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Kým sa vrhnete do víru osláv, že ste sa 
dožili, zažili, prežili, užili - nie je tá naša 
slovenčina úžasná? - pripravili sme pre vás 
populárny i popularizačný prehľad toho 
najzaujímavejšieho, čo sa v kultúre udialo 
za posledné roky 2012 až 2015.

Keď sa porovnávame životnosťou 
s projektami serióznych kritických 
médií, ktoré neprepadnú v snahe získať 
čitateľa do žumpy bulváru, môžeme vám 
s hrdosťou oznámiť, že existujeme. Aj keď 
nás ministerstvo kultúry nepodporilo a - 
bisťu - nepodporí. Vŕtame sa v zákonoch, 
sledujeme narastajúcu horu stratégií, 
akčných plánov a koncepcií - a baví nás 
to čoraz viac. Celý rok sa rozčuľujeme, 
kritizujeme, búchame pästičkami do stola, 
ale nakoniec sa vždy chichúňame. A tak sme 
vám aj dnes pripravili dávku silvestrovského 
smiechu, bez princezien a vzdušných 
zámkov, či starých otrepaných vtipov. My sa 
smejeme na kultúre.

Nepodliehajte ilúziám. Kultúra stále 
len umýva riad v kuchyni zámku alebo 
vymetá popol po vyhorených investíciách 
do športu, priemyslu, poľnohospodárstva 
a zdravotníctva. Ale nezabúdajme na 
posolstvo Dobšinského rozprávok. Nakoniec 
sú všetky tie princezné, popolušky, hlúpi 
Janovia a bedač bohatí, krásni, šťastní, 
až kým nepomrú. Sú dve možnosti. Buď 
mal Dobšinský pravdu, alebo sa to len tak 
hovorí, aby sme sa nezbláznili. My v IKP sa 
prikláňame k tej prvej možnosti. Ako Irina 
krásne vzdychá v Čechovovi:o dvesto-tristo 
rokov si ľudia na nás spomenú. A budú 
vedieť, že sme tu boli, usilovali sa a niečo 
po nás (v tej kultúre) zostalo.

Prajeme vám do nového roku 2016 chuť 
kriticky myslieť, ešte trochu čítať, ešte 

mať trochu ambícií niečo zmeniť, lebo 
- keď sa už dnes aj komunisti oháňajú 
kresťanskými hodnotami - najväčšou 
chybou v živote je stratiť nádej. Nádej, že 
kultúra… raz… niekedy...

My si prajeme, aby ste nás čítali alebo 
aspoň lajkovali (tiež potrebujeme granty).

Dovidenia v budúcom roku 2016!

Magdaléna Vášáryová

EDITORIAL ALEBO 
ČAKANIE NA GODOTA



5

KULTÚRNY KYSLÍK

digitalizované, menšie kiná pristúpili na 
úspornejší koncept e-cinema a minister sa 
môže tváriť, že ušetril. A to všetko vďaka 
ľuďom z mimovládnej a súkromnej sféry, 
ktorú minister zvykne inak ignorovať, lebo 
nevyhrali voľby.
 
Zákon o úhrade za služby verejnosti 
poskytované Rozhlasom a televíziou 
Slovenska
Ak nerozumiete, o čo ide, tak základný 
zákon sa volá „zástrčkový“. Pretože všetci, 
čo majú zástrčku (aj v pivnici, v záhrade, 
pod strechou), platia. Ale čo by to boli za 
sociálne cítiaci politici, ak by nevynechali 
dôchodcov (ktorí, mimochodom, najviac 
sedia pred televízorom, ale sú voliči 

zamestnancov (štvrtého hneď poslali na 
živnosťák) a neplatia tatranské hotely, 
ktoré majú zástrčiek najviac. Odvtedy 
naše verejnoprávne médiá netušia, koľko 

svoje programy, zamestnancov a technické 
vybavenie (ktoré pamätá časy, keď 
šéfka IKP ešte začínala hrať). Kreatívny 
minhipster vedel, ako na to: ukecal svojho 
šéfa, aby mu dal 20 miliónov, ktoré mu 
zrazu chýbali, šupol ich RTVS, vraj na 
rozvoj národnej tvorby nášho národa. 
I tak še da, hovoria ostrieľaní Východniari. 
Skrátka, keď spackáte zákon, Maďarič vám 
poradí, ako z toho von.
 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií 
v Slovenskej republike do roku 2018
IKP zostavil slovník fantasticky kreatívnych 
slov, ak chcete urobiť stratégiu na úrovni 
MK SR. Používajte slová ako: zostaviť, 
vytvoriť, štandardizovať, zintenzívniť, 
nastaviť, zabezpečiť, podporovať, 
zrealizovať. To všetko vytvára dojem, 

Oslavy 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na naše územie
Márne sme sa nádejali, že sa sa konečne 
dozvieme, že Cyril a Metod neboli 
otrhaní bielovlasí starci nad hrobom 
s palicami v rukách, ale že to boli mladí 
a schopní diplomati z aristokratických 
vrstiev Byzantskej ríše, ktorí prišli 
z Konštantínopola s veľkým sprievodom, 
aby nás presvedčili, že patríme Východu 
a nie zhnitému Západu. Našťastie pre 
IKP sa im to nepodarilo. Takže Kultúrny 
kyslík vychádza v latinke a nie v azbuke 
a v našich kostoloch sú farári a nie popi. 
Pri tejto príležitosti sa niektorí Slováci 
dozvedeli, že vierozvestcovia k nám 
kresťanstvo nepriniesli, ale že na vine sú 
zase tí prehnilci zo Západu. Zabudnuteľné 
oslavy nakoniec skončili ako obvykle, okrem 
jednej veci - sochu sme nepostavili dvom 
starcom na Župnom námestí v Bratislave, 
ale nad ním - na Hrade, sa čnie veľmi 
veselá socha Svätopluka (spor, či bol kráľom 
alebo kniežaťom, ešte stále trvá, hoci 
bábka na koni je oblečená ako potulný 
Don Quijote), o ktorom sa traduje, že 
Metodovych žiakov nemilosrdne vyhnal, aby 
nás udržal pri západnom Ríme a pápežovi.
 
Stratégie digitalizácie kín 
v Slovenskej republike
MK SR sa vraj už dlho chystalo predložiť 
stratégiu (ako obvykle), ale chýbali mu 
štatistiky, pasportizácia, nehovoriac 
o „miestnom zisťovaní“. Ešte šťastie, že 
si to všimli ľudia mimo ministerstva z Film 
Europe a ponúkli projekt, ktorý konečne 
predpokladal opustenie teplých stoličiek 
pod zadkom v Bratislave a osobnú návštevu 
všetkých veľkých i malých, dokonca aj 
letných kín po celom Slovensku. Výsledkom 
je, že všetci sú spokojní. Veľké kiná sú 

TOP 13 V PRÁCI MK SR 
2012-2015



že naozaj o niečo pôjde. Ale keď sme sa 
dostali pri čítaní k plánom, ako nadobúdať 
zbierkové predmety, vedecky skúmať 
zbierky a využiť ich vedeckú hodnotu, 
skúmať vedecké postupy a vedecké 
metódy, prinášať a rozvíjať nové 
poznatky a vedecké informácie ako súčasť 
vedomostného systému múzea a galérie 
v súlade s ich zameraním a špecializáciou 
a nakoniec „vytváranie optimálnych 

materiálnych a pod.), ale aj koncepčné 
plánovanie vedecko-výskumnej činnosti 
so stanovením konkrétnych cieľov,“ 
pochopili sme, že ide len o zábavno-
rekreačný program. Lebo, čuduj sa svete, 
stratégia sem, stratégia tam, ani múzeá, 
ani galérie viac peňazí nedostali. Naopak, 
niektorým ešte zobrali. A tak sa naši 
muzejníci a galeristi budú naďalej usilovať 
z toho mála ešte niečo urobiť, napriek 
vedeckej stratégii MK SR.
 
Zákon o Audiovizuálnom fonde a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Čakali sme Slnko v sieti, ale urobili sme 
Krok do tmy. Stretávame sa s výrokmi 
audiovizuálnych umelcov typu „takto sa 
nedalo tunelovať ani za Mečiara„, ale 
platená Správna rada fondu, riaditeľ fondu 
so svojim sekretariátom a platení členovia 
komisií sú so sebou náramne spokojní. 
Plnia plány na 150, možno až 170 percent. 
My v IKP sme na chybu v systéme práce 
Fondu poukazovali a vyrušili sme, inak zo 
sebou nad mieru spokojných, funckionárov. 
Dokonca sme chceli otočiť ich život o 365 
stupňov. Ale, bohužiaľ, zatiaľ sme len na 
270 stupňoch, lebo požiadavka zhodnotenia 
efektívnosti a kvality práce funkcionárov 
fondu ešte stále núti ministra nechápavo 
krútiť hlavou. Hodnotiť? Načo? Prečo? 
S potešením konštatujeme, že predsa len 
ponúka výkupné 25 000 € tomu kamarátovi, 
ktorý napíše projekt na Prípravu štruktúry 
hodnotenia Audiovizuálneho fondu. Keď 
už nedáme pokoj... Že je vedenie Fondu 
v 
z nich sú producenti, vrátane riaditeľa? 
Prosím vás, veď keď sa hlasuje o ich 

Máte pravdu, naša láska k Fondu zatiaľ visí 
na vlásku.
 
Návrh na posun realizácie projektu 
rekonštrukcie Slovenskej národnej 
galérie a na zvýšenie obstarávacej 
ceny a 
Investičnej akcie – „Rekonštrukcia, 
modernizácia a dostavba areálu 
Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave„
Mali sme národnú galériu? Už nemáme. 
A ani tak skoro mať nebudeme. Pán 
minister rozhodol, že počká ešte pár rokov, 
kým sa cena rekonštrukcie Vodných kasární 
nevyšplhá na nejakú zaujímavejšiu sumu 
než pôvodných 13 miliónov eur. Napríklad 
40. Prípadne 60, ideálne 100 miliónov 
eur. S tým sa už totiž dá pracovať. Hoci, 
nalejme si čistého, u nás aj garáže pod 
zemou stoja viac ako národné výstavné 
priestory toť rovno na Dunaji, pri móle, pri 
ktorom kotvia lode s Viedenčanmi. Ešteže 
máme zdigitalizované národné galerijné 
dedičstvo, ktoré si môžete pozrieť na 
webumenia.sk (čuduj sa svete, funguje - 
a ani to nestálo 23 miliónov eur.). Takže 
do galérie chodiť nemusíme, máme to 
v obývačke - a ešte aj zadarmo! A oplatí 
sa nakoniec tie kasárne opraviť? Kvôli 
Viedenčanom? Nejakým prišelcom? Tí nech 
si chodia do svojej Albertiny, ktorú si aj tak 
odniesli z nášho hradu.
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov  
Zase nás raz MK SR poučilo, čo je to 
kultúrna pamiatka, pamiatkové územie, 
archeologický nález a nálezisko, pamiatková 
rada, pamiatková inšpekcia, archeologická 
rada, pamiatkový fond - skrátka, ďalší 
slovník najdôležitejších výrazov kultúrnych 
Slovákov. Nás v IKP, priznávame, nezaujal 
paragraf 22 pod názvom Ústredný zoznam. 
Nezdalo sa nám to mimoriadne dôležité. 
Vtedy sme ešte nevedeli, že paragraf 25 
pod názvom Kultúrne pamiatky vo vzťahu 
k zahraničiu, bude priam teroristickým 
útokom na ministerskú stoličku. V bode 4 
sa totiž píše, že Ministerstvo kultúry môže 
vydať povolenie na dočasný vývoz kultúrnej 
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pamiatky, ak s tým súhlasí expertná 
komisia. Vtedy ešte Berniniho busta ležala 
zaprášená v ateliéri nemenovaného umelca. 
Ale potom menovaná expertná komisia 
zobrala zmeták a bustu za 30 miliónov 
amerických dolárov vymietla zo Slovenska, 
len sa tak zaprášilo. Netušili sme, že tento 
nudný slovníkovitý zákon má takú silu. 
Tá mramorová busta preletela Atlantik 
a skončila až v Kalifornii. Ale koniec koncov, 
čo by sme si my tu počali so svetovým 
unikátom, ešte by sme zaujali širokú 
zahraničnú verejnosť. Možno aj z Blízkeho 
Východu - a tých my tu nechceme!
 
Zákon o Fonde na podporu umenia 
a o zmene a doplnení zákona č. 
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v znení zákona 
č. 79/2013 Z. z. 
Z nedostatku invencie, času a 
úradníci ministerstva kultúry SR jednoducho 
skopírovali zákon o Audiovizuálnom fonde, 
akurát slovo audiovizuálny fond nahradili 
slovom „umenie“. My v IKP sme dávno 
upozorňovali, že aj „fond“ mali nahradiť 
jednoduchým slovom „pokladňa“. Lepšie 
by to vystihovalo podstatu tohto zákona. 
Veľmi radi by sme už napísali, aký bude 
mať význam Pokladňa pre umenie (POPRU), 
ako funguje, kto všetko bude sedieť 
v komisiách a čítať naše úžasné projekty, 
ale zatiaľ vieme len to, že sa chystá 
ZOZNAM. Umelci sa budú musieť zapísať 
do zoznamu profesionálnych slobodných 
umelcov (ZPRSU). Inak budú odstavení 

konať nebude. Buď sa k PRSU pritúlite, 
alebo nie ste umelci. Už sme sa nazdali, že 
pôjde o umenie - a hľa, Z PRSU sa vykľulo 
kádrovanie. Umelci, do radu – a pekne sa 
usmievať na riaditeľa!
 
 
Stratégia rozvoja kultúry v Slovenskej 
republike na roky 2014 – 2020
Už dávno sme si v IKP zvykli, že takéto 
materiály MK SR môžeme kriticky a veľmi 
výstižne zhodnotiť troma vetami: Bla. Bla. 
Bla. Nič originálne, nič prekvapujúce, nič 
moderné, nič európske. A tak by nás ani 
nemalo prekvapovať, že o ďalší výskum 

na poli bla-bla-bla sa má starať aj doteraz 
mimoriadne invenčné a kreatívne Národné 
osvetové centrum. NOC je zrejme v noci 
v snoch ministra kultúry superúrad, 
oplývajúci dobre platenými kreatívcami 
a nádejnými mladými ľuďmi, ovládajúcimi 
všetky svetové jazyky. Nečudo, že ich 
všetkých uznávajú v zahraničí ako hviezdy 
medzinárodných konferencií o kultúre. 
Preto si aj my v IKP musíme uvedomiť, že 
keď sme sa tam minule zastavili na štvrtom 
poschodí, v piatok o 14:00, už tam nebolo 
ani nohy. Veď sú všetci v Lúvri! Alebo 
v Auparku?
 
Návrh zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. 
z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších 
predpisov
Megazákon! 130 paragrafov – a len traja 
Slováci, ktorí im rozumejú. Ale neboli by 
sme našinci, keby sme najprv neurobili 
zákon a až potom začali rozmýšľať, ako ho 
vykladať, čo vlastne znamená a dodatočne si 
uvedomili, že nemáme a ani nebudeme mať 
peniaze na špecializované a kompetentné 
súdne tribunály. Preto sa oprávnene 
domnievame, že to skončí ako vždy. Kto 
si vybaví, ten mať bude, kto nie, nebude 
mať nič. Akurát tá digitalizácia sa do toho 
zamiešala. Spisovateľ Fero (prípadne aj 
spisovateľka Anča) majú tri možnosti: a) 
nepozreli sa do mejlu a nedali súhlas na 
zdigitalizovanie knihy. Ak komisia rozhodne, 
bude zdigitalizovaná a oni si môžu pískať, 
b) pozreli sa do mejlu a nedali súhlas, 
budú si pískať a ani zdigitalizovaní nebudú 
a c) pozreli sa do mejlu, dali súhlas a LITA 
napokon popiskujúc si monopolne rozhodne, 
kto dostane peniaze. Aj keď Fero ani Anča 
nemusia tušiť, čo to LITA je. A keď sa vám to 
celé nepáči, sťažujte sa na lampárni.
 
Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015. 
Návrh na organizačné a 
zabezpečenie osláv 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra
Konečne sa začala debata, či ten Ľudevít 
bol a-, homo-, metro- alebo etnosexuál. 
Ale projekt sa vydaril, pretože aj 
nemecká automobilka si ho všimla! 



Premenovala jedno svoje auto na Ľudovô. 
Cudzinci tak konečne prispeli k šíreniu 
kultúrneho povedomia. Zviditeľnili sme 
sa. Na Slovensku. Zaujímavé je, že to 
najaktuálnejšie a invenčné napísal o našom 
bardovi maďarský historik Demel. Kto Štúra 
živil a 
dúfajme, že aspoň kresťania), prečo bol 
celý život dobrovoľne nezamestnaný, hoci 

a zlý spisovateľ, ale skvelý politik. A tak 
z tohto výročia predsa len niečo zostane 
v našich hlavách. Keď už sme toho Hurbana 
tak spackali.
 
Stratégia rozvoja kreatívneho 
priemyslu 2014 - 2020 v Slovenskej 
republike a Akčný plán na roky 2015 - 
2017 
Ako sme už v IKP napísali, na tejto 
stratégii nás najviac zaujalo, že proti 
všetkým tradičným zvyklostiam nám 
nikto strategický nedokázal odpovedať 
na otázku, kde zoberieme peniaze, keď 

 európskych fondov 
na kreativitu minú. Kto potom udrží 
všetky kreatívne inkubátory, z ktorých 
niektoré vzniknú len preto, že na ne 
budú europeniaze. Vraj sa máme učiť, 
učiť sa, učiť sa. To už odporúčal Lenin, 
teraz stratégia. Zrejme, aby sme 
pochopili, že najdôležitejšie je udržiavať 
byrokratický kolos vypĺňania, podávania 
a vyhodnocovania formulárov namiesto 
učenia sa, ako tvorivo myslieť. Ak vás 
zaujíma, ako budú tieto európske peniaze 
prerozdeľované, môžeme vám ponúknuť 
niekoľko zaužívaných národných tradícií: 1) 
môžeme vytvoriť nový fond (pokladňu), 2) 
tradične sa nám osvedčuje systém „máme 
Ľuba na ministerstve„, 3) zriadime 40 
výberových komisií. Platených.
 
Koncepcia starostlivosti o tradičnú 
ľudovú kultúru do roku 2020
Ani v 21. storočí Ministerstvo kultúry 
nezabudlo na náš ľud, ktorý bol tvorivý 
najmä v 18. storočí. Od tejto doby 
neustále analyzujeme súčasný stav 
folklóru a snažíme sa udržiavať pamätné 
izby, aby v obciach nezabudli, že majú 
po večeroch tkať a nie pozerať Búrlivé 
kone. Mimochodom, odporúčanie IKP 

znie: venujte sa radšej športu ako ľudovej 
kultúre, budete to mať ľahšie. Pozrite si 
Zákon o športe.

8
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POSLEDNÉ HESLO IKP V ROKU 2015

VÝKON, PRÍKON, PRÁCA
Výkon na tému vianočnej piesne My sme malí úderníci.
Minister: Kultúra ide tou správnou cestou! Peniažkov pre kultúru pribúda.

€ rozpočtovaných 
na kultúru

2010 169 772 522
2011 167 192 123
2012 181 173 995
2013 187 246 958
2014 182 473 214
2015 191 919 911
2016 202 399 553

Akurát ...

Celkové výdavky štátneho 
rozpočtu

Výdavky na kultúru v pomere 
voči štátnemu 
rozpočtu [%]

v pomere 
k HDP [%]

2013 14 819 702 000 (skutočnosť 
k 31.12.2013)

212 977 094 1,44 0,29

2014 15 420 238 000 (skutočnosť 
k 31.12.2014)

208 564 706 1,35 0,28

2015 17 251 054 000 
(odhadovaná skutočnosť)

218 983 645
(odhadovaná skutočnosť)

1,27 0,28

2016 15 997 201 237
(návrh rozpočtu)

202 899 553
(návrh rozpočtu)

1,27 0,25

Ako je možné, že v pomere k  klesajú. Z každoročného 
vianočného koláča dostávame menej a menej, pán minister.

Práca na tému piesne Maličká som, kultúru pasiem.
Viete, aká je priemerná mzda pracovníka v kultúre? V porovnaní s priemernou mzdou 
ostatných pracovníkov v slovenskom národnom hospodárstve?

Priemerná mzda v hospodárstve [€] Priemerná mzda v kultúre [€] Podiel [%]
2012 805,00 633,00 78,63
2013 824,00 627,00 76,09
2014 838,00 632,00 75,42
2015 858,00 601,00 70,05

zdroj TU
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Veď my sme v roku 2012 zarobili o 172 
eur menej, ako je slovenský priemer. 
A v roku 2015 sme zarobili až o 257 eur 
menej, ako je slovenský priemer. Ako je 
možné, že sme my, svetlonosi, stelesnenie 
kreatívnosti, ktorí dobrovoľne platíme 
ešte 2% k spokojnosti pána Serdahélyho, 
nositelia kultúrnych hodnôt slovenského 
národa, v priebehu Vašich štyroch rokov 
klesli o 85 eur?
A pritom si dovolíme tvrdiť, že sme 
najvzdelanejšou vrstvou nášho národa, 
podľa Vášho jazyka, najkreatívnejšou.
Slovenská kultúra, špinavá, otrhaná 
Popoluška, ktorú nikto nemá rád, stojí
202 miliónov eur – 202 000 000€.
Rozpočet našej vlasti je 16 miliárd eur – 
16 000 000 000 €.
 
Koľko nás vyšli tieto dobrodružstvá?
▪ Váhostav dodnes dlží svojim veriteľom 

136 miliónov eur – 136 000 000 €, na 
 našich daní našlo 

v rozpočte 27 miliónov eur – 27 000 000 € 
- 13,4 % z rozpočtu na kultúru

▪ na predražené CTčko v Piešťanskej 
nemocnici sme mali zaplatiť 540 000 € - 
0,27 % z rozpočtu na kultúru

▪ neúspešná privatizácia Slovenskej 
plavby a prístavov nás môže výjsť na 
60 miliónov eur – 60 000 000 € - 30 % 
z rozpočtu na kultúru

▪ podozrivá dotácia pre Babišovo Duslo 
Šala 60 miliónov eur – 60 000 000 € - 30 % 
z rozpočtu na kultúru

▪ dotácia automobilke Jaguár –350 
miliónov eur – 350 000 000 € - 173 % 
z rozpočtu na kultúru 

▪ dotácia na súkromné stratové Bane 
Horná Nitra - 93 miliónov eur – 
93 000 000 € - 46 % z rozpočtu na kultúru

▪ zlaté padáky v Slovenskej pošte 
v hodnote 340 000 € - 0,17 % z rozpočtu 
na kultúru

▪ start up-ová konferencia TechMatch – 
1,1 miliónov eur - 1 100 000€ - 0,54 % 
z rozpočtu na kultúru

▪ predražené diaľnice – miliarda 
stopäťdesiat tisíc - 1 150 000 000 €- 
567 % z rozpočtu na kultúru

▪ Výstavba garáží na Bratislavskom hrade 
700 000€ - 0,35 % z rozpočtu na kultúru

Podčiarknuté a spočítané: 1 738 680 000 € 
(jedna miliarda sedemsto tridsaťosem 
miliónov šesťsto osemdesiat tisíc eur). 
Táto miliarda a pol predstavuje osem a pol 
násobok rozpočtu na kultúru.
Ešte stále chcete veriť, že sme chudobný 

kultúru?
Opakujeme, vyspelé štáty, vrátane Českej 
republiky, s ktorou sa radi porovnávame, 
dávajú na kultúru 0,89% z HDP, alebo sa 
snažia dosiahnuť 1% z HDP na kultúru. A my 
sme na hodnote 0,25%. Podľa prehľadu, 
ktorý uverejňuje Compendium sú na tom 
v európskom prostredí horšie len Írsko, 
Grécko a Moldavsko. Rumunsko sa pohybuje 
na 0,73% z HDP. Najveselšie na tomto 
smutnom fakte je, že my v tomto prehľade 

vonku sa zatajím, doma sa chválim.
Kultúra operuje vlastne s tak malým 

väčším pánom riaditeľ Slovak bussines 
agency, ktorý s rozpočtom 101 miliónov eur 
zorganizuje 1 konferenciu, ako samotný 
slovutný Minister kultúry SR, ktorý pritom 
priamo zodpovedá za 37 700 ľudí, ktorí 
dostávajú minimálnu mzdu, vraj nie sú 
peniaze (ďakujeme Ministerstvu kultúry za 
to, že sme strávili hodiny hľadaním tohto 
údaju, taja ho sami pred sebou?).
Veľmi sme sa snažili, aby sme vás na 
koniec roka potešili, uspokojili, obdarovali 
a nemuseli vás rozosmievať so slzami 
v očiach alarmujúcimi správami o tom, kam 
slovenská kultúra aktuálne smeruje. Pre 
potešenie len dodávame, že každé vložené 
euro do kultúry by zvýšilo slovenské 
hospodárstvo o 2,6 eur. Ak by ste euro 
vložili do ospevovaného a protežovaného 
automobilového priemyslu, bolo by 
to len 2,3 eur. Takže miliarda vložená 
do automobilového priemyslu prinesie 
slovenskému hospodárstvu o 3000 000 eur 
menej, akoby sme ju dostali my, kultúrnici. 
Otrhaná, ale pracovitá, slušná, milá 
Popoluška.

Príkon na tému vianočnej piesne 
Do hory do lesa valasi
Zaujímavé je, že ostatní európski ministri 
kultúry nie sú takí hlúpi a uberajú sa už 
dávno opačnou cestou. Postavili kultúru 
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a jej pozitívne dopady do centra svojich 
záujmov, lebo zistili, že ich hospodárstvo je 
tak inovatívnejšie a 
na potreby občanov. Nestavili svoju 
budúcnosť na priemernosť a nevyháňajú 
novátorov, kreatívcov, inteligenciu do 
zahraničia ako my.
Veď my spolu s autami vyvážame naše 
mozgy, inovatívne myšlienky a budúcnosť 
kultúrnej krajiny. Bohužiaľ nám za to 
neplatia, ako za tie autá. A pritom je to 
viac, ako tá miliarda a pol vyhodená von 
oknom.

Tím IKP
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Strana PiS prevzala moc a profesor Glinski 
zabral Ministerstvo kultúry a národného 
dedičstva. Začal sa nábor do pisáckej 
vízie a koncepcie kultúry, boj o vládu nad 
dušami Poliakov cez novú mediálnu politiku 
a novú kultúrnu politiku. Ideologickou 
prioritou PiSu je obnoviť poľskú pospolitosť 
na základe vlasteneckých, národných 
a katolíckych hodnôt.
Dosť bolo prehnitého liberalizmu, 
ľavičiarstva, dženderu a 
v divadlách, kinách, operných domoch, 
koncertných sálach a tiež v knihách 
a časopisoch dotovaných Ministerstvom 
kultúry. Pisovsko-kukizovská väčšina 
v týchto dňoch podniká v parlamente útok 
na Ústavný súd. Podobným spôsobom, pod 
rúškom noci, v atmosfére výnimočného 
stavu, čoskoro prevezme verejnoprávne 
médiá a národné kultúrne inštitúcie. 
Politika OP bola chybná, pokrytecká 
a škodlivá a pre poľskú kultúru všeobecne 
málo prínosná. Kultúrna politika pisovsko-
kukizovskej koalície však bude pre poľskú 
kultúru katastrofa.

Zmeny sú neodvratné a dochádza k nim 
aj v Inštitúte knihy. Súčasné vedenie 
bude prepustené. Nová ekipa požaduje 
zmeny v redakciách dotovaných časopisov. 
Šéfredaktori dostali ultimátum. Napríklad 
Tvorba má odteraz byť vlasteneckou 
Tvorbou, Svetová literatúra vlasteneckou 
Svetovou literatúrou, Dialóg vlasteneckým 

Dialógom, Divadlo vlasteneckým Divadlom, 
Nové knihy vlasteneckými Novými knihami 
a Odra vlasteneckou Odrou. Šéfredaktori, 
z ktorých je väčšina už v dôchodkovom 
veku, odišli na vlastnú žiadosť pre 
dobro poľskej kultúry, podobne ako šéf 
ústredného protikorupčného úradu CBA. 
Na znak protestu potom odišli aj ďalší 
dovtedajší redaktori. Nič to. Čo je Poľsku 
málo vlasteneckých redaktorov? Zoznam 
časopisov pod záštitou Ministerstva kultúry 
sa prepracuje na iný, viac vlastenecký. 
Možno na ňom budú tituly ako Do Reči, 
Politická teológia a Arkána. Možno, že 
niektoré časopisy zo starého zoznamu 

niektorá z osvietenejších samospráv. Hoci, 
nebudeme si nahovárať, že táto situácia 
nezvýši cenu za vydávanie takýchto 
autorov. Nepotrvá to však dlho, pretože PiS 
urýchli voľby do miestnych zastupiteľstiev, 
ktoré vyhrá. Z tejto krajiny bude treba ujsť 
ako z horiacej Tróje. To však nemusí byť 
také ľahké, pretože vďaka protisolidárnej, 
protieurópskej, katolícko-sociál-národnej 
politike PiSu zostane Poľsko vylúčené zo 
Schengenu, takže na hranici nás zastavia 
a vrátia späť. Letecké spojenia budú aj tak 
zrušené kvôli hrozbe terorizmu.

Potom nám zostane už iba utiecť do lesa, 
pretože aj internet bude zablokovaný. 
Po ceste aj tak stratíme nabíjačku. Autá 
necháme na kraji cesty. A vydáme sa cez 

A KU KU 
ALEBO O NOVEJ 
KULTÚRNEJ POLITIKE 
V POĽSKU
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pole smerom k stromom. A čo v lese? Bude 
to hustý les. S malinčím a vlčími ozvenami. 
Bude to divočina a všetko si budeme 
musieť dôkladne rozlúsknuť. A možno aj 
vytĺcť. Je možné, že tam budeme skutočne 
slobodní a konečne doma? Budeme si kukať 
ako kukučky, pohukovať ako sovy a zavýjať 
na mesiac ako vlci. Nepremárnime ani 
chvíľku. A ku ku a ku ku. Spoza stromov 
budeme strieľať z lieskových lukov. Náš 
životný štýl bude konečne zdravý, žiadna 
televízia, internet, tablety a dotované 
časopisy. Budeme piť vodu z potoka a spať 
v nore z machu a papradia, zahrabaní až 
po krk v listoch z minulej jesene. Budeme 
mimo dosahu Ministerstva kultúry ... Ale 
dá sa tešiť tak skoro a tak naivne? Ó, 
pozrimeže, medzi stromami sa v tme niečo 
zablyslo. To už bežia do lesa psy ministra 
životného prostredia...

Zbigniew Machej
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Rozhovor so svätou Pannou Máriou
Kým Česká televízia robí rozhovor so 
sýrskym diktátorom Asadom, IKP sa 
podaril husársky kúsok. Využili sme všetky 
kontakty a na maďarsko-slovenskej 
hranici, za chrbtami slovenských 
policajtov, sme sa stretli s Pannou Máriou. 
Unavenou, zablatenou, ale s jej očarujúcim 
úsmevom. 

Zase utekáte? A čo to vidíme, zase 
samodruhá?
Utekám pred ukrutným Hero-daešom. Anjel 
mi zvestoval, že na Slovensku sú dobrí 
kresťania, milí, žičliví, pohostinní. Mám sa 
hlásiť v … počkajte, mám to tu vytesané na 
hlinenej tabuľke… v Gabčíkove. Jožo (Svätý 
Jozef, pozn. red.) hovoril, že ani s prácou 
pre neho tam nebude problém. 

Sme veľmi radi, že viete, že Slovensko 
existuje, len to Gabčíkovo...
Vraj nás tam budú strážiť takí milí holohlaví 
chlapci. A dobrovoľne! To si treba vážiť. 
Máte tam aj maštaľ?

Maštaľ nie, ale ohradu určite.
A načo ohradu? 

Aby vám miestni nemohli pomáhať.
A máte aspoň somára a vola, aby mohli na 
moje dieťa dýchať, aby nezmrzlo? 

(Vyzývame všetkých majiteľov somárov 
a volov, aby nám ich na obmedzený čas 
poskytli, kým sa Panna Mária po pôrode 
nepoberie kade ľahšie. Kontaktujte nás, 
prosím, v IKP.)

Rozhovor IKP s členkou Slovenskej 
národnej knižnice
Po ročnej konklúznej väzbe sa nám konečne 
podarilo nadviazať kontakt s knihou 
Slovenskej národnej knižnice v Martine.

A čože sa tak kyslo tvárite? 
Všetky si už nechali urobiť lifting, a ja nič! 
Ako budem vyzerať o pár rokov? 

Ale veď každý z nás starne, nie?
Ale ja skončím ako neodkyslená? Čo som na 
ocot? Minulý rok malo mojich 5 kolegýň to 
šťastie a odkyslili ich - a na mňa zabudli... 

Na mňa a tých pár miliónov ďalších členiek. 
Kedy sa my dočkáme?

Ale my sme sa dočítali, že ste zachránené 
pred starobou a zánikom.
Vy tomu ešte stále naivne veríte? Však mňa 
medzitým dali na rok do jedálne, lebo mi 
rekonštruovali policu. Ale odfotili ma. Takú 
starú, aká som. Ani fotošop mi nepomôže. 
Hneď ma vycapili na internet.

A kde vás tam môžeme nájsť?
Úprimne? Nikde. To všetko bolo len píár. 
Ale príďte ma pozrieť, ako za starých čias. 
Osobne. Nie virtuálne, to sa nepodarilo. 
Ale ja, vaša kniha Slovenskej národnej 
knižnice, vám zostávam verná. Aj s kyslým 
úsmevom.

Rozhovor s protestujúcim kultúrnym 
objektom
Po prijatí stoviek protestov kultúrnych 
objektov, ktoré zablokovali náš e-mail, sme 
sa rozhodli poskytnúť priestor jednému 
z nich. Najmä po tom, ako sme zistili, že vo 
verejnoprávnych médiách - RTVS nedostali 
priestor.

Mohli by ste nám vysvetliť, prečo 
protestujete?
Niektorých kolegov zdigitalizovali, a mňa 
nie! Čo som ja od macochy? Ja som tiež 
významný. Národný. Kultúrny.

A vy nevisíte na novučičkom portáli 
Slovakiana?
Rozhodli, že ja som len tieňový kultúrny 
objekt.

A kto o tom rozhodol?
Vraj nejaká pracovná skupina. Čo ja viem? 
Oni rozhodli, že keď za mňa nebudú 
Slováci hlasovať, nikdy nevyjdem z tieňa 
metaexistencie do pravého digitálna. Čím 
som si zaslúžil takýto osud? Stáť vo fronte 
a v tieni!

Nie je to tým, že nie ste sčítací hárok?
Títo prišelci, ekonomickí migranti do 
kultúry, ktorí nám zaberajú miesto! Váhu, 
význam! (Prosím vás, upokojte sa...) Kto to 
povolil, že sa k nám nahrnuli, len aby sme 
urobili zadosť Bruselu a splnili kvótu?
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Ale veď vláda kvóty nechce…
Chce - nechce, v kultúre platia, dočerta.

(Pokračovanie rozhovoru bolo cenzurované 
mravnostným referentom IKP.)

Rozhovor s bustou pápeža Pavla V. od 
Berniniho
Kým minister kultúry SR sa snaží nájsť 
toho, kto za vysídlenie busty kasíroval, IKP 
v snahe pomôcť pri pátraní kontaktoval 
priamo bustu. Na tento účel sme 
vycestovali do L. A. a späť.

Prvá otázka: keďže vám nemôžeme zobrať 
otlačky prstov, dovoľte otázku - ste to vy? 
Áno, som to ja, busta od Berniniho.

Ako ste sa sem dostali?
Nuž, vyviezli ma. Predali za fajku močky. 
Chudobní v zúfalstve predávajú svoje deti na 
ulici, mňa SOGA predávala pod cenu v aukcii. 
Tiež zúfalstvo, ale lepšie ako zostať zaprášená 
pod stolom. Ešteže ma na pár rokov postavili 
v centre Bratislavy, v Grassalkovičovom 
obchode s drienkovicou. Ale aj tak si ma nik 
nevšimol, carramba! Tu v Amerike ma konečne 
docenili! Na 30 miliónov dolárov!

Takže vás to k nám neťahá späť? Ale pán 
Maďarič vás veľmi chce.
Zbláznili ste sa? U vás som bol len cudzinec, 
privandrovalec. Nikto ma nepoznal. Nemám 
tie správne atribúty slovenskosti - veď nie 
som zo šúpolia, ale z mramoru. A ten vy 
nepoznáte.

My z IKP by sme sa vám chceli v mene 
slovenského národa ospravedlniť, že sme 
vás považovali za nadbytočnú položku 
v pozostalosti na rýchle speňaženie.
Viete čo, nechajte tak. Ja som u Gettyho 
a tu je moje miesto. Dokonca aj po 

svietia a každý deň ma oprašujú. Slovensko, 
to je už len zabudnutá minulosť. 
(Busta sa odmlčala.)

Rozhovor so sčítacím hárkom zo 
sčítania ľudu z roku 1940
Nikdy sme si nemysleli, že sa dožijeme 
toho momentu, že každý list sčítacieho 
hárku bude považovaný za kultúrny objekt. 

Cesty Ministerstva kultúry SR sú však 
nevyspytateľné. Preto vám prinášame 
rozhovor s touto prekvapivo novou
stránkou kultúrneho portálu slovakiana.sk.

Dobrý deň, čo vy tu, medzi kultúrnymi 
objektmi?
Máte niečo proti tomu? Ja som kultúrny 
objekt ako každý iný! Som ľahko 
vyhľadateľný a perfektne použiteľný. 
Skrátka, votriem sa na každú stránku 
s výsledkami vyhľadávania a ľudia si ma 
napokon obľúbia. A budú ma navštevovať. 
Kde inde by mali takúto príležitosť?

A kto si na vás klikne?
No napríklad tí z genealogickej obce sú 
nadšením bez seba, majú ma zadarmo.

A tie ohlasy?
Len samé pozitívne. Posúďte sami:

„Podľa mňa to zverejnili predčasne, chceli 
to asi pôvodne zverejniť 1. apríla v rámci 
recesie!“

„Toto mohol vytvoriť a ešte aj uviesť akože 
do života len d e b i l !!!“

„Načo to je dobré? Pre koho?“

„No a to vyhladavanie museli robit nejaki 
sociologovia (nechcem sa nikoho dotknut), 
pretoze normalny informatik by hentake 
nieco do obehu nepustil. No ale aspon sa 
mali kde utopit korunky.“

„A ked pozeram na ten zverejneny stav, 
nema absolutne vyznam sa s tym vobec na 
tomto portaly zaoberat. Vobec to nemuseli 
zverejnovat.“

„Ocakavanie velke som nemal ale poviem 
Vam, ze som teda poriadne sklamany.“

„Škoda bolo vyhodiť peniaze za 
digitalizáciu…“

„Ďakujeme, ale toto nie je riešenie. Ja 
som za to, aby sme im všetci napísali, že to 
majú na nič. Ja napíšem. Tento chaos treba 
stopnúť ešte v zárodku a nie len naň ďalej 
nabaľovať ďalšie dokumenty…“
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„Jednoducho tam majú asi milión 
zdigitalizovaných objektov, ktoré sa nedajú 
žiadnym rozumným spôsobom vyhľadávať 
a prezerať.“

Ďakujeme, sme naozaj šokovaní. Až takéto 
reakcie sme nečakali.

A to nie je všetko! Pozrite, čo napísal 
bývalý šéf NOCky Tazberík:

Dosiahnuté výsledky nezodpovedajú 
vynaloženým prostriedkom, nalejme si 
konečne čistého vína a hovorme v tejto 
súvislosti aj o korekciách t. j. o prostriedkoch, 
ktoré neboli preplatené z Bruselu...ale 
o tom pán Maďarič radšej mlčí,hlavne, že je 
spokojný a pekne sa pochváli…

A vy ste boli preplatený z Bruselu?
A čo ja viem, visím na portáli a konečne si 
zvyknite. Voľby v marci potvrdia, kto ma 
tam dal právom. A kto bude mať ďalšie 
štyri roky pravdu. Moja volebná preferencia 
je jasná - kto ma nechá v Slovakiane, 
vyhrá.

Rozhovor so slečnami koncertnými 
husľami Slovenského národného 
divadla
Keďže denne neutekajú režiséri a dirigenti 
pred premiérou z národného divadla, 
zaujímal nás názor stabilných členiek tohto 
nášho národného svojstojného telesa. 

Môžete nám niečo povedať o tých útekoch?
(mlčanie a poštuchovanie)
My vás nebudeme menovať, sľubujeme.
Sme z toho úplne rozladené.

Prečo? Nemá na vás kto hrať?
Ale áno, veď hráme, kde sa dá. Sláky nás 
z 
husle SND a nie výchovných koncertov kade-
tade, kde sa nám deti posmievajú. Ani nie 
sme na pohreby. Ešte tak tancovačky vo 
Viedni, tam nás vedia aj oceniť.

Ale tam vášho dočasného držiteľa aspoň 
zaplatia.
A čo my z toho máme? Nepreplatené 
nadčasy! Toľko prasknutých strún, toľko 
kolofónie, zlomených slákov - kto to 

nahradí? My chceme hrať pod svetoznámymi 
dirigentmi. Veď sme zo SND!

Ale tí už odišli. 

Tak sa otočili na podpätku, ani sa s nami 
nerozlúčili a vrátili sa, odkiaľ prišli. 
A pritom boli jedinou záchranou našej 
kvality. Inak tu, v tejto krajine, skončíme 
ako palivové drevo.

Rozhovor so stoličkou Ministra kultúry 
SR v Rade EÚ
Cestou z L.A. sa členovia IKP zastavili 
v Bruseli, aby si pozreli nábytok 
a menovite stoličky, na ktorých vysedávajú 
naši slovenskí ministri. Či sú dostatočne 
mäkké, ergonomické a či dostatočne 
podnecujú našich predstaviteľov 
k tvorivému mysleniu. Nehovoriac o farbe, 
ktorou sú natreté (modrá nie!). 

Pri unisex eurotoaletách, ktoré sme 
práve vyhľadali, sme si nechcene vypočuli 
rozhovor dvoch stoličiek. 

Hnedý: (pohŕdavý pohľad) Kultúra, 
tipujem.
Ružová: (šťastná, že si ju niekto všimol, 
ľúbezne zašvitorí) Áno, ako vieš?
H: Nevyužívaná, čistá, minimalistická, 
s hipsterským nádychom, chudá, malá 
a chatrná, … jedine kultúra.
R: A ty si akože čo? Obyčajný, vyšúchaný 
tučniak z prvotriednej kože, vysedený 
až hrôza, akoby ťa tvoj zadok zohrieval 
denno-denne, bez prestávky.
H: (arogantne) že či! Agrodotácie, … 
chuderka. Komu strážiš zadok ty?
R: (rezignovane) Keď my zasadáme tak 
málo - a ten môj zo Slovenska aj tak 
ani nechodí. Občas si na mňa niekto dá 
aktovku. Predstav si, najčastejšie Maďar. 
H: Maďar? Nieee, ja som počul, že Maďarič.
R: (zlomene) Tak nejako, ale už mu ani 
menovku nedávajú predo mňa. Všetky 
stoličky sú zohriate a niet toho zadku, ktorý 
by ohrial mňa. Cítim sa tak strašne sama.
(svetlo zhaslo, počuť už len tiché bozky 
spoza záchodových dverí)

Otázka IKP: tak chodí, či nechodí? Sedí, či 
nesedí? To je otázka.
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Aké sú podľa vás pozitívne a negatívne počiny pôsobenia ministra kultúry M. Maďariča 
v období 2012-2015?
Pozitívne je, že vznikol konečne Fond pre umenie. Začiatok vyzerá sľubne. Pozitívne bolo, 
že som nepostrehol politické zasahovanie do kultúry a umenia. Až na totálne nepochopenie 
diela Dalibora Baču, ktorý umiestnil československú vlajku na zem v galérii a náš minister 
na nátlak veľvyslankyne ČR L. Klausovej zrušil dotáciu na celý výstavný projekt Privátny 
nacionalizmus. A práve takéto prejavy nacionalizmu projekt kritizoval. Negatívne 
a vyslovene spiatočnícke sú kvóty slovenskej hudby v rádiách. A to, že sa nenašli peniaze 
na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie, je už naozaj smutné.

Marek Adamov

IKP sa rozhodlo pripojiť k ochrane Slovenska a jeho kultúry pred miliónmi kultúrnych 
Vplyvov, ktoré ako keby mrzli na našej hranici.

ANKETA PRE JEDNÉHO
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Hranica sa zamyslela: české légie za mňa bojovali. Francúzi a Taliani umierali. A teraz 
nemám existovať? Veď musím zvládať ten nápor cudzích hôrd, ktoré chcú cezo mňa 
prepašovať iné kultúrne Vplyvy. Nehnevajte sa, ale ja som si na plot zvykla. Jedine 
s plotom mám pocit istoty, ochrany a bezpečia. Žiaden kultúrny Vplyv sa nedostane dnu, 
a ani von. Ja totiž nie som žiadne korzo! Som za plot. Prípadne znovu aj elektrický. Veď sa 
cez moju škáru pozrite! Tú krásnu kultúrne izolovanú krajinu by ste chceli ohroziť? Tých 
šľachetných pohanov, ktorí sa tam miesia? Tie ich hodnoty a bazény? Chcete, aby nám tie 
cudzie kultúrne Vplyvy priniesli voľajaké parazity?! Ja, hranica, som za plot! A na každom 
metri vojak s policajtom (pokiaľ možno z európskych peňazí). Ako som už dávno povedala 
- MY SI SAMI! Nepotrebujeme našich zbruselených Slovákov počúvať, ani pápeža. Ba kieho 
šľaka! My máme Váh, Lomničák, Vihorlat, to sú naše méty. Pozdravujeme vás, hory, lesy, 
z tej našej svojstojnej duše...

ÚVAHA O HRANICI
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1)
Utečme tam, kde sa žije
Bez číselných dát
Kde je ešte trocha vzduchu
Ktorý dýchaš rád

(anítsirK)

2)
Ja som bol panic a ty panna,
a obaja sme boli nesmelí.
Skúsme byť otec mama
a robme veci, čo robia iba dospelí.

(emaN oN)

3)
Balansujem na hrane
chcem sa lepšie postaviť
stabilné miesto sa mi viacej zíde!

(ávonatamS anazuZ)

SILVESTROVSKÝ KVÍZ 
KVALITY SLOVENSKEJ 
HUDOBNEJ LYRIKY: 
UHÁDNITE AUTORA/-KU 
TEXTU:



20

KULTÚRNY KYSLÍK

Odporúčame ...
Prečítať si pod stromčekom knihu 
Kultúra profesionálne. Vybrané kapitoly 
z manažmentu umenia. Budete sa čudovať, 
ale máme renomovaných slovenských 
profesionálov, ktorí dokonca dokážu napísať 
súvislý text, zabalený do prípadových 
štúdií kultúrno-manažérskej praxe. Poradia 
vám, ako plánovať kultúrne aktivity, ako 
sa nezblázniť z personálneho manažmentu 
a ako správne fandrejzovať či merať 
socioekonomické dopady kultúry a umenia. 
Teda pokiaľ práve nevyúčtovávate posledný 
grant MK SR.

Zúčastnili sme sa ...
Na prezentáciách Fondu na podporu 
umenia pod kuratelou novopečeného 
riaditeľa Jozefa Kovalčika. Postupne už 
odznelo počiatočné rozčarovanie z faktu, 
že si ho budeme platiť z každého podania 
grantu. Dnes už študujeme prvé dve výzvy. 
Nezabudnite, deadline pre výzvu 1_16 pre 
Prehliadky, festivaly a súťaže, aktivity 
umeleckých centier a vydávanie časopisov 
je už 8. januára (pre nás to neplatí, my si 
sviatky užijeme, sme moderní, internetoví). 
Takže príjemné grantové sviatky, vy ostatní!

Zažili sme ...
dobre obsadenú konferenciu Kreatívne 
mesto v našom zimnom Pisztoryho 
paláci. Pán primátor sa dostavil spolu 
so zahraničnými hosťami. Najmä z Brna 
a Prahy. Je potešiteľné, že po tom, čo 
už zbúrali väčšinu industriálnych budov 
v centre mesta, nepostavili novú železničnú 
stanicu, ani tunel pod Dunajom, ktorý 
nahradili replikou sovietskeho vojenského 
mosta, sme sa aj my, treťosektoráci, 
konečne začali zaoberať urbanistikou 
a kultúrou v meste všeobecne. Veríme, 
že táto iniciatíva neskončí po presadení 
bohatého grantového programu magistrátu. 

Prekonali sme ...
strach z premiéry Janáčkovej opery Vec 
Makropulos. Narazili sme pri nej na limity 

orchestra SND, uviedli sme do pomykova 
režijnú hviezdu svetového formátu Petra 
Konvitschneho, ale ako z každej krízy vzíde 
zároveň niečo nové a dobré, zistili sme, že 
máme na Slovensku vynikajúceho dirigenta 
Ondreja Olosa, ktorý obdivuhodne zvláda 
krízový manažment. Hor sa do opery!

Sme v očakávaní ...
rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie. 
Bohužiaľ nám chýba len tých 42 miliónov 
eur v novom štátnom rozpočte. Už sme 
si za tých 15 rokov zvykli. Takže 15 ešte 
počkáme. Koniec koncov, SNG je len 
nepodstatný detail popri stovkách miliónov 
na policajtov, zbrane, ploty a garáže.

Chystáme sa študovať ...
obšírny nový autorský zákon. Očakávame, 
že nám to bude trvať tak cca do jeho 
budúcoročnej novelizácie. Sme zvedaví, 
či nastane nový poriadok v kompetenciách 
našich autorských zväzov, lebo na 
zorientovanie sa v tejto problematike nám 
aktuálne nestačí ani naše PhD.

Zomierame zvedavosťou ...
či má už konečne profesionálny slobodný 

celý Facebook, ale žiaden status umelca 
tam nebol. Sme hlboko sklamaní. Lebo 
doteraz umelci nemali svoje postavenie. 
Väčšinou ležali, kľačali, sedeli - skrátka, 
nemali postavenie. Až kým neprišiel slávny 
zoznam Z PRSU. A zrazu sú všetci umelci 
postavení v pozore.
 
Rozlúčili sme sa…
s divadlom Elledanse. Po bývalom bitúnku 
sa povaľujú už len pretancované cvičky 
a prepotené trikoty. Zvedavo čakáme, aký 
druh kultúry sa do tohto krvou poznačeného 
priestoru nasťahuje. Chcelo by to novú krv!

Spomíname…

pre Divadlo na rázcestí. Milé deti, zvyknite 
si a usporiadajte radšej súťaž Miss. Úchyláci 

MONITORING
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v županoch z Banskej Bystrice a okolia sa 
takejto kultúre mimoriadne potešia, keď už 
prišli o Štúdio tanca, kde sa mohli kochať 
len dospelákmi.

Dodržujeme …
kvóty. Len v hudbe.

Tešíme sa na …
predsedníctvo Slovenska v EÚ … bez kultúry, 
zato s garážami. Hneď si všetci uvedomia, 
že sme svetovou montážnou halou áut.
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ČO EŠTE 
O SLOVAKIANE?
Mali sme ju dostať pod stromček, ale vraj všetko ešte len príde, bude, uvidíte. Hlavná 
vec, že sú podľa ministra všetci šťastní. Zvyknite si, digitalizácia je celkovo úspešná. 

 aj z portálu Europeana náš počin 
ocenili. 
Čakali ste, že to bude hotové na sto percent v termíne? Čo nezvládne realita, zachráni 
reklama. Tešme sa zo sčítacích hárkov a nevšímajme si, že niekde zmizlo pol milióna kníh. 
Kto by dnes už čítal? Ak si myslíte, že je to celé predražené, tak sa do toho nevyznáte. 
Ale máte pravdu.

P.S. Ak chcete niečo iné o Štúrovi ako poštovú známku alebo zoznam ľudí zo všetkých 
Štúrových ulíc od roku 1920, choďte radšej do Deutsche Digitale Bibliothek. Že neviete po 
nemecky? Nebojte sa, kým bude Slovakiana použiteľná, budete pokročilý šprecher.
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Cultural diversity - ani neprekladáme. 
Na Slovensku, po slovensky.

Intercultural dialogue - keď sa stretne 
v lietadle Američan, Rus, Slovák a Cigán - 
môžete pokračovať.

Networking - po slovensky krčma, po česky 
hospoda, po anglicky pub.

Lifelong learning in culture - v preklade 
- Východná, Janošíkove dni, Podpolianske 
slávnosti …, ktoré nám dostatočne 
zabezpečujú prenos slovenských kultúrnych 
tradícií popíjania v kroji.

Greenpeace of culture - Jediný spôsob, 
ako konečne dostať väčšie balíky peňazí 

Greenpeace? Pošlite nám kontakt.

SLOVNÍČEK IKP






