
  

 

 

 

 

 

 

 

OSOBNÁ POZVÁNKA 
 

na stretnutie 
 

v sobotu 23. apríla 2022 o 10.00 hod. 
 

Hotel DIXON, Banská Bystrica 
www.nadejasloboda.sk 

Na stretnutí je možnosť vystúpenia v čase cca 10 minút k témam podľa 

programu stretnutia alebo v diskusii. 

 

Vážení priatelia! 

Dovoľujem si vás pozvať na pracovné stretnutie tých, o ktorých by som si dovolil 

povedať dve charakteristiky. Patríte medzi prirodzenú elitu Slovenska a patríte medzi 

tých, ktorí disponujú niečím, čo nevieme merať, ale čo „akosi“ vieme. Je to zdravý 

rozum. Preto ten veľmi dôležitý prívlastok – prirodzená elita.  

 Som presvedčený, že viac, ako ktokoľvek iný v tejto krajine si uvedomujete, že 

nie len Slovensko, ale celá tzv. západná civilizácia, sa nachádza v prelomovom období. 

Jednoducho povedané – náš svet sa formátuje nanovo.  

 



Impulzmi, možno lepšie katalyzátormi, tohto procesu boli tzv. „pandémia“ Covid-u 

a ukrajinsko-ruská vojna. Obidve udalosti nám ukázali zásadnú vec – ako ľahko sa dá 

prísť o slobodu. Viacerí z vás sú nie len svedkami, ale aj obeťami tohto procesu. Boli 

ste marginalizovaní, ostrakizovaní ľuďmi, ktorí vám reálne nemajú čo povedať 

a v normálnej spoločnosti by nikto o nich nič nevedel, ale ich hlas v našom 

deformovanom prostredí počuť tak hlasno, ako pomyselný zvuk poľnice zo Zjavenia 

podľa apoštola Jána. Zámerne som použil toto porovnanie, lebo dnes sme svedkami 

ako keby apokalypsy v jej prenesenom význame, pokiaľ zvyšujúca sa miera chaosu 

v spoločnosti a poprehadzovanie morálnych a etických hodnôt predznamenáva 

apokalypsu. Podľa mňa áno.  

 Žijeme v spoločnosti, ktorá začala intenzívne popierať nie len slobodu, ale aj 

morálne a etické zákony, ktoré tu vládli stáročia, začala popierať aj zákony 

a zákonitosti prírody. Či už biologické, fyzikálne, matematické... Priatelia, vám 

nemusím hovoriť, že toto je cesta do pekla. Sociálneho, hodnotového a takýto prístup 

priamo ohrozuje samotnú existenciu a suverenitu Slovenska. Napísal som, že tieto 

procesy prebiehajú v celom západnom svete a to vo vás určite vyvolá otázku, ako to 

môže malé Slovensko zmeniť. Odpoviem priamo – neviem. Ale viem, že nerobiť nič je 

horšie, ako moje „neviem“. Toto je jeden z dôvodov, prečo vás oslovujem.  

Druhým je fakt, že spomínané preformátovanie prináša aj nové výzvy 

a problémy, ktoré sme doteraz nemuseli riešiť. Nemyslím si, že by bolo produktívne, 

aby sme sami seba utvrdzovali v tom, čo všetko sa robí zle a čo sa pokazilo. Kopali by 

sme do otvorených dverí. Nie, som presvedčený, že sa medzi vami nájdu takí, ktorí sú 

schopní tieto nové výzvy a problémy dopredu pomenovať – aspoň rámcovo. Málo kto 

si totiž uvedomuje, že toto je momentálne jedna z najdôležitejších úloh elít – aspoň 

sa pokúsiť odhadnúť, aké problémy a výzvy sa k nám blížia. Najhoršie, čo sa nám totiž 

môže stať nie sú naše nepresné, možno niekedy nadhodnotené odhady. Najhoršie je 

neurobiť nič. Priatelia, šťastie praje pripraveným. Spomínal som Zjavenie apoštola 

Jána. V 4. kapitole sa píše:   "Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!" Musíme 

teda „vystúpiť“. Spolu. Teším sa na vás.  

S úctou 

 

 

        RNDr. Ján Baránek 


