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Skala - názor
Na www.hlavnespravy.sk som si prečítal dole uvedený komentár k článku „Bývalá redaktorka RTVS
Tomečková ku karanténe: „Vláda sa správa k vlastným občanom ako novodobí fašisti. Zlomilo mi to
srdce. Voliť už nepôjdem“, ktorý bol zverejnený 6.5.2020, od komentujúceho menom SKALA.
Komentár sa nám celkom páči, aj keď k niektorým veciam máme výhrady a preto ho zverejňujeme,
dávame článku podstatne dlhší život, ako má len ako komentár pre jeden deň… Dúfame, že autor sa
nebude sťažovať, že ho propagujeme.
Spoločnosť sa nám veľmi výrazne vyhranila na dva protikladné brehy. A na každom brehu sú aj
umiernení, radikáli aj neustáli prebehlíci či prezliekači kabátov, pendleri. A práve na tom „pravom
brehu“ v súčasnosti nielen u nás nastúpili a nastupujú radikáli. V novodobej histórii Slovenska sa
takýto stav opakuje už možno po tretíkrát. Tieto nástupy radikálov boli vždy spojené s pohybmi v
európskych spoločnostiach v danej dobe. Či už meruôsme roky 19. storočia alebo júl 39. minulého
storočia či v súčasnosti nástup radikálnych liberálnych jakobínov. Áno nastúpila diktatúra tej
najreakčnejšej finančnej vrstvy, či finančnej oligarchie a začala používať mocenské diktátorské metódy
uplatňovania vlády. Aj v minulom storočí to boli fašisti z dominantného prúdu klerikov a aj teraz ide o
fašistov z prúdu radikálnych liberálnych jakobínov. Nesprávajú sa „ako“, oni sú neofašisti alebo
novodobí fašisti. Oni nepošliapali naše základné ľudské práva. Jednoducho tým, že sa dostali k
zákonodarnej a výkonnej moci nám ostatným ich mocensky vzali a berú. Využili na to novodobú šľachtu,
ktorú si sami odkojili a vypeľhali. Len tak na okraj koľkože tých novodobých hygienikov, genetikov,
lekárov či rôznych lekárskych špecialistov sa ozvalo s ich vysokou kvalifikáciou a medicínskym
vzdelaním? Koľko z nich sa vyjadrilo, že opatrenia prijaté sú zamerané proti zdraviu zdravých občanov
a nie na ich ochranu? Len pár jedincov z tohto prostredia lekárov a zdravotníkov vyjadrilo svoj osobný
názor. Žiaľ nedočkali sa zodpovedajúceho ohlasu a odozvy. Ako Slovenská lekárska komora tak aj
Lekársky odborový zväz len pochlebovačne vydali vyhlásenia podporujúce opatrenia zavádzania vládnej
liberálnej diktatúry. „Zaliezli ako voš pod chrastu a sedia si na konári a je im dobre“. Svoje pašalíky si
už vydobyli, tak čo by sa starali, keď sa vyšší nestarajú a presadzujú si len svoje. Dva mesiace sa venujú
len okrajovo alebo vôbec ťažko chorým s ostatnými chorobami, ktoré spôsobujú viac ako polovicu úmrtí
na Slovensku. Spreneverili sa Hippokratovej prísahe.
Žiaľ do tejto novodobej šľachty sa zaradili aj právnici, prokurátori, či ústavní právnici a viacerí ďalší
informačne, finančne, farmaceuticky, obchodne či inak orientovaní novodobí odborníci. Tam sa odozvy
ani pomoci nedočkáte. Novodobá šľachta si bude strážiť svoje dobre platené pašalíky a nebude čúrať
proti vetru, aby sa sama nepošpinila pred novodobou liberálnou jakobínskou mocou. Novodobej šľachte
ide práve o to aby vás zlomili, aby ste prestali vyjadrovať svoj pohľad, názor, fakty, argumenty, ktoré
nie sú v súlade s ich jednonázorove presadzovaným pohľadom a ich pravdou. Slovensko Vás sklamať
nemôže. Lebo k Slovensku patria aj tí, ktorí ako hovoríte, pre fatálne pochybenia štátu v DSS zomierajú.
To sú aj tí, ktorí prežívajú takzvane z ruky do úst. To sú aj tí, ktorí svojou kvalifikovanou a kvalitnou
prácou zabezpečujú chod tejto spoločnosti a pravidelne odvádzajú dane, poplatky a živia práve z týchto
daní tých štátnych úradníkov, ktorí fatálne pochybili. Netreba pri prvej porážke kapitulovať. Na to oni
čakajú a určite im to prináša obrovskú radosť, lebo „zlikvidovali“ jedného, ktorý ich svojim umom,
zručnosťami, múdrosťou obťažuje ako otravný hmyz a spochybňuje ich jakobínske liberálno diktátorské
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zámery. Pritom ste urobili pravdivú analýzu tohto „vírusového projektu“, na ktorú som sa v jednom
mojom diskusnom príspevku sám odvolával. Oni však majú pod dohľadom masmédiá a preto v
masmédiách budú prezentovať len svoj „jednonázorový pohľad“ a pravdivý či skutočný obraz sa možno
objaví len v diskusiách či na sociálnych sieťach. Sklamanie pominie, negatívne pocity časom ustúpia,
ako ustúpi aj prvotný vzdor a rozhorčenosť a nastúpi zrelý pohľad na spoločnosť. Poctivý, lopotný,
odborný, premyslený múdry pohľad je potrebný ako v tomto náročnom období a bude potrebný aj pri
náprave fatálnych pochybení a zlyhaní súčasne nastupujúcej jakobínskej liberálnej diktatúry.
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol, 6.5.2020
predseda OZ
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