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aj Ladislavovi Farkovi, Jánovi Lazarovi, Danielovi Lipšico-

11

samostatná slovenská republika vznikla 1. 1. 1993 bez
-

-

-

12

13

rokoch hovorieval:
práve formulovaniu doktríny nášho štátu.

-

Základná idea štátu vo forme doktríny je návodom, ako
máme v tejto rozbúrepre konkrétne usporiadanie vecí verejných. Tomu sa bude
Pred dvadsiatimi rokmi vznikol náš štát bez základnej
potenciál politikov, ktorí za týmto heslom stáli.
vaniu moci pre svoju generáciu.
-

ku nanovo. Lepšie, spravodlivejšie a ekonomicky perspek-

novú slovenskú republiku, v ktorej by sme sa všetci cítili ako rovnocenní spoluzakladatelia a spoluvlastníci, a nie
iba ako poddaní.

15

„Ale ja mám svoju vlastnú predstavu o Francúzsku.“
Charles de Gaulle

-

vý pokus, ktorý bol urobený na jednej americkej škole. ako

16

17

špeciálne vybraní ako talentované a šikovné deti. a preto

-

nich kladené vyššie nároky ako na ostatné deti. Po roku

cov bola táto stratégia efektívna. Mnoho slovákov bolo významnými ministrami za uhorských vlád. ak by ale takúto
tovali.

z nich naozaj urobila šikovnejšie deti.
ak vnímame pozorne naše moderné dejiny, vieme vy-

-

naši lídri. Prvou je stratégia sluhov a druhou je stratégia
orlov. Tieto dve protichodné predstavy o slovensku, o sebe

-

ktorú predstavu o sebe samých, o slovensku, nechá v sebe
stavy o slovensku podrobnejšie.

-

slovenská republika je najmenším štátom v strednej
-

bolo naivné a krátkozraké...

18

19

Po vojne nastala š
notliví slovenskí komunistickí pohlavári sa predbiehali
-

málnosti, zvyšky súkromného podnikania alebo akú-takú
Po roku 1989, a najmä po vzniku samostatného štátu,
-

sa pridáme k berlínu.
-

lité štáty.
sme preberali jednotlivé predvstupové kapitoly, šprintom
-

-

V posledných troch rokoch sa adresát našej lojálnosti
-

ách do dobre platených eurofunkcií.
sluhov je takéto nazeranie na seba samých škodlivé. spo-

20

21

me sami sebe, ak na seba nazeráme ako na malých, slabých,

od mocných.

manie seba samých ako sluhov z nás robí nesebavedomých
-

ak vnímame seba samých ako sluhov, potom neroz-

-

mu nevyhovoval.

kradol hniezdo.
menejcennosti z príslušnosti k malému a nedokonalému
národu. a navyše, dobrým a premyslených hraním role

-

22

23

ako u zvier

-

Z

-

-

na jeho realizáciu kapitál, obráti sa na svojho bohatšieho
-

maly.
-

sami v seba. a táto stratégia im vychádza.

samotný vznik moderného slovenského národa bol na-

-

pre stratégiu sluhov. ale našla sa skupina odhodlaných ideované a prosperuje.

24

25

republiky. M
ským predsedom vlády.
-

-

Masaryk nevedel dobre po francúzsky. Krásnym vykresletégiu sluhov. a hoci vojensky nevyhrali, nový cisár Frantisvätenie slovenských biskupov.

nemeckého sluhu nikam nevedie. Pripravovali povstanie,

cami, vzopäli znovu a memorandové hnutie viedlo k zaloa k celkovému rozmachu slovenského politického a kultúrnotkám odpor.
Povstanie z roku 1944 je jedným z najskvelejších okamikrát prehrali. hlinka bol dokonca väznený. ale nakoniec sa
ich stratégia ukázala ako správna. Obaja sa stali najvýraz-

slovákov v dejinách. spolu s Varšavským povstaním bolo
-

sa naše dejiny pres

26

27

od bitky pri biele
je jedným z najlepších príkladov uplatnenia stratégie orla
v našich dejinách.

slovenské moderné dejiny sú neustálym súbojom slo-

-

dobia, na ktoré dodnes spomínane.

-

ka, Golian.
-

V roku 1968 sa pre stratégiu orla rozhodli reformní kogia je správna. a predsa museli tí, ktorých si dnes najviac
hov. Tento odpor bol potvrdený aj obrovským sklamaním
-

nizmu úspešnejšia.

-

Typickí predstavitelia stratégie sluhov Mikuláš Dzurinda
ho štátu, ktorý prijme euro ako prvý spomedzi bývalých
krajín východného bloku. ak sa niekto ozval s pochyb-

-

tak nemáme na výber. ak to neurobíme, poškodíme našej

28

29

ekonomike. sm
vlastnú menu.

bez akej

-

-

zrazil opätky a vykonal.
-

-

s vlastnými obrazmi o slovensku.

vými sluhami.
-

valý euroval sc

venských dejinách lepšie sformulovanú doktrínu slovenvensku a slovákoch, sformulovanú ako posolstvo rímskemu cisárovi. Prip

30

31

prvej a druhej svetovej vojne.
-

to je zem naša, daná slovänom od boha.

-

krajinu ako

-

dar od Boha.
-

-

cez Dunaj.
-

nu máme iba v správe. Od toho ako rozumne a odhodla-

ceho od Tatier k Dunaju ako daru.

vlastný štát vnímali ako sa

32

33

-

rialistický, v zmysle prvej polovice hesla „Cudzie nechceme,
svoje si nedáme“.
ných a neuzatvárajúcich sa pred svetom, ako národ
podnetom zvonku.

bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.

našu
a
priaznivé okolnosti na
zlepšenie svojho postavenia. slovenské dejiny sú charakteristicte rovnosti.

-

34

35

-

Tieto d

-

odhodlania
svoje záujmy

sme doteraz neboli schopní
krátkych „šprintov“.

vzopätí, ale iba

-

behu na dlhšie trate.
odhodlanej odpovede slovákov. Takých, ktorí nosia orlov
v srdci:
„hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,
Zem, ktorú v údel dali slovänom nebesá,

hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;

a jeden strašný ohlas ústa im vydali:

36

37

-

roda slobodných orlov:

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;

-

Takáto predstava o slovensku je motivujúca. Dá sa pod-

-

38

39

slabý a tenký povrázok.

-

-

zopakovali“.
George Santayana

dý národ mal v dejinách obdobia rastu a obdobia úpadku.
Mnohé národy mali svoje obdobia zlatého veku, kedy boli
rodmi.
-

40

41

balkán. Vých
šlú slávu.
rovnaní od roku 1867 do roku 1918. Trianonskou zmluvou
im zostalo tretinové územie a podobne ako Rakúšanom len
spomienky na bývalú slávu.
kych vojen.
Zlatý vek Španielov prišiel po objavení ameriky a vy-

zverené územia prišli. V roku 1944 o Podkarpatskú Rus
a v roku 1992 aj o slovensko.

slnko nezapadalo a dominancia spojených štátov z dvad-

v roku 1410 porazili pri Grunwalde Rád nemeckých rytie-

samozrejme, ako slovákov nás najviac zaujímajú dejiny

-

V novodobých dejinách bolo zlatým obdobím Rakúska štygovcom sa podarilo Turkov pos

hraníc si po roku 1945 zachovalo svoju silu.

42

43

-

Pri sledo

-

sily Poliakov.
-

-

tom vypukla rivalita medzi spartou a aténami. Obe stra-

-

aténskeho námorného spolku, do ktorej sa skladali všetky

sme sa ako samostatné územie objavili na mapách, od roku
1993 máme vlastný štát, ktorý sa úspešne rozvíja.

-

Okrem sledovania rastu a zlatých období jednotlivých
si len všimnime kontrast medzi silou Grécka a Ríma pred
-

-

-

44

45

-

Riman
celé dnešné Taliansko a nakoniec celý vtedy známy svet.
-

pomery. Postavili akropolu, napísali slávne divadelné hry,

Rimanov k podrobeným národom alebo k národom, ktoré
-

zali to napríklad pri bitke v Termopylskom priesmyku, kde
-

nom meste.
-

tu. Odišiel od rodiny a celé jeho vzdelanie bolo venované
-

existuje národ, ktorý by sa dlhodobo Rímu ubránil, ak na

vzostup a ra
-

46

47

reálne súperila o ovl
dobre pamätá cenu, ktorú za to museli normálni Rusi pod

najslávnejších

-

munistickú diktatúru za vzor budúceho rozvoja slovenska
-

vlády bol na isté obdobie dokonca Poliak. ak sa teda po-

-

lu obchodu a umenia. Mnohí umelci, napríklad haydn,
vnímania habsburgovcov ako svojich

František Jozef viacerých slovenských národovcov do vyna slovensku nemohlo

48

49

Koncom o

-

Zakl
-

Poznanovcov a huntovcov, ktoré pochádzali ešte z obdo-

-

li na vlastnú pýchu a prehnané sebavedomie. Prvýkrát to
chovi priamo uviedol:

-

-

-

-

dodnes.
-

jazykovej diskriminácii.

50

51

niec dosiahli vytvorenie vlastného štátu s pripojením slovenska a Podkarpatskej Rusi.
-

a pol prehrali.

nesmierny politický a kultúrny pokrok. Z takmer asimilovaného národa sme sa stali štátotvorným národom. Oproti
nom.

-

Dnes je slovensko štátom, v ktorom spolu so slováksamostatnú existenciu slovenského národa, a preto sa
centom slovákov na dnešnom slovensku, mali by sme sa
-

síce patrilo k dobrým obdobiam nášho národného rozvoja,
ale od 1. januára 1993 budujeme svoj vlastný štát.
a Turkami.

situácie predstavovali svoje pripojenie k Rusku. a nako-

stane niekto darom

52

53

výsledky légií, najmä na sibíri v roku 1918.
ká diktatúra.

ja a rastu nášho štátu.

bo Rimania svojím vedomím povinností a zodpovednosti

Druhý princíp sa týka charakteru vlády. ako sa za po-

-

Tak tomu bolo napríklad za vlády sv.

rastu a rozvoja slovenska.
Prvým je

bez akejsi bazál-

správali nezodpovedne k záujmom vlastného štátu a nea Turkom.
-

-
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nej namysle

-

na slovensku máme aj dnes zlé skúsenosti s existenciou
-

a štátu.

jín. Tieto dejiny sú naše vlastné. bez ich prijatia by sme

aby bola hlava výkonnej moci silná a nezávislá od oli-

vietor.

-

potrebuje zásadnú zmenu.
bez takéhoto realizmu sa nevyvarujeme podobných chýb, ktoré urobili naným dejinám.
Tretím princípom je

-

-

a slovenského národa.

56
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M

Po roku 1989

-

1938 patrili. Medzi najvyspelejšie krajiny sveta s najvyššou

rofondov.

-

priaznivým vývojom pre nové štáty. hospodárska kríza po
roku 2008 a problémy s Gréckom, Portugalskom, Írskom,
-

viac vynára.
znamená pre slovensko pevnejšie zviazanie sa s hospodársvojej ekonomiky hospodársky. Výmenou za svoju domisperite.

vody.

58
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V rozprá

-

odovzdali štátu, ktorý ho minie na našu dnešnú spotrebu

-

svoju predstavu o ideálnej civilizácii a svoju kultúru do
-

ale aj vedomie minulosti a budúcnosti. s odmietnutím ve-

-

-

-

nií prinášali so sebou systém štátnej správy, súdov.
-

pliec a prehodili ho na plecia štátu.

60
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iba ako prostriedok svojho individuálneho zbohatnutia.

-

-

-

našiel dedinu. Zachránil nielen seba ale aj svojich druhov,
v mene seba, v mene jednotlivca. Poznáme hrdinov, ktorí
ných táboroch. Poznáme hrdinov, ktorí padli, aby národ
-

-

slovenska.
-

-

rej posolstvo ma hlboko zasiahlo. Pred desiatkami rokov

-

62

63

zabud
ako sme na tom

-

-

naša civilizácia v minulosti urobila. Pre tento pocit zakomnulosti rozšírila po celom svete.

-

-

-

-

-

stali jedným z lídrov

stratégiu sluhov, dopadlo to pre nás zle. Zradili nás anvenska teda závisí najmä od zapálených lídrov, ktorí dokásme verili stratégii orlov, verili sme sami v seba a urobili

64

65

Sv. Augustín

-

sme tu my pre nich?

66

67

da naša

Podarilo sa nám preukáz
-

tých silných, ktorí im vládnu politicky alebo ekonomicky.

V ekonomickej oblasti od celoštátnych aj miestnych oligar-

systém oligarchie sa na slovensku tvoril privatizáciou.
-

slovenské podniky v hodnote viac ako 100 miliárd korún.

via, ale ako okupanti.
vyšší reprezentanti štátu, dosadení a riadení oligarchami,

vlastní.

svojho posledného štádia. Vládnuca trieda na slovensku
-

ských privatizérov, napríklad hatina zo slovnaftu alebo Ka-

68

69

-

dili typy ako Štefan harabin a jeho priatelia. samospráva sa

ktorí ovládli súdnictvo.
-

stav slovenskej prokuratúry najlepšie charakterizuje historka z knihy talianskeho sudcu Falconeho, známeho bojovní-

šie uvedené inštitúcie a mená uvádzam iba ako príklady.

prokurátora republiky sa uchádzajú traja sudcovia. Prvý je
-

a ten tretí je absolútny kretén. a to miesto dostane práve on.

tohto textu napríklad Zoroslava Kollára, Štefana harabina
alebo Dobroslava Trnku.

Prostriedkom ekonomických skupín na ovládanie náš-

Štvrtý typ oligarchov tvoria osoby uvádzané na tzv. ma-

-

Vzniku sudcovskej oligarchie paradoxne napomohol

výšky vkladov, ktoré boli na konkrétneho koníka vsadené.

-

-

70

71

dzovaní svojich záujmov.

zitov.
Takto fungujúci systém politiky demoralizoval celú
-

k mýtnikom.

-

-

priamo zo štátu. bez štátu, štátnych zákaziek, eurofondov
je najlepší biznis.
Takto fungujúci systém parazitovania na štáte nie je
-

72

73

konkurenti by boli vo vnútri systému, skrachovali by.

zmení. Kapre si svoj rybník samé nevypustia.
-

aby sme sa vyhli chybám prvých dvadsiatich rokov samo-

hrozil by jeho podnikaniu koniec.

-

schumpeter, demokracia je politické zriadenie, v ktorom

-

alebo volia zmenu, ktorá ustanoví novú vládnucu elitu.

moc a zákonodarnú moc, súdnictvo i prokuratúru. systém

hlasovaní. Parlament ovládaný politickými stranami a oli-

74

75

svojich
sudcov, prokurátorov a poslancov parlamentu.
binovaný systém, v ktorom minimálne polovica poslancov
vodoch. Takto zvolení poslanci potom nebudú závislí od

mu vplyvu oligarchov je

zvolená
-

Francúzsko sa v roku 1958 nachádzalo v podobnej situácii, v akej je dnes slovensko. Od januára 1946, kedy sa de
Gaulle vzdal moci, ovládali parlament politické strany a za
systém. Ekonomika nefungovala. Francúzsko prehralo voj-

De Gaulle v roku 1958 nemenil kolabujúci systém skopiatou republikou. Postavil Francúzsko odznova. Francú-

vypísaním referenda.

-

Benedikt XVI.

-

78

79

do chodu ekonomiky. Po
moci do rúk politikov, aby mohli zlé ekonomické elity lep-

výnosoch z ich ekonomickej aktivity. Potrebujeme reformo-

-

skupín.
-

kám darí, zisky si rozdelia sami.
-

-

-

-

80
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me štátu, ale politikom, ktorí práve vládnu. ak nás politik
sme my všetci. Dane však vyberá konkrétna vláda.
-

-

-

sperujúceho štátu.

-

je teda investícia do nich.
a akceptovali ho.
-

slovenských špecifík, zo slovenskej mentality, neboli slo-

82

83

-

ké národy a štáty sa globálnemu kapitalizmu doká-

-

mohli osobne
-

Problémom mien ako je dolár alebo euro, v menšom
-

-

rastu ekonomiky vezmete hypotéku na byt za 4 percentá,
krízy zvýši úrok na 10 percent. Ekonomiky sveta sú navyše
-

Riešením týchto problémov je vytvorenie novej ekonomiky, domáceho slovenského trhu národnej spolupráce, na
-

-

nemecký ochodní

84

85

v ktorej stanovil základy svojej vízie „slobodného hospo-

-

val v nasledujúcom princípe: ak dnes potrebujeme penia-

percent mzdy. Táto mena bude krytá uhlím, ktoré majú na
-

-

je rovnako prevratná ako Marxova, ale na rozdiel od Mar-

obec schwanenkirchen vyplatila všetky svoje dlhy.

priekopníci, ktorí sa jeho predstavu o slobodnom hospo-

V roku 1929 krachovala v dedine schwanenkirchen
-

86

87

prichádzalo,

jeden projekt.
a tá mu experiment odsúhlasila. spomínaných 40 tisíc ši-

nový plavecký bazén. V júni 1933 sa konalo stretnutie zástupcov 200 rakúskych miest, ktoré boli pripravené za-

percent.
ku všetky ulice, postavili vodovod, nový most, skokanský
mostík a nové domy. Mesto Wörgl si pritom nezobralo ani
vanie jedla pre sociálne najslabších. Tento hospodársky
miér Daladier.
-

ekonomickej energie vyprodukujú. V novej ekonomike po-

ekonomike. hrubý domáci produkt vytvorený novou ekoako stará ekonomika.
-

88

89

alebo reko

-

vyplatená v domácej mene.
-

ná mena poskytne slovensku nový nástroj vlastnej hospo-

návali.
Príklady fungujúcich doplnkových mien uvádza vo svojej knihe
belgický bankár bernard Lietaer.
Popíšme si štyri prípadové štúdie.
percent miezd v domácej nekonvertibilnej mene. Týchto

Prvým príkladom je japonská mena sociálnej starost-

-

-

potravín a iných výrobkov iba od domácich slovenských
-

aj inak.
Predstavme si študenta z Jokohamy, ktorý študuje v To-

investície. V podmienkach

redity získané vnukom v Tokiu chodí sta-

90
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Dod

-

napríklad z Osaky.
prostriedky na rekonštrukciu historických budov, starospre seba. Tento systém vznikol ako súkromná iniciatíva, ale
dvojpochodovú budovu a územný plán stanovoval limit
tiba Jaime Lerner. Toto mesto sa za predchádzajúcich 40

covalo rekonštrukciu historických budov.

sa navršujúcim kopám odpadu, sa v meste šírili hlodavci
-

tomu sa stal Jamie Lerner guvernérom brazílskeho štátu
Paraná.

-

Takoma Park v americkom štáte Maryland. Rozhodol sa ju
-

na MhD. Deti dostávali za igelitky školské zošity a jedlo.
né igelitky a dostávali za ne lístky, zošity alebo potraviny.

-

92

93

Predstavm

-

spomínaný Olaf Egeberg rozposlal vo svojej štvrti 50
v systéme kredit 100 tisíc wir. Týmto kreditom zaplatí svo-

-

-

-

Popísali sme štyri príklady fungovania doplnkových
mov vo vzájomne sa obohacujúcej komunite.

fungujúcej doplnkovej meny poznáme. sú ním stravné lístakceptujú. Rozdiel medzi stravnými lístkami a štátom emiinkasuje súkromník. V prípade štátom emitovaniej doplnkovej meny by poplatky inkasoval štát.

94

95

niekto uspeje na trhu spolupráce, získa prakticky bez rizi-

-

novou menou, alebo dokonca viacerými novými menami
mím.

-

transakcií.
-

tretí ale aj desiaty pokus.
nejšiemu susedovi, aby mu za dohodnutú sumu v novej
v malej miere uspeje. Trh ekonomickej spolupráce je zalohatší obchodník by si v sobotu za normálnych okolností
-

96

97

prís
prácou.
-

riziko investícií.
-

miestne meny. Predpokladom fungovania novej ekonovstup na tento trh je pre nich výhodný. Štát iba nastaví pra-

vuzavedenej slovenskej korune, nové banky budú motivohotovosti.
-

-

cim kapitálom.

98

99

Vyšš

-

mimo agentúry.
-

-

-

-

mestnanie. slovenská pracovná agentúra nahradí doterajšie

svojou aktivitou o svojej opodstatnenosti. Kariérny systém
vojak nosil v torbe maršalsku palicu.
nie sociálneho systému. Kto doteraz na sociálnom systéme

-

ešte aj domy, ktoré pre ne postavíme z našich daní. Pre
-

100

101

konník b
-

-

30 percent.
Takéto nové sociálne podniky by si mohli potom
-

Vo svete existujú pozitívne príklady uplatnenia takejto
stratégie. Pre podrobnejšie pochopenie tejto témy odpo-

prostriedkov.
-

-

vislosti od toho, ako by sa jej darilo, našla by si slobodne
ti, ktorá by
-

102

103

z úr

-

-

canie dlhov.

zrušil aj staré dlhy. My by sme v súvislosti s prijatím novej

-

-

chudobnejších slovenských domácností, aby sa vymanili

-

104

105

bánk. V rám
biedy.

-

spotrebu.
zavedením novej slovenskej meny, vzniku regionálnych
mien, vytvorením trhu spolupráce, vznikom nového typu
bánk a vznikom nových sociálnych podnikov za základ
-

vého obdobia legálne priznali svoje peniaze, ktoré si v mi-

V takom pomere v akom tvoria pracové miesta. ak sa vláda
a tento investor vytvorí 100 pracovných miest

106

107

ekonomickými problémami. Jedným z procesov, ktoré vte-

-

-

dostatok dobrých nápadov, ktoré by sa mohli v ekonomi-

-

-

-

-

nikdy nezrealizuje.
Jedným z nich sú fondy rizikového kapitálu. Podstatou ich

-

108

109

-

kého rozvoj
-

globálnom trhu.
našom trhu si nekonkurujú naši podnikatelia, ale takmer
-

-

ským kapitálom. Vlastníctvo našich vlajkových lodí musí

Kto študoval ekonomický rozvoj a vzostup Japonska
zvolenú dlhodobnú stratégiu konkurencieschopnosti na-

-

kázali bez podpory vlastných vlád.
-

110

111

-

pra

zefektívnenia fungovania daného odvetvia na slovensku.
cyklických ekonomických kríz na dané odvetvie.
ako perspektívne odvetvia sa pre slovensko ukazujú

-

vospracujúci priemysel, liehovarníctvo alebo zelené tech-

urobíme akési predmostia pre prienik domácich tovarov
Predpokladom podpory štátu pre potenciálne vlajkové
lode našej ekonomiky bude dohodnutá vlastnícka štruk-

akýmsi vzorovým modelom štruktúry vlajkovej lode

vo svojich predajniach celosvetový marketing.
-

vali svoje postavenie na svoje osobné záujmy. Zástupcovia

záujem štátu.
trhoch.

-

112

113

má podnik

-

domácich produktoch.

tingu. ale reklamu vo svete nám neurobí trh. Propagácia
ne cielená.

-

-

turistickej destinácie.

o smeroch strategickej ekonomickej podpory, táto podpora
bude dlhodobá a nezávislá od prirodzených výkyvov trhu,

turistov, a z toho vyplývajúcich príjmov pre tieto krajiny,
cielené a dlhodobé reklamné kampane.

-

-

-

kríz.

114

115

dobu
-

-

trhoch všetky naše minerálne a stolové vody. bude otázkou
Druhým typom produktov, na ktoré potrebujeme súvinárskeho a pivovarníckeho priemyslu. aj pre tieto pro-

konjunktúra.
nám vlastné a pri ich produkcii nie sme viazaní na subdodávky z dovozu. Jednoducho povedané, musíme podporoPrvým takýmto produktom sú minerálne vody. spolu
-

cich surovín. Rastom produkcie našich liehovarov podporovinovej základni, sú výrobky drevárskeho priemyslu.
Prvým predpokladom na stabilizovanie tohto trhu je zákaz
-

predpokladom je nevyhnutná centralizácia nábytkárskeho
-

116

117

výrobky mali v minulosti dobré meno. ale aj pri zbrojár-

ale aj v rozvojových krajinách afriky. Do vytipovaných
ská pomoc výmenou za otvorenie trhov pre naše vlajkové
lode.

ako pri drevospracujúcom priemysle, aj pri zbrojárskom
priemysle je nevyhnutnou podmienkou rozvoja centraliaby sa slovensko vyhlo závislosti od vonkajších kríz,
-

postavenia slovenska.
Piatou prioritou je cestovný ruch. Ten je prirodzenou
-

ných vlajkových lodí ako aj nový bankový systém, kombinovaný so zavedením novej slovenskej koruny, ktorá bude
-

dnes.
Prvým krokom k vytvoreniu strategických vlajkových

-

kejto spolupráce.

energii dopyt. strategickým záujmom slovenska je preto

118

119

rozvoj jadrov
-

hrozí nám ich postupná likvidácia.

ne zdroje.
-

-

-

majú o agropodnikaní predstavu, ako o otrockej fyzickej
práci od úsvitu do súmraku.

práce.
mobilizmu na slovensku, napríklad dotovaním výstavby
výmenných staníc batérií elektromobilov.

-

-

producenti.
-

-

voz potravín zo zahra

-

121

-

získali odkúpením od štátu za symbolickú cenu. Štát teda
odpredajom bytov za symbolickú cenu významne podporil
aj rozvoj podnikania.
-

M. R. Štefánik

Rast a rozvoj slovenska strednodobo závisí od nastavenia nášho politického a ekonomického systému. Dlhodobo
a armády.

122

123

-

. hlavnou
-

skom a Španielskom.

vlastné záujmy.
vojakov na rusko-gruzínsku hranicu, ak to prispeje k mieteda s Rakúskom,
jín v rámci EÚ aj mimo nej, ktorá neohrozuje naše alebo

z týchto krajín.

ho hypoteticky napadlo Maroko. ale noha slovenského
a jej blízkeho okolia.
Výnimku z takto vymedzených pravidiel tvorí ochrana
našich hospodárskych záujmov. strategickou úlohou napre export našich strategických podnikov. ak by slovensko zrealizovalo

124

125

ce, aby táto investícia bola chránená aj vojensky, potom je

-

ako priama vojenská intervencia alebo prostredníctvom misie našich vojenských a policajných poradcov.
rod spravuje v rámci vlastného štátu územie, ktoré mu bolo
-

-

-

-

prístup pripravení.
Zavedením eura sme stratili nástroje menovej politiky.
alebo nad reguláciou trhu práce, bola by to pre nás ekonomická katastrofa.
slovenskej ekonomiky. Jednou z hlavných úloh slovenskej
našu podporu iným krajinám za ekonomické výhody, nie-

126

127

ekonomické záujmy.
Rusko za svoju podporu srbska pri neuznaní Kosova
dostalo prístup k privatizácii srbských strategických podni-

programov.

perspektívne, kariérnych diplomatov, ale úspešných pod-

sobila smiešne. V armáde máme prebytok vyšších funkcií

-

nej politiky.
-

Štvrtou, novo sa ukazujúcou úlohou armády, je spolupráca s políciou pri riešení krízových situácií na území slovenska.

-

ciu plní a naši vojaci majú pri svojich misiách dobrú repu-

to tak do konca dejín. bo

128

129

chádzali na slovensko zvonku. slovensko a slováci nie sú

-

130

131

pocit,

-

nám priniesli franskí misionári a vierozvestci zo solúna.
-

-

-

-

ale zvonku k nám prichádzalo aj zlo. slovenský národ
nevymyslel fašizmus, nacizmus, komunizmus, konzumiz-

v dejinách trpel odrodilstvom elít. Znovu a znovu sa v de-

-

najú svetu. a tak do nás naši vlastní štepili fašizmus, nacizstratégie.

133

nia, ktoré naši predkovia zavinili. Takéto nazeranie na seba

„Sláva národa hodná je obetí“.
J. M. Hurban

-

raví vojakov, zvolá „slá-

134

135

-

-

budú hrdí.

-

-

notlivca presahuje. sláva vlasti, sláva národa má teda pred-

generácie. a to je zmy
Od nás

-

ta, emocionalitu,

136

137

-

-

všetko je slovensko. ale nielen to. slovensko je príbeh, ktopríbehu je daná tým, aké sú postavy sami o sebe, ale aj tým,

niu, peniazom, majetku a k zábave...
-

stavy príbehu pestujú. sami k sebe, medzi sebou, k bohu,

k budúcnosti.
-

demokratického štátu, únos prezidentovho syna, reformy,

-

-

postavili stovky kostolov a iných cirkevných stavieb. Máme

-

bude pre nich naša dnešná doba obdobím stagnácie, akým

a PREDsTaVa

138

139

Lebo o tom to je. O námahe a úsilí. Zapojenie sa do
-

-

cou na pozdvihnutí slovenska, prácou v prospech národa,

hymny sa uvádza:
„Kto jak slovák cíti,
nech sa šable chytí

-

142

143

Pavol Braxatoris

Karol Kuzmány

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

za slobodu milú kto krv vyleje,

Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem
a pod nimi šíre polia kvetom posiate
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:

Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem

144

145

Keby ja bol orol vták,
vyletel bych nad oblak,
zaplieskal bych krídlami
nad našimi Tatrami.

a tvoj vták v krutom boji

Tatra, pusté doliny,

búrkam divým v ústrety:

jak prst osamotený

Radšej zhynie na poli,

146

147

Kristína Royová

krásna si ako raj, ako raj.

otcovia naši pracovali, robili,
krásna si ako raj, ako raj.

Tam si povolá tam si privedie

148

149

Samo Chalupka

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

slovenský rod ich poslal, zo slávneho snemu,
aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.

a smelými sa jemu primlúvajú slovy:

Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;

to je zem naša, daná slovänom od boha.

Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,

150

151

a zo stolca zlatého takovým sa heslom
ozvali ústa jeho ku slovänským poslom:
bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.

ktorý by putá minul abo nezahynul,

Zem, ktorú v údel dali slovänom nebesá,
a z nej krajinám rímskym obranu pristrojím.
a kto sa proti mojim rozkazom postaví,

152

153

hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,

husté prachu kúdoly po poli valia sa,
zem dupotom a nebo rykom sa otriasa.

hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;

a jeden strašný ohlas ústa im vydali:

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:

Zúri boj a našina stala si dokola:
To ti na rímsku pýchu slovänská odveta.

svätoháj, stovekými zelený lipami,
v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy.
Zasurmili surmity, volajú do zbroje:
povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje;
a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj na cára bijú tie slovänské deti.

154

155

a sláva zašlých vekov junáka oviala;

a cár s okom sklopeným na bojišti stojí:

bleskom blýska na vraha, hromom ho zabíja.
Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia
a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia.

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a boj pomaly tíchne: strašná búry sila

lebo koval úmysel na slovänstvo zradný:

na kope vrahov, zbitých od jeho oceli.

Národ orlov alebo národ sluhov?
autor: Milan Krajniak
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