať hneď na prvých stránkach. Dôvodom, prečo sme túto informáciu tak 
rýchlo zaregistrovali, bolo, že sme dúfali, že snaha nami podporovaného združenia 
bratislavskej nezriaďovanej kultúry bude vypočutá a potenciál mimovládneho sektora 
nezostane nepovšimnutý. Uvedený dokument vo svojej analýze veľmi často potvrdzuje to, 
čo všetci aktéri na kultúrnom poli dlhodobo pociťujú.
Kasa bratislavskej župy je prázdna. V tejto chvíli je teda čas na lacné a povedzme 
kreatívne riešenia. Stratégia poukazuje na výskum IKP z 1. časť Rukoväti kultúrnej politiky 
SR, kde vysvetľujeme, že podpora živej, modernej kultúry je nielen v Bratislavskom kraji 
na bode mrazu. Pritom táto časť kultúry je v porovnaní s 
inštitúcií najlacnejšia. Veríme, že práve dôraz na úlohu tretieho sektora vyprovokoval 
pozoruhodnú myšlienku, ktorej v Stratégii patrí čestné miesto. Vytvorenie samostatnej 
dotačnej schémy bratislavskej župy na podporu kultúry, do ktorej bude časom potrebné 
nájsť a 

Nie sme si len istí, či je správnym riešením postaviť v súťaži o 
rovnakú úroveň dotované, ako i nedotované subjekty. Podpora konkrétnych projektov bez 
ohľadu na to, či ide o zriaďovanú, alebo nezriaďovanú kultúru, je aj v grantovej schéme 
MK SR nepochopiteľná (áno, čakáme na podmienky Fondu pre umenie, ale ani v tomto 
prípade neočakávame zmenu). Dôvod je jednoduchý. Subjekty, ktoré nemajú k dispozícii 

Ten však 

Ak by sme mali prezentovať skutočne radikálny názor, tak by sme hovorili o tom, že ak 
by bola štartovacia čiara pre všetkých rovnaká, mali by sa súťaže o 
na dva, tri, štyri, či päť ročné granty zapojiť všetky subjekty rovnako, bez injekcie 
v garantovanej dotácii. Ak však upustíme od radikálneho uvažovania, je legitímne, že kraj 
má záujem podporovať svoje vlajkové inštitúcie. 

MONITORING IKP 
HAPPY BIRTHDAY 
STRaTégia Rozvoja 
KulTúRy v  KRaji na 
RoKy 2015-2020
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To sú otázky, ktoré sa nám v IKP s 

v akejkoľvek budúcej podobe.

Stratégia si kladie za cieľ zisťovanie efektívnosti hospodárenia subjektov v jej priamej 
pôsobnosti a prípadne následnú optimalizáciu. Autori si uvedomili, že riadenie sektora 
kultúry vyžaduje špeciálne personálne kapacity. Nám v Stratégii chýba pasportizácia 
a zisťovanie potenciálu nezriaďovanej kultúry, ktoré by umožnilo BSK stanovené ciele aj 
implementovať aj do praxe. Zatiaľ musíme len dúfať, že Rada, ktorá bude rozhodovať 
o dotáciách na jednotlivé projekty, bude zostavená z členov s prehľadom o kultúrnom dianí 
v regióne. Napriek uvedeným výhradám musíme zdôrazniť, že vypracovanie tejto Stratégie 
považujeme za prelomovú udalosť a ako obvykle zanovito apelujeme na to, aby nezostala 
zabetónovaná. Kultúra sa dynamicky mení, musí rásť, vyvíjať sa, pochybovať, hľadať, byť 
odvážna, kritická a najmä nápomocná. 

Happy birthday praje tím IKP.
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Zvyšné programy, venujúce sa podpore predvšetkým “živého umenia”, obsiahne Fond na 
podporu umenia s novou webovou stránkou fpu.sk. Na nej sa zrejme zatiaľ len pracuje. 
Dozvedáme sa na www.fpu.sk nanajvýš o zvolení riaditeľa fondu Jozefa Kovalčika, 
o výhercoch súťaže o logo Fondu atď. Inak len základné informácie ako štatút, zápisnice 
z volieb do orgánov fondu a preklik na znenie zákona 284/2014 Z. z., ktorým bol Fond 
ustanovený. 
V Kultúrnom kyslíku č. 2 (str. 22) a v iných článkoch sme sa už vyjadrovali k pozitívam 
a negatívam, ktoré nám táto nová verejnoprávna inštitúcia prinesie do našich grantových 
kultúrnych životov. 
Na zhrnutie len uveďme, že sme poukazovali na otáznu nezávislosť Fondu od MK SR 
vzhľadom na to, že „5 členov rady fondu z 9 vymenúva minister”. Tých v súčasnosti už 
poznáme. Rada, ergo minister, potom menuje a odvoláva výkonného pracovníka fondu – 
riaditeľa. Toho už tiež poznáme. Dvoch členov z trojčlennej dozornej rady opäť vymenúva 
minister. Tých ešte nepoznáme. Takto vyzerá nezávislosť po slovensky.
Personálne zabezpečenie fondu pozostáva z kancelárie a odborných komisií so zatiaľ 
neznámym počtom členov. V  hospodárenia Fondu sa dozvedáme 
o 
k Fondu postavia súkromné zdroje v podobe mecenášov alebo súkromných nadácií, ktoré 

jednotlivé orgány Fondu dokázať svoju dôveryhodnosť, transparentnosť a schopnosť 
aktívneho lobbingu v prospech výnimočných diel u súkromného sektora? Úlohu vytvoriť 
dôveryhodný imidž zákon nestanovuje žiadnej z menovaných funkcií. Presne tak, ako 

rozpočtu, ako to bolo doteraz pri grantovom systéme MK SR. Údajne aj neznámym 
percentom z národnej lotérie. Ďalším významným zdrojom majú byť administratívne 
poplatky, ktoré budú podávať žiadatelia grantov v sume od 20 do 100 eur. Keď si zoberieme 
3 592 podporených žiadostí v roku 2015 a keby všetci zaplatili len 20 eur, bol by z toho 
pekný príjem 71 840€ na služobné auto a aj dve sekretárky. Ak by ste žiadali viac ako 
20 000, pripravte sa, že do peňaženky načriete hlbšie. Výpočet hovorí o 0,01% z celkovej 
požadovanej dotácie, pričom maximálna suma je 1 000 €. Toto je teda ten viaczdrojový 

 zmysle hesla “pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže”. A JE TO!

FOND NA PODPORU 
UMENIA
Babie leto nás postupne opúšťa, nastáva čas, kedy si kultúrna obec tak ako po 
minulé roky začína nastavovať domácu stránku svojich internetových prehliadačov 
na podstránku “Dotácie MK SR”. Každoročne sa blíži termín vybavovania potrebných 
úradných potvrdení k žiadostiam o granty. Tento rok nás zasiahne dlhoočakávaná 
zmena. Dotačné programy na webe MK SR sa zredukovali na tieto tri:

1. Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
2. Kultúra znevýhodnených skupín
3. Kultúrne poukazy.
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Svietite elektrinou? Chá! Určite potom máte aj zástrčku. A jednu z nich na sto percent 
pre televízor alebo rádio. Ak ju máte, potom pozeráte alebo počúvate RTVS. S rádiom 
na baterky s tým nevybabrete. Platiť musí každý! A ak nie, nikdy neviete, kedy nejaká 
brutálna Hilda pošle na vás exekútora.

Jeden člen vašej domácnosti niekoľko dní do roka pracuje na to, aby ste mohli počúvať, 
sledovať alebo čítať verejnoprávne médium. Tak si to náležite vychutnajte. A čo máte 
na výber, keď už na výber musíte mať? Ak ste jeden z tých šťastných pracujúcich 
a dochádzate do práce automobilom, státie v zápchach spríjemní Zelená vlna. Aj ako kulisa 
do kuchyne sa to ešte dá. Čas pozerať verejnoprávnu televíziu máte zrejme až večer. A čo 
dávajú? Vyberte si: 
- pár mladých zbohatlíkov naháňa loptu a chuligánska tlupa im za to vulgárne nadáva. 

Futbalová streda, už čoskoro aj zo súkromného, štátom dotovaného národného štadióna. 
- zaboha si neviete spomenúť, ako si urobiť halušky alebo kedy presadiť kvety? Na to 

máte x relácií o varení alebo záhradkárčení.
- bývate na severe a neprichádzate do styku so starostlivo vybranými respondentmi, ktorí 

dobre nevedia po slovensky a nerozumejú otázke? Ušúľate sa od smiechu, akí sú sprostí. 
A tým dvom-trom, čo si spomenú na učivo zo základnej, národ tlieska.

-  k tomu 
presladený seriál? Nech sa páči, na verejno-právnom kanáli takmer každý pracovný deň.

 rozhovor so 
stále odŕhajúcim nudným expertom? Žiadny problém: 
- na Dvojke sa sem tam niečo nájde, aj Reportéri sem tam do niekoho prštekom zaryjú. 

Ale napríklad taký Hríb a vôbec akékoľvek náznaky alternatívy či satiry sa už do 
konceptu nehodia.

Ale nebojte sa! Ministerstvo politického marketingu vie, čo diváci v prajmtajme chcú! 
- Nezmestili ste sa do kulturáku na sviatok žien? Ušiel vám nejaký sexistický vtip? 

Potrebujete si poplakať? Obľúbené zabávačské kádre vám nadelia duchaplnú zábavu aj 
hojný prúd sĺz každý víkend. 

- Chcete adrenalínový zážitok z poriadne ostrej politickej debaty? Počkajte si na nedeľu. 
Nebojte sa, prísediaci moderátor, ktorý od detstva, teda skoro celých 25 rokov života, 
číta noviny, pôjde hlboko pod kožu. Hlavne svoju.

- Máte záujem o niečo poriadne, trochu inteligentné, nemasové, originál slovenské? Máte 
smolu. Ako povedal klasik blahej pamäti, v kampani sme stále. Potrebujeme masy. A na 
to verejnoprávna TV po kvapkách servíruje v štýle CTRL+C CTRL+V tváre zabávačov 
z politických mítingov nemenovanej organizovanej skupiny, a to každý piatok, každú sobotu. 

veRejnopRávny 
MARKETINGOVÝ 
SCENÁR
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- Televízia i rozhlas nám neustále omieľajú reklamy o úspešnosti eurofondových projektov, 
čo je silné vládne PR s  výnimkou divákov. 
Až na to, že miliardu eur sme nevyčerpali. 

- Je dobré, že naše verejné médiá uplatňujú dôsledný prístup k programovému pestovaniu 
vlasteneckého ducha a hrdosti. Slovensko milujeme, Slovensko nám chutí, Slovensko má 
najkrajšie dedinky. Podľa šťúráckej Transparency International sa činí aj štátna agentúra 
TASR, ktorá akoby mimochodom presadzuje kysucké zoskupenie vlastencov a vyvoláva 
dojem, že teraz prichádzajú noví, slušní (rozumej z terasy nemočiaci) a teda národným 
cítením vybavení bojovníci, pripravení pomôcť nastúpiť cestu smerom k národnému 
socializmu. Nepoučíme sa a nepoučíme… 

Konštatujeme: všetci platíme RTVS a TASR.



S FAŠISTAMI SI 
NEZAHRÁŠ!
Kultúrnym svetom hýbu kroky bystrického župana voči dvom svojim vlastným kultúrnym 
organizáciám. Divadelníkom zatiaľ nesiahol na platy a platí za nich odvody, ale nechce 
žiadnych cudzích umelcov, aby sa mu premávali popod nos. Načo medzinárodné festivaly, 
veď my si vystačíme sami. A tak sa vraciame do čias kultúrnej politiky Jankov - Ľuptáka 
a Slotu - a medzi nami, aj do kultúrnej politiky komunistického štátu, ktorý zásadne 
bojoval proti dekadentnému umeniu zo Západu pod heslom “Preč so suspenzormi zo 
slovenského verejného života! Kto sa má na to pozerať? Gäte a prusliake nám nestačia?” 
Človeku mimovoľne prichádza na um otázka: boli by sme aj dnes v takejto situácii, ak by 
sme boli - ľudia z kultúry v Banskobystrickom kraji a z celého Slovenska - protestovali proti 
zvoleniu fašistu do vedenia kraja vtedy, keď nastúpil? Vykašlali sa na historickú tradíciu 
prečkania zlých časov a masovo nastúpili pred jeho nos hneď na začiatku? Kedy sa konečne 
naučíme, že nebezpečných ľudí a ich myšlienky treba atakovať už vtedy, keď sa objavia? 
Lebo potom si už nezahráte.
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aKo ďaleKo 
je z KRamáRov 
NA NÁMESTIE SNP?
IKP sa rozhodol fungovať aj ako start-up na prenos informácií. Dokonca za to nežiadame 
ani stotisícový grant. Robíme to len pre dobro veci.
Ministerstvo školstva SR, bytom na Kramároch v Bratislave, si dokáže predstaviť start-
upy len z rodu Google, Twitter, Facebook.“Pridanou hodnotou start-upov je prelomový 
alebo zásadným spôsobom vylepšený produkt či služba pre relevantný trh”. Ministerstvo 
kultúry, bytom Námestie SNP v Bratislave, je presvedčené, že tvoriví ľudia spadajú do jeho 
kompetencie, lebo inovatívci sú z kultúry a tvoria jadro ministerskej stratégie zaoberajúcej 
sa kreatívnymi priemyslami a inováciami. Draxlerovi sa však kreatívne priemysly do 
slovníka nedostali a jeho hipsterské sklony nám nie sú známe. Ďalšia úloha pre Maďariča.
Zhrnuté a podčiarknuté: Ministerstvo kultúry sa neustále oháňa kreatívnymi priemyslami 
a kreatívcami, Ministerstvo školstva kontruje podnikateľmi, dizajnérmi a výskumníkmi. 
A kde je prienik? Zrejme niekde na polceste. Možno by sa na Štefánikovej 25 mohli aj 
stretnúť. Pripravíme kávu a makový koláč.



na Slova Kiana.SK nič 
nového
S veľkými očakávaniami sme 1. júla 2015 zadali do webového prehliadača názov dlho 
očakávaného portálu ku kultúrnemu a vedeckému dedičstvu Slovenska, slovakiana.sk. 
Chyba. Stránka sa nenašla. Počkali sme, kým sa trochu oteplí, lebo asi zamrzol server, 
ale ani v auguste nič. V septembri sa ale čosi zmenilo. Najprv pribudla pre verejnosť 
informácia, že už je softvér nainštalovaný. Heuréka. Open source softvér, rozumej softvér 
prakticky zadarmo, ďalší z tých, ktorý by vám študenti zaviedli “za sud piva”. Začiatkom 
školského roku si už Ministerstvo kultúry uvedomilo, že nedať verejnosti úplne nič ani dva 
mesiace po termíne je trapas, ktorý síce našťastie čiastočne prekryl nešťastný Bernini, 
ale teraz už na stránke slovakiana.sk niečo úžasné nájdete. Dookola sa točia až štyri (!) 
snímky, že už v decembri to príde. Kedy presne v decembri sa ministerským úradníkom 
neráčilo informovať. Obrovská pridaná hodnota vyše 20 miliónov eur, ktoré sa v slovakiane 
utopili, teda ešte z obrazovky na nás nevytryskla. My v IKP sa nevieme dočkať. Medzitým 
budeme rozmýšľať, komu tie peniaze pristali niekde na účte. (A to 30. septembra 2015 

dedičstva.)
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Slovníče K iKp
Ku krčmovým, kávičkovým, televíznym a rozhlasovým diskusiám sa v súčasnosti pridali ešte 
aj tie internetové. Štatistiky o čítaní mladých ľudí nebudú aktuálne, pokým nevezmeme do 
úvahy fenomén blogerstva. My v IKP tento fenomén chápeme, podporujeme, prispievame 
a rozhodli sme sa zmapovať základné pojmy, ktoré sa zatiaľ na hodinách slovenského 
jazyka nevyučujú. Avšak možno sú našim žiakom omnoho jasnejšie, ako osnovami 
presadzované pojmy sonet, óda, či elégia.

Začnime od slova blog - súbor publikovaných názorov autora (bloggera), často tematicky 
usporiadaných.
Blogy sa zoskupujú a vzájomne linkujú a toto prostredie nazývame blogosféra. 
Často sa môžeme stretnúť s tým, že blogeri blogujú o tom, ako blogovať. V preklade - 
autori prinášajú návody, ako písať tak, aby ste zaujali čitateľa. V správnej terminológii sa 
tento jav nazýva metablogovanie.
Krátky písomný útvar nazývame mikroblog. O existencii makroblogu sme sa v žiadnej 
odbornej ani neodbornej literatúre zatiaľ nedočítali. 
S nástupom mobilných zariadení schopných pripojenia na internet sme svedkom ďalšieho 
fenoménu - mobblog (mobilný blog).
Veľmi obľúbenými žánrami sa stávajú foodblogy, ktoré dokumentujú autorove stravovacie 
návyky, alebo fashion blogy, v ktorých mladé slečny, dámy, mladí chlapci a muži šíria svoje 
zážitky z odievania, česania, či líčenia. O niečo duchaplnejšiu kategóriu predstavujú travel 
blogy, cestovateľské reportáže doplnené o množstvo viac či menej výpovedných  
(o  Kultúrnom kyslíku č. 2). Odborníci na blogovanie 
(často ešte nedosiahli ani vek plnoletosti, ale tak to v úžasnom svete internetu chodí, 
v tom je jeho čaro) veštia veľkú budúcnosť takzvaným fotoblogom (skrátene ). Aby 

 zrejme stálym fenoménom, 
ktorý stojí za vznikom mnohých pop-kultúrnych neplnoletých hviezd, je takzvaný vlog, 
teda videoblog. 
Z takejto maturitnej otázky by mali všetci naši maturanti jednotku, na rozdiel od 
matematiky. A možno by sa učitelia od nich dozvedeli ešte viac, ako nám poskytujú 
encyklopedické internetové anály v súčasnosti.

Rezortizmus
Schopnosť zostať celé dni sedieť na svojej stoličke vo svojej kancelárii a odolať pokušeniu 
prejsť cez ulicu a nechať si urobiť kávu u kolegu.

Nepobozkaní kultúrou
Ak si predstavujete, že to je niečo ako chudobní duchom, ktorí “vojdú prví do kráľovstva 
nebeského” - nevieme. To kráľovstvo nepotvrdzujeme. Ale že sa dá na Slovensku pokojne 
prežiť nepobozkaný pani kultúrou, ktorá chodí denne po ulici, to potvrdzujeme. Muži na 
Slovensku už ani ženy nechcú bozkávať. Nanajvýš futbalistov.

ESO po slovensky
 ich 

Archív mesta 
Bratislavy, keď ho môžete rozpustiť do štátneho Národného archívu? Ušetríte minimálne 
plat jednej sekretárky. A 700 rokov hodíte za hlavu. Žijeme predsa pre budúcnosť!



Penalité
Zvláštne slovo, ktoré v európskej legislatíve znamená dodržiavať jednu zásadu: žiadny 
zákon bez možnosti vymáhania jeho dodržiavania. Ako dobre, že tento princíp do našej 
legislatívy ešte nezavítal. Museli by sme sa zbaviť niekoľko desiatok zákonov. A my si svoje 
nedáme!

Mental wall
Ak sa nazdávate, že je to mentálna zábrana prispôsobiť sa moderným časom a prestať 
vzdychať za starými idealizovanými poriadkami, ste IN. Pokiaľ nie ste politikom. Sľubovanie 
istôt bez zmien zaručuje prekvapujúce výsledky.

Role of celebrities
Pokiaľ sa zúčastňujete skupinového nariekania nad úpadkom ešte aj celebrities, tak vám 
dávame za pravdu. Voľakedy Einstein s vyplazeným jazykom, dnes Martinka z Turca.

Kvóty I.
Ženy - sme zachránené. Damoklov meč kvót na vedúce posty pre ženy už nedopadá 
len na naše hlavy. Naši milí priatelia zo Stredného Východu nám pomohli zosňať toto 
bremeno z našich pliec. Kvóty teraz ležia na pleciach Sýrčanov. Keď už prekonali tie tisíce 
kilometrov, tak nech nám tie kvóty ešte ponesú. Kým nezačne byť hystericky módne iné 
slovo.

Kvóty II.
Viete, kto je slovenský hudobník? Aj ten, kto píše po anglicky, prípadne dočasne žije 
v Británii, alebo ho máte plné zuby. A tak amatérski textári a nevzdelaní hudobníci, hor 
sa do práce naplniť tie veľké kvóty slovenskej hudby v súkromných rádiách. Stačí zložiť 
pár akordov, zalistovať v pamätníčku sestry a larmoyantný text je hotový za hodinu a pol. 
A celí šťastní vás budú hrať. Napríklad, čo takýto text: “Oči som pretrela si uterákom 
z Billy, čo sme ešte včera v Námestove kúpili.”
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