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a jej výklad.“ 
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Z histórie Slovenska a Slovákov sa dobré príbehy netvoria ľahko. Veľká politika sa zriedka 
robila v Bratislave, oveľa častejšie v Budapešti, Viedni, Prahe a Moskve. Ak sa u iných 
národov moderná identita a zodpovedné riadenie vlastného štátu tvorili stáročia, my svoje 
veci spravujeme len 25 rokov. Z 19. storočia a prvej polovice 20. storočia si nesieme 
naratívy tisícročnej poroby, panslavizmu, malého a slabého národa, národa 
pohostinného, holubičieho i ukrivdeného.  

Leitmotívom dlhých dejín Slovákov bez vlastného štátu bola myšlienka prežitia. 
Smutným doplnkom takéhoto motívu bolo časté definovanie svojej identity na úkor iných, 
škodcov a nepriateľov národa: Maďarov, Čechov, Židov či Rómov. Národní buditelia 
vždy zápasili s ťapákovskou obmedzenosťou, zápecníctvom, izolacionizmom. 
Dodnes nás sprevádza jánošíkovský motív anarchizmu a spravodlivej vzbury proti 
vrchnosti. Z ekonomických, neskôr aj politických dôvodov sa opakoval motív exodu: 
putovania či exilu za prácou. Pre život v cudzine Slovákom dobre slúžili cnosti 
usilovnosti, vynaliezavosti a prispôsobivosti. Folklór bol vždy silnou zložkou 
národnej identity, pričom vo svojej diverzite pôsobil jednotiacim efektom. 

Napriek tomu, v rámci možností, osudom daných jednému z najmenších národov 
v regióne zmietanom geopolitickými záujmami veľmocí, my Slováci máme zopár skvelých 
príbehov. Nie sú to príbehy vojenských víťazstiev. Sú to príbehy politických úspechov, na 
ktorých sme ako Slováci mali aktívny podiel a na ktorých dnes existuje široký spoločenský 
konsenzus. Prvým je Slovenské národné povstanie proti hitlerovskému Nemecku a 
klérofašistickému arizátorskému režimu Slovenského štátu. Slovensko sa práve vďaka 
SNP stalo politickou aj vojenskou súčasťou celoeurópskeho boja proti nacizmu, čo uľahčilo 
obnovenie demokratického Československa po vojne. Druhým úspechom je podiel na páde 
komunistickej diktatúry v Novembri 1989. Už 20. novembra 1989 vydal koordinačný 
výbor Verejnosti proti násiliu pozoruhodné programové vyhlásenie, ktorého podstatné 
časti sú stále aktuálne. Výbor sa v ňom prihlásil k princípu dialógu, keďže sa otvára reálny 
priestor pre demokraciu a cestu za dôstojným životom, ako ju už nastúpili okolité krajiny. 
Kľúčovým politickým momentom bol princíp občana. Vyhlásenie sa končí apelom 
„Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk!“ Slovákov dokázal neuveriteľne 



nakopnúť sen o „návrate do Európy“, ktorý spustil Annus Mirabilis 1989. Úžasný 
príbeh transformácie od komunistickej totality k slobode, demokracii a trhovej ekonomike 
sa však na Slovensku reálne začína až porážkou Vladimíra Mečiara v roku 1998. Vďaka 
vzopätiu občianskej spoločnosti, politickej opozície a nezávislých médií sa podarilo od 
moci odstaviť nedemokratický režim, naštartovať reformy, oživiť ekonomiku a dobehnúť 
zaostávanie v integrácii do NATO a Európskej únie.  

Dejinné skúsenosti nás civilizačne zaraďujú na Západ. Vo svetle týchto a ďalších úspechov 
napísal Roman Pataj, že Slováci sú jednoznačným víťazom posledných sto rokov. V 
horizonte stáročí letíme pozitívnou trajektóriou. Prežili sme ako národ vo väčších celkoch. 
Máme svojich hrdinov, aj keď, ako hovorí Martin Bútora, mnohí z nich slávili svoje 
úspechy v cudzom drese.  

Tri naratívy včera 

Na pozadí udalostí druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia sa sformovalo 
niekoľko moderných naratívov.  

Ľavicový intelektuál Vladimír Mináč sformuloval príbeh „plebejského národa medzi 
žarnovmi veľkých národov“, národa bez vlastných kráľov: „Nie sme národ holubičí, sme 
národ plebejský: pána mať je neprávosť, no väčšia byť pánom! Možno je to cnosť z núdze; 
keďže sme nemali nádej byť pánmi, opovrhovali sme možnosťou stať sa nimi.“ Dejiny 
Slovákov nie sú, ako v prípade „veľkých národov“, dejinami dobývania a víťazstiev, ale 
dejinami pretrvávania napriek všetkej nepriazni a neúnavnej práce (na znovuvybudovaní 
toho, čo dobyvatelia zničili). Preto „… náš prínos do dejín sveta je skromný. Ale ak sa raz 
budú merať dejiny civilizácie spravodlivo, čo značí podľa práce, ktorú kto do nich vložil, 
potom sa nemusíme báť: narobili sme sa aj vyše práva. Nemáme čo smútiť za takzvanou 
‚veľkou‘ históriou: je to história veľkých lúpežníkov.“ 

Etnický nacionalizmus ako dominantný naratív mečiarizmu sprevádzala konfrontačná 
rétorika proti všetkým „nepriateľom Slovenska“, osobitne Maďarov a politických 
oponentov Mečiarovej strany HZDS. Rozkrádanie štátu, odôvodňované záujmom 
o vytvorenie „domácej kapitálotvornej vrstvy“, bolo prekrývané primitívnym 
hejslováctvom či oživovaním symboliky Tisovho Slovenského štátu. Do Preambuly Ústavy 
sa dostala etnocentristická formulácia „My, národ slovenský … spoločne s príslušníkmi 
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky…”. V 
rétorike vlády a jej spojencov sa často objavovali protimaďarské, protieurópske a 
antiamerické prvky, motívy panslavizmu, protislovenskej konšpirácie, 
geopolitické predstavy mostu medzi Východom a Západom či pásu neutrality od 
Švajčiarska po Ukrajinu. Slovenská národná strana vstupovala do volieb s heslom 
„Cudzie nechceme, svoje si nedáme!“ HZDS si dalo na bilbordy prísľub 
o Švajčiarsku strednej Európy. Oponenti Mečiara naopak hovorili o Slovensku ako 
čiernej diere Európy, neliberálnej demokracii (Fareed Zakaria), 
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sebadiskvalifikácii favorita a oživovali havlovskú disidentskú koncepciu ostrovov 
pozitívnej deviácie. 

Po páde Mečiara vyvrcholilo oživenie ekonomiky vďaka privatizácii a liberálnym 
reformám naratívom o Slovensku ako „Tatranskom tigrovi“. Oslabili sa nacionalistické 
akcenty, znormalizovali sa vzťahy so susedmi, do popredia sa dostal občiansky princíp. 
Obdobie sústredených reforiem vo väčšine sfér verejného života v príprave na vstup do EÚ 
a NATO charakterizovali mottá ako „slovenská hviezdička na európskej vlajke“, 
plnohodnotné členstvo, nielen konzument, ale aj prispievateľ k bezpečnosti. 
V tomto období sa vstupom Volkswagenu vykryštalizoval aj motív Slovenska ako 
automobilky Európy.  

Vstupu do Európskej únie a NATO predchádzala rozsiahla práca s verejnou mienkou, 
ktorej dodávala dynamiku potreba uskutočnenia referenda o vstupe do EÚ na jednej 
strane a tlak spojencov na jednoznačnú verejnú podporu pre NATO na druhej strane. 
Výrazným úspechom bola vládou organizovaná diskusia o NATO, keďže dokázala obrátiť 
historický prepad verejnej podpory počas kosovskej krízy z 24% na vyše 60-percentnú 
podporu. Ako napísala Katarína Kováčová, šéfka skupiny pre komunikáciu s verejnosťou: 
„V konečnom dôsledku to bola diskusia o nás, o Slovensku, o jeho budúcnosti a jeho 
postavení v medzinárodnom systéme, ale aj o našej národnej minulosti vrátane 
komunizmu a o tom, ako s ňou vyrovnať.“  

Rozpad konsenzu 

Bohužiaľ, od vstupu do EÚ a NATO v roku 2004 sa komunikácia s verejnosťou zanedbala. 
Základné inštitucionálne zmeny nastali, ale rozvoj krajiny stagnuje a strategické sektory 
upadajú. Vzdelávací systém žije z podstaty a v medzinárodnom porovnaní sa prepadáva 
čoraz nižšie. Kultúrna zmena postupuje zúfalo pomaly, čo je vypuklé najmä pre Slovákov, 
ktorí sa so zahraničnou skúsenosťou vracajú (alebo nevracajú) domov. Situáciu 
skomplikovali externé šoky: kríza eurozóny, globálna recesia, agresie Ruska voči 
Gruzínsku a Ukrajine, sprevádzané informačnou vojnou proti Západu, nástup tzv. 
Islamského štátu v Sýrii a Iraku, masívne utečenecké vlny a celková degradácia situácie 
okolo hraníc Európskej únie.  

Komunikačný monopol liberálnej demokracie, podporený jednotou a neohrozenou 
pozíciou Západu, sa nám rozpadol pred očami. V parlamente majú prvý raz od Novembra 
1989 silné zastúpenie antisystémoví, radikálni a extrémistickí hráči. Zásadný podiel na 
tejto situácii mali protestné hlasy prvovoličov, v ktorých sa zrkadlí nedôvera voči 
etablovaným inštitúciám (štátu, politickým stranám a médiám, ale aj rodine, škole a 
cirkvi), slabý záujem o verejné dianie a obmedzený rozhľad, vyčerpanie z demokracie, 
apatia spojená s dedičstvom komunizmu a izolácie, populistická rétorika stavajúca na 
latentnej xenofóbii a strachu, ale aj oslabený vplyv medzinárodných spojencov—Európskej 
únie, NATO a USA—a neexistujúci spoločný naratív Západu. Presadenie Brexitu a nástup 



Trumpa zasadil ďalšie rany jednote Západu. Neliberálne, radikálne a antisystémové 
trendy u nás doma posilňuje propaganda, podvratná činnosť a aktívna podpora 
autoritárskych režimov. To sa v našom prípade týka hlavne Putinovho Ruska, ktoré 
Slovensko vníma ako slabý článok NATO.  

Žijeme v dobe, kedy sa naplno ukazujú efekty novej mediálnej paradigmy. Zdrojom tejto 
zmeny je nástup novej generácie informačných zdrojov v podobe sociálnych médií. Tie sú 
nedeliteľnou súčasťou každodennej komunikácie miliárd ľudí na celom svete a ich počet 
vzrástol na Slovensku na 2,3 milióna. Tento technologický posun so sebou priniesol aj 
výzvy, ktoré sa dajú zhrnúť dvoma slovami: postfaktuálna doba. Demokratickí aktéri 
doteraz nedokázali využiť arénu sociálnych sietí na šírenie obsahu, ktorý by znižoval efekt 
rôznych dezinformačných kampaní a naopak prinášal verejnosti pravdivé informácie o 
javoch, otázkach a štruktúrach, ktoré sú im denne predstavované vo falošnom svetle.  

Tri naratívy dnes 

Slovensku chýba vízia, ktorá by ho zjednotila. Spoločnosť je silne polarizovaná. Z dôvodu 
úpadku politiky ako služby občanovi dnes na Slovensku koexistujú nie dva, ale tri príbehy. 

Prvým je potenciálny reboot príbehu Novembra 1989. Najlepším systémom 
spravovania štátu a spoločnosti je liberálna zastupiteľská demokracia, ktorá prináša 
rešpekt k ľudským právam, rovnosť pred zákonom, trhovú ekonomiku, európsku identitu 
a dôraz na politiku ako verejnú službu. O tom, že tento odkaz môže mať naďalej svoju silu, 
svedčí skutočnosť, že tak etablované, ako aj nové demokratické politické subjekty (Spolu, 
Progresívne Slovensko) sa k nemu otvorene hlásia. Jedna z nových strán vznikla pod 
heslom „Vráťme Slovensko ľuďom“. Vznik druhej pramenil z koncepcie efektivity 
verejných výdavkov ekonóma Martina Filka nazvanej „Najlepší z možných svetov“ 
a dnes prezentuje víziu „vzdelanej, tvorivej a vnútorne stmelenej spoločnosti“.  

Mnohí ľudia Novembra sa stále angažujú v občianskej spoločnosti. Medzi najvýraznejšie 
patrí projekt „Zabudnuté Slovensko“, ktorého názov naznačuje ambíciu dať hlas tým, 
ktorých hlas nezaznieva, a tým prispieť k potlačeniu extrémizmu. Do tohto myšlienkového 
okruhu patrí prezident Andrej Kiska, pohybujúci sa vysoko nad štandardom slovenskej 
(dokonca aj stredoeurópskej) politiky so svojím refrénom „Slovensko má na viac“. 
Motív otvorenej spoločnosti—tak smerom navonok (európska identita, prijatie utečencov), 
ako aj dovnútra (Rómovia, židia, moslimovia, LGBTI komunita)—spája mnohých 
aktivistov, ktorých cieľom je kultivácia diskusie na sociálnych sieťach. Naratív Novembra 
1989 je jednoznačným odmietnutím mináčovského naratívu prežitia. Ako povedal Michal 
Vašečka, „tradícia prežitia na 21. storočie nestačí. Prežiť ako národ nie je príspevkom 
civilizácii ani svetovému blahu.“ Medzi ďalšie motivačné myšlienky patria predstava 
Slovenska ako startupovej veľmoci alebo branding Good Idea Slovakia, ktorý má 
prezentovať štyri základné vlastnosti charakteristické pre Slovensko: rôznorodosť, 
vynachádzavosť, vitalitu a autentickosť. 
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Na konkrétne obrysy nového naratívu čakáme. Z virvaru okolo „jadra“ EÚ sa už možno 
jeden tvorí. Aj napriek tomu, že stále dosť dobre nevieme, aké chceme mať Slovensko a aká 
Únia by nám vyhovovala, v politickom mainstreame najsilnejšie rezonujú hlasy za účasť 
v jadre európskej integrácie, teda Slovensko v prvej lige. Nie je pritom zanedbateľné, 
že významné „ale“ zaznieva aj z liberálnej, aj z konzervatívnej strany spektra. Pohľad do 
Budapešti alebo Varšavy napovedá, že by to mohlo byť oveľa horšie. Ale na príbeh, ktorý 
by spojil krajinu, nemusí jadro Európy stačiť. Nový naratív musí byť prepojený na 
európske a atlantické spoločenstvo. Aby však nová vízia pre Slovensko naštartovala 
fantáziu občanov od Tatier k Dunaju, geopolitickú príslušnosť bude potrebné prepojiť s 
riešením domácich problémov.  

Univerzálny príbeh strednej a východnej Európy—prerod totalitného štátu na slobodnú 
a demokratickú spoločnosť—môže byť inšpirujúci pre celé západné spoločenstvo. Ben 
Nimmo napísal, že Západ by mal reagovať na informačnú vojnu Kremľa „zdôraznením 
svojho vlastného naratívu slobody voľby a demokracie ako hodnôt, ktoré sú ohrozené 
ruským režimom a ktoré Kremeľ vníma ako hrozbu. Toto je oblasť, v ktorej štáty strednej 
a východnej Európy môžu zohrať vedúcu úlohu.“ Slovenská verzia tohto naratívu, 
zdramatizovaná vládnutím Vladimíra Mečiara, predstavuje metamorfózu z čiernej diery 
Európy na Tatranského tigra. Tento príbeh v komunikačne využiteľnej podobe popísal 
Milan Šuplata v publikácii Kto by chcel o koliesko menej? Hodnoty a inštitúcie pre 
Slovensko.  

Proti tomuto príbehu stojí odmietnutie liberálnej demokracie. Kým fašisti 
v parlamente sú blokovaní zákonom a politickou korektnosťou, autokratická alternatíva 
doslova „na plnú hubu“ zaznieva na sociálnych sieťach. Toto prostredie produkuje naratívy 
o Hitlerovi ako hrdinovi, Bielom Slovensku, Tisovi ako mučeníkovi, 
cigánskych parazitoch, Pevnosti Slovensko, diktáte Bruselu, svetovom 
sprisahaní, hrdinskom Rusku/Putinovi ako jedinej záchrane pred agresívnou 
Amerikou, geopolitickej koncepcii Intermarum, chazarských zmrdoch, 
zahraničných agentoch platených Sorosom, slniečkároch, bratislavskej 
kaviarni, moslimoch ako teroristoch a násilníkoch.  

Príbeh úspešnej postkomunistickej transformácie je lepší ako nedemokratické alternatívy, 
rovnako ako alternatíva stelesnená Ruskom. Prezident Putin to vie, preto nepresviedča 
o výhodách ruského modelu, ale spochybňuje naše hodnoty a spôsob života. Realitu 
v Rusku maskuje, lebo je mizerná. Jeho spojenci na Slovensku—čo je pestrá zmeska 
siahajúca od pohrobkov komunistického režimu, ľavicových anarchistov, marxistických 
intelektuálov, ultrakonzervatívnych katolíkov až po pravicových extrémistov—postupujú 
rovnako: maskujú svoje skutočné ciele a uspokoja sa s kritikou systému. Fašisti len 
parazitujú na neschopnosti demokratických politikov osloviť voličov. Ich sila vyplýva zo 
slabosti demokratov. Nadväzujúc na mečiarovský etnický nacionalizmus, nesystémoví 
hráči budujú na nacionalizme, svojskej interpretácii tradičných hodnôt, konzervácii 
minulosti. Apelom na tzv. tradičné hodnoty sa im podarilo privlastniť si ideu národa.  
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V skutočnosti je tu ešte tretí príbeh, ktorý hovorí o nezvládnutej transformácii 
a zlyhávajúcom štáte. V mnohých ohľadoch je tento príbeh presnou diagnózou 
aktuálneho stavu na Slovensku. Jeho rôzne prejavy ilustruje prieskum INEKO z decembra 
2016. Ľuďom najviac prekáža, že politici nepracujú vo verejnom záujme, ale v záujme 
vlastnom alebo spriaznených podnikateľov. Vadí im tiež, že sa netrestá nehospodárne 
nakladanie s majetkom a peniazmi štátu, ako aj to, že si ľudia nie sú rovní pred zákonom a 
vymožiteľnosť práva je slabá. Jednostranná komunikácia tohto naratívu je zbraňou 
populistickej antisystémovej opozície a často vedie k presadzovaniu myšlienok priamej 
demokracie. Tento príbeh je v zásade politickou taktikou autokratov, ktorí nesmú 
otvorene pomenovať, že im ide o nabúranie ústavného poriadku a nastolenie režimu 
tvrdej ruky. Antisystémové skupiny do naratívu dezilúzie miešajú potentný lektvar 
konšpiračných teórií, ktorých politickým cieľom je paralýza vôle obyvateľstva.  

Pomenovanie zlyhaní v systéme je však zároveň predpokladom dôveryhodnej politiky 
a musí byť aj súčasťou komunikačnej výbavy druhej strany—zástancov demokracie. 
Samozrejme, kde sa s nepriateľmi demokracie zhodujeme na diagnóze, nezhodneme sa na 
riešeniach. Z osobnej skúsenosti však mnohí vieme, že orientovať sa v dnešných 
diskusiách najmä na sociálnych sieťach je veľmi náročné. Rozoznať motiváciu druhej 
strany si vyžaduje čas a energiu, ktorú nemusíme mať k dispozícii. Vyvážená komunikácia 
predpokladá diskusiu o úspechoch, problémoch aj riešeniach. Antisystémoví hráči 
ignorujú úspechy liberálnej demokracie (pričom na nich zároveň cynicky parazitujú) 
a neponúkajú funkčné riešenia.  

Slovensko sa prebúdza... 

Nedávne župné voľby vyslali silný signál o tom, že demokratická zmena je možná a 
žiadaná. Ľudia v nich odmietli garnitúru, ktorá žije z podstaty aj fašistickú alternatívu. Sú 
tu aj prvé lastovičky systematického prístupu ku strategickej komunikácii. Príkladom sú 
aktivity mimovládnych organizácií a jednotlivcov zapojených do boja proti 
dezinformáciám a propagande. V gescii ministerstva vnútra sa rozširujú kapacity pre boj 
s extrémizmom, vrátane online priestoru. Slovensko sa prihlásilo do komunikačného 
programu NATO. Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje komunikačnú stratégiu pri 
príležitosti výročia udalostí rokov 1918, 1968 a 1993 na posilnenie vedomia o civilizačnom 
ukotvení Slovenska. MZVaEZ SR tiež zriadilo prvú jednotku pre strategickú komunikáciu 
svojho druhu na Slovensku.  

Zdá sa, že zatiaľ funguje imunita proti nedemokratickému správaniu. Ľudí odmietajúcich 
demokraciu či EÚ je podľa prieskumu INEKO, ale aj podľa prieskumov GLOBSEC a IVO, 
stále značná menšina. Väčšina populácie demokraciu podporuje. Až dve tretiny 
respondentov vidia jej zdokonalenie vo väčšej angažovanosti slušných ľudí pri spravovaní 
verejných záležitostí. Zhruba rovnaký podiel si želá posilniť nezávislosť a odbornosť 
policajných vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, 

http://www.ineko.sk/clanky/zneuzivanie-moci-zenie-ludi-k-extremizmu
http://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2016/09/russias_information_war_in_central_europe.pdf


aby sa znížilo riziko zneužitia moci. Ľudia veria, že na krízu demokracie je odpoveďou 
viac, nie menej demokracie. 

Nový naratív by mal odpovedať na volanie mladej generácie. Je to mládež, kto dnes 
organizuje sériu protikorupčných pochodov aj iniciatívu za slušnosť na Facebooku 
#somtu. V rámci konzultácií s 12-tisíc mladými ľuďmi, ktoré zabezpečovala Rada mládeže 
Slovenska, podstatnú časť mladých ľudí znepokojuje rast neznášanlivosti, najmä proti 
rómskej menšine. Mnohí z nich tvrdia, že vzájomné stretávanie povedie k porozumeniu a 
väzbám medzi jednotlivými komunitami, ktoré následne budú pôsobiť ako účinná 
prevencia voči neznášanlivosti. Takmer 75% respondentov si myslí, že ľudia z rôznych 
etnických a náboženských skupín by sa mali stretávať a priateliť, pričom asi 10% vyjadrilo 
opačný názor.  

... ale to zďaleka nestačí 

„Tešíme sa na vás, fakt!“ odkázal fašistom Igor Slobodník so sebavedomím aktéra 
predvstupového obdobia v reakcii na zber podpisov pod petíciu za vypísanie referenda 
o vystúpení z NATO. 

Sebavedomie je nevyhnutnou podmienkou. Tentoraz však bude zápas o miesto 
v demokratickom svete viac ako len komunikačnou výzvou. Slovami Jeffa Gedmina, nejde 
o nič menej ako o ozdravenie demokracie. Toto sa nezaobíde bez dekontaminácie inštitúcií 
od destabilizačného ruského vplyvu, lebo tie sú kostrou demokracie. Toto je minimum 
v západnej časti Európy. V postsovietskom svete, kde je dedičstvo demokracie krehkejšie, 
ide o upevnenie demokratických inštitúcií samotných. 

Prečo sa pozitívne príbehy nedostávajú k ľuďom? Autor je presvedčený o tom, že hlavným 
dôvodom je to, že neexistuje vedomie ohrozenia hodnotového sveta, v ktorom žijeme. 
Demokracie nie sú stavané na geopolitickú konfrontáciu, do ktorej nás posúva Rusko. Ich 
defaultným nastavením je spolupráca, nie konflikt. V dôsledku dlhých 70 rokov prosperity 
v povojnovej Európe nám, vypaseným a pohodlným Západniarom hrozí, že demokraciu 
nám uchmatnú spred nosa, ako to provokatívne opísal Michel Houllebecq v knihe 
Podvolenie. V dôsledku vlastnej nečinnosti sa nachádzame v hodine dvanástej.  

A pritom hrozí zrážka s totalitou! Jej inkarnácie nachádzame doma aj v zahraničí. 
Zneužívajú otvorenosť nášho systému, aby si upevnili pozície a dostali sa k moci. Priamo 
od mainstreamových politikov počúvame fašizujúce reči. Zhruba každý štvrtý občan 
Slovenska vidí alternatívu súčasného stavu demokracie už aj v zrušení parlamentného 
systému a nastolení diktatúry. K socialistickému zriadeniu spred roka 1989 by sa vrátilo až 
28% ľudí. Až 35% pripúšťa vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Viac ako polovica 
Slovákov si želá, aby Slovensko stálo medzi Západom a Východom. Keď sledujeme 
zloženie parlamentu, pochody pod zelenou vlajkou, hliadky vo vlakoch, formovanie 

https://www.facebook.com/groups/somtu/
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polovojenských oddielov a nenávisť na sociálnych sieťach, obrysy novej totality sa nám 
rysujú pred očami.  

Najcitlivejšia voči manipulácii a dezinformáciám je mladá generácia. Je šokujúce, že podľa 
štatistík každý štvrtý mladý človek by v marci 2016 v parlamentných voľbách volil 
Kotlebovu ĽSNS a až 46% ľudí verí konšpiračným teóriám o tom, že svet ovládajú tajné 
sily. Alternatívne weby sú medzi mladými populárnejšie ako tradičné médiá. Podľa 
konzultácií s mládežou, mladí kriticky vnímajú vládnuce politické špičky a cítia frustráciu, 
že vládna politika je neefektívna, ako aj to, že korupčné kauzy nie sú prešetrené. Veľa 
mladých si preto nevie predstaviť svoj ďalší život na Slovensku a uvažuje o emigrácii.  

Úspech fašistov je založený na dlhé roky trvajúcej terénnej práci s verejnosťou, nadšeniu 
pre dobrovoľnú, verejnoprospešnú činnosť a zručné narábanie so sociálnymi sieťami. 
„Elity“ musia urobiť to isté, lebo ľuďom chýba pocit, že majú na fungovanie štátu 
akýkoľvek vplyv. Najviac akútne je rozprávať sa s ľuďmi v regiónoch s ťaživou socio-
ekonomickou situáciou na severe, východe a juhu Slovenska.  

Je čoraz zrejmejšie, že Slovensko je považované za slabý článok NATO, preto vplyvové 
pôsobenie Ruska neodvratne systematicky zoomuje na našu krajinu. Ďalšie oslabovanie 
podpory pre NATO, spojené s prípadným úspechom referenda o vystúpení z Aliancie, by 
malo nedozierne negatívne dôsledky a mohlo by ohroziť aj naše členstvo v EÚ. 

Čo robiť? 

‣ Postaviť do centra verejného života hodnoty Novembra—pravdu, lásku a ľudskú 
dôstojnosť. 

‣ Obhajoba civilizačnej príslušnosti Slovenska sa musí stať prioritou pre všetkých 
demokratických aktérov. Nekompromisne usilovať o ochranu záujmov Slovenska a 
hľadať pravdu. Sebavedome komunikovať príslušnosť k Západu a svetu liberálnej 
demokracie ako najlepšiemu z možných svetov. 

‣ Predstavitelia vlády a parlamentu by sa mali verejne stotožňovať s hodnotami Európskej 
únie a NATO, ktoré musia tvoriť súčasť sebaidentifikácie Slovenska a Slovákov.  

‣ Nájsť spoločnú reč medzi demokratickými silami na zásadných problémoch pre 
Slovensko: korupcia, školstvo, justícia, zdravotníctvo, sociálna nerovnosť a chudoba, 
dezinformácie, bezpečnosť a obrana. Ukončiť ostrý ideový boj konzervatívcov s liberálmi 
a sociálnymi demokratmi, uvedomujúc si, že tu teraz už nejde o nič menej ako 
zachovanie demokracie a civilizačné ukotvenie Slovenska na Západe. S liberálmi 
konzervatívcov spája viac, ako ich rozdeľuje: vitálnou súčasťou autentickej demokracie 
sú liberálne hodnoty slobody (od náboženského presvedčenia po slobodu prejavu, 
zhromažďovania a združovania) a vlády zákona.  



‣ Rovnaké hodnoty musia spájať aktérov v mimovládnej sfére. Imperatív spolupráce a 
komplexného prístupu v mene ochrany demokracie vyžaduje prekonať tradične 
oddelené svety bezpečnostných a ľudskoprávnych, duchovných a sekulárnych, 
ekonomických a ekologických aktérov.  

‣ Hrdo sa prihlásiť k hrdinom a momentom slovenskej histórie, ktoré nás radia do 
demokratickej západnej Európy. Využiť veľké historické výročia udalostí rokov 1918, 
1968 a 1993 na posilnenie vedomia o civilizačnom ukotvení Slovenska.  

‣ Jednoznačne odsúdiť totalitné režimy na Slovensku: fašizmus aj komunizmus. 
Podporovať kritické historické spracovanie kľúčových udalostí historikmi. Zachovať 
nezávislosť inštitúcií na ochranu pamäti národa. 

‣ Rozvíjať diskusiu s mládežou na základných, stredných a vysokých školách 
a v neformálnom vzdelávaní. Položiť dôraz na osobný kontakt a živý dialóg. Imunizovať 
vysoké školy pred vplyvom ideológov Kremľa. Reformovať systém vzdelávania s 
dôrazom na kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a výchovu k hodnotám. 

‣ Zo strany štátu musí existovať verejné uznanie hrozby informačnej vojny, komunikačná 
politika, inštitucionálne zabezpečenie a investovanie podstatných zdrojov vrátane 
finančných. Jednotlivci a inštitúcie z mimovládnej sféry majú predpoklady pôsobiť 
komplementárne ku komunikácii politických a vládnych predstaviteľov, ale nemôžu 
niesť podstatnú časť bremena vo verejnom priestore.  

‣ Pre projekciu mäkkej moci je potrebná tak vysoká úroveň diskrétnej public-private 
spolupráce, aká je absolútne neprirodzená v kontinentálnych európskych 
bezpečnostných kultúrach. Postupne je nutné túto dôveru vybudovať, aby nastali 
potrebné synergie medzi snahami vládnych a mimovládnych aktérov. 

Autor ďakuje Jaroslave Lajčákovej, Michalovi Vašečkovi, Tomášovi Kriššákovi,  
Jánovi Farkašovi a Martinovi Bútorovi za inšpiratívne myšlienky k tejto téme. 
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Text vznikol vďaka podpore Nadácie Open Society Fund Praha, ktorá od 
roku 1992 prispieva k rozvoju otvorenej spoločnosti a presadzuje systémové 
zmeny vedúce k posilneniu demokracie. Viac informácií na www.osf.cz.


